
รายงานการสอบทานงบการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ ผูถือหุนของ บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 
 
ขาพเจาไดสอบทานงบดุลซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 งบกําไรขาดทุน 

ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย สําหรับงวดสามเดือนและงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย สําหรับงวดเกา
เดือนส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และไดสอบทานงบดุลซ่ึงแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีราคาทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 งบกําไรขาดทุนซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน สําหรับงวดสามเดือนและงวดเกา
เดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดซ่ึงแสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีราคาทุน สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันเดียวกันของแตละป ของบริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ดวย
เชนกัน ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวน
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา งบการเงินของบริษัท
รวมสองแหงตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 7 ซ่ึงนํามาบันทึกเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียผานการตรวจสอบ
และสอบทานโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ขาพเจาไดรับรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตนั้น และการเสนอ
รายงานของขาพเจาในสวนที่เกี่ยวของกับจํานวนเงินของรายการตางๆ ของบริษัทรวมซ่ึงรวมอยูในงบการเงินซ่ึงแสดง
เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียถือตามรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นนั้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 เงินลงทุนใน
บริษัทรวมดังกลาว ที่แสดงรวมไวในงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย จํานวน 85.91 ลานบาท  คิดเปน
รอยละ 5.50 ของสินทรัพยรวมในงบดุลซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย และสวนแบงขาดทุนในบริษัทรวม
ดังกลาว ที่แสดงรวมไวในงบกําไรขาดทุนซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 
กันยายน 2550 และ 2549 จํานวน 2.32 ลานบาท และ 3.33 ลานบาท ตามลําดับ  คิดเปนรอยละ 1.80 และ 2.35 ของ
กําไรสุทธิตามลําดับ 

 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับการสอบทาน ซ่ึงกําหนดให

ขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานสอบทาน เพื่อใหไดความเช่ือมั่นอยางพอประมาณวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัด
ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัด โดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของ
กิจการและการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงินจึงใหความเช่ือมั่นนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีที่รับรองทั่วไปดังนั้นขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินที่สอบทานได ประกอบกับรายงานของ
ผูสอบบัญชีอื่นที่กลาวถึงในวรรคแรกใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการรายงานการสอบทานของขาพเจา 



 

จากการสอบทานของขาพเจาและรายงานของผูสอบบัญชีอื่น ขาพเจาไมพบส่ิงที่เปนเหตุใหเช่ือวางบ
การเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา 

 
ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย  สําหรับปสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ของบริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและ
เสนอรายงานไวอยางไมมีเง่ือนไขตามรายงานลงวันที่ 23 กุมภาพันธ 2550 งบดุลซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ที่แสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินที่ขาพเจาไดตรวจสอบและ
เสนอรายงานไวดังกลาว ขาพเจามิไดใชวิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังจากวันที่ในรายงานนั้น และบริษัทฯ ไดจัดทํา
งบดุลเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ขึ้นใหมเพื่อเปรียบเทียบตามที่กลาว
ไวในวรรคที่หา 

 
โดยมิไดเปนการรายงานอยางมีเง่ือนไข ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 2 

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบันทึกบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทรวมจากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุนในงบ
การเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน เร่ิมใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม  2550 สําหรับการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีดังกลาว ขาพเจาไดตรวจสอบรายการปรับปรุงที่ใชในการจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดง 
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2549 และขาพเจาเห็นวารายการปรับปรุงดังกลาว
เหมาะสมและไดนําไปปรับปรุงงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนของบริษัทฯ ตามควรแลว 

 
 

บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด 
 
 

(นางสาวสุกัญญา  สุธีประเสริฐ) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5063 

 
 
กรุงเทพมหานคร 
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2550 
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2550 2549 2550 2549
ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
สอบทานแลว สอบทานแลว (ปรับปรุงใหม)

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 263,528           290,689         263,528             290,689          
เงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ (สุทธิจากคาเผ่ือการปรับมูลคา

ไตรมาส 3 ป 2550 จํานวนเงิน 1,725 พันบาท 
 และป 2549 จํานวน 5,571 พันบาท) (หมายเหตุ  4) 217,496           194,793         217,496             194,793          

ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ (หมายเหตุ  5) 100,945           89,195           100,945             89,195            
สินคาคงเหลือ-สุทธิ  (หมายเหตุ  6) 301,305           231,005         301,305             231,005          
คาลิขสิทธ์ิและคาแปลจายลวงหนา 19,253             17,735           19,253               17,735            
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 29,386             22,461           29,386               22,461            

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 931,913           845,878         931,913             845,878          
สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (หมายเหตุ  7) 86,009             89,331           69,532               69,532            
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ (หมายเหตุ  8) 274,803           264,067         274,803             264,067          
สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ (หมายเหตุ  9) 144,894           154,294         144,894             154,294          
ทรัพยสินรอจําหนาย-สุทธิ (หมายเหตุ  10) 19,200             19,200           19,200               19,200            
ที่ดินที่ไมไดใชดําเนินงาน-สุทธิ (หมายเหตุ  11) 33,735             33,784           33,735               33,784            
เงินค้ําประกันการเชาและเงินมัดจํา 53,744             49,666           53,744               49,666            
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (หมายเหตุ  12) 17,700             21,277           17,700               21,277            

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 630,085           631,619         613,608             611,820          
รวมสินทรัพย 1,561,998        1,477,497      1,545,521          1,457,698       

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบดุล

ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และวันที่ 31 ธันวาคม 2549

สินทรัพย

(หนวย : พันบาท)
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2550 2549 2550 2549
ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
สอบทานแลว สอบทานแลว (ปรับปรุงใหม)

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 5,660               2,013             5,660                 2,013              
เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย 750,960           649,799         750,960             649,799          
คาใชจายคางจาย 79,598             72,022           79,598               72,022            
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 27,388             46,088           27,388               46,088            
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 44,884             37,013           44,884               37,013            

รวมหนี้สินหมุนเวียน 908,490           806,935         908,490             806,935          
หน้ีสินไมหมุนเวียน

หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน 7,341               5,551             7,341                 5,551              
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 7,341               5,551             7,341                 5,551              

รวมหนี้สิน 915,831           812,486         915,831             812,486          
สวนของผูถือหุน
   ทุนเรือนหุน (หมายเหตุ 13 และ 15)

ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 328,345,090 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท 328,345           -                328,345             -                  
หุนสามัญ 348,128,690 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท -                   348,129         -                     348,129          

ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ 323,705,760 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท 323,706           -                323,706             -                  
หุนสามัญ 332,894,970 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท -                   332,895         -                     332,895          

   สวนเกินมูลคาหุน 149,421           149,421         149,421             149,421          
   สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย 30,307             31,047           30,307               31,047            
   ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผ่ือขาย (1,725)              (5,571) (1,725)                (5,571)
   กําไรสะสม

จัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย 35,627             35,627           35,627               35,627            
สํารองหุนทุนซื้อคืน (หมายเหตุ 15) -                   122,641         -                     122,641          

ยังไมไดจัดสรร 108,831           121,592         92,354               101,793          
   หัก  หุนทุนซื้อคืน 19,783,600 หุน  มูลคาหุนละ 6.20 บาท(หมายเหตุ 15) -                   (122,641) -                     (122,641)

รวมสวนของผูถือหุน 646,167           665,011         629,690             645,212          
     รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,561,998        1,477,497      1,545,521          1,457,698       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามวิธีสวนไดเสีย ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และวันที่ 31 ธันวาคม 2549

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบดุล

(หนวย : พันบาท)

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน
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(หนวย : พันบาท)

2550 2549 2550 2549
(ปรับปรุงใหม)

รายไดจากการดําเนินงาน
รายไดจากการขาย 988,118           1,012,887      988,118             1,012,887       
รายไดอ่ืน 20,575             8,678             20,575               8,678              

รวมรายได 1,008,693        1,021,565      1,008,693          1,021,565       
คาใชจายจากการดําเนินงาน

ตนทุนขาย 666,793           691,630         666,793             691,630          
คาใชจายในการขายและบริหาร 251,093           239,895         251,093             239,895          
คาตอบแทนกรรมการ 692                  559                692                    559                 
สวนแบงขาดทุนในบริษัทรวม 1,254               2,251             -                     -                  

รวมคาใชจาย 919,832           934,335         918,578             932,084          
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล 88,861             87,230           90,115               89,481            
ดอกเบี้ยจาย (9)                     (8) (9)                       (8)
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (28,465)            (28,494) (28,465)              (28,494)
กําไรสุทธิ 60,387             58,728           61,641               60,979            

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (หนวย : บาท) (หมายเหตุ 16) 0.19                 0.19               0.19                   0.20                
กําไรตอหุนปรับลด (หนวย : บาท) (หมายเหตุ 16) 0.18                 0.18               0.19                   0.19                

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549

งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามวิธีสวนไดเสีย ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

 งบกําไรขาดทุน
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
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(หนวย : พันบาท)

2550 2549 2550 2549
(ปรับปรุงใหม)

รายไดจากการดําเนินงาน
รายไดจากการขาย 2,866,925        2,770,382      2,866,925          2,770,382       
รายไดอ่ืน 39,258             31,984           40,258               32,984            

รวมรายได 2,906,183        2,802,366      2,907,183          2,803,366       
คาใชจายจากการดําเนินงาน

ตนทุนขาย 1,984,645        1,923,797      1,984,645          1,923,797       
คาใชจายในการขายและบริหาร 718,125           666,433         718,125             666,433          
คาตอบแทนกรรมการ 4,477               3,839             4,477                 3,839              
สวนแบงขาดทุนในบริษัทรวม 2,322               3,328             -                     -                  

รวมคาใชจาย 2,709,569        2,597,397      2,707,247          2,594,069       
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล 196,614           204,969         199,936             209,297          
ดอกเบี้ยจาย (188)                 (179) (188)                   (179)
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (67,170)            (63,031) (67,170)              (63,031)
กําไรสุทธิ 129,256           141,759         132,578             146,087          

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (หนวย : บาท) (หมายเหตุ 16) 0.40                 0.46               0.41                   0.47                
กําไรตอหุนปรับลด (หนวย : บาท) (หมายเหตุ 16) 0.40                 0.44               0.41                   0.45                

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ตามวิธีสวนไดเสีย ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
 งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549

งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ทุนเรือนหุนที่ออก สวนเกิน สวนเกินทุน กําไร(ขาดทุน) หุนทุน รวม
และชําระแล ว มูลคาหุน จากการตีราคา ที่ยังไมเกิดขึ้นใน จัดสรรแล ว ยังไมจัดสรร ซ้ือคืน

สินทรัพย หล ักทรัพยเผ่ือขาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 332,895                149,421  31,047           (5,571)                      158,268    121,592        (122,641)   665,011     
คาเส่ือมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย -                         -           (740)               -                            -             -                 -             (740)            
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย -                         -           -                  3,846                       -             -                 -             3,846          
รายการที่ยังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน 332,895                149,421  30,307           (1,725)                      158,268    121,592        (122,641)   668,117     
กรรมการและพนักงานใชใบสําคัญแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 13) 10,594                   -           -                  -                            -             -                 -             10,594        
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 14) -                         -           -                  -                            -             (161,800)      -             (161,800)    
กําไรสุทธิสําหรับงวด -                         -           -                  -                            -             129,256        -             129,256     
ผลกระทบจากการที่บริษัทฯลดทุนชําระแลว
     โดยวิธีตัดหุนซื้อคืน (หมายเหตุ 15) (19,783)                 -           -                  -                            (122,641)   19,783          122,641    -              
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 323,706                149,421  30,307           (1,725)                      35,627      108,831        -             646,167     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2549 322,136                147,776  17,344           (5,757)                      158,268    96,174          (122,641)   613,300     
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย -                         -           -                  (3,310)                      -             -                 -             (3,310)         
รายการที่ยังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน 322,136                147,776  17,344           (9,067)                      158,268    96,174          (122,641)   609,990     
ผูถือหุน กรรมการ และพนักงานใชใบสําคัญแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 13) 9,411                     832          -                  -                            -             -                 -             10,243        
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 14) -                         -           -                  -                            -             (152,587)      -             (152,587)    
กําไรสุทธิสําหรับงวด -                         -           -                  -                            -             141,759        -             141,759     
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 331,547                148,608  17,344           (9,067)                      158,268    85,346          (122,641)   609,405     

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแล ว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2550 และ 2549

กําไรสะสม

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
(หนวย : พันบาท)



8

ทุนเรือนหุนที่ออก สวนเกิน สวนเกินทุน กําไร(ขาดทุน) หุนทุน รวม
และชําระแล ว มูลคาหุน จากการตีราคา ที่ยังไมเกิดขึ้นใน จัดสรรแล ว ยังไมจัดสรร ซ้ือคืน

สินทรัพย หล ักทรัพยเผ่ือขาย
(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 -                          -           (740)               -                            -             -              -             (740)           
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย -                          -           -                  3,846                       -             -              -             3,846         
รายการที่ยังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน 332,895                 149,421  30,307           (1,725)                      158,268    101,793     (122,641)   648,318    
กรรมการและพนักงานใชใบสําคัญแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 13) 10,594                   -           -                  -                            -             -              -             10,594       
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 14) -                          -           -                  -                            -             (161,800)    -             (161,800)   
กําไรสุทธิสําหรับงวด -                          -           -                  -                            -             132,578     -             132,578    
ผลกระทบจากการที่บริษัทฯลดทุนชําระแลว
     โดยวิธีตัดหุนซื้อคืน (หมายเหตุ 15) (19,783)                  -           -                  -                            (122,641)  19,783        122,641    -             
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 323,706                 149,421  30,307           (1,725)                      35,627      92,354        -             629,690    

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 -                          -           -                  (3,310)                      -             -              -             (3,310)        
รายการที่ยังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน 322,136                 147,776  17,344           (9,067)                      158,268    78,864        (122,641)   592,680    
ผูถือหุน กรรมการ และพนักงานใชใบสําคัญแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 13) 9,411                     832          -                  -                            -             -              -             10,243       
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 14) -                          -           -                  -                            -             (152,587)    -             (152,587)   
กําไรสุทธิสําหรับงวด -                          -           -                  -                            -             146,087     -             146,087    
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 331,547                 148,608  17,344           (9,067)                      158,268    72,364        (122,641)   596,423    

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแล ว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กําไรสะสม

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2550 และ 2549

งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
(หนวย : พันบาท)
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2549 2550 2549
(ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ 129,256       141,759       132,578         146,087         
ปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน

(กําไร)ขาดทุนจากการขายที่เกิดขึ้นจริงในหลักทรัพยเผ่ือขาย (6,808)          37                (6,808)            37                  
หน้ีสงสัยจะสูญและหนี้สูญ 1,196           1,718           1,196             1,718             
รายการปรับปรุงจากการเคลียรบัญชีลูกหนี้การคา (9)                 -               (9)                   -                 
ขาดทุนจากประมาณการรับคืนสินคา (844)             2,558           (844)               2,558             
ขาดทุนจากสินคาสูญหาย 20,489         38,176         20,489           38,176           
ขาดทุนจากสินคาเส่ือมสภาพและเคลื่อนไหวชา 15,096         2,706           15,096           2,706             
ขาดทุนจากการทําลายสินคา -               392              -                 392                
ขาดทุนจากการบริจาคสินคา 5,308           -               5,308             -                 
คาเส่ือมราคา - สินทรัพยที่ใชในการดําเนินงาน 60,251         57,990         60,251           57,990           
คาเส่ือมราคา - สินทรัพยที่ไมใชในการดําเนินงาน 49                49                49                  49                  
สิทธิการเชาอาคารตัดจาย 9,400           9,399           9,400             9,399             
บริจาคทรัพยสิน -               41                -                 41                  
ขาดทุนจากการตัดจําหนายทรัพยสิน 69                2,006           69                  2,006             
รายการปรับปรุงจากการเคลียรบัญชีเจาหนี้การคา (2,101)          -               (2,101)            -                 
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 2,322           3,328           -                 -                 
รายไดเงินปนผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทรวม -               -               (1,000)            (1,000)            

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงา 233,674       260,159       233,674         260,159         
(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ (12,093)        (6,883)          (12,093)          (6,883)            
(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในสินคาคงเหลือ (111,193)      (33,611)        (111,193)        (33,611)          
(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในคาลิขสิทธ์ิและคาแปลจายลวงหนา (1,518)          (3,292)          (1,518)            (3,292)            
(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (6,925)          (11,363)        (6,925)            (11,363)          
(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในเงินค้ําประกันการเชาและเงินมัดจํา (4,078)          (2,479)          (4,078)            (2,479)            
(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในสินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 3,577           (9,412)          3,577             (9,412)            
เพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในเจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย 103,262       19,546         103,262         19,546           
เพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในคาใชจายคางจาย 7,576           34,628         7,576             34,628           
เพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย (18,700)        (14,366)        (18,700)          (14,366)          
เพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 7,871           2,793           7,871             2,793             
เพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 1,790           765              1,790             765                

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน 203,243       236,485       203,243         236,485         

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2550

งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามวิธีสวนไดเสีย ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549
(หนวย : พันบาท)
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2549 2550 2549
(ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนชั่วคราว (12,049)        20,000         (12,049)          20,000           
(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในเงินใหกูยืมแกบริษัทรวม -               9,000           -                 9,000             
ลงทุนเพ่ิมในบริษัทรวม -               (45,000)        -                 (45,000)          
ซื้อสินทรัพย (71,796)        (54,340)        (71,796)          (54,340)          
เงินปนผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 1,000           1,000           1,000             1,000             

เงินสดสุทธิไดรับ(ใชไป)ในกิจกรรมการลงทุน (82,845)        (69,340)        (82,845)          (69,340)          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 3,647           (7,028)          3,647             (7,028)            
เงินสดรับจากผูมาใชใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญเพ่ิม 10,594         10,243         10,594           10,243           
จายเงินปนผล (161,800)      (152,587)      (161,800)        (152,587)        

เงินสดสุทธิไดรับ(ใชไป)ในกิจกรรมการจัดหาเงิน (147,559)      (149,372)      (147,559)        (149,372)        

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง) - สุทธิ (27,161)        17,773         (27,161)          17,773           
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 290,689       269,776       290,689         269,776         
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายงวด 263,528       287,549       263,528         287,549         

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพ่ิมเติม
1.  เงินสดที่จายในระหวางงวดสําหรับ

ดอกเบี้ยจาย 188              179              188                179                
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 85,874         77,397         85,874           77,397           

2.  รายการที่ไมกระทบกระแสเงินสด
2.1 สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549 บริษัทฯ ไดปรับปรุงรายการ(กําไร)ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคา
2.1 เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายกับสวนของผูถือหุนจํานวนเงิน (3.85) ลานบาท และ 3.31 ลานบาท ตามลําดับ
2.2 สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 บริษัทฯ ไดตัดคาเส่ือมราคาของสินทรัพยที่ใชในการดําเนินงานกับสวนเกินทุน
2.2 จํานวน 0.74 ลานบาท
2.3 สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 บริษัทฯ ไดดําเนินการลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวโดยวิธีตัดหุนที่ซื้อคืน
2.3 จํานวน 19.78 ลานหุน คิดเปนจํานวนเงิน 19.78 ลานบาท 

3.  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  ประกอบดวย
เงินสด 16,900         13,777         16,900           13,777           
เงินฝากธนาคารอายุไมเกิน 3 เดือน 126,628       88,772         126,628         88,772           
พันธบัตรรัฐบาลอายุไมเกิน 3 เดือน 120,000       185,000       120,000         185,000         
         รวม 263,528       287,549       263,528         287,549         

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

2550

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ

ตามวิธีสวนไดเสีย ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันท่ี 30 กันยายน 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 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือ
หุน 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 ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามที่กลาว
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 2 

     

1.2 บริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงินเปนภาษาไทยตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ซ่ึงหลักการ
บัญชีที่ใชอาจแตกตางจากหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศอื่น ๆ เพื่อความสะดวกของผูอานงบ
การเงินบริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ โดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
เพื่อวัตถุประสงคของการรายงานภายในประเทศ 

 
2. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
 

บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงนโยบายการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
จากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุนเพื่อใหเปนไปตามประกาศสภาวิชาชีพฉบับที่ 32/2549 เร่ือง คําอธิบาย
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 เร่ือง งบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย (ยอหนา 27) 
และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 45 เร่ือง การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวม (ยอหนา 11) ลง
วันที่  3 พฤศจิกายน 2549 โดยบริษัทฯ ไดปรับปรุงยอนหลังงบการเงินที่แสดงเปรียบเทียบดวย ทั้งนี้เงิน
ลงทุนในบริษัทรวมที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนนั้นบันทึกโดยใช
ราคาทุนเดิม (Historical cost) เปนราคาทุนเร่ิมตนและพิจารณาดอยคา(ถามี) ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ดังกลาวทําใหกําไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนไมเทากับกําไรสุทธิใน
งบการเงิน ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย สําหรับงวดสามเดือนและงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 
กันยายน 2550งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียมีกําไรสุทธิ 60.39 ลานบาท และ 129.26 ลาน
บาท ตามลําดับ แตงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนมีกําไรสุทธิ 61.64 ลานบาท 
และ 132.58 ลานบาท ตามลําดับ โดยบริษัทฯ ขอช้ีแจงเพิ่มเติมดังนี้ 
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1) การเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีดังกลาว ทําใหงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธี
ราคาทุน สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 แสดงกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น จํานวน 4.33 ลาน
บาท เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนไมไดรวมรายการสวนแบง
ขาดทุนในบริษัทรวมจํานวน 3.33 ลานบาท  แตมีการบันทึกรับรูรายไดเงินปนผลจากบริษัทรวม
จํานวน 1.00 ลานบาท 

 

2) ผลกระทบตอรายการอื่นที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549 ไดแกเงินลงทุนในบริษัทรวมลดลง 
16.48 ลานบาท และ 12.98 ลานบาท ตามลําดับ และกําไรสะสมลดลง 19.80 ลานบาท  และ 17.31 
ลานบาท ตามลําดับ ทั้งนี้ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงหลักการบัญชีนี้ไดแสดงไวใน “ผลสะสมจาก
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทรวม” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลง 
สวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ 

 
3. รายการกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

บริษัทฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการที่เกี่ยวของกันโดยมีผูถือหุนกลุมเดียวกันหรือมี
กรรมการรวมกัน ยอดคงเหลือและรายการระหวางกันที่สําคัญระหวางบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวของกันมีดังนี้ 
 

3.1 สินทรัพยและหนี้สินระหวางกัน 
(หนวย : พันบาท) 

  งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/ 
  งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคา

ทุน 
  ณ วันที ่
 ลักษณะความสัมพันธ 30 กันยายน 2550  31 ธันวาคม 2549 
เงินใหกูยืมแกบริษัทรวม     

บริษัท เพลินพัฒน จํากัด บริษัทรวม    
ยอดตนงวด  -  9,000 
ใหกูเพ่ิมระหวางงวด  -  - 
รับชําระคืนระหวางงวด  -  (9,000) 
ยอดปลายงวด  -  - 

     
ลูกหนี้การคา     

บริษัท จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) ผูถือหุน -  718 
     

เจาหนี้การคา     
บริษัท เอ็ม แอนด  อี จํากัด บริษัทรวม 1,850 1,780 
บริษัท จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) ผูถือหุน 4,483 - 
บริษัท บลิส พับลิชชิ่ง จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน 3,142 2,537 
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ในป 2549 เงินใหกูยืมแกบริษัทรวม ซ่ึงดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาเอกชน ทั้งจํานวน
เปนเงินใหกูยืมอยูในรูปตั๋วสัญญาใชเงิน อายุ 1 ป คิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยสินเช่ือของธนาคารพาณิชย
แหงหนึ่งในอัตรารอยละ MLR+1 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริษัทรวมใชในการกอสรางและใชเปนเงินทุน
หมุนเวียนในการดําเนินงานของโรงเรียน 
 

3.2 รายไดและคาใชจายระหวางกัน  
 

(หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
  สําหรับงวดเกาเดือน  

 ลักษณะความสัมพันธ ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน นโยบายการคิดราคาระหวางกัน 
  2550 2549  
มูลคาดอกเบี้ยรับ     

บริษัท เพลินพัฒน จํากัด บริษัทรวม - 107 MLR+ 1%   
มูลคาซื้อสินคา     

บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด บริษัทรวม 1,532 1,303 ราคาตลาด 
บริษัท จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) ผูถือหุน 2,047 3 ราคาตลาด 
บริษัท บลิส พับลิชชิ่ง จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน 8,921 8,991 ราคาตลาด 

 
4. เงินลงทุนช่ัวคราว-สุทธิ  
 

ประกอบดวย  
                        (หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
 ณ วันที่ 
 30 กันยายน 2550  31 ธันวาคม 2549 
หลักทรัพยเผื่อขาย :-   
-  เงินลงทุนในกองทุนสวนบุคคล 141,641 116,284 
-  เงินลงทุนในกองทุนรวม 45,855 43,509 
-  พันธบัตรรัฐบาล (อายุเกิน 3 เดือน) 30,000 35,000 

            รวม 217,496 194,793 
 
 
 
 
 



 14 

5. ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ 
ลูกหนี้การคา แยกตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้ 

           (หนวย : พันบาท)  
 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2550  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 
ลูกหน้ีการคา    

ยังไมถึงกําหนดชําระ 74,745 25,345 
เกินกําหนดชําระไมเกิน 6 เดือน 21,654 49,684 
เกินกําหนดชําระมากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน 2,124 12,795 
เกินกําหนดชําระมากกวา 12 เดือน 22,517 24,550 

รวมลูกหน้ีการคา 121,040 112,374 
ตั๋วเงินรับ 11,268 7,832 
หัก  คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (26,637) (25,441) 
หัก  คาเผื่อรับคืนสินคา  (4,726) (5,570) 

สุทธิ 100,945 89,195 
 

ณ วันที่ 30 กันยายน 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 กันยายน 2550  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 
วัตถุดิบคงเหลือ 23,742 17,911 
งานระหวางทํา 8,419 9,805 
สินคาสําเร็จรูปคงเหลือ 354,462 278,725 

รวม 386,623 306,441 
หัก  คาเผื่อสินคาสูญหาย (22,274) (27,488) 
หัก  คาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวชา (63,044) (47,948) 

สุทธิ 301,305 231,005 
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7. เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
 

 ประกอบดวย 
(หนวย : พันบาท) 

     ณ วันท่ี 30 กันยายน 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 63,119 - 
หัก  คาเผ่ือการปรับมูลคาของเงินลงทุน    (13,668) -  

รวม     69,532 86,009 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 สําหรับงวดเกาเดือน
ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549 เนื่องจากบริษัทรวมดังกลาวไมไดจัดทํางบการเงินรายไตรมาส 
อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดรับงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ของบริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด 
ซ่ึงไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่น บริษัทฯ จึงบันทึกรับรูสวนแบงกําไรในบริษัท
รวมดังกลาวในงบกําไรขาดทุนซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุด
วันที่ 30 กันยายน 2550 จํานวนเงิน 3.89 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.01 ของกําไรสุทธิ และ ณ วันที่ 30 
กันยายน 2550 และวันที่ 31 ธันวาคม 2549 เงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวจํานวน 22.79 ลานบาท และ 
19.90 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.46 และ 1.35 ของสินทรัพยรวมในงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสีย ตามลําดับ 
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7.3 งบการเงินของบริษัท เพลินพัฒน จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทรวมที่นํามาบันทึกเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
และจัดทํางบการเงิน สําหรับงวดสามเดือนและงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 
2549 งบการเงินของบริษัทรวมดังกลาว สอบทานโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ณ วันที่ 30 กันยายน 
2550 และวันที่ 31 ธันวาคม 2549 เงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวบันทึกตามวิธีสวนไดเสียจํานวน 
63.12 ลานบาท และ 69.33 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 4.04 และ 4.69 ของสินทรัพยรวมในงบ
ดุล ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ตามลําดับ และสวนแบงขาดทุนในบริษัทรวมดังกลาวที่แสดง
รวมไวในงบกําไรขาดทุนซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 
กันยายน 2550 และ 2549 จํานวน 6.21 ลานบาท และ 6.82 ลานบาท ซ่ึงคิดเปนรอยละ 4.81 ของกําไร
สุทธิเทากันทั้งสองงวด 

 
8. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 
 

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 มีรายการเคลื่อนไหวดังตอไปนี้ 
 

(หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินซ่ึงแสดง 
 เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
ราคาตามบัญชีตนงวด-สุทธิ 264,067 
ซ้ือระหวางงวด 71,796 
โอนเขา 992 
ตัดจําหนายระหวางงวด (187) 
โอนออก (992) 
คาเส่ือมราคา-ที่อยูในงบกําไรขาดทุน  (60,251) 
คาเส่ือมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย  (สวนของผูถือ
หุน)                   

(740) 

คาเส่ือมราคาสะสม-สินทรัพยที่ตัดจําหนาย 118 
ราคาตามบัญชีส้ินงวด-สุทธิ 274,803 

 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และวันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีสินทรัพยซ่ึงคิดคาเส่ือมราคา 
ทั้งจํานวนแลวในราคาทุน จํานวน 272.45 ลานบาท และ 232.00 ลานบาท ตามลําดับ ซ่ึงบางสวนยังคงใชงาน
อยู 

 

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2549 บริษัทฯ ไดมอบหมายใหผูประเมินราคาอิสระแหงหนึ่งประเมินราคา
ที่ดินและอาคาร โดยมีราคาตามบัญชีและราคาประเมินของที่ดินและอาคารจํานวน 22.06 ลานบาท  และ 



 17 

36.00 ลานบาท ตามลําดับ บริษัทฯ บันทึกสวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคารเพิ่มในสวนของผูถือ
หุนในงบดุลในป 2549 จํานวน 13.94 ลานบาท 

 
9. สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ 
 

สิทธิการเชาอาคารทั้งจํานวน เปนสิทธิการเชาพื้นที่ในศูนยการคาช้ันนํา เพื่อเปดสาขาราน
หนังสือซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร จํานวน 13 แหง ซ่ึงสวนใหญมีอายุประมาณ 15-30 ป โดยสําหรับงวดเกาเดือน
ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549 ตัดจายเปนคาใชจายจํานวน 9.40 ลานบาท เทากันทั้งสองงวด  

 
10. ทรัพยสินรอจําหนาย-สุทธิ 
   

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2549 บริษัทฯ ไดมอบหมายใหผูประเมินราคาอิสระแหงหนึ่งประเมินราคา
ทรัพยสินรอจําหนาย โดยมีราคาตามบัญชีและราคาประเมินของที่ดินและอาคารรอจําหนาย จํานวน 21.00 
ลานบาท และ 19.20 ลานบาท  ตามลําดับ  บริษัทฯ ไดบันทึกรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของที ่ดิน 
จํานวน 1.80 ลานบาทในงบกําไรขาดทุนป 2549  

 
11. ที่ดินที่ไมไดใชดําเนินงาน-สุทธิ 
 

สําหรับงวดเกาเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 มีรายการเคลื่อนไหวดังตอไปนี้ 
 

(หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
ราคาตามบัญชีตนงวด-สุทธิ 33,784 
คาเส่ือมราคาระหวางงวด (49) 
ราคาตามบัญชีส้ินงวด-สุทธิ 33,735 

 

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2549 บริษัทฯ ไดมอบหมายใหผูประเมินราคาอิสระแหงหนึ่งประเมินราคา
ที่ดิน ที่ไมไดใชดําเนินงาน โดยมีราคาตามบัญชีและราคาประเมิน จํานวน 49.50 ลานบาท  และ 33.48 ลาน
บาท ตามลําดับ บริษัทฯ ไดปรับลดคาเผื่อการดอยคาของทรัพยสินจากการตีราคาที่ดินในงบกําไรขาดทุนป 
2549 จํานวน 1.48 ลานบาท   
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12. สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 
 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และวันที่ 31 ธันวาคม  2549 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นสวนหนึ่ง
จํานวน 8.25 ลานบาท และ 5.00 ลานบาท เปนเงินฝากประจํา ซ่ึงนําไปค้ําประกันตัวแทนจําหนายหนังสือ 
และระบบสาธารณูปโภค 

 
13. ทุนเรือนหุน 
 

ตามมติการประชุมผูถือหุนคร้ังที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2544 ใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ดังนี้ 
 

13.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อซ้ือหุนสามัญสําหรับผูถือหุนรายเดิม โดยมีอัตราการใชสิทธิของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 1 หนวย ตอ 1 หุนสามัญ ในราคาการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับผูถือหุนเดิม 
1.65 บาทตอหนวย โดยใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ป นับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ซ่ึงสามารถ
ใชสิทธิไดทุก 3 เดือน และสามารถใชสิทธิคร้ังสุดทายในวันที่ 15 ธันวาคม 2549 

 

13.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อซ้ือหุนสามัญสําหรับกรรมการ พนักงานและผูรับชวงซ้ือหลักทรัพยในราคา 
1.00 บาทตอหนวย โดยแบงเปน 5 ฉบับ ระยะเวลาการใชสิทธิแตละฉบับหางกันทุก 1 ป ซ่ึงสามารถ
ใชสิทธิไดทุก 3 เดือน และสามารถใชสิทธิคร้ังสุดทายในวันที่ 14 มกราคม  2551 โดยแตละฉบับ
สามารถใชสิทธิซ้ือหุนสามัญไดเปนสัดสวนรอยละ 10, 10, 10, 30 และ 40 ของจํานวนสิทธิที่ไดรับ
ทั้งหมด ตามลําดับ 

 

การใชสิทธิแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญสําหรับงวดเกา เดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2550 

 

 1. กรรมการและพนักงานมาใชสิทธิซ้ือหุนสามัญ จํานวน 10,594,390 หนวย มีผลทําใหทุนที่ออกและชําระ
แลวของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจํานวนเงิน 10.59 ลานบาท โดยบริษัทฯ ทยอยจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระ
แลวลาสุดเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2550 

 

 2.  จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญที่คงเหลือ 
2.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อซ้ือหุนสามัญสําหรับกรรมการ พนักงานและผูรับชวงซ้ือหลักทรัพยที่มีสิทธิ

แปลงสภาพแตยังไมมีผูมาใชสิทธิจํานวน 251,910 หนวย  
2.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อซ้ือหุนสามัญของผูถือหุนรายเดิมที่ไมมีสิทธิแปลงสภาพ 296,880 หนวย 

(ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวหมดสิทธิแปลงสภาพแลวเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2549)  
2.3 ใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อซ้ือหุนสามัญสําหรับกรรมการ พนักงานและผูรับชวงซ้ือหลักทรัพยที่ยังไม

จัดสรรจํานวน 4,090,410 หนวย (ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจะหมดสิทธิแปลงสภาพในวันที่ 14  
มกราคม 2551) 

 



 19 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2550 มีมติอนุมัติให
บริษัทฯ ลดทุนที่ชําระแลวโดยวิธีตัดหุนที่ซ้ือคืน จํานวน 19.78 ลานหุน มีผลทําใหทุนที่ออกและชําระแลว
ของบริษัทฯ ลดลงจํานวนเงิน 19.78 ลานบาท โดยบริษัทฯไดดําเนินการลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระ
แลว กับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550  

 
14.  เงินปนผลจายและสํารองตามกฎหมาย 

ประกอบดวย 
ผลการดําเนินงาน ป 2550 

สํารองตามกฎหมาย  มติท่ีประชุม 
คณะกรรมการ 

คร้ังท่ี 
วันท่ีประชุม วันท่ีจาย 

เงินปนผล 

เงินปนผล 
ตอหุน 
(บาท) 

 
รวมจาย 
เงินปนผล 
(ลานบาท) 

%ตอ 
กําไรสุทธิ 

จํานวนเงิน 
(ลานบาท) 

ไตรมาส 1 2/2550 10/05/2550 08/06/2550 0.10  32.36 - - 
ไตรมาส 2 3/2550 09/08/2550 06/09/2550 0.10  32.37 - - 

รวม 0.20  64.73  - 
      

ผลการดําเนินงาน ป 2549 
สํารองตามกฎหมาย  มติท่ีประชุม 

คณะกรรมการ  
/ ผูถือหุน คร้ังท่ี 

วันท่ีประชุม วันท่ีจาย 
เงินปนผล 

เงินปนผล 
ตอหุน 
(บาท) 

 
รวมจาย 
เงินปนผล 
(ลานบาท) 

%ตอ 
กําไรสุทธิ 

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  มติท่ีประชุม 

คณะกรรมการ  
/ ผูถือหุน คร้ังท่ี 

วันท่ีประชุม วันท่ีจาย 
เงินปนผล 

เงินปนผล 
ตอหุน 
(บาท) 

 
รวมจาย 
เงินปนผล 
(ลานบาท) 

%ตอ 
กําไรสุทธิ 

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 
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15. หุนทุนซ้ือคืน 
 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2547 มีมติเกี่ยวกับ
การจะซ้ือหุนคืนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการบริหารทางการเงิน เนื่องจากบริษัทฯ มีสภาพคลองสวนเกิน 
ดังนั้นบริษัทฯ จึงไดมีโครงการซ้ือหุนคืน จํานวน 25.78 ลานหุน โดยวงเงินสูงสุดไมเกิน 160 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 เดือนที่มีการซ้ือหุนคืนเสร็จส้ิน 

ตามหนังสือสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ส. สวบช. 016/2548 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2548 ไดกําหนดให
บริษัทฯ ที่มีการซ้ือหุนคืนตองมีกําไรสะสมไมนอยกวามูลคาหุนซ้ือคืนที่ยังคงเหลืออยูในบัญชี และกรณีที่นํา
กําไรสะสมไปจายเงินปนผล กําไรสะสมหลังจากจายเงินปนผลตองมีจํานวนไมนอยกวาหุนซ้ือคืน เพื่อให
สอดคลองกับบันทึกของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาซ่ึงพิจารณาประเด็นการซ้ือหุนคืนเพื่อบริหาร
การเงินตามมาตรา 66/1 (2) แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535     

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีหุนสามัญที่ซ้ือคืนจํานวน 19.78 ลานหุน คิดเปนรอยละ 
5.94 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 กําหนดระยะเวลาในการขายหุนที่ซ้ือคืนตั้งแต
วันที่ 19 มีนาคม 2550 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2550 

 

อยางไรก็ตาม ตามขอกําหนดในกฎกระทรวงเกี่ยวกับหุนซ้ือคืน กําหนดใหบริษัทฯตองจําหนาย
หุนที่ซ้ือคืนใหหมดภายในระยะเวลาไมเกิน 3 ป นับแตการซ้ือหุนคืนแลวเสร็จ โดยระยะเวลาในการจําหนาย
หุนซ้ือคืนของบริษัทฯไดครบกําหนดแลวในวันที่ 11 กันยายน 2550 แตบริษัทฯจําหนายหุนซ้ือคืนดังกลาว
ไมได ดังนั้นเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎกระทรวงดังกลาวขางตน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
คร้ังที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2550 จึงมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ ลดทุนที่ชําระแลวโดยวิธีตัดหุนที่ซ้ือคืน 
จํานวน 19.78 ลานหุน คิดเปนจํานวนเงิน 19.78 ลานบาท และบริษัทฯไดดําเนินการลดทุนจดทะเบียนและทุน
ชําระแลว กับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550 ดังนี้ 

 

 ทุนจดทะเบียน ทุนที่ออกและชําระแลว 
 พันบาท พันบาท 

จากเดิม  348,129 343,489 
เปลี่ยนเปน 328,345 323,706 
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16. กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลด 
 

    งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 
 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 
  จํานวนหุนสามัญ  
 กําไรสุทธิ ถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก กําไรตอหุน 
 2550 2549 2550 2549 2550 2549 
 พันบาท พันบาท พันหุน พันหุน บาท บาท 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน       
กําไรสุทธิ 60,387 58,728 323,644 311,635 0.19 0.19 

ผลกระทบตอหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมีสิทธิใชสิทธิคงเหลือ        
จํานวน 4,342,320 หนวย                                                
(ไตรมาส 3 ป 2549 : 16,581,810 หนวย) - - 3,839 14,242 - - 

กําไรตอหุนปรับลด       
กําไรท่ีเปนของผูถือหุนสามัญสมมติวามีการ       
แปลงเปนหุนสามัญ 60,387 58,728 327,483 325,877 0.18 0.18 

 
     งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 
  จํานวนหุนสามัญ  
 กําไรสุทธิ ถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก กําไรตอหุน 
 2550 2549 2550 2549 2550 2549 
 พันบาท พันบาท พันหุน พันหุน บาท บาท 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน       
กําไรสุทธิ 61,641 60,979 323,644 311,635 0.19 0.20 

ผลกระทบตอหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมีสิทธิใชสิทธิคงเหลือ        
จํานวน 4,342,320 หนวย       
(ไตรมาส 3 ป 2549 : 16,581,810 หนวย) - - 3,839 14,242 - - 

กําไรตอหุนปรับลด       
กําไรท่ีเปนของผูถือหุนสามัญสมมติวามีการ       
แปลงเปนหุนสามัญ 61,641 60,979 327,483 325,877 0.19 0.19 
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    งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 
 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 
  จํานวนหุนสามัญ  
 กําไรสุทธิ ถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก กําไรตอหุน 
 2550 2549 2550 2549 2550 2549 
 พันบาท พันบาท พันหุน พันหุน บาท บาท 
       
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน       

กําไรสุทธิ 129,256 141,759 322,375 310,315 0.40 0.46 
ผลกระทบตอหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมีสิทธิใชสิทธิคงเหลือ        
จํานวน 4,342,320 หนวย       
(ไตรมาส 3 ป 2549 : 16,581,810 หนวย) - - 3,799 14,220 - - 

กําไรตอหุนปรับลด       
กําไรท่ีเปนของผูถือหุนสามัญสมมติวามีการ       
แปลงเปนหุนสามัญ 129,256 141,759 326,174 324,535 0.40 0.44 

 
     งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 
  จํานวนหุนสามัญ  
 กําไรสุทธิ ถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก กําไรตอหุน 
 2550 2549 2550 2549 2550 2549 
 พันบาท พันบาท พันหุน พันหุน บาท บาท 
       
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน       

กําไรสุทธิ 132,578 146,087 322,375 310,315 0.41 0.47 
ผลกระทบตอหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมีสิทธิใชสิทธิคงเหลือ        
จํานวน 4,342,320 หนวย         
(ไตรมาส 3 ป 2549 : 16,581,810 หนวย) - - 3,799 14,220 - - 

กําไรตอหุนปรับลด       
กําไรท่ีเปนของผูถือหุนสามัญสมมติวามีการ       
แปลงเปนหุนสามัญ 132,578 146,087 326,174 324,535 0.41 0.45 

 

สําหรับงวดสามเดือนและงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549 กําไรตอหุน
ปรับลดคํานวณขึ้นโดยนําหุนสามัญที่อาจตองออกมารวมในการคํานวณแมวาเง่ือนไขหรือเหตุการณที่ 
กําหนดไวยังไมเกิดขึ้น ซ่ึงคํานึงถึงผลกระทบของใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญที่ยังไมมีผูมาใชสิทธิ 
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17. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
  

บริษัทฯ ดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจผลิตและจําหนายหนังสือรวมทั้งดําเนิน
ธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย ดังนั้นรายได กําไรและสินทรัพยทั้งหมดที่แสดงใน
งบการเงินจึงเกี่ยวกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว  

 
18. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน 
 

  เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2550 มีกรรมการและพนักงานมาใชสิทธิซ้ือหุนสามัญ จํานวน 59,570 
หนวย มีผลทําใหทุนที่ออกและชําระแลวของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจํานวนเงิน 0.06 ลานบาท โดยบริษัทฯ จด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2550 

 
19.   เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

บริษัทฯ มีความเส่ียงอันเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน 
เงินตราตางประเทศในตลาด ซ่ึงบริษัทฯ จะพิจารณาใชเคร่ืองมือทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อปองกันความเส่ียง
ดังกลาว อยางไรก็ตามบริษัทฯไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เปนตรา
สารอนุพันธเพื่อการเก็งกําไร 

 

19.1 ความเส่ียงดานการใหสินเช่ือ 
 

บริษัทฯ มีความเส่ียงดานการใหสินเช่ือที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา แตบริษัทฯ มีนโยบายในการให
สินเช่ือที่ระมัดระวัง ดังนั้น บริษัทฯ จึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายอยางเปนสาระสําคัญจากการเก็บหนี้ 

 

19.2 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
   

ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 บริษัทฯ มีสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับธนาคาร
พาณิชยแหงหนึ่งเพื่อปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนในการจายชําระหนี้สินในรูปเงินตรา
ตางประเทศ  ซ่ึงบริษัทฯ ยังไมไดบันทึกหนี้สินทางการเงินดังกลาวในงบการเงิน  ซ่ึงวันครบกําหนดชําระ
เงินของสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาที่เปดสถานะไวมีอา ยุไมเกิน 6 เดือน  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

    

จํานวนเงินที่ทําสัญญา จํานวนเงินที่ไดตามสัญญา มูลคายุติธรรม ณ วันส้ินงวด 
’000 GBP พันบาท พันบาท 

1,500 102,337 104,696 
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19.3 มูลคายุติธรรม 
 

เนื่องจากสินทรัพย และหนี้สินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้น ดังนั้นมูลคาตาม
บัญชีของสินทรัพย และหนี้สินทางการเงินดังกลาวจึงแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมี
สาระสําคัญประกอบกับเงินลงทุนระยะส้ันของบริษัทฯไดปรับมูลคาเงินลงทุนเปนมูลคายุติธรรมแลว 

 
20. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นภายหนา 
 

20.1 ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และวันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ ยังมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะ
เกิดขึ้นดังนี้ 

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

 วงเงินทั้งส้ิน วงเงินใชไป วงเงิน 
คงเหลือ 

วงเงินทั้งส้ิน วงเงินใชไป วงเงิน 
คงเหลือ 

หนังสือคํ้าประกัน 49,000 6,778 42,222 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 กันยายน 2550 หนังสือค้ําประกัน สวนหนึ่งจํานวนเงิน 6.19 ลานบาท ค้ําประกันโดย
บัญชีเงินฝากประจํา 

 

20.2 บริษัทฯ มีสัญญาเชาอาคารและสัญญาบริการกับบริษัทและบุคคลภายนอก เพื่อใชเปนที่ทําการ
สํานักงานใหญและศูนยกระจายสินคาของบริษัทฯ และบริษัทฯ ไดทําสัญญาเชาพื้นที่เพื่อเปนที่ตั้ง
สาขารวมทั้งส้ิน 228 สาขา  โดยมีอายุสัญญาเชาตั้งแต 1 ถึง 10 ป บริษัทฯ มีคาเชาและคาบริการ
สาธารณูปโภคที่ตองจายรวมทั้งหมดประมาณ 311.80 ลานบาทตอป  

 

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

 
21. การอนุมัติงบการเงิน 
   

งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) แลวเมื่อวันที่ 
13 พฤศจิกายน 2550 

 
 

___________________________ 


