
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผูถือหุนและคณะกรรมการบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 
งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสีย สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) และ งบดุลเฉพาะกิจการซึ่ง
แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 งบกําไรขาดทุน งบแสดงสวนเปลี่ยนแปลงของผู
ถือหุนและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของ
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของ
ขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผล
การตรวจสอบของขาพเจา งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่ง
แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 ท่ีนํามาแสดงเปรียบเทียบตรวจสอบ
โดยผูสอบบัญชีอื่นในสํานักงานเดียวกันและเสนอรายงานไวอยางไมมีเง่ือนไขแตใหขอสังเกตเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทรวมจากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุนในงบการเงิน
เฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน ตามรายงานลงวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2551 งบการเงินของบริษัท
รวมสองแหง ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอท่ี 8 ซ่ึงนํามาบันทึกเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียผานการ
ตรวจสอบและสอบทานโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นซ่ึงเสนอรายงานอยางไมมีเง่ือนไข ขาพเจาไดรับ
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นนั้น และการเสนอรายงานของขาพเจาในสวนท่ีเกี่ยวของกับจํานวนเงิน
ของรายการตางๆ ของบริษัทรวมซ่ึงรวมอยูในงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ถือตามรายงาน
ของผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นนั้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 เงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวท่ีแสดงรวมไว
ในงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย จํานวน 75.50 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.13 ของสินทรัพย
รวมในงบดุลซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย และสวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวท่ี
แสดงรวมไวในงบกําไรขาดทุนซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 
จํานวน 1.42 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.73 ของกําไรสุทธิในงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย  



 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ซ่ึงกําหนดให
ขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อม่ันอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการท้ัง
ท่ีเปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใช
และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินท่ีเปนสาระสําคัญซ่ึงผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการ
ประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบ
ดังกลาวประกอบกับรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นท่ีกลาวถึงในวรรคแรกใหขอสรุปท่ีเปนเกณฑอยาง
เหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

 

จากการตรวจสอบของขาพเจาและรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ขาพเจาเห็นวา งบ
การเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
ขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปส้ินสุด
วันเดียวกันของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ี
รับรองท่ัวไป 

 

โดยมิไดเปนการแสดงความเห็นอยางมีเง่ือนไข ขาพเจาใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอท่ี 20 เกี่ยวกับภาษีเงินไดนิติบุคคล กรมสรรพากรไดตอบขอหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามเงื่อนไข
การใชสิทธิลดอัตราภาษี ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ฉบับท่ี 475 บริษัทฯ จึง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใชสิทธิลดอัตราภาษีจากอัตรารอยละ 30 เปนรอยละ 25 ภายหลังจากท่ีขาพเจาได
ตรวจสอบและเสนอรายงานไปแลวตามรายงานลงวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2552 และบริษัทฯ ไดนํางบการเงินป 
2551 ออกเผยแพรแลว ซ่ึงบริษัทฯ ไดปรับปรุงแกไขงบการเงินป 2551 นี้ เพื่อนําออกเผยแพรใหม  
 

บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด 
 
 
 

(นางสาวศันสนีย   พูลสวัสดิ์) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 6977 

 
กรุงเทพมหานคร 
วันท่ี 27 กุมภาพันธ 2552 
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(หนวย : บาท)

 หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 336,679,068.11      298,783,666.54      336,679,068.11      298,783,666.54      
เงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ 5 167,931,223.92      207,301,311.01      167,931,223.92      207,301,311.01      
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ 6 81,116,238.75        92,207,936.97        81,116,238.75        92,207,936.97        
เงินใหกูยืมแกบริษัทรวม 4.1 11,000,000.00        -                          11,000,000.00        -                          
สินคาคงเหลือ-สุทธิ 7 498,624,607.45      446,503,614.96      498,624,607.45      446,503,614.96      
คาใชจายจายลวงหนา 23,709,133.67        26,451,334.37        23,709,133.67        26,451,334.37        
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 14,434,473.70        21,375,454.55        14,434,473.70        21,375,454.55        

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,133,494,745.60   1,092,623,318.40   1,133,494,745.60   1,092,623,318.40   
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม-สุทธิ 8 75,595,444.85        78,519,617.54        69,532,021.51        69,532,021.51        
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 9 345,220,602.50      271,550,601.78      345,220,602.50      271,550,601.78      
สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ 10 129,124,847.65      141,726,719.77      129,124,847.65      141,726,719.77      
สินทรัพยรอจําหนาย-สุทธิ 11 -                          19,200,000.00        -                          19,200,000.00        
ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดินไมใชดําเนินงาน-สุทธิ 12 33,652,265.12        33,718,250.66        33,652,265.12        33,718,250.66        
สินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธิ 13 8,213,540.68          11,226,236.58        8,213,540.68          11,226,236.58        
คาลิขสิทธ์ิและคาแปลจายลวงหนา 21,711,354.34        19,423,792.08        21,711,354.34        19,423,792.08        
เงินค้ําประกันการเชาและเงินมัดจํา 63,680,608.13        55,628,145.51        63,680,608.13        55,628,145.51        
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 14 15,796,391.04        9,933,404.66          15,796,391.04        9,933,404.66          

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 692,995,054.31      640,926,768.58      686,931,630.97      631,939,172.55      
รวมสินทรัพย 1,826,489,799.91   1,733,550,086.98   1,820,426,376.57   1,724,562,490.95   

 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท  ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบดุล

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2551  และ 2550

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน



4

(หนวย : บาท)

หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน
หน้ีสินหมุนเวียน
เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย 972,108,343.90      858,781,415.50      972,108,343.90      858,781,415.50      
คาใชจายคางจาย 97,448,137.38        95,116,966.62        97,448,137.38        95,116,966.62        
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 22,095,916.00        51,151,395.09        22,095,916.00        51,151,395.09        
เจาหนี้และตั๋วเงินจายอ่ืน 36,669,147.45        27,675,263.10        36,669,147.45        27,675,263.10        
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 35,837,846.46        32,896,196.36        35,837,846.46        32,896,196.36        

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,164,159,391.19   1,065,621,236.67   1,164,159,391.19   1,065,621,236.67   
หน้ีสินไมหมุนเวียน
หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน 8,380,839.20          7,580,838.20          8,380,839.20          7,580,838.20          

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 8,380,839.20          7,580,838.20          8,380,839.20          7,580,838.20          
รวมหนี้สิน 1,172,540,230.39   1,073,202,074.87   1,172,540,230.39   1,073,202,074.87   

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน 15
   ทุนจดทะเบียน

หุนสามัญ 328,345,090 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท 328,345,090.00      328,345,090.00      328,345,090.00      328,345,090.00      
   ทุนที่ออกและชําระแลว

หุนสามัญ 323,921,130 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท 323,921,130.00      -                          323,921,130.00      -                          
หุนสามัญ 323,765,330 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท -                          323,765,330.00      -                          323,765,330.00      

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 149,420,557.75      149,420,557.75      149,420,557.75      149,420,557.75      
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผ่ือขาย 5 (21,555,812.87)       (2,757,466.11)         (21,555,812.87)       (2,757,466.11)         
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพ่ิม 9 29,065,427.81        30,057,629.15        29,065,427.81        30,057,629.15        
สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวน

การถือหุนในบริษัทรวม 8 (6,764,068.74)         (6,764,068.74)         -                          -                          
กําไรสะสม 16

จัดสรรแลว
     สํารองตามกฎหมาย 35,626,916.56        35,626,916.56        35,626,916.56        35,626,916.56        
ยังไมไดจัดสรร 144,235,419.01      130,999,113.50      131,407,926.93      115,247,448.73      

รวมสวนของผูถือหุน 653,949,569.52      660,348,012.11      647,886,146.18      651,360,416.08      
    รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,826,489,799.91   1,733,550,086.98   1,820,426,376.57   1,724,562,490.95   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ตามวิธีสวนไดเสีย
งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบดุล
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2551  และ 2550

บริษัท  ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)

ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
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(หนวย : บาท)

หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

รายไดจากการขาย 4,370,001,374.29   3,898,251,153.52   4,370,001,374.29   3,898,251,153.52   
ตนทุนขาย (3,030,307,321.72)  (2,683,282,834.33)  (3,030,307,321.72)  (2,683,282,834.33)  
กําไรขั้นตน 1,339,694,052.57   1,214,968,319.19   1,339,694,052.57   1,214,968,319.19   
รายไดอ่ืน 34,801,984.88        34,742,230.47        34,801,984.88        34,742,230.47        
รายไดดอกเบี้ยรับและเงินปนผล 18,193,639.12        16,595,135.12        19,693,639.12        17,595,135.12        
คาใชจายในการขาย (398,323,570.97)     (339,633,501.56)     (398,323,570.97)     (339,633,501.56)     
คาใชจายในการบริหาร (730,322,563.18)     (642,715,603.05)     (730,322,563.18)     (642,715,603.05)     
คาตอบแทนกรรมการ 19 (9,724,000.00)         (5,060,000.00)         (9,724,000.00)         (5,060,000.00)         
ดอกเบี้ยจาย (171,335.55)            (213,624.05)            (171,335.55)            (213,624.05)            
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (1,424,172.69)         (3,047,068.94)         -                          -                          
กําไรสุทธิกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 252,724,034.18      275,635,887.18      255,648,206.87      279,682,956.12      
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 20 (58,091,895.87)       (91,835,426.00)       (58,091,895.87)       (91,835,426.00)       
กําไรสุทธิ 194,632,138.31      183,800,461.18      197,556,311.00      187,847,530.12      

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 21 0.60                        0.57                        0.61                        0.58
กําไรตอหุนปรับลด 21 -                          0.56                        -                          0.57

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ตามวิธีสวนไดเสีย ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

งบกําไรขาดทุน
สําหรับปส้ินสุดวันที่  31 ธันวาคม 2551  และ 2550

งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท  ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
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(หนวย : บาท)
ทุนเรือนหุนที่ออก สวนเกิน กําไร(ขาดทุน) สวนเกินทุน สวนต่ํากวาทุนจากการ หุนทุนซื้อคืน รวม
และชําระแลว มูลคาหุน ที่ยังไมเกิดขึ้นใน จากการตีราคา เปลี่ยนแปลงสัดสวน จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร

หมายเหตุ สามัญ หลักทรัพยเผื่อขาย สินทรัพยเพิ่ม การถือหุนในบริษัทรวม  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 332,894,970.00  149,420,557.75 (5,571,050.24) 31,047,357.62   (6,764,068.74)               158,268,011.56   121,591,747.82 (122,641,095.00) 658,246,430.77  
คาเสื่อมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม -                      -                     -                     (989,728.47) -                                -                       -                     -                      (989,728.47)       
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย -                      -                     2,813,584.13     -                     -                                -                       -                     -                      2,813,584.13      
รายการที่ยังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน 332,894,970.00  149,420,557.75 (2,757,466.11)    30,057,629.15   (6,764,068.74)               158,268,011.56   121,591,747.82 (122,641,095.00) 660,070,286.43  
กรรมการและพนักงานใชใบสําคัญแสดงสิทธิ 15.1 10,653,960.00    -                     -                     -                     -                                -                       -                     -                      10,653,960.00    
เงินปนผลจาย                                                  16 -                      -                     -                     -                     -                                -                       (194,176,695.50) -                      (194,176,695.50)
กําไรสุทธิสําหรับป -                      -                     -                     -                     -                                -                       183,800,461.18 -                      183,800,461.18
ผลกระทบจากการที่บริษัทฯ ลดทุนชําระแลว
       โดยวิธีตัดหุนซื้อคืน 15.2 (19,783,600.00)   -                     -                     -                     -                                (122,641,095.00)  19,783,600.00   122,641,095.00   -                     
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2550 323,765,330.00  149,420,557.75 (2,757,466.11)    30,057,629.15   (6,764,068.74)               35,626,916.56     130,999,113.50 -                      660,348,012.11  
คาเสื่อมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม -                      -                     -                     (992,201.34) -                                -                       -                     -                      (992,201.34)       
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย -                      -                     (18,798,346.76)  -                     -                                -                       -                     -                      (18,798,346.76)  
รายการที่ยังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน 323,765,330.00  149,420,557.75 (21,555,812.87)  29,065,427.81   (6,764,068.74)               35,626,916.56     130,999,113.50 -                      640,557,464.01  
พนักงานใชใบสําคัญแสดงสิทธิ 15.1 155,800.00         -                     -                     -                     -                                -                       -                     -                      155,800.00         
เงินปนผลจาย                                                  16 -                      -                     -                     -                     -                                -                       (181,395,832.80) -                      (181,395,832.80)
กําไรสุทธิสําหรับป -                      -                     -                     -                     -                                -                       194,632,138.31 -                      194,632,138.31  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2551 323,921,130.00  149,420,557.75 (21,555,812.87)  29,065,427.81   (6,764,068.74)               35,626,916.56     144,235,419.01 -                      653,949,569.52  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
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(หนวย : บาท)
ทุนเรือนหุนที่ออก สวนเกิน กําไร(ขาดทุน) สวนเกินทุน หุนทุนซื้อคืน รวม
และชําระแลว มูลคาหุน ที่ยังไมเกิดขึ้นใน จากการตีราคา จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร

หมายเหตุ สามัญ หลักทรัพยเผื่อขาย สินทรัพยเพิ่ม  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 332,894,970.00   149,420,557.75  (5,571,050.24) 31,047,357.62  158,268,011.56   101,793,014.11  (122,641,095.00)  645,211,765.80  
คาเสื่อมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม -                      -                     -                       (989,728.47) -                       -                     -                       (989,728.47)       
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย -                      -                     2,813,584.13        -                   -                       -                     -                       2,813,584.13      
รายการที่ยังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน 332,894,970.00   149,420,557.75  (2,757,466.11)      30,057,629.15  158,268,011.56   101,793,014.11  (122,641,095.00)  647,035,621.46  
กรรมการและพนักงานใชใบสําคัญแสดงสิทธิ 15.1 10,653,960.00     -                     -                       -                   -                       -                     -                       10,653,960.00    
เงินปนผลจาย                                                  16 -                      -                     -                       -                   -                       (194,176,695.50) -                       (194,176,695.50)
กําไรสุทธิสําหรับป -                      -                     -                       -                   -                       187,847,530.12  -                       187,847,530.12
ผลกระทบจากการที่บริษัทฯ ลดทุนชําระแลว
       โดยวิธีตัดหุนซื้อคืน 15.2 (19,783,600.00)   -                     -                       -                   (122,641,095.00)  19,783,600.00    122,641,095.00   -                     
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 323,765,330.00   149,420,557.75  (2,757,466.11)      30,057,629.15  35,626,916.56     115,247,448.73  -                       651,360,416.08  
คาเสื่อมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม -                      -                     -                       (992,201.34) -                       -                     -                       (992,201.34)       
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย -                      -                     (18,798,346.76)    -                   -                       -                     -                       (18,798,346.76)  
รายการที่ยังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน 323,765,330.00   149,420,557.75  (21,555,812.87)    29,065,427.81  35,626,916.56     115,247,448.73  -                       631,569,867.98  
พนักงานใชใบสําคัญแสดงสิทธิ 15.1 155,800.00          -                     -                       -                   -                       -                     -                       155,800.00         
เงินปนผลจาย                                                  16 -                      -                     -                       -                   -                       (181,395,832.80) -                       (181,395,832.80)
กําไรสุทธิสําหรับป -                      -                     -                       -                   -                       197,556,311.00  -                       197,556,311.00  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 323,921,130.00   149,420,557.75  (21,555,812.87)    29,065,427.81  35,626,916.56     131,407,926.93  -                       647,886,146.18  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
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2551 2550 2551 2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 252,724,034.18         275,635,887.18        255,648,206.87       279,682,956.12          
ปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน

หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ(หนี้สูญไดรับคืน) (2,957,841.11)            310,792.63                (2,957,841.11)          310,792.63                  
รายการปรับปรุงจากการเคลียรบัญชีลูกหนี้ (203,230.52)               1,204,620.21             (203,230.52)              1,204,620.21              
ขาดทุนจากประมาณการรับคืนสินคา (โอนกลับบัญชี) (6,560,469.94)            5,768,176.58             (6,560,469.94)          5,768,176.58              
ขาดทุนจากสินคาสูญหาย 27,392,842.17           28,923,872.74          27,392,842.17          28,923,872.74            
ขาดทุนจากสํารองสินคาสูญหาย เส่ือมสภาพและเคล่ือนไหวชา 1,373,082.48             11,290,563.72          1,373,082.48            11,290,563.72            
ขาดทุนจากการบริจาคสินคา 16,533,410.29           4,746,678.89             16,533,410.29          4,746,678.89              
ขาดทุนจากการทําลายสินคา 10,042,082.83           3,573,491.06             10,042,082.83          3,573,491.06              
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 1,424,172.69             3,047,068.94             -                              -                                
คาเส่ือมราคา-สินทรัพยถาวรท่ีใชในการดําเนินงาน 88,480,637.40           76,589,787.50          88,480,637.40          76,589,787.50            
คาเส่ือมราคา-สินทรัพยถาวรท่ีไมใชในการดําเนินงาน 65,985.54                   65,880.92                  65,985.54                  65,880.92                    
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายและตัดจําหนายสินทรัพยถาวรและสินทรัพยรอจําหนาย (3,677,281.25)            (540,468.24)              (3,677,281.25)          (540,468.24)                
สิทธิการเชาอาคารตัดจาย 12,601,872.12           12,567,440.77          12,601,872.12          12,567,440.77            
สินทรัพยไมมีตัวตนตัดจาย 3,457,684.52             4,451,332.67             3,457,684.52            4,451,332.67              
รายการปรับปรุงจากการเคลียรบัญชีเจาหนี้ 363,366.13                 (3,246,239.35)           363,366.13               (3,246,239.35)             
ดอกเบ้ียจาย 171,335.55                 213,624.05                171,335.55               213,624.05                  
รายไดดอกเบ้ียรับ (8,879,222.08)            (12,086,352.36)         (8,879,222.08)          (12,086,352.36)          
รายไดเงินปนผล (9,314,417.04)            (4,508,782.76)           (10,814,417.04)        (5,508,782.76)             
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนชั่วคราว (1,038,346.64)            (7,682,488.46)           (1,038,346.64)          (7,682,488.46)             
กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน (703,304.92)               -                              (703,304.92)              -                                

 กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 381,296,392.40         400,324,886.69        381,296,392.40       400,324,886.69          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

บริษัท  ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย
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2551 2550 2551 2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ตอ)
สินทรัพยดําเนินงานลดลง(เพิ่มข้ึน)

ลูกหนี้การคาและต๋ัวเงินรับ 20,813,239.79           (10,296,252.12)         20,813,239.79          (10,296,252.12)          
สินคาคงเหลือ (107,462,410.26)       (264,033,143.97)      (107,462,410.26)      (264,033,143.97)        
คาใชจายจายลวงหนา 2,742,200.70             (10,222,626.60)         2,742,200.70            (10,222,626.60)          
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 6,547,634.67             (1,255,295.32)           6,547,634.67            (1,255,295.32)             
คาลิขสิทธิ์และคาแปลจายลวงหนา (2,287,562.26)            (1,689,071.91)           (2,287,562.26)          (1,689,071.91)             
เงินคํ้าประกันการเชาและเงินมัดจํา (8,052,462.62)            (5,962,562.79)           (8,052,462.62)          (5,962,562.79)             
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (5,362,986.38)            4,247,368.89             (5,362,986.38)          4,247,368.89              

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง)
เจาหนี้การคาและต๋ัวเงินจาย 112,963,562.27         212,228,155.46        112,963,562.27       212,228,155.46          
คาใชจายคางจาย 3,034,475.68             23,080,060.58          3,034,475.68            23,080,060.58            
เจาหนี้และต๋ัวเงินจายอ่ืน 8,993,884.35             18,581,230.98          8,993,884.35            18,581,230.98            
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 2,997,099.67             6,148,183.27             2,997,099.67            6,148,183.27              
หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 800,001.00                 2,030,000.00             800,001.00               2,030,000.00              

เงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน 417,023,069.01         373,180,933.16        417,023,069.01       373,180,933.16          
จายดอกเบ้ีย (171,335.55)               (213,624.05)              (171,335.55)              (213,624.05)                
จายภาษีเงินไดนิติบุคคล (87,147,374.96)         (86,772,190.67)         (87,147,374.96)        (86,772,190.67)          

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 329,704,358.50         286,195,118.44        329,704,358.50       286,195,118.44          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
(เพิ่มข้ึน)ลดลงในเงินลงทุนชั่วคราว 21,610,086.97           (2,866,508.18)           21,610,086.97          (2,866,508.18)             
ลงทุนเพิ่มในเงินลงทุนอ่ืน (500,000.00)               -                              (500,000.00)              -                                
เงินใหกูยืมแกบริษัทรวม (11,000,000.00)         -                              (11,000,000.00)        -                                
ดอกเบ้ียรับ 8,403,120.91             12,020,804.41          8,403,120.91            12,020,804.41            
เงินปนผลรับ 11,683,864.39           5,508,782.76             11,683,864.39          5,508,782.76              
ซ้ืออุปกรณ (164,736,713.09)       (102,814,787.86)      (164,736,713.09)      (102,814,787.86)        
ซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร (444,988.62)               (1,679,902.16)           (444,988.62)              (1,679,902.16)             
เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพยถาวร 1,326,637.66             609,345.80                1,326,637.66            609,345.80                  
เงินสดรับคาชดเชยจากการตัดจําหนายสินทรัพยถาวร 5,260,736.18             -                              5,260,736.18            -                                
เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพยรอจําหนาย 20,000,000.00           -                              20,000,000.00          -                                

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (108,397,255.60)       (89,222,265.23)         (108,397,255.60)      (89,222,265.23)          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

(หนวย : บาท)
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ

ตามวิธีสวนไดเสีย

งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

บริษัท  ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
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2551 2550 2551 2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร -                               (2,013,109.27)           -                              (2,013,109.27)             
เงินสดจายเจาหนี้คาสินทรัพย (2,171,668.53)            (3,342,559.31)           (2,171,668.53)          (3,342,559.31)             
เงินสดรับจากผูมาใชใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญเพิ่ม 155,800.00                 10,653,960.00          155,800.00               10,653,960.00            
เงินปนผลจาย (181,395,832.80)       (194,176,695.50)      (181,395,832.80)      (194,176,695.50)        

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (183,411,701.33)       (188,878,404.08)      (183,411,701.33)      (188,878,404.08)        

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)-สุทธิ 37,895,401.57           8,094,449.13             37,895,401.57          8,094,449.13              
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 298,783,666.54         290,689,217.41        298,783,666.54       290,689,217.41          
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายป 336,679,068.11         298,783,666.54        336,679,068.11       298,783,666.54          

การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม
1.  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด   ประกอบดวย

เงินสด 21,597,239.56           23,614,404.87          21,597,239.56          23,614,404.87            
เงินฝากธนาคาร (อายุไมเกิน 3 เดือน) 155,081,828.55         155,169,261.67        155,081,828.55       155,169,261.67          
พันธบัตรรัฐบาล (อายุไมเกิน 3 เดือน) 160,000,000.00         120,000,000.00        160,000,000.00       120,000,000.00          

รวม 336,679,068.11         298,783,666.54        336,679,068.11       298,783,666.54          

2. รายการท่ีไมกระทบกระแสเงินสด
2.1 บันทึกรายการ(กําไร)ขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนจากการปรับมูลคาเงินลงทุน

ในหลักทรัพยเผ่ือขายกับสวนของผูถือหุน 18,798,346.76           (2,813,584.13)           18,798,346.76          (2,813,584.13)             
2.2 ซ้ือสินทรัพยโดยยังไมไดจายชําระ 2,116,218.96             -                              2,116,218.96            -                                
2.3 ตัดจายสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม 992,201.34                 989,728.47                992,201.34               989,728.47                  
2.4 ลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวโดยวิธีตัดหุนทุนซ้ือคืนกับกําไรสะสม -                               19,783,600.00          -                              19,783,600.00            
2.5 ตัดหุนทุนซ้ือคืนกับกําไรสะสม -                               122,641,095.00        -                              122,641,095.00          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ตามวิธีสวนไดเสีย ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

บริษัท  ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
(หนวย : บาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
 

 

1. ขอความทั่วไป 
 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2517 และ
แปลงสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2536 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107536000285 สํานักงาน
ใหญตั้งอยูเลขที่ 1858/87-90 อาคารเนช่ันทาวเวอร ช้ันที่ 19 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพฯ 
10260 ศูนยกระจายสินคาตั้งอยูเลขที่ 99 หมู 1 ถนนกิ่งแกว ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540  

 

ลักษณะการดําเนินงานของบริษัทฯ 
1. จําหนายหนังสือและวารสารในลักษณะขายปลีกผานรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร และ Book Variety ซ่ึงเปนราน

หนังสือของบริษัทฯ 
2. ผลิตและจําหนายหนังสือ และวารสารเชิงวิชาการ บริษัทฯ เปนผูแทนจําหนายหนังสือเชิงวิชาการของหนวยงานและ

สํานักพิมพอื่น เพื่อจําหนายใหกับรานหนังสือทั่วไป 
3. รับจางโฆษณาเพื่อจัดลงในวารสารที่บริษัทฯ ผลิตขึ้น 
4. รับจางพิมพ จําหนายอุปกรณและเคร่ืองมือทางอิเล็กทรอนิกสและอื่นๆ 
 

2. หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน 
 

2.1 งบการเงินไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซ่ึง
หมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีซ่ึงจัดตั้งตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 
2547 ไดมีมติใหประกาศใชแลว และตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน 

 

  งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิม เวนแตจะเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายบัญชี 
 

2.2 การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม 
  สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 9/2550 ฉบับที่ 38/2550 ฉบับที่ 62/2550 

และฉบับที่ 86/2551 (ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว) เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี โดยใหถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีใหมดังตอไปนี้ 

 

ก) มาตรฐานการบัญชีท่ีมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง สัญญาเชา 
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง สินคาคงเหลือ 
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ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง ตนทุนการกูยืม 
ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน 
ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง นโยบายการบัญชี  การเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

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 

 

ข) มาตรฐานการบัญชีท่ีมีผลบังคับใชในป 2552 
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย 
ฉบับที่ 54 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย และการดําเนินงานที่ยกเลิก 

 

มาตรฐานการบัญชีขางตนฝายบริหารของบริษัทฯ ไดประเมินแลว เห็นวามาตรฐานการบัญชีฉบับ
ดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปที่เร่ิมใชมาตรฐานการบัญชีฉบับ
ดังกลาว 

 

2.3 บริษัทฯ ไมไดนําเสนองบการเงินรวมระหวางบริษัทฯ และบริษัท ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย 
เนื่องจากมูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวไมมีสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯ  
 

2.4 งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ไดจัดประเภทบัญชีใหม เพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบ
กับงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซ่ึงไมมีผลกระทบตอกําไรสุทธิหรือสวนของผูถือหุน
ตามที่ไดรายงานไปแลวดังนี้ 
- เงินปนผลคางรับจากหนวยลงทุนและคาธรรมเนียมคางจาย ซ่ึงบันทึกรวมอยูในเงินลงทุนช่ัวคราว จํานวน 

0.85 ลานบาท ไปเปนสินทรัพยหมุนเวียนอื่น  
- โปรแกรมคอมพิวเตอร ซ่ึงบันทึกรวมอยูในที่ดิน อาคาร และอุปกรณไปเปนสินทรัพยไมมีตัวตน จํานวน 
 11.23 ลานบาท 
- อะไหลทดแทนคอมพิวเตอร ซ่ึงบันทึกรวมอยูในงานระหวางกอสรางไปเปนสินทรัพยหมุนเวียนอื่น จํานวน 
 5.86 ลานบาท 
- คาลิขสิทธ์ิและคาแปลจายลวงหนาจากสินทรัพยหมุนเวียนไปเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น จํานวน 19.42 
 ลานบาท 
   

2.5 บริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงินเปนภาษาไทยตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ซ่ึงหลักการบัญชีที่
ใชอาจแตกตางจากหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศอื่นๆ เพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงิน บริษัท
ฯ ไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ เพื่อวัตถุประสงคของการ
รายงานภายในประเทศ 

 



13 

3.    สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
 

บริษัทฯ และบริษัทรวมมีนโยบายการบัญชีที่สําคัญ ดังนี้ 
 

3.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย 
3.1.1 รายไดจากการขายรับรูเมื่อสงมอบสินคาใหแกลูกคาเรียบรอยแลว ยกเวนในกรณีการฝากขายจะรับรู

รายไดจากการฝากขาย เมื่อไดรับรายงานการขายหรือไดรับชําระแลวแตเหตุการณใดจะเกิดขึ้นกอน 
3.12 รายไดจากการโฆษณารับรูเมื่อมีการลงโฆษณาแลว 
3.1.3 รายไดเงินปนผลรับรูเมื่อมีสิทธิไดรับเงินปนผล 
3.1.4 รายไดดอกเบี้ยรับรับรูตามงวดระยะเวลา 
3.1.5 รายไดอื่นและคาใชจายบันทึกตามเกณฑคงคาง 

3.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดรวมเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย  กระแสรายวันและประจําไมเกิน 3 
เดือน และพันธบัตรรัฐบาล อายุไมเกิน 3 เดือน ที่ไมติดภาระผูกพัน 

3.3 เงินลงทุนช่ัวคราว เปนเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนในความตองการของตลาด ซ่ึงบันทึกเปน
หลักทรัพยเผื่อขาย เปนเงินลงทุนที่ไมระบุชวงเวลาที่จะถือไวซ่ึงอาจขายเมื่อตองการเสริมสภาพคลอง ฝาย
บริหารกําหนดการจัดประเภทที่เหมาะสมสําหรับเงินลงทุน ณ เวลาที่ลงทุนและทบทวนการจัดประเภทเปน
ปกติอยางสม่ําเสมอ โดยเงินลงทุนนี้แสดงดวยมูลคายุติธรรมซ่ึงคํานวณจากราคาปด ณ วันส้ินงวดบัญชี และ
รับรูการเปลี่ยนแปลงมูลคาเปนรายการแยกตางหากในสวนของผูถือหุนโดยจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเมื่อมีการ
จําหนายเงินลงทุนหรือเงินลงทุนเกิดการดอยคา 

3.4 ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับแสดงตามมูลคาสุทธิที่จะไดรับ  โดยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประมาณขึ้นจากการ
คํานวณจากอัตรารอยละตามอายุหนี้ที่คงคางของยอดลูกหนี้และตั๋วเงินรับ ณ วันส้ินงวดบัญชี และการพิจารณา
จากลูกหนี้แตละรายที่คาดวาจะไมไดรับชําระ 

3.5 บริษัทฯ  มีน โยบายตั ้งค า เผื ่อรับคืนสินคา ในอัต รารอยละของการรับค ืนถัว เฉลี ่ยทั ้งป ของลูกหนี้
ตางจังหวัด ณ วันส้ินงวดบัญชี 

3.6 สินคาคงเหลือ 
3.6.1 วัตถุดิบกระดาษ บันทึกบัญชีในราคาทุนตามวิธีถัวเฉลี่ย (Weighted Average) และงานระหวางทําบันทึก

บัญชีในราคาทุนที่เกิดขึ้นจริงหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา  
3.6.2 สินคาสําเร็จรูปที่บริษัทฯ จัดจําหนายมีนโยบายบัญชีดังนี้ 

- สินคาสําเร็จรูปที่บริษัทฯ ผลิตเอง บันทึกในราคาทนุที่ผลิตตามวิธีถัวเฉลี่ย (Weighted Average) หรือ
มูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา 

- สินคาสํา เร็จ รูปที่บริษัทฯ  ซ้ือมาเพื่อจัดจํ าหนายบันทึกในราคาทุนตามวิธีถัวเฉลี่ย  (Weighted 
Average) หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา 

- คาเผื่อสินคาเส่ือมสภาพและเคลื่อนไหวชา ประมาณการสัดสวนรอยละจากอัตราการหมุนของสินคา
ประกอบกับการพิจารณาของบรรณาธิการหนังสือ 
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- คาเผื่อสินคาสูญหาย บริษัทฯ มีนโยบายตั้งคาเผื่อสินคาสูญหายในอัตรารอยละ 1.00 ของยอดขายใน
แตละสาขา ซ่ึงบริษัทฯ จะพิจารณาปรับปรุงคาเผื่อดังกลาว เมื่อมีการตรวจนับสินคาคงเหลือแลวพบวา 
สินคาคงเหลือสูญหายจริงในสาขานั้นๆ  

3.7 เงินลงทุน 
3.7.1 เงินลงทุนในบริษัทยอย ในงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและในงบการเงินเฉพาะ

กิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน บันทึกตามราคาทุนเนื่องจากมูลคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย
ไมมีสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯ  

3.7.2 เงินลงทุนในบริษัทรวม ในงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียบันทึกตามวิธีสวนไดเสีย 
(Equity Method) และในงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนบันทึกตามวิธีราคา
ทุน (Cost Method)  

   โดยเงินลงทุนดังกลาวในงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนแสดง
รายการสุทธิจากคาเผื่อการปรับมูลคาของเงินลงทุนซ่ึงพิจารณาจากผลการดําเนินงานในปจจุบันและ
อนาคตของแตละบริษัท 

3.8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  
3.8.1 ที่ดินและอาคาร บันทึกมูลคาเร่ิมแรกดวยราคาทุนและแสดงดวยมูลคายุติธรรมเมื่อตีราคาใหมโดยผู

ประเมินราคาอิสระ ซ่ึงมีนโยบายที่จะใหผูประเมินราคาอิสระประเมินราคาสินทรัพยดังกลาวเปนคร้ัง
คราว และในระหวางนี้หากมีปจจัยอื่นใดที่มีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตอมูลคาสินทรัพยจะมีการ
ประเมินราคาใหมในปนั้นๆ สวนที่เพิ่มขึ้นของราคาที่ประเมินใหมจะถูกบันทึกตรงไปยังสวนของผูถือ
หุนภายใตบัญชีสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม สําหรับสวนที่ลดลงของราคาที่ประเมินใหม
จากราคาทุนจะถือเปนรายการขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพยลดลงในงบกําไรขาดทุน ซ่ึงสวนเกินทุน
จากการตีราคาอาคารเพิ่มจะทยอยตัดจายตามอายุการใชงานที่เหลืออยูของสินทรัพยนั้น โดยประมาณ 10 
ป 

3.8.2 คาตกแตงอาคาร เคร่ืองใชสํานักงาน เคร่ืองปรับอากาศ และยานพาหนะ บันทึกบัญชีในราคาทุนสุทธิ
จากคาเส่ือมราคาสะสม 

3.8.3 คาเส่ือมราคา คํานวณดวยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานที่ประมาณไวดังตอไปนี้ 
- อาคาร 20 ป 
- คาตกแตงอาคาร 5-6 ป 
- เคร่ืองใชสํานักงานและเคร่ืองปรับอากาศ 5 ป 
- ยานพาหนะ 5 ป 

 

   ไมมีการคิดคาเส่ือมราคาสําหรับที่ดินและงานระหวางกอสราง 
 

   คาเส่ือมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน ยกเวนคาเส่ือมราคาของสวนที่ตีราคา
เพิ่มขึ้น บริษัทฯ ไดนําไปหักออกจากสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่มในสวนของผูถือหุน 

3.9 สิทธิการเชาเปนสิทธิตามสัญญาเพื่อใหไดมาซ่ึงสิทธิในการเชาพื้นที่ตั้งสาขาทยอยตัดจําหนายเปนคาใชจายตาม
วิธีเสนตรงตลอดอายุการใหประโยชนของสิทธิดังกลาวตามขอกําหนดที่ระบุในสัญญา 
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3.10 สินทรัพยรอจําหนาย ไดแก ที่ดินพรอมอาคารพาณิชย บันทึกดวยราคาทุนและแสดงรายการสุทธิจากคาเผื่อ
การดอยคาสะสม 

3.11 ที่ดินไมใชดําเนินงาน บันทึกมูลคาเร่ิมแรกดวยราคาทุนและแสดงรายการสุทธิจากคาเผื่อการดอยคาสะสม
และสวนปรับปรุงที่ดินไมใชดําเนินงาน บันทึกดวยราคาทุนและแสดงรายการสุทธิจากคาเส่ือมราคาสะสมซึ่ง
คํานวณดวยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณ 10 ป 

3.12 สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาสะสม  (ถามี) 
บริษัทฯ คิดคาตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนทราบไดแนนอนอยางมีระบบ
ตลอดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยนั้น และบริษัทฯ จะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนายและวิธีการตัด
จําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนทราบไดแนนอนทุกส้ินปเปนอยางนอย คาตัด
จําหนายรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 

   สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดมีอายุการใชประโยชนดังนี้ 
- โปรแกรมคอมพิวเตอร 5-10 ป 

3.13 การดอยคาของสินทรัพย โดยทุกวันที่ในงบดุล บริษัทฯ และบริษัทรวมจะทําการประเมินวามีขอบงช้ีซ่ึงแสดง
วาสินทรัพยดอยคาลงหรือไม หากมีขอบงช้ีของการดอยคา บริษัทฯ และบริษัทรวมจะทําการประมาณมูลคาที่
คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยและหากพบวาราคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้นมีมูลคาสูงกวามูลคาที่คาดวา
จะไดรับคืน บริษัทฯ จะลดมูลคาของสินทรัพยลงใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน และรับรูผลขาดทุนจาก
การดอยคาของสินทรัพยในงบกําไรขาดทุน (มลูคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยหมายถึงราคาขายสุทธิ
หรือมูลคาจากการใชของสินทรัพยนั้นแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา) 

3.14 สัญญาเชาดําเนินงาน ในการเชาสินทรัพยซ่ึงความเส่ียงและกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยที่เชาเปนของผูใหเชาไดจัด
ประเภทเปนการเชาดําเนินงาน คาเชาที่จายภายใตการเชาดําเนินงานไดบันทึกเปนคาใชจายภายใตอายุสัญญา
เชา 

3.15 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นแสดงมูลคาราคาทุน 
3.16 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยแสดงมูลคาราคาทุน โดยบันทึกคาใชจายเกี่ยวกับการเกิดหนี้สินเปนคาใชจายสําหรับ

งวด 
3.17 ประมาณการหนี้สิน บริษัทฯ และบริษัทรวมจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแน

ของการเกิดภาระผูกพันในปจจุบันตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอันเปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณใน
อดีต ภาระผูกพันดังกลาวคาดวาจะสงผลใหสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพื่อจายชําระภาระ
ผูกพันและจํานวนที่ตองจายสามารถประมาณการไดอยางนาเช่ือถือ หากคาดวาจะไดรับคืนรายจายที่จายชําระ
ไปตามประมาณการหนี้สินทั้งหมดหรือบางสวนอยางแนนอน บริษัทฯ และบริษัทรวมจะรับรูรายจายที่ไดรับ
คืนเปนสินทรัพยแยกตางหาก แตตองไมเกินจํานวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวของ และแสดงคาใชจายที่
เกี่ยวของกับประมาณการหนี้สินในงบกําไรขาดทุนโดยแสดงสุทธิจากจํานวนรายจายที่จะไดรับคืนที่รับรูไว 

3.18 สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุนในบริษัทรวม เปนผลตางระหวางเงินที่จายซ้ือสัดสวน
ของบริษัทรวมที่เพิ่มขึ้นกับมูลคาตามบัญชีของบริษัทรวม ซ่ึงเกิดจากการเพิ่มสัดสวนการลงทุนในบริษัทรวม 
โดยสวนต่ําดังกลาวไดแสดงในงบดุลซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียภายใตสวนของผูถือหุน 
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3.19 รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ยอด
คงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ  ณ วันส้ินงวดบัญชีแปลงคาโดยการใชอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันส้ินงวดบัญชีนั้น กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาดังกลาว ถือเปนรายไดหรือคาใชจายใน
งบกําไรขาดทุน 

3.20 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูก
ควบคุมโดยบริษัทฯ ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ 
นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซ่ึงถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงไม
วาทางตรงหรือทางออม และมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับบริษัทฯ ผูบริหารที่สําคัญ กรรมการหรือ
พนักงานของบริษัทฯ ที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ ตลอดทั้งสมาชิกใน
ครอบครัวที่ใกลชิดกับบุคคลดังกลาว ซ่ึงมีอํานาจชักจูงหรืออาจชักจูงใหปฏิบัติตามบุคคลดังกลาวและกิจการ
ที่บุคคลดังกลาวมีอํานาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

3.21 บริษัทฯ จัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพซ่ึงเปนลักษณะของแผนการจายสมทบตามที่ไดกําหนดการจายสมทบ
ไวแลว สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกไปจากสินทรัพยของบริษัทฯ และไดรับการบริหาร
โดยผูจัดการกองทุนภายนอก กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกลาวไดรับเงินสะสมเขากองทุนจากพนักงานและเงิน
สมทบจากบริษัทฯ เงินจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เกิดรายการนั้น อยางไรก็ตามบริษัทฯ มิไดตั้งหนี้สินสําหรับผลประโยชนพนักงานตามกฎหมาย
แรงงานไทย 

3.22 เงินปนผลจายบันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีซ่ึงที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการของบริษัทฯ 
ไดอนุมัติการจายเงินปนผล 

3.23 ภาษีเงินไดนิติบุคคลบันทึกเปนคาใชจายเมื่อบริษัทฯ และบริษัทรวมมีภาระภาษีตองเสีย 
3.24 กําไรตอหุน 

- กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน คํานวณโดยหารกําไรสุทธิดวยจํานวนหุนสามัญที่ออกและไดรับชําระแลวถัวเฉลี่ย
 ถวงน้ําหนักในระหวางงวด 
- กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิดวยผลรวมของจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่
ออก อยูในระหวางงวดกับจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่บริษัทฯ อาจตองออกเพื่อแปลงหุน
สามัญ เทียบเทาปรับลดทั้งส้ิน (ใบสําคัญแสดงสิทธิ) ใหเปนหุนสามัญ 

3.25 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน สวนงานทางธุรกิจเปนสวนธุรกิจที่จัดหาผลิตภัณฑหรือใหบริการที่มีความเส่ียง
และผลตอบแทนซึ่งแตกตางไปจากความเสี่ยงและผลตอบแทนของผลิตภัณฑหรือบริการที่ใหของสวนธุรกิจ
อื่น โดยเปดเผยแยกตามสวนงานธุรกิจของบริษัทฯ 

3.26 เคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดวย สินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบดุล ไดแก เงินฝากธนาคาร เงินลงทุน 
ลูกหนี้การคา และเงินใหกูยืม หนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบดุล ไดแก เจาหนี้การคา ซ่ึงนโยบายการบัญชี
เฉพาะสําหรับรายการแตละรายการไดเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอที่เกี่ยวของ 
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3.27 การใชประมาณการทางบัญชีในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ผูบริหารตอง

ใชประมาณการและขอสมมติฐาน ซ่ึงมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที่
เกี่ยวกับสินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย การประมาณและขอสมมติฐานมาจากประสบการณและปจจัย
ตางๆ ที่ผูบริหารมีความเช่ือมั่นอยางสมเหตุสมผลภายใตสภาวการณแวดลอมนั้น ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงจาก
การตั้งขอสมมติฐานตอมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินอาจแตกตางจากที่ประมาณไว 

 

  ประมาณการและขอสมมติฐานที่ใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางสม่ําเสมอ การ
ปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวน หากการปรับ
ประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้น ๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับหรืองวดในอนาคตหากการปรับประมาณ
การกระทบทั้งงวดปจจุบันและอนาคต 

 
4. รายการกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

บริษัทฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการที่เกี่ยวของกันโดยมีผูถือหุนกลุมเดียวกันหรือมีกรรมการ
รวมกัน ยอดคงเหลือและรายการระหวางกันที่สําคัญระหวางบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวของกันมีดังนี ้

 

4.1 สินทรัพยและหนี้สินระหวางกัน 
 

  (หนวย : พันบาท) 
  งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/ 
  งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 ลักษณะความสัมพันธ 2551  2550 

เงินใหกูยืมแกบริษัทรวม     
บริษัท เพลินพัฒน จํากัด บริษัทรวม    

ยอดตนงวด  -  - 
ใหกูเพ่ิมระหวางงวด  16,000  - 
รับชําระคืนระหวางงวด  (5,000)  - 
ยอดปลายงวด  11,000  - 
     

ดอกเบี้ยคางรับ     
บริษัท เพลินพัฒน จํากัด บริษัทรวม 211  - 

  211  - 
     

เจาหนี้การคา     
บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด บริษัทรวม 2,023  1,999 
บริษัท จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) ผูถือหุน 8,870  5,192 
บริษัท บลิส พับลิชชิ่ง จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน 5,109  6,190 

รวม  16,002  13,381 
 



18 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เงินใหกูยืมแกบริษัทรวมทั้งจํานวนเปนเงินใหกูยืมในรูปตั๋วสัญญาใชเงิน
อายุ 1 ป คิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยสินเช่ือของธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง ในอัตรารอยละ MOR ตอป โดยมี
วัตถุประสงค เพื่อใหบริษัทรวมใชในการกอสรางและเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานของโรงเรียน ซ่ึง
ในวันที่ 10 กุมภาพันธ 2552 บริษัทฯ ไดรับชําระเงินสวนที่เหลือทั้งหมดแลว 

 

4.2 รายไดและคาใชจายระหวางกัน 
  

 (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
  สําหรับป นโยบายการคิดราคา 
 ลักษณะความสัมพันธ ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม ระหวางกัน 

  2551 2550  
มูลคาซ้ือสินคา     

บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด บริษัทรวม 1,594 1,263 ราคาตลาด 
บริษัท จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) ผูถือหุน 10,202 5,106 ราคาตลาด 
บริษัท บลิส พับลิชช่ิง จํากัด  บริษัทท่ีเก่ียวของกับผูถือหุน 16,131 20,494 ราคาตลาด 

     

มูลคาดอกเบ้ียรับ     
บริษัท เพลินพัฒน จํากัด บริษัทรวม 556 - รอยละ MOR ตอป 

 
5. เงินลงทุนช่ัวคราว-สุทธิ  

 

 ประกอบดวย 
  (หนวย : บาท)  
 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
 ณ วันท่ี 
 31 ธันวาคม 2551  31 ธันวาคม 2550 

 ราคาทุน มูลคายุติธรรม  ราคาทุน มูลคายุติธรรม 
หลักทรัพยเผื่อขาย :-      
ตราสารทุน     
หุนสามัญ - - 31,119,354.31 31,831,359.48 
หนวยลงทุน     

กองทุนเปด เอกเอเซียพูนผล 30,000,000.00 16,821,797.81 - - 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยบางกอก 19,101,000.00 14,325,750.00 19,101,000.00 16,617,870.00 
กองทุนรวมวายุภักษหนึ่ง 30,000,000.00 27,900,000.00 30,000,000.00 29,160,000.00 

ตราสารหนี ้     
พันธบัตรรัฐบาล (อายุเกิน 3 เดือน) - - 20,000,000.00 20,000,000.00 
กองทุนเปด แอสเซทพลัสตราสารหนี้ปนผล - - 20,038,422.81 20,319,555.43 
กองทุนเปด แอสเซทพลัสตราสารหนี้ปนผล 2 110,386,036.79 108,883,676.11 89,800,000.00 89,372,526.10 

รวม 189,487,036.79 167,931,223.92 210,058,777.12 207,301,311.01 
หัก  ขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนในหลักทรัพยเผื่อขาย (21,555,812.87) - (2,757,466.11) - 

สุทธิ 167,931,223.92 167,931,223.92 207,301,311.01 207,301,311.01 
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สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทฯ ไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนขางตน 
จํานวน 10.35 ลานบาท และ 14.79 ลานบาท ตามลําดับ 

 
6. ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ 
 

ลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้ที่คางชําระดังนี้ 
 

 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 2551  2550 
ลูกหนี้การคา    

ยังไมถึงกําหนดชําระ 39,615,699.17 48,258,741.94 
เกินกําหนดชําระไมเกิน 6 เดือน 38,438,031.60 44,385,926.65 
เกินกําหนดชําระมากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน 2,047,711.78 1,868,616.16 
เกินกําหนดชําระมากกวา 12 เดือน 21,058,496.84 21,997,143.27 

รวมลูกหนี้การคา 101,159,939.39 116,510,428.02 
ตั๋วเงินรับ 7,527,871.60 12,787,392.24 

รวมลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ 108,687,810.99 129,297,820.26 
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (22,794,098.00) (25,751,939.11) 
หัก  คาเผื่อรับคืนสินคา (4,777,474.24) (11,337,944.18) 

สุทธิ 81,116,238.75 92,207,936.97 
 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ลูกหนี้การคาสวนที่เกินกําหนดชําระมากกวา 12 เดือน สวน
ใหญเปนลูกหนี้การคาที่ตั้งสํารองแลวตั้งแตป 2541 และบริษัทฯ  ไดดํา เนินการฟองรองลูกหนี ้รายหนึ ่ง 
จนกระทั่งวันที่ 5 กุมภาพันธ 2550 ศาลลมละลายกลางไดมีคําส่ังใหบริษัทฯ ไดรับชําระหนี้ตามคําพิพากษา 
จํานวน 32.93 ลานบาท (รวมดอกเบี้ยจากการผิดนัดชําระ) จากกองทรัพยสินของลูกหนี้รายดังกลาว ณ ปจจุบัน คดี
ยังอยูระหวางการขอรับชําระหนี้และอยูในขั้นตอนการดําเนินงานของเจาพนักงานพิทักษทรัพย บริษัทฯ จึงยังไมได
บันทึกลางคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
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7. สินคาคงเหลือ-สุทธิ 
 

ประกอบดวย 
 

 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 2551  2550 

วัตถุดิบคงเหลือ 38,709,100.94 27,201,347.57 
งานระหวางทํา 10,571,870.42 9,863,281.78 
สินคาสําเร็จรูปคงเหลือ 537,443,204.32 496,165,471.36 

รวม 586,724,175.68 533,230,100.71 
หัก  คาเผื่อสินคาสูญหาย (19,908,665.44) (28,227,902.58) 
หัก  คาเผื่อสินคาเส่ือมสภาพและเคลื่อนไหวชา (68,190,902.79) (58,498,583.17) 

สุทธิ 498,624,607.45 446,503,614.96 
 

ในไตรมาส 1 ป 2551 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการประมาณการคาเผื่อสินคาสูญหาย จาก
อัตรารอยละ1.20 ของยอดขายในแตละสาขาเปนอัตรารอยละ 1.00 ของยอดขายในแตละสาขา  ซ่ึงมีผลทําใหคาเผื่อ
สินคาสูญหาย ในป 2551 ลดลงจํานวน 1.73 ลานบาท ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน 

 
8. เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม-สุทธิ 
 

 ประกอบดวย 
      (หนวย : บาท) 
     งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/ 
     งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 
 ประเภทกิจการ ประเทศ ทุนชําระแลว สัดสวน เงินลงทุน เงินปนผล 
    รอยละ วิธีสวนไดเสีย วิธีราคาทุน  
    เงินลงทุน    

บริษัทยอย        
บริษัท ซีเอ็ด บุคเซ็นเตอร จํากัด ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ไทย 100 99.93 99,930.00 99,930.00 - 

บริษัทรวม        
บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด สํานักพิมพผูผลิตวารสารเทคนิคและคูมือวิศวกร ไทย 400 25.00 24,502,582.23 100,000.00 1,500,000.00 
บริษัท เพลินพัฒน จํากัด สถาบันการศึกษาเอกชน-โรงเรียนเพลินพัฒนา ไทย 169,350 49.01 50,992,932.62 83,000,000.00 - 

รวมเงินลงทุน     75,595,444.85 83,199,930.00 1,500,000.00 
หัก  คาเผื่อการปรับมูลคาของเงินลงทุน -บริษัท เพลินพัฒน จํากัด    - (13,667,908.49) - 

สุทธิ     75,595,444.85 69,532,021.51 1,500,000.00 
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                                                                     (หนวย : บาท) 
     งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/ 
     งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 
 ประเภทกิจการ ประเทศ ทุนชําระแลว สัดสวน เงินลงทุน เงินปนผล 
    รอยละ วิธีสวนไดเสีย วิธีราคาทุน  
    เงินลงทุน    

บริษัทยอย        
บริษัท ซีเอ็ด บุคเซ็นเตอร จํากัด ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ไทย 100 99.93 99,930.00 99,930.00 - 

บริษัทรวม        
บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด สํานักพิมพผูผลิตวารสารเทคนิคและคูมือวิศวกร ไทย 400 25.00 22,789,884.25 100,000.00 1,000,000.00 
บริษัท เพลินพัฒน จํากัด สถาบันการศึกษาเอกชน-โรงเรียนเพลินพัฒนา ไทย 169,350 49.01 55,629,803.29 83,000,000.00 - 

รวมเงินลงทุน     78,519,617.54 83,199,930.00 1,000,000.00 
หัก  คาเผื่อการปรับมูลคาของเงินลงทุน -บริษัท เพลินพัฒน จํากัด    - (13,667,908.49) - 

สุทธิ     78,519,617.54 69,532,021.51 1,000,000.00 
 

ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทรวม 
 

บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด  (งวดบัญชี : 31 ธันวาคม)    
  (หนวย : บาท) 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
 2550 2549 2550 2549 
สินทรัพยรวม 108,044,667.49 100,404,478.64   
หนี้สินรวม 4,034,338.55 5,244,941.63   
รายไดรวม   41,199,078.69 44,422,081.90 
กําไรสุทธิ   12,850,791.93 15,564,602.19 

 
บริษัท เพลินพัฒน จํากัด (งวดบัญชี : 31 มีนาคม)    
    (หนวย : บาท) 
   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
     2551 2550 
สินทรัพยรวม     187,413,460.30 194,602,383.72 
หนี้สินรวม     83,367,484.74 81,076,241.81 

 
   (หนวย : บาท) 
 สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดเกาเดือน สําหรับป 
 สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
 2551 2550 2551 2550 2551 2550 
รายไดรวม 17,005,852.10 12,927,327.50 64,946,816.48 48,645,791.70 81,952,668.58 61,573,119.20 
ขาดทุนสุทธิ (6,372,353.39) (7,098,609.26) (3,106,538.76) (7,057,866.28) (9,478,892.15) (14,156,475.54) 
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8.1 เงินลงทุนในบริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทรวม บริษัทฯ รับรูสวนไดเสียจากผลการดําเนินงานในงบ
การเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียดังนี้ 

 

 สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทฯ รับรูสวนไดเสียจากผลการดําเนินงาน
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ของบริษัทรวม ซ่ึงไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตอื่น โดยแสดงสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบกําไรขาดทุนซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสีย สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 จํานวนเงิน 3.21 ลานบาท  และ 3.89 ลานบาท 
ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 1.65 และ 2.12 ของกําไรสุทธิในงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย และ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาว จํานวน 24.50 ลานบาท  และ 
22.79 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 1.34 และ 1.31 ของสินทรัพยรวมในงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตาม
วิธีสวนไดเสีย 

 

8.2 เงินลงทุนในบริษัท เพลินพัฒน จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทรวม บริษัทฯ รับรูสวนไดเสียจากผลการดําเนินงานในงบการเงินซ่ึง
แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ดังนี้ 

 

1) สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ รับรูสวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบ
กําไรขาดทุนซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย จํานวน 4.63 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.38 ของกําไรสุทธิ
ในงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย จากงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม  2551 
และงบการเงินสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ของบริษัทรวม ซ่ึงผานการตรวจสอบและสอบ
ทานโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแลว ตามลําดับ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีเงินลงทุนใน
บริษัทรวมดังกลาว จํานวน 50.99 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.79 ของสินทรัพยรวมในงบการเงินซ่ึงแสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 

 

2) สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ รับรูสวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบ
กําไรขาดทุนซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย จํานวน 6.94 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.78 ของกําไรสุทธิ
ในงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย จากงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม  2550 
และงบการเงินสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ของบริษัทรวม ซ่ึงผานการตรวจสอบและ
สอบทานโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแลว ตามลําดับ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีเงินลงทุน
ในบริษัทรวมดังกลาว จํานวน 55.63 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.21 ของสินทรัพยรวมในงบการเงินซ่ึงแสดง
เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย  

 

3) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ ไดปรับปรุงรายการสวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือ
หุนในบริษัทรวม จํานวน 6.76 ลานบาท ซ่ึงเกิดขึ้นในชวงป 2548-2549 เปนผลใหเงินลงทุนลดลง และมี
สวนต่ําจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุนในบริษัทรวมเพิ่มขึ้นในสวนของผูถือหุนดวยจํานวน
เดียวกัน 
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9. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 
 

ประกอบดวย 
 

(หนวย : บาท) 
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

        
รายการ ที่ดิน อาคาร คาตกแตง เครื่องใชสํานักงาน ยานพาหนะ งานระหวาง รวม 

   อาคาร และ
เครื่องปรับอากาศ 

 กอสราง  

ราคาทุน        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 4,714,125.00 2,353,700.00 269,238,225.08 405,407,069.35 31,204,436.34 5,973,730.71 718,891,286.48 
ซื้อเพ่ิม - - 21,808,465.90 80,275,931.60 10,886,327.67 53,882,206.88 166,852,932.05 
โอนเขา - - 34,024,872.81 81,374.15 - - 34,106,246.96 
จําหนาย - - (5,388,189.24) (18,499,412.72) (3,754,128.89) - (27,641,730.85) 
ตัดจําหนาย - - (7,604,841.87) (487,330.11) - (124,534.98) (8,216,706.96) 
โอนออก - - - - - (34,106,246.96) (34,106,246.96) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 4,714,125.00 2,353,700.00 312,078,532.68 466,777,632.27 38,336,635.12 25,625,155.65 849,885,780.72 

       
คาเสื่อมราคาสะสม       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 - (2,353,699.00) (193,710,994.30) (257,623,269.71) (23,710,350.84) - (477,398,313.85) 
คาเส่ือมราคาสําหรับป - - (31,761,677.47) (53,001,330.15) (3,717,629.78) - (88,480,637.40) 
จําหนาย - - 7,009,036.07 16,882,790.31 3,648,597.40 - 27,540,423.78 
ตัดจําหนาย - - 4,126,159.96 481,761.48 - - 4,607,921.44 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 - (2,353,699.00) (214,337,475.74) (293,260,048.07) (23,779,383.22) - (533,730,606.03) 

       
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 21,385,547.00 17,292,418.41 - - - - 38,677,965.41 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 21,385,547.00 17,292,418.41 - - - - 38,677,965.41 

        
คาเสื่อมราคาสะสม-สวนเกินทุน        

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 - (8,620,336.26) - - - - (8,620,336.26) 
คาเส่ือมราคาสําหรับป - (992,201.34) - - - - (992,201.34) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 - (9,612,537.60) - - - - (9,612,537.60) 

       
มูลคาสุทธิตามบัญชี       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 26,099,672.00 8,672,083.15 75,527,230.78 147,783,799.64 7,494,085.50 5,973,730.71 271,550,601.78 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 26,099,672.00 7,679,881.81 97,741,056.94 173,517,584.20 14,557,251.90 25,625,155.65 345,220,602.50 

      
คาเสื่อมราคาที่แสดงในงบกําไรขาดทุน สําหรับป      

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550  76,589,787.50 
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551  88,480,637.40 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 คาตกแตงอาคารบนสัญญาเชาและบนสัญญาสิทธิการเชาของ
บริษัทฯ ซ่ึงมีราคาตามบัญชี จํานวน 97.74 ลานบาท และ 75.53 ลานบาท ตามลําดับ เมื่อส้ินสุดสัญญาเชา สินทรัพย
ดังกลาวสวนใหญตกเปนของผูใหเชาหรือร้ือถอนคืนสูสภาพเดิมซ่ึงเปนไปตามสัญญา  ตามหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอที่ 23.2 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทฯ มีสินทรัพยซ่ึงคิดคาเส่ือมราคาทั้งจํานวนแลว ในราคา
ทุน จํานวน 318.51 ลานบาท และ 281.58 ลานบาท ตามลําดับ โดยบางสวนยังคงใชงานอยู 

 

จากการที่บริษัทฯ เลือกบันทึกบัญชีตามเกณฑราคาทุน โดยเมื่อมีการตีราคาสินทรัพยเพิ่มขึ้นจะ
บันทึกเฉพาะมูลคาสุทธิของราคาตามบัญชีที่เพิ่มขึ้นไปยังบัญชีสินทรัพยที่ตีราคาเพิ่มคูกับบัญชีสวนเกินทุนจากการ
ตีราคาสินทรัพยเพิ่มนั้น สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มีคาเส่ือมราคาสวนเกินทุนฯ ซ่ึงตัดจาย
ไปยังบัญชีสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่มในสวนของผูถือหุน จํานวน 0.99 ลานบาท เทากันทั้งสองป ซ่ึง
ถาบริษัทฯ เลือกบันทึกบัญชีคาเส่ือมราคาสวนเกินทุนฯ ผานงบกําไรขาดทุนจะทําใหบริษัทฯ แสดงกําไรสุทธิ 
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ลดลงจํานวน 0.99 ลานบาท เทากันทั้งสองป แตไมมีผลกระทบ
ตอกําไรตอหุนอยางมีสาระสําคัญ 

 
10. สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ 
 

   สิทธิการเชาอาคารทั้งจํานวน เปนสิทธิการเชาพื้นที่ในศูนยการคาช้ันนํา เพื่อเปดสาขารานหนังสือซี
เอ็ดบุคเซ็นเตอร จํานวน 13 แหง ซ่ึงสวนใหญมีอายุประมาณ 15-30 ป โดยสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2551 
และ 2550 ตัดจายเปนคาใชจาย จํานวน 12.60 ลานบาท และ 12.57 ลานบาท ตามลําดับ  

 
11. สินทรัพยรอจําหนาย-สุทธิ 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ประกอบดวย 
 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
ราคาตามบัญชี 38,912,859.15 
หัก  คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (19,712,859.15) 

สุทธิ 19,200,000.00 
 

ทั้งจํานวนเปนอาคารพาณิชยรอจําหนาย โดยเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2551 บริษัทฯ ทําสัญญาจะซ้ือจะ
ขายอาคารพาณิชย 4 ช้ัน จํานวน 5 หอง ในราคา 20.00 ลานบาท และไดรับเงินมัดจําจากผูซ้ือ เปนจํานวนเงิน 2.00 
ลานบาท ซ่ึงในไตรมาส 2 ป 2551 บริษัทฯ ไดรับชําระเงินสวนที่เหลือพรอมโอนกรรมสิทธ์ิแลว 
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12. ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดินไมใชดําเนินงาน-สุทธิ 
 

ประกอบดวย 
 (หนวย : บาท) 

งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

 ที่ดิน สวนปรับปรุงที่ดิน รวม 
 ไมใชดําเนินงาน ไมใชดําเนินงาน  

ราคาทุน :    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 49,495,608.93 658,413.00 50,154,021.93 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 49,495,608.93 658,413.00 50,154,021.93 

    
คาเสื่อมราคาสะสม :    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 - (422,793.30) (422,793.30) 
คาเส่ือมราคาสําหรับป - (65,985.54) (65,985.54) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 - (488,778.84) (488,778.84) 

    
คาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย :    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 (16,012,977.97) - (16,012,977.97) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 (16,012,977.97) - (16,012,977.97) 

    
มูลคาสุทธิตามบัญชี :    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 33,482,630.96 235,619.70 33,718,250.66 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 33,482,630.96 169,634.16 33,652,265.12 

    
คาเสื่อมราคาท่ีแสดงในงบกําไรขาดทุนสําหรับป    

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550   65,880.92 
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551   65,985.54 
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13. สินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธิ 
 

ประกอบดวย 
 (หนวย : บาท) 
งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร 
ราคาทุน :   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 33,440,198.21 
ซ้ือเพิ่ม 444,988.62 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 33,885,186.83 

  
คาตัดจําหนายสะสม :  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 (22,213,961.63) 
คาตัดจําหนายสําหรับป (3,457,684.52) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 (25,671,646.15) 

  
มูลคาสุทธิตามบัญชี :  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 11,226,236.58 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 8,213,540.68 

  
คาตัดจําหนายท่ีแสดงในงบกําไรขาดทุนสําหรับป  

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 4,451,332.67 
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 3,457,684.52 

 
14. สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 

 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นไดรวมรายการเงินลงทุนซ่ึงติดภาระค้ําประกันการใชไฟฟา การเชาพื้นที่ 
และตัวแทนจําหนายหนังสือ ดังนี้ 

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 เงินฝากประจํา 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.375 ตอป
เทากันทั้งสองป จํานวนเงิน 8.47 ลานบาท และ 8.25 ลานบาท ตามลําดับ ใชค้ําประกันเปนจํานวน
เงิน 4.63 ลานบาท และ 5.19 ลานบาท ตามลําดับ 

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 พันธบัตรออมทรัพยอายุ 7 ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.10 ตอป จํานวนเงิน 
2.00 ลานบาท ใชค้ําประกันเปนจํานวนเงิน 1.70 ลานบาท 
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15. ทุนเรือนหุน 
 

15.1 ตามมติที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2544 อนุมัติใหออกใบสําคัญแสดง
สิทธิเพื่อซ้ือหุนสามัญสําหรับกรรมการ พนักงาน และผูรับชวงซ้ือหลักทรัพย จํานวน 31,648,000 หนวย ราคา 
1.00 บาทตอหนวย โดยแบงเปน 5 ฉบับ ระยะเวลาการใชสิทธิแตละฉบับหางกันทุก 1 ป ซ่ึงสามารถใชสิทธิ
ไดทุก 3 เดือน และสามารถใชสิทธิคร้ังสุดทายในวันที่ 14 มกราคม 2551 โดยแตละฉบับสามารถใชสิทธิซ้ือ
หุนสามัญไดเปนสัดสวนรอยละ 10, 10, 10, 30 และ 40 ของจํานวนสิทธิที่ไดรับทั้งหมด ตามลําดับ 

 

  การใชสิทธิแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2551 
และ 2550 (ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวหมดสิทธิแปลงสภาพแลว เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2551) 
1. กรรมการและพนักงานมาใชสิทธิซ้ือหุนสามัญ จํานวน 155,800 หนวย และ 10,653,960 หนวย ตามลําดับ 

มีผลทําใหทุนที่ออกและชําระแลวของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจํานวนเงิน 0.16 ลานบาท  และ 10.65 ลานบาท 
ตามลําดับ โดยบริษัทฯ ทยอยจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวลาสุด เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 และ
วันที่ 24 ตุลาคม 2550 ตามลําดับ 

2. จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ดังนี้ 
2.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อซ้ือหุนสามัญสําหรับกรรมการ พนักงานและผูรับชวงซ้ือหลักทรัพยที่มีสิทธิ 

แปลงสภาพแตยังไมมีผูมาใชสิทธิ จํานวน 192,340 หนวย 
2.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อซ้ือหุนสามัญสําหรับกรรมการ พนักงานและผูรับชวงซ้ือหลักทรัพยที่ยังไม

จัดสรร จํานวน 4,090,410 หนวย 
 

15.2 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2550 อนุมัติใหบริษัทฯ ลดทุนที่
ชําระแลวโดยวิธีตัดหุนที่ซ้ือคืน จํานวน 19.78 ลานหุน มูลคารวม 122.64 ลานบาท มีผลทําใหทุนที่ออกและ
ชําระแลวของบริษัทฯ ลดลงจํานวนเงิน 19.78 ลานบาท และสํารองหุนทุนซ้ือคืนลดลง จํานวน 122.64 ลาน
บาท โดยบริษัทฯ ไดดําเนินการลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว กับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 28 
กันยายน 2550 

16. กําไรสะสม 
 

เงินปนผลและสํารองตามกฎหมาย 
  ประกอบดวย 

ผลการดําเนินงาน ป 2551 
สํารองตามกฎหมาย  มติที่ประชุม 

คณะกรรมการ 
คร้ังที่ 

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 - - 
ไตรมาส 2 3/2551 08/08/2551 05/09/2551 0.10 32.39 - - 
ไตรมาส 3 4/2551 12/11/2551 11/12/2551 0.10 32.39 - - 

รวม 0.30 97.17  - 
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ผลการดําเนินงาน ป 2550 
สํารองตามกฎหมาย  มติที่ประชุม 

คณะกรรมการ/
ประชุมใหญ 
สามัญผูถือหุน 

คร้ังที่ 

วันที่ประชุม วันที่จาย 
เงินปนผล 

เงินปนผล
ตอหุน 
(บาท) 

รวมจาย 
เงินปนผล 
(ลานบาท) 

% ตอ 
กําไรสุทธิ 

จํานวนเงิน 
(ลานบาท) 

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

คร้ังที่ 

วันที่ประชุม วันที่จาย 
เงินปนผล 

เงินปนผล
ตอหุน 
(บาท) 

รวมจาย 
เงินปนผล 
(ลานบาท)

% ตอ 
กําไรสุทธิ 

จํานวนเงิน 
(ลานบาท) 

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

รวม 0.60 190.55  - 
 
17. การบริหารจัดการทุน  
 

วัตถุประสงคของบริษัทฯ และบริษัทรวมในการบริหารทางการเงิน คือ การดํารงไวซ่ึงความสามารถ
ในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง และการดํารงไวซ่ึงโครงสรางของทุนที่เหมาะสม 
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18. คาใชจายตามลักษณะ 
 

คาใชจายตามลักษณะ ประกอบดวย 
 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 2551 2550 
เงินเดือน คาแรงและผลประโยชนอื่นของพนักงาน 379,988,185.21 329,351,709.71 
คาตอบแทนกรรมการ 9,724,000.00 5,060,000.00 
คาเส่ือมราคาและตัดจําหนาย 104,606,179.58 93,674,441.86 
คาใชจายในการดําเนินงาน 430,851,726.93 367,731,236.82 
คาใชจายประมาณการทางบัญชี 1,373,082.48 11,601,356.35 
คาใชจายผันแปรตามยอดขาย 211,826,959.95 179,990,359.87 
เงินเดือนและคาจางแรงงานฝายผลิต 47,942,770.76 43,500,762.66 
คาใชจายการผลิต 130,881,491.42 99,910,093.66 
ซ้ือสินคา 2,809,496,737.94 2,322,372,772.95 
การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทํา 41,986,321.60 217,499,205.06 
ดอกเบี้ยจาย 171,335.55 213,624.05 

รวม 4,168,848,791.42 3,670,905,562.99 
 

19. คาตอบแทนกรรมการ 
 

  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2551 มีมติเปนเอก
ฉันทอนุมัติวงเงินคาตอบแทน(บําเหน็จ)ที่จะจายใหคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ สําหรับผลการ
ดําเนินงานป 2550 ในวงเงินไมเกิน 3.42 ลานบาท และสําหรับป 2551 ในวงเงินรวมทั้งส้ินไมเกิน 4.00 ลานบาท ซ่ึง
มติดังกลาวไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 แลว เปนผล
ใหงบการเงินสําหรับป 2551 บันทึกคาตอบแทน(บําเหน็จ)กรรมการ ดังนี้ 

- คาตอบแทน(บําเหน็จ)กรรมการ จากผลการดําเนินงานสําหรับป 2550 จํานวน 3.42 ลานบาท  
- คาตอบแทน(บําเหน็จ)กรรมการ จากผลการดําเนินงานสําหรับป 2551 บันทึกเปนคาบําเหน็จคาง
จาย จํานวน 4.00 ลานบาท  

 

คาตอบแทนกรรมการสวนหนึ่งเปนคาตอบแทน(บําเหน็จ)กรรมการ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2551 และ 2550 จํานวน 7.42 ลานบาท และ 2.64 ลานบาท ตามลําดับ 

 
 



30 

20. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 

ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตรารัษฎากร ฉบับที่ 475 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2551 ใหลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล จากรอยละ 30 เปนรอยละ 25 ของกําไรสุทธิ สําหรับบริษัท     
จดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้เฉพาะกําไรสุทธิในสวนที่ไมเกิน 300 ลาน
บาท เปนเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีตอเนื่องกันนับตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 
มกราคม 2551 อยางไรก็ตาม สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ในเบื้องตนบริษัทฯ ยังคงคํานวณภาษีเงินได
นิติบุคคลในอัตรารอยละ 30 จากยอดกําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลหลังจากบวกกลับดวยคาใชจายตาง ๆ ที่ไม
อนุญาตใหถือเปนรายจายในการคํานวณภาษีเชนเดียวกับปกอน เนื่องจากบริษัทฯ อยูระหวางการหารือกับ
กรมสรรพากรเกี่ยวกับการปฏิบัติตามเง่ือนไขการใชสิทธิลดอัตราภาษีดังกลาว 

 

ตอมา กรมสรรพากรไดตอบขอหารือขางตนไปยังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามหนังสือที่ กค 
0702/1316 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2552 โดยตลาดหลักทรัพยฯ สงหนังสือหารือดังกลาวมายังบริษัทฯ ในวันที่ 25 
กุมภาพันธ 2552 ซ่ึงบริษัทฯ สามารถใชสิทธิลดอัตราภาษีจากอัตรารอยละ 30 เปนรอยละ 25 ไดตามพระราช
กฤษฎีกาขางตน เปนผลใหบริษัทฯ ไดปรับปรุงแกไขงบการเงินป 2551 นี้เพื่อออกเผยแพรใหม ซ่ึงมีผลใหงบดุลซ่ึง
แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบดุลซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 แสดงภาษี
เงินไดนิติบุคคลคางจายลดลง จํานวน 1.18 ลานบาท และงบกําไรขาดทุนซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและ
งบกําไรขาดทุนซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2551 แสดงภาษีเงินไดนิติ
บุคคลลดลงดวยจํานวนเดียวกัน  

 

21. กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลด 
 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ ไมไดคํานวณกําไรตอหุนปรับลดเนื่องจากใบสําคัญ
แสดงสิทธิดังกลาวหมดสิทธิแปลงสภาพแลว เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2551 

 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 กําไรตอหุนปรับลดคํานวณขึ้นโดยนําหุนสามัญที่อาจตอง
ออกมารวมในการคํานวณแมวาเง่ือนไขหรือเหตุการณที่กําหนดไวยังไมเกิดขึ้น ซ่ึงคํานึงถึงผลกระทบของใบสําคัญ
แสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญที่ยังไมมีผูมาใชสิทธิ ดังนี้ 

 

 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุน 
ตามวิธีสวนไดเสีย 

งบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุน 
ตามวิธีราคาทุน 

  สําหรับปส้ินสุดวันท่ี  
31 ธันวาคม 2550 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี  
31 ธันวาคม 2550 

  จํานวนหุนสามัญ   จํานวนหุนสามัญ  
 กําไรสุทธ ิ ถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน กําไรสุทธ ิ ถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 
 พันบาท พันหุน บาท พันบาท พันหุน บาท 

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน 183,800 323,756 0.57 187,848 323,756 0.58 
ผลกระทบตอหุนสามัญเทียบเทาปรับลด :       

โดยสมมติวามีการใชใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญ 
  ของกรรมการ พนักงาน และผูรับชวงซ้ือหลักทรัพย 

 
- 

 
3,798 

 
- 

 
- 

 
3,798 

 
- 

กําไรตอหุนปรับลด 183,800 327,554 0.56 187,848 327,554 0.57 
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22. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
  

   บริษัทฯ ดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจเดียวคือธุรกิจผลิต และจําหนายหนังสือรวมทั้งดําเนินธุรกิจใน
สวนงานทางภูมิศาสตรเดียว คือในประเทศไทย ดังนั้นรายได กําไร และสินทรัพยทั้งหมดที่แสดงในงบการเงิน จึง
เกี่ยวกับสวนงานธุรกิจ และสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว 

 
23. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหนา 
 

23.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทฯ ยังมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนี้ 
  (หนวย : พันบาท) 
 ณ วันที่  ณ วันที ่
 31 ธันวาคม  2551 31 ธันวาคม 2550 

 วงเงินทั้งส้ิน วงเงินใชไป วงเงินคงเหลือ วงเงินทั้งส้ิน วงเงินใชไป วงเงินคงเหลือ 
หนังสือคํ้าประกัน 49,000 4,847 44,153 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 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 หนังสือค้ําประกัน สวนหนึ่งจํานวนเงิน 4.63 ลานบาท และ 5.19 
ลานบาท ตามลําดับ  ค้ําประกันโดยบัญชีเงินฝากประจํา 12 เดือน และพันธบัตรรัฐบาล ตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอที่ 14 

 

23.2 บริษัทฯ มีสัญญาเชาอาคารและสัญญาบริการกับบริษัทและบุคคลภายนอก เพื่อใชเปนที่ทําการสํานักงาน
ใหญและศูนยกระจายสินคาของบริษัทฯ และไดทําสัญญาเชาพื้นที่เพื่อเปนที่ตั้งสาขารวมทั้งส้ิน 283 สาขา 
โดยมีอายุสัญญาเชาตั้งแต 1 ถึง 10 ป มีคาเชาและคาบริการสาธารณูปโภคที่ตองจายรวมทั้งหมดประมาณ 
374.66 ลานบาทตอป ซ่ึงสวนใหญคํานวณการจากรอยละของยอดขาย  

 

  บริษัทฯ ไดทําสัญญาเชาคลังสินคา (ถนนกิ่งแกว) กับบริษัทแหงหนึ่ง อายุสัญญาเชา 3 ป เร่ิมตั้งแต
วันที่ 1  มกราคม  2549 ถึงวันที่  14 มิถุนายน 2552 จายคาเชาปละ 16 .04 ลานบาท  และเมื่อวันที่ 24 
พฤศจิกายน 2551 บริษัทฯ ไดทําสัญญาเชาที่ดิน และอาคารคลังสินคาที่จะกอสรางขึ้นใหมในพื้นที่ใกลเคียง
กันกับคลังสินคาเดิมโดยผูใหเชารายเดิม อัตราคาเชาคํานวณตอตารางเมตรของพื้นที่เชาสําหรับระยะเวลาการ
เชา 12 ป 9 เดือน อัตราคาเชาอยูระหวางปละ 1.78 ลานบาท ถึง 2.64 ลานบาท  ทั้งนี้ใหชําระคาเชาลวงหนา
เปนรายป โดยในไตรมาส 2 ป 2551 บริษัทฯ จายชําระเงินมดัจํา จํานวน 1.60 ลานบาท ซ่ึงผูใหเชาจะคืนเงิน
ประกันเมื่อถึงกําหนดส้ินสุดสัญญาเชา 
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23.3 บริษัทฯ ทําสัญญาแตงตั้งตัวแทนจําหนายกับบริษัทในตางประเทศแหงหนึ ่ง  อายุสัญญา  3  ป ตั ้งแต
วันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม  2552 โดยบริษัทฯ ตองสนับสนุนการสงเสริมการขายและ
การตลาดของตัวแทนจําหนาย ในอัตรารอยละ 2.50 ของยอดซ้ือหนังสือ และบริษัทฯ ตองจัดใหมีพื้นที่
สํานักงานและบริการเพื่อการสนับสนุนการตลาด ซ่ึงตนทุนที่เกิดขึ้นจริงสามารถหักคาใชจายเพื่อการ
สนับสนุนแกตัวแทนจําหนายได  

 

23.4 สัญญาลิขสิทธ์ิ 
  บริษัทฯ ทําสัญญาเพื่อใชลิขสิทธ์ิหนังสือกับเจาของผลงานตางๆ โดยมีอายุสัญญา 3 ป และสามารถตอ

อายุสัญญาไปอีก 3 ป โดยอัตโนมัติและมีการจายคาตอบแทนเปนอัตรารอยละของจํานวนเลมที่จัดพิมพหรือ
จําหนาย 

 

23.5 บริษัทฯ ทําสัญญาซ้ือ-ขายระบบจัดเก็บ และลําเลียงสินคากับบริษัทแหงหนึ่ง เปนจํานวนเงิน 25.15 ลานบาท 
ตามสัญญาลงวันที่ 16 มิถุนายน 2551 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ คงเหลือภาระผูกพันตามสัญญา
จํานวน 2.51 ลานบาท 

 

23.6 บริษัทฯ ทําสัญญาและขอตกลงเพื่อเชาเคร่ืองพิมพกับบริษัทแหงหนึ่ง กําหนดระยะเวลา 1 ป เมื่อครบกําหนด
อายุสัญญาแลวไมมีฝายใดฝายหนึ่งบอกเลิกสัญญาเปนลายลักษณอักษรใหถือเสมือนวาสัญญามีผลผูกพัน
ตามเดิมตอไปอีก 1 ป อัตราคาบริการงานพิมพคิดจากจํานวนการพิมพเอกสาร คาบริการที่ตองจายรวมทั้ง
ส้ินประมาณ 3.36 ลานบาทตอป เมื่อส้ินสุดสัญญาเชาผูใหเชามีสิทธิที่จะนําเคร่ืองพิมพที่ใหเชากลับคืนจากผู
เชาไดทันที 

 
24. เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

24.1 นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 
บริษัทฯ มีความเส่ียงอันเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนอยูใน

ระดับต่ํา เนื่องจากการขยายงานของบริษัทฯ มีนโยบายลงทุนดวยกระแสเงินสดหมุนเวียน จึงไมมีหนี้สิน
ระยะยาวที่กอให เกิดภาระดอกเบี้ย และลักษณะการดํา เนินงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวของกับเงินตรา
ตางประเทศ มีสัดสวนที่ไมมีสาระสําคัญ ซ่ึงบริษัทฯ จะพิจารณาใชเคร่ืองมือทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อ
ปองกันความเส่ียงดังกลาว นอกจากนี้ บริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอก
งบดุลที่เปนตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา 

 

24.2 ความเส่ียงดานการใหสินเช่ือ 
บริษัทฯ มีความเส่ียงดานการใหสินเช่ือที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา เงินใหกูยืมแกบริษัทที่เกี่ยวของ

กัน อยางไรก็ตามเนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายการใหสินเช่ือที่ระมัดระวัง นอกจากนี้ลูกหนี้ของบริษัทฯ 
ประกอบดวยลูกหนี้หลายราย ดังนั้นบริษัทฯ จึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายอยางเปนสาระสําคัญจาก
การเก็บหนี้ 
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24.3 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 
บริษัทฯ มีความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต 

ซ่ึงจะสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ แตอยางไรก็ตาม บริษัทฯ บริหาร
ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยโดยใชวิธีการตางๆ รวมถึงการจัดสรรเงินลงทุนที่เปนอัตราดอกเบี้ยคงที่และ
ลอยตัวใหเหมาะสม และสอดคลองกับกิจกรรมตางๆ ของบริษัทฯ  

 

24.4 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 บริษัทฯ มีสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งเพื่อปองกันความ
เส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนในการจายชําระหนี้สินในรูปเงินตราตางประเทศ  ซ่ึงบริษัทฯ ยังไมไดบันทึก
หนี้สินทางการเงินดังกลาวในงบการเงิน วันครบกําหนดชําระเงินของสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศ
ลวงหนาที่เปดสถานะไวมีอายุไมเกิน 6 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

จํานวนเงินที่ทําสัญญา จํานวนเงินที่ไดตามสัญญา มูลคายุติธรรม 
GBP บาท บาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2551 2550 2551 2550 2551 2550 

70,000.00 395,485.57 3,839,500.00 27,048,601.01 3,577,847.00 26,811,944.22 
 

24.5 มูลคายุติธรรม 
เนื่องจากสินทรัพย และหนี้สินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้น ดังนั้นมูลคาตามบัญชี

ของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินดังกลาวจึงแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ
ประกอบกับเงินลงทุนช่ัวคราวของบริษัทฯ ไดปรับมูลคาเงินลงทุนเปนมูลคายุติธรรมแลว 

 
25. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
 

   บริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ ไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ และพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 
5.00 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนอยุธยา  จํากัด และจะจาย
ใหแกพนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทฯ ไดจายเงินสมทบกองทุนเปนจํานวนเงิน 8.89 ลานบาท  และ 8.11 ลานบาท 
ตามลําดับ 
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26. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน 
 

   ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2552 มีมติ
อนุมัติและเห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2552 ในวันที่ 29 เมษายน 2552 เพื่อพิจารณาการ
จายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2551 ในอัตราหุนละ 0.59 บาท จํานวน 323,921,130 หุน จากกําไรสุทธิ
หลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลของงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ซ่ึงบริษัทฯ ไดจายเงินปนผล
ระหวางกาลไปแลว 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 0.10 บาทตอหุน รวมเปน 0.30 บาทตอหุน ดังนั้นคงเหลือเงินปนผลที่
จะจายอีกในอัตราหุนละ 0.29 บาท  จํานวน 323,921,130 หุน รวมเปนเงิน 93 .94 ลานบาท  และมีกําหนด
จายเงินปนผลในวันที่ 28 พฤษภาคม  2552  

 
27. การอนุมัติงบการเงิน 
   

   คณะกรรมการบริษัท  ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด  (มหาชน )  ไดอนุม ัติการออกงบการเงินนี ้แลว เมื ่อ
วันที่ 27 กุมภาพันธ 2552 

 
 
 

________________________________________ 
 


