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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  ผูถือหุนของ บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)   
 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549  
งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 
สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และ งบดุลซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธี
ราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 งบกําไรขาดทุน งบแสดงสวนเปลี่ยนแปลงของผูถือหุน  และงบกระแส
เงินสดซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 
ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปน
ผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไมไดตรวจสอบงบ
การเงินของบริษัทรวมสองแหงตามหมายเหตุขอ 9 ซ่ึงนํามาบันทึกเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2550 และ 2549 เงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาว จํานวน 85.18 ลานบาท และจํานวน 89.23 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปน
รอยละ 4.89 และ 6.04 ของสินทรัพยรวมในงบดุลซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ตามลําดับ และสวนแบงขาดทุน
ในบริษัทรวมดังกลาวที่แสดงรวมไวในงบกําไรขาดทุนซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดสวนเสีย สําหรับปส้ินสุดวัน
เดียวกันของแตละป จํานวน 3.05 ลานบาท และ จํานวน 5.32 ลานบาท ตามลําดับ ซ่ึงคิดเปนรอยละ 1.66 และ 2.54 ของ
กําไรสุทธิตามงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ตามลําดับ  งบการเงินของบริษัทรวมดังกลาวผานการ
ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ขาพเจาไดรับรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตนั้น และการเสนอรายงานของ
ขาพเจาในสวนที่เกี่ยวของกับจํานวนเงินของรายการตาง ๆ ของบริษัทรวม ซ่ึงรวมอยูในงบการเงิน ซ่ึงแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดสวนเสียถือตามรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นนั้น 

  
 ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตอง

วางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเช่ือมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงินและการ
เปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการ
ทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ ซ่ึงผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่
นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเช่ือวาการตรวจสอบดังกลาวประกอบกับรายงานของผูสอบบัญชีอื่นที่กลาวถึงใน
วรรคแรกใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
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จากการตรวจสอบของขาพเจาและรายงานของผูสอบบัญชีอื่น ขาพเจาเห็นวา  งบการเงินซ่ึงแสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของ
บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
 

โดยมิไดเปนการแสดงความเห็นอยางมีเง่ือนไข ขาพเจาใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 4 
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบันทึกบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทรวมจากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุนในงบ
การเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน เร่ิมใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม  2550 สําหรับการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีดังกลาว ขาพเจาไดตรวจสอบรายการปรับปรุงที่ใชในการจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดง 
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และขาพเจาเห็นวารายการปรับปรุงดังกลาวเหมาะสม
และไดนําไปปรับปรุงงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนของบริษัทฯ ตามควรแลว 
 
 

บริษัท  สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด 
 
 

( นางสาวสุกัญญา  สุธีประเสริฐ ) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5063 

 
 

กรุงเทพมหานคร 
วันที่ 22 กุมภาพันธ 2551 
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(หนวย : บาท)

2550 2549 2550 2549
สินทรัพย (ปรับปรุงใหม)

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 298,783,666.54    290,689,217.41      298,783,666.54     290,689,217.41     
เงินลงทุนช่ัวคราว-สุทธิ (สุทธิจากคาเผื่อการปรับมูลคา ป 2550 และ 
      2549 จํานวน (2,757) พันบาท และ (5,571) พันบาท ตามลําด(หมายเหตุ  6) 208,155,683.56    194,793,102.79      208,155,683.56     194,793,102.79     
ลูกหนี้การคาและต๋ัวเงินรับ-สุทธิ (หมายเหตุ  7) 92,207,936.97      89,195,274.27        92,207,936.97       89,195,274.27       
สินคาคงเหลือ-สุทธิ (หมายเหตุ  8) 446,503,614.96    231,005,077.40      446,503,614.96     231,005,077.40     
คาลิขสิทธิ์และคาแปลจายลวงหนา 19,423,792.08      17,734,720.17        19,423,792.08       17,734,720.17       
คาใชจายจายลวงหนา 26,029,711.58      15,807,084.98        26,029,711.58       15,807,084.98       
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 15,071,384.88      13,750,541.61        15,071,384.88       13,750,541.61       

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,106,175,790.57 852,975,018.63      1,106,175,790.57  852,975,018.63     
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (หมายเหตุ  9) 85,283,686.28      89,330,755.22        69,532,021.51       69,532,021.51       
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ (หมายเหตุ  10) 288,633,083.47    264,066,451.12      288,633,083.47     264,066,451.12     
สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ (หมายเหตุ  11) 141,726,719.77    154,294,160.54      141,726,719.77     154,294,160.54     
ทรัพยสินรอจําหนาย-สุทธิ (หมายเหตุ  12) 19,200,000.00      19,200,000.00        19,200,000.00       19,200,000.00       
ท่ีดินท่ีไมไดใชดําเนินงาน-สุทธิ (หมายเหตุ  13) 33,718,250.66      33,784,131.58        33,718,250.66       33,784,131.58       
เงินคํ้าประกันการเชาและเงินมัดจํา 55,628,145.51      49,665,582.72        55,628,145.51       49,665,582.72       
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (หมายเหตุ  14) 9,933,404.66        14,180,773.55        9,933,404.66         14,180,773.55       

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 634,123,290.35    624,521,854.73      618,371,625.58     604,723,121.02     
รวมสินทรัพย 1,740,299,080.92 1,477,496,873.36   1,724,547,416.15  1,457,698,139.65  

 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท  ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบดุล

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2550  และ 2549

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
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(หนวย : บาท)

2550 2549 2550 2549
หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ปรับปรุงใหม)

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร -                        2,013,109.27          -                         2,013,109.27         
เจาหนี้การคาและต๋ัวเงินจาย 858,781,415.50    649,799,499.39      858,781,415.50     649,799,499.39     
คาใชจายคางจาย 95,101,891.82      72,021,831.24        95,101,891.82       72,021,831.24       
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 51,151,395.09      46,088,159.76        51,151,395.09       46,088,159.76       
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 60,571,459.46      37,012,935.99        60,571,459.46       37,012,935.99       

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,065,606,161.87 806,935,535.65      1,065,606,161.87  806,935,535.65     
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 7,580,838.20        5,550,838.20          7,580,838.20         5,550,838.20         

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 7,580,838.20        5,550,838.20          7,580,838.20         5,550,838.20         
รวมหนี้สิน 1,073,187,000.07 812,486,373.85      1,073,187,000.07  812,486,373.85     

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน (หมายเหตุ 15 และ 17)
   ทุนจดทะเบียน

หุนสามัญ 328,345,090 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท 328,345,090.00    -                         328,345,090.00     -                        
หุนสามัญ 348,128,690 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท -                        348,128,690.00      -                         348,128,690.00     

   ทุนท่ีออกและชําระแลว
หุนสามัญ 323,765,330 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท 323,765,330.00    -                         323,765,330.00     -                        
หุนสามัญ 332,894,970 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท -                        332,894,970.00      -                         332,894,970.00     

สวนเกินมูลคาหุน 149,420,557.75    149,420,557.75      149,420,557.75     149,420,557.75     
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย (หมายเหตุ 10) 30,057,629.15      31,047,357.62        30,057,629.15       31,047,357.62       
ขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนในหลักทรัพยเผื่อขาย (2,757,466.11)       (5,571,050.24)        (2,757,466.11)        (5,571,050.24)       
กําไรสะสม

จัดสรรแลว
     สํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 16) 35,626,916.56      35,626,916.56        35,626,916.56       35,626,916.56       
     สํารองหุนทุนซ้ือคืน (หมายเหตุ 17) -                        122,641,095.00      -                         122,641,095.00     
ยังไมไดจัดสรร 130,999,113.50    121,591,747.82      115,247,448.73     101,793,014.11     

หัก  หุนทุนซ้ือคืน 19,783,600 หุน มูลคาหุนละ 6.20 บาท (หมายเหตุ 17) -                        (122,641,095.00)    -                         (122,641,095.00)   
รวมสวนของผูถือหุน 667,112,080.85    665,010,499.51      651,360,416.08     645,211,765.80     
    รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,740,299,080.92 1,477,496,873.36   1,724,547,416.15  1,457,698,139.65  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท  ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตามวิธีสวนไดเสีย

งบดุล
ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2550  และ 2549
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(หนวย : บาท)

2550 2549 2550 2549
(ปรับปรุงใหม)

รายไดจากการดําเนินงาน
รายไดจากการขาย 3,898,251,153.52 3,680,703,524.70   3,898,251,153.52  3,680,703,524.70  
รายไดอ่ืน 51,337,365.59      45,041,857.65        52,337,365.59       46,041,857.65       

รวมรายได 3,949,588,519.11 3,725,745,382.35   3,950,588,519.11  3,726,745,382.35  
คาใชจายจากการดําเนินงาน
ตนทุนขาย 2,683,282,834.33 2,520,717,612.27   2,683,282,834.33  2,520,717,612.27  
คาใชจายในการขายและบริหาร 982,349,104.61    901,600,262.40      982,349,104.61     901,600,262.40     
คาตอบแทนกรรมการ (หมายเหตุ 18) 5,060,000.00        4,522,000.00          5,060,000.00         4,522,000.00         
สวนแบงขาดทุนในบริษัทรวม 3,047,068.94        5,319,912.32          -                         -                        

รวมคาใชจาย 3,673,739,007.88 3,432,159,786.99   3,670,691,938.94  3,426,839,874.67  
กําไรกอนดอกเบ้ียจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล 275,849,511.23    293,585,595.36      279,896,580.17     299,905,507.68     
ดอกเบ้ียจาย (213,624.05)          (196,742.16)           (213,624.05)           (196,742.16)          
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (หมายเหตุ 19) (91,835,426.00)     (84,197,551.85)      (91,835,426.00)      (84,197,551.85)     
กําไรสุทธิ 183,800,461.18    209,191,301.35      187,847,530.12     215,511,213.67     

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน (หมายเหตุ 20) 0.57                      0.67                        0.58 0.69
กําไรตอหุนปรับลด (หมายเหตุ 20) 0.56                      0.65                        0.57 0.67

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ตามวิธีสวนไดเสีย ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2550  และ 2549

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท  ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
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(หนวย : บาท)
ทุนเรือนหุนที่ออก สวนเกิน สวนเกินทุน กําไร(ขาดทุน) หุนทุนซื้อคืน รวม
และชําระแล ว มูลคาหุน จากการตีราคา ที่ย ังไมเกิดข้ึนใน จัดสรรแล ว ยังไมจัดสรร

สินทรัพย หล ักทรัพยเผ ื่อขาย  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2549 322,135,910.00  147,776,311.25  17,344,226.09    (5,756,671.03) 158,268,011.56  96,173,637.82    (122,641,095.00) 613,300,330.69  
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่มระหวางป (หมายเหตุ 10) -                      -                      13,941,648.00    -                      -                      -                      -                      13,941,648.00    
คาเส่ือมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย -                      -                      (238,516.47) -                      -                      -                      -                      (238,516.47)        
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย -                      -                      -                      185,620.79         -                      -                      -                      185,620.79         
รายการที่ยังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน 322,135,910.00  147,776,311.25  31,047,357.62    (5,571,050.24)     158,268,011.56  96,173,637.82    (122,641,095.00) 627,189,083.01  
ผูถือหุน กรรมการและพนักงานใชใบสําคัญแสดงสิทธิ  (หมายเหตุ 15) 10,759,060.00    1,644,246.50      -                      -                      -                      -                      -                      12,403,306.50    
เงินปนผลจาย                                                   (หมายเหตุ 16) -                      -                      -                      -                      -                      (183,773,191.35) -                      (183,773,191.35)
กําไรสุทธิสําหรับป -                      -                      -                      -                      -                      209,191,301.35  -                      209,191,301.35
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2549 332,894,970.00  149,420,557.75  31,047,357.62    (5,571,050.24)     158,268,011.56  121,591,747.82  (122,641,095.00) 665,010,499.51  
คาเส่ือมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย -                      -                      (989,728.47) -                      -                      -                      -                      (989,728.47)        
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย -                      -                      -                      2,813,584.13      -                      -                      -                      2,813,584.13      
รายการที่ยังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน 332,894,970.00  149,420,557.75  30,057,629.15    (2,757,466.11)     158,268,011.56  121,591,747.82  (122,641,095.00) 666,834,355.17  
กรรมการและพนักงานใชใบสําคัญแสดงสิทธิ  (หมายเหตุ 15) 10,653,960.00    -                      -                      -                      -                      -                      -                      10,653,960.00    
เงินปนผลจาย                                                   (หมายเหตุ 16) -                      -                      -                      -                      -                      (194,176,695.50) -                      (194,176,695.50)
กําไรสุทธิสําหรับป -                      -                      -                      -                      -                      183,800,461.18  -                      183,800,461.18  
ผลกระทบจากการที่บริษัทฯ ลดทุนชําระแลว
       โดยวิธีตัดหุนซ้ือคืน  (หมายเหตุ 17) (19,783,600.00)   -                      -                      -                      (122,641,095.00) 19,783,600.00    122,641,095.00  -                      
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2550 323,765,330.00  149,420,557.75  30,057,629.15    (2,757,466.11)     35,626,916.56    130,999,113.50  -                      667,112,080.85  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปล ี่ยนแปลงสวนของผ ูถ ือหุน

สําหรับปส ิ้นส ุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส วนไดเส ีย
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(หนวย : บาท)
ทุนเรือนหุนที่ออก สวนเกิน สวนเกินทุน กําไร(ขาดทุน) หุนทุนซื้อคืน รวม
และชําระแล ว มูลคาหุน จากการตีราคา ที่ย ังไมเกิดข้ึนใน จัดสรรแล ว ยังไมจัดสรร

สินทรัพย หล ักทรัพยเผ ื่อขาย  
(ปรับปรุงใหม)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2549 322,135,910.00  147,776,311.25  17,344,226.09    (5,756,671.03) 158,268,011.56  96,173,637.82   (122,641,095.00) 613,300,330.69  
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเกี่ยวกับ
       เงินลงทุนในบริษัทรวม (หมายเหตุ 4) -                      -                      -                      -                      -                      (26,118,646.03)  -                      (26,118,646.03)   
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว 322,135,910.00  147,776,311.25  17,344,226.09    (5,756,671.03)     158,268,011.56  70,054,991.79   (122,641,095.00) 587,181,684.66  
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่มระหวางป (หมายเหตุ 10) -                      -                      13,941,648.00    -                      -                      -                     -                      13,941,648.00    
คาเส่ือมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย -                      -                      (238,516.47) -                      -                      -                     -                      (238,516.47)        
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย -                      -                      -                      185,620.79         -                      -                     -                      185,620.79         
รายการที่ยังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน 322,135,910.00  147,776,311.25  31,047,357.62    (5,571,050.24)     158,268,011.56  70,054,991.79   (122,641,095.00) 601,070,436.98  
ผูถือหุน กรรมการและพนักงานใชใบสําคัญแสดงสิทธิ  (หมายเหตุ 15) 10,759,060.00    1,644,246.50      -                      -                      -                      -                     -                      12,403,306.50    
เงินปนผลจาย                                                   (หมายเหตุ 16) -                      -                      -                      -                      -                      (183,773,191.35) -                      (183,773,191.35)
กําไรสุทธิสําหรับป -                      -                      -                      -                      -                      215,511,213.67 -                      215,511,213.67
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2549 332,894,970.00  149,420,557.75  31,047,357.62    (5,571,050.24)     158,268,011.56  101,793,014.11 (122,641,095.00) 645,211,765.80  
คาเส่ือมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย -                      -                      (989,728.47) -                      -                      -                     -                      (989,728.47)        
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย -                      -                      -                      2,813,584.13      -                      -                     -                      2,813,584.13      
รายการที่ยังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน 332,894,970.00  149,420,557.75  30,057,629.15    (2,757,466.11)     158,268,011.56  101,793,014.11 (122,641,095.00) 647,035,621.46  
กรรมการและพนักงานใชใบสําคัญแสดงสิทธิ  (หมายเหตุ 15) 10,653,960.00    -                      -                      -                      -                      -                     -                      10,653,960.00    
เงินปนผลจาย                                                   (หมายเหตุ 16) -                      -                      -                      -                      -                      (194,176,695.50) -                      (194,176,695.50)
กําไรสุทธิสําหรับป -                      -                      -                      -                      -                      187,847,530.12 -                      187,847,530.12  
ผลกระทบจากการที่บริษัทฯ ลดทุนชําระแลว
       โดยวิธีตัดหุนซ้ือคืน  (หมายเหตุ 17) (19,783,600.00)   -                      -                      -                      (122,641,095.00) 19,783,600.00   122,641,095.00  -                      
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2550 323,765,330.00  149,420,557.75  30,057,629.15    (2,757,466.11)     35,626,916.56    115,247,448.73 -                      651,360,416.08  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปล ี่ยนแปลงสวนของผ ูถ ือหุน

สําหรับปส ิ้นส ุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
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2549 2550 2549
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ปรับปรุงใหม)

กําไรสุทธิ 183,800,461.18       209,191,301.35        187,847,530.12       215,511,213.67      
ปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน

(กําไร)ขาดทุนจากการขายท่ีเกิดข้ึนจริงในหลักทรัพยเผ่ือขาย (7,682,488.46)          3,111,221.86             (7,682,488.46)          3,111,221.86           
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 310,792.63               1,435,883.44             310,792.63               1,435,883.44           
ขาดทุนจากประมาณการรับคืนสินคา (โอนกลับบัญชี) 5,768,176.58            2,080,669.95             5,768,176.58            2,080,669.95           
ขาดทุนจากสินคาสูญหาย 28,923,872.74         49,377,678.30           28,923,872.74         49,377,678.30         
ขาดทุนจากสินคาเส่ือมสภาพและเคล่ือนไหวชา 11,290,563.72         536,616.88                11,290,563.72         536,616.88              
ขาดทุนจากการทําลายสินคา 3,573,491.06            392,110.96                3,573,491.06            392,110.96              
ขาดทุนจากการบริจาคสินคา 4,746,678.89            4,428,979.28             4,746,678.89            4,428,979.28           
ขาดทุนจากสินคาถูกน้ําทวม -                             3,472,799.33             -                             3,472,799.33           
คาเส่ือมราคา-สินทรัพยท่ีใชในการดําเนินงาน 81,041,120.17         77,559,164.46           81,041,120.17         77,559,164.46         
คาเส่ือมราคา-สินทรัพยท่ีไมใชในการดําเนินงาน 65,880.92                 65,998.32                   65,880.92                 65,998.32                 
สิทธิการเชาอาคารตัดจาย 12,567,440.77         12,567,440.77           12,567,440.77         12,567,440.77         
โอนกลับรายการขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพยท่ีไมใชดําเนินงาน -                             (1,482,630.96)           -                             (1,482,630.96)         
รายการปรับปรุงจากการเคลียรบัญชีลูกหนี้การคา 1,204,620.21            (288,779.99)               1,204,620.21            (288,779.99)             
รายการปรับปรุงจากการเคลียรบัญชีเจาหนี้การคา (3,246,239.35)          -                               (3,246,239.35)          -                             
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 3,047,068.94            5,319,912.32             -                             -                             
ขาดทุนจากการตัดจายลิขสิทธิ์จายลวงหนา -                             602,500.03                -                             602,500.03              
บริจาคทรัพยสิน -                             7,199.67                     -                             7,199.67                   
ขาดทุนจากการตัดจําหนายทรัพยสินถาวร 68,875.56                 2,056,340.00             68,875.56                 2,056,340.00           
กําไรจากการจําหนายสินทรัพยถาวร (609,343.80)             -                               (609,343.80)             -                             
เงินปนผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทรวม -                             -                               (1,000,000.00)          (1,000,000.00)         
ขาดทุนจากการตีราคาทรัพยสิน -                             1,800,000.00             -                             1,800,000.00           

 กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 324,870,971.76       372,234,405.97        324,870,971.76       372,234,405.97      
(เพิ่มข้ึน)ลดลงในลูกหนี้การคาและต๋ัวเงินรับ (10,296,252.12)        (8,483,537.73)           (10,296,252.12)        (8,483,537.73)         
(เพิ่มข้ึน)ลดลงในสินคาคงเหลือ (264,033,143.97)     (63,186,391.88)         (264,033,143.97)     (63,186,391.88)       
(เพิ่มข้ึน)ลดลงในคาลิขสิทธิ์และคาแปลจายลวงหนา (1,689,071.91)          (1,600,599.94)           (1,689,071.91)          (1,600,599.94)         
(เพิ่มข้ึน)ลดลงในคาใชจายจายลวงหนา (10,222,626.60)        (12,242,455.56)         (10,222,626.60)        (12,242,455.56)       
(เพิ่มข้ึน)ลดลงในสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (1,320,843.27)          1,614,864.83             (1,320,843.27)          1,614,864.83           
(เพิ่มข้ึน)ลดลงในเงินคํ้าประกันการเชาและเงินมัดจํา (5,962,562.79)          (2,522,081.17)           (5,962,562.79)          (2,522,081.17)         
(เพิ่มข้ึน)ลดลงในสินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 4,247,368.89            1,352,733.61             4,247,368.89            1,352,733.61           
เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในเจาหนี้การคาและต๋ัวเงินจาย 212,228,155.46       1,228,543.70             212,228,155.46       1,228,543.70           
เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในคาใชจายคางจาย 23,080,060.58         28,915,051.23           23,080,060.58         28,915,051.23         
เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 5,063,235.33            5,951,140.28             5,063,235.33            5,951,140.28           
เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 23,558,523.47         3,229,219.26             23,558,523.47         3,229,219.26           
เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในหนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 2,030,000.00            515,000.00                2,030,000.00            515,000.00              

เงินสดสุทธไิดมา(ใชไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน 301,553,814.83       327,005,892.60        301,553,814.83       327,005,892.60      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท  ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
(หนวย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

2550

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย
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2549 2550 2549
(ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
(เพิ่มข้ึน)ลดลงในเงินลงทุนชั่วคราว (2,866,508.18)          (15,000,000.00)         (2,866,508.18)          (15,000,000.00)       
รับชําระเงินใหกูยืมแกบริษัทรวม -                             9,000,000.00         -                             9,000,000.00        
ลงทุนเพ่ิมในบริษัทรวม -                             (45,000,000.00)      -                             (45,000,000.00)     
เงินปนผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 1,000,000.00            1,000,000.00             1,000,000.00            1,000,000.00           
ซ้ือสินทรัพยถาวร (106,666,358.55)     (74,703,988.98)         (106,666,358.55)     (74,703,988.98)       
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร 609,345.80               -                               609,345.80               -                             

เงินสดสุทธิไดรับ(ใชไป)ในกิจกรรมลงทุน (107,923,520.93)     (124,703,988.98)       (107,923,520.93)     (124,703,988.98)     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (2,013,109.27)          (10,018,422.11)         (2,013,109.27)          (10,018,422.11)       
เงินสดรับจากผูมาใชใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญเพิ่ม 10,653,960.00         12,403,306.50           10,653,960.00         12,403,306.50         
จายเงินปนผล (194,176,695.50)     (183,773,191.35)       (194,176,695.50)     (183,773,191.35)     

เงินสดสุทธิไดรับ(ใชไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน (185,535,844.77)     (181,388,306.96)       (185,535,844.77)     (181,388,306.96)     

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)-สุทธิ 8,094,449.13            20,913,596.66           8,094,449.13            20,913,596.66         
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 290,689,217.41       269,775,620.75        290,689,217.41       269,775,620.75      
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายป 298,783,666.54       290,689,217.41        298,783,666.54       290,689,217.41      

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
1. เงินสดท่ีจายในระหวางปสําหรับ

ดอกเบ้ียจาย 213,624.05               196,742.16                213,624.05               196,742.16              
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 86,772,190.67         78,246,061.57           86,772,190.67         78,246,061.57         

2. รายการท่ีไมกระทบกระแสเงินสด
2.1  สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549  บริษัทฯ ไดบันทึกรายการกําไรท่ียังไมเกิดข้ึนจากการปรับมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย
       กับสวนของผูถือหุนจํานวน 2.81 ลานบาท และจํานวน 0.19 ลานบาท ตามลําดับ 
2.2 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ ไดตัดคาเส่ือมราคาของสินทรัพยท่ีใชในการดําเนินงานกับสวนเกินทุนจํานวน 0.99 ลานบาท
2.3 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ ไดดําเนินการลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวโดยวิธีตัดหุนท่ีซ้ือคืนจํานวน 19.78 ลานหุน คิดเปน
      จํานวนเงิน 19.78 ลานบาท

3.  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด   ประกอบดวย
เงินสด 23,614,404.87         17,109,879.78           23,614,404.87         17,109,879.78         
เงินฝากธนาคาร (อายุไมเกิน 3 เดือน) 155,169,261.67       97,579,337.63           155,169,261.67       97,579,337.63         
พันธบัตรรัฐบาล (อายุไมเกิน 3 เดือน) 120,000,000.00       176,000,000.00        120,000,000.00       176,000,000.00      

รวม 298,783,666.54       290,689,217.41        298,783,666.54       290,689,217.41      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2550

บริษัท  ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามวิธีสวนไดเสีย ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

(หนวย : บาท)
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
 

 
1. ขอความทั่วไป 

    

บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2517 และแปลงสภาพเปนบริษัท มหาชนจํากัด เมื่อ
วันที่ 29 เมษายน 2536 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107536000285  สํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่  1858/87-90 อาคาร
เนช่ันทาวเวอร ช้ันที่ 19 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 ศูนยกระจายสินคาตั้งอยูเลขที่ 
99 หมู 1 ถนนกิ่งแกว ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี สมุทรปราการ10540 

 

- ลักษณะการดําเนินงานของบริษัทฯ 
1. จําหนายหนังสือและวารสารในลักษณะขายปลีก ผานรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรและ Book Variety  ซ่ึงเปนรานหนังสือของ

บริษัทฯ   
2. ผลิตและจําหนายหนังสือ และวารสารเชิงวิชาการ บริษัทฯ เปนผูจําหนายหนังสือเชิงวิชาการใหหนวยงานและ

สํานักพิมพอื่นเพื่อจําหนายใหกับรานหนังสือทั่วไป 
3. รับจางโฆษณา เพื่อจัดลงในวารสารที่บริษัทฯ ผลิตขึ้น 
4. รับจางพิมพ  จําหนายอุปกรณและเคร่ืองมือทางอิเล็กทรอนิกสและอื่นๆ  
 

- ขอมูลเกี่ยวกับพนักงาน 
 สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2550 2549 
จํานวนพนักงานถัวเฉลี่ย  (คน) 2,232 2,033 
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน  (ลานบาท) 370.95 325.80 

 
2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 
 

2.1 บริษัทฯ จัดทําและนําเสนองบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 
2543 ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึงจัดตั้งตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ
บัญชี พ.ศ. 2547 ไดมีมติใหประกาศใชแลว และตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน  

2.2 สภาวิชาชีพบญัชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 9/2550 ฉบับที่ 38/2550  และฉบับที่ 62/2550 ( ซ่ึงได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว) เร่ือง มาตรฐานการบัญชี โดยประกาศใหใชมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 51 
เร่ือง สินทรัพยไมมีตัวตนและใหใชมาตรฐานการบัญชี ดังตอไปนี้แทนมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมที่ยกเลิกไป 
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ฉบับที่  25 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง  งบกระแสเงินสด 
ฉบับที่  29 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง  สัญญาเชา 
ฉบับที่  31 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง  สินคาคงเหลือ 
ฉบับที่  33 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง  ตนทุนการกูยืม 
ฉบับที่  35 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง  การนําเสนองบการเงิน 
ฉบับที่  39 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด 
ฉบับที่  41 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบการเงินระหวางกาล 
ฉบับที่  43 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การรวมธุรกิจ 
ฉบับที่  44 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบับที่  45 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทรวม 
ฉบับที่  46 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง สวนไดเสียในการรวมคา 
ฉบับที่  49 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง สัญญากอสราง 

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44-46 ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 
1 มกราคม 2550 เปนตนไป ซ่ึงเปนผลใหบริษัทฯ ตองปรับปรุงงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2549 ที่แสดงเปรียบเทียบ ทั้งนี้ บริษัทฯ แสดงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไวตามหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอที่ 4 

 

สวนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่เหลือใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป โดยฝายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอยไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐาน
การบัญชีฉบับดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปที่เร่ิมใชมาตรฐานการบัญชี
ฉบับดังกลาว 

 

2.3 บริษัทฯ ไมไดนําเสนองบการเงินรวมระหวางบริษัทฯ และบริษัท  ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย 
เนื่องจากมูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวไมมีสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯ  

 

2.4 งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2549 ไดมีการจัดประเภทบัญชีใหม เพื่อประโยชนในการ
เปรียบเทียบกับงบการเงิน สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2550 ในสวนของบัญชีคาใชจายลวงหนาของ
สินทรัพยไมหมุนเวียน ไปเปนบัญชีคาใชจายลวงหนาไมเกินหนึ่งป จํานวน  7.10 ลานบาท  

 

2.5 บริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงินเปนภาษาไทยตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ซ่ึงหลักการบัญชีที่ใช
อาจแตกตางจากหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศอื่น ๆ เพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินบริษัทฯ ได
จัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ โดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ เพื่อวัตถุประสงคของการรายงาน
ภายในประเทศ 
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3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
 

บริษัทฯ มีนโยบายการบัญชีที่สําคัญดังนี้ 
 

3.1 บริษัทฯ - รับรูรายไดจากการขายเมื่อสงมอบสินคาใหแกลูกคาเรียบรอยแลว ยกเวนในกรณีขายฝากจะรับรู                
  รายไดจากการขายเมื่อตรวจนับสินคาในมือผูรับฝากขายตามกําหนดระยะเวลาที่ตกลงกัน 

- รายไดจากการโฆษณา  บันทึกเปนรายไดเมื่อมีการลงโฆษณาแลว  
- รายไดอื่นและคาใชจายบันทึกตามเกณฑคงคาง 

3.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดรวมเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย  กระแสรายวันและประจําไมเกิน            
3 เดือน และพันธบัตรรัฐบาล อายุไมเกิน 3 เดือน ที่ไมติดภาระค้ําประกัน 

3.3 เงินลงทุนช่ัวคราว เปนเงินลงทุนในหนวยลงทุนกองทุนสวนบุคคล, กองทุนรวมและกองทุนเปด ซ่ึงบริษัทฯถือ
เปนหลักทรัพยเผื่อขายแสดงดวยมูลคายุติธรรม บริษัทฯรับรูการเปลี่ยนแปลงมูลคาเปนรายการแยกตางหากใน
สวนของผูถือหุนและจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเมื่อไดจําหนายเงินลงทุนนั้นไปแลว 

3.4 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  ประมาณขึ้นโดยพิจารณาจากลูกหนี้แตละรายที่คาดวาจะไมไดรับชําระ 
3.5 บริษัทฯ มีนโยบายตั้งคาเผื่อรับคืนสินคาในอัตรารอยละของการรับคืนถัวเฉลี่ยทั้งป  ของยอดขายลูกคา

ตางจังหวัด  
3.6 สินคาคงเหลือ 

- วัตถุดิบกระดาษ บันทึกบัญชีในราคาทุนตามวิธีถัวเฉลี่ย (Simple Average) หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแต
ราคาใดจะต่ํากวา และงานระหวางทําบันทึกบัญชีในราคาทุนที่เกิดขึ้นจริง 

- สินคาสําเร็จรูปที่บริษัทฯ ผลิตเองมีนโยบายบัญชีดังนี้ 
- สินคาสําเร็จรูป ณ สํานักงานใหญ และสินคาสําเร็จรูปในมือผูรับฝากขาย บันทึกในราคาทุนที่ผลิต 

ตามวิธีถัวเฉลี่ย (Simple Average) หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา 
- สินคาสําเร็จรูปที่บริษัทฯ   ซ้ือมาเพื่อจัดจําหนายบันทึกในราคาทุนตามวิธีถัวเฉลี่ย (Simple Average) 

หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา 
- วารสารรับคืนไมมีการตีราคา 
- คาเผื่อลดมูลคาสินคาคงเหลือพิจารณาจากสินคาเกา  ลาสมัย  เส่ือมสภาพ 
- คาเผื่อสินคาสูญหาย บริษัทฯ มีนโยบายตั้งคาเผื่อสินคาสูญหายในอัตรารอยละ 1.20 ของยอดขายในแต

ละสาขา  ซ่ึงบริษัทฯจะพิจารณาปรับปรุงคาเผื่อดังกลาว เมื่อมีการตรวจนับสินคาคงเหลือที่สูญหายจริง
ในสาขานั้น ๆ  
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3.7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  
3.7.1 ที่ดิน และอาคาร แสดงตามมูลคายุติธรรมโดยผูประเมินราคาอิสระ ซ่ึงบริษัทฯ และบริษัทรวมมีนโยบาย

ที่จะใหผูประเมินราคาอิสระประเมินราคาสินทรัพยดังกลาวทุก ๆ 5 ป และในระหวางนี้หากมีปจจัยอื่น
ใดมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตอมูลคาสินทรัพย บริษัทฯจะใหมีการประเมินราคาใหมในปนั้น ๆ 
สวนที่เพิ่มขึ้นของราคาที่ประเมินใหม จะถือเปนสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยในสวนของผูถือ
หุน ในกรณีที่ตีราคาอาคารเพิ่มขึ้น บริษัทฯ จะคํานวณคาเส่ือมราคาสวนที่เพิ่มขึ้นดวยวิธีเสนตรงตาม
อายุการใชงานประมาณ 10 ป สําหรับสวนที่ลดลงของราคาที่ประเมินใหมจากราคาทุนจะถือเปน
รายการขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพยลดลงในงบกําไรขาดทุน 

3.7.2 คาตกแตงอาคาร เคร่ืองใชสํานักงาน เคร่ืองปรับอากาศ และยานพาหนะ บันทึกบัญชีในราคาทุน 
หลังหักคาเส่ือมราคาสะสม 

3.7.3 คาเส่ือมราคา คํานวณดวยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานที่ประมาณไวดังตอไปนี้ 
- อาคาร 20 ป 
- เคร่ืองตกแตงอาคาร เคร่ืองใชสํานักงาน 5 ป 
- เคร่ืองปรับอากาศ 5 ป 
- ยานพาหนะ 5 ป 
 

บริษัทฯ บันทึกคาเส่ือมราคาเปนคาใชจายประจํางวดยกเวนคาเส่ือมราคาของสวนที่ตีราคาเพิ่มขึ้น  
บริษัทฯ ไดนําไปหักออกจากสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยในสวนของผูถือหุน  

3.8 สิทธิการเชาเปนสิทธิตามสัญญาเพื่อใหไดมาซ่ึงสิทธิในการเชาพื้นที่ตั้งสาขาทยอยตัดจําหนายเปนคาใชจายตาม
วิธีเสนตรงตลอดอายุการใหประโยชนของสิทธิดังกลาวตามขอกําหนดที่ระบุในสัญญา 

3.9 ทรัพยสินรอการขาย ไดแก ที่ดนิพรอมอาคารพาณิชย บันทึกดวยราคาทุนและแสดงสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา 
(ถามี)  

3.10 คาลิขสิทธ์ิตางประเทศคางจาย คํานวณในอัตราที่กําหนดในสัญญาของการทําหนังสือตางประเทศ ตามเกณฑคง
คาง 

3.11  ที่ดินที่ไมไดใชดําเนินงาน บันทึกมูลคาเร่ิมแรกดวยราคาทุนสุทธิดวยคาเผื่อการดอยคาสะสม (ถามี) 
3.12 เงินลงทุนในบริษัทรวมบันทึกตามวิธีสวนไดเสีย (Equity Method) ในงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวน

ไดเสียและบันทึกตามวิธีราคาทุน (Cost Method) ในงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
และเงินลงทุนในบริษัทยอยบันทึกตามราคาทุนเนื่องจากมูลคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยไมมีสาระสําคัญตองบ
การเงินของบริษัทฯ 

3.13 การดอยคาของสินทรัพย โดยทุกวันที่ในงบดุล บริษัทฯ และบริษัทรวมจะทําการประเมินวามีขอบงช้ีซ่ึงแสดงวา
สินทรัพยดอยคาลงหรือไม หากมีขอบงช้ีของการดอยคา บริษัทฯ จะทําการประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
ของสินทรัพยและหากพบวาราคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้นมีมูลคาสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน บริษัทฯ 
จะลดมูลคาของสินทรัพยลงใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน และรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของ
สินทรัพยในงบกําไรขาดทุน (มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยหมายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลคาจากการ
ใชของสินทรัพยนั้นแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา) 



 

 

14 

 
3.14 รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปน เงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ 

ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินที่ เปน เ งินตราตา งประเทศ  ณ  วัน ส้ินงวดแปลงคาโดยการใช 
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันส้ินงวดนั้น กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาดังกลาว ถือเปนรายไดหรือคาใชจาย 
ในงบกําไรขาดทุน 

3.15 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ ถูก
ควบคุมโดยบริษัทฯไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับ  บริษัทฯ 
รวมถึงบริษัทที่ทําหนาที่ถือหุนของบริษัทยอยและบริษัทในกลุมเดียวกัน นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซ่ึงถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงไมวาทางตรงหรือทางออม และมี
อิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับบริษัทฯ ผูบริหารที่สําคัญ กรรมการหรือพนักงานของ บริษัทฯ ที่มีอํานาจใน
การวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ 

3.16 ผลประโยชนของพนักงาน  บริษัทฯ จัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพซ่ึงเปนลักษณะของแผนการจายสมทบตามที่
ไดกําหนดการจายสมทบไวแลว สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกไปจากสินทรัพยของบริษัทฯ 
และไดรับการบริหารโดยผูจัดการกองทุนภายนอก กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกลาวไดรับเงินสะสมเขากองทุน
จากพนักงานและเงินสมทบจากบริษัทฯ เงินจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไร
ขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น อยางไรก็ตามบริษัทฯ มิไดตั้งหนี้สินสําหรับผลประโยชน
พนักงานตามกฎหมายแรงงานไทย 

3.17 ภาษีเงินไดนิติบุคคลบันทึกเปนคาใชจายเมื่อบริษัทฯ มีภาระภาษีตองเสีย 
3.18  กําไรตอหุน 

- กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน  คํานวณโดยหารกําไรสุท ธิดวยจํานวนหุนสามัญที่ออกและไดรับชําระแลว 
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในระหวางงวด   

- กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิดวยผลรวมของจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
ที่ออกอยูในระหวางงวดกับจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่บริษัทฯ อาจตองออกเพื่อแปลง 
หุนสามัญเทียบเทาปรับลดทั้งส้ิน (ใบสําคัญแสดงสิทธิ) ใหเปนหุนสามัญ 

3.19 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน สวนงานทางธุรกิจเปนสวนธุรกิจที่จัดหาผลิตภัณฑหรือใหบริการที่มีความเส่ียงและ
ผลตอบแทนซ่ึงแตกตางไปจากความเสี่ยงและผลตอบแทนของผลิตภัณฑหรือบริการที่ใหของสวนธุรกิจอื่น 
โดยเปดเผยแยกตามสวนงานธุรกิจของบริษัทฯ 

3.20 เคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดวย สินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบดุล ไดแก เงินสด เงินฝากธนาคาร 
เงินลงทุนและลูกหนี้การคา หนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบดุล ไดแก เจาหนี้การคาและเงินกูยืม ซ่ึงนโยบาย
การบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแตละรายการไดเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอที่เกี่ยวของ 

3.21  การใชประมาณการทางบัญชีในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  ผูบริหารตอง
ใชประมาณการและขอสมมติฐาน ซ่ึงมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับ
สินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย การประมาณและขอสมมติฐานมาจากประสบการณและปจจัยตาง ๆ ที่
ผูบริหารมีความเช่ือมั่นอยางสมเหตุสมผลภายใตสภาวการณแวดลอมนั้น ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงจากการตั้งขอ
สมมติฐานตอมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินอาจแตกตางจากที่ประมาณไว 
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ประมาณการและขอสมมติฐานที่ใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางสม่ําเสมอ การปรับ
ประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวน หากการปรับประมาณ
การกระทบเฉพาะงวดนั้น ๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับหรืองวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบ
ทั้งงวดปจจุบันและอนาคต 

3.22 ประมาณการหนี้สิน บริษัทฯและบริษัทรวมจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนของ
การเกิดภาระผูกพันในปจจุบันตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอันเปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณในอดีต 
ภาระผูกพันดังกลาวคาดวาจะสงผลใหสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพื่อจายชําระภาระผูกพันและ
จํานวนที่ตองจายสามารถประมาณการไดอยางนาเช่ือถือ หากคาดวาจะไดรับคืนรายจายที่จายชําระไปตาม
ประมาณการหนี้สินทั้งหมดหรือบางสวนอยางแนนอน บริษัทฯ และบริษัทรวมจะรับรูรายจายที่ไดรับคืนเปน
สินทรัพยแยกตางหากแตตองไมเกินจํานวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวของ และแสดงคาใชจายที่เกี่ยวของกับ
ประมาณการหนี้สินในงบกําไรขาดทุนโดยแสดงสุทธิจากจํานวนรายจายที่จะไดรับคืนที่รับรูไว 

 

4. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
 

บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงนโยบายการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการ จากวิธี
สวนไดเสียเปนวิธีราคาทุนเพื่อใหเปนไปตามประกาศสภาวิชาชีพฉบับที่ 32/2549 เร่ือง คําอธิบายมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 44 เร่ือง งบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย (ยอหนา 27) และมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 45 เร่ือง การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวม (ยอหนา 11) ลงวันที่3 พฤศจิกายน 2549 
โดยบริษัทฯ ไดปรับปรุงยอนหลังงบการเงินที่แสดงเปรียบเทียบดวย ทั้งนี้เงินลงทุนในบริษัทรวมที่แสดงอยูใน
งบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนนั้นบันทึกโดยใชราคาทุนเดิม (Historical cost) เปน
ราคาทุนเร่ิมตนและพิจารณาดอยคา(ถามี) ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกลาวทําใหกําไรสุทธิในงบการเงิน
เฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนไมเทากับกําไรสุทธิในงบการเงิน ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวน
ไดเสีย สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียมีกําไรสุทธิ 183.80 
ลานบาท แตงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนมีกําไรสุทธิ 187.85 ลานบาท  โดยบริษัท
ฯ ขอช้ีแจงเพิ่มเติมดังนี้ 
1)  การเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีดังกลาว ทําใหงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธี
ราคาทุน สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 แสดงกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น จํานวน 6.32 ลานบาท  เนื่องจากงบ
การเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนไมไดรวมรายการสวนแบงขาดทุนในบริษัทรวม
จํานวน 5.32 ลานบาท แตมีการบันทึกรับรูรายไดเงินปนผลจากบริษัทรวมจํานวน 1.00 ลานบาท 

 

2) ผลกระทบตอรายการอื่นที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนสําหรับป
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ไดแกเงินลงทุนในบริษัทรวม และกําไรสะสมลดลง 26.12 ลานบาท  ทั้งนี้ผล
สะสมของการเปลี่ยนแปลงหลักการบัญชีนี้ไดแสดงไวใน“ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
เกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทรวม” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนในงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึง
แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

 



 

 

16 

5. รายการกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

บริษัท ฯ  มีร ายกา รบัญ ชีที่ เกิ ดขึ้นกั บกิจ การที่ เกี่ ยว ของกันโดยมีผูถื อหุน กลุม เ ดียวกั นหรือ 
มีกรรมการรวมกัน ยอดคงเหลือและรายการระหวางกันที่สําคัญระหวางบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวของกันมีดังนี ้

 

5.1 สินทรัพยและหนี้สินระหวางกัน 
 

(หนวย : พันบาท) 
  งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/ 
  งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 ลักษณะความสัมพันธ 2550  2549 

เงินใหกูยืมแกบริษัทรวม     
      บริษัท เพลินพัฒน จํากัด บริษัทรวม    

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

เจาหนี้การคา     
บริษัท เอ็ม แอนด  อี จํากัด บริษัทรวม 1,999             1,780 
บริษัท บลิส พับลิชชิ่ง จํากัด บริษัทที่เก่ียวของกับผูถือหุน 6,190             2,537 

 

สําหรับป 2549  เงินใหกูยืมแกบริษัทรวม ซ่ึงดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาเอกชน    ทั้งจํานวน 
เปนเงินใหกูยืมอยูในรูปตั๋วสัญญาใชเงิน อายุ 1 ป คิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยสินเช่ือของธนาคารพาณิชยแหง
หนึ่ง ในอัตรารอยละ MLR+1 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริษัทรวมใชในการกอสรางและใชเปนเงินทุน
หมุนเวียนในการดําเนินงานของโรงเรียน 

 

5.2 รายไดและคาใชจายระหวางกัน 
 

                                      (หนวย : พันบาท)                     
 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
  สําหรับป นโยบายการคิดราคา 
 ลักษณะความสัมพันธ ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม ระหวางกัน 

  2550 2549  
มูลคาดอกเบี้ยรับ     
      บริษัท เพลินพัฒน จํากัด บริษัทรวม      -          107 MLR+1% 
มูลคาซ้ือสินคา     

บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด บริษัทรวม     1,878     1,678 ราคาตลาด 
บริษัท จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่  จํากัด (มหาชน) ผูถือหุน 3,604 231 ราคาตลาด 
บริษัท บลิส พับลิชชิ่ง จํากัด  บริษัทที่เก่ียวของกับผูถือหุน  12,144 12,655 ราคาตลาด 
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6. เงินลงทุนช่ัวคราว-สุทธิ  
 

ประกอบดวย  
                        (หนวย : บาท) 

 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 2550  2549 
หลักทรัพยเผื่อขาย :-   
-  เงินลงทุนในกองทุนสวนบุคคล 31,831,359.48 116,284,222.79 
-  เงินลงทุนในกองทุนรวม 156,324,324.08 43,508,880.00 
-  พันธบัตรรัฐบาล (อายุเกิน 3 เดือน) 20,000,000.00 35,000,000.00 

            รวม 208,155,683.56 194,793,102.79 
 

7.     ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ 
 

ลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้ที่คางชําระดังนี้ 
 

           (หนวย : บาท)  
 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
 2550  2549 
ลูกหน้ีการคา    

ยังไมถึงกําหนดชําระ 48,258,741.94 52,836,403.75 
เกินกําหนดชําระไมเกิน 6 เดือน 44,385,926.65 37,069,223.43 
เกินกําหนดชําระมากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน 1,868,616.16 1,773,889.39 
เกินกําหนดชําระมากกวา 12 เดือน 21,997,143.27 20,694,077.33 

รวมลูกหน้ีการคา 116,510,428.02 112,373,593.90 
ตั๋วเงินรับ 12,787,392.24 7,832,594.45 
หัก  คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (25,751,939.11) (25,441,146.48) 
หัก  คาเผื่อรับคืนสินคา  (11,337,944.18) (5,569,767.60) 

สุทธิ 92,207,936.97 89,195,274.27 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ลูกหนี้การคาสวนที่เกินกําหนดชําระมากกวา 12 เดือน สวนใหญ
เปนลูกหนี้การคาที่ตั้งสํารองแลวตั้งแตป 2541 และบริษัทฯ ไดดําเนินการฟองรอง จนกระทั่งวันที่ 5 กุมภาพันธ 2550 
ศาลลมละลายกลางไดมีคําส่ังใหบริษัทฯ ไดรับชําระหนี้ตามคําพิพากษา จํานวน 32.93 ลานบาท  (รวมดอกเบี้ยจาก
การผิดนัดชําระ) จากกองทรัพยสินของลูกหนี้รายดังกลาว ณ ปจจุบัน บริษัทฯ ยังไมไดรับชําระจากการเฉลี่ยหนี้คร้ัง
แรก จึงยังไมไดบันทึกลางคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  
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8. สินคาคงเหลือ-สุทธิ 
 

ประกอบดวย 
                (หนวย : บาท) 

 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
 2550  2549 
วัตถุดิบ 27,201,347.57 17,911,451.35 
งานระหวางทํา 9,863,281.78 9,805,055.64 
สินคาสําเร็จรูป 496,165,471.36 278,724,492.44 

รวม 533,230,100.71 306,440,999.43 
หัก  คาเผื่อสินคาสูญหาย (28,227,902.58) (27,488,352.94) 
หัก  คาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวชา (58,498,583.17) (47,947,569.09) 

สุทธิ 446,503,614.96 231,005,077.40 
 

9. เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
 

ประกอบดวย 
(หนวย : บาท) 

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

บริษัทยอย        
บริษัท ซีเอ็ด บุคเซ็นเตอร จํากัด บริษัทท่ีปรึกษาทางธุรกิจ 100,000.00 99.93%   99,930.00   99,930.00 99,930.00 - 

บริษัทรวม        
บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด สํานักพิมพผูผลิตวารสาร

เทคนิคและคูมือวิศวกร 
   

400,000.00 
    25.00%                100,000.00     

100,000.00 
           22,789,884.25     

1,000,000.00 
บริษัท เพลินพัฒน จํากัด สถาบันการศึกษาเอกชน       

 -โรงเรียนเพลินพัฒนา 169,350,000.00 49.01% 83,000,000.00 83,000,000.00 62,393,872.03 - 
              หัก  คาเผ่ือการปรับมูลคาของเงินลงทุน   - (13,667,908.49) - - 

    83,199,930.00    69,532,021.51 85,283,686.28 1,000,000.00 
 
 

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

บริษัทยอย        
บริษัท ซีเอ็ด บุคเซ็นเตอร จํากัด บริษัทท่ีปรึกษาทางธุรกิจ 100,000.00 99.93%   99,930.00              99,930.00 99,930.00 - 

บริษัทรวม        
บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด สํานักพิมพผูผลิตวารสาร

เทคนิคและคูมือวิศวกร 
           400,000.00      

25.00% 
               100,000.00     

100,000.00 
           19,898,733.71     

1,000,000.00 
บริษัท เพลินพัฒน จํากัด สถาบันการศึกษาเอกชน       

 -โรงเรียนเพลินพัฒนา 169,350,000.00 49.01% 83,000,000.00 83,000,000.00 69,332,091.51 - 
               หัก  คาเผ่ือการปรับมูลคาของเงินลงทุน   - (13,667,908.49) - - 

    83,199,930.00  69,532,021.51 89,330,755.22 1,000,000.00 
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9.1    เงินลงทุนในบริษัท ซีเอ็ด บุคเซ็นเตอร จํากัด  ซ่ึงเปนบริษัทยอย บริษัทฯ บันทึกเงินลงทุนในวิธีราคาทุน 
เนื่องจากมูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวไมมีสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯ               

 

9.2    บริษัทฯ ไมไดรับรูสวนไดเสียจากผลการดําเนินงานของบริษัท  เอ็ม แอนด อี จํากัด สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2550 เนื่องจากบริษัทรวมดังกลาวไมไดจัดทํางบการเงินรายไตรมาสและยังไมไดปดงบการเงิน
ประจําป  อยางไร      ก็ตาม บริษัทฯ ไดรับงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2549 และ 2548 ของ
บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด ซ่ึงไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่น บริษัทฯ จึงบันทึกรับรูสวน
แบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม ในงบกําไรขาดทุนซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย สําหรับปส้ินสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 จํานวน 3.89 ลานบาท และจํานวน 3.49 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.12 และ
รอยละ 1.67 ตามลําดับ ของกําไรสุทธิตามงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย  และ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2550 และ 2549 เงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวจํานวน 22.79 ลานบาท และ จํานวน 19.90 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 1.31 และ 1.35 ตามลําดับ ตอสินทรัพยรวมตามงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 
ตามลําดับ 

 

9.3    งบการเงินของบริษัท เพลินพัฒน จํากัด  ซ่ึงเปนบริษัทรวมที่นํามาบันทึกเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียตรวจสอบ
โดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่น  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 เงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาว  จํานวน  
62.39  ลานบาท และจํานวน 69.33 ลานบาทตามลําดับ  คิดเปนรอยละ  3.59  และ 4.69 ของสินทรัพยรวมในงบ
ดุล  ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียตามลําดับ และสวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมที่แสดง
รวมไวในงบกําไรขาดทุนซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละป จํานวน 
6.94 ลานบาท และ จํานวน 8.81 ลานบาท  คิดเปนรอยละ  3.78  และ 4.21 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินซ่ึง
แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ตามลําดับ 

 

9.4 ในไตรมาส 1 ป 2549 บริษัทฯ ลงทุนเพิ่มในหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพลินพัฒน จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทรวม  
จํานวนเงิน 33 ลานบาท  ทําใหสัดสวนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 30.56 เปนรอยละ 45.12 ของทุนที่ออกและชําระแลว
ลงทุนเพิ่มอีกในไตรมาส 2 ป 2549 จํานวนเงิน 12 ลานบาท  ทําใหสัดสวนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 45.12 เปนรอยละ 
49.01 ของทุนที่ออกและชําระแลว 

 
 

10. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 
 

งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธี
ราคาทุน ประกอบดวย 

(หนวย : บาท) 
รายการ ที่ดิน อาคาร คาตกแตง เครื่องใชส ํานักงาน ยานพาหนะ งานระหวาง รวม 

   อาคาร และ
เครื่องปรับอากาศ 

 กอสราง  

ราคาทุน        
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2549 4,714,125.00 2,353,700.00 238,216,168.28 379,857,004.91 27,596,382.01 1,206,186.25 653,943,566.45 
ซ้ือเพิ่ม - - 29,953,636.50 59,176,957.85 5,843,554.33 11,692,209.87 106,666,358.55 
โอนเขา/โอนออก - - 1,068,420.30 - - (1,068,420.30) - 
จําหนาย - - - (186,695.11)     - (2,422,195.11) 



 

 

20 

(2,235,500.00) 
ณ วันที่  31 ธันวาคม  2550 4,714,125.00 2,353,700.00 269,238,225.08 438,847,267.65 31,204,436.34 11,829,975.82 758,187,729.89 
คาเส ื่อมราคาสะสม       
ณ วันที่  31ธันวาคม 2549 - (2,353,699.00) (164,558,392.12

) 
(230,594,650.40) (23,417,731.34) - (420,924,472.86

) 
คาเส่ือมราคาสําหรับป - - (29,152,602.18) (49,360,400.49) (2,528,117.50) - (81,041,120.17) 
จําหนาย - - - 117,819.55 2,235,498.00 - 2,353,317.55 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 - (2,353,699.00) (193,710,994.30

) 
(279,837,231.34) (23,710,350.84) - (499,612,275.48

) 
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย       
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 21,385,547.00 17,292,418.32 - - - - 38,677,965.32 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 21,385,547.00 17,292,418.32 - - - - 38,677,965.32 
คาเส ื่อมราคาสะสม-สวนเกินทุน        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 - (7,630,607.79) - - - - (7,630,607.79) 
คาเส่ือมราคาสําหรับป -      (989,728.47) - - - -      (989,728.47)  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 - (8,620,336.26) - - - - (8,620,336.26) 
มูลคาส ุทธิตามบัญชี      
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2549 26,099,672.00 9,661,811.53 73,657,776.16 149,262,354.51 4,178,650.67 1,206,186.25 264,066,451.12 
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2550 26,099,672.00 8,672,083.06 75,527,230.78 159,010,036.31 7,494,085.50 11,829,975.82 288,633,083.47 
คาเส ื่อมราคาที่แสดงในงบกําไรขาดทุน สําหรับป      
    ส้ินสุดวันที่ 31  ธันวาคม 2549  77,559,164.46 
    ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550  81,041,120.17 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริษัทฯ มีสินทรัพยซ่ึงคิดคาเส่ือมราคาทั้งจํานวนแลวในราคาทุน 
จํานวน 290.78 ลานบาทและจํานวน 232.00 ลานบาทตามลําดับ ซ่ึงบางสวนยังคงใชงานอยู 

 

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2549 บริษัทฯ ไดมอบหมายใหผูประเมินราคาอิสระแหงหนึ่งประเมินราคาที่ดินและ
อาคาร โดยมีราคาตามบัญชีและราคาประเมินของที่ดินและอาคารจํานวน 22.06 ลานบาท  และจํานวน 36.00 ลาน
บาท ตามลําดับ บริษัทฯ บันทึกสวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคารเพิ่มในสวนของผูถือหุนในงบดุลในป 
2549 จํานวน 13.94 ลานบาท 

 
11. สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ 
 

สิทธิการเชาอาคาร ทั้งจํานวนเปนสิทธิการเชาพื้นที่ในศูนยการคาช้ันนํา เพื่อเปดสาขารานหนังสือ          
ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  จํานวน 13 แหง  ซ่ึงสวนใหญมีอายุสัญญาประมาณ 15-30 ป โดยสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 
และ  2549 ตัดจายเปนคาใชจายจํานวนเงิน 12.57 ลานบาท เทากันทั้งสองป 

 
 
 
 

12. ทรัพยสินรอจําหนาย-สุทธิ 
 

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2549 บริษัทฯ ไดมอบหมายใหผูประเมินราคาอิสระแหงหนึ่งประเมินราคาอาคารรอ
จําหนาย โดยมีราคาตามบัญชีและราคาประเมินของที่ดินและอาคารรอจําหนาย จํานวน 21.00 ลานบาท และ จํานวน 
19.20 ลานบาท  ตามลําดับ  บริษัทฯ ไดบันทึกรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของที่ดินจํานวน 1.80 ลานบาท
ในงบกําไรขาดทุน  

 
 



 

 

21 

13. ที่ดินที่ไมไดใชดําเนินงาน-สุทธิ 
 

ประกอบดวย 
(หนวย: บาท) 

 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
 ที่ดิน สวนปรับปรุงที่ดิน รวม 
 ไมใชดําเนินงาน ไมใชดําเนินงาน  
   ราคาทุน    
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 49,495,608.93 658,413.00 50,154,021.93 
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 49,495,608.93 658,413.00 50,154,021.93 
   คาเสื่อมราคาสะสม   
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 - (356,912.38)    (356,912.38) 
   คาเส่ือมราคาสําหรับป - (65,880.92) (65,880.92) 
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 - (422,793.30) (422,793.30) 
   คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย    
   ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2549 (16,012,977.97) - (16,012,977.97) 
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 (16,012,977.97) - (16,012,977.97) 
   มูลคาสุทธิตามบัญชี    
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 33,482,630.96 301,500.62 33,784,131.58 
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 33,482,630.96 235,619.70 33,718,250.66 
   คาเสื่อมราคาท่ีแสดงในงบกําไรขาดทุนสําหรับป    
   ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549   65,998.32 
   ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550   65,880.92 
    

 

 
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2549 บริษัทฯ ไดมอบหมายใหผูประเมินราคาอิสระแหงหนึ่งประเมินราคาที่ดินที่

ไมไดใชดําเนินงาน โดยมีราคาตามบัญชีและราคาประเมิน จํานวน 49.50 ลานบาท  และ จํานวน33.48 ลานบาท 
ตามลําดับ  บริษัทฯ ไดปรับลดคาเผื่อการดอยคาของทรัพยสินจากการตีราคาที่ดินในงบกําไรขาดทุน ป 2549 จํานวน 
1.48 ลานบาท   

14. สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นสวนใหญจํานวน 8.25 ลานบาท  และ 
จํานวน 5.00 ลานบาท  ตามลําดับ  เปนเงินฝากประจํา ซ่ึงนําไปค้ําประกันตัวแทนจําหนายหนังสือ และระบบ
สาธารณูปโภค 
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15.   ทุนเรือนหุน 
 

 ตามมติการประชุมผูถือหุนคร้ังที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2544 ใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ดังนี้ 
 

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

15.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อซ้ือหุนสามัญสําหรับกรรมการ พนักงานและผูรับชวงซ้ือหลักทรัพย ในราคา    1.00  
บาท ตอหนวย โดยแบงเปน 5 ฉบับ ระยะเวลาการใชสิทธิแตละฉบับหางกันทุก 1 ป ซ่ึงสามารถใชสิทธิไดทุก           
3 เดือน  และสามารถใชสิทธิคร้ังสุดทายในวันที่ 14  มกราคม  2551 โดยแตละฉบับสามารถใชสิท ธิ
ซ้ือ  หุนสามัญ ไดเปนสัดสวนรอยละ 10, 10, 10, 30 และ 40 ของจํานวนสิทธิที่ไดรับทั้งหมด  ตามลําดับ  

 

การใชสิทธิแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญสําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม        
     2550 

 

 1. กรรมการและพนักงานมาใชสิทธิซ้ือหุนสามัญ จํานวน  10,653,960.00  หนวย มีผลทําใหทุนที่ออกและชําระแลว
ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจํานวนเงิน 10.65 ลานบาท โดยบริษัทฯ ทยอยจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวลาสุด
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2550 

 

 2.  จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญที่คงเหลือ 
2.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อซ้ือหุนสามัญสําหรับพนักงานและผูรับชวงซ้ือหลักทรัพยที่มีสิทธิแปลงสภาพแตยัง

ไมมีผูมาใชสิทธิจํานวน 192,340 หนวย  
2.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อซ้ือหุนสามัญของผูถือหุนรายเดิมที่ไมมีสิทธิแปลงสภาพ 296,880 หนวย (ใบสําคัญ

แสดงสิทธิดังกลาวหมดสิทธิแปลงสภาพแลวเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2549)  
2.3 ใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อซ้ือหุนสามัญสําหรับกรรมการ พนักงานและผูรับชวงซ้ือหลักทรัพยไมไดจัดสรร

จํานวน 4,090,410 หนวย  
2.4  ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวตามขอ 2.1 และ 2.3 จะหมดสิทธิแปลงสภาพในวันที่ 14 มกราคม 2551 

 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2550 มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ 
ลดทุนที่ชําระแลวโดยวิธีตัดหุนที่ซ้ือคืน จํานวน 19.78 ลานหุน มีผลทําใหทุนที่ออกและชําระแลวของบริษัทฯ 
ลดลงจํานวนเงิน 19.78 ลานบาท โดยบริษัทฯไดดําเนินการลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว กับกระทรวง
พาณิชย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550  
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16.    เงินปนผลจายและสํารองตามกฎหมาย 
 

ประกอบดวย 
 

 

ผลการดําเนินงาน ป 2550 
สํารองตามกฎหมาย  มติที่ประชุม 

คณะกรรมการ 
ครั้งที่ 

วันที่ประชุม วันที่จาย 
เงินปนผล 

เงินปนผล 
ตอหุน 
(บาท) 

รวมจาย 
เงินปนผล 
(ลานบาท) 

%ตอกําไร
สุทธิ 

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 - - 

  ไตรมาส 3 5/2550 13/11/2550 11/12/2550 0.10 32.38 - - 
รวม 0.30 97.11  - 

 

 
ผลการดําเนินงาน ป 2549 

สํารองตามกฎหมาย  มติที่ประชุม 
คณะกรรมการ 

ครั้งที่ 
วันที่ประชุม วันที่จาย 

เงินปนผล 

เงินปนผล 
ตอหุน 
(บาท) 

รวมจาย 
เงินปนผล 
(ลานบาท) 

%ตอกําไร
สุทธิ 

จํานวนเงิน 
(ลานบาท) 

ไตรมาส 1 2/2549 10/05/2549 09/06/2549 0.10 31.13 - - 
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) 

%ตอกําไร
สุทธิ 

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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17. หุนทุนซ้ือคืน 
 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2547 มีมติเกี่ยวกับการ       
จะซ้ือหุนคืนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการบริหารทางการเงิน เนื่องจากบริษัทฯ มีสภาพคลองสวนเกิน ดังนั้นบริษัท
ฯ        จึงไดมีโครงการซ้ือหุนคืน จํานวน 25.78 ลานหุน โดยวงเงินสูงสุดไมเกิน 160 ลานบาท  กําหนดระยะเวลา                 
ในการซ้ือหุนคืนตั้งแตวันที่ 11 มีนาคม 2547 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2547 จํานวนรวมของหุนที่ซ้ือคืนในโครงการตั้งแต
วันที่ 2 เมษายน 2547 จนถึงวันที่ 8 กันยายน 2547  จํานวน 19.78  ลานหุน  มูลคารวม 122.64 ลานบาท  ทั้งนี้บริษัทฯ  
ใหกําหนดนโยบายการจําหนายหุนสามัญซ้ือคืนไวไมเกิน 3 ป นับจากภายหลัง 6 เดือนที่มีการซ้ือหุนคืนเสร็จส้ิน 

 

ตามหนังสือสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ส. สวบช. 016/2548 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2548 ไดกําหนดใหบริษัทที่มี
การซ้ือหุนคืนตองมีกําไรสะสมไมนอยกวามูลคาหุนซ้ือคืนที่ยังคงเหลืออยูในบัญชี  และกรณีที่นํากําไรสะสม            
ไปจายเงินปนผล กําไรสะสมหลังจากจายเงินปนผลตองมีจํานวนไมนอยกวาหุนซ้ือคืน เพื่อใหสอดคลองกับบันทึก
ของ       สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาซ่ึงพิจารณาประเด็นการซ้ือหุนคืนเพื่อบริหารการเงินตามมาตรา  66/1 (2)                 
แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535     

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีหุนสามัญที่ซ้ือคืนจํานวน 19.78 ลานหุน คิดเปนรอยละ 5.94 ของ
หุนที่จําหนายทั้งหมด มูลคารวมของหุนซ้ือคืนเปนจํานวนเงิน 122.64 ลานบาท  และบริษัทฯ ไดจัดสรรกําไรสะสม
เปนสํารองหุนทุนซ้ือคืนแลวทั้งจํานวน  

 

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

 

อยางไรก็ตาม ตามขอกําหนดในกฎกระทรวงเกี่ยวกับหุนซ้ือคืน กําหนดใหบริษัทฯ ตองจําหนายหุนที่
ซ้ือคืนใหหมดภายในระยะเวลาไมเกิน 3 ป นับแตการซ้ือหุนคืนแลวเสร็จ โดยระยะเวลาในการจําหนายหุนซ้ือคืนของ
บริษัทฯไดครบกําหนดแลวในวันที่ 11 กันยายน 2550 แตบริษัทฯจําหนายหุนซ้ือคืนดังกลาวไมได ดังนั้นเพื่อให
เปนไปตามขอกําหนดในกฎกระทรวงดังกลาวขางตน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 4/2550 เมื่อวันที่  
19 กันยายน 2550 จึงมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ ลดทุนที่ชําระแลวโดยวิธีตัดหุนที่ซ้ือคืน จํานวน 19.78 ลานหุน คิดเปน
จํานวนเงิน 19.78 ลานบาท และบริษัทฯไดดําเนินการลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว กับกระทรวงพาณิชย เมื่อ
วันที่ 28 กันยายน 2550 ดังนี้ 

 

 ทุนจดทะเบียน ทุนที่ออกและชําระแลว 
 บาท บาท 

จากเดิม  348,128,690.00 332,894,970.00 
เปลี่ยนเปน 328,345,090.00 323,765,330.00 
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18. คาตอบแทนกรรมการ 
 

คาตอบแทนกรรมการเปนผลประโยชนที่จา ยใหแกกรรมการของบริษัทฯ  ตามมาตรา  90 ของ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด โดยไมรวมเงินเดือน และประโยชนที่เกี่ยวของที่จายใหกับกรรมการบริหาร 

 
19. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 

บริษัทฯ คํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ในอัตรารอยละ 
30 และรอยละ 25-30 ตามลําดับ จากยอดกําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลหลังจากบวกกลับดวยคาใชจายตาง ๆ ที่ไม
อนุญาตใหถือเปนรายจายในการคํานวณภาษี อัตราภาษีที่ตางกันเนื่องจากบริษัทฯหมดสิทธิประโยชนทางภาษีตาม 
พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 387 พ.ศ. 2544 ซ่ึงกําหนดใหลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนอัตรารอยละ 25 ของกําไร
สุทธิเฉพาะสวนที่ไมเกิน 300 ลานบาท เปนระยะเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชีตอเนื่องกัน 

 
20. กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลด 
  

 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 
 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
 กําไรสุทธิ จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย 

ถวงน้ําหนัก 
กําไรตอหุน 

 2550 2549 2550 2549 2550 2549 
 บาท บาท หุน หุน บาท บาท 
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน       

      กําไรสุทธิ 54,544,094.29 67,432,277.99 323,756,265 311,903,990 0.17 0.22 
      ผลกระทบตอหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       
     ใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิใชสิทธิ        

      คงเหลือ 15,233,590  หนวย  
     (ป2549: 25,992,650 หนวย)            

 
- 

 
- 

 
3,798,369 

 
13,178,989 

 
- 

 
- 

กําไรตอหุนปรับลด       
      กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญสมมติวามี       
      การแปลงเปนหุนสามัญ 54,544,094.29 67,432,277.99 327,554,634 325,082,979 0.17 0.21 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
 กําไรสุทธิ จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย 

ถวงน้ําหนัก 
กําไรตอหุน 

 2550 2549 2550 2549 2550 2549 
 บาท บาท หุน หุน บาท บาท 
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน       

      กําไรสุทธิ 55,269,388.94 69,424,310.62 323,756,265 311,903,990 0.17 0.22 
      ผลกระทบตอหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       
     ใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิใชสิทธิ        

      คงเหลือ 15,233,590  หนวย  
     (ป2549: 25,992,650 หนวย)            

 
- 

 
- 

 
3,798,369 

 
13,178,989 

 
- 

 
- 

กําไรตอหุนปรับลด       
      กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญสมมติวามี       
      การแปลงเปนหุนสามัญ 55,269,388.94 69,424,310.62 327,554,634 325,082,979 0.17 0.21 

 
 

 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 
  สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  

 กําไรสุทธิ จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย 
ถวงน้ําหนัก 

กําไรตอหุน 

 2550 2549 2550 2549 2550 2549 
 บาท บาท หุน หุน บาท บาท 
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน       

กําไรสุทธิ 183,800,461.18 209,191,301.35 323,756,265 310,715,708  0.57  0.67 
ผลกระทบตอหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิใชสิทธิ        
คงเหลือ  4,282,750 หนวย  
(ป 2549 : 15,233,590 หนวย) 

                           -                            -  
 3,798,369 

 
13,166,379 

         
- 

         
- 

กําไรตอหุนปรับลด       
กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญสมมติวามี       
การแปลงเปนหุนสามัญ 183,800,461.18 209,191,301.35 327,554,634 323,882,087 0.56 0.65 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
  สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  

 กําไรสุทธิ จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย 
ถวงน้ําหนัก 

กําไรตอหุน 

 2550 2549 2550 2549 2550 2549 
 บาท บาท หุน หุน บาท บาท 
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน       

กําไรสุทธิ 187,847,530.12 215,511,213.67 323,756,265 310,715,708  0.58  0.69 
ผลกระทบตอหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิใชสิทธิ        
คงเหลือ  4,282,750 หนวย  
(ป 2549 : 15,233,590 หนวย) 

                           -                            -  
 3,798,369 

 
13,166,379 

         
- 

         
- 

กําไรตอหุนปรับลด       
กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญสมมติวามี       
การแปลงเปนหุนสามัญ 187,847,530.12 215,511,213.67 327,554,634 323,882,087 0.57 0.67 

 
 

   สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 กําไรตอหุนปรับลดคํานวณขึ้นโดยนําหุนสามัญที่
อาจตองออกมารวมในการคํานวณแมวาเง่ือนไขหรือเหตุการณที่กําหนดไวยังไมเกิดขึ้น ซ่ึงคํานึงถึงผลกระทบของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญที่ยังไมมีผูมาใชสิทธิ 

 
21. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
  

บริษัทฯ ดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจเดียวคือธุรกิจผลิต และจําหนายหนังสือรวมทั้งดําเนินธุรกิจ        
ในสวนงานทางภูมิศาสตรเดียว คือในประเทศไทย ดังนั้นรายได กําไร และสินทรัพยทั้งหมดที่แสดงในงบการเงิน         
จึงเกี่ยวกับสวนงานธุรกิจ และสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว 

 
22. งบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
 

งบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2550 และ 2549 ซ่ึงไดสอบทานตาม     
วิธีการของสภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึงกําหนดในแถลงการณมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับเร่ืองนี้แลวดังนี้ 
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   (หนวย : พันบาท) 
  งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ตามวิธีสวนไดเสีย ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
  สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

  2550 2549 2550 2549 
รายไดจากการดําเนินงาน      
รายไดจากการขาย  1,031,326 910,321 1,031,326 910,321 
รายไดอ่ืน  12,079 13,057 12,079 13,057 

        รวมรายได  1,043,405 923,378 1,043,405 923,378 
คาใชจายจากการดําเนินงาน      
ตนทุนขาย   698,638 596,920 698,638 596,920 
คาใชจายในการขายและบริหาร  264,224 235,167 264,224 235,167 
สวนแบงขาดทุนในบริษัทรวม    725 1,992 - - 
คาตอบแทนกรรมการ (หมายเหตุ 18) 583 683 583 683 

         รวมคาใชจาย  964,170 834,762 963,445 832,770 
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล  79,235 88,616 79,960 90,608 
ดอกเบี้ยจาย                (26)               (18) (26) (18) 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (หมายเหตุ 19)     (24,665)        (21,166) (24,665) (21,166) 
กําไรสุทธิ          54,544                67,432       55,269  69,424  
กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน  (หนวย : บาท) (หมายเหตุ 20)             0.17             0.22             0.17             0.22 
กําไรตอหุนปรับลด (หนวย : บาท) (หมายเหตุ 20)             0.17             0.21             0.17             0.21 

 

23.    กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  
 

บริษัทฯ มีการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530                
ซ่ึงพนักงานที่เปนสมาชิกจะจายเงินสะสมแตละเดือนและบริษัทฯ จายสมทบในอัตราที่เทากันเพื่อสมทบเขากองทุน
สํารองเลี้ยงชีพโดยใหสถาบันการเงินในประเทศแหงหนึ่งเปนผูจัดการกองทุนของบริษัทฯ สําหรับปส้ินสุดวันที่  
31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริษัทฯ ไดจายเงินสมทบกองทุนจํานวน 8.11 ลานบาท  และ จํานวน 7.14 ลานบาท 
ตามลําดับ  

 

24.   เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

บริษัทฯ มีความ เส่ียงอัน เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน                 
ซ่ึงไมมีสาระสําคัญ เนื่องจากการขยายงานของบริษัทฯ พยายามลงทุนดวยกระแสเงินสดหมุนเวียน จึงไมมีหนี้สิน
ระยะยาวที่กอใหเกิดภาระดอกเบี้ย และลักษณะการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวของกับเงินตราตางประเทศ             
มีสัดสวนที่ไมมีสาระสําคัญ บริษัทฯ จึงมิไดใชเคร่ืองมือทางการเงินเพื่อปองกันความเส่ียงดังกลาว อยางไรก็ตาม          
หากการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวของกับเงินตราตางประเทศมีสัดสวนเพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ จะพิจารณาใช 
เคร่ืองมือทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อปองกันความเส่ียงดังกลาว อยางไรก็ตามบริษัทฯไมมีนโยบายที่จะประกอบ       
ธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เปนตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา 
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24.1 ความเส่ียงดานการใหสินเช่ือ 
 

บริษัทฯ มีความเส่ียงดานการใหสินเช่ือที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา   แตบริษัทฯ มีนโยบายในการให   
สินเช่ือที่ระมัดระวัง   ดังนั้น บริษัทฯ จึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายอยางเปนสาระสําคัญจากการเก็บหนี้ 

 

24.2 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2550 บริษัทฯ มีสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับธนาคารพาณิชยแหง
หนึ่งเพื่อปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนในการจายชําระหนี้สินในรูปเงินตราตางประเทศ   ซ่ึงบริษัทฯ 
ยังไมไดบันทึกหนี้สินทางการเงินดังกลาวในงบการเงิน  ซ่ึงวันครบกําหนดชําระเงินของสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ตางประเทศลวงหนาที่เปดสถานะไวมีอายุไมเกิน 6 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   

จํานวนเงินที่ทําสัญญา จํานวนเงินที่ไดตามสัญญา มูลคายุติธรรม ณ วันส้ินงวด 
GBP บาท บาท 

395,485.57 27,048,601.01 26,811,944.22 
 

24.3   มูลคายุติธรรม 
 

เนื่องจากสินทรัพย และหนี้สินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้น  ดังนั้นมูลคาตามบัญชี
ของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินดังกลาวจึงแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ
ประกอบกับเงินลงทุนระยะส้ันของบริษัทฯไดปรับมูลคาเงินลงทุนเปนมูลคายุติธรรมแลว 

 

25. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นภายหนา 
 

    25.1 บริษัทฯ ยังมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนี้ 
           (หนวย : พันบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 2550 2549 

 วงเงิน
ทั้งส้ิน 

วงเงิน 
ใชไป 

วงเงิน
คงเหลือ 

วงเงิน
ทั้งส้ิน 

วงเงิน 
ใชไป 

วงเงิน
คงเหลือ 

หนังสือคํ้าประกัน 49,000 5,752 40,412 46,000 5,588 40,412 
วงเงินเลตเตอรออฟเครดิต  4,000 - 4,000 4,000 - 4,000 
วงเงินเบิกเกินบัญชี 30,000 - 30,000 30,000 - 30,000 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2550 และ 2549 หนังสือค้ําประกัน สวนหนึ่งจํานวนเงิน 5.19 ลานบาท  และ 
จํานวน 2.29 ลานบาท ตามลําดับ ค้ําประกันโดยบัญชีเงินฝากประจํา 
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 25.2 บริษัทฯ มีสัญญาเชาอาคารและสัญญาบริการกับบริษัทและบุคคลภายนอก เพื่อใชเปนที่ทําการสํานักงานใหญ
และศูนยกระจายสินคาของบริษัทฯ  และบริษัทฯ ไดทําสัญญาเชาพื้นที่เพื่อเปนที่ตั้งสาขารวมทั้งส้ิน 247 สาขา  
โดยมีอายุสัญญาเชาตั้งแต 1 ถึง 10 ป บริษัทฯ มีคาเชาและคาบริการสาธารณูปโภคที่ตองจายรวมทั้งหมด
ประมาณ 319.20 ลานบาทตอป  

 

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

 

25.3  บริษัทฯ ทําสัญญาแตงตั้งตัวแทนจําหนายกับบริษัทในตางประเทศแหงหนึ่ง โดยบริษัทฯ ตองสนับสนุนการ
สงเสริมการขายและการตลาดของตัวแทนจําหนายในอัตรารอยละ 2.5% ของยอดซ้ือหนังสือ และบริษัทฯ ตอง
จัดใหมีพื้นที่สํานักงานและบริการเพื่อการสนับสนุนการตลาด ซ่ึงตนทุนที่เกิดขึ้นจริงสามารถหักคาใชจายเพื่อ
การสนับสนุนแกตัวแทนจําหนายได โดยอายุสัญญา 3 ป ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม  2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2553 

 
26. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน 
 

    เมื่อวันที่ 14  มกราคม 2551 พนักงานมาใชสิทธิซ้ือหุนสามัญ จํานวน 155,800 หนวย  สวนที่เหลืออีก
จํานวน 36,540 หนวยไมมาใชสิทธิในการซ้ือหุนสามัญสิทธิดังกลาวจึงถูกตัดสิทธิไป มีผลทําใหทุนที่ออกและชําระ
แลวของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจํานวนเงิน 0.16 ลานบาท  บริษัทฯ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวเมื่อวันที่ 22 
มกราคม 2551 

 
27. การอนุมัติงบการเงิน 
   

คณะกรรมการบริษัท  ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ไดอนุมัติการออกงบการเงินนี้แลวเมื่อวันที่ 22 
กุมภาพันธ 2551 

  
 
                ________________________________________ 
                  
 

 
 
 

  

 เมื่อวันที่ 17  มกราคม 2548   มีกรรมการและพนักงานมาใชสิทธิซ้ือหุนสามัญจํานวน 2,733,230  หุน   
ในราคาหุนละ 1.00 บาท    รวมเปนเงิน 2.73 ลานบาท  ซ่ึงเปนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกตามมติที่ประชุมผูถือหุนคร้ัง
ที่  


