
รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ คณะกรรมการบริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จาํกัด (มหาชน) 
 
ขาพเจาไดสอบทานงบดุลซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 งบกําไรขาดทุน 

ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วันเดียวกันของบริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และไดสอบทานงบดุลเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธี
ราคาทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 งบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทนุสําหรับงวดสามเดอืน
และหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดเฉพาะกจิการ
ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท  ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 
ดวยเชนกัน ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ 
สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา งบการเงินของ
บริษัทรวมแหงหนึ่ง ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่  7.3 ซ่ึงนํามาบันทึกเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียผานการ       
สอบทานโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ขาพเจาไดรับรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตนั้น และการเสนอรายงานของ
ขาพเจาในสวนที่เกี่ยวของกับจํานวนเงินของรายการตางๆ ของบริษัทรวมซ่ึงรวมอยูในงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตาม
วิธีสวนไดเสียถือตามรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นนั้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 เงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาว
ที่แสดงรวมไวในงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย จํานวน 59.31 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 3.34 ของ
สินทรัพยรวมในงบดุลซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย และสวนแบงกําไร(ขาดทุน)ในบริษัทรวมดังกลาวที่แสดง
รวมไวในงบกําไรขาดทุนซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 
มิถุนายน 2551 จํานวน 0.03 ลานบาท และ (3.08) ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 0.06 และรอยละ 2.81 ของกาํไรสุทธิ 
ตามลําดับ 

 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับการสอบทาน ซ่ึงกําหนดให

ขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานสอบทาน เพื่อใหไดความเช่ือมั่นอยางพอประมาณวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัด โดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของ
กิจการและการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงินจึงใหความเช่ือมั่นนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ที่รับรองทั่วไป ดังนั้นขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินที่สอบทานได ประกอบกบัรายงานของผูสอบบญัชีอืน่ 
ที่กลาวถึงในวรรคแรกใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการรายงานการสอบทานของขาพเจา 



 
จากการสอบทานของขาพเจาและรายงานของผูสอบบัญชีอื่น ขาพเจาไมพบส่ิงที่เปนเหตุใหเช่ือวา 

งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนดังกลาว
ไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา 

 
งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุน

ตามวิธีราคาทุน สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2550 ของบริษัท  ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ตรวจสอบโดย
ผูสอบบัญชีอื่นในสํานักงานเดียวกันและเสนอรายงานไวอยางไมมีเง่ือนไขแตใหขอสังเกตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทรวมจากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดง
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน ตามรายงานลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2551 งบดุลซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย และงบดลุ
เฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ที่นํามาแสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของ
งบการเงินดังกลาว  

 
นอกจากนี้งบกําไรขาดทุนซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน

ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดซ่ึงแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันเดียวกันและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธี
ราคาทุน สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันเดียวกันของ
บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ที่แสดงเปรียบเทียบสอบทานโดยผูสอบบัญชีอื่นในสํานักงานเดียวกันตามรายงาน
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2550 ซ่ึงไดรายงานวาไมพบส่ิงที่เปนเหตุใหเช่ือวา งบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป แตใหขอสังเกตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบนัทกึบญัชีเงินลงทนุ
ในบริษัทรวมจากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

 
 

บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จาํกัด 
 
 
 

(นางสาวศันสนีย  พูลสวัสดิ์) 
ผูสอบบญัชีรับอนุญาต เลขที่ 6977 

 
กรุงเทพมหานคร 
วันที่ 8 สิงหาคม 2551 
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หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550
ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
สอบทานแลว สอบทานแลว

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 305,155              298,784         305,155            298,784          
เงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ 4 184,058              207,301         184,058            207,301          
ลูกหน้ีการคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ 5 123,442              92,208            123,442            92,208             
เงินใหกูยืมแกบริษัทรวม 3.1 5,000                   -                  5,000                 -                   
สินคาคงเหลือ-สุทธิ  6 466,706              446,503         466,706            446,503          
คาใชจายจายลวงหนา 29,571                26,451            29,571               26,451             
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 13,371                21,376            13,371               21,376             

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,127,303           1,092,623      1,127,303         1,092,623       
สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม-สุทธิ 7 83,915                85,284            69,532               69,532             
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 8 292,896              271,551         292,896            271,551          
สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ 9 135,460              141,727         135,460            141,727          
ทรัพยสินรอจําหนาย-สุทธิ 10 -                       19,200            -                     19,200             
ท่ีดินและสวนปรับปรุงท่ีไมไดใชดําเนินงาน-สุทธิ 11 33,685                33,718            33,685               33,718             
โปรแกรมคอมพิวเตอร-สุทธิ 12 9,711                   11,226            9,711                 11,226             
คาลิขสิทธ์ิและคาแปลจายลวงหนา 16,766                19,424            16,766               19,424             
เงินค้ําประกันการเชาและเงินมัดจํา 61,522                55,628            61,522               55,628             
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 13 13,400                9,933              13,400               9,933               

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 647,355              647,691         632,972            631,939          
รวมสินทรัพย 1,774,658           1,740,314      1,760,275         1,724,562       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบดุล

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2550
(หนวย : พันบาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย
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หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550
ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
สอบทานแลว สอบทานแลว

หน้ีสินหมุนเวียน
เจาหน้ีการคาและตั๋วเงินจาย 931,227              858,781         931,227            858,781          
คาใชจายคางจาย 81,353                95,117            81,353               95,117             
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 28,079                51,151            28,079               51,151             
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 68,212                60,572            68,212               60,572             

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,108,871           1,065,621      1,108,871         1,065,621       
หน้ีสินไมหมุนเวียน

หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น 7,921                   7,581              7,921                 7,581               
รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 7,921                   7,581              7,921                 7,581               

รวมหน้ีสิน 1,116,792           1,073,202      1,116,792         1,073,202       
สวนของผูถือหุน
   ทุนเรือนหุน 14

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

ทุนท่ีออกและชําระแลว
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         

   สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 149,421              149,421         149,421            149,421          
   สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม 29,564                30,057            29,564               30,057             
   ขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย 4 (4,881)                 (2,757) (4,881)               (2,757)
   กําไรสะสม 15

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

ยังไมไดจัดสรร 124,214              130,999         109,831            115,247          
รวมสวนของผูถือหุน 657,866              667,112         643,483            651,360          
     รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 1,774,658           1,740,314      1,760,275         1,724,562       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2550

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบดุล

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ

ตามวิธีสวนไดเสีย ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
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(หนวย : พันบาท)

หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

รายไดจากการขาย 1,094,547           1,010,914      1,094,547         1,010,914       
ตนทุนขาย (751,864)             (723,029)        (751,864)           (723,029)         
กําไรขั้นตน 342,683              287,885         342,683            287,885          
รายไดอื่น 8,139                   10,290            9,639                 11,290             
คาใชจายในการขายและบริหาร (285,830)             (241,776)        (285,830)           (241,776)         
คาตอบแทนกรรมการ 16 (1,549)                 (3,226)            (1,549)               (3,226)             
ดอกเบ้ียจาย (8)                         (22) (8)                       (22)
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 3,246                   2,410              -                     -                   
กําไรสุทธิกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 66,681                55,561            64,935               54,151             
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (9,839)                 (19,383) (9,839)               (19,383)
กําไรสุทธิ 56,842                36,178            55,096               34,768             

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (หนวย : บาท) 17 0.18                     0.11                0.17                   0.11                 
กําไรตอหุนปรับลด (หนวย : บาท) 17 -                       0.11                -                     0.11                 

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแล ว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
 งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 และ 2550 

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามวิธีสวนไดเสีย ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
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(หนวย : พันบาท)

หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

รายไดจากการขาย 2,139,253           1,878,807      2,139,253         1,878,807       
ตนทุนขาย (1,464,645)         (1,317,852)     (1,464,645)        (1,317,852)      
กําไรขั้นตน 674,608              560,955         674,608            560,955          
รายไดอื่น 21,094                18,683            22,594               19,683             
คาใชจายในการขายและบริหาร (549,514)             (467,032)        (549,514)           (467,032)         
คาตอบแทนกรรมการ 16 (6,586)                 (3,785)            (6,586)               (3,785)             
ดอกเบ้ียจาย (123)                    (179) (123)                   (179)
สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทรวม 131                      (1,068)            -                     -                   
กําไรสุทธิกอนภาษีเงนิไดนิติบุคคล 139,610              107,574         140,979            109,642          
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (29,783)               (38,705) (29,783)             (38,705)
กําไรสุทธิ 109,827              68,869            111,196            70,937             

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (หนวย : บาท) 17 0.34                     0.21                0.34                   0.22                 
กําไรตอหุนปรับลด (หนวย : บาท) 17 -                       0.21                -                     0.22                 

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแล ว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ตามวิธีสวนไดเสีย ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
 งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 และ 2550 

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ทุนเรือนหุนที่ออก สวนเกิน สวนเกินทุน กําไร(ขาดทุน) หุนทุน รวม
และชําระแลว มูลคาหุน จากการตีราคา ที่ยังไมเกิดขึ้นใน จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร ซื้อคืน

หมายเหตุ สามัญ สินทรัพยเพิ่มหลักทรัพยเผื่อขายสํารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2551 323,765          149,421 30,057        (2,757)               35,627                130,999      -            667,112  
คาเส่ือมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิม่ -                   -         (493)            -                     -                       -              -            (493)         
ขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนในหลักทรัพยเผ่ือขาย -                   -         -              (2,124)               -                       -              -            (2,124)     
รายการท่ียังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน 323,765          149,421 29,564        (4,881)               35,627                130,999      -            664,495  
พนักงานใชใบสําคัญแสดงสิทธิ 14 156                  -         -              -                     -                       -              -            156          
เงินปนผลจาย 15 -                   -         -              -                     -                       (116,612)    -            (116,612) 
กําไรสุทธิสําหรับงวด -                   -         -              -                     -                       109,827      -            109,827  
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 323,921          149,421 29,564        (4,881)               35,627                124,214      -            657,866  

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2550 332,895          149,421 31,047        (5,571)               158,268              121,592      (122,641) 665,011  
คาเส่ือมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิม่ -                   -         (491)            -                     -                       -              -            (491)         
กําไรท่ียังไมเกิดข้ึนในหลักทรัพยเผ่ือขาย -                   -         -              6,093                 -                       -              -            6,093       
รายการท่ียังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน 332,895          149,421 30,556        522                    158,268              121,592      (122,641) 670,613  
กรรมการและพนักงานใชใบสําคัญแสดงสิท 14 10,464            -         -              -                     -                       -              -            10,464     
เงินปนผลจาย 15 -                   -         -              -                     -                       (129,430)    -            (129,430) 
กําไรสุทธิสําหรับงวด -                   -         -              -                     -                       68,869        -            68,869     
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2550 343,359          149,421 30,556        522                    158,268              61,031        (122,641) 620,516  

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 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 สามัญ สินทรัพยเพิ่ม หลักทรัพยเผื่อขาย สํารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 323,765            149,421  30,057         (2,757)                35,627                 115,247         -           651,360   
คาเสื่อมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม -                   -          (493)            -                     -                      -                -           (493)         
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผ่ือขาย -                   -          -              (2,124)                -                      -                -           (2,124)      
รายการที่ยังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน 323,765            149,421  29,564         (4,881)                35,627                 115,247         -           648,743   
พนักงานใชใบสําคัญแสดงสิทธิ 14 156                  -          -              -                     -                      -                -           156          
เงินปนผลจาย 15 -                   -          -              -                     -                      (116,612)        -           (116,612)  
กําไรสุทธิสําหรับงวด -                   -          -              -                     -                      111,196         -           111,196   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 323,921            149,421  29,564         (4,881)                35,627                 109,831         -           643,483   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 332,895            149,421  31,047         (5,571)                158,268               101,793         (122,641)  645,212   
คาเสื่อมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม -                   -          (491)            -                     -                      -                -           (491)         
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผ่ือขาย -                   -          -              6,093                 -                      -                -           6,093       
รายการที่ยังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน 332,895            149,421  30,556         522                    158,268               101,793         (122,641)  650,814   
กรรมการและพนักงานใชใบสําคัญแสดงสิทธิ 14 10,464              -          -              -                     -                      -                -           10,464     
เงินปนผลจาย 15 -                   -          -              -                     -                      (129,430)        -           (129,430)  
กําไรสุทธิสําหรับงวด -                   -          -              -                     -                      70,937           -           70,937     
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 343,359            149,421  30,556         522                    158,268               43,300           (122,641)  602,785   

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กําไรสะสม

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 และ 2550 

งบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
(หนวย : พันบาท)
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2550 2551 2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 139,610      107,574       140,979         109,642         
ปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน

หน้ีสงสัยจะสูญและหนี้สูญ (หน้ีสูญไดรับคืน) (1,238)         2,686           (1,238)            2,686             
รายการปรับปรุงจากการเคลียรบัญชีลูกหนี้ (315)            (9)                (315)               (9)                   
ขาดทุนจากประมาณการรับคืนสินคา (โอนกลับบัญชี) (4,761)         580              (4,761)            580                
คาเผ่ือสินคาสูญหาย (โอนกลับบัญชี) (8,043)         (3,012)         (8,043)            (3,012)            
ขาดทุนจากสินคาสูญหาย 16,514        14,903         16,514           14,903           
ขาดทุนจากสินคาเส่ือมสภาพและเคลื่อนไหวชา 3,535          10,431         3,535             10,431           
ขาดทุนจากการบริจาคสินคา 8,094          1,329           8,094             1,329             
ขาดทุนจากการทําลายสินคา 4,365          -              4,365             -                 
สวนแบง(กําไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (131)            1,068           -                 -                 
คาเส่ือมราคา - สินทรัพยถาวรที่ใชในการดําเนินงาน 41,950        37,079         41,950           37,079           
คาเส่ือมราคา - สินทรัพยถาวรที่ไมใชในการดําเนินงาน 33               33                33                  33                  
ขาดทุนจากการจําหนายและตัดจําหนายสินทรัพยถาวร 974             69                974                69                  
สิทธิการเชาอาคารตัดจาย 6,267          6,232           6,267             6,232             
โปรแกรมคอมพิวเตอรตัดจําหนาย 1,918          2,412           1,918             2,412             
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น 2,552          -              2,552             -                 
ดอกเบี้ยจาย 123             179              123                179                
รายไดดอกเบี้ยรับ (4,540)         (7,732)         (4,540)            (7,732)            
รายไดเงินปนผล (3,647)         (2,036)         (5,147)            (3,036)            
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนชั่วคราว (472)            -              (472)               -                 

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 202,788      171,786       202,788         171,786         

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และ 2550 
(หนวย : พันบาท)

2551

งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามวิธีสวนไดเสีย ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
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2550 2551 2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ตอ)
สินทรัพยดําเนินงานลดลง(เพ่ิมขึ้น)

ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ (24,920)       (34,912)       (24,920)          (34,912)          
สินคาคงเหลือ (44,668)       (106,985)     (44,668)          (106,985)        
คาใชจายจายลวงหนา (3,120)         (16,932)       (3,120)            (16,932)          
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 8,904          814              8,904             814                
คาลิขสิทธ์ิและคาแปลจายลวงหนา 2,658          (1,051)         2,658             (1,051)            
เงินค้ําประกันการเชาและเงินมัดจํา (5,894)         (1,374)         (5,894)            (1,374)            
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (2,967)         1,579           (2,967)            1,579             

หน้ีสินดําเนินงานเพ่ิมขึ้น(ลดลง)
เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย 69,894        128,654       69,894           128,654         
คาใชจายคางจาย (13,764)       (11,378)       (13,764)          (11,378)          
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 7,640          9,347           7,640             9,347             
หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน 340             1,610           340                1,610             

เงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน 196,891      141,158       196,891         141,158         
จายดอกเบี้ยจาย (123)            (179)            (123)               (179)               
จายภาษีเงินไดนิติบุคคล (52,855)       (49,741)       (52,855)          (49,741)          

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 143,913      91,238         143,913         91,238           

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนชั่วคราว 21,591        (15,310)       21,591           (15,310)          
ลงทุนเพ่ิมในเงินลงทุนอ่ืน (500)            -              (500)               -                 
เงินใหกูยืมแกบริษัทรวม (5,000)         -              (5,000)            -                 
ดอกเบี้ยรับ 4,510          7,732           4,510             7,732             
เงินปนผลรับ 4,278          3,036           4,278             3,036             
ซื้ออุปกรณ (65,587)       (48,921)       (65,587)          (48,921)          
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร (403)            -              (403)               -                 
เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพย 25               -              25                  -                 
เงินสดรับจากการจําหนายทรัพยสินรอจําหนาย 20,000        -              20,000           -                 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมการลงทุน (21,086)       (53,463)       (21,086)          (53,463)          

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2551

งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามวิธีสวนไดเสีย ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และ 2550 
(หนวย : พันบาท)
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2550 2551 2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพ่ิมขึ้นในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร -              5,676           -                 5,676             
เงินสดรับจากผูมาใชใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญเพ่ิม 156             10,464         156                10,464           
เงินปนผลจาย (116,612)     (129,430)     (116,612)        (129,430)        

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมการจัดหาเงิน (116,456)     (113,290)     (116,456)        (113,290)        

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง) - สุทธิ 6,371          (75,515)       6,371             (75,515)          
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 298,784      290,689       298,784         290,689         
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายงวด 305,155      215,174       305,155         215,174         

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพ่ิมเติม
1.  รายการที่ไมกระทบกระแสเงินสด

1.1 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และ 2550 บริษัทฯ ไดบันทึกรายการกําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคา
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายกับสวนของผูถือหุนจํานวน (2.12) ลานบาท และ 6.09 ลานบาท ตามลําดับ

1.2 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และ 2550 บริษทัฯ ตัดจายสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพ่ิมเปนจํานวน
0.49 ลานบาท เทากันทั้งสองงวด

1.3 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 บริษัทฯ มีเงินปนผลคางรับจํานวน 0.87 ลานบาท
 

2. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  ประกอบดวย
เงินสด 14,233        16,975         14,233           16,975           
เงินฝากธนาคารอายุไมเกิน 3 เดือน 175,934      83,199         175,934         83,199           
พันธบัตรรัฐบาลอายุไมเกิน 3 เดือน 114,988      115,000       114,988         115,000         
         รวม 305,155      215,174       305,155         215,174         

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

2551

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ

ตามวิธีสวนไดเสีย ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และ 2550 
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 และ 2550 (ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว) 
และวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 (ตรวจสอบแลว) 

_____________________________________ 
 
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  เขตบาง
นา กรุงเทพฯ 10260 ศูนยกระจายสินคาตั้งอยูเลขที่ 99 หมู 1 ถนนกิ่งแกว ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี 
สมุทรปราการ 10540 

 

ลักษณะการดําเนินงานของบริษัทฯ 
1. จําหนายหนังสือและวารสารในลักษณะขายปลีกผานรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร และ Book Variety ซ่ึงเปนราน

หนังสือของบริษัทฯ 
2. ผลิตและจําหนายหนังสือ และวารสารเชิงวิชาการ บริษัทฯ เปนผูแทนจําหนายหนังสือเชิงวิชาการของหนวยงาน

และสํานักพิมพอื่นเพื่อจําหนายใหกับรานหนังสือทั่วไป 
3. รับจางโฆษณาเพื่อจัดลงในวารสารที่บริษัทฯ ผลิตขึ้น 
4. รับจางพิมพ จําหนายอุปกรณและเคร่ืองมอืทางอิเล็กทรอนิกสและอื่นๆ 

 
2. หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงินและนโยบายการบัญชี  

 

2.1 งบการเงินระหวางกาลไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยบริษัทฯ เลือก
แสดงในรูปแบบยอตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบการเงิน
ระหวางกาลและไดแสดงรายการในงบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และ
งบกระแสเงินสดในรูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 
2550)  เ ร่ือง การนําเสนองบการเ งิน  รวมทั้งเปดเผยขอมูลตามขอกําหนดในประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

 

2.2 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปที่นําเสนอคร้ังลาสุดดังนั้น
งบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหมๆ เพื่อไมให
ขอมูลที่นําเสนอซํ้าซอนกับขอมูลที่ไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงินระหวางกาลนี้ควบคู
ไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 
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2.3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ สําหรับงบการเงินระหวางกาลนี้เปนนโยบายการบัญชีเดียวกันกับที่ใชในงบ
การเงินสําหรับปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ดังนั้นงบการเงินระหวางกาลนี้ควรอานควบคูไปกับ
งบการเงินสําหรับปบัญชี พ.ศ. 2550 และจากการที่สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับ
ที่ 9/2550 ฉบับที่ 38/2550 และฉบับที่ 62/2550 เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีที่ใหถือปฏิบัติกับงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไปดังตอไปนี้ 
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  การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ขอผิดพลาด 
ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบการเงินระหวางกาล 
ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การรวมธุรกิจ 
ฉบับที่ 49 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง สัญญากอสราง 
ฉบับที่ 51 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง สินทรัพยไมมีตัวตน 

การใชมาตรฐานการบัญชีฉบับใหมและฉบับปรับปรุงเหลานี้ ไมมีผลกระทบที่เปนสาระสําคัญ
ตองบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธี
ราคาทุน 

 

2.4 งบการเ งินสําหรับปส้ินสุดวันที่  31 ธันวาคม  2550 ไดจัดประเภทบัญชีใหม  เพื่อประโยชนในการ
เปรียบเทียบกับงบการเงิน สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 สวนใหญเปนการจัด
ประเภทที่ดิน อาคาร และอุปกรณไปเปนโปรแกรมคอมพิวเตอร จํานวน 11.23 ลานบาท  สินทรัพย
ระหวางกอสรางไปเปนสินทรัพยหมุนเวียน จํานวน 5.86 ลานบาท และคาลิขสิทธ์ิและคาแปลจายลวงหนา
จากสินทรัพยหมุนเวียนไปเปนสินทรัพยไมหมุนเวียน จํานวน 19.42 ลานบาท 

 

2.5 บริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงินเปนภาษาไทยตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ซ่ึงหลักการ
บัญชีที่ใชอาจแตกตางจากหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศอื่นๆ เพื่อความสะดวกของผูอานงบ
การเงินบริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ โดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้เพื่อ
วัตถุประสงคของการรายงานภายในประเทศ 

 
 
 
 
 
 



14 

3. รายการกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

   บริษัทฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการที่ เกี่ยวของกันโดยมีผูถือหุนกลุมเดียวกันหรือมี
กรรมการรวมกัน ยอดคงเหลือและรายการระหวางกันที่สําคัญระหวางบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวของกันมีดังนี้ 

 

3.1 สินทรัพยและหนี้สินระหวางกัน 
(หนวย : พันบาท) 

  งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/ 
  งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทนุ

  ณ วันที ่
 ลักษณะความสัมพันธ 30 มิถุนายน 2551  31 ธันวาคม 2550 

เงินใหกูยืมแกบริษัทรวม     
บริษัท เพลินพัฒน จํากัด บริษัทรวม    

ยอดตนงวด  -  - 
ใหกูเพ่ิมระหวางงวด  5,000  - 
รับชําระคืนระหวางงวด  -  - 
ยอดปลายงวด  5,000  - 

     
ดอกเบี้ยคางรับ     

บริษัท เพลินพัฒน จํากัด บริษัทรวม 95  - 
  95  - 
     
เจาหนี้การคา     

บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด บริษัทรวม 1,950 1,999 
บริษัท จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) ผูถือหุน 4,798 5,192 
บริษัท บลิส พับลิชชิ่ง จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน 4,998 6,190 

รวม  11,746 13,381 
 

  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 เงินใหกูยืมแกบริษัทรวมทั้งจํานวนเปนเงินใหกูยืมในรูปตั๋วสัญญาใชเงิน
อายุ 1 ป คิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยสินเช่ือของธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง ในอัตรารอยละ MOR ตอป โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหบริษัทรวมใชในการกอสรางและเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานของโรงเรียน 
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3.2 รายไดและคาใชจายระหวางกัน 
 

  (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
  สําหรับงวดหกเดือน  

 ลักษณะความสัมพันธ ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน นโยบายการคิดราคาระหวางกัน
  2551 2550  

มูลคาซื้อสินคา     
บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด บริษัทรวม 607 950 ราคาตลาด 
บริษัท จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) ผูถือหุน 4,337 658 ราคาตลาด 
บริษัท บลิส พับลิชชิ่ง จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน 10,613 6,431 ราคาตลาด 
     

ดอกเบี้ยรับ     
บริษัท เพลินพัฒน จํากัด บริษัทรวม 95 - รอยละ MOR ตอป 

 
4. เงินลงทุนช่ัวคราว-สุทธิ  
 

 ประกอบดวย 
  (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
 ณ วันท่ี 
 30 มิถุนายน 2551  31 ธันวาคม 2550 

 ราคาทุน มูลคายุติธรรม  ราคาทุน มูลคายุติธรรม 
หลักทรัพยเผื่อขาย :-      
ตราสารทุน     
หุนสามัญ - - 31,119 31,831 
หนวยลงทุน     

กองทุนเปด แอสเซทพลัสตราสารหนี้ปนผล 20,038 20,602 20,038 20,320 
กองทุนเปด แอสเซทพลัสตราสารหนี้ปนผล 2 89,800 88,684 89,800 89,372 
กองทุนเปด เอกเอเซียพูนผล 30,000 29,134 - - 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยบางกอก 19,101 15,758 19,101 16,618 
กองทุนรวมวายุภักษหนึ่ง 30,000 29,880 30,000 29,160 

ตราสารหนี ้     
พันธบัตรรัฐบาล (อายุเกิน 3 เดือน) - - 20,000 20,000 

รวม 188,939 184,058 210,058 207,301 
หัก  ขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนในหลักทรัพยเผื่อขาย (4,881) - (2,757) - 

สุทธิ 184,058 184,058 207,301 207,301     

   สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2550 
บริษัทฯ ไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนขางตนจํานวน 3.65 ลานบาท และ 4.51 ลานบาท ตามลําดับ 
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5. ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ 
 

 ลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้ 
  (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
 ณ วันที่ 
 30 มิถุนายน 2551  31 ธันวาคม 2550 

ลูกหนี้การคา    
ยังไมถึงกําหนดชําระ 42,814  48,259 
เกินกําหนดชําระไมเกิน   6 เดือน 69,251  44,386 
เกินกําหนดชําระมากกวา   6 เดือน ถึง 12 เดือน 10,862  1,869 
เกินกําหนดชําระมากกวา 12 เดือน 23,169  21,997 

รวมลูกหนี้การคา 146,096  116,511 
ต๋ัวเงินรับ 8,437  12,787 

รวมลูกหนี้การคาและต๋ัวเงินรับ 154,533  129,298 
หัก  คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (24,514)  (25,752) 
หัก  คาเผ่ือรับคืนสินคา  (6,577)  (11,338) 

สุทธิ 123,442  92,208 
 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 และวันที่ 31 ธันวาคม  2550 ลูกหนี้การคาสวนที่เกินกําหนดชําระ
มากกวา 12 เดือน สวนใหญเปนลูกหนี้การคาที่ตั้งสํารองแลวตั้งแตป 2541 และบริษัทฯ ไดดําเนินการฟองรอง
ลูกหนี้รายหนึ่ง จนกระทั่งวันที่ 5 กุมภาพันธ 2550 ศาลลมละลายกลางไดมีคําส่ังใหบริษัทฯ ไดรับชําระหนี้ตาม
คําพิพากษา จํานวน 32.93 ลานบาท (รวมดอกเบี้ยจากการผิดนัดชําระ) จากกองทรัพยสินของลูกหนี้รายดังกลาว 
ณ ปจจุบัน บริษัทฯ ยังไมไดรับชําระจากการเฉลี่ยหนี้คร้ังแรก จึงยังไมไดบันทึกลางคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

. 

6. สินคาคงเหลือ-สุทธิ 
 

ประกอบดวย 
  (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
 ณ วันที ่
 30 มิถุนายน 2551  31 ธันวาคม 2550 
วัตถุดิบคงเหลือ 26,428 27,201 
งานระหวางทํา 17,744 9,863 
สินคาสําเร็จรูปคงเหลือ 504,753 496,166 

รวม 548,925 533,230 
หัก  คาเผ่ือสินคาสูญหาย (20,185) (28,228) 
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หัก  คาเผ่ือสินคาเส่ือมสภาพและเคลื่อนไหวชา (62,034) (58,499) 
สุทธิ 466,706 446,503 

ในไตรมาส 1 ป 2551 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการประมาณการคาเผื่อสินคาสูญหาย 
จากอัตรารอยละ1.20 ของยอดขายในแตละสาขาเปนอัตรารอยละ 1.00 ของยอดขายในแตละสาขา  ซ่ึงมีผลทําให
คาเผื่อสินคาสูญหาย ในป 2551 ลดลงจํานวน 1.73 ลานบาท ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน 

 
7. เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม-สุทธิ 

 

ประกอบดวย 
      (หนวย : พันบาท) 
      ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551  
 ประเภทกิจการ ประเทศ ทุนชําระแลว สัดสวน ราคาทุน เงินลงทุน เงินปนผล 
    รอยละ  วิธีสวนไดเสีย วิธีราคาทุน  
    เงินลงทุน     

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

บริษัทรวม         
บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด สํานักพิมพผูผลิตวารสารเทคนิคและคูมือวิศวกร ไทย 400 25.00 100 24,503 100 1,500 
บริษัท เพลินพัฒน จํากัด สถาบันการศึกษาเอกชน-โรงเรียนเพลินพัฒนา ไทย 169,350 49.01 83,000 59,312 83,000 - 

รวมเงินลงทุน     83,200 83,915 83,200 1,500 
หัก  คาเผ่ือการปรับมูลคาของเงินลงทุน     - - (13,668) - 

สุทธิ     83,200 83,915 69,532 1,500 
 

      (หนวย : พันบาท) 
      ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550  
 ประเภทกิจการ ประเทศ ทุนชําระแลว สัดสวน ราคาทุน เงินลงทุน เงินปนผล 
    รอยละ  วิธีสวนไดเสีย วิธีราคาทุน  
    เงินลงทุน     

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

บริษัทรวม         
บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด สํานักพิมพผูผลิตวารสารเทคนิคและคูมือวิศวกร ไทย 400 25.00 100 22,790 100 1,000 
บริษัท เพลินพัฒน จํากัด สถาบันการศึกษาเอกชน-โรงเรียนเพลินพัฒนา ไทย 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 
 

 

7.1 เงินลงทุนในบริษัท  ซีเอ็ด บุคเซ็นเตอร จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย บริษัทฯ ไมไดจัดทํางบการเงินรวม
เนื่องจากงบการเงินของบริษัทยอยดังกลาวไมมีสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯ 

 

7.2 เงินลงทุนในบริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทรวม บริษัทฯ รับรูสวนไดเสียจากผลการดําเนินงาน
ในงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียดังนี้ 

 

1) สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และ 2550 บริษัทฯ รับรูสวนไดเสีย
จากผลการดําเนินงาน สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ของบริษัทรวม ซ่ึงไดผานการ
ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่น โดยแสดงสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบ



18 

งบกําไรขาดทุนซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 
มิถุนายน 2551 จํานวนเงิน 3.21 ลานบาท เทากันทั้งสองงวด คิดเปนรอยละ 5.65 และรอยละ 2.93 ของ
กําไรสุทธิในงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย และสําหรับงวดสามเดือนและหก
เดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 จํานวนเงิน 3.89 ลานบาทเทากันทั้งสองงวด คิดเปนรอยละ 10.76 
และรอยละ 5.65 ของกําไรสุทธิในงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย และ ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2551 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาว จํานวน 24.50 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.38 
ของสินทรัพยรวมในงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 

  อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไมไดรับรูสวนไดเสียจากผลการดําเนินงานของบริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และ 2550 เนื่องจากบริษัทรวม
ดังกลาว ไมไดจัดทํางบการเงินรายไตรมาสและผลการดําเนินงานของบริษัทรวมดังกลาว ไมมี
สาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯ 

 

2) สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ รับรูสวนไดเสียจากผลการดําเนินงานสําหรับปส้ินสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2549 ของบริษัทรวม ซ่ึงไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่น โดยแสดงสวนแบง
กําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบกําไรขาดทุนซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย สําหรับป
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 (รับรูในไตรมาส 2 ป 2550) จํานวนเงิน 3.89 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 
2.12 ของกําไรสุทธิในงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2550 
บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาว จํานวน 22.79 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.31 ของสินทรัพย
รวมในงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 

 

7.3 เงินลงทุนในบริษัท เพลินพัฒน จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทรวม บริษัทฯ รับรูสวนไดเสียจากผลการดําเนินงานใน
งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียดังนี้ 

 

1) สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 บริษัทฯ รับรูสวนแบงกําไร(ขาดทุน)
ในบริษัทรวมที่แสดงรวมไวในงบกําไรขาดทุนซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย จํานวน 0.03 ลานบาท 
และ (3.08) ลานบาท ตามลําดับ ซ่ึงคิดเปนรอยละ 0.06 และรอยละ 2.81 ของกําไรสุทธิในงบการเงินซ่ึง
แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ตามลําดับ และสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 
มิถุนายน 2550 บริษัทฯ รับรูสวนแบงขาดทุนในบริษัทรวมที่แสดงรวมไวในงบกําไรขาดทุนซ่ึงแสดง
เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย จํานวน 1.48 ลานบาท และ 4.96 ลานบาท  ตามลําดับ  ซ่ึงคิดเปนรอยละ 
4.09 และรอยละ 7.20 ของกําไรสุทธิในงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ตามลําดับ จากงบ
การเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 2550 และงบการเงินสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2551 และ 2550 ซ่ึงผานการตรวจสอบและสอบทานโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่น
แลว ตามลําดับ และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาว จํานวน 
59.31 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.34 ของสินทรัพยรวมในงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนได
เสีย  
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2) สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ รับรูสวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมใน

งบกําไรขาดทุนซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย จํานวน 6.94 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 3.78 ของ
กําไรสุทธิในงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย จากงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 
มีนาคม 2550 และงบการเงินสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซ่ึงผานการตรวจสอบและสอบ
ทานโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแลว ตามลําดับ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีเงินลงทุนใน
บริษัทรวมดังกลาว จํานวน 62.39 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.59 ของสินทรัพยรวมในงบการเงินซ่ึง
แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย  

 
8. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 
 

   สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 มีรายการเคลื่อนไหวดังตอไปนี้ 
 

 (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินซ่ึงแสดง 
 เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
ราคาตามบัญชีตนงวด-สุทธิ 271,551 
ซ้ือสินทรัพย 65,587 
โอนเขา 9,138 
จําหนายสินทรัพย (15,069) 
ตัดจําหนายสินทรัพย (125) 
โอนออก (9,138) 
คาเส่ือมราคา-แสดงรายการในงบกําไรขาดทุน  (41,950) 
คาเส่ือมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม (สวนของผูถือหุน) (493) 
คาเส่ือมราคาสะสม-สินทรัพยที่จําหนาย 13,395 
ราคาตามบัญชีส้ินงวด-สุทธิ 292,896 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 และวันที่ 31 ธันวาคม 2550 คาตกแตงอาคาร บนสัญญาเชาและบนสัญญา
สิทธิการเชาของบริษัทฯ ซ่ึงมีราคาตามบัญชี จํานวน 81.70 ลานบาท และ 75.53 ลานบาท ตามลําดับ เมื่อส้ินสุด
สัญญาเชา สินทรัพยดังกลาวสวนใหญตกเปนของผูใหเชาตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 19.2 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 และวันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีสินทรัพยซ่ึงคิดคาเส่ือมราคาทั้ง
จํานวนแลว ในราคาทุน จํานวน 299.54 ลานบาท และ 281.58 ลานบาท ตามลําดับ โดยบางสวนยังคงใชงานอยู 
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จากการที่บริษัทฯ เลือกบันทึกบัญชีตามเกณฑราคาทุน โดยเมื่อมีการตีราคาสินทรัพยเพิ่มขึ้นจะบันทึก
เฉพาะมูลคาสุทธิของราคาตามบัญชีที่เพิ่มขึ้นไปยังบัญชีสินทรัพยที่ตีราคาเพิ่มคูกับบัญชีสวนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพยเพิ่มนั้น สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 มีคาเส่ือมราคาสวนเกินทุน
ฯ ซ่ึงตัดจายไปยังบัญชีสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่มในสวนของผูถือหุน จํานวน 0.25 ลานบาท 
และ 0.49 ลานบาท ตามลําดับ ซ่ึงถาบริษัทฯ เลือกบันทึกบัญชีคาเส่ือมราคาสวนเกินทุนฯ ผานงบกําไรขาดทุนจะทํา
ใหบริษัทฯ แสดงกําไรสุทธิ สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ลดลงจํานวน 
0.25 ลานบาท และ 0.49 ลานบาท ตามลําดับ และสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
2550 มีคาเส่ือมราคาสวนเกินทุนฯ ซ่ึงตัดจายไปยังบัญชีสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่มในสวนของผู
ถือหุน จํานวน 0.25 ลานบาท  และ 0.49 ลานบาท  ตามลําดับ  ซ่ึงถาบริษัทฯ  เลือกบันทึกบัญชีคา เ สื่อม
ราคาสวนเกินทุนฯ ผานงบกําไรขาดทุน จะทําใหบริษัทฯ แสดงกําไรสุทธิ สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน
ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 ลดลงจํานวน 0.25 ลานบาท และ 0.49 ลานบาท ตามลําดับ  แตไมมีผลกระทบ
ตอกําไรตอหุนอยางมีสาระสําคัญ 

 
9. สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ 
 

   สิทธิการเชาอาคารทั้งจํานวน เปนสิทธิการเชาพื้นที่ในศูนยการคาช้ันนํา เพื่อเปดสาขาราน
หนังสือซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร จํานวน 13 แหง ซ่ึงสวนใหญมีอายุประมาณ 15-30 ป โดยสําหรับงวดสามเดือนและ
หกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ตัดจายเปนคาใชจาย จํานวน 3.13 ลานบาท  และ 6.27 ลานบาท 
ตามลําดับ และสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 ตัดจายเปนคาใชจาย จํานวน 
3.13 ลานบาท และ 6.23 ลานบาท ตามลําดับ 

 
10. ทรัพยสินรอจําหนาย-สุทธิ 
 

 ณ 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 ซ่ึงในไตรมาส 1 ป 2551 บริษัทฯ ไดรับเงินมัดจํา
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จากผูซ้ือ เปนจํานวนเงิน 2.00 ลานบาท และในไตรมาส 2 ป 2551 บริษัทฯ ไดรับชําระเงินสวนที่เหลือพรอม
โอนกรรมสิทธ์ิแลว 

11. ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ไมไดใชดําเนินงาน-สุทธิ 
 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 มีรายการเคลื่อนไหวดังตอไปนี้ 
 

 (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
ราคาตามบัญชีตนงวด-สุทธิ 33,718 
คาเส่ือมราคาระหวางงวด (33) 
ราคาตามบัญชีส้ินงวด-สุทธิ 33,685 

 
12. โปรแกรมคอมพิวเตอร-สุทธิ 
 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 มีรายการเคลื่อนไหวดังตอไปนี้ 
 

 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินซ่ึงแสดง 
 เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
ราคาตามบัญชีตนงวด-สุทธิ 11,226 
ซ้ือระหวางงวด 403 
คาตัดจําหนาย (1,918) 
ราคาตามบัญชีส้ินงวด-สุทธิ 9,711 

 
13. สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 และวันที่ 31 ธันวาคม  2550 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น สวนใหญ
จํานวน 8.47 ลานบาท และ 8.25 ลานบาท ตามลําดับ เปนเงินฝากประจํา ซ่ึงนําไปค้ําประกันตัวแทนจําหนาย
หนังสือ และระบบสาธารณูปโภค 
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14. ทุนเรือนหุน 

 

14.1 ตามมติที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2544 มีมติอนุมัติใหออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อซ้ือหุนสามัญสําหรับกรรมการ พนักงานและผูรับชวงซ้ือหลักทรัพย จํานวน 31,648,000 
หนวย ราคา 1.00 บาทตอหนวย โดยแบงเปน 5 ฉบับ ระยะเวลาการใชสิทธิแตละฉบับหางกันทุก 1 ป ซ่ึง
สามารถใชสิทธิไดทุก 3 เดือน และสามารถใชสิทธิคร้ังสุดทายในวันที่ 14 มกราคม 2551 โดยแตละฉบับ
สามารถใชสิทธิซ้ือหุนสามัญไดเปนสัดสวนรอยละ 10, 10, 10, 30 และ 40 ของจํานวนสิทธิที่ไดรับ
ทั้งหมด ตามลําดับ 

 

  การใชสิทธิแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญ สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 
มิถุนายน 2551 และ 2550 (ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวหมดสิทธิแปลงสภาพแลว เมื่อวันที่ 14 มกราคม 
2551) 
1. กรรมการและพนักงานมาใชสิทธิซ้ือหุนสามัญ จํานวน 155,800 หนวย และ 10,464,530 หนวย 

ตามลําดับ มีผลทําใหทุนที่ออกและชําระแลวของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจํานวนเงิน 0.16 ลานบาท  และ 
10.46 ลานบาท ตามลําดับ โดยบริษัทฯ ทยอยจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวลาสุด เมื่อวันที่ 22 
มกราคม 2551 และวันที่ 26 เมษายน 2550 ตามลําดับ 

2. จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 ดังนี้ 
2.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อซ้ือหุนสามัญสําหรับกรรมการ พนักงานและผูรับชวงซ้ือหลักทรัพยที่มี
สิทธิ แปลงสภาพแตยังไมมีผูมาใชสิทธิจํานวน 1,206,380 หนวย 
2.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อซ้ือหุนสามัญสําหรับกรรมการ พนักงานและผูรับชวงซ้ือหลักทรัพยที่ยัง
 ไมจัดสรร จํานวน 4,090,410 หนวย  

 

14.2 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2550 มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ 
ลดทุนที่ชําระแลวโดยวิธีตัดหุนที่ซ้ือคืน จํานวน 19.78 ลานหุน มีผลทําใหทุนที่ออกและชําระแลวของ
บริษัทฯ ลดลงจํานวนเงิน 19.78 ลานบาท โดยบริษัทฯไดดําเนินการลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 
กับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550  

 
15. กําไรสะสม  
 

เงินปนผลและสํารองตามกฎหมาย 
  ประกอบดวย 

ผลการดําเนินงาน ป 2551 
สํารองตามกฎหมาย  มติที่ประชุม 

คณะกรรมการ
ครั้งที่ 

วันที่ประชุม วันที่จาย 
เงินปนผล 

เงินปนผล
ตอหุน 
(บาท) 

รวมจาย 
เงินปนผล 
(ลานบาท) 

% ตอกําไร
สุทธิ 

จํานวนเงิน 
(ลานบาท) 

ไตรมาส 1 2/2551 12/05/2551 06/06/2551 0.10 32.39 - - 



23 

รวม 0.10 32.39 - 
 

ผลการดําเนินงาน ป 2550 
สํารองตามกฎหมาย  มติที่ประชุม 

คณะกรรมการ/
ประชุมใหญ
สามัญผูถือหุน

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 - - 
ไตรมาส 4 1/2551 29/04/2551 28/05/2551 0.26 84.22 - - 

รวม 0.56 181.33 - 
 

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  - 
 

16. คาตอบแทนกรรมการ 
 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2551 มีมติเปนเอก
ฉันทอนุมัติวงเงินคาตอบแทน(บําเหน็จ)ที่จะจายใหคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ  สําหรับ
ผลการดําเนินงานป 2550 ในวงเงินไมเกิน 3.42 ลานบาท และสําหรับป 2551 ในวงเงินรวมทั้งส้ินไมเกิน 4.00 
ลานบาท ซ่ึงมติดังกลาวไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 
2551 แลว เปนผลใหงบการเงินไตรมาส 1 ป 2551 บันทึกคาตอบแทน(บําเหน็จ)กรรมการ ดังนี้ 

- คาตอบแทน(บําเหน็จ)กรรมการ จากผลการดําเนินงานสําหรับป 2550 จํานวน 3.42 ลานบาท  
- คาตอบแทน(บําเหน็จ)กรรมการ จากผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาส 1 ป 2551 (บันทึกเปน
 คาบําเหน็จคางจาย) 1.00 ลานบาท  
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คาตอบแทน(บําเหน็จ)กรรมการ สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 
จํานวน 1.00 ลานบาท และ 5.42 ลานบาท ตามลําดับ 

17. กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลด 
 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 บริษัทฯ ไมไดคํานวณกําไรตอ
หุนปรับลดเนื่องจากใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวหมดสิทธิแปลงสภาพแลว เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2551 

 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 กําไรตอหุนปรับลดคํานวณขึ้น
โดยนําหุนสามัญที่อาจตองออกมารวมในการคํานวณแมวาเง่ือนไขหรือเหตุการณที่กําหนดไวยังไมเกิดขึ้น ซ่ึง
คํานึงถึงผลกระทบของใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญที่ยังไมมีผูมาใชสิทธิ ดังนี้ 

 

    งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน 
ตามวิธีสวนไดเสีย 

งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุน 
ตามวิธีราคาทุน 

  สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่  
30 มิถุนายน 2550 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่  
30 มิถุนายน 2550 

  จํานวนหุนสามัญ   จํานวนหุนสามัญ  
 กําไรสุทธิ ถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก กําไรตอหุน กําไรสุทธิ ถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก กําไรตอหุน
 พันบาท พันหุน บาท พันบาท พันหุน บาท 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 36,178 323,367 0.11 34,768 323,367 0.11 
ผลกระทบตอหุนสามัญเทียบเทาปรับลด :       

โดยสมมติวามีการใชใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ 
  ของกรรมการ พนักงาน และผูรับชวงซื้อหลักทรัพย 

 
- 

 
3,917 

 
- 

 
- 

 
3,917 

 
- 

กําไรตอหุนปรับลด 36,178 327,284 0.11 34,768 327,284 0.11 
 

    งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน 
ตามวิธีสวนไดเสีย 

งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุน 
ตามวิธีราคาทุน 

  สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 
30 มิถุนายน 2550 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่  
30 มิถุนายน 2550 

  จํานวนหุนสามัญ   จํานวนหุนสามัญ  
 กําไรสุทธิ ถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก กําไรตอหุน กําไรสุทธิ ถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก กําไรตอหุน
 พันบาท พันหุน บาท พันบาท พันหุน บาท 

 
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 68,869 321,730 0.21 70,937 321,730 0.22 
ผลกระทบตอหุนสามัญเทียบเทาปรับลด :      
โดยสมมติวามีการใชใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ 
   ของกรรมการ พนักงาน และผูรับชวงซื้อหลักทรัพย - 

 
3,889 

 
- 

 
- 

 
3,889 

 
- 

กําไรตอหุนปรับลด 68,869 325,619 0.21 70,937 325,619 0.22 

 
18. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
  

   บริษัทฯ ดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจผลิตและจําหนายหนังสือ รวมทั้งดําเนิน
ธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย ดังนั้นรายได กําไรและสินทรัพยทั้งหมดที่แสดงในงบ
การเงินจึงเกี่ยวกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว  



25 

 
 
19. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหนา 
 

19.1 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 และวันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ ยังมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะ
เกิดขึ้น ดังนี้ 

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

 วงเงินทั้งส้ิน วงเงินใชไป วงเงินคงเหลือ วงเงินทั้งส้ิน วงเงินใชไป วงเงินคงเหลือ 
หนังสือคํ้าประกัน 49,000 5,926 43,074 49,000 5,752 43,248 
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 30 มิถุนายน 2551 และวันที่ 31 ธันวาคม 2550 หนังสือค้ําประกัน สวนหนึ่งจํานวนเงิน 
5.71 ลานบาท และ 5.19 ลานบาท ตามลําดับ ค้ําประกันโดยบัญชีเงินฝากประจํา 

 

19.2 บริษัทฯ มีสัญญา เชาอาคารและสัญญาบริการกับบริษัทและบุคคลภายนอก เพื่อใชเปนที่ทําการ
สํานักงานใหญและศูนยกระจายสินคาของบริษัทฯ และไดทําสัญญาเชาพื้นที่เพื ่อ เป นที ่ตั ้งสาขา
รวมทั้งส้ิน 273 สาขา โดยมีอายุสัญญาเชาตั้งแต 1 ถึง 10 ป มีคาเชาและคาบริการสาธารณูปโภคที่ตอง
จายรวมทั้งหมดประมาณ 357.32 ลานบาทตอป ซ่ึงสวนใหญคํานวณการจากรอยละของยอดขาย  

  บริษัทฯ ไดทําสัญญาเชาคลังสินคา (ถนนกิ่งแกว) กับบริษัทฯแหงหนึ่ง อายุสัญญาเชา 3 ป เร่ิม
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2552 จายคาเชาปละ 16.04 ลานบาท และเมื่อวันที่ 26 
มีนาคม 2551 บริษัทฯ ไดลงนามนามยืนยันเห็นชอบในขอกําหนดตามหนังสือขอเสนอใหเชาอาคาร
คลังสินคาที่จะกอสรางขึ้นใหมในพื้นที่ใกลเคียงกันกับคลังสินคาเดิมโดยผูใหเชารายเดิม อัตราคาเชา
คํานวณตอตารางเมตรของพื้นที่เชา สําหรับระยะเวลาการเชา 13 ป โดยปที่ 1-2 คาเชาปละ 1.46 ลาน
บาท ปที่ 3 ปละ 1.62 ลานบาท และปที่ 4 และทุกสามปอัตราคาเชาจะปรับขึ้นรอยละ 10 ทั้งนี้ใหชําระ
คาเชาลวงหนาเปนรายป โดยในไตรมาส 2 ป 2551 บริษัทฯ จายชําระเงินมัดจํา จํานวน 1.60 ลานบาท 
ซ่ึงผูใหเชาจะคืนเงินประกันเมื่อถึงกําหนดส้ินสุดสัญญาเชา นอกจากนี้ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะบอกปฏิเสธ
การเชาอาคารคลังสินคาได หากผูใหเชาไมสามารถสงมอบอาคารคลังสินคาที่กอสรางแลวเสร็จใหแกผู
เชาไดภายใน 12 เดือนนับจากวันที่บริษัทฯ และผูใหเชาตกลงกัน 

   

19.3 บริษัทฯ ทําสัญญาแตงตั้งตัวแทนจําหนายกับบริษัทในตางประเทศแหงหนึ่ง อายุสัญญา  3 ป ตั้งแตวันที่ 
1 มกราคม  2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม  2552 โดยบริษัทฯ ตองสนับสนุนการสงเสริมการขายและ
การตลาดของตัวแทนจําหนายในอัตรารอยละ 2.50 ของยอดซ้ือหนังสือ และบริษัทฯ ตองจัดใหมีพื้นที่
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สํานักงานและบริการเพื่อการสนับสนุนการตลาด ซ่ึงตนทุนที่เกิดขึ้นจริงสามารถหักคาใชจายเพื่อการ
สนับสนุนแกตัวแทนจําหนายได  

19.4 สัญญาลิขสิทธ์ิ 
  บริษัทฯ ทําสัญญาอนุญาตใหใชลิขสิทธ์ิหนังสือกับเจาของผลงานตางๆ โดยมีอายุสัญญา  3 ป 

และสามารถตออายุสัญญาไปอีก 3 ป โดยอัตโนมัติและมีการจายคาตอบแทนเปนอัตรารอยละของ
จํานวนเลมที่จัดพิมพหรือจําหนาย 

 

19.5 บริษัทฯ ทําสัญญาซ้ือ-ขายระบบจัดเก็บและลําเลียงสินคากับบริษัทแหงหนึ่ง เปนจํานวนเงิน 25.15 ลาน
บาท ตามสัญญาลงวันที่ 16 มิถุนายน 2551 โดยมีเง่ือนไขการจายชําระเงินดังนี้ 

 - งวดที่ 1 ชําระ รอยละ 40 ของมูลคาสินคาตามสัญญา เมื่อไดรับใบส่ังซ้ือสินคาภายใน 15 วัน 
 - งวดที่ 2 ชําระ รอยละ 50 ของมูลคาสินคาตามสัญญา หลังขนสงสินคาถึงไซดงานเสร็จเรียบรอย 
 - งวดที่ 3 ชําระ รอยละ 10 ของมูลคาสินคาตามสัญญา หลังสงมอบสินคาพรอมติดตั้งแลวเสร็จเรียบรอย 

   ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 บริษัทฯ คงเหลือภาระผูกพันตามสัญญาทั้งจํานวน 
 
20. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน ความเส่ียงจากอัตรา
ดอกเบี้ย ความเส่ียงดานการใหสินเช่ือและมูลคายุติธรรม เปนลักษณะเดียวกันกับงบการเงิน สําหรับปส้ินสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2550  

 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 บริษัทฯ มีสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับธนาคาร

พาณิชยแหงหนึ่ง เพื่อปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนในการจายชําระหนี้สินในรูปเงินตราตางประเทศ 
ซ่ึงบริษัทฯ ยังไมไดบันทึกหนี้สินทางการเงินดังกลาวในงบการเงิน วันครบกําหนดชําระเงินของสัญญาซ้ือขาย
เงินตราตางประเทศลวงหนาที่เปดสถานะไวมีอายุไมเกิน 6 เดือน มีรายละเอียดดังนี้ 

 

จํานวนเงินที่ทําสัญญา จํานวนเงินที่ไดตามสัญญา มูลคายุติธรรม ณ วันส้ินงวด 
’000 GBP พันบาท พันบาท 

249 16,429 16,737 
 
21. การอนุมัติงบการเงิน 
   

   คณะกรรมการบริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ไดอนุมัติใหออกงบการเงินแลว เมื่อวันที่ 8 
สิงหาคม 2551 

 
       




