
รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ คณะกรรมการบริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากดั (มหาชน) 
 
ขาพเจาไดสอบทานงบดุลซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 งบกําไรขาดทุน 

ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551 งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย สําหรับงวดเกาเดือน
ส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และไดสอบทานงบดุลเฉพาะกิจการซ่ึงแสดง
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 งบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนและ
งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของ
บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํ ากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและ
ครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการ
สอบทานของขาพเจา งบการเงินของบริษัทรวมแหงหนึ่ง ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 8.3 ซ่ึงนํามาบันทึก
เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียผานการสอบทานโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ขาพเจาไดรับรายงานของผูสอบบัญชี
รับอนุญาตนั้น และการเสนอรายงานของขาพเจาในสวนที่เกี่ยวของกับจํานวนเงินของรายการตางๆ ของบริษัทรวม
ซ่ึงรวมอยูในงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียถือตามรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นนั้น ณ วันที่ 
30 กันยายน 2552 เงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวที่แสดงรวมไวในงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 
จํานวน 50.74 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.81 ของสินทรัพยรวมในงบดุลซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย และ
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวที่แสดงรวมไวในงบกําไรขาดทุนซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวน
ไดเสีย สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 จํานวน 0.37 ลานบาท และ 0.26 ลานบาท 
ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 0.92 และรอยละ 0.17 ของกําไรสุทธิ ตามลําดับ และสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุด
วันที่ 30 กันยายน 2551 จํานวน 0.99 ลานบาท และ 4.07 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 2.13 และรอยละ 2.60 ของ
กําไรสุทธิ ตามลําดับ 

 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ เกี่ยวกับการสอบทาน ซ่ึงกําหนดให

ขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานสอบทาน เพื่อใหไดความเช่ือมั่นอยางพอประมาณวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัด โดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของ
กิจการและการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงินจึงใหความเช่ือมั่นนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ที่รับรองทั่วไป ดังนั้นขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินที่สอบทานได ประกอบกับรายงานของผูสอบบัญชี
รับอนุญาตอื่น ที่กลาวถึงในวรรคแรกใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการรายงานการสอบทานของขาพเจา 



จากการสอบทานของขาพเจาและรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ขาพเจาไมพบส่ิงที่เปนเหตุ
ใหเช่ือวา งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
ดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 
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 จํากัด 
 
 
 

(นางสาวศันสนีย  พูลสวัสดิ์) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6977 

 
กรุงเทพมหานคร 
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 
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(หนวย : พันบาท)

 หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551
ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
สอบทานแลว สอบทานแลว

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 386,950              336,679          386,950              336,679          
เงินลงทุนช่ัวคราว-สุทธิ 4 189,101              167,931          189,101              167,931          
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ 5 92,307                81,116            92,307                81,116            
เงินใหกูยืมแกบริษัทรวม 3.1 -                      11,000            -                      11,000            
สินคาคงเหลือ-สุทธิ 6 420,332              498,625          420,332              498,625          
คาใชจายจายลวงหนา 23,289                23,709            23,289                23,709            
ลูกหนี้เงินชดเชยคาเสียหาย 7 12,708                -                  12,708                -                  
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 14,460                14,434            14,460                14,434            

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,139,147           1,133,494       1,139,147           1,133,494       
สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม-สุทธิ 8 76,915                75,595            69,532                69,532            
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 9 321,819              345,221          321,819              345,221          
สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ 10 119,725              129,125          119,725              129,125          
ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดินไมใชดําเนินงาน-สุทธิ 11 33,603                33,652            33,603                33,652            
สินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธิ 12 7,792                  8,214              7,792                  8,214              
คาลิขสิทธ์ิและคาแปลจายลวงหนา 25,067                21,711            25,067                21,711            
เงินค้ําประกันการเชาและเงินมัดจํา 67,370                63,681            67,370                63,681            
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 13 14,982                15,796            14,982                15,796            

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 667,273              692,995          659,890              686,932          
รวมสินทรัพย 1,806,420           1,826,489       1,799,037           1,820,426       

 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ตามวิธีสวนไดเสีย ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบดุล

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2551

งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(หนวย : พันบาท)

 หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551
ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
สอบทานแลว สอบทานแลว

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย 974,156              973,139          974,156              973,139          
คาใชจายคางจาย 96,446                97,448            96,446                97,448            
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 16,764                22,096            16,764                22,096            
เจาหนี้และตั๋วเงินจายอื่น 16,882                36,669            16,882                36,669            
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 39,765                34,807            39,765                34,807            

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,144,013           1,164,159       1,144,013           1,164,159       
หนี้สินไมหมุนเวียน

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 8,711                  8,381              8,711                  8,381              
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 8,711                  8,381              8,711                  8,381              

รวมหนี้สิน 1,152,724           1,172,540       1,152,724           1,172,540       
สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 14
   ทุนจดทะเบียน

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

หุนสามัญ 323,921,130 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท 323,921              323,921          323,921              323,921          
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 149,421              149,421          149,421              149,421          
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย 4 (10,381)               (21,556)           (10,381)               (21,556)           
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม 9 28,325                29,065            28,325                29,065            
สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวน

การถือหุนในบริษัทรวม (6,764)                 (6,764)             -                      -                  
กําไรสะสม 15

จัดสรรแลว
     สํารองตามกฎหมาย 35,627                35,627            35,627                35,627            
ยังไมไดจัดสรร 133,547              144,235          119,400              131,408          

รวมสวนของผูถือหุน 653,696              653,949          646,313              647,886          
    รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,806,420           1,826,489       1,799,037           1,820,426       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ตามวิธีสวนไดเสีย ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

บริษัท  ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบดุล

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2551

งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(หนวย : พันบาท)

หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

รายไดจากการขาย 1,128,939     1,130,118     1,128,939        1,130,118        
ตนทุนขาย (770,624)       (792,863)       (770,624)         (792,863)         
กําไรขั้นตน 358,315        337,255        358,315           337,255           
รายไดอื่น 4,825            14,638          4,825               14,638             
รายไดดอกเบี้ยรับและเงินปนผล 2,691            5,055            2,691               5,055               
กําไรกอนคาใชจาย 365,831        356,948        365,831           356,948           
คาใชจายในการขาย (189,754)       (178,280)       (189,754)         (178,280)         
คาใชจายในการบริหาร (111,238)       (110,094)       (111,238)         (110,094)         
คาตอบแทนผูบริหารและกรรมการ 18 (6,461)           (6,251)           (6,461)             (6,251)             
รวมคาใชจาย (307,453)       (294,625)       (307,453)         (294,625)         
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (370)              (993)              -                  -                  
กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 58,008          61,330          58,378             62,323             
ตนทุนทางการเงิน (11)                (14)                (11)                  (14)                  
กําไรสุทธิกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 57,997          61,316          58,367             62,309             
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 19 (17,794)         (14,706)         (17,794)           (14,706)           
กําไรสุทธิ 40,203          46,610          40,573             47,603             

กําไรตอหุน (หนวย : บาท) 0.12              0.14              0.13                 0.15                 
จํานวนหุนสามัญ (หนวย : พันหุน) 323,921        323,921        323,921           323,921           

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
 งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2552 และ 2551

งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามวิธีสวนไดเสีย ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน



6                      

(หนวย : พันบาท)

หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

รายไดจากการขาย 3,418,471     3,269,371     3,418,471        3,269,371        
ตนทุนขาย (2,335,291)    (2,257,508)    (2,335,291)      (2,257,508)      
กําไรขั้นตน 1,083,180     1,011,863     1,083,180        1,011,863        
รายไดอื่น 20,052          26,920          20,052             26,920             
รายไดดอกเบี้ยรับและเงินปนผล 7,852            13,242          9,352               14,742             
กําไรกอนคาใชจาย 1,111,084     1,052,025     1,112,584        1,053,525        
คาใชจายในการขาย (577,290)       (519,279)       (577,290)         (519,279)         
คาใชจายในการบริหาร (303,021)       (303,543)       (303,021)         (303,543)         
คาตอบแทนผูบริหารและกรรมการ 18 (25,632)         (27,278)         (25,632)           (27,278)           
รวมคาใชจาย (905,943)       (850,100)       (905,943)         (850,100)         
สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทรวม 2,820            (862)              -                  -                  
กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 207,961        201,063        206,641           203,425           
ตนทุนทางการเงิน (157)              (137)              (157)                (137)                
กําไรสุทธิกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 207,804        200,926        206,484           203,288           
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 19 (59,771)         (44,489)         (59,771)           (44,489)           
กําไรสุทธิ 148,033        156,437        146,713           158,799           

กําไรตอหุน (หนวย : บาท) 0.46              0.48              0.45                 0.49                 
จํานวนหุนสามัญ (หนวย : พันหุน) 323,921        323,921        323,921           323,921           

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
 งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2552 และ 2551

งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามวิธีสวนไดเสีย ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
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ทุนเรือนหุนท่ีออก สวนเกิน กําไร(ขาดทุน) สวนเกินทุน สวนต่ํากวาทุนจากการ รวม
และชําระแลว มูลคาหุน ท่ียังไมเกิดข้ึนใน จากการตีราคา เปล่ียนแปลงสัดสวน จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร

หมายเหตุ สามัญ หลักทรัพยเผ่ือขาย สินทรัพยเพิ่ม การถือหุนในบริษัทรวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 323,921             149,421 (21,556)                29,065           (6,764)                           35,627     144,235          653,949   
คาเส่ือมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม -                     -         -                       (740)              -                                -           -                  (740)         
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย -                     -         11,175                  -                -                                -           -                  11,175     
รวมรายได(คาใชจาย)ที่รับรูในสวนของผูถือหุน -                     -         11,175                  (740)              -                                -           -                  10,435     
กําไรสุทธิสําหรับงวด -                     -         -                       -                -                                -           148,033          148,033   
รวมรายได(คาใชจาย)ทั้งส้ินที่รับรูสําหรับงวด -                     -         11,175                  (740)              -                                -           148,033          158,468   
จายเงินปนผล 15 -                     -         -                       -                -                                -           (158,721)         (158,721)  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 323,921             149,421 (10,381)                28,325           (6,764)                           35,627     133,547          653,696   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 323,765             149,421 (2,757)                  30,057           (6,764)                           35,627     130,999          660,348   
คาเส่ือมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม -                     -         -                       (743)              -                                -           -                  (743)         
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย -                     -         (9,364)                  -                -                                -           -                  (9,364)      
รวมรายได(คาใชจาย)ที่รับรูในสวนของผูถือหุน -                     -         (9,364)                  (743)              -                                -           -                  (10,107)    
กําไรสุทธิสําหรับงวด -                     -         -                       -                -                                -           156,437          156,437   
รวมรายได(คาใชจาย)ทั้งส้ินที่รับรูสําหรับงวด -                     -         (9,364)                  (743)              -                                -           156,437          146,330   
จายเงินปนผล 15 -                     -         -                       -                -                                -           (149,004)         (149,004)  
พนักงานใชใบสําคัญแสดงสิทธิ 14 156                    -         -                       -                -                                -           -                  156          
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 323,921             149,421 (12,121)                29,314           (6,764)                           35,627     138,432          657,830   

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม
(หนวย : พันบาท)

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2552 และ 2551

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน

งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
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ทุนเรือนหุนท่ีออก สวนเกิน กําไร(ขาดทุน) สวนเกินทุน รวม
และชําระแลว มูลคาหุน ท่ียังไมเกิดข้ึนใน 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   
คาเส่ือมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม -                      -         -                       (740)              -            -                 (740)         
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย -                      -         11,175                  -                -            -                 11,175     
รวมรายได(คาใชจาย)ที่รับรูในสวนของผูถือหุน -                      -         11,175                  (740)              -            -                 10,435     
กําไรสุทธิสําหรับงวด -                      -         -                       -                -            146,713          146,713   
รวมรายได(คาใชจาย)ทั้งส้ินที่รับรูสําหรับงวด -                      -         11,175                  (740)              -            146,713          157,148   
จายเงินปนผล 15 -                      -         -                       -                -            (158,721)        (158,721)  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 323,921              149,421 (10,381)                28,325           35,627      119,400          646,313   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 323,765              149,421 (2,757)                  30,057           35,627      115,247          651,360   
คาเส่ือมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม -                      -         -                       (743)              -            -                 (743)         
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย -                      -         (9,364)                  -                -            -                 (9,364)      
รวมรายได(คาใชจาย)ที่รับรูในสวนของผูถือหุน -                      -         (9,364)                  (743)              -            -                 (10,107)    
กําไรสุทธิสําหรับงวด -                      -         -                       -                -            158,799          158,799   
รวมรายได(คาใชจาย)ทั้งส้ินที่รับรูสําหรับงวด -                      -         (9,364)                  (743)              -            158,799          148,692   
จายเงินปนผล 15 -                      -         -                       -                -            (149,004)        (149,004)  
พนักงานใชใบสําคัญแสดงสิทธิ 14 156                     -         -                       -                -            -                 156          
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 323,921              149,421 (12,121)                29,314           35,627      125,042          651,204   

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย : พันบาท)
กําไรสะสม

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2552 และ 2551

งบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน



9                     

2551 2552 2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 207,804      200,926       206,484          203,288          
ปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน

หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (หนี้สูญไดรับคืน) (1,247)         (1,770)         (1,247)             (1,770)             
รายการปรับปรุงจากการเคลียรบัญชีลูกหนี้ (77)              (200)            (77)                  (200)                
ขาดทุนจากประมาณการรับคืนสินคา (โอนกลับบัญชี) (97)              (5,884)         (97)                  (5,884)             
ขาดทุนจากสินคาสูญหาย 16,607        22,887         16,607            22,887            
ขาดทุนจากสํารองสินคาสูญหาย เส่ือมสภาพและเคลื่อนไหวชา 7,009          535              7,009              535                 
ขาดทุนจากการบริจาคสินคา 8,358          15,389         8,358              15,389            
ขาดทุนจากการทําลายสินคา 2,784          4,365           2,784              4,365              
รายไดรอชดเชยบางสวนจากบริษัทประกันภัย (122)            -              (122)                -                  
สวนแบง(กําไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (2,820)         862              -                  -                  
คาเส่ือมราคา-สินทรัพยถาวรที่ใชในการดําเนินงาน 71,817        64,734         71,817            64,734            
คาเส่ือมราคา-สินทรัพยถาวรที่ไมใชในการดําเนินงาน 49               49                49                   49                   
ขาดทุนจากการจําหนายและตัดจําหนายสินทรัพยถาวร 116             1,015           116                 1,015              
สิทธิการเชาอาคารตัดจาย 9,400          9,434           9,400              9,434              
สินทรัพยไมมีตัวตนตัดจาย 2,311          2,687           2,311              2,687              
รายการปรับปรุงจากการเคลียรบัญชีเจาหนี้ (1,953)         -              (1,953)             -                  
ดอกเบี้ยจาย 157             137              157                 137                 
รายไดดอกเบี้ยรับ (3,154)         (6,414)         (3,154)             (6,414)             
รายไดเงินปนผล (4,698)         (6,828)         (6,198)             (8,328)             
รายไดเงินชดเชยจากการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของสาขา -              (5,261)         -                  (5,261)             
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนช่ัวคราว -              (1,038)         -                  (1,038)             

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 312,244      295,625       312,244          295,625          

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2552

งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามวิธีสวนไดเสีย ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2552 และ 2551
(หนวย : พันบาท)
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2551 2552 2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ตอ)
สินทรัพยดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง

ลูกหนี้การคาและต๋ัวเงินรับ (9,770)         (1,584)         (9,770)             (1,584)             
สินคาคงเหลือ 30,949        (67,463)       30,949            (67,463)           
คาใชจายจายลวงหนา 420             9,100           420                 9,100              
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (377)            8,416           (377)                8,416              
คาลิขสิทธ์ิและคาแปลจายลวงหนา (3,356)         1,237           (3,356)             1,237              
เงินค้ําประกันการเชาและเงินมัดจํา (3,689)         (9,562)         (3,689)             (9,562)             
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 1,880          (3,137)         1,880              (3,137)             

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจาหนี้การคาและต๋ัวเงินจาย 2,970          53,206         2,970              53,206            
คาใชจายคางจาย (1,002)         3,753           (1,002)             3,753              
เจาหนี้และต๋ัวเงินจายอื่น (19,787)       3,677           (19,787)           3,677              
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 5,454          1,208           5,454              1,208              
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 330             690              330                 690                 

เงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน 316,266      295,166       316,266          295,166          
จายดอกเบี้ยจาย (157)            (137)            (157)                (137)                
จายภาษีเงินไดนิติบุคคล (65,103)       (85,980)       (65,103)           (85,980)           

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 251,006      209,049       251,006          209,049          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนช่ัวคราว 5                 56,926         5                     56,926            
เงินสดจายจากการซ้ือเงินลงทุนช่ัวคราว (10,000)       (35,329)       (10,000)           (35,329)           
ลงทุนเพิ่มในเงินลงทุนอื่น (1,066)         (500)            (1,066)             (500)                
เงินสดรับคืนจากการใหกูยืมแกบริษัทรวม 14,000        -              14,000            -                  
เงินสดจายจากการใหกูยืมแกบริษัทรวม (3,000)         (16,000)       (3,000)             (16,000)           
ดอกเบี้ยรับ 3,505          6,205           3,505              6,205              
เงินปนผลรับ 6,198          7,270           6,198              7,270              
ซ้ืออุปกรณ (48,054)       (118,968)     (48,054)           (118,968)         
ซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน (1,889)         (445)            (1,889)             (445)                
เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 403             564              403                 564                 
เงินสดรับจากการจําหนายทรัพยสินรอจําหนาย -              20,000         -                  20,000            

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (39,898)       (80,277)       (39,898)           (80,277)           

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามวิธีสวนไดเสีย ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2552 และ 2551

2552

(หนวย : พันบาท)
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2551 2552 2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจายเจาหนี้คาสินทรัพย (2,116)         (2,172)         (2,116)             (2,172)             
เงินสดรับจากผูมาใชใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญเพิ่ม -              156              -                  156                 
จายเงินปนผล (158,721)     (149,004)     (158,721)         (149,004)         

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (160,837)     (151,020)     (160,837)         (151,020)         

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ 50,271        (22,248)       50,271            (22,248)           
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 336,679      298,784       336,679          298,784          
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายงวด 386,950      276,536       386,950          276,536          

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม
1. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  ประกอบดวย

เงินสด 16,534        20,309         16,534            20,309            
เงินฝากธนาคาร (อายุไมเกิน 3 เดือน) 121,958      141,278       121,958          141,278          
พันธบัตรรัฐบาล (อายุไมเกิน 3 เดือน) 248,458      114,949       248,458          114,949          
         รวม 386,950      276,536       386,950          276,536          

2. รายการที่ไมกระทบกระแสเงินสด 
2.1 บันทึกรายการกําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาเงินลงทุน

ในหลักทรัพยเผื่อขายกับสวนของผูถือหุน 11,175        (9,364)         11,175            (9,364)             
2.2 ซ้ือสินทรัพยถาวรโดยยังไมไดจายชําระ 1,620          4,529           1,620              4,529              
2.3 ตัดจายสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม 740             743              740                 743                 
2.4 บันทึกลูกหนี้เงินชดเชยคาเสียหายจากเหตุการณไฟไหม ซ่ึงยังไมไดรับชําระ 12,708        -              12,708            -                  
2.5 บันทึกต้ังคาเผื่อสินคาเส่ือมสภาพจากเหตุการณไฟไหม 12,586        -              12,586            -                  

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2552 และ 2551

2552

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ

ตามวิธีสวนไดเสีย ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันท่ี 30 กันยายน 2552 และ 2551 (ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว) 
และวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 (ตรวจสอบแลว) 

_____________________________________ 
1. ขอความทั่วไป 

 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) จดทะเบียนจัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2517 
และแปลงสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2536 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107536000285 
สํานักงานใหญต้ังอยูเลขที่ 1858/87-90 อาคารเนช่ันทาวเวอร ช้ันที่ 19 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบาง
นา กรุงเทพฯ 10260 ศูนยกระจายสินคาต้ังอยูเลขที่ 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 34 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบการเงิน
ระหวางกาล (ฉบับที่ 41 เดิม) และไดแสดงรายการในงบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด ในรูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป ตามมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การนํา เสนองบ การเงิน  (ฉบับ ที ่ 35  เดิม )  รวมทั ้งเป ดเผย
ขอมูลตามขอกําหนดในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
ขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

  งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิม เวนแตจะเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการ
บัญชี 

 

2.2 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปที่นําเสนอคร้ังลาสุด ดังนั้น
งบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหมๆ เพื่อไมให
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ขอมูลที่นําเสนอซํ้าซอนกับขอมูลที่ไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงินระหวางกาลนี้
ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

2.3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ สําหรับงบการเงินระหวางกาลนี้เปนนโยบายการบัญชีเดียวกันกับที่ใชในงบ
การเงินสําหรับปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 

 

2.4 การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม 
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี เร่ือง มาตรฐานการบัญชี โดยยกเลิกแมบท

การบัญชีและมาตรฐานการบัญชีบางฉบับเพื่อออกฉบับใหมแทน และประกาศใชแมบทการบัญชี 
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับใหม ดังนี้ 

 

ประกาศ 
สภาวิชาชีพบัญชี 

ฉบับที ่

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) - 
  - ฉบั บที่  4 7  เ รื่ อง  ก าร เป ดเ ผย ขอ 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 ทันท ี
   - 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 งบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันเดียวกันไดมีการจัดประเภทรายการบัญชี
และรูปแบบที่นําเสนอเพื่อใหสอดคลองกับรายการในงบการเงินสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือน
ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา ลงวันที่ 30 มกราคม 2552 เร่ือง 
กําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552 และงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีการจัด
ประเภทหนี้สินหมุนเวียนอื่น จํานวน 1.03 ลานบาท ไปยังเจาหนี้การคาและต๋ัวเงินจาย เพื่อประโยชน
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ในการเปรียบเทียบกับงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 ซ่ึงไมมีผลกระทบตอกําไรสุทธิหรือสวน
ของผูถือหุนตามที่ไดรายงานไปแลว 

 

2.6 บริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงินเปนภาษาไทยตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ซ่ึงหลักการบัญชีที่
ใชอาจแตกตางจากหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศอื่น เพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงิน
บริษัท ฯ ไดจัดทํางบการเ งินฉบับ ภาษาอังกฤษ โดยแป ลจากงบ การเงินฉบับภาษาไท ยนี้เพื่อ
วัตถุประสงคของการรายงานภายในประเทศ 

 
3. รายการกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

   บริษัทฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการที่เกี่ยวของกันโดยมีผูถือหุนกลุมเดียวกันหรือมี
กรรมการรวมกัน ยอดคงเหลือและรายการระหวางกันที่สําคัญระหวางบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวของกันมีดังนี้ 

 

3.1 สินทรัพยและหนี้สินระหวางกัน 
(หนวย : พันบาท) 

  งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/ 
  งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
  ณ วันที่ 
 ลักษณะความสัมพันธ 30 กันยายน 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 
     

เจาหน้ีการคา     
บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด บริษัทรวม 2,423 2,023 
บริษัท จี เอ็ม เอ็ม แกรมม่ี จํากัด (มหาชน) ผูถือหุน 4,556 8,870 
บริษัท บลิส พับลิชชิ่ง จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน 3,021 5,231 
บริษัท โพสต พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน) บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน 2,670 1,946 

รวม  12,670 18,070 
 

ในป 2552 และ 2551 เงินใหกูยืมแกบริษัทรวมทั้งจํานวนเปนเงินใหกูยืมในรูปต๋ัวสัญญาใชเงินอายุ 1 
ป คิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยสินเช่ือของธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง ในอัตรารอยละ MOR ตอป เทากันทั้ง
สองปโดยมวีัตถุประสงคเพื่อใหบริษัทรวมใชในการกอสรางและเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานของ
โรงเรียน ซ่ึงในไตรมาส 1 ป 2552 บริษัทฯ ไดรับชําระเงินสวนที่เหลือแลวทั้งจํานวน 
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3.2 รายไดและคาใชจายระหวางกัน 
 

  (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
  สําหรับงวดเกาเดือน  

 ลักษณะความสัมพันธ ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน นโยบายการคิดราคาระหวางกัน 
  2552 2551  

มูลคาซื้อสินคา     
บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด บริษัทรวม 427 1,594 ราคาตลาด 
บริษัท จี เอ็ม เอ็ม แกรมม่ี จํากัด (มหาชน) ผูถือหุน 9,575 7,673 ราคาตลาด 
บริษัท บลิส พับลิชชิ่ง จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน 9,745 11,041 ราคาตลาด 
บริษัท โพสต พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน) บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน 20,661 1,131 ราคาตลาด 

รวม  40,408 21,439  
     

ดอกเบี้ยรับ     
บริษัท เพลินพัฒน จํากัด บริษัทรวม 114 288 อัตราดอกเบี้ยรอยละ MOR ตอป 

 
4. เงินลงทุนช่ัวคราว-สุทธิ 
 

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

 ราคาทุน มูลคายุติธรรม เงินปนผล 
สําหรับงวด

เกาเดือน 

เงินปนผล 
ท่ีไดรับ
สะสม 

 ราคาทุน มูลคายุติธรรม เงินปนผล 
สําหรับป 

เงินปนผล 
ท่ีไดรับ
สะสม 

หลักทรัพยเผ่ือขาย :-         
ตราสารทุน         
หนวยลงทุน         

กองทุนเปด เอกเอเซียพูนผล 30,000 23,853 2,335 7,274 30,000 16,822 4,939 4,939 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยบางกอก 19,101 16,331 1,013 6,127 19,101 14,325 1,375 5,114 
กองทุนรวมวายุภักษหนึ่ง 30,000 29,850 1,350 10,050 30,000 27,900 2,100 8,700 

ตราสารหนี ้         
กองทุนเปด แอสเซทพลัสตราสารหนี้ปนผล 2 110,381 109,067 - - 110,386 108,884 - - 

รวม 189,482 179,101 4,698 23,451 189,487 167,931 8,414 18,753 
หัก  ขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนในหลักทรัพยเผ่ือขาย (10,381) - - - (21,556) - - - 

สุทธ ิ 179,101 179,101 4,698 23,451 167,931 167,931 8,414 18,753 
เงินฝากประจํา 7 เดือน 10,000 - - - - - - - 

รวมเงินลงทุนชั่วคราว-สุทธ ิ 189,101 179,101 4,698 23,451 167,931 167,931 8,414 18,753 
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5. ลูกหนี้การคาและต๋ัวเงินรับ-สุทธิ 
 

 ลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้ 
  (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทนุตามวิธีสวนไดเสีย/ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
 ณ วันที ่
 30 กันยายน 2552  31 ธันวาคม 2551 

ลูกหนี้การคา    
ยังไมถึงกําหนดชําระ 33,869  39,616 
เกินกําหนดชําระไมเกิน   6 เดือน 57,580 38,438 
เกินกําหนดชําระมากกวา   6 เดือน ถึง 12 เดือน 701  2,048 
เกินกําหนดชําระมากกวา 12 เดือน 24,743  21,058 

รวมลูกหนี้การคา 116,893  101,160 
ต๋ัวเงินรับ 4,136  7,528 

รวมลูกหนี้การคาและต๋ัวเงินรับ 121,029  108,688 
หัก  คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (24,041)  (22,794) 
หัก  คาเผ่ือรับคืนสินคา (4,681)  (4,778) 

สุทธิ 92,307  81,116 
 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ลูกหนี้การคาสวนที่เกินกําหนดชําระ
มากกวา 12 เดือน จํานวนเงิน 24.74 ลานบาท และ 21.06 ลานบาท ตามลําดับ สวนหนึ่งจํานวน 18.15 ลานบาท 
เทากันทั้งสองงวด เปนลูกหนี้การคาที่ต้ังสํารองแลวต้ังแตป 2541 และบริษัทฯ ไดดําเนินการฟองรองลูกหนี้
ดังกลาว จนกระทั่งวันที่ 5 กุมภาพันธ 2550 ศาลลมละลายกลางไดมีคําส่ังใหบริษัทฯ ไดรับชําระหนี้ตามคํา
พิพากษาจากกองทรัพยสินของลูกหนี้รายดังกลาว โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 เจาพนักงานพิทักษทรัพยได
แจงวาทรัพยสินของบริษัทดังกลาวไดถูกขายทอดตลาดหมดแลว เปนเงินประมาณ 2 ลานบาท เมื่อพิจารณาถึง
การเฉลี่ยหนี้เพื่อจายคืนเจาหนี้นั้นไมเพียงพอที่จะนํามาเฉลี่ยหนี้ใหแกเจาหนี้ในขณะนี้ได ประกอบกับยังเหลือ
คําขอรับชําระของเจาหนี้อีกสวนหนึ่งที่อยูในระหวางการพิจารณา บริษัทฯ จึงคาดวาจะไมไดรับชําระหนี้
ดังกลาวทั้งจํานวน 

 

ในระหวางงวด บริษัทฯ มีรายการเคลื่อนไหวของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังนี้ 
 

(หนวย : พันบาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 (22,794) 
บวก ต้ังสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (3,473) 
หัก โอนกลับบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 2,226 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 (24,041) 
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6. สินคาคงเหลือ-สุทธิ 
 

ประกอบดวย 
  (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
 ณ วันที่ 
 30 กันยายน 2552  31 ธันวาคม 2551 

วัตถุดิบคงเหลือ 30,034 38,709 
งานระหวางทํา 3,498 10,572 
สินคาสําเร็จรูปคงเหลือ 494,494 537,443 

รวม 528,026 586,724 
หัก คาเผื่อสินคาสูญหาย (18,737) (19,908) 
 คาเผื่อสินคาเส่ือมสภาพและเคล่ือนไหวชา (88,957) (68,191) 

สุทธิ 420,332 498,625 
 
7. ลูกหนี้เงินชดเชยคาเสียหาย 

 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 เปนลูกหนี้เงินชดเชยคาเสียหายทั้งจํานวนที่เกิดจากเหตุการณเพลิง
ไหมในบริเวณใกลเคียงของสาขารานหนังสือซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรแหงหนึ่งในเดือนกรกฎาคม 2552 ซ่ึงบริษัทฯ จะ
ไดรับชดเชยจากบริษัทประกันภัย 

 
8. เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม-สุทธิ 

 

ประกอบดวย 
      (หนวย : พันบาท) 
     งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/ 
     งบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
 ประเภทกิจการ ประเทศ ทุนชําระแลว สัดสวน ณ วันท่ี 30 กันยายน 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 50,738 83,000 - 

รวมเงินลงทุน     76,915 83,200 1,500 
หัก  คาเผ่ือการปรับมูลคาของเงินลงทุน -บริษัท เพลินพัฒน จํากัด    - (13,668) - 

สุทธิ     76,915 69,532 1,500 
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      (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 วันท่ี 31 ธันวาคม สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
 2551 2550 2551 2550 

สินทรัพยรวม 114,219 108,045   
หน้ีสินรวม 3,910 4,034   
รายไดรวม  39,750 41,199 
กําไรสุทธ ิ  12,298 12,851 
    

 
บริษัท เพลินพัฒน จํากัด (งวดบัญชี : 31 มีนาคม)   
   (หนวย : พันบาท) 
  สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดเกาเดือน 
 ณ วันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 
 30 กันยายน 2552 31 ธันวาคม 2551 2552 2551 2552 2551 

สินทรัพยรวม 209,666 187,413     
หน้ีสินรวม 106,091 83,367     
รายไดรวม   24,891 20,330 72,709 61,427 
ขาดทุนสุทธ ิ   (756) (2,026) (521) (8,331) 
 

8.1 เงินลงทุนในบริษัท ซีเอ็ด บุคเซ็นเตอร จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย บริษัทฯ ไมไดนํามาจัดทํางบการเงินรวม 
 เนื่องจากงบการเงินของบริษัทยอยดังกลาวไมมีสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯ 
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8.2 เงินลงทุนในบริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทรวม บริษัทฯ รับรูสวนไดเสียจากผลการดําเนินงาน
 ในงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียดังนี้ 
 

1) สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551 บริษัทฯ รับรูสวนไดเสีย
จากผลการดําเนินงานสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ของบริษัทรวม ซ่ึงไดผาน
การตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่น โดยแสดงสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมใน
งบกําไรขาดทุนซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 
2552 จํานวนเงิน 3.07 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.08 ของกําไรสุทธิในงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย และสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 จํานวนเงิน 3.21 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 2.05 ของกําไรสุทธิในงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย และ ณ วันที่ 30 
กันยายน 2552 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาว จํานวน 26.08 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.44 
ของสินทรัพยรวมในงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 

  อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไมไดรับรูสวนไดเสียจากผลการดําเนินงานของบริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551 เนื่องจากบริษัทรวม
ดังกลาว ไมไดจัดทํางบการเงินรายไตรมาสและผลการดําเนินงานของบริษัทรวมดังกลาว ไมมี
สาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯ 

 

2) สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ รับรูสวนไดเสียจากผลการดําเนินงาน สําหรับปส้ินสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2550 ของบริษัทรวม ซ่ึงไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่น โดยแสดงรายการ
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบกําไรขาดทุนซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 (รับรูในไตรมาส 2 ป 2551)  จํานวนเงิน  3 .21  ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 1.65 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย และ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวจํานวน 24.50 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 1.34 ของสินทรัพยรวมในงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 

 

8.3 เงินลงทุนในบริษัท เพลินพัฒน จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทรวม บริษัทฯ รับรูสวนไดเสียจากผลการดําเนินงานใน
งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียดังนี้ 

 

1) สําหรับงวดสามเดือนและ เกา เดือนสิ้นสุดวันที ่ 30  กันยายน 2552 บ ริษัท ฯ รับ รูสวนแบง
ขาดทุนในบริษัทรวมที่แสดงรวมไวในงบกําไรขาดทุนซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย จํานวน 
0.37 ลานบาท และ 0.26 ลานบาท ตามลําดับ ซ่ึงคิดเปนรอยละ 0.92 และรอยละ 0.17 ของกําไรสุทธิในงบ
การเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ตามลําดับ และสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุด
วันที่ 30 กันยายน 2551 บริษัทฯ รับรูสวนแบงขาดทุนในบริษัทรวมที่แสดงรวมไวในงบกําไรขาดทุน
ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย จํานวน 0.99 ลานบาท และ 4.07 ลานบาท ตามลําดับ ซ่ึงคิดเปนรอยละ 
2.13 และรอยละ 2.60 ของกําไรสุทธิในงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ตามลําดับ จาก
งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 และ 2551 (รับรูเฉพาะผลการดําเนินงาน สําหรับงวด
สามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 และ 2551) และงบการเงินสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 
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กันยายน 2552 และ 2551 ของบริษัทรวม ซ่ึงผานการตรวจสอบและสอบทานโดยผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตอื่นแลว ตามลําดับ และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาว
ที่แสดงรวมไวในงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย จํานวน 50.74 ลานบาท คิดเปนรอย
ละ 2.81 ของสินทรัพยรวมในงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 

 

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 

 
9. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 
 

   สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 มีรายการเคลื่อนไหวดังตอไปนี้ 
 

 (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินซ่ึงแสดง 
 เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
ราคาตามบัญชีตนงวด-สุทธิ 345,221 
ซ้ือสินทรัพย 49,674 
โอนเขา 39,603 
จําหนาย/ตัดจําหนายสินทรัพย (13,764) 
โอนออก (39,603) 
คาเส่ือมราคา-แสดงรายการในงบกําไรขาดทุน  (71,817) 
คาเส่ือมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม (สวนของผูถือหุน) (740) 
คาเส่ือมราคาสะสม-จําหนาย/ตัดจําหนายสินทรัพย 13,245 
ราคาตามบัญชีส้ินงวด-สุทธิ 321,819 

 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551 คาตกแตงอาคารบนสัญญาเชาและบนสัญญา
สิทธิการเชาของบริษัทฯ ซ่ึงมีราคาตามบัญชี จํานวน 94.82 ลานบาท และ 97.74 ลานบาท ตามลําดับ เมื่อ
ส้ินสุดสัญญาเชา สินทรัพยดังกลาวสวนใหญตกเปนของผูใหเชาหรือร้ือถอนคืนสูสภาพเดิมซ่ึงเปนไปตาม
สัญญา ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 21.2 
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีสินทรัพยซ่ึงคิดคาเส่ือมราคา
ทั้งจํานวนแลว ในราคาทุน จํานวน 353.38 ลานบาท และ 318.51 ลานบาท ตามลําดับ โดยบางสวนยังคงใช
งานอยู 

 

จากการที่บริษัทฯ เลือกบันทึกบัญชีตามเกณฑราคาทุน โดยเมื่อมีการตีราคาสินทรัพยเพิ่มขึ้นจะ
บันทึกเฉพาะมูลคาสุทธิของราคาตามบัญชีที่เพิ่มขึ้นไปยังบัญชีสินทรัพยที่ตีราคาเพิ่มคูกับบัญชีสวนเกินทุน
จากการตีราคาสินทรัพยเพิ่มนั้น สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 มีคาเส่ือม
ราคาสวนเกินทุนฯ ซ่ึงตัดจายไปยังบัญชีสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่มในสวนของผูถือหุน จํานวน 
0.25 ลานบาท และ 0.74 ลานบาท ตามลําดับ ซ่ึงถาบริษัทฯ เลือกบันทึกบัญชีคา เ สื่อมราคาสวนเกิน
ทุนฯ ผานงบกําไรขาดทุนจะทําใหบริษัทฯ แสดงกําไรสุทธิ สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 
กันยายน 2552 ลดลงจํานวน 0.25 ลานบาท และ 0.74 ลานบาท ตามลําดับ และสําหรับงวดสามเดือนและเกา
เดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 มีคาเส่ือมราคาสวนเกินทุนฯ ซ่ึงตัดจายไปยังบัญชีสวนเกินทุนจากการตี
ราคาสินทรัพยเพิ่มในสวนของผูถือหุน จํานวน 0.25 ลานบาท และ 0.74 ลานบาท ตามลําดับ ซ่ึงถาบริษัทฯ 
เลือกบันทึกบัญชีคาเส่ือมราคาสวนเกินทุนฯ ผานงบกําไรขาดทุน จะทําใหบริษัทฯ แสดงกําไรสุทธิ สําหรับ
งวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 ลดลงจํานวน 0.25 ลานบาท และ 0.74 ลานบาท 
ตามลําดับ แตไมมีผลกระทบตอกําไรตอหุนอยางมีสาระสําคัญ 

10. สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ 
 

   สิทธิการเชาอาคารทั้งจํานวน เปนสิทธิการเชาพื้นที่ในศูนยการคาช้ันนํา เพื่อเปดสาขาราน
หนังสือซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร จํานวน 13 แหง ซ่ึงสวนใหญมีอายุประมาณ 15-30 ป โดยสําหรับงวดสามเดือนและ
เกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 ตัดจายเปนคาใชจาย จํานวน 3.17 ลานบาท และ 9.40 ลานบาท 
ตามลําดับ และสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 ตัดจายเปนคาใชจาย จํานวน 
3.17 ลานบาท และ 9.43 ลานบาท ตามลําดับ 

11. ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดินไมใชดําเนินงาน-สุทธิ 
 

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 มีรายการเคลื่อนไหวดังตอไปนี้ 
 

 (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

ราคาตามบัญชีตนงวด-สุทธิ 33,652 
คาเส่ือมราคาระหวางงวด (49) 
ราคาตามบัญชีส้ินงวด-สุทธิ 33,603 

12.  สินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธิ 
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สินทรัพยไมมีตัวตน ไดแก โปรแกรมคอมพิวเตอร ซ่ึงสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 
กันยายน 2552 มีรายการเคลื่อนไหวดังตอไปนี้ 

 

 (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

ราคาตามบัญชีตนงวด-สุทธิ 8,214 
ซ้ือระหวางงวด 1,889 
ตัดจายระหวางงวด (2,311) 
ราคาตามบัญชีส้ินงวด-สุทธิ 7,792 

 
13. สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 

 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นไดรวมรายการเงินลงทุนซ่ึงติดภาระค้ําประกันการใชไฟฟา การเชา
พื้นที่ และตัวแทนจําหนายหนังสือ ดังนี้ 

- ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เงินฝากประจํา 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย
รอยละ 1.50-2.50 ตอป จํานวนเงิน 8.67 ลานบาท และ 8.47 ลานบาท ตามลําดับ ใชค้ําประกัน
เปนจํานวนเงิน 4.56 ลานบาท และ 4.63 ลานบาท ตามลําดับ 

- ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551 พันธบัตรออมทรัพยอายุ 7 ป อัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 4.25-5.10 ตอป จํานวนเงิน 3.00 ลานบาท และ 2.00 ลานบาท ตามลําดับ ใช
ค้ําประกันเปนจํานวนเงิน 2.00 ลานบาท และ 1.70 ลานบาท ตามลําดับ 

14. ทุนเรือนหุน 
 

ตามมติที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2544 อนุมัติใหออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อซ้ือหุนสามัญสําหรับกรรมการ พนักงานและผู รับชวงซ้ือหลักทรัพย จํ านวน 
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 สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 
กันยายน 2551 โดยมกีรรมการและพนักงานมาใชสิทธิซ้ือหุนสามัญ จํานวน 155,800 หนวย มีผลใหทุนที่ออก
และชําระแลวของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจํานวน 0.16 ลานบาท โดยบริษัทฯ ไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระ
แลวเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 และใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวหมดสิทธิแปลงสภาพแลว เมื่อวันที่ 14 
มกราคม 2551 
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15. 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 - - 
ไตรมาส 2 4/2552 14/08/2552 11/09/2552 0.10 32.39 - - 

รวม 0.20 64.78  - 
 

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  - 
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16.  การบริหารจัดการทุน 
 

   วัตถุประสงคของบ ริษัท ฯ และบริษัทรวมในการบ ริหารท างการเงิน คือ การดํารงไวซ่ึง
ความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง และการดํารงไวซ่ึงโครงสรางของทุนที่เหมาะสม 

17. คาใชจายตามลักษณะ 
 

ประกอบดวย 
 (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วันที่ 30 กันยายน 
สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุด 

วันที่ 30 กันยายน 
 2552 2551 2552 2551 
เงินเดือน คาแรงและผลประโยชนอ่ืนของพนักงาน 110,181 103,152 320,979 303,795 
คาตอบแทนผูบริหารและกรรมการ 6,461 6,251 25,632 27,278 
คาเส่ือมราคาและตัดจําหนาย 27,990 26,736 83,577 76,904 
คาใชจายในการดําเนินงาน 113,048 110,128 332,967 321,483 
คาใชจายประมาณการทางบัญชี 5,201 5,042 11,379 660 
คาใชจายผันแปรตามยอดขาย 56,644 55,643 166,006 155,896 
คาใชจายอ่ืน 22,662 53,297 91,352 96,727 
ซ้ือสินคา 762,495 726,249 2,159,319 2,140,343 
การเปล่ียนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและงานระหวาง
ทํา 

(26,605) 990 50,023 
(15,478) 

ดอกเบี้ยจาย 11 14 157 137 
รวม 1,078,088 1,087,502 3,241,391 3,107,745 

18.  คาตอบแทนผูบริหารและกรรมการ 
 

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

งบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
 2552 2551 
สํา ห รั บ ง ว ด ส า ม เ ดื อ น ส้ิ น สุ ด วั น ที่  3 0 
กันยายน 

1.00 1.00 

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 3.00 6.42 
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 18.2 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 เปนผลใหงบการเงินสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 บันทึก
 คาตอบแทน(บําเหน็จ)กรรมการ ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของคาตอบแทนกรรมการตามขอ 18.1 ดังนี้ 

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

คางจาย จํานวน 3.00 ลานบาท  

19. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 

   บริษัทฯ คํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรับงวดสามเด ือนและเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 
ในอัตรารอยละ 25 และสําหรับงวดสามเด ือนและเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 ในอัตรารอยละ 30 
ของกําไรสุทธิทางบัญชีภายหลังการบวกกลับรายการปรับปรุงตามประมวลรัษฎากร โดยบริษัทฯ ใชอัตราภาษี
รอยละ 30 ในไตรมาส 1-ไตรมาส 3 ป 2551 ตอมาพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวย
การลดอัตรารัษฎากร ฉบับที่ 475 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2551 ใหลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากรอยละ 30 เปน
รอยละ 25 ของกําไรสุทธิ สําหรับบริษัทจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้
เฉพาะกําไรสุทธิในสวนที่ไมเกิน 300 ลานบาท เปนเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีตอเนื่องกันนับต้ังแตรอบ
ระยะเวลาบัญชีแรกที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 บริษัทฯ จึงใชสิทธิลดอัตราภาษีตามพระราช
กฤษฎีกาขางตนในไตรมาส 4 ป 2551 และงบการเงินสําหรับป 2551 

20. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 

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

21.1 ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ ยังมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะ
เกิดขึ้น ดังนี้ 

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

 วงเงินทั้งส้ิน วงเงินใชไป วงเงินคงเหลือ วงเงินทั้งส้ิน วงเงินใชไป วงเงินคงเหลือ 
หนังสือคํ้าประกัน 49,000 4,779 44,221 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 กันยายน 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551 หนังสือค้ําประกัน สวนหนึ่งจํานวนเงิน 
4.56 ลานบาท และ 4.63 ลานบาท ตามลําดับ ค้ําประกันโดยบัญชีเงินฝากประจํา 12 เดือน ตามหมาย
เหตุประกอบงบการเงินขอที่ 13 

 

21.2 ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีสัญญาเชาอาคารและสัญญาบริการ
กับบริษัทและบุคคลภายนอก เพื่อใชเปนที่ทําการสํานักงานใหญและศูนยกระจายสินคาของบริษัทฯ 
และไดทําสัญญาเชาพื้นที่เพื่อเปนที่ต้ังสาขารวมทั้งส้ิน จํานวน 296 สาขา และ 283 สาขา ตามลําดับ 
โดยมีอายุสัญญาเชาต้ังแต 1 ถึง 10 ป ซ่ึงสําหรับป 2552 และ 2551 คาเชาและคาบริการสาธารณูปโภคที่
ตองจายรวมทั้งหมดตอป ประมาณ 420.16 ลานบาท และ 374.66 ลานบาท ตามลําดับ โดยสวนใหญ
คํานวณจากรอยละของยอดขาย 

 

  ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ ไดทําสัญญาเชาคลังสินคา (ถนน
กิ่งแกว) กับบริษัทแหงหนึ่ง จํานวน 3 ฉบับดังนี้ 

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

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

- สัญญาเชาอาคารคลังสินคา(ใหม) ระยะเวลาการเชา 12 ป 9 เดือน ต้ังแตวันที่ 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 
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21.3 บริษัทฯ ทําสัญญาแตงต้ังตัวแทนจําหนายกับบริษัทในตางประเทศแหงหนึ่ง อายุสัญญา 3 ป ต้ังแตวันที่  
1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยบริษัทฯ ตองสนับสนุนการสงเสริมการขายและ
การตลาดของตัวแทนจําหนาย ในอัตรารอยละ 2.50 ของยอดซ้ือหนังสือ และบริษัทฯ ตองจัดใหมีพื้นที่
สํานักงานและบริการเพื่อการสนับสนุนการตลาด ซ่ึงตนทุนที่เกิดขึ้นจริงสามารถหักคาใชจายเพื่อการ
สนับสนุนแกตัวแทนจําหนายได 

 

21.4 สัญญาลิขสิทธ์ิ 
  บริษัทฯ ทําสัญญาอนุญาตใหใชลิขสิทธ์ิหนังสือกับเจาของผลงานตางๆ โดยมีอายุสัญญา 3 ป 

และสามารถตออายุสัญญาไปอีก 3 ป โดยอัตโนมัติและมีการจายคาตอบแทนเปนอัตรารอยละของ
จํานวนเลมที่จัดพิมพหรือจําหนาย 

 

21.5 บริษัทฯ ทําสัญญาและขอตกลงเพื่อเชาเคร่ืองพิมพกับบริษัทแหงหนึ่ง กําหนดระยะเวลา 1 ป เมื่อครบ
กําหนดอายุสัญญาแลวไมมีฝายใดฝายหนึ่งบอกเลิกสัญญาเปนลายลักษณอักษรใหถือเสมือนวาสัญญามี
ผลผูกพันตามเดิมตอไปอีก 1 ป อัตราคาบริการงานพิมพคิดจากจํานวนการพิมพเอกสาร สําหรับป 
2552 และ 2551 คาบริการที่ตองจายรวมทั้งส้ินตอป ประมาณ 4.01 ลานบาท และ 3.36 ลานบาท 
ตามลําดับ เมื่อส้ินสุดสัญญาเชา ผูใหเชามีสิทธิที่จะนําเคร่ืองพิมพที่ใหเชากลับคืนจากผูเชาไดทันที 

 
22. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

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

 
23. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน 

  

ในเดือนตุลาคม 2552 คลังสินคาช่ัวคราวที่บริษัทฯ เชาเพิ่มเติมในป 2552 ไดรับผลกระทบจาก
เหตุการณน้ําทวมเปนผลใหสินคาไดรับความเสียหาย เปนมูลคาประมาณ 1.99 ลานบาท ซ่ึงบริษัทฯ ไดทํา
ประกันภัยไวครอบคลุมแลว 

 
24. การอนุมัติงบการเงิน 
   

   คณะกรรมการบริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ไดอนุมัติใหออกงบการเงินแลว เมื่อวันที่  12 
พฤศจิกายน 2552 

 
 

       


