
ราง DRAFT 

รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ คณะกรรมการบริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จาํกัด (มหาชน) 
 
ขาพเจาไดสอบทานงบดุลซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 งบกําไรขาดทุน 

ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และ 2551 งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย สําหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และไดสอบทานงบดุลเฉพาะกิจการซ่ึงแสดง
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 งบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และ 2551 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันเดียวกันของแตละป
ของบริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและ
ครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการ
สอบทานของขาพเจา งบการเงินของบริษัทรวมแหงหนึ่ง ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 7.3 ซ่ึงนํามาบันทึก
เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียผานการสอบทานโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ขาพเจาไดรับรายงานของผูสอบบัญชี
รับอนุญาตนั้น และการเสนอรายงานของขาพเจาในสวนที่เกี่ยวของกับจํานวนเงินของรายการตางๆ ของบริษัทรวม
ซ่ึงรวมอยูในงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียถือตามรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นนั้น ณ วันที่ 
30 มิถุนายน 2552 เงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวที่แสดงรวมไวในงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 
จํานวน 51.11 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.81 ของสินทรัพยรวมในงบดุลซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย และ
สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวที่แสดงรวมไวในงบกําไรขาดทุนซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสีย สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 จํานวน 1.70 ลานบาท และ 0.12 ลานบาท 
ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 2.97 และรอยละ 0.11  ของกําไรสุทธิ ตามลําดับ และสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2551 จํานวน 0.03 ลานบาท และ (3.08) ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 0.06 และรอยละ 2.81 
ของกําไรสุทธิ ตามลําดับ 

 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับการสอบทาน ซ่ึงกําหนดให

ขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานสอบทาน เพื่อใหไดความเช่ือมั่นอยางพอประมาณวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัด โดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของ
กิจการและการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงินจึงใหความเช่ือมั่นนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ที่รับรองทั่วไป ดังนั้นขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินที่สอบทานได ประกอบกบัรายงานของผูสอบบญัชีอืน่ 
ที่กลาวถึงในวรรคแรกใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการรายงานการสอบทานของขาพเจา 



ราง DRAFT 

จากการสอบทานของขาพเจาและรายงานของผูสอบบัญชีอื่น ขาพเจาไมพบส่ิงที่เปนเหตุใหเช่ือวา 
งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนดังกลาว
ไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา 

 
ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ของบริษัท  ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและเสนอรายงานไวอยางไมมีเง่ือนไข แตใหขอสังเกตเกี่ยวกับการแกไข
งบการเงินที่ไดนําออกเผยแพรแลวจากการปฏิบัติตามเง่ือนไขการใชสิทธิลดอัตราภาษีตามพระราชกฤษฎีกาออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 475 ซ่ึงบริษัทฯ ไดปรับปรุงแกไขงบการเงินป 2551 เพื่อนําออกเผยแพรใหม 
ตามรายงานลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2552 งบดุลซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย และงบดุลเฉพาะกิจการซ่ึงแสดง
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ที่แสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินที่ขาพเจาได
ตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลวดังกลาว ขาพเจามิไดใชวิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังจากวันที่ในรายงานนั้น 

 
 

บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จาํกัด 
 
 
 

(นางสาวศันสนีย  พูลสวัสดิ์) 
ผูสอบบญัชีรับอนุญาต เลขที่ 6977 

 
 
กรุงเทพมหานคร 
วันที่ 14 สิงหาคม 2552 
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(หนวย : พันบาท)

 หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551
ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
สอบทานแลว สอบทานแลว

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 393,006                  336,679             393,006                  336,679             
เงินลงทุนช่ัวคราว-สุทธิ 4 175,565                  167,931             175,565                  167,931             
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ 5 119,144                  81,116               119,144                  81,116               
เงินใหกูยืมแกบริษัทรวม 3.1 -                         11,000               -                         11,000               
สินคาคงเหลือ-สุทธิ 6 409,251                  498,625             409,251                  498,625             
คาใชจายจายลวงหนา 29,504                    23,709               29,504                    23,709               
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 14,016                    14,434               14,016                    14,434               

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,140,486               1,133,494          1,140,486               1,133,494          
สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม-สุทธิ 7 77,285                    75,595               69,532                    69,532               
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 8 335,795                  345,221             335,795                  345,221             
สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ 9 122,893                  129,125             122,893                  129,125             
ท่ีดินและสวนปรับปรุงท่ีดินไมใชดําเนินงาน-สุทธิ 10 33,620                    33,652               33,620                    33,652               
สินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธิ 11 8,479                      8,214                 8,479                      8,214                 
คาลิขสิทธิ์และคาแปลจายลวงหนา 23,257                    21,711               23,257                    21,711               
เงินค้ําประกันการเชาและเงินมัดจํา 65,516                    63,681               65,516                    63,681               
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 12 14,573                    15,796               14,573                    15,796               

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 681,418                  692,995             673,665                  686,932             
รวมสินทรัพย 1,821,904               1,826,489          1,814,151               1,820,426          

 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ตามวิธีสวนไดเสีย ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบดุล

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2551

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(หนวย : พันบาท)

 หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551
ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
สอบทานแลว สอบทานแลว

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย 979,172                  972,108             979,172                  972,108             
คาใชจายคางจาย 89,674                    97,448               89,674                    97,448               
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 37,992                    22,096               37,992                    22,096               
เจาหนี้และตั๋วเงินจายอื่น 24,837                    36,669               24,837                    36,669               
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 39,089                    35,838               39,089                    35,838               

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,170,764               1,164,159          1,170,764               1,164,159          
หนี้สินไมหมุนเวียน

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 8,541                      8,381                 8,541                      8,381                 
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 8,541                      8,381                 8,541                      8,381                 

รวมหนี้สิน 1,179,305               1,172,540          1,179,305               1,172,540          
สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 13
   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             323,921                  323,921             
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 149,421                  149,421             149,421                  149,421             
ขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย 4 (13,917)                  (21,556)              (13,917)                  (21,556)              
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม 8 28,575                    29,065               28,575                    29,065               
สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวน

การถือหุนในบริษัทรวม (6,764)                    (6,764)                -                         -                     
กําไรสะสม 14

จัดสรรแลว
     สํารองตามกฎหมาย 35,627                    35,627               35,627                    35,627               
ยังไมไดจัดสรร 125,736                  144,235             111,219                  131,408             

รวมสวนของผูถือหุน 642,599                  653,949             634,846                  647,886             
    รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,821,904               1,826,489          1,814,151               1,820,426          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบดุล
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2551

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามวิธีสวนไดเสีย ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

บริษัท  ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
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(หนวย : พันบาท)

หมายเหตุ

รายไดจากการขาย 1,213,829    1,094,547     1,213,829    1,094,547       
ตนทุนขาย (833,130)     (751,864)       (833,130)     (751,864)        
กําไรข้ันตน 380,699       342,683        380,699       342,683          
รายไดอ่ืน 7,077          5,946            7,077          5,946             
รายไดดอกเบี้ยรับและเงินปนผล 1,768          4,076            3,268          5,576             
กําไรกอนคาใชจาย 389,544       352,705        391,044       354,205          
คาใชจายในการขาย (111,894)     (94,400)         (111,894)     (94,400)          
คาใชจายในการบริหาร (195,016)     (188,645)       (195,016)     (188,645)        
คาตอบแทนผูบริหารและกรรมการ 17 (6,512)         (6,217)           (6,512)         (6,217)            
รวมคาใชจาย (313,422)     (289,262)       (313,422)     (289,262)        
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 4,772          3,246            -              -                 
กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 80,894        66,689          77,622        64,943           
ตนทุนทางการเงิน (8)               (8)                 (8)               (8)                  
กําไรสุทธิกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 80,886        66,681          77,614        64,935           
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 18 (23,721)       (9,839)           (23,721)       (9,839)            
กําไรสุทธิ 57,165        56,842          53,893        55,096           

กําไรตอหุน (หนวย : บาท) 0.18            0.18              0.17            0.17               
จํานวนหุนสามัญ (หนวย : พันหุน) 323,921       323,921        323,921       323,921          

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
 งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และ 2551

งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ
ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

2552 2551 2552 2551
ตามวิธีสวนไดเสีย
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(หนวย : พันบาท)

หมายเหตุ

รายไดจากการขาย 2,289,532    2,139,253     2,289,532    2,139,253       
ตนทุนขาย (1,564,667)   (1,464,645)    (1,564,667)   (1,464,645)      
กําไรข้ันตน 724,865       674,608        724,865       674,608          
รายไดอ่ืน 15,389        12,907          15,389        12,907           
รายไดดอกเบี้ยรับและเงินปนผล 5,161          8,187            6,661          9,687             
กําไรกอนคาใชจาย 745,415       695,702        746,915       697,202          
คาใชจายในการขาย (216,362)     (186,496)       (216,362)     (186,496)        
คาใชจายในการบริหาร (363,119)     (348,577)       (363,119)     (348,577)        
คาตอบแทนผูบริหารและกรรมการ 17 (19,171)       (21,027)         (19,171)       (21,027)          
รวมคาใชจาย (598,652)     (556,100)       (598,652)     (556,100)        
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 3,190          131               -              -                 
กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 149,953       139,733        148,263       141,102          
ตนทุนทางการเงิน (146)            (123)             (146)            (123)               
กําไรสุทธิกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 149,807       139,610        148,117       140,979          
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 18 (41,977)       (29,783)         (41,977)       (29,783)          
กําไรสุทธิ 107,830       109,827        106,140       111,196          

กําไรตอหุน (หนวย : บาท) 0.33            0.34              0.33            0.34               
จํานวนหุนสามัญ (หนวย : พันหุน) 323,921       323,921        323,921       323,921          

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
 งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และ 2551

งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามวิธีสวนไดเสีย ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

2552 2551 2552 2551



7

ทุนเรือนหุนท่ีออก สวนเกิน กําไร(ขาดทุน) สวนเกินทุน สวนต่ํากวาทุนจากการ รวม
และชําระแลว มูลคาหุน ท่ียังไมเกิดขึ้นใน จากการตีราคา เปลี่ยนแปลงสัดสวน จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร

หมายเหตุ สามัญ หลักทรัพยเผื่อขาย สินทรัพยเพ่ิม การถือหุนในบริษัทรวม

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2552 323,921            149,421  (21,556)               29,065          (6,764)                         35,627     144,235          653,949    
คาเส่ือมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิม่ -                       -           -                         (490)               -                                   -           -                   (490)          
กําไรท่ียังไมเกิดข้ึนในหลักทรัพยเผ่ือขาย -                       -           7,639                     -                 -                                   -           -                   7,639         
รวมรายได(คาใชจาย)ท่ีรับรูในสวนของผูถือหุน -                       -           7,639                     (490)               -                                   -           -                   7,149         
กําไรสุทธิสําหรับงวด -                       -           -                         -                 -                                   -           107,830           107,830    
รวมรายได(คาใชจาย)ท้ังส้ินท่ีรับรูสําหรับงวด -                       -           7,639                     (490)               -                                   -           107,830           114,979    
จายเงินปนผล 14 -                       -           -                         -                 -                                   -           (126,329)         (126,329)  
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 323,921              149,421  (13,917)                 28,575           (6,764)                             35,627     125,736           642,599    

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2551 323,765            149,421  (2,757)                  30,057          (6,764)                         35,627     130,999          660,348    
คาเส่ือมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิม่ -                       -           -                         (493)               -                                   -           -                   (493)          
ขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนในหลักทรัพยเผ่ือขาย -                       -           (2,124)                    -                 -                                   -           -                   (2,124)       
รวมรายได(คาใชจาย)ท่ีรับรูในสวนของผูถือหุน -                       -           (2,124)                    (493)               -                                   -           -                   (2,617)       
กําไรสุทธิสําหรับงวด -                       -           -                         -                 -                                   -           109,827           109,827    
รวมรายได(คาใชจาย)ท้ังส้ินท่ีรับรูสําหรับงวด -                       -           (2,124)                    (493)               -                                   -           109,827           107,210    
จายเงินปนผล 14 -                       -           -                         -                 -                                   -           (116,612)         (116,612)  
พนักงานใชใบสําคัญแสดงสิทธิ 13 156                      -           -                         -                 -                                   -           -                   156            
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 323,921              149,421  (4,881)                    29,564           (6,764)                             35,627     124,214           651,102    

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม
(หนวย : พันบาท)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2552 และ 2551

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
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ทุนเรือนหุนที่ออก สวนเกิน กําไร(ขาดทุน) สวนเกินทุน รวม
และชําระแลว มูลคาหุน ที่ยังไมเกิดข้ึนใน จากการตีราคา จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร

หมายเหตุ สามัญ หลักทรัพยเผ่ือขาย สินทรัพยเพิ่ม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 323,921               149,421   (21,556)                 29,065            35,627       131,408           647,886       
คาเสื่อมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพ่ิม -                      -          -                       (490)               -            -                  (490)            
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย -                      -          7,639                    -                 -            -                  7,639          
รวมรายได(คาใชจาย)ที่รับรูในสวนของผูถือหุน -                      -          7,639                    (490)               -            -                  7,149          
กําไรสุทธิสําหรับงวด -                      -          -                       -                 -            106,140           106,140       
รวมรายได(คาใชจาย)ทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับงวด -                      -          7,639                    (490)               -            106,140           113,289       
จายเงินปนผล 14 -                      -          -                       -                 -            (126,329)          (126,329)      
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 323,921               149,421   (13,917)                 28,575            35,627       111,219           634,846       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 323,765               149,421   (2,757)                   30,057            35,627       115,247           651,360       
คาเสื่อมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพ่ิม -                      -          -                       (493)               -            -                  (493)            
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย -                      -          (2,124)                   -                 -            -                  (2,124)         
รวมรายได(คาใชจาย)ที่รับรูในสวนของผูถือหุน -                      -          (2,124)                   (493)               -            -                  (2,617)         
กําไรสุทธิสําหรับงวด -                      -          -                       -                 -            111,196           111,196       
รวมรายได(คาใชจาย)ทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับงวด -                      -          (2,124)                   (493)               -            111,196           108,579       
จายเงินปนผล 14 -                      -          -                       -                 -            (116,612)          (116,612)      
พนักงานใชใบสําคัญแสดงสิทธิ 13 156                     -          -                       -                 -            -                  156             
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 323,921               149,421   (4,881)                   29,564            35,627       109,831           643,483       

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หนวย : พันบาท)
กําไรสะสม

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และ 2551

งบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
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2552 2551
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสุทธิกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 149,807            139,610             148,117                140,979             
ปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน

หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (หนี้สูญไดรับคืน) (162)                  (1,238)                (162)                      (1,238)                
รายการปรับปรุงจากการเคลียรบัญชีลูกหนี้ (77)                    (315)                   (77)                         (315)                   
ขาดทุนจากประมาณการรับคืนสินคา (โอนกลับบัญชี) 1,191                (4,761)                1,191                     (4,761)                
ขาดทุนจากสินคาสูญหาย 11,137              16,514               11,137                  16,514               
ขาดทุนจากสํารองสินคาสูญหาย เส่ือมสภาพและเคล่ือนไหวชา (โอนกลับบัญชี) 7,400                (4,508)                7,400                     (4,508)                
ขาดทุนจากการบริจาคสินคา 276                    8,094                 276                        8,094                  
ขาดทุนจากการทําลายสินคา 2,784                4,365                 2,784                     4,365                  
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (3,190)             (131)                 -                      -                   
คาเส่ือมราคา-สินทรัพยถาวรท่ีใชในการดําเนินงาน 47,699              41,950               47,699                  41,950               
คาเส่ือมราคา-สินทรัพยถาวรท่ีไมใชในการดําเนินงาน 32                      33                       32                          33                       
ขาดทุนจากการจําหนายและตัดจําหนายสินทรัพยถาวร 486                    974                     486                        974                     
สิทธิการเชาอาคารตัดจาย 6,232              6,267               6,232                  6,267                
สินทรัพยไมมีตัวตนตัดจาย 1,624                1,918                 1,624                     1,918                  
รายการปรับปรุงจากการเคลียรบัญชีเจาหนี้ (1,953)               -                     (1,953)                   -                      
ดอกเบ้ียจาย 146                    123                     146                        123                     
รายไดดอกเบ้ียรับ (2,354)               (4,540)                (2,354)                   (4,540)                
รายไดเงินปนผล (2,807)               (3,647)                (4,307)                   (5,147)                
ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไมเกิดข้ึน -                    2,552                 -                         2,552                  
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนชั่วคราว -                    (472)                   -                         (472)                   

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 218,271            202,788             218,271                202,788             
สินทรัพยดําเนินงาน(เพิ่มข้ึน)ลดลง

ลูกหนี้การคาและต๋ัวเงินรับ (38,980)            (24,920)             (38,980)                 (24,920)              
สินคาคงเหลือ 67,777              (44,668)             67,777                  (44,668)              
คาใชจายจายลวงหนา (5,795)               (3,120)                (5,795)                   (3,120)                
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 1,508              8,904               1,508                  8,904                
คาลิขสิทธิ์และคาแปลจายลวงหนา (1,546)               2,658                 (1,546)                   2,658                  
เงินคํ้าประกันการเชาและเงินมัดจํา (1,835)               (5,894)                (1,835)                   (5,894)                
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 1,223                (2,967)                1,223                     (2,967)                

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง)
เจาหนี้การคาและต๋ัวเงินจาย 9,017                69,894               9,017                     69,894               
คาใชจายคางจาย (7,774)               (13,764)             (7,774)                   (13,764)              
เจาหนี้และต๋ัวเงินจายอ่ืน (11,832)            (5,743)                (11,832)                 (5,743)                
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 3,431                13,383               3,431                     13,383               
หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 160                    340                     160                        340                     

เงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน 233,625           196,891           233,625              196,891           
จายดอกเบ้ียจาย (146)                  (123)                   (146)                      (123)                   
จายภาษีเงินไดนิติบุคคล (26,081)            (52,855)             (26,081)                 (52,855)              

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 207,398            143,913             207,398                143,913             

ยังไมไดตรวจสอบ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ สอบทานแลว

2552

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2552 และ 2551
(หนวย : พันบาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามวิธีสวนไดเสีย ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

2551
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2552 2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนชั่วคราว 5                        56,420               5                             56,420               
เงินสดจายจากการซ้ือเงินลงทุนชั่วคราว -                    (35,329)             -                         (35,329)              
เงินสดรับคืนจากการใหกูยืมแกบริษัทรวม 14,000              -                     14,000                  -                      
เงินสดจายจากการใหกูยืมแกบริษัทรวม (3,000)               (5,000)                (3,000)                   (5,000)                
ดอกเบ้ียรับ 2,764                4,510                 2,764                     4,510                  
เงินปนผลรับ 2,807                4,278                 2,807                     4,278                  
ซ้ืออุปกรณ (37,317)            (65,587)             (37,317)                 (65,587)              
ซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน (1,889)               (403)                   (1,889)                   (403)                   
เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 4                        25                       4                             25                       
เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพยรอจําหนาย -                    20,000               -                         20,000               

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (22,626)            (21,086)             (22,626)                 (21,086)              

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจายเจาหนี้คาสินทรัพย (2,116)               -                     (2,116)                   -                      
เงินสดรับจากผูมาใชใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญเพิ่ม -                    156                     -                         156                     
จายเงินปนผล (126,329)          (116,612)           (126,329)              (116,612)           

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (128,445)          (116,456)           (128,445)              (116,456)           

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)-สุทธิ 56,327              6,371                 56,327                  6,371                  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 336,679            298,784             336,679                298,784             
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายงวด 393,006            305,155             393,006                305,155             

การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม
1. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  ประกอบดวย

เงินสด 17,948              14,233               17,948                  14,233               
เงินฝากธนาคาร (อายุไมเกิน 3 เดือน) 164,380            175,934             164,380                175,934             
พันธบัตรรัฐบาล (อายุไมเกิน 3 เดือน) 210,678            114,988             210,678                114,988             
         รวม 393,006            305,155             393,006                305,155             

2. รายการท่ีไมกระทบกระแสเงินสด
2.1 บันทึกรายการกําไร(ขาดทุน)ท่ียังไมเกิดข้ึนจากการปรับมูลคาเงินลงทุน

ในหลักทรัพยเผ่ือขายกับสวนของผูถือหุน 7,639                (2,124)                7,639                     (2,124)                
2.2 ซ้ือสินทรัพยถาวรโดยยังไมไดจายชําระ 1,936                -                     1,936                     -                      
2.3 ตัดจายสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม 490                    493                     490                        493                     

 

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2552 และ 2551

(หนวย : พันบาท)

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)

ตามวิธีสวนไดเสีย ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2552 2551
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 และ 2551 (ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว) 
และวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 (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 จําหนายอุปกรณและเคร่ืองมือทางอิเล็กทรอนิกสและอื่นๆ 

 
2. หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงินและนโยบายการบัญชี 

 

2.1 งบการเงินระหวางกาลไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยบริษัทฯ เลือก
แสดงในรูปแบบยอตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบการเงิน
ระหวางกาล และไดแสดงรายการในงบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 
และงบกระแสเงินสด ในรูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 35 
(ปรับปรุง 2550) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน รวมทั้งเปดเผยขอมูลตามขอกําหนดในประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

   

  งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิม เวนแตจะเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการ
บัญชี 
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2.2 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปที่นําเสนอคร้ังลาสุด 
ดังนั้นงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหมๆ เพื่อ
ไมใหขอมูลที่นําเสนอซํ้าซอนกับขอมูลที่ไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงินระหวาง
กาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

 

2.3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ สําหรับงบการเงินระหวางกาลนี้เปนนโยบายการบัญชีเดียวกันกับที่ใชในงบ
การเงินสําหรับปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 

 

2.4 การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม 
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี เร่ือง มาตรฐานการบัญชี โดยยกเลิกแมบท

การบัญชีและมาตรฐานการบัญชีบางฉบับเพื่อออกฉบับใหมแทน และประกาศใชแมบทการบัญชี 
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับใหม ดังนี้ 

 

ประกาศ 
สภาวิชาชีพบัญชี 

ฉบับที่ 

ลงวันที่ แมบทการบัญชี/ 
มาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ยกเลิก 

แมบทการบัญชี/มาตรฐานการบัญชี 
/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ที่ประกาศใชใหมหรือแทนฉบับเดิมที่ยกเลิก* 

บังคับใชในหรือหลัง 
วันที่ 1 มกราคมของป 

86/2551 12/11/255
1 

- ฉบับที่ 36  
 เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย 

- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การดอยคา
 ของสินทรัพย (ฉบับ 36 เดิม) 

2552 

  - ฉบับที่ 54  
 เรื่อง การดําเนินงานที่ยกเลิก 

- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2550) เ รื่อง 
 สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพ่ือขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก 
 (ฉบับ 54 เดิม) 

2552 

16/2552 21/5/2552 - แมบทการบัญชี - แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2550) - 
  - ฉบับที่  4 7  เ รื่ อง  ก าร เป ดเ ผยขอ มูล

 เกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การเปดเผย
 ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

2554 

   - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20  เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุน
 จากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจาก
รัฐบาล 

2555 

   - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 2554 
   - แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการบันทึกบัญชีสิทธิการเชา ทันที 
   - แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุม

 เดียวกัน 
2552 

 

 *หมายเหตุ : หมายเลขระบุฉบับมาตรฐานการบัญชีไดแกไขตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 
 12/2552 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 เร่ือง การจัดเลขระบุฉบับมาตรฐานการบัญชีของ        

                                  ไทยใหตรงตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ 
 

  ซ่ึงฝายบริหารของบริษัทฯ ไดประเมินแลวเห็นวา แมบทการบัญชี มาตรฐานการบัญชี มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่มีผลบังคับใชในป 2552 ไมมีผลกระทบอยางเปน
สาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปที่เร่ิมใช 

 

2.5 งบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันเดียวกันไดมีการจัดประเภทรายการบัญชี
และรูปแบบที่นําเสนอเพื่อใหสอดคลองกับรายการในงบการเงินสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน
ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา ลงวันที่ 30 มกราคม  2552 เร่ือง 
กําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552 
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2.6 บริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงินเปนภาษาไทยตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ซ่ึงหลักการบัญชีที่
ใชอาจแตกตางจากหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศอื่น เพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงิน
บริษัทฯ  ไดจัดทํางบการเ งินฉบับภาษาอังกฤษ โดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้เพื่อ
วัตถุประสงคของการรายงานภายในประเทศ 

 
3. รายการกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

   บริษัทฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการที่เกี่ยวของกันโดยมีผูถือหุนกลุมเดียวกันหรือมี
กรรมการรวมกัน ยอดคงเหลือและรายการระหวางกันที่สําคัญระหวางบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวของกันมีดังนี้ 

 

3.1 สินทรัพยและหนี้สินระหวางกัน 
(หนวย : พันบาท) 

  งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/ 
  งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
  ณ วันที ่
 ลักษณะความสัมพันธ 30 มิถุนายน 2552  31 ธันวาคม 2551 

เงินใหกูยืมแกบริษัทรวม     
บริษัท เพลินพัฒน จํากัด บริษัทรวม    

ยอดตนงวด  11,000  - 
ใหกูเพ่ิมระหวางงวด  3,000  16,000 
รับชําระคืนระหวางงวด  (14,000)  (5,000) 
ยอดปลายงวด  -  11,000 

     
ดอกเบี้ยคางรับ     

บริษัท เพลินพัฒน จํากัด บริษัทรวม -  211 
รวม  -  211 

     
เจาหนี้การคา     

บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด บริษัทรวม 2,235 2,023 
บริษัท จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) ผูถือหุน 5,293 8,870 
บริษัท บลิส พับลิชชิ่ง จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน 3,718 5,231 

รวม  11,246 16,124 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เงินใหกูยืมแกบริษัทรวมทั้งจํานวนเปนเงินใหกูยืมในรูปตั๋วสัญญาใชเงิน
อายุ 1 ป คิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยสินเช่ือของธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง ในอัตรารอยละ MOR ตอป โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหบริษัทรวมใชในการกอสรางและเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานของโรงเรียน ซ่ึง
ในไตรมาส 1 ป 2552 บริษัทฯ ไดรับชําระเงินสวนที่เหลือแลวทั้งจํานวน 
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3.2 รายไดและคาใชจายระหวางกัน 
 

 

  (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
  สําหรับงวดหกเดือน  

 ลักษณะความสัมพันธ ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน นโยบายการคิดราคาระหวางกัน 
  2552 2551  

มูลคาซื้อสินคา     
บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด บริษัทรวม 39 607 ราคาตลาด 
บริษัท จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) ผูถือหุน 5,130 4,337 ราคาตลาด 
บริษัท บลิส พับลิชชิ่ง จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน 7,152 10,613 ราคาตลาด 
     

ดอกเบี้ยรับ     
บริษัท เพลินพัฒน จํากัด บริษัทรวม 114 95 อัตราดอกเบี้ยรอยละ MOR ตอป 

 
4. เงินลงทุนช่ัวคราว-สุทธิ  
 

 ประกอบดวย 
  (หนวย : พันบาท)  
 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
 ณ วันที ่
 30 มิถุนายน 2552  31 ธันวาคม 2551 

 ราคาทุน มูลคายุติธรรม  ราคาทุน มูลคายุติธรรม 
หลักทรัพยเผ่ือขาย :-      
ตราสารทุน     
หนวยลงทุน     

กองทุนเปด เอกเอเซียพูนผล 30,000 21,298 30,000 16,822 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยบางกอก 19,101 15,854 19,101 14,325 
กองทุนรวมวายุภักษหน่ึง 30,000 29,370 30,000 27,900 

ตราสารหนี้     
กองทุนเปด แอสเซทพลัสตราสารหนี้ปนผล 2 110,381 109,043 110,386 108,884 

รวม 189,482 175,565 189,487 167,931 
หัก  ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผ่ือขาย (13,917) - (21,556) - 

สุทธิ 175,565 175,565 167,931 167,931 
    

   สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2551 
บริษัทฯ ไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนขางตน จํานวน 2.81 ลานบาท และ 10.35 ลานบาท ตามลําดับ 
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5. ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ 
 

 ลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้ 
  (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
 ณ วันท่ี 
 30 มิถุนายน 2552  31 ธันวาคม 2551 

ลูกหนี้การคา    
ยังไมถึงกําหนดชําระ 52,831  39,616 
เกินกําหนดชําระไมเกิน     6 เดือน 56,689  38,438 
เกินกําหนดชําระมากกวา   6 เดือน ถึง 12 เดือน 6,460  2,048 
เกินกําหนดชําระมากกวา 12 เดือน 20,454  21,058 

รวมลูกหนี้การคา 136,434  101,160 
ต๋ัวเงินรับ 10,089  7,528 

รวมลูกหนี้การคาและต๋ัวเงินรับ 146,523  108,688 
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (21,410)  (22,794) 
หัก  คาเผื่อรับคืนสินคา (5,969)  (4,778) 

สุทธิ 119,144  81,116 
 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม  2551 ลูกหนี้การคาสวนที่เกินกําหนดชําระ
มากกวา 12 เดือน จํานวนเงิน 20.45 ลานบาท และ 21.06 ลานบาท ตามลําดับ สวนหนึ่งจํานวน 18.15 ลานบาท 
เทากันทั้งสองงวด เปนลูกหนี้การคาที่ตั้งสํารองแลวตั้งแตป 2541 และบริษัทฯ ไดดําเนินการฟองรองลูกหนี้
ดังกลาว จนกระทั่งวันที่ 5 กุมภาพันธ 2550 ศาลลมละลายกลางไดมีคําส่ังใหบริษัทฯ ไดรับชําระหนี้ตามคํา
พิพากษาจากกองทรัพยสินของลูกหนี้รายดังกลาว โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 เจาพนักงานพิทักษทรัพยได
แจงวาทรัพยสินของบริษัทดังกลาวไดถูกขายทอดตลาดหมดแลว เปนเงินประมาณ 2 ลานบาท เมื่อพิจารณาถึงการเฉลี่ย
หนี้เพื่อจายคืนเจาหนี้นั้นไมเพียงพอที่จะนํามาเฉลี่ยหนี้ใหแกเจาหนี้ในขณะนี้ได ประกอบกับยังเหลือคําขอรับ
ชําระของเจาหนี้อีกสวนหนึ่งที่อยูในระหวางการพิจารณา บริษัทฯ จึงคาดวาจะไมไดรับชําระหนี้ดังกลาวทั้ง
จํานวน 

 

6. สินคาคงเหลือ-สุทธิ 
ประกอบดวย 

  (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
 ณ วันท่ี 
 30 มิถุนายน 2552  31 ธันวาคม 2551 

วัตถุดิบคงเหลือ 33,363 38,709 
งานระหวางทํา 6,988 10,572 
สินคาสําเร็จรูปคงเหลือ 464,399 537,443 

รวม 504,750 586,724 
หัก  คาเผื่อสินคาสูญหาย (21,161) (19,908) 
หัก  คาเผื่อสินคาเส่ือมสภาพและเคลื่อนไหวชา (74,338) (68,191) 
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สุทธิ 409,251 498,625 

7. เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม-สุทธิ 
 

ประกอบดวย 
 

      (หนวย : พันบาท) 
     งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/ 
     งบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
 ประเภทกิจการ ประเทศ ทุนชําระแลว สัดสวน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 
  ท่ีต้ัง  รอยละ เงินลงทุน เงินปนผล 
    เงินลงทุน วิธีสวนไดเสีย วิธีราคาทุน  

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

บริษัทรวม        
บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด สํานักพิมพผูผลิตวารสารเทคนิคและคูมือวิศวกร ไทย 400 25.00 26,077 100 1,500 
บริษัท เพลินพัฒน จํากัด สถาบันการศึกษาเอกชน-โรงเรียนเพลินพัฒนา ไทย 169,350 49.01 51,108 83,000 - 

รวมเงินลงทุน     77,285 83,200 1,500 
หัก  คาเผ่ือการปรับมูลคาของเงินลงทุน -บริษัท เพลินพัฒน จํากัด    - (13,668) - 

สุทธิ     77,285 69,532 1,500 

 
      (หนวย : พันบาท) 
     งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/ 
     งบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
 ประเภทกิจการ ประเทศ ทุนชําระแลว สัดสวน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 
  ท่ีต้ัง  รอยละ เงินลงทุน เงินปนผล 
    เงินลงทุน วิธีสวนไดเสีย วิธีราคาทุน  

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

บริษัทรวม        
บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด สํานักพิมพผูผลิตวารสารเทคนิคและคูมือวิศวกร ไทย 400 25.00 24,502 100 1,500 
บริษัท เพลินพัฒน จํากัด สถาบันการศึกษาเอกชน-โรงเรียนเพลินพัฒนา ไทย 169,350 49.01 50,993 83,000 - 

รวมเงินลงทุน     75,595 83,200 1,500 
หัก  คาเผ่ือการปรับมูลคาของเงินลงทุน -บริษัท เพลินพัฒน จํากัด    - (13,668) - 

สุทธิ     75,595 69,532 1,500 

 
ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทรวม 

 

บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด (งวดบัญชี : 31 ธันวาคม)    
  (หนวย : พันบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2551 2550 2551 2550 
สินทรัพยรวม 114,219 108,045   
หน้ีสินรวม 3,910 4,034   
รายไดรวม   39,750 41,199 
กําไรสุทธิ   12,298 12,851 
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บริษัท เพลินพัฒน จํากัด (งวดบัญชี : 31 มีนาคม)    
   (หนวย : พันบาท) 
  สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดหกเดือน 
 ณ วันที่  ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
 30 มิถุนายน 2552 31 ธันวาคม 2551 2552 2551 2552 2551 
สินทรัพยรวม 227,585 187,413     
หนี้สินรวม 123,304 83,367     
รายไดรวม   26,370 24,091 47,818 41,097 
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ   3,463 67 235 (6,305) 
       

 

7.1 เงินลงทุนในบริษัท ซีเอ็ด บุคเซ็นเตอร จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย บริษัทฯ ไมไดนํามาจัดทํางบการเงินรวม
 เนื่องจากงบการเงินของบริษัทยอยดังกลาวไมมีสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯ 
 

7.2 เงินลงทุนในบริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทรวม บริษัทฯ รับรูสวนไดเสียจากผลการดําเนินงาน
 ในงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียดังนี้ 
 

1) สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และ 2551 บริษัทฯ รับรูสวนไดเสีย
จากผลการดําเนินงาน สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ของบริษัทรวม ซ่ึงไดผาน
การตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่น โดยแสดงสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมใน
งบกําไรขาดทุนซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 
30 มิถุนายน 2552 จํานวนเงิน 3.07 ลานบาท เทากันทั้งสองงวด คิดเปนรอยละ 5.38 และรอยละ 2.85 
ของกําไรสุทธิในงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ตามลําดับ และสําหรับงวดสามเดือนและ
หกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 จํานวนเงิน 3.21 ลานบาท เทากันทั้งสองงวด คิดเปนรอยละ 
5.65 และรอยละ 2.93 ของกําไรสุทธิในงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ตามลําดับ และ 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาว จํานวน 26.08 ลานบาท  คิดเปน
รอยละ 1.43 ของสินทรัพยรวมในงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 

 

  อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไมไดรับรูสวนไดเสียจากผลการดําเนินงานของบริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และ 2551 เนื่องจากบริษัทรวม
ดังกลาว ไมไดจัดทํางบการเงินรายไตรมาสและผลการดําเนินงานของบริษัทรวมดังกลาว ไมมี
สาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯ 
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2) สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2551 บริษัทฯ รับรูสวนไดเสียจากผลการดําเนินงาน สําหรับป
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ของบริษัทรวม ซ่ึงไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่น 
โดยแสดงรายการสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบกําไรขาดทุนซ่ึงแสดงเงินลงทุนตาม
วิธีสวนไดเสีย สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 (รับรูในไตรมาส 2 ป 2551) จํานวนเงิน 3.21 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.65 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย และ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวจํานวน 24.50 ลานบาท  คิดเปน
รอยละ 1.34 ของสินทรัพยรวมในงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 

 

7.3 เงินลงทุนในบริษัท เพลินพัฒน จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทรวม บริษัทฯ รับรูสวนไดเสียจากผลการดําเนินงานใน
งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียดังนี้ 

 

1) สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ รับรูสวนแบงกําไรในบริษัทรวมที่
แสดงรวมไวในงบกําไรขาดทุนซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย จํานวน 1.70 ลานบาท และ 0.12 
ลานบาท ตามลําดับ ซ่ึงคิดเปนรอยละ 2.97 และรอยละ 0.11 ของกําไรสุทธิในงบการเงินซ่ึงแสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ตามลําดับ และสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
2551 บริษัทฯ รับรูสวนแบงกําไร(ขาดทุน)ในบริษัทรวมที่แสดงรวมไวในงบกําไรขาดทุนซ่ึงแสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย จํานวน 0.03 ลานบาท และ (3.08) ลานบาท  ตามลําดับ  ซ่ึงคิดเปนรอยละ 
0.06 และรอยละ 2.81 ของกําไรสุทธิในงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ตามลําดับ จาก
งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 และ 2551 (รับรูเฉพาะผลการดําเนินงาน สําหรับงวด
สามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 และ 2551) และงบการเงินสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 
มิถุนายน 2552 และ 2551 ของบริษัทรวม ซ่ึงผานการตรวจสอบและสอบทานโดยผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตอื่นแลว ตามลําดับ และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาว
ที่แสดงรวมไวในงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย จํานวน 51.11 ลานบาท  คิดเปนรอย
ละ 2.81 ของสินทรัพยรวมในงบดุลซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 

 

2) สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ รับรูสวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมใน
งบกําไรขาดทุนซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย จํานวน 4.63 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.38 ของ
กําไรสุทธิในงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย จากงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 
มีนาคม 2551 และงบการเงินสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2551 ของบริษัทรวม ซึ่ง
ผานการตรวจสอบและสอบทานโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแลว  ตามลําดับ  และ  ณ  วันที่ 
31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาว จํานวน 50.99 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 
2.79 ของสินทรัพยรวมในงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย  
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8. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 
 

   สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 มีรายการเคลื่อนไหวดังตอไปนี้ 
 

 (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินซ่ึงแสดง 
 เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
ราคาตามบัญชีตนงวด-สุทธิ 345,221 
ซ้ือสินทรัพย 39,253 
โอนเขา 37,970 
จําหนาย/ตัดจําหนายสินทรัพย (3,131) 
โอนออก (37,970) 
คาเส่ือมราคา-แสดงรายการในงบกําไรขาดทุน  (47,699) 
คาเส่ือมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม (สวนของผูถือหุน) (490) 
คาเส่ือมราคาสะสม-จําหนาย/ตัดจําหนายสินทรัพย 2,641 
ราคาตามบัญชีส้ินงวด-สุทธิ 335,795 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551 คาตกแตงอาคารบนสัญญาเชาและบนสัญญา
สิทธิการเชาของบริษัทฯ ซ่ึงมีราคาตามบัญชี จํานวน 99.87 ลานบาท  และ 97.74 ลานบาท  ตามลําดับ  เมื่อ
ส้ินสุดสัญญาเชา สินทรัพยดังกลาวสวนใหญตกเปนของผูใหเชาหรือร้ือถอนคืนสูสภาพเดิมซ่ึงเปนไปตาม
สัญญา ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 20.2 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีสินทรัพยซ่ึงคิดคาเส่ือมราคา
ทั้งจํานวนแลว ในราคาทุน จํานวน 344.69 ลานบาท และ 318.51 ลานบาท ตามลําดับ  โดยบางสวนยังคงใช
งานอยู 

จากการที่บริษัทฯ เลือกบันทึกบัญชีตามเกณฑราคาทุน โดยเมื่อมีการตีราคาสินทรัพยเพิ่มขึ้นจะ
บันทึกเฉพาะมูลคาสุทธิของราคาตามบัญชีที่เพิ่มขึ้นไปยังบัญชีสินทรัพยที่ตีราคาเพิ่มคูกับบัญชีสวนเกินทุน
จากการตีราคาสินทรัพยเพิ่มนั้น สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 มีคาเส่ือม
ราคาสวนเกินทุนฯ ซ่ึงตัดจายไปยังบัญชีสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่มในสวนของผูถือหุน จํานวน 
0.25 ลานบาท  และ 0.49 ลานบาท  ตามลําดับ  ซ่ึงถาบริษัทฯ เลือกบันทึกบัญชีคา เ สื่อมราคาสวนเกิน
ทุนฯ ผานงบกําไรขาดทุนจะทําใหบริษัทฯ แสดงกําไรสุทธิ สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 
มิถุนายน 2552 ลดลงจํานวน 0.25 ลานบาท และ 0.49 ลานบาท ตามลําดับ และสําหรับงวดสามเดือนและหก
เดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 มีคาเส่ือมราคาสวนเกินทุนฯ ซ่ึงตัดจายไปยังบัญชีสวนเกินทุนจากการตี
ราคาสินทรัพยเพิ่มในสวนของผูถือหุน จํานวน 0.25 ลานบาท และ 0.49 ลานบาท  ตามลําดับ  ซ่ึงถาบริษัทฯ 
เลือกบันทึกบัญชีคาเส่ือมราคาสวนเกินทุนฯ ผานงบกําไรขาดทุน จะทําใหบริษัทฯ แสดงกําไรสุทธิ สําหรับ
งวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ลดลงจํานวน 0.25 ลานบาท  และ 0.49 ลานบาท 
ตามลําดับ แตไมมีผลกระทบตอกําไรตอหุนอยางมีสาระสําคัญ 
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9. สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ 
 

   สิทธิการเชาอาคารทั้งจํานวน เปนสิทธิการเชาพื้นที่ในศูนยการคาช้ันนํา เพื่อเปดสาขาราน
หนังสือซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร จํานวน 13 แหง ซ่ึงสวนใหญมีอายุประมาณ 15-30 ป โดยสําหรับงวดสามเดือนและ
หกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ตัดจายเปนคาใชจาย จํานวน 3.13 ลานบาท  และ 6.23 ลานบาท 
ตามลําดับ และสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ตัดจายเปนคาใชจาย จํานวน 
3.13 ลานบาท และ 6.27 ลานบาท ตามลําดับ 

 
10. ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดินไมใชดําเนินงาน-สุทธิ 
 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 มีรายการเคลื่อนไหวดังตอไปนี้ 
 

 (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
ราคาตามบัญชีตนงวด-สุทธิ 33,652 
คาเส่ือมราคาระหวางงวด (32) 
ราคาตามบัญชีส้ินงวด-สุทธิ 33,620 

 
11. สินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธิ 
 

สินทรัพยไมมีตัวตน ไดแก โปรแกรมคอมพิวเตอร ซ่ึงสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 
มิถุนายน 2552 มีรายการเคลื่อนไหวดังตอไปนี้ 

 

 (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
ราคาตามบัญชีตนงวด-สุทธิ 8,214 
ซ้ือระหวางงวด 1,889 
ตัดจายระหวางงวด (1,624) 
ราคาตามบัญชีส้ินงวด-สุทธิ 8,479 
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12. สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 
 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นไดรวมรายการเงินลงทุนซ่ึงติดภาระค้ําประกันการใชไฟฟา การเชา
พื้นที่ และตัวแทนจําหนายหนังสือ ดังนี้ 

- ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เงินฝากประจํา 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย
รอยละ 2.375 ตอป จํานวนเงิน 8.67 ลานบาท และ 8.47 ลานบาท ตามลําดับ ซ่ึงใชค้ําประกัน
เปนจํานวนเงิน 4.66 ลานบาท และ 4.63 ลานบาท ตามลําดับ 

- ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม  2551 พันธบัตรออมทรัพยอายุ 7 ป อัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 5.10 ตอป จํานวนเงิน 2.00 ลานบาท เทากันทั้งสองงวด โดยใชค้ําประกันเปน
จํานวนเงิน 2.00 ลานบาท และ 1.70 ลานบาท ตามลําดับ 

 
13. ทุนเรือนหุน 

 

ตามมติที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2544 อนุมัติใหออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อซ้ือหุนสามัญสําหรับกรรมการ พนักงานและผู รับชวงซ้ือหลักทรัพย จํานวน 
31,648,000 หนวย ราคา 1.00 บาทตอหนวย โดยแบงเปน 5 ฉบับ ระยะเวลาการใชสิทธิแตละฉบับหางกันทุก 
1 ป ซ่ึงสามารถใชสิทธิไดทุก 3 เดือน และสามารถใชสิทธิคร้ังสุดทายในวันที่ 14 มกราคม  2551 โดยแตละ
ฉบับสามารถใชสิทธิซ้ือหุนสามัญไดเปนสัดสวนรอยละ 10, 10, 10, 30 และ 40 ของจํานวนสิทธิที่ไดรับ
ทั้งหมด ตามลําดับ 

 

การใชสิทธิแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญ สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 
มิถุนายน 2551 โดยมีกรรมการและพนักงานมาใชสิทธิซ้ือหุนสามัญ จํานวน 155,800 หนวย มีผลใหทุนที่ออก
และชําระแลวของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจํานวน 0.16 ลานบาท โดยบริษัทฯ ไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระ
แลวเมื่อวันที่ 22 มกราคม  2551 และใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวหมดสิทธิแปลงสภาพแลว เมื่อวันที่ 14 
มกราคม 2551 

 
14. กําไรสะสม 
 

เงินปนผลและสํารองตามกฎหมาย 
  ประกอบดวย 
 

ผลการดําเนินงาน ป 2552 
สํารองตามกฎหมาย  มติท่ีประชุม 

คณะกรรมการ 
คร้ังท่ี 

วันท่ีประชุม วันท่ีจาย 
เงินปนผล 

เงินปนผล 
ตอหุน 
(บาท) 

รวมจาย 
เงินปนผล 
(ลานบาท) 

% ตอกําไร
สุทธิ 

จํานวนเงิน 
(ลานบาท) 

ไตรมาส 1 3/2552 11/05/2552 09/06/2552 0.10 32.39 - - 
รวม 0.10 32.39  - 
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ผลการดําเนินงาน ป 2551 

 
สํารองตามกฎหมาย 

 มติท่ีประชุม 
คณะกรรมการ/ 

ประชุมใหญสามัญ
ผูถือหุน 
คร้ังท่ี 

วันท่ีประชุม วันท่ีจาย 
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 - - 
ไตรมาส 4 1/2552 29/04/2552 28/05/2552 0.29 93.94 - - 

รวม 0.59 191.11  - 
 

ผลการดําเนินงาน ป 2550 
 

สํารองตามกฎหมาย 
 มติท่ีประชุม 

คณะกรรมการ/ 
ประชุมใหญสามัญ

ผูถือหุน 
คร้ังท่ี 

วันท่ีประชุม วันท่ีจาย 
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  - 
 
15. การบริหารจัดการทุน 
 

   วัตถุประสงคของบริษัทฯ และบริษัทรวมในการบริหารทางการเงิน คือ การดํารงไวซ่ึง
ความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง และการดํารงไวซ่ึงโครงสรางของทุนที่เหมาะสม 
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16. คาใชจายตามลักษณะ 
 

ประกอบดวย 
 (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วันที่ 30 มิถุนายน 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วันที่ 30 มิถุนายน 
 2552 2551 2552 2551 
เงินเดือน คาแรงและผลประโยชนอ่ืนของพนักงาน 110,141 103,759 210,798 200,643 
คาตอบแทนผูบริหารและกรรมการ 6,512 6,217 19,171 21,027 
คาเส่ือมราคาและตัดจําหนาย 28,083 25,352 55,587 50,168 
คาใชจายในการดําเนินงาน 110,947 114,288 220,081 211,980 
คาใชจายประมาณการทางบัญชี 10,195 279 6,178 (4,382) 
คาใชจายผันแปรตามยอดขาย 59,222 51,970 109,362 100,253 
คาใชจายอ่ืน 40,043 20,524 68,690 43,430 
ซ้ือสินคา 732,014 743,068 1,396,824 1,414,094 
การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและงานระหวาง
ทํา 

49,395 (24,331) 76,628 
(16,468) 

ดอกเบี้ยจาย 8 8 146 123 
รวม 1,146,560 1,041,134 2,163,465 2,020,868 

 
17. คาตอบแทนผูบริหารและกรรมการ 
 

17.1 คาตอบแทนผูบริหารและกรรมการสวนหนึ่งเปนคาตอบแทนกรรมการ ซ่ึงเปนผลประโยชนที่จายใหแก
กรรมการของบริษัทฯ ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด โดยไมรวมเงินเดือน และ
ประโยชนที่เกี่ยวของที่จายใหกับกรรมการบริหารของบริษัทฯ ดังนี้ 
 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
 2552 2551 
สํา ห รับ งว ดสา ม เดื อน ส้ิน สุดวั นที่  3 0
มิถุนายน 

1.00 1.00 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2.00 5.42 
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 17.2 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2551 มีมติเปนเอก
ฉันท อนุมัติวงเงินคาตอบแทน(บําเหน็จ)ที่จะจายใหคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ สําหรับ
 ผลการดําเนินงานป 2550 ในวงเงินไมเกิน 3.42 ลานบาท และสําหรับป 2551 ในวงเงินรวมทั้งส้ินไม
เกิน  4.00 ลานบาท ซ่ึงมติดังกลาวไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 
 29 เมษายน 2551 แลว เปนผลใหงบการเงินสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 บันทึก
 คาตอบแทน(บําเหน็จ)กรรมการ ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของคาตอบแทนกรรมการตามขอ 17.1 ดังนี้ 

- คาตอบแทน(บําเหน็จ)กรรมการ จากผลการดําเนินงานสําหรับป 2550 จํานวน 3.42 ลานบาท  
- คาตอบแทน(บําเหน็จ)กรรมการ จากผลการดําเนินงานสําหรับป 2551 บันทึกเปนคาบําเหน็จ
คางจาย จํานวน 1.00 ลานบาท  

 
18. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 

   บริษัทฯ คํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล  สําหรับงวดสามเด  ือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 
มิถุนายน 2552 ในอัตรารอยละ 25 และสําหรับงวดสามเด ือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ใน
อัตรารอยละ 30 ของกําไรสุทธิทางบัญชีภายหลังการบวกกลับรายการปรับปรุงตามประมวลรัษฎากร โดย
บริษัทฯ ใชอัตราภาษีรอยละ 30 ในไตรมาส 1-ไตรมาส 3 ป 2551 ตอมาพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตรารัษฎากร ฉบับที่ 475 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2551 ใหลดอัตราภาษีเงินไดนิติ
บุคคลจากรอยละ 30 เปนรอยละ 25 ของกําไรสุทธิ สําหรับบริษัทจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้เฉพาะกําไรสุทธิในสวนที่ไมเกิน 300 ลานบาท เปนเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชี
ตอเนื่องกันนับตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม  2551 บริษัทฯ จึงใชสิทธิลด
อัตราภาษีตามพระราชกฤษฎีกาขางตนในไตรมาส 4 ป 2551 และงบการเงินสําหรับป 2551 

 
19. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
  

   บริษัทฯ ดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจผลิตและจําหนายหนังสือ รวมทั้งดําเนิน
ธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย ดังนั้นรายได กําไรและสินทรัพยทั้งหมดที่แสดงในงบ
การเงินจึงเกี่ยวกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว  
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20. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหนา 
 

20.1 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ ยังมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะ
เกิดขึ้น ดังนี้ 

(หนวย : พันบาท) 
 ณ วันที่  ณ วันที ่
 30 มิถุนายน 2552 31 ธันวาคม 2551 

 วงเงินทั้งส้ิน วงเงินใชไป วงเงินคงเหลือ วงเงินทั้งส้ิน วงเงินใชไป วงเงินคงเหลือ 
หนังสือค้ําประกัน 49,000 4,875 44,125 49,000 4,847 44,153 
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 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551 หนังสือค้ําประกัน สวนหนึ่งจํานวนเงิน 
4.66 ลานบาท และ 4.63 ลานบาท ตามลําดับ ค้ําประกันโดยบัญชีเงินฝากประจํา 12 เดือน ตามหมาย
เหตุประกอบงบการเงินขอที่ 12 

 

20.2 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีสัญญาเชาอาคารและสัญญาบริการกับ
บริษัทและบุคคลภายนอก เพื่อใชเปนที่ทําการสํานักงานใหญและศูนยกระจายสินคาของบริษัทฯ และไดทํา
สัญญาเชาพื้นที่เพื่อเปนที่ตั้งสาขารวมทั้งส้ิน จํานวน 293 สาขา และ 283 สาขา  ตามลําดับ  โดยมีอายุ
สัญญาเชาตั้งแต 1 ถึง 10 ป ซ่ึงสําหรับป 2552 และ 2551 คาเชาและคาบริการสาธารณูปโภคที่ตองจาย
รวมทั้งหมดตอป ประมาณ 415.07 ลานบาท และ 374.66 ลานบาท  ตามลําดับ  โดยสวนใหญคํานวณ
จากรอยละของยอดขาย 

 

  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม  2551 บริษัทฯ ไดทําสัญญาเชาคลังสินคา 
(ถนนกิ่งแกว) กับบริษัทแหงหนึ่ง จํานวน 3 ฉบับดังนี้ 

- สัญญาเชาที่ดินและอาคารคลังสินคา ระยะเวลาการเชา 3 ป ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 
 31 ธันวาคม 2554 โดยมีอัตราคาเชาอยูระหวางปละ 12.00 ลานบาท ถึง 12.83 ลานบาท 
- สัญญาเชาอาคารสํานักงานบริเวณคลังสินคา ระยะเวลาการเชา 3 ป ตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน 

2549 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2552 โดยปจจุบันมีการตอสัญญาฉบับใหมระยะเวลาการเชา 2 ป 6 
เดือน เร่ิมตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม  2554 โดยมีอัตราคาเชาอยู
ระหวางปละ 4.17 ลานบาท ถึง 4.47 ลานบาท 

- สัญญาเชาอาคารคลังสินคา(ใหม) ระยะเวลาการเชา 12 ป 9 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม  2551 
ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 โดยมีอัตราคาอยูระหวางปละ 1.78 ลานบาท ถึง 2.64 ลานบาท และ
จายชําระเงินมัดจํา จํานวน 1.60 ลานบาท ซ่ึงผูใหเชาจะคืนเงินประกันเมื่อส้ินสุดสัญญาเชา 

 

  ทั้งนี้สัญญาเชาทั้ง 3 ฉบับดังกลาวใหชําระคาเชาลวงหนาเปนรายป 
20.3 บริษัทฯ ทําสัญญาแตงตั้งตัวแทนจําหนายกับบริษัทในตางประเทศแหงหนึ่ง อายุสัญญา 3 ป ตั้งแตวันที่  

1 มกราคม  2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม  2552 โดยบริษัทฯ ตองสนับสนุนการสงเสริมการขายและ
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การตลาดของตัวแทนจําหนาย ในอัตรารอยละ 2.50 ของยอดซ้ือหนังสือ และบริษัทฯ ตองจัดใหมีพื้นที่
สํานักงานและบริการเพื่อการสนับสนุนการตลาด ซ่ึงตนทุนที่เกิดขึ้นจริงสามารถหักคาใชจายเพื่อการ
สนับสนุนแกตัวแทนจําหนายได  

 

20.4 สัญญาลิขสิทธ์ิ 
  บริษัทฯ ทําสัญญาอนุญาตใหใชลิขสิทธ์ิหนังสือกับเจาของผลงานตางๆ โดยมีอายุสัญญา  3 ป 

และสามารถตออายุสัญญาไปอีก 3 ป โดยอัตโนมัติและมีการจายคาตอบแทนเปนอัตรารอยละของ
จํานวนเลมที่จัดพิมพหรือจําหนาย 

 

20.5 บริษัทฯ ทําสัญญาและขอตกลงเพื่อเชาเคร่ืองพิมพกับบริษัทแหงหนึ่ง กําหนดระยะเวลา  1 ป เมื่อครบ
กําหนดอายุสัญญาแลวไมมีฝายใดฝายหนึ่งบอกเลิกสัญญาเปนลายลักษณอักษรใหถือเสมือนวาสัญญามี
ผลผูกพันตามเดิมตอไปอีก 1 ป อัตราคาบริการงานพิมพคิดจากจํานวนการพิมพเอกสาร สําหรับป 
2552 และ 2551 คาบริการที่ตองจายรวมทั้งส้ินตอป ประมาณ 3.88 ลานบาท  และ 3.36 ลานบาท 
ตามลําดับ เมื่อส้ินสุดสัญญาเชา ผูใหเชามีสิทธิที่จะนําเคร่ืองพิมพที่ใหเชากลับคืนจากผูเชาไดทันที  

 
21. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน ความเส่ียงจากอัตรา
ดอกเบี้ย ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเส่ียงดานการใหสินเช่ือ และมูลคายุติธรรม เปนลักษณะเดียวกัน
กับงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 

 
22. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน 

 

ในเดือนกรกฎาคม 2552 สาขารานหนังสือซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรแหงหนึ่ง ไดรับผลกระทบจากเพลิง
ไหมในบริเวณใกลเคียงเปนผลใหมีสินทรัพยหลังหักคาเส่ือมราคาสะสมและสินคาเสียหายทั้งหมดมูลคา 
13.60 ลานบาท ซ่ึงบริษัทฯ ไดทําประกันภัยไวครอบคลุมแลว 

 
23. การอนุมัติงบการเงิน 
   

   คณะกรรมการบริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ไดอนุมัติใหออกงบการเงินแลว เมื่อวันที่ 14 
สิงหาคม 2552 

 
 

       


