
 

รายงานการสอบทานงบการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ ผูถือหุนและคณะกรรมการของ บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 
 
ขาพเจาไดสอบทานงบดุลซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 งบกําไรขาดทุน 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย สําหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 ของบริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และไดสอบทานงบดุลเฉพาะกิจการซึ่งแสดง
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และ
งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท 
ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของ
ขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของ
ขาพเจา งบการเงินของบริษัทรวมแหงหนึ่งตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 6.3 ซ่ึงนํามาบันทึกเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสียผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ขาพเจาไดรับรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตนั้น และ
การเสนอรายงานของขาพเจาในสวนที่เกี่ยวของกับจํานวนเงินของรายการตางๆ ของบริษัทรวมซ่ึงรวมอยูในงบการเงิน
ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียถือตามรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นนั้น ณ วันที่ 31 มีนาคม  2551 
เงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวที่แสดงรวมไวในงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย จํานวน 59.28 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 3.27 ของสินทรัพยรวมในงบดุลซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย และสวนแบงขาดทุนในบริษัทรวม
ดังกลาวที่แสดงรวมไวในงบกําไรขาดทุนซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 
31 มีนาคม 2551 จํานวน 3.11 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.88 ของกําไรสุทธิ 

 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับการสอบทาน ซ่ึงกําหนดให

ขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานสอบทาน เพื่อใหไดความเช่ือมั่นอยางพอประมาณวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัด โดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของ
กิจการและการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงินจึงใหความเช่ือมั่นนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ที่รับรองทั่วไปดังนั้นขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินที่สอบทานได ประกอบกบัรายงานของผูสอบบญัชีอืน่ 
ที่กลาวถึงในวรรคแรกใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการรายงานการสอบทานของขาพเจา 

 



 

 
จากการสอบทานของขาพเจาและรายงานของผูสอบบัญชีอื่น ขาพเจาไมพบส่ิงที่เปนเหตุใหเช่ือวา

งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
ดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา 

 
งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุน

ตามวิธีราคาทุน สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ของบริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ไดมีการตรวจสอบ
โดยผูสอบบัญชีอื่นในสํานักงานเดียวกันและเสนอรายงานไวอยางไมมี เง่ือนไขแตใหขอสังเกตเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทรวมจากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทนุในงบการเงินเฉพาะกจิการ
ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน ตามรายงานลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2551 งบดุลซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 
และงบดุลเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2550 ที่นํามาแสดงเปรียบเทียบเปน
สวนหนึ่งของงบการเงินดังกลาว  

 
นอกจากนี้งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดซ่ึงแสดง

เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 ของบริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน 
จํากัด (มหาชน) ที่แสดงเปรียบเทียบมีการสอบทานโดยผูสอบบัญชีอื่นในสํานักงานเดียวกันตามรายงานลงวันที่ 
10 พฤษภาคม 2550 ซ่ึงไดรายงานวาไมพบส่ิงที่เปนเหตุใหเช่ือวา งบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคญั
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป แตใหขอสังเกตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทรวม
จากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุนในงบเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

 
 

บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จาํกัด 
 
 
 

(นางสาวศันสนีย  พูลสวัสดิ์) 
ผูสอบบญัชีรับอนุญาต เลขที่ 6977 

 
 
กรุงเทพมหานคร 
วันที่ 9 พฤษภาคม 2551 
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หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550
ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
สอบทานแลว สอบทานแลว

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 371,692             298,784         371,692             298,784           
เงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ 3 208,313             208,156         208,313             208,156           
ลูกหนี้การคาและต๋ัวเงินรับ-สุทธิ 4 96,480               92,208            96,480               92,208             
เงินใหกูยืมแกบริษัทรวม 2.1 5,000                 -                  5,000                  -                    
สินคาคงเหลือ-สุทธิ  5 443,656             446,503         443,656             446,503           
คาใชจายจายลวงหนา 22,907               26,451            22,907               26,451             
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 20,744               20,506            20,744               20,506             

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,168,792         1,092,608      1,168,792          1,092,608        
สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม-สุทธิ 6 82,169               85,284            69,532               69,532             
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 7 275,367             271,551         275,367             271,551           
สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ 8 138,593             141,727         138,593             141,727           
ทรัพยสินรอจําหนาย-สุทธิ 9 19,200               19,200            19,200               19,200             
ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ไมไดใชดําเนินงาน-สุทธิ 10 33,702               33,718            33,702               33,718             
โปรแกรมคอมพิวเตอร-สุทธิ 11 10,663               11,226            10,663               11,226             
คาลิขสิทธิ์และคาแปลจายลวงหนา 20,062               19,424            20,062               19,424             
เงินคํ้าประกันการเชาและเงินมัดจํา 56,542               55,628            56,542               55,628             
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 12 8,491                 9,933              8,491                  9,933                

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 644,789             647,691         632,152             631,939           
รวมสินทรัพย 1,813,581         1,740,299      1,800,944          1,724,547        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สินทรัพย

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบดุล

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2550
(หนวย : พันบาท)

งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550
ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
สอบทานแลว สอบทานแลว

หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคาและต๋ัวเงินจาย 881,550             858,781         881,550             858,781           
คาใชจายคางจาย 77,473               95,102            77,473               95,102             
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 70,080               51,151            70,080               51,151             
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 54,579               60,572            54,579               60,572             

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,083,682         1,065,606      1,083,682          1,065,606        
หนี้สินไมหมุนเวียน

หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 7,791                 7,581              7,791                  7,581                
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 7,791                 7,581              7,791                  7,581                

รวมหนี้สิน 1,091,473         1,073,187      1,091,473          1,073,187        
สวนของผูถือหุน
   ทุนเรือนหุน 13

ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 328,345,090 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท 328,345            328,345         328,345            328,345          

ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ 323,921,130 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท 323,921            -                 323,921            -                   
หุนสามัญ 323,765,330 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท -                    323,765         -                     323,765          

   สวนเกินมูลคาหุน 149,421             149,421         149,421             149,421           
   สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพ่ิม 29,811               30,057            29,811               30,057             
   ขาดทุนที่ยังไมเกิดข้ึนในหลักทรัพยเผ่ือขาย 3 (656)                   (2,757) (656)                   (2,757)
   กําไรสะสม 14

จัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย 35,627               35,627            35,627               35,627             

ยังไมไดจัดสรร 183,984             130,999         171,347             115,247           
รวมสวนของผูถือหุน 722,108             667,112         709,471             651,360           
     รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,813,581         1,740,299      1,800,944          1,724,547        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2550

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบดุล

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ

ตามวิธีสวนไดเสีย ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
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(หนวย : พันบาท)

หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

รายไดจากการขาย 1,044,706         867,893         1,044,706          867,893           
ตนทุนขาย (712,781)           (594,823)        (706,388)            (594,823)          

กําไรข้ันตน 331,925             273,070         338,318             273,070           
รายไดอ่ืน 12,955               8,456              12,955               8,456                
คาใชจายในการขายและบริหาร (263,684)           (225,319)        (270,077)            (225,319)          
คาตอบแทนกรรมการ 15 (5,037)                (559)                (5,037)                (559)                 
ดอกเบี้ยจาย (115)                   (157) (115)                   (157)
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (3,115)                (3,478)            -                      -                    

กําไรสุทธิกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 72,929               52,013            76,044               55,491             
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (19,944)             (19,322) (19,944)              (19,322)
กําไรสุทธิ 52,985               32,691            56,100               36,169             

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน (หนวย : บาท) 16 0.16                   0.10                0.17                    0.11                  
กําไรตอหุนปรับลด (หนวย : บาท) 16 -                     0.10                -                      0.11                  

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 และ 2550 

งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามวิธีสวนไดเสีย ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

 งบกําไรขาดทุน
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
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ทุนเรือนหุนท่ีออก สวนเกิน สวนเกินทุน กําไร(ขาดทุน) หุนทุน รวม
และชําระแลว มูลคาหุน จากการตีราคา ท่ียังไมเกิดขึ้นใน จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร ซื้อคืน

หมายเหตุ สินทรัพยเพ่ิม หลักทรัพยเผื่อขาย

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2551 323,765                149,421   30,057             (2,757)                       35,627       130,999             -             667,112    
คาเส่ือมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม -                         -            (246)                 -                             -             -                      -             (246)          
กําไรท่ียังไมเกิดข้ึนในหลักทรัพยเผ่ือขาย -                         -            -                    2,101                         -             -                      -             2,101         
รายการท่ียังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน 323,765                149,421   29,811             (656)                           35,627       130,999             -             668,967    
พนักงานใชใบสําคัญแสดงสิทธิ 13 156                        -            -                    -                             -             -                      -             156            
กําไรสุทธิสําหรับงวด -                         -            -                    -                             -             52,985               52,985      
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 323,921                149,421   29,811             (656)                           35,627       183,984             -             722,108    

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2550 332,895                149,421   31,047             (5,571)                       158,268     121,592             (122,641)   665,011    
คาเส่ือมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม -                         -            (244)                 -                             -             -                      -             (244)          
กําไรท่ียังไมเกิดข้ึนในหลักทรัพยเผ่ือขาย -                         -            -                    927                            -             -                      -             927            
รายการท่ียังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน 332,895                149,421   30,803             (4,644)                       158,268     121,592             (122,641)   665,694    
กรรมการและพนักงานใชใบสําคัญแสดงสิทธิ 13 9,640                     -            -                    -                             -             -                      -             9,640         
กําไรสุทธิสําหรับงวด -                         -            -                    -                             -             32,691               -             32,691      
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2550 342,535                149,421   30,803             (4,644)                       158,268     154,283             (122,641)   708,025    

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 และ 2550 

กําไรสะสม

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
(หนวย : พันบาท)
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ทุนเรือนหุนท่ีออก สวนเกิน สวนเกินทุน กําไร(ขาดทุน) หุนทุน รวม
และชําระแลว มูลคาหุน จากการตีราคา ท่ียังไมเกิดขึ้นใน จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร ซื้อคืน

หมายเหตุ สินทรัพยเพ่ิม หลักทรัพยเผื่อขาย

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2551 323,765                 149,421    30,057               (2,757)                       35,627         115,247             -              651,360    
คาเส่ือมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม -                          -             (246)                   -                             -               -                     -              (246)           
กําไรท่ียังไมเกิดข้ึนในหลักทรัพยเผ่ือขาย -                          -             -                     2,101                         -               -                     -              2,101         
รายการท่ียังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน 323,765                 149,421    29,811               (656)                          35,627         115,247             -              653,215    
พนักงานใชใบสําคัญแสดงสิทธิ 13 156                         -             -                     -                             -               -                     -              156            
กําไรสุทธิสําหรับงวด -                          -             -                     -                             -               56,100               56,100       
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 323,921                 149,421    29,811               (656)                          35,627         171,347             -              709,471    

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2550 332,895                 149,421    31,047               (5,571)                       158,268      101,793             (122,641)    645,212    
คาเส่ือมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม -                          -             (244)                   -                             -               -                     -              (244)           
กําไรท่ียังไมเกิดข้ึนในหลักทรัพยเผ่ือขาย -                          -             -                     927                            -               -                     -              927            
รายการท่ียังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน 332,895                 149,421    30,803               (4,644)                       158,268      101,793             (122,641)    645,895    
กรรมการและพนักงานใชใบสําคัญแสดงสิทธิ 13 9,640                      -             -                     -                             -               -                     -              9,640         
กําไรสุทธิสําหรับงวด -                          -             -                     -                             -               36,169               -              36,169       
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2550 342,535                 149,421    30,803               (4,644)                       158,268      137,962             (122,641)    691,704    

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 และ 2550 
งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

(หนวย : พันบาท)
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2550 2551 2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 72,929         52,013         76,044            55,491           
ปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน

หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (1,834)          2,865           (1,834)             2,865             
ขาดทุนจากประมาณการรับคืนสินคา (โอนกลับบัญชี) (4,663)          (60)               (4,663)             (60)                 
ขาดทุนจากสินคาสูญหาย 2,723           4,245           2,723              4,245             
ขาดทุนจากสินคาเส่ือมสภาพและเคลื่อนไหวชา (โอนกลับบัญชี) (1,333)          6,846           (1,333)             6,846             
ขาดทุนจากการทําลายสินคา 1,355           -               1,355              -                 
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 3,115           3,478           -                  -                 
คาเส่ือมราคา - สินทรัพยถาวรท่ีใชในการดําเนินงาน 20,705         18,207         20,705            18,207           
คาเส่ือมราคา - สินทรัพยถาวรท่ีไมใชในการดําเนินงาน 16                16                16                   16                  
ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพยถาวร 3                  35                3                     35                  
สิทธิการเชาอาคารตัดจาย 3,134           3,099           3,134              3,099             
โปรแกรมคอมพิวเตอรตัดจําหนาย 961              1,195           961                 1,195             
ดอกเบ้ียจาย 115              157              115                 157                
รายไดดอกเบ้ียรับ (1,687)          (3,421)          (1,687)             (3,421)            
รายไดเงินปนผล (2,424)          (1,324)          (2,424)             (1,324)            
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนช่ัวคราว (472)             137              (472)                137                

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 92,643         87,488         92,643            87,488           
สินทรัพยดําเนินงานลดลง(เพิ่มข้ึน)

ลูกหนี้การคาและต๋ัวเงินรับ 2,225           (893)             2,225              (893)               
สินคาคงเหลือ 102              (48,305)        102                 (48,305)          
คาใชจายจายลวงหนา 3,544           4,080           3,544              4,080             
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (304)             (12,517)        (304)                (12,517)          
คาลิขสิทธิ์และคาแปลจายลวงหนา (638)             241              (638)                241                
เงินคํ้าประกันการเชาและเงินมัดจํา (914)             (682)             (914)                (682)               
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 1,442           617              1,442              617                

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง)
เจาหนี้การคาและต๋ัวเงินจาย 22,769         19,280         22,769            19,280           
คาใชจายคางจาย (17,629)        (11,172)        (17,629)           (11,172)          
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (5,993)          3,654           (5,993)             3,654             
หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 210              1,310           210                 1,310             

เงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน 97,457         43,101         97,457            43,101           
จายดอกเบ้ียจาย (115)             (157)             (115)                (157)               
จายภาษีเงินไดนิติบุคคล (1,015)          (909)             (1,015)             (909)               

เงินสดสุทธิไดมาในกิจกรรมดําเนินงาน 96,327         42,035         96,327            42,035           

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 และ 2550 
(หนวย : พันบาท)

2551

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามวิธีสวนไดเสีย ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
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2550 2551 2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนช่ัวคราว 2,416           14,999         2,416              14,999           
เงินใหกูยืมแกบริษัทรวม (5,000)          -               (5,000)             -                 
ดอกเบ้ียรับ 1,753           3,421           1,753              3,421             
เงินปนผลรับ 2,424           1,324           2,424              1,324             
ซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ (24,770)        (20,787)        (24,770)           (20,787)          
ซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร (398)             (30)               (398)                (30)                 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมการลงทุน (23,575)        (1,073)          (23,575)           (1,073)            

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร -               (2,013)          -                  (2,013)            
เงินสดรับจากผูมาใชใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญเพิ่ม 156              9,640           156                 9,640             

เงินสดสุทธิไดรับในกิจกรรมการจัดหาเงิน 156              7,627           156                 7,627             

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง) - สุทธิ 72,908         48,589         72,908            48,589           
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 298,784       290,689       298,784          290,689         
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายงวด 371,692       339,278       371,692          339,278         

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
1.  รายการท่ีไมกระทบกระแสเงินสด

1.1 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 และ 2550  บริษัทฯ ไดปรับปรุงรายการกําไรท่ียังไมเกิดข้ึนจากการปรับมูลคา
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายกับสวนของผูถือหุนจํานวน 2.10 ลานบาท และ 0.93 ลานบาท ตามลําดับ

1.2 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 และ 2550 บริษัทฯ ตัดจําหนายสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่มเปนจํานวน
0.25 ลานบาท และ 0.24 ลานบาท ตามลําดับ

1.3 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2550 บริษัทฯ ไดจัดประเภทพันธบัตรท่ีจะครบกําหนดภายในสามเดือน จํานวน 35.00 ลานบาท
จากเงินลงทุนช่ัวคราวเปนรายการเทียบเทาเงินสด

2. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  ประกอบดวย
เงินสด 14,180         15,014         14,180            15,014           
เงินฝากธนาคารอายุไมเกิน 3 เดือน 192,512       99,264         192,512          99,264           
พันธบัตรรัฐบาลอายุไมเกิน 3 เดือน 165,000       225,000       165,000          225,000         
         รวม 371,692       339,278       371,692          339,278         

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

2551

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ

ตามวิธีสวนไดเสีย ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 และ 2550 
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันท่ี 31 มีนาคม 2551 และ 2550 (ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว) 
และวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 (ตรวจสอบแลว) 

_____________________________________ 
 

1. ขอความทั่วไปและเกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 
 

1.1 ขอความทั่วไป 
  บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2517 

และแปลงสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่  29  เมษายน  2536 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 
0107536000285 สํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่ 1858/87-90 อาคารเนช่ันทาวเวอร ช้ันที่ 19 ถนนบางนา-
ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 ศูนยกระจายสินคาตั้งอยูเลขที่ 99 หมู 1 ถนนกิ่งแกว 
ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 

 

ลักษณะการดําเนินงานของบริษัทฯ 
1. จําหนายหนังสือและวารสารในลักษณะขายปลีกผานรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรและ Book Variety ซ่ึงเปน

รานหนังสือของบริษัทฯ  
2. ผลิตและจําหนายหนังสือ และวารสารเชิงวิชาการ บริษัทฯ เปนผูแทนจําหนายหนังสือเชิงวิชาการของ

หนวยงานและสํานักพิมพอื่นเพื่อจําหนายใหกับรานหนังสือทั่วไป 
3. รับจางโฆษณาเพื่อจัดลงในวารสารที่บริษัทฯ ผลิตขึ้น 
4. รับจางพิมพ จําหนายอุปกรณและเคร่ืองมือทางอิเล็กทรอนิกสและอื่นๆ 

 

1.2 งบการเงินระหวางกาลไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และแสดงโดยใช
รูปแบบยอตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบการเงินระหวาง
กาล โดยบริษัทฯ เลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดแสดงรายการใน
งบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดในรูปแบบ
เชนเดียวกับงบการเงินประจําปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) เร่ืองการนําเสนองบ
การเงิน 

 

1.3 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปที่นําเสนอคร้ังลาสุดดังนั้น
งบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเหตุการณและสถานการณใหมๆ เพื่อไมให
ขอมูลที่นําเสนอซํ้าซอนกับขอมูลที่ไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงินระหวางกาลนี้
ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 
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1.4 ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 9/2550 ฉบับที่ 38/2550 และฉบับที่ 
62/2550 (ซ่ึงไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว) เร่ืองมาตรฐานการบัญชี โดยประกาศใหใชมาตรฐาน
การบัญชีใหม และมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงป 2550 บริษัทฯ ไดถือปฏิบัติกับงบการเงินในรอบ 
ป 2551 แลว ซ่ึงไมมีผลแตกตางอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินป 2550 ที่นํามาเปรียบเทียบ 

 

1.5 งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2550 ไดจัดประเภทบัญชีใหม เพื่อประโยชนในการ
เปรียบเทียบกับงบการเงิน สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม  2551 สวนใหญเปนการจัด
ประเภทที่ดิน อาคาร และอุปกรณไปเปนโปรแกรมคอมพิวเตอร จํานวน 11.23 ลานบาท  สินทรัพย
ระหวางกอสรางไปเปนสินทรัพยหมุนเวียน จํานวน 5.86 ลานบาท  และคาลิขสิทธ์ิและคาแปลจาย
ลวงหนาจากสินทรัพยหมุนเวียนไปเปนสินทรัพยไมหมุนเวียน จํานวน 19.42 ลานบาท 

 

1.6 บริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงินเปนภาษาไทยตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ซ่ึงหลักการ
บัญชีที่ใชอาจแตกตางจากหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศอื่นๆ เพื่อความสะดวกของผูอานงบ
การเงินบริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ โดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้เพื่อ
วัตถุประสงคของการรายงานภายในประเทศ 

 
2. รายการกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

บริษัทฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการที่เกี่ยวของกันโดยมีผูถือหุนกลุมเดียวกันหรือมี
กรรมการรวมกัน ยอดคงเหลือและรายการระหวางกันที่สําคัญระหวางบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวของกันมีดังนี้ 
 

2.1 สินทรัพยและหนี้สินระหวางกัน 
(หนวย : พันบาท) 

  งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/ 
  งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคา

ทุน 
  ณ วันที ่
 ลักษณะความสัมพันธ 31 มีนาคม 2551  31 ธันวาคม 2550 
เงินใหกูยืมแกบริษัทรวม     

บริษัท เพลินพัฒน จํากัด บริษัทรวม    
ยอดตนงวด  -  - 
ใหกูเพ่ิมระหวางงวด  5,000  - 
รับชําระคืนระหวางงวด  -  - 
ยอดปลายงวด  5,000  - 

     

เจาหนี้การคา     
บริษัท เอ็ม แอนด  อี จํากัด บริษัทรวม 1,999 1,999 
บริษัท จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) ผูถือหุน 4,760 5,192 
บริษัท บลิส พับลิชชิ่ง จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน 5,840 6,190 
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  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 เงินใหกูยืมแกบริษัทรวมทั้งจํานวนเปนเงินใหกูยืมอยูในรูปตั๋วสัญญาใชเงิน 
อายุ 1 ป คิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยสินเช่ือของธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง ในอัตรารอยละ MOR โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหบริษัทรวมใชในการกอสรางและใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานของโรงเรียน 

 

2.2 รายไดและคาใชจายระหวางกัน  
 

(หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
  สําหรับงวดสามเดือน  

 ลักษณะความสัมพันธ ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม นโยบายการคิดราคาระหวางกัน 
  2551 2550  
มูลคาซื้อสินคา     

บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด บริษัทรวม 311 521 ราคาตลาด 
บริษัท จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) ผูถือหุน 2,283 280 ราคาตลาด 
บริษัท บลิส พับลิชชิ่ง จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน 3,970 3,119 ราคาตลาด 

 
3. เงินลงทุนช่ัวคราว-สุทธิ  
 

 ประกอบดวย  
(หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
 ณ วันที่ 
 31 มีนาคม 2551  31 ธันวาคม 2550 
หลักทรัพยเผื่อขาย :-   
- เงินลงทุนในกองทุนสวนบุคคล 139,868 141,812 
- เงินลงทุนในกองทุนรวม 49,101 49,101 
- พันธบัตรรัฐบาล (อายุเกิน 3 เดือน) 20,000 20,000 

รวม 208,969 210,913 
หัก ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคา
ยุติธรรม 

(656) (2,757) 

สุทธิ 208,313 208,156 
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4. ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ 
 

 ลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้ 
(หนวย : พันบาท)  

 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
 ณ วันที ่
 31 มีนาคม 2551  31 ธันวาคม 2550 
ลูกหนี้การคา    

ยังไมถึงกําหนดชําระ 59,717 48,259 
เกินกําหนดชําระไมเกิน 6 เดือน 37,383 44,386 
เกินกําหนดชําระมากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน 1,766 1,869 
เกินกําหนดชําระมากกวา 12 เดือน 25,028 21,997 

รวมลูกหนี้การคา 123,894 116,511 
ต๋ัวเงินรับ 3,179 12,787 

รวมลูกหนี้การคาและต๋ัวเงินรับ 127,073 129,298 
หัก  คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (23,918) (25,752) 
หัก  คาเผ่ือรับคืนสินคา  (6,675) (11,338) 

สุทธิ 96,480 92,208 
 

ณ วันที่ 31 มีนาคม  2551 และวันที่ 31 ธันวาคม  2550 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 

 
5. สินคาคงเหลือ-สุทธิ 

ประกอบดวย 
(หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
 ณ วันที ่
 31 มีนาคม 2551  31 ธันวาคม 2550 
วัตถุดิบคงเหลือ 28,151 27,201 
งานระหวางทํา 13,902 9,863 
สินคาสําเร็จรูปคงเหลือ 484,264 496,166 

รวม 526,317 533,230 
หัก  คาเผ่ือสินคาสูญหาย (22,829) (28,228) 
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หัก  คาเผ่ือสินคาเส่ือมสภาพและเคล่ือนไหวชา (59,832) (58,499) 

สุทธิ 443,656 446,503 
ในป 2551 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการประมาณการคาเผื่อสินคาสูญหาย จากอัตรา

รอยละ1.20 ของยอดขายในแตสาขาเปนอัตรารอยละ 1.00 ของยอดขายในแตละสาขา  ซ่ึงมีผลทําใหคาเผื่อ
สินคาสูญหายในไตรมาส 1 ป 2551 ลดลงจํานวน 1.73 ลานบาท ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน 

 
6. เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม-สุทธิ 
 

ประกอบดวย 
(หนวย : พันบาท) 

     ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551  
 ประเภทกิจการ ทุนชําระแลว สัดสวน ราคาทุน เงินลงทุน เงินปนผล 
   รอยละ  วิธีสวนไดเสีย วิธีราคาทุน  
   เงินลงทุน     

บริษัทยอย        
บริษัท ซีเอ็ด บุคเซ็นเตอร จํากัด ท่ีปรึกษาทางธุรกิจ 100 99.93 100 100 100 - 

บริษัทรวม        
บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด สํานักพิมพผูผลิตวารสารเทคนิค

และคูมือวิศวกร 
 

400 
 

25.00 
 

100 
 

22,790 
 

100 - 
บริษัท เพลินพัฒน จํากัด สถาบันการศึกษาเอกชน       

 -โรงเรียนเพลินพัฒนา 169,350 49.01 83,000 59,279 83,000 - 
รวมเงินลงทุน    83,200 82,169 83,200 - 

หัก  คาเผ่ือการปรับมูลคาของเงินลงทุน    - - (13,668) - 
สุทธิ    83,200 82,169 69,532 - 

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

บริษัทยอย        
บริษัท ซีเอ็ด บุคเซ็นเตอร จํากัด ท่ีปรึกษาทางธุรกิจ 100 99.93 100 100 100 - 

บริษัทรวม        
บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด สํานักพิมพผูผลิตวารสารเทคนิค

และคูมือวิศวกร 
 

400 
 

25.00 
 

100 
 

22,790 
 

100 
 

1,000 
บริษัท เพลินพัฒน จํากัด สถาบันการศึกษาเอกชน       

 -โรงเรียนเพลินพัฒนา 169,350 49.01 83,000 62,394 83,000 - 
รวมเงินลงทุน    83,200 85,284 83,200 1,000 

หัก  คาเผ่ือการปรับมูลคาของเงินลงทุน    - - (13,668) - 
สุทธิ    83,200 85,284 69,532 1,000 

 

6.1 เงินลงทุนในบริษัท ซีเอ็ด บุคเซ็นเตอร จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย บริษัทฯ ไมไดจัดทํางบการเงินรวม
เนื่องจากงบการเงินของบริษัทยอยดังกลาวไมมีสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯ 
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6.2 เงินลงทุนในบริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทรวม บริษัทฯ มีการรับรูสวนไดเสียจากผลการ
ดําเนินงานในงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียดังนี้ 

 1) สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 2550 บริษัทฯไมไดรับรูสวนไดเสียจากผล
 การดําเนินงานของบริษัทรวม เนื่องจากบริษัทรวมดังกลาวไมไดจัดทํางบการเงินรายไตรมาส ซ่ึง ณ วันที่ 
 31 มีนาคม 2551 บริษัทฯมีเงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาว จํานวน 22.79 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 
 1.26 ของสินทรัพยรวมในงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและมีสวนไดเสียจากการ
 ดําเนินงานที่ไมมีสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯ  

 2) สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯรับรูสวนไดเสียจากผลการดําเนินงาน สําหรับป
 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ของบริษัทรวม ซ่ึงไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต  

               อื่น โดยแสดงรายการสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบกําไรขาดทุนซ่ึงแสดงเงิน  
                ลงทุน  ตามวิธีสวนไดเสีย สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 (รับรูในไตรมาส 2 ป 2550)  
                จํานวนเงิน  3.89 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.12 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตาม 
                วิธีสวนไดเสีย  และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวจํานวน  
                 22.79 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.31 ของสินทรัพยรวมในงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวน 
                ไดเสีย  

  

6.3 เงินลงทุนในบริษัท  เพลินพัฒน จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทรวม บริษัทฯมีการรับรูสวนไดเสียจากผลการ
ดําเนินงานในงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียดังนี้ 

 1) สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 2550 บริษัทฯรับรูสวนแบงขาดทุนในบริษัทรวม
 ที่แสดงรวมไวในงบกําไรขาดทุนซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย จํานวน 3.11 ลานบาท  และ 
 3.48 ลานบาท ตามลําดับ ซ่ึงคิดเปนรอยละ 5.88 และ 10.64 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินซ่ึงแสดง
 เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ตามลําดับ จากงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 และ  

                 2550  ซ่ึงผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่น โดยรับรูเฉพาะผลการดําเนินงาน  
                 สําหรับงวด  สามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 2550 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551  
                 บริษัทฯ มีเงินลงทุน  ในบริษัทรวมดังกลาวจํานวน 59.28 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.27 ของ 
                 สินทรัพยรวมในงบการเงิน  ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย  
 2) สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯรับรูสวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมใน

 งบกําไรขาดทุนซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียจํานวน 6.94 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.78 ของ
 กําไรสุทธิตามงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย จากงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 
 31 มีนาคม 2550 และ 2549 และงบการเงินระหวางกาลสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2550 และ 2549 ซ่ึงผานการตรวจสอบและสอบทานโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแลว ตามลําดับ 
 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวจํานวน 62.39 ลานบาท 
 คิดเปนรอยละ 3.59 ของสินทรัพยรวมในงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย  
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7. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 
 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 มีรายการเคลื่อนไหวดังตอไปนี้ 
 

(หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินซ่ึงแสดง 
 เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
ราคาตามบัญชีตนงวด-สุทธิ 271,551 
ซ้ือระหวางงวด 24,770 
โอนเขา 5,463 
ตัดจําหนายระหวางงวด (11) 
โอนออก (5,463) 
คาเส่ือมราคา-แสดงรายการในงบกําไรขาดทุน  (20,705) 
คาเส่ือมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม (สวนของผูถือหุน) (246) 
คาเส่ือมราคาสะสม-สินทรัพยที่ตัดจําหนาย 8 
ราคาตามบัญชีส้ินงวด-สุทธิ 275,367 

 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 และวันที่ 31 ธันวาคม 2550 คาตกแตงอาคารบนสัญญาเชาและสิทธิ
การเชาของบริษัทฯ ราคาตามบัญชีจํานวน 82.03 ลานบาท และ 75.53 ลานบาท ตามลําดับ เมื่อส้ินสุดสัญญา
เชา สินทรัพยดังกลาวสวนใหญตกเปนของผูใหเชาตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 18.2 

 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 และวันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีสินทรัพยซ่ึงคิดคาเส่ือมราคาทั้ง
จํานวนแลวในราคาทุนจํานวน 293.71 ลานบาท และ 281.58 ลานบาท ตามลําดับ โดยบางสวนยังคงใชงาน
อยู 

 

จากการที่บริษัทฯ เลือกบันทึกบัญชีตามเกณฑราคาทุน โดยเมื่อมีการตีราคาสินทรัพยเพิ่มขึ้นจะ
บันทึกเฉพาะมูลคาสุทธิของราคาตามบัญชีที่เพิ่มขึ้นไปยังบัญชีสินทรัพยที่ตีราคาเพิ่มคูกับบัญชีสวนเกินทุน
จากการตีราคาสินทรัพยเพิ่มนั้น สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 2550 มีคาเส่ือมราคา
สวนเกินทุนฯ ซ่ึงตัดจายไปยังบัญชีสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่มในสวนของผูถือหุน จํานวน 0.25 
ลานบาท และ 0.24 ลานบาท ตามลําดับ ซ่ึงถาบริษัทฯ เลือกบันทึกบัญชีคาเส่ือมราคาสวนเกินทุนฯ ผานงบ
กําไรขาดทุน จะทําใหบริษัทฯ แสดงกําไรสุทธิสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 2550 
ลดลง จํานวน 0.25 ลานบาท  และ 0.24 ลานบาท  ตามลําดับ  แตไมมีผลกระทบตอกําไรตอหุนอยางมี
สาระสําคัญ 
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8. สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ 
 

   สิทธิการเชาอาคารทั้งจํานวน เปนสิทธิการเชาพื้นที่ในศูนยการคาช้ันนํา เพื่อเปดสาขาราน
หนังสือซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร จํานวน 13 แหง ซ่ึงสวนใหญมีอายุประมาณ 15-30 ป โดยสําหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 2550 ตัดจายเปนคาใชจายจํานวน 3.13 ลานบาท  และ 3.10 ลานบาท 
ตามลําดับ 

 
9. ทรัพยสินรอจําหนาย-สุทธิ 
 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ประกอบดวย 
(หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
ราคาตามบัญชี 38,913 
หัก  คาเผื่อการดอยคา (19,713) 

สุทธิ 19,200 
 

ทั้งจํานวนเปนอาคารพาณิชยรอจําหนายโดยเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2551 บริษัทฯ ทําสัญญาจะซ้ือจะขาย
อาคารพาณิชย 4 ช้ัน จํานวน 5 หอง ในราคา 20.00 ลานบาท ซ่ึง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 บริษัทฯ ไดรับเงิน
มัดจําจากผูซ้ือ เปนจํานวนเงิน 2.00 ลานบาท และไดรับชําระเงินสวนที่เหลือพรอมโอนกรรมสิทธ์ิแลวเมื่อ
วันที่ 30 เมษายน 2551 

 
10. ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ไมไดใชดําเนินงาน-สุทธิ 
 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 มีรายการเคลื่อนไหวดังตอไปนี้ 
(หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
ราคาตามบัญชีตนงวด-สุทธิ 33,718 
คาเส่ือมราคาระหวางงวด (16) 
ราคาตามบัญชีส้ินงวด-สุทธิ 33,702 
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11. โปรแกรมคอมพิวเตอร-สุทธิ 
 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 มีรายการเคลื่อนไหวดังตอไปนี้ 
(หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินซ่ึงแสดง 
 เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
ราคาตามบัญชีตนงวด-สุทธิ 11,226 
ซ้ือระหวางงวด 398 
คาตัดจําหนาย (961) 
ราคาตามบัญชีส้ินงวด-สุทธิ 10,663 

 
12. สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 

 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 และวันที่ 31 ธันวาคม  2550 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น สวนใหญ
จํานวน 8.25 ลานบาท เทากันทั้งสองงวด เปนเงินฝากประจํา ซ่ึงนําไปค้ําประกันตัวแทนจําหนายหนังสือ และ
ระบบสาธารณูปโภค 

 
13. ทุนเรือนหุน 

 

13.1 ตามมติที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2544 มีมติอนุมัติใหออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิเพื่อซ้ือหุนสามัญสําหรับกรรมการ พนักงานและผูรับชวงซ้ือหลักทรัพย จํานวน 31,648,000 
หนวย ราคา 1.00 บาทตอหนวย โดยแบงเปน 5 ฉบับ ระยะเวลาการใชสิทธิแตละฉบับหางกันทุก 1 ป 
ซ่ึงสามารถใชสิทธิไดทุก 3 เดือน และสามารถใชสิทธิคร้ังสุดทายในวันที่ 14 มกราคม 2551 โดยแตละ
ฉบับสามารถใชสิทธิซ้ือหุนสามัญไดเปนสัดสวนรอยละ 10, 10, 10, 30 และ 40 ของจํานวนสิทธิที่
ไดรับทั้งหมด ตามลําดับ 

 

การใชสิทธิแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญ สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 
31 มีนาคม 2551 และ 2550 (ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวหมดสิทธิแปลงสภาพแลว เมื่อวันที่ 14 
มกราคม 2551) 
1. กรรมการและพนักงานมาใชสิทธิซ้ือหุนสามัญ จํานวน 155,800 หนวย และ 9,639,920 หนวย 

ตามลําดับ มีผลทําใหทุนที่ออกและชําระแลวของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจํานวนเงิน 0.16 ลานบาท และ 
9.64 ลานบาท ตามลําดับ โดยบริษัทฯ ทยอยจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวลาสุด เมื่อ
วันที่ 22 มกราคม 2551 และวันที่ 26 มกราคม 2550 ตามลําดับ 
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2. จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 2550 ดังนี้ 
2.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อ ซ้ือหุนสามัญสําหรับกรรมการ  พนักงานและผูรับชวงซ้ือ

หลักทรัพยที่มีสิทธิแปลงสภาพแตยังไมมีผูมาใชสิทธิจํานวน 36,540 หนวย และ 1,206,380 
หนวย ตามลําดับ 

2.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อ ซ้ือหุนสามัญสําหรับกรรมการ  พนักงานและผูรับชวงซ้ือ
หลักทรัพยที่ยังไมจัดสรรจํานวน 4,090,410 หนวย เทากันทั้งสองงวด 

 

13.2 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2550 มีมติอนุมัติใหบริษัท
ฯ ลดทุนที่ชําระแลวโดยวิธีตัดหุนที่ซ้ือคืน จํานวน 19.78 ลานหุน มีผลทําใหทุนที่ออกและชําระแลว
ของบริษัทฯ ลดลงจํานวนเงิน 19.78 ลานบาท โดยบริษัทฯไดดําเนินการลดทุนจดทะเบียนและทุน
ชําระแลว กับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550  

 
14. กําไรสะสม  
 

14.1 เงินปนผลและสํารองตามกฎหมาย 
  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/
ประชุมใหญ
สามัญผูถือหุน 

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  - 
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14.2 สํารองหุนทุนซ้ือคืน 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2547 มีมติเกี่ยวกับ

การจะซ้ือหุนคืนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการบริหารทางการเงิน เนื่องจากบริษัทฯ มีสภาพคลอง
สวนเกิน ดังนั้นบริษัทฯ จึงไดมีโครงการซ้ือหุนคืน จํานวน 25.78 ลานหุน โดยวงเงินสูงสุดไมเกิน 
160.00 ลานบาท กําหนดระยะเวลาในการซื้อหุนคืน ตั้งแตวันที่ 11 มีนาคม 2547 ถึงวันที่ 11 กันยายน 
2547 จํานวนรวมของหุนที่ซ้ือคืนในโครงการตั้งแตวันที่ 2 เมษายน 2547 จนถึงวันที่ 8 กันยายน 2547 
จํานวน 19.78 ลานหุน มูลคารวม 122.64 ลานบาท ทั้งนี้บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายการจําหนายหุน
สามัญซ้ือคืนไวไมเกิน 3 ป นับจากภายหลัง 6 เดือนที่มีการซ้ือหุนคืนเสร็จส้ิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีหุนสามัญที่ซ้ือคืนจํานวน 19.78 ลานหุน คิดเปนรอยละ 
5.94 ของหุนที่จําหนายทั้งหมด มูลคารวมของหุนซ้ือคืน เปนจํานวนเงิน 122.64 ลานบาท และบริษัทฯ ได
จัดสรรกําไรสะสมเปนสํารองหุนทุนซ้ือคืนแลวทั้งจํานวน  

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2550 มีมติเกี่ยวกับ
การขายหุนซ้ือคืน จํานวน 19.78 ลานหุน โดยขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กําหนดราคา
ไมต่ํากวารอยละ 85 ของราคาปดเฉลี่ย 5 วันทําการซ้ือขายลาสุด กําหนดระยะเวลาในการขายหุนที่ซ้ือ
คืนตั้งแตวันที่ 19 มีนาคม 2550 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2550 

อยางไรก็ตาม ตามขอกําหนดในกฎกระทรวงเกี่ยวกับหุนซ้ือคืน กําหนดใหบริษัทฯ ตองจําหนาย
หุนที่ซ้ือคืนใหหมดภายในระยะเวลาไมเกิน 3 ป นับแตการซ้ือหุนคืนแลวเสร็จ โดยระยะเวลาในการ
จําหนายหุนซ้ือคืนของบริษัทฯ ไดครบกําหนดแลวในวันที่ 11 กันยายน 2550 แตบริษัทฯ จําหนายหุน
ซ้ือคืนดังกลาวไมได ดังนั้นเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎกระทรวงดังกลาวขางตน ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2550 จึงมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ ลดทุนที่
ชําระแลวโดยวิธีตัดหุนที่ซ้ือคืน จํานวน 19.78 ลานหุน คิดเปนจํานวนเงิน 19.78 ลานบาท  และบริษัท
ฯ ไดดําเนินการลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว กับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550 
ดังนี้ 

 ทุนจดทะเบียน ทุนที่ออกและชําระแลว 
 พันบาท พันบาท 

จากเดิม  348,129 343,489 
เปลี่ยนเปน 328,345 323,706 

 

15. คาตอบแทนกรรมการ 
 

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2551 มีมติเปนเอก
ฉันทอนุมัติวงเงินคาตอบแทน (บําเหน็จ) ที่จะจายใหกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ  สําหรับป 2550 
ในวงเงินไมเกิน 3.42 ลานบาท และสําหรับป 2551 ในวงเงินรวมทั้งส้ินไมเกิน 4.00 ลานบาท ซ่ึงมติดังกลาวไดรับ
การอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 แลว เปนผลใหงบ
การเงินไตรมาส 1 ป 2551 บันทึกคาตอบแทน (บําเหน็จ) สําหรับป 2550 จํานวน 3.42 ลานบาท และสําหรับ
ไตรมาส 1 ป 2551 จํานวน 1.00 ลานบาท  
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16. กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลด 
    งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีสวนไดเสีย 
งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีราคาทุน 
  สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 

มีนาคม 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 

มีนาคม 
  จํานวนหุนสามัญ   จํานวนหุนสามัญ  
 กําไรสุทธิ ถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก กําไรตอหุน กําไรสุทธิ ถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก กําไรตอหุน 
 2550 2550 2550 2550 2550 2550 
 พันบาท พันหุน บาท พันบาท พันหุน บาท 

 
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 32,691 320,073 0.10 36,169 320,073 0.11 
ผลกระทบตอหุนสามัญเทียบเทาปรับลด :       
โดยสมมุติวามีการใชใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ 
   ของกรรมการพนักงาน และผูรับชวงซื้อหลักทรัพย 

 
- 

 
4,570 

 
- 

 
- 

 
4,570 

 
- 

กําไรตอหุนปรับลด 32,691 324,643 0.10 36,169 324,643 0.11 
 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 กําไรตอหุนปรับลดคํานวณขึ้นโดยนําหุน
สามัญที่อาจตองออกมารวมในการคํานวณแมวาเง่ือนไขหรือเหตุการณที่กําหนดไวยังไมเกิดขึ้น ซ่ึงคํานึงถึง
ผลกระทบของใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญที่ยังไมมีผูมาใชสิทธิ 

 
17. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
  

บริษัทฯ ดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจผลิตและจําหนายหนังสือรวมทั้งดําเนิน
ธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย ดังนั้นรายได กําไรและสินทรัพยทั้งหมดที่แสดงใน
งบการเงินจึงเกี่ยวกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว  

 
18. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นภายหนา 
 

18.1 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 และวันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ ยังมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะ
เกิดขึ้นดังนี้ 

(หนวย : พันบาท) 
 ณ วันที่  ณ วันที ่
 31 มีนาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 

 วงเงินทั้งส้ิน วงเงินใชไป วงเงินคงเหลือ วงเงินทั้งส้ิน วงเงินใชไป วงเงินคงเหลือ 
หนังสือคํ้าประกัน 49,000 5,873 43,127 49,000 5,752 40,412 
วงเงินเลตเตอรออฟเครดิต 4,000 - 4,000 4,000 - 4,000 
วงเงินเบิกเกินบัญชี 30,000 - 30,000 30,000 - 30,000 
วงเงินกูยืมระยะส้ัน 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000 

 

  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 และวันที่ 31 ธันวาคม 2550 หนังสือค้ําประกัน สวนหนึ่งจํานวนเงิน 
5.47 ลานบาท และ 5.19 ลานบาท ตามลําดับ ค้ําประกันโดยบัญชีเงินฝากประจํา 
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18.2 บริษัทฯ มีสัญญาเชาอาคารและสัญญาบริการกับบริษัทและบุคคลภายนอก เพื่อใชเปนที่ทําการ
สํานักงานใหญและศูนยกระจายสินคาของบริษัทฯ และไดทําสัญญาเชาพื้นที่เพื่อเปนที่ตั้งสาขารวม
ทั้งส้ิน 258 สาขา โดยมีอายุสัญญาเชาตั้งแต 1 ถึง 10 ป มีคาเชาและคาบริการสาธารณูปโภคที่ตองจาย
รวมทั้งหมดประมาณ 357.18 ลานบาทตอป  

  บริษัทฯ ไดทําสัญญาเชาคลังสินคา (ถนนกิ่งแกว) 1 แหง จํานวน 2 ฉบับ โดยมีอายุสัญญาเชา 3 
ป ระยะเวลาเร่ิมตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2552 โดยจายคาเชาปละ 16.04 ลาน
บาท 

 

18.3 บริษัทฯ ทําสัญญาแตงตั้งตัวแทนจําหนายกับบริษัทในตางประเทศแหงหนึ่งอายุสัญญา 3 ป ตั้งแตวันที่ 
1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม  2553โดยบริษัทฯ ตองสนับสนุนการสงเสริมการขายและ
การตลาดของตัวแทนจําหนายในอัตรารอยละ 2.50 ของยอดซ้ือหนังสือ และบริษัทฯ ตองจัดใหมีพื้นที่
สํานักงานและบริการเพื่อการสนับสนุนการตลาด ซ่ึงตนทุนที่เกิดขึ้นจริงสามารถหักคาใชจายเพื่อการ
สนับสนุนแกตัวแทนจําหนายได  

 

18.4 สัญญาลิขสิทธ์ิ 
บริษัทฯ ทําสัญญาอนุญาตใหใชลิขสิทธ์ิหนังสือกับเจาของผลงานตางๆ โดยมีอายุสัญญา  3 ป 

และสามารถตออายุสัญญาไปอีก 3 ป โดยอัตโนมัติและมีการจายคาตอบแทนเปนอัตรารอยละของ
จํานวนเลมที่จัดพิมพหรือจําหนาย 

 
19. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม  2551 บริษัทฯ มีสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับธนาคาร
พาณิชยแหงหนึ่ง เพื่อปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนในการจายชําระหนี้สินในรูปเงินตราตางประเทศ 
ซ่ึงบริษัทฯ ยังไมไดบันทึกหนี้สินทางการเงินดังกลาวในงบการเงิน วันครบกําหนดชําระเงินของสัญญาซ้ือ
ขายเงินตราตางประเทศลวงหนาที่เปดสถานะไวมีอายุไมเกิน 6 เดือน มีรายละเอียดดังนี้ 

 

จํานวนเงินที่ทําสัญญา จํานวนเงินที่ไดตามสัญญา มูลคายุติธรรม ณ วันส้ินงวด 
’000 GBP พันบาท พันบาท 

50 3,163 3,159 
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20. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน 
 

    ตามมติที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 มีมติเปนเอก
ฉันทอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม  2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2550 ในอัตราหุนละ 0.56 บาท รวมเปนเงินทั้งส้ิน 181.32 ลานบาท ซ่ึงบริษัทฯ ไดจายเงินปนผลระหวางกาล
ไปแลว 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 0.10 บาทตอหุน รวมเปน 0.30 บาทตอหุน คิดเปนเงินปนผลจายระหวางกาล 
จํานวนทั้งส้ิน 97.10 ลานบาท ดังนั้นคงเหลือเงินปนผลที่จะจายอีกอัตราหุนละ 0.26 บาท รวมเปนเงิน 84.22 
ลานบาท กําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2551  

 
21. การอนุมัติงบการเงิน 
   

   คณะกรรมการบริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ไดอนุมัติใหออกงบการเงินแลว เมื่อวันที่ 9 
พฤษภาคม 2551 

 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 




