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(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม

 หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 544,807,252.81     336,679,068.11                506,609,307.22     336,679,068.11     
เงินลงทุนช่ัวคราว-สุทธิ 6 188,944,627.38     167,931,223.92                188,944,627.38     167,931,223.92     
ลูกหนี้การคา-สุทธิ 7 98,692,635.02       81,116,238.75                  96,799,050.02       81,116,238.75       
เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย (ป 2551 : บริษัทรวม) 5.1 -                         11,000,000.00                  -                         11,000,000.00       
สินคาคงเหลือ-สุทธิ 8 441,346,476.37     498,624,607.45                438,836,456.40     498,624,607.45     
คาใชจายจายลวงหนา 25,361,987.52       23,709,133.67                  25,361,987.52       23,709,133.67       
ลูกหนี้เงินชดเชยคาเสียหาย 9 17,792,554.66       -                                    17,792,554.66       -                         
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 22,798,877.86       14,434,473.70                  18,050,548.55       14,434,473.70       

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,339,744,411.62  1,133,494,745.60             1,292,394,531.75  1,133,494,745.60  
สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม-สุทธิ 10 26,177,125.45       75,595,444.85                  69,532,021.51       69,532,021.51       
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 11 485,683,399.64     345,220,602.50                318,867,702.65     345,220,602.50     
สิทธิการเชาท่ีดิน-สุทธิ 12 8,045,458.01         -                                    -                         -                         
สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ 13 116,557,406.89     129,124,847.65                116,557,406.89     129,124,847.65     
ท่ีดินและสวนปรับปรุงท่ีดินไมใชดําเนินงาน-สุทธิ 14 33,586,474.53       33,652,265.12                  33,586,474.53       33,652,265.12       
สินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธิ 15 7,416,717.78         8,213,540.68                    7,106,840.63         8,213,540.68         
คาลิขสิทธิ์และคาแปลจายลวงหนา 24,053,513.70       21,711,354.34                  24,053,513.70       21,711,354.34       
เงินคํ้าประกันการเชาและเงินมัดจํา 69,323,572.31       63,680,608.13                  69,323,572.31       63,680,608.13       
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 16 14,802,463.83       15,796,391.04                  14,708,541.13       15,796,391.04       

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 785,646,132.14     692,995,054.31                653,736,073.35     686,931,630.97     
รวมสินทรัพย 2,125,390,543.76  1,826,489,799.91             1,946,130,605.10  1,820,426,376.57  

 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย
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(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม

 หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้การคา 1,031,765,086.08  973,139,272.82                1,031,355,768.52  973,139,272.82     
เงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลท่ีเก่ียวของกัน 5.1 1,210,000.00         -                                    -                         -                         
รายไดรับลวงหนารอรับรูรายไดภายในหนึ่งป 17 34,655,521.25       -                                    -                         -                         
คาใชจายคางจาย 106,294,367.67     97,448,137.38                  106,294,367.67     97,448,137.38       
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 31,596,181.82       22,095,916.00                  31,596,181.82       22,095,916.00       
เจาหนี้อ่ืน 46,465,433.76       36,669,147.45                  46,465,433.76       36,669,147.45       
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 44,116,241.20       34,806,917.54                  40,387,542.61       34,806,917.54       

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,296,102,831.78  1,164,159,391.19             1,256,099,294.38  1,164,159,391.19  
หนี้สินไมหมุนเวียน

รายไดรับลวงหนารอตัดบัญชี-สุทธิ 17 16,981,252.25       -                                    -                         -                         
เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวของกัน 5.1 1,400,000.00         -                                    -                         -                         
เงินกูยืมระยะยาว 18 58,000,000.00       -                                    -                         -                         
หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 9,094,711.20         8,380,839.20                    8,870,839.20         8,380,839.20         

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 85,475,963.45       8,380,839.20                    8,870,839.20         8,380,839.20         
รวมหนี้สิน 1,381,578,795.23  1,172,540,230.39             1,264,970,133.58  1,172,540,230.39  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย

งบดุล
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
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(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม

 หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน 19
   ทุนจดทะเบียน

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

หุนสามัญ 323,921,130 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท 323,921,130.00     323,921,130.00                323,921,130.00     323,921,130.00     
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 149,420,557.75     149,420,557.75                149,420,557.75     149,420,557.75     
ขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนในหลักทรัพยเผื่อขาย 6 (10,536,683.44)      (21,555,812.87)                 (10,536,683.44)      (21,555,812.87)      
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม 11 28,076,002.66       29,065,427.81                  28,076,002.66       29,065,427.81       
สวนตํ่ากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวน

การถือหุนในบริษัทยอย (ป 2551 : บริษัทรวม) 10.2 (6,643,495.87)        (6,764,068.74)                   -                         -                         
กําไรสะสม 20

จัดสรรแลว
     สํารองตามกฎหมาย 35,626,916.56       35,626,916.56                  35,626,916.56       35,626,916.56       
ยังไมไดจัดสรร 169,693,361.48     144,235,419.01                154,652,547.99     131,407,926.93     

รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 689,557,789.14     653,949,569.52                681,160,471.52     647,886,146.18     
สวนของผูถือหุนสวนนอย 54,253,959.39       -                                    -                         -                         

รวมสวนของผูถือหุน 743,811,748.53     653,949,569.52                681,160,471.52     647,886,146.18     
    รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 2,125,390,543.76  1,826,489,799.91             1,946,130,605.10  1,820,426,376.57  

(0.00)                      -                                    -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย

งบดุล
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(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

รายไดจากการขาย 4,596,004,862.87   4,370,001,374.29             4,595,757,997.87   4,370,001,374.29   
รายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษาและบริการ 25,067,708.50        -                                    -                          -                          
รวมรายได 4,621,072,571.37   4,370,001,374.29             4,595,757,997.87   4,370,001,374.29   
ตนทุนขาย (3,138,733,710.34)  (3,030,307,321.72)            (3,138,545,352.55)  (3,030,307,321.72)  
ตนทุนบริการ (17,404,208.90)       -                                    -                          -                          
รวมตนทุนขายและบริการ (3,156,137,919.24)  (3,030,307,321.72)            (3,138,545,352.55)  (3,030,307,321.72)  
กําไรข้ันตน 1,464,934,652.13   1,339,694,052.57             1,457,212,645.32   1,339,694,052.57   
รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผล 12,803,740.02        18,193,639.12                  14,248,925.05        19,693,639.12        
รายไดอ่ืน 36,995,928.18        34,801,984.88                  36,830,425.15        34,801,984.88        
กําไรกอนคาใชจาย 1,514,734,320.33   1,392,689,676.57             1,508,291,995.52   1,394,189,676.57   
คาใชจายในการขาย (773,358,862.41)     (706,979,324.26)               (773,358,862.41)     (706,979,324.26)     
คาใชจายในการบริหาร (417,641,185.11)     (397,864,366.89)               (412,580,929.64)     (397,864,366.89)     
คาตอบแทนผูบริหารและกรรมการ 23 (32,038,510.00)       (33,526,443.00)                 (32,038,510.00)       (33,526,443.00)       
รวมคาใชจาย (1,223,038,557.52)  (1,138,370,134.15)            (1,217,978,302.05)  (1,138,370,134.15)  
สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทรวม 2,819,230.02          (1,424,172.69)                   -                          -                          
กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 294,514,992.83      252,895,369.73                290,313,693.47      255,819,542.42      
ตนทุนทางการเงิน (1,214,642.95)         (171,335.55)                      (163,845.15)            (171,335.55)            
กําไรสุทธิกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 293,300,349.88      252,724,034.18                290,149,848.32      255,648,206.87      
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 24 (75,791,760.56)       (58,091,895.87)                 (75,791,760.56)       (58,091,895.87)       
กําไรสุทธิ 217,508,589.32      194,632,138.31                214,358,087.76      197,556,311.00      

การแบงปนกําไร
สวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 216,571,409.17      194,632,138.31                214,358,087.76      197,556,311.00      
สวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอย 937,180.15             -                                    -                          -                          

217,508,589.32      194,632,138.31                214,358,087.76      197,556,311.00      

กําไรตอหุนสวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 0.67                        0.60                                  0.66                        0.61                        
จํานวนหุนสามัญ (หนวย : หุน) 323,921,130           323,921,130                     323,921,130           323,921,130           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ตามวิธีสวนไดเสีย

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
 งบกําไรขาดทุน

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน



(หนวย : บาท)
ทุนเรือนหุนท่ีออก สวนเกิน กําไร(ขาดทุน) สวนเกินทุน สวนต่ํากวาทุนจากการ รวมสวนของ สวนของ รวม

และชําระแลว มูลคาหุน ท่ียังไมเกิดข้ึนใน จากการตีราคา เปล่ียนแปลงสัดสวน จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร ผูถือหุน ผูถือหุนสวนนอย
หมายเหตุ สามัญ หลักทรัพยเผ่ือขาย สินทรัพยเพิ่ม การถือหุนในบริษัทยอย บริษัทใหญ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 (งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุน
         ตามวิธีสวนไดเสีย) 323,921,130.00   149,420,557.75  (21,555,812.87) 29,065,427.81  (6,764,068.74)               35,626,916.56  144,235,419.01  653,949,569.52    -                        653,949,569.52  
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย 6 -                       -                      11,019,129.43      -                    -                                -                    -                      11,019,129.43      -                        11,019,129.43    
สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุนในบริษัทรวมลดลง 10.2 -                       -                      -                        -                    120,572.87                    -                    -                      120,572.87           (120,572.87)          -                      
คาเส่ือมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม 11 -                       -                      -                        (989,425.15) -                                -                    -                      (989,425.15)         -                        (989,425.15)        
รวมรายได(คาใชจาย)ที่รับรูในสวนของผูถือหุน -                       -                      11,019,129.43      (989,425.15)      120,572.87                    -                    -                      10,150,277.15      (120,572.87)          10,029,704.28    
กําไรสุทธิสําหรับป -                       -                      -                        -                    -                                -                    216,571,409.17  216,571,409.17    937,180.15           217,508,589.32  
รวมรายได(คาใชจาย)ทั้งส้ินที่รับรูสําหรับป -                       -                      11,019,129.43      (989,425.15)      120,572.87                    -                    216,571,409.17  226,721,686.32    816,607.28           227,538,293.60  
จายเงินปนผล                                                  20 -                       -                      -                        -                    -                                -                    (191,113,466.70) (191,113,466.70)  -                        (191,113,466.70)
สวนของผูถือหุนสวนนอยเพิ่มขึ้น -                       -                      -                        -                    -                                -                    -                      -                       53,437,352.11      53,437,352.11    
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2552 323,921,130.00   149,420,557.75  (10,536,683.44)     28,076,002.66  (6,643,495.87)               35,626,916.56  169,693,361.48  689,557,789.14    54,253,959.39      743,811,748.53  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

7

กําไรสะสม

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552

งบการเงินรวม



(หนวย : บาท)
ทุนเรือนหุนท่ีออก สวนเกิน ขาดทุน สวนเกินทุน สวนต่ํากวาทุนจากการ รวม

และชําระแลว มูลคาหุน ท่ียังไมเกิดข้ึนใน จากการตีราคา เปล่ียนแปลงสัดสวน จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร
หมายเหตุ สามัญ หลักทรัพยเผ่ือขาย สินทรัพยเพิ่ม การถือหุนในบริษัทรวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 323,765,330.00   149,420,557.75  (2,757,466.11)       30,057,629.15  (6,764,068.74)               35,626,916.56  130,999,113.50  660,348,012.11  
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย 6 -                       -                      (18,798,346.76)     -                    -                                -                    -                      (18,798,346.76)   
คาเส่ือมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม 11 -                       -                      -                        (992,201.34) -                                -                    -                      (992,201.34)        
รวมรายได(คาใชจาย)ที่รับรูในสวนของผูถือหุน -                       -                      (18,798,346.76)     (992,201.34)      -                                -                    -                      (19,790,548.10)   
กําไรสุทธิสําหรับป -                       -                      -                        -                    -                                -                    194,632,138.31  194,632,138.31  
รวมรายได(คาใชจาย)ทั้งส้ินที่รับรูสําหรับป -                       -                      (18,798,346.76)     (992,201.34)      -                                -                    194,632,138.31  174,841,590.21  
พนักงานใชใบสําคัญแสดงสิทธิ 19 155,800.00          -                      -                        -                    -                                -                    -                      155,800.00         
จายเงินปนผล                                                  20 -                       -                      -                        -                    -                                -                    (181,395,832.80) (181,395,832.80)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2551 323,921,130.00   149,420,557.75  (21,555,812.87)     29,065,427.81  (6,764,068.74)               35,626,916.56  144,235,419.01  653,949,569.52  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

8

กําไรสะสม

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551

งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย



(หนวย : บาท)
ทุนเรือนหุนท่ีออก สวนเกิน กําไร(ขาดทุน) สวนเกินทุน รวม

และชําระแลว มูลคาหุน ท่ียังไมเกิดข้ึนใน จากการตีราคา จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร
หมายเหตุ สามัญ หลักทรัพยเผ่ือขาย สินทรัพยเพิ่ม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 323,765,330.00   149,420,557.75  (2,757,466.11)       30,057,629.15  35,626,916.56  115,247,448.73  651,360,416.08  
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย 6 -                       -                      (18,798,346.76)     -                    -                    -                      (18,798,346.76)   
คาเส่ือมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม 11 -                       -                      -                        (992,201.34) -                    -                      (992,201.34)        
รวมรายได(คาใชจาย)ที่รับรูในสวนของผูถือหุน -                       -                      (18,798,346.76)     (992,201.34)      -                    -                      (19,790,548.10)   
กําไรสุทธิสําหรับป -                       -                      -                        -                    -                    197,556,311.00  197,556,311.00  
รวมรายได(คาใชจาย)ทั้งส้ินที่รับรูสําหรับป -                       -                      (18,798,346.76)     (992,201.34)      -                    197,556,311.00  177,765,762.90  
พนักงานใชใบสําคัญแสดงสิทธิ 19 155,800.00          -                      -                        -                    -                    -                      155,800.00         
จายเงินปนผล                                                  20 -                       -                      -                        -                    -                    (181,395,832.80) (181,395,832.80)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 323,921,130.00   149,420,557.75  (21,555,812.87)     29,065,427.81  35,626,916.56  131,407,926.93  647,886,146.18  
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย 6 -                       -                      11,019,129.43      -                    -                    -                      11,019,129.43    
คาเส่ือมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม 11 -                       -                      -                        (989,425.15) -                    -                      (989,425.15)        
รวมรายได(คาใชจาย)ที่รับรูในสวนของผูถือหุน -                       -                      11,019,129.43      (989,425.15)      -                    -                      10,029,704.28    
กําไรสุทธิสําหรับป -                       -                      -                        -                    -                    214,358,087.76  214,358,087.76  
รวมรายได(คาใชจาย)ทั้งส้ินที่รับรูสําหรับป -                       -                      11,019,129.43      (989,425.15)      -                    214,358,087.76  224,387,792.04  
จายเงินปนผล                                                  20 -                       -                      -                        -                    -                    (191,113,466.70) (191,113,466.70)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 323,921,130.00   149,420,557.75  (10,536,683.44)     28,076,002.66  35,626,916.56  154,652,547.99  681,160,471.52  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

9

กําไรสะสม

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ



10                         

งบการเงินรวม

2552 2551 2552 2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 293,300,349.88    252,724,034.18                 290,149,848.32    255,648,206.87    
ปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน

หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (หนี้สูญไดรับคืน) 185,470.90           (2,957,841.11)                    185,470.90           (2,957,841.11)      
รายการปรับปรุงจากการเคลียรบัญชีลูกหนี้ (76,872.73)           (203,230.52)                       (76,872.73)           (203,230.52)         
คาใชจายจากประมาณการรับคืนสินคา (โอนกลับบัญชี) 456,895.19           (6,560,469.94)                    456,895.19           (6,560,469.94)      
คาใชจายจากสินคาสูญหาย 21,114,282.95      27,392,842.17                   21,114,282.95      27,392,842.17      
คาใชจายจากสํารองสินคาสูญหาย เส่ือมสภาพและเคลื่อนไหวชา (โอนกลับบัญชี) (151,134.71)         1,373,082.48                     (151,134.71)         1,373,082.48        
คาใชจายจากการบริจาคสินคา 19,903,839.80      16,533,410.29                   19,903,839.80      16,533,410.29      
คาใชจายจากการทําลายสินคา 5,034,982.55        10,042,082.83                   5,034,982.55        10,042,082.83      
รายไดรอชดเชยจากบริษัทประกันภัย (9,823,823.14)      -                                     (9,823,823.14)      -                       
สวนแบง(กําไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (2,819,230.02)      1,424,172.69                     -                       -                       
คาเส่ือมราคา-สินทรัพยถาวรที่ใชในการดําเนินงาน 99,017,468.84      88,480,637.40                   95,493,164.22      88,480,637.40      
คาเส่ือมราคา-สินทรัพยถาวรที่ไมใชในการดําเนินงาน 65,790.59             65,985.54                          65,790.59             65,985.54             
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายและตัดจําหนายสินทรัพยถาวร 144,888.09           (3,677,281.25)                    121,767.15           (3,677,281.25)      
สิทธิการเชาที่ดินตัดจาย 88,253.49             -                                     -                       -                       
สิทธิการเชาอาคารตัดจาย 12,567,440.76      12,601,872.12                   12,567,440.76      12,601,872.12      
สินทรัพยไมมีตัวตนตัดจาย 3,008,193.91        3,457,684.52                     2,996,070.98        3,457,684.52        
รายการปรับปรุงจากการเคลียรบัญชีเจาหนี้ (7,092,629.44)      363,366.13                        (7,092,629.44)      363,366.13           
ดอกเบี้ยจาย 1,214,642.95        171,335.55                        163,845.15           171,335.55           
รายไดดอกเบี้ย (4,159,704.94)      (8,879,222.08)                    (4,104,889.97)      (8,879,222.08)      
รายไดเงินปนผล (8,644,035.08)      (9,314,417.04)                    (10,144,035.08)    (10,814,417.04)    
รายไดเงินชดเชยจากการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของสาขา -                       5,260,736.18                     -                       5,260,736.18        
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนช่ัวคราว -                       (1,038,346.64)                    -                       (1,038,346.64)      
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน -                       (703,304.92)                       -                       (703,304.92)         

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 423,335,069.84    386,557,128.58                 416,860,013.49    386,557,128.58    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
(หนวย : บาท)

งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย



11                         

งบการเงินรวม

2552 2551 2552 2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ตอ)
สินทรัพยดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง

ลูกหนี้การคา (16,485,949.93)    20,813,239.79                   (16,248,304.63)    20,813,239.79      
สินคาคงเหลือ 5,966,015.64        (107,462,410.26)                5,918,242.94        (107,462,410.26)  
คาใชจายจายลวงหนา (1,652,853.85)      2,742,200.70                     (1,652,853.85)      2,742,200.70        
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (5,056,277.96)      6,547,634.67                     (4,051,505.25)      6,547,634.67        
คาลิขสิทธ์ิและคาแปลจายลวงหนา (2,342,159.36)      (2,287,562.26)                    (2,342,159.36)      (2,287,562.26)      
เงินค้ําประกันการเชาและเงินมัดจํา (5,642,964.18)      (8,052,462.62)                    (5,642,964.18)      (8,052,462.62)      
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 2,151,054.70        (5,362,986.38)                    2,153,910.44        (5,362,986.38)      

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจาหนี้การคา 64,439,459.92      112,963,562.27                 65,309,125.14      112,963,562.27    
รายไดรับลวงหนารอตัดบัญชี 10,860,403.00      -                                     -                       -                       
คาใชจายคางจาย 8,846,230.29        3,034,475.68                     8,846,230.29        3,034,475.68        
เจาหนี้อื่น 9,796,286.31        8,993,884.35                     9,796,286.31        8,993,884.35        
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 6,907,418.37        2,997,099.67                     6,435,827.70        2,997,099.67        
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 485,589.04           800,001.00                        490,000.00           800,001.00           

เงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน 501,607,321.83    422,283,805.19                 485,871,849.04    422,283,805.19    
จายดอกเบี้ยจาย (1,214,642.95)      (171,335.55)                       (163,845.15)         (171,335.55)         
จายภาษีเงินไดนิติบุคคล (66,291,494.74)    (87,147,374.96)                  (66,291,494.74)    (87,147,374.96)    

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 434,101,184.14    334,965,094.68                 419,416,509.15    334,965,094.68    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนช่ัวคราว 5,725.97               21,610,086.97                   5,725.97               21,610,086.97      
เงินสดจายจากการซ้ือเงินลงทุนช่ัวคราว (10,000,000.00)    -                                     (10,000,000.00)    -                       
ลงทุนเพิ่มในเงินลงทุนอื่น (1,066,060.53)      (500,000.00)                       (1,066,060.53)      (500,000.00)         
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดจากบริษัทยอย 24,414,373.15      -                                     -                       -                       
เงินสดรับคืนจากการใหกูยืมแกบริษัทรวม 14,000,000.00      -                                     14,000,000.00      -                       
เงินสดจายจากการใหกูยืมแกบริษัทรวม (3,000,000.00)      (11,000,000.00)                  (3,000,000.00)      (11,000,000.00)    
ดอกเบี้ยรับ 4,578,182.48        8,403,120.91                     4,540,320.37        8,403,120.91        
เงินปนผลรับ 10,144,035.08      11,683,864.39                   10,144,035.08      11,683,864.39      
ซ้ืออุปกรณ (70,392,776.25)    (164,736,713.09)                (69,393,811.59)    (164,736,713.09)  
ซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน (1,889,370.93)      (444,988.62)                       (1,889,370.93)      (444,988.62)         
เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 402,577.25           1,326,637.66                     402,577.25           1,326,637.66        
เงินสดรับจากการจําหนายทรัพยสินรอจําหนาย -                       20,000,000.00                   -                       20,000,000.00      

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (32,803,313.78)    (113,657,991.78)                (56,256,584.38)    (113,657,991.78)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
(หนวย : บาท)

งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย
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งบการเงินรวม

2552 2551 2552 2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะส้ัน 60,000.00             -                                     -                       -                       
เงินสดจายเจาหนี้คาสินทรัพย (2,116,218.96)      (2,171,668.53)                    (2,116,218.96)      (2,171,668.53)      
เงินสดรับจากผูมาใชใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญเพิ่ม -                       155,800.00                        -                       155,800.00           
จายเงินปนผล (191,113,466.70)  (181,395,832.80)                (191,113,466.70)  (181,395,832.80)  

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (193,169,685.66)  (183,411,701.33)                (193,229,685.66)  (183,411,701.33)  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ 208,128,184.70    37,895,401.57                   169,930,239.11    37,895,401.57      
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 336,679,068.11    298,783,666.54                 336,679,068.11    298,783,666.54    
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายป 544,807,252.81    336,679,068.11                 506,609,307.22    336,679,068.11    

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม
1. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  ประกอบดวย

เงินสด 25,649,047.14      21,597,239.56                   25,596,745.89      21,597,239.56      
เงินฝากธนาคาร (อายุไมเกิน 3 เดือน) 311,999,419.81    155,081,828.55                 297,318,963.43    155,081,828.55    
พันธบัตรรัฐบาล (อายุไมเกิน 3 เดือน) 207,158,785.86    160,000,000.00                 183,693,597.90    160,000,000.00    
         รวม 544,807,252.81    336,679,068.11                 506,609,307.22    336,679,068.11    

-                       -                                     -                       -                       
2. รายการที่ไมกระทบกระแสเงินสด 

2.1 บันทึกรายการกําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาเงินลงทุน
ในหลักทรัพยเผื่อขายกับสวนของผูถือหุน 11,019,129.43      (18,798,346.76)                  11,019,129.43      (18,798,346.76)    

2.2 ซ้ือสินทรัพยถาวรโดยยังไมไดจายชําระ 1,261,016.33        2,116,218.96                     1,261,016.33        2,116,218.96        
2.3 ตัดจายสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม 989,425.15           992,201.34                        989,425.15           992,201.34           
2.4 บันทึกลูกหนี้เงินชดเชยคาเสียหายจากเหตุการณไฟไหมและน้ําทวม 

ซ่ึงยังไมไดรับชําระ 17,792,554.66      -                                     17,792,554.66      -                       
2.5 บันทึกต้ังคาเผื่อสินคาเส่ือมสภาพจากเหตุการณไฟไหมและน้ําทวม 7,967,937.52        -                                     7,967,937.52        -                       
2.6 รับรูสวนตํ่ากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอย

ลดลงจากสวนผูถือหุนสวนนอย 120,572.87           -                                     -                       -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
(หนวย : บาท)

ตามวิธีสวนไดเสีย
งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุน



13

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ

ตามวิธีสวนไดเสีย
2552 2551 2551 2550

ขอมูลเพิ่มเติม
     สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงระดับความสัมพันธในบริษัทรวมแหงหนึ่งไปเปนบริษัทยอย
     โดยมีราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สิน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ของบริษัทยอยซ่ึงนํามารวมในการจัดทํางบการเงินรวม ดังนี้

             เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 24,414,373.15
             ลูกหนี้การคา-สุทธิ 1,655,939.70      
             สินคาคงเหลือ 2,557,792.67      
             สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 3,726,603.74      
             ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ 169,364,157.89  
             สิทธิการเชาที่ดิน-สุทธิ 8,133,711.50      
             สินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธิ 322,000.08         
             สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 91,066.96           
             เจาหนี้การคา (1,278,982.78)
             รายไดรับลวงหนารอตัดบัญชี (40,776,370.50)
             เงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน (1,150,000.00)
             หนี้สินหมุนเวียนอื่น (3,257,107.92)
             เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน (1,400,000.00)
             เงินกูยืมระยะยาว (58,000,000.00)
             หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น (228,282.96)
             สวนของผูถือหุนสวนนอย (53,437,352.11)
             สินทรัพยสุทธิสวนของบริษัทใหญ 50,737,549.42    

     ซ่ึงเปนผลใหงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 แสดงเงินลงทุนในบริษัทรวมลดลง 50.99 ลานบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
 

 

1. ขอความทั่วไป 
 

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

 

ลักษณะการดําเนินงานของบริษัทฯ 
1. จําหนายหนังสือและวารสารในลักษณะขายปลีกผานรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร และ Book Variety ซ่ึงเปนราน

หนังสือของบริษัทฯ 
2. ผลิตและจําหนายหนังสือ และวารสารเชิงวิชาการ บริษัทฯ เปนผูแทนจําหนายหนังสือเชิงวิชาการของหนวยงาน

และสํานักพิมพอื่น เพื่อจําหนายใหกับรานหนังสือทั่วไป 
3. รับจางโฆษณาเพื่อจัดลงในวารสารที่บริษัทฯ ผลิตขึ้น 
4. รับจางพิมพ จําหนายอุปกรณและเคร่ืองมือทางอิเล็กทรอนิกสและอื่นๆ 
 

2. หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน 
 

2.1 งบการเงินรวม งบการเงินซ่ึงแสดงตนทุนตามวิธีสวนไดเสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการไดจัดทําขึ้นตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการบัญชี
รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึงจัดตั้งตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ไดมีมติใหประกาศใชแลว และตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน 

 

งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิม เวนแตจะเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายบัญชี 
 

2.2 การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม 
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี เร่ือง มาตรฐานการบัญชี โดยยกเลิกแมบทการบัญชี

และมาตรฐานการบัญชีบางฉบับเพื่อออกฉบับใหมแทน และประกาศใชแมบทการบัญชี มาตรฐานการบัญชี 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับใหม ดังนี้ 
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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 การบัญชีสําหรับเ งินอุดหนุน
 จากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจาก
รัฐบาล 

2555 

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

 เดียวกัน 
2552 

 

*หมายเหตุ : หมายเลขระบุฉบับมาตรฐานการบัญชีไดแกไขตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 12/2552 ลง
วันที่ 15 พฤษภาคม 2552 เร่ือง การจัดเลขระบุฉบับมาตรฐานการบัญชีของไทยใหตรงตามมาตรฐานการ
บัญชีระหวางประเทศ 

 

ซ่ึงฝายบริหารของบริษัทฯ ไดประเมินแลวเห็นวา แมบทการบัญชี มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่มีผลบังคับใชในป 2552 ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญ
ตองบการเงินสําหรับปที่เร่ิมใช 

 

2.3 งบกําไรขาดทุนและงบแสดงการเปลี่ยนสวนของผูถือหุน สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2551 ไดมีการจัด
ประเภทรายการบัญชีและรูปแบบที่นําเสนอเพื่อใหสอดคลองกับรายการในงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2552 ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา ลงวันที่ 30 มกราคม 2552 เร่ือง กําหนดรายการยอที่ตองมีใน
งบการเงิน พ.ศ. 2552 ซ่ึงงบกําไรขาดทุนมีรายการจัดประเภทดังนี้ 
 (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 

 กอนจัดประเภท เพิ่ม (ลด) หลังจัดประเภท 
คาใชจายในการขาย 398,323 308,656 706,979 
คาใชจายในการบริหาร 730,322 (332,458) 397,864 
คาตอบแทนผูบริหารและกรรมการ 9,724 23,802 33,526 

 

งบดุลซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที ่ 31  ธันวาคม  2551 
ไดจัดประเภทบัญชีหนี้สินหมุนเวียนอื่นไปยังบัญชีเจาหนี้การคา จํานวน 1.03 ลานบาท 
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ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบกับงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2552 ซ่ึงไมมี
ผลกระทบตอกําไรสุทธิหรือสวนของผูถือหุนตามที่ไดรายงานไปแลว 
 

2.4 บริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงินเปนภาษาไทยตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ซ่ึงหลักการบัญชีที่ใช
อาจแตกตางจากหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศอื่น เพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงิน บริษัทฯ ได
จัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ เพื่อวัตถุประสงคของการรายงาน
ภายในประเทศ 

 
3. หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 
 

3.1 งบการเงินรวมนี้ไดจัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท  ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด  (มหาชน) และบริษัทยอย 
ดังตอไปนี้ 

 

    สัดสวนรอยละการลงทุน 
ชื่อบริษัท ลักษณะการถือหุน ประเทศท่ีจดทะเบียน ลักษณะทางธุรกิจ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

    2552 2551 
บริษัท เพลินพัฒน จํากัด ทางตรง ประเทศไทย สถาบันการศึกษาเอกชน 48.82 49.01 

 

งบการเงินของบริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัท  เพลินพัฒน จํากัด ไดนํามารวมในการ
จัดทํางบการเงินรวมในไตรมาส 4 ป 2552 เนื่องจากผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ มีอํานาจในการควบคุมการ
กําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัท เพลินพัฒน จํากัด ซ่ึงถือไดวาบริษัทดังกลาวเปนบริษัท
ยอยตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 เร่ือง “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (ปรับปรุง 2550)” (ฉบับ
ที่ 44 เดิม)โดยบริษัทฯ เร่ิมนํางบการเงินของบริษัท  เพลินพัฒน จํากัด มาจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตวันที่ 1 
ตุลาคม 2552 เปนตนไป 

 
 

3.2 บริษัทยอย เปนกิจการที่อยูภายใตการควบคุมของบริษัทฯ การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทฯ มีอํานาจควบคุมทั้ง
ทางตรงและทางออมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทนั้นเพื่อใหไดมาซ่ึง
ประโยชนจากกิจกรรมของบริษัทยอย งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวมของกลุมบริษัท  นับ
แตวันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมส้ินสุดลง 

 

3.3 รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท เพลินพัฒน จํากัด ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคมของทุกป 
 

3.4 งบการเงินรวมจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีเดียวกัน สําหรับรายการบัญชีที่เหมือนกันหรือเหตุการณการ
บัญชีที่คลายคลึงกัน 

 

3.5 ยอดคงคางและรายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญของบริษัทฯ และบริษัทยอย ตลอดจนยอดเงินลงทุน ในบริษัท
ยอยในบัญชีของบริษัทฯ และทุนเรือนหุนของบริษัทยอยไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว 
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4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
 

4.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย 
4.1.1 รายไดจากการขายรับรูเมื่อสงมอบสินคาใหแกลูกคาเรียบรอยแลว ยกเวนในกรณีการฝากขายจะรับรูรายได

จากการฝากขาย เมื่อไดรับรายงานการขายหรือไดรับชําระแลวแตเหตุการณใดจะเกิดขึ้นกอน 
4.1.2 รายไดจากการโฆษณารับรูเมื่อมีการลงโฆษณาแลว 
4.1.3 รายไดเงินปนผลรับรูเมื่อมีสิทธิไดรับเงินปนผล 
4.1.4 รายไดดอกเบี้ยรับรับรูตามงวดระยะเวลา 
4.1.5 รายไดคาธรรมเนียมแรกเขา รับรูเปนรายไดเมื่อสิทธ์ิการเปนนักเรียนเกิดขึ้นโดยจะทยอยรับรูรายไดตาม

ระยะเวลา 1 ป 
4.1.6 รายไดคาบํารุงการศึกษา รับรูเปนรายไดตามระยะเวลาการศึกษา 
4.1.7 รายไดอื่นและคาใชจายบันทึกตามเกณฑคงคาง 

 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดรวมเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย กระแสรายวันและประจําไมเกิน 3 
เดือน และพันธบัตรรัฐบาล อายุไมเกิน 3 เดือนที่ไมติดภาระผูกพัน 

 

4.3 เงินลงทุนช่ัวคราว เปนเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนในความตองการของตลาด ซ่ึงบันทึกเปน
หลักทรัพยเผื่อขาย เปนเงินลงทุนที่ไมระบุชวงเวลาที่จะถือไวซ่ึงอาจขายเมื่อตองการเสริมสภาพคลอง ฝายบริหาร
กําหนด การจัดประเภทที่เหมาะสมสําหรับเงินลงทุน ณ เวลาที่ลงทุนและทบทวนการจัดประเภทเปนปกติอยาง
สม่ําเสมอ โดยเงินลงทุนนี้แสดงดวยมูลคายุติธรรมซ่ึงคํานวณจากราคาปด ณ วันส้ินงวดบัญชี และรับรูการ
เปลี่ยนแปลงมูลคาเปนรายการแยกตางหากในสวนของผูถือหุนโดยจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเมื่อมีการจําหนาย
เงินลงทุนหรือเงินลงทุนเกิดการดอยคา 

 

4.4 ลูกหนี้การคาแสดงตามมูลคาสุทธิที่จะไดรับ โดยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประมาณขึ้นจากการคํานวณจากอัตรา
รอยละตามอายุหนี้ที่คงคางของยอดลูกหนี้ ณ วันส้ินงวดบัญชี และการพิจารณาจากลูกหนี้แตละรายที่คาดวาจะ
ไมไดรับชําระ 

 

4.5 บริษ ัทฯ  มีน โยบ ายตั ้งค า เผื ่อรับ คืนสินค า ในอัต ราร อยละของก ารร ับค ืนถัว เฉลี ่ยทั ้งป ข องล ูกหนี้
ตางจังหวัด ณ วันส้ินงวดบัญชี 

 

4.6 สินคาคงเหลือ 
4.6.1 วัตถุดิบกระดาษ บันทึกบัญชีในราคาทุนตามวิธีถัวเฉลี่ย (Weighted Average) และงานระหวางผลิตบันทึก

บัญชีในราคาทุนที่เกิดขึ้นจริงหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา  
4.6.2 สินคาสําเร็จรูปบันทึกในราคาทุนตามวิธีถัวเฉลี่ย (Weighted Average) หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใด

จะต่ํากวา 
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4.6.3 คาเผื่อสินคาเส่ือมสภาพและเคลื่อนไหวชา ประมาณการสัดสวนรอยละจากอัตราการหมุนของสินคา
ประกอบกับการพิจารณาของบรรณาธิการหนังสือ 

4.6.4 คาเผื่อสินคาสูญหาย บริษัทฯ มีนโยบายตั้งคาเผื่อสินคาสูญหายในอัตรารอยละ 1.00 ของยอดขายในแตละสาขา 
ซ่ึงบริษัทฯ จะพิจารณาปรับปรุงคาเผื่อดังกลาว เมื่อมีการตรวจนับสินคาคงเหลือแลวพบวาสินคาคงเหลือ
สูญหายจริงในสาขานั้นๆ 

 

4.7 เงินลงทุน 
4.7.1 เงินลงทุนในบริษัทยอย (บริษัท ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร จํากัด) ในงบการเงินรวม งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุน

ตามวิธีสวนไดเสีย และในงบการเงินเฉพาะกิจการ บันทึกตามราคาทุน (Cost Method)  
4.7.2 เงินลงทุนในบริษัทยอย (บริษัท เพลินพัฒน จํากัด) ในงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกบัญชีตามวิธีราคาทุน 

(Cost Method) สุทธิดวยคาเผื่อการดอยคาสะสมและจะบันทึกรับรูการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนในงบ
กําไรขาดทุนเมื่อจําหนายเงินลงทุนหรือเงินลงทุนเกิดการดอยคา 

4.7.3 เงินลงทุนในบริษัทรวม ในงบการเงินรวม งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย บันทึกตามวิธี
สวนไดเสีย (Equity Method) และในงบการเงินเฉพาะกิจการ บันทึกตามวิธีราคาทุน (Cost Method)  
 

โดยเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงรายการสุทธิจากคาเผื่อการปรับมูลคาของเงินลงทุนมีการ
พิจารณาจากผลการดําเนินงานในปจจุบันและอนาคตของแตละบริษัท 

 

4.8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 
4.8.1 ที่ดินและอาคารพรอมสวนปรับปรุง บันทึกมูลคาเร่ิมแรกดวยราคาทุนและแสดงดวยมูลคายุติธรรมเมื่อตี

ราคาใหมโดยผูประเมินราคาอิสระ ซ่ึงมีนโยบายที่จะใหผูประเมินราคาอิสระประเมินราคาสินทรัพย
ดังกลาวเปนคร้ังคราว และในระหวางนี้หากมีปจจัยอื่นใดที่มีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตอมูลคา
สินทรัพยจะมีการประเมินราคาใหมในปนั้นๆ สวนที่เพิ่มขึ้นของราคาที่ประเมินใหมจะถูกบันทึกตรงไป
ยังสวนของผูถือหุนภายใตบัญชีสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม สําหรับสวนที่ลดลงของราคาที่
ประเมินใหมจากราคาทุนจะถือเปนรายการขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพยลดลงในงบกําไรขาดทุน  

4.8.2 คาตกแตงอาคาร เคร่ืองใชสํานักงาน เคร่ืองปรับอากาศ และยานพาหนะ บันทึกบัญชีในราคาทุนสุทธิจาก
คาเส่ือมราคาสะสม 

4.8.3 คาเส่ือมราคา คํานวณดวยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานที่ประมาณไวดังตอไปนี้ 
- สวนปรับปรุงที่ดิน 20 ป 
- อาคารและสวนปรับปรุง 20 ป 
- คาตกแตงอาคาร 5-6 ป 
- เคร่ืองใชสํานักงานและเคร่ืองปรับอากาศ 3-5 ป 
- ยานพาหนะ 5 ป 

 - ไมมีการคิดคาเส่ือมราคาสําหรับที่ดินและงานระหวางกอสราง 
 

   คาเส่ือมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน ยกเวนคาเส่ือมราคาของสวนที่ตีราคาเพิ่มขึ้น 
ซ่ึงบริษัทฯ นําไปหักออกจากสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่มในสวนของผูถือหุน 
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4.9 สิทธิการเชาที่ดินและอาคารตัดจําหนายตามวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชา 
 

4.10 ที่ดินไมใชดําเนินงาน บันทึกมูลคาเร่ิมแรกดวยราคาทุนและแสดงรายการสุทธิจากคาเผื่อการดอยคาสะสมและ
สวนปรับปรุงที่ดินไมใชดําเนินงาน บันทึกดวยราคาทุนและแสดงรายการสุทธิจากคาเส่ือมราคาสะสมซึ่ง
คํานวณดวยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณ 10 ป 

 

4.11 สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาสะสม (ถามี) บริษัท
ฯ และบริษัทยอยคิดคาตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนทราบไดแนนอนอยางมี
ระบบตลอดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยนั้น บริษัทฯ และบริษัทยอยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนาย
และวิธีการตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนทราบไดแนนอนทุกส้ินปเปนอยางนอย 
คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 

สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดมีอายุการใชประโยชนดังนี้ 
- คาลิขสิทธ์ิการใชซอฟทแวร 5-10 ป 

 

4.12 การดอยคาของสินทรัพย โดยทุกวันที่ในงบดุล บริษัทฯ และบริษัทยอยจะทําการประเมินวามีขอบงช้ีซ่ึงแสดงวา
สินทรัพยดอยคาลงหรือไม หากมีขอบงช้ีของการดอยคา บริษัทฯ และบริษัทยอยจะทําการประมาณมูลคาที่คาด
วาจะไดรับคืนของสินทรัพยและหากพบวาราคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้นมีมูลคาสูงกวามูลคาที่คาดวาจะ
ไดรับคืน บริษัทฯ และบริษัทยอยจะลดมูลคาของสินทรัพยลงใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน และรับรูผล
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงบกําไรขาดทุน (มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยหมายถึงราคา
ขายสุทธิหรือมูลคาจากการใชของสินทรัพยนั้นแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา) 

 

4.13 สินทรัพยภายใตสัญญาเชาซ่ึงความเส่ียงและกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยที่เชาเปนของผูใหเชาไดจัดประเภทเปน
สัญญาเชาดําเนินงาน คาเชาที่จายภายใตการสัญญาเชาดําเนินงานไดบันทึกเปนคาใชจายอายุสัญญาเชา 

 

4.14 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นแสดงมูลคาราคาทุน 
 

4.15 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยแสดงมูลคาราคาทุน โดยบันทึกคาใชจายเกี่ยวกับการเกิดหนี้สินเปนคาใชจายสําหรับป 
 

4.16 ประมาณการหนี้สิน บริษัทฯ และบริษัทยอยจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนของ
การเกิดภาระผูกพันในปจจุบันตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอันเปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณในอดีต 
ภาระผูกพันดังกลาวคาดวาจะสงผลใหสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพื่อจายชําระภาระผูกพันและ
จํานวนที่ตองจายสามารถประมาณการไดอยางนาเช่ือถือ หากคาดวาจะไดรับคืนรายจายที่จายชําระไปตาม
ประมาณการหนี้สินทั้งหมดหรือบางสวนอยางแนนอน บริษัทฯ และบริษัทยอยจะรับรูรายจายที่ไดรับคืนเปน
สินทรัพยแยกตางหาก แตตองไมเกินจํานวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวของ และแสดงคาใชจายที่เกี่ยวของกับ
ประมาณการหนี้สินในงบกําไรขาดทุนโดยแสดงสุทธิจากจํานวนรายจายที่จะไดรับคืนที่รับรูไว 

 

4.17 หุนสามัญ จัดประเภทเปนทุน ตนทุนสวนเพิ่มที่เกี่ยวของโดยตรงกับการออกหุนสามัญและสิทธิซ้ือหุนรับรูเปน
รายการหักจากสวนของทุน 
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4.18 สวนเกินมูลคาหุนสามัญ ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา  51 ในกรณี
ที่บริษัทฯ เสนอขายหุนสูงกวามูลคาหุนที่จดทะเบียนไว บริษัทฯ ตองนําคาหุนสวนเกินนี้ตั้งเปนทุนสํารอง 
(“สวนเกินมูลคาหุนสามัญ”) สวนเกินมูลคาหุนสามัญนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 

4.19 สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอย (ป 2551 : บริษัทรวม) เปนผลตางระหวาง
เงินที่จายซ้ือสัดสวนของบริษัทยอยกับมูลคาตามบัญชีของบริษัทยอย ซ่ึงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการ
ลงทุน ในบริษัทยอย โดยสวนต่ําดังกลาวไดแสดงในงบดุลรวมและงบดุลซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
ภายใตสวนของผูถือหุน 

 

4.20 เงินปนผลจายบันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีซ่ึงที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการของบริษัทฯ 
ไดอนุมัติการจายเงินปนผล 

 

4.21 สํารองตามกฎหมายตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา  116 บริษัทฯ 
จะตองจัดสรรทุนสํารอง (“สํารองตามกฎหมาย”) อยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสม
ยกมา (ถามี) จนกวาสํารองดังกลาวมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้จะนําไปจาย
เปนเงินปนผลไมได 

 

4.22 สวนของผูถือหุนสวนนอย หมายถึง มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยตามสัดสวนการถือหุนของ
ผูถือหุนสวนนอยหรือสวนไดเสียที่ไมไดเปนของกลุมบริษัท สวนของผูถือหุนสวนนอยแยกแสดงรายการใน
สวนของผูถือหุนในงบดุลรวมและรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิของผูถือหุนสวนนอยแยกแสดงในงบกําไร
ขาดทุนรวม 

 

4.23 รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ยอด
คงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ  ณ วันส้ินงวดบัญชีแปลงคาโดยการใชอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันส้ินงวดบัญชีนั้น กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาดังกลาว ถือเปนรายไดหรือคาใชจายในงบ
กําไรขาดทุน 

 

4.24 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ และบริษัทยอย หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัท
ฯ และบริษัทยอยหรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯ และบริษัทยอยไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยู
ภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ และบริษัทยอย นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมาย
รวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซ่ึงถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงไมวาทางตรงหรือทางออม และมีอิทธิพลอยางเปน
สาระสําคัญกับบริษัทฯ และบริษัทยอย ผูบริหารที่สําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยที่มี
อํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดกับบุคคล
ดังกลาว ซ่ึงมีอํานาจชักจูงหรืออาจชักจูงใหปฏิบัติตามบุคคลดังกลาวและกิจการที่บุคคลดังกลาวมีอํานาจ
ควบคุมหรือมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

 

4.25 บริษัทฯ ใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพซ่ึงเปนลักษณะของแผนการจายสมทบตามที่ไดกําหนดการจายสมทบไว
แลว สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกไปจากสินทรัพยของบริษัทฯ และไดรับการบริหารโดย
ผูจัดการกองทุนภายนอก กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกลาวไดรับเงินสะสมเขากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบ
จากบริษัทฯ เงินจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลา
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บัญชีที่เกิดรายการนั้น อยางไรก็ตามบริษัทฯ มิไดตั้งหนี้สินสําหรับผลประโยชนพนักงานตามกฎหมายแรงงาน
ไทย 

 

4.26 คาตอบแทนผูบริหาร ประกอบดวย คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน ผลประโยชนตอบแทนที่ใหแกกรรมการ ผูจัดการ
หรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหารส่ีรายแรกนับตอจากผูจัดการลงมา  ผูซ่ึงดํารงตําแหนงเทียบเทากับ  ผูดํารง
ตําแหนงระดับบริหารรายที่ส่ีทุกราย และหมายรวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เปน
ระดับผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทา 

 

4.27 ตนทุนทางการเงิน ประกอบดวย ดอกเบี้ยจายและคาใชจายในทํานองเดียวกันบันทึกในงบกําไรขาดทุนในงวด
ที่คาใชจายดังกลาวเกิดขึ้น ยกเวนในกรณีที่มีการบันทึกเปนตนทุนสวนหนึ่งของสินทรัพย อันเปนผลมาจาก
การใชเวลายาวนานในการจัดหากอสราง หรือการผลิตสินทรัพยดังกลาวกอนที่จะนํามาใชเองหรือเพื่อขาย 
ดอกเบี้ยซ่ึงเปนสวนหนึ่งของคางวดตามสัญญาเชาการเงินบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยที่
แทจริง 

 

4.28 ภาษีเงินไดนิติบุคคลบันทึกเปนคาใชจายเมื่อมีภาระภาษีตองเสีย 
 

4.29 กําไรตอหุน คํานวณโดยหารกําไรสุทธิดวยจํานวนหุนสามัญที่ออกและไดรับชําระแลวถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในระหวาง
ป 

 

4.30 สวนงานทางธุรกิจเปนสวนธุรกิจที่จัดหาผลิตภัณฑหรือใหบริการที่มีความเส่ียงและผลตอบแทนซึ่งแตกตางไป
จากความเสี่ยงและผลตอบแทนของผลิตภัณฑหรือบริการที่ใหของสวนธุรกิจอื่น โดยขอมูลจําแนกตามสวนงาน
ไดเปดเผยแยกตามสวนงานธุรกิจของกลุมบริษัท 

 

4.31 เคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดวย สินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบดุล ไดแก เงินฝากธนาคาร เงินลงทุน 
ลูกหนี้การคา และเงินใหกูยืม หนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบดุล ไดแก เจาหนี้การคาและเงินกูยืม ซ่ึงนโยบาย
การบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแตละรายการไดเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอที่เกี่ยวของ 

 

4.32 ประมาณการทางบัญชีในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  ผูบริหารตองใช
ประมาณการและขอสมมติฐาน ซ่ึงมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับ
สินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย การประมาณและขอสมมติฐานมาจากประสบการณและปจจัยตางๆ ที่
ผูบริหารมีความเช่ือมั่นอยางสมเหตุสมผลภายใตสภาวการณแวดลอมนั้น ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงจากการตั้งขอ
สมมติฐานตอมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินอาจแตกตางจากที่ประมาณไว 

ประมาณการและขอสมมติฐานที่ใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางสม่ําเสมอ การ
ปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวน หากการปรับ
ประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้น ๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับหรืองวดในอนาคตหากการปรับประมาณการ
กระทบทั้งงวดปจจุบันและอนาคต 
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5. รายการกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

บริษัทฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ไดแก รายการระหวางบริษัทฯ กับบริษัทยอย 
บริษัทรวม นิติบุคคลที่เปนผูถือหุนของบริษัทฯ รวมถึงกิจการที่เกี่ยวของกับนิติบุคคลดังกลาว ยอดคงเหลือและ
รายการระหวางกันที่สําคัญระหวางบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวของกันมีดังนี ้

 

5.1 สินทรัพยและหนี้สินระหวางกัน 
 

    (หนวย : พันบาท)
    งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ ตามวิธีสวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 ลักษณะความสัมพันธ 2552 2552 2551 

เงินใหกูยืม     
บริษัท เพลินพัฒน จํากัด บริษัทยอย    

ยอดตนงวด (ป 2551 : บริษัทรวม) - 11,000 - 
ใหกูเพ่ิมระหวางป  - 3,000 16,000 
รับชําระคืนระหวางป  - (14,000) (5,000) 
ยอดปลายงวด  - - 11,000 

ดอกเบี้ยคางรับ     
บริษัท เพลินพัฒน จํากัด บริษัทยอย - - 211 

 (ป 2551 : บริษัทรวม)    
ลูกหน้ีการคา     

บริษัท เพลินพัฒน จํากัด บริษัทยอย - 44 - 
 (ป 2551 : บริษัทรวม)    
     

สิทธิการเชาที่ดิน     
ผูถือหุน/กรรมการบริษัทยอย บุคคลที่เกี่ยวของกัน 8,045 - - 

เจาหน้ีการคา     
บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด บริษัทรวม 2,314 2,314 2,023 
บริษัท จี เอ็ม เอ็ม แกรมม่ี จํากัด (มหาชน) ผูถือหุน 4,711 4,711 8,870 
บริษัท บลิส พับลิชช่ิง จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน 4,860 4,860 5,231 
บริษัท โพสต พับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน) บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน 5,709 5,709 1,946 

รวม  17,594 17,594 18,070 
     
เงินกูยืมระยะส้ัน     

ผูถือหุนบริษัทยอย บุคคลที่เกี่ยวของกัน    
ยอดตนป  150 - - 
กูเพ่ิมระหวางป  60 - - 
จายคืนระหวางป  - - - 
ยอดปลายป  210 - - 

กรรมการบริษัทยอย บุคคลที่เกี่ยวของกัน    
ยอดตนป  1,000 - - 
กูเพ่ิมระหวางป  - - - 
จายคืนระหวางป  - - - 
ยอดปลายป  1,000 - - 

รวม  1,210 - - 
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    (หนวย : พันบาท) 
    งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ ตามวิธีสวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 ลักษณะความสัมพันธ 2552 2552 2551 

     
เงินกูยืมระยะยาว     

ผูถือหุนบริษัทยอย บุคคลที่เกี่ยวของกัน    
ยอดตนป  500 - - 
กูเพ่ิมระหวางป  - - - 
จายคืนระหวางป  - - - 
ยอดปลายป  500 - - 

กรรมการบริษัทยอย บุคคลที่เกี่ยวของกัน    
ยอดตนป  900 - - 
กูเพ่ิมระหวางป  - - - 
จายคืนระหวางป  - - - 
ยอดปลายป  900 - - 
รวม  1,400 - - 

 

ในป 2552 และ 2551 เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย (ป 2551 : บริษัทรวม) เปนเงินใหกูยืมในรูปตั๋วสัญญาใช
เงินอายุ 1 ป คิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยสินเช่ือของธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง ในอัตรารอยละ MOR ตอป 
เทากันทั้งสองป โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหบริษัทยอยใชในการกอสรางและเปนเงินทุนหมุนเวียนในการ
ดําเนินงานของโรงเรียน ซ่ึงในวันที่ 10 กุมภาพันธ 2552 บริษัทฯ ไดรับชําระเงินสวนที่เหลือทั้งหมดแลว 

 

ในป 2552 เงินกูยืมระยะส้ันเปนเงินกูยืมจากผูถือหุนของบริษัทยอย เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนภายใน
บริษัทยอย โดยคิดดอกเบี้ยเทากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก  ถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 5 แหงบวกดวย
รอยละ 3.00 ตอป โดยไมมีการทําสัญญาระหวางกัน 

 

ในป 2552 เงินกูยืมระยะยาวเปนเงินกูยืมจากผูถือหุนและกรรมการของบริษัทยอย เพื่อใชเปนเงินทุน
หมุนเวียนภายในบริษัทยอย เปนเงินกูยืมในรูปตั๋วสัญญาใชเงินอายุ 3 ป คิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 6.00 ตอป 

 

5.2 รายไดและคาใชจายระหวางกัน 
 

     (หนวย : พันบาท)
    งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน  
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ ตามวิธีสวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ  
  สําหรับป สําหรับป สําหรับป นโยบายการคิดราคา 
 ลักษณะความสัมพันธ สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม ระหวางกัน 
  2552 2552 2551  

มูลคาซื้อสินคา      
บริษัท เพลินพัฒน จํากัด บริษัทยอย - 321 1,608 ราคาตลาด 
บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด บริษัทรวม 492 492 1,594 ราคาตลาด 
บริษัท จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) ผูถือหุน 9,575 9,575 10,202 ราคาตลาด 
บริษัท บลิส พับลิชช่ิง จํากัด  บริษัทท่ีเก่ียวของกับผูถือหุน 17,834 17,834 16,131 ราคาตลาด 
บริษัท โพสต พับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน) บริษัทท่ีเก่ียวของกับผูถือหุน 31,537 31,537 - ราคาตลาด 
  59,438 59,759 29,535  
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     (หนวย : พันบาท)
    งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน  
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ ตามวิธีสวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ  
  สําหรับป สําหรับป สําหรับป นโยบายการคิดราคา 
 ลักษณะความสัมพันธ สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม ระหวางกัน 
  2552 2552 2551  

มูลคาดอกเบ้ียรับ      
บริษัท เพลินพัฒน จํากัด บริษัทยอย - 114 556 รอยละ MOR ตอป 

 (ป 2551 : บริษัทรวม)     
คาเชาท่ีดิน      

ผูถือหุน/กรรมการบริษัทยอย บุคคลท่ีเก่ียวของกัน 208 - - ตามสัญญาท่ี 
ตกลงรวมกัน 

      

สิทธิการเชาท่ีดินตัดจาย      
ผูถือหุน/กรรมการบริษัทยอย บุคคลท่ีเก่ียวของกัน 88 - - ตามสัญญาท่ี 

ตกลงรวมกัน 
      

ดอกเบ้ียจาย      
ผูถือหุน/กรรมการบริษัทยอย บุคคลท่ีเก่ียวของกัน 11 - - รอยละ 3-6 ตอป 

 
6. เงินลงทุนช่ัวคราว-สุทธิ  
 

ประกอบดวย 
 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันท่ี 
 31 ธันวาคม 2552 
 ราคาทุน มูลคายุติธรรม เงินปนผล 

สําหรับป 
เงินปนผล 

ท่ีไดรับสะสม 
หลักทรัพยเผื่อขาย :-     
ตราสารทุน     
หนวยลงทุน     

กองทุนเปด เอกเอเซียพูนผล 30,000,000.00 22,107,678.10 2,979,471.44 2,979,471.44 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยบางกอก 19,101,000.00 17,190,900.00 1,337,070.00 6,451,027.30 
กองทุนรวมวายุภักษหนึ่ง 30,000,000.00 30,450,000.00 1,350,000.00 10,050,000.00 

ตราสารหนี้     
กองทุนเปด แอสเซทพลัสตราสารหนี้ปนผล 2 110,380,310.82 109,196,049.28 2,977,493.64 8,786,343.68 

รวม 189,481,310.82 178,944,627.38 8,644,035.08 28,266,842.42 
หัก  ขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย (10,536,683.44) - - - 

สุทธิ 178,944,627.38 178,944,627.38 8,644,035.08 28,266,842.42 
เงินฝากประจํา 7 เดือน 10,000,000.00 10,000,000.00 - - 

รวมเงินลงทุนช่ัวคราว-สุทธิ 188,944,627.38 188,944,627.38 8,644,035.08 28,266,842.42 
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 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันท่ี 
 31 ธันวาคม 2551 
 ราคาทุน มูลคายุติธรรม เงินปนผล 

สําหรับป 
เงินปนผล 

ท่ีไดรับสะสม 
หลักทรัพยเผื่อขาย :-     
ตราสารทุน     
หนวยลงทุน     

กองทุนเปด เอกเอเซียพูนผล 30,000,000.00 16,821,797.81 - - 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยบางกอก 19,101,000.00 14,325,750.00 1,375,272.00 5,113,957.30 
กองทุนรวมวายุภักษหนึ่ง 30,000,000.00 27,900,000.00 2,100,000.00 8,700,000.00 

ตราสารหนี้     
กองทุนเปด แอสเซทพลัสตราสารหนี้ปนผล  - - 30,295.00 30,295.00 
กองทุนเปด แอสเซทพลัสตราสารหนี้ปนผล 2 110,386,036.79 108,883,676.11 5,808,850.04 5,808,850.04 

รวม 189,487,036.79 167,931,223.92 9,314,417.04 19,653,102.34 
หัก ขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย (21,555,812.87) - - - 

รวมเงินลงทุนช่ัวคราว-สุทธิ 167,931,223.92 167,931,223.92 9,314,417.04 19,653,102.34 
 
7. ลูกหนี้การคา-สุทธิ 
 

ลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้ที่คางชําระดังนี้ 
   (หนวย : บาท) 
   งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ ตามวิธีสวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
 2552 2552 2551 

ลูกหนี้การคา    
ยังไมถึงกําหนดชําระ 51,289,090.18 51,284,402.68 47,143,570.77 
เกินกําหนดชําระไมเกิน 6 เดือน 48,002,793.98 46,873,602.68 38,438,031.60 
เกินกําหนดชําระมากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน 2,310,473.58 1,892,460.58 2,047,711.78 
เกินกําหนดชําระมากกวา 12 เดือน 25,975,096.11 24,962,522.41 21,058,496.84 

รวมลูกหนี้การคา 127,577,453.85 125,012,988.35 108,687,810.99 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (23,650,449.40) (22,979,568.90) (22,794,098.00) 
หัก คาเผื่อรับคืนสินคา (5,234,369.43) (5,234,369.43) (4,777,474.24) 

สุทธิ 98,692,635.02 96,799,050.02 81,116,238.75 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ลูกหนี้การคาสวนที่เกินกําหนดชําระมากกวา 12 เดือน ตามงบการเงินรวม 
งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ สวนหนึ่งจํานวน 18.15 ลานบาท  เทากัน
ทั้งสองป เปนลูกหนี้การคาที่ตั้งสํารองแลวตั้งแตป 2541 และบริษัทฯ ไดดําเนินการฟองรองลูกหนี้ดังกลาว จนกระทั่ง
วันที่ 5 กุมภาพันธ 2550 ศาลลมละลายกลางไดมีคําส่ังใหบริษัทฯ ไดรับชําระหนี้ตามคําพิพากษาจากกองทรัพยสินของ
ลูกหนี้รายดังกลาว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เจาพนักงานพิทักษทรัพยไดแจงวาทรัพยสินของบริษัทดังกลาวไดถูก
ขายทอดตลาดหมดแลว เปนเงินประมาณ 2.00 ลานบาท  เมื่อพิจารณาถึงการเฉลี่ยหนี้เพื่อจายคืนเจาหนี้นั้นไมเพียง
พอที่จะนํามาเฉลี่ยหนี้ใหแกเจาหนี้ในขณะนี้ได ประกอบกับยังเหลือคําขอรับชําระของเจาหนี้อีกสวนหนึ่งที่อยูใน
ระหวางการพิจารณา บริษัทฯ จึงคาดวาจะไมไดรับชําระหนี้ดังกลาวทั้งจํานวน 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสินเช่ือแกลูกคาของบริษัทฯ และบริษัทยอย มีระยะเวลาตั้งแต 30 วัน ถึง 90 วัน 
 

ในระหวางงวด มีรายการเคลื่อนไหวของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังนี้ 
(หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 (22,794,098.00) (22,794,098.00) 
(งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย)   
บวก ตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2,338,666.78) (2,338,666.78) 
หัก โอนกลับบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 2,153,195.88 2,153,195.88 
เพิ่มขึ้นจากสวนของบริษัทรวมเปลี่ยนสถานะเปนบริษัทยอย (670,880.50) - 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 (23,650,449.40) (22,979,568.90) 

 
8. สินคาคงเหลือ-สุทธิ 
 

ประกอบดวย 
   (หนวย : บาท) 
   งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ ตามวิธีสวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
 2552 2552 2551 

วัตถุดิบคงเหลือ 25,836,288.33 25,836,288.33 38,709,100.94 
งานระหวางผลิต 4,856,145.44 4,856,145.44 10,571,870.42 
สินคาสําเร็จรูปคงเหลือ 506,570,413.64 504,060,393.67 537,443,204.32 

รวม 537,262,847.41 534,752,827.44 586,724,175.68 
หัก  คาเผื่อสินคาสูญหาย (18,315,726.15) (18,315,726.15) (19,908,665.44) 
หัก  คาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวชา (77,600,644.89) (77,600,644.89) (68,190,902.79) 

สุทธิ 441,346,476.37 438,836,456.40 498,624,607.45 
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9. ลูกหนี้เงินชดเชยคาเสียหาย 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2552 เปนลูกหนี้เงินชดเชยคาเสียหายทั้งจํานวนที ่เกิดจากเหตุการณเพลิง
ไหมในบริเวณใกลเคียงของสาขารานหนังสือซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรแหงหนึ่งในเดือนกรกฎาคม  2552 และเหตุการณน้ํา
ทวมโกดังเก็บสินคาช่ัวคราว สงผลใหเกิดความเสียหายแกสินคาและทรัพยสินบางสวน ซ่ึงบริษัทฯ ไดรับชดเชยจาก
บริษัทประกันภัยสําหรับคาเสียหายดังกลาวครบถวนแลวในเดือนกุมภาพันธ 2553 

 
10. เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม-สุทธิ 
 

 ประกอบดวย 
      (หนวย : บาท)
     งบการเงินรวม/ 
     งบการเงินเฉพาะกิจการ 
     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 
 ประเภทกิจการ ประเทศ ทุนชําระแลว สัดสวน เงินลงทุน เงินปนผล 
   (พันบาท) รอยละ วิธีสวนไดเสีย วิธีราคาทุน  
    เงินลงทุน    

บริษัทยอย        
บริษัท ซีเอ็ด บุคเซ็นเตอร จํากัด ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ไทย 100 99.93 99,930.00 99,930.00 - 
บริษัท เพลินพัฒน จํากัด สถาบันการศึกษาเอกชน-โรงเรียนเพลินพัฒนา ไทย 170,000 48.82 - 83,000,000.00 - 

บริษัทรวม        
บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด สํานักพิมพผูผลิตวารสารเทคนิคและคูมือวิศวกร ไทย 400 25.00 26,077,195.45 100,000.00 1,500,000.00 

รวมเงินลงทุน     26,177,125.45 83,199,930.00 1,500,000.00 
หัก  คาเผื่อการปรับมูลคาของเงินลงทุน-บริษัท เพลินพัฒน จํากัด    - (13,667,908.49) - 

สุทธิ     26,177,125.45 69,532,021.51 1,500,000.00 
 

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

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

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

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

สุทธิ     75,595,444.85 69,532,021.51 1,500,000.00 
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ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทรวม 
 

บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด  (งวดบัญชี : 31 ธันวาคม)    
  (หนวย : บาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2551 2550 2551 2550 
สินทรัพยรวม 114,218,980.53 108,044,667.49   
หนี้สินรวม 3,910,198.72 4,034,338.55   
รายไดรวม   39,749,924.23 41,199,078.69 
กําไรสุทธิ   12,298,452.87 12,850,791.93 

 
บริษัท เพลินพัฒน จํากัด (งวดบัญชี : 31 มีนาคม)    
   (หนวย : บาท) 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
  2552 2551 
สินทรัพยรวม  222,071,748.92 187,413,460.30 
หนี้สินรวม  116,652,075.85 83,367,484.74 

 
    (หนวย : บาท) 

 สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดหกเดือน สําหรับงวดเกาเดือน สําหรับงวดเกาเดือน สําหรับป 
 ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 2552 2551 2552 2551 2552 2551 
รายไดรวม 21,448,082.50 17,005,852.10 51,261,822.02 64,946,816.48 72,709,904.52 81,952,668.58 
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ (3,228,065.02) (6,372,353.39) 2,706,990.97 (3,106,538.76) (521,074.05) (9,478,892.15) 
      

 

10.1 เงินลงทุนในบริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทรวม บริษัทฯ รับรูสวนไดเสียจากผลการดําเนินงานในงบ
การเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียดังนี้ 
  สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทฯ รับรูสวนไดเสียจากผลการดําเนินงาน
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ของบริษัทรวม ซ่ึงไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตอื่น โดยแสดงสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบกําไรขาดทุนรวม สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2552 จํานวนเงิน 3.07 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.41 ของกําไรสุทธิในงบการเงินรวม และในงบกําไร
ขาดทุนซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 จํานวนเงิน 3.21 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 1.65 ของกําไรสุทธิในงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2552 และ 2551 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาว จํานวน 26.08 ลานบาท  และ 24.50 ลานบาท 
ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 1.23 ของสินทรัพยรวมในงบการเงินรวม และ 1.34 ของสินทรัพยรวมในงบการเงินซ่ึง
แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ตามลําดับ 
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10.2 เงินลงทุนในบริษัท เพลินพัฒน จํากัด  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ ไดนํางบการเงินของบริษัท  เพลินพัฒน จํากัด มาจัดทํางบการเงิน

รวม ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 3.1 
ในป 2552 และ 2551 บริษัทฯ รับรูสวนไดเสียจากผลการดําเนินงานในงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตาม

วิธีสวนไดเสีย ดังนี้ 
1) ป 2552 บริษัทฯ รับรูสวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบกําไรขาดทุนรวม จํานวน 0.26 ลาน

บาท คิดเปนรอยละ 0.12 ของกําไรสุทธิในงบการเงินรวม จากงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 
2552 (รับรูเฉพาะผลการดําเนินงานสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม  2552) และงบการเงิน
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 ของบริษัทรวม ซ่ึงผานการตรวจสอบและสอบทานโดย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแลว ตามลําดับ  

2) สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2551 บริษัทฯ รับรูสวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
ใน งบกําไรขาดทุนซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย จํานวน 4.63 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 2.38 ของ
กําไรสุทธิในงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย จากงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 
2551 และงบการเงินสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2551 ของบริษัทรวม  ซ่ึงผานการ
ตรวจสอบและสอบทานโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแลว ตามลําดับ  และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2551 
บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาว จํานวน 50.99 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.79 ของสินทรัพยรวมใน
งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 

3) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ ไดปรับปรุงรายการสวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือ
หุนในบริษัทยอยลดลง จํานวน 0.12 ลานบาท เปนผลใหเงินลงทุนเพิ่มขึ้น และมีสวนต่ําจากการเปลี่ยนแปลง
สัดสวนการถือหุนในบริษัทยอย (ป 2551 : บริษัทรวม) ลดลงในสวนของผูถือหุนดวยจํานวนเดียวกัน และสัดสวน
การถือหุนในบริษัทยอยลดลงคิดเปนรอยละ 0.19 

 

10.3 บริษัทฯ ไมไดนําเสนองบการเงินรวมระหวางบริษัทฯ และบริษัท ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย
เนื่องจากมูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวไมมีสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯ 
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11. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 
 

ประกอบดวย 
(หนวย : บาท) 

งบการเงินรวม 
รายการ ที่ดินและ อาคารและ คาตกแตง เครื่องใชส ํานักงาน ยานพาหนะ งานระหวาง รวม 

 สวนปรับปรุง สวนปรับปรุง อาคาร และเครื่องปรับอากาศ  กอสราง  
ราคาทุน        

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 4,714,125.00 2,353,700.00 312,078,532.68 466,777,632.27 38,336,635.12 25,625,155.65 849,885,780.72 
เพิ่มขึ้นจากการรับรูสวนของบริษัทยอย 33,554,690.33 163,959,477.90 - 27,467,109.74 1,543,265.00 2,659,853.88 229,184,396.85 
ซ้ือเพิ่ม 215,615.70 30,602.00 10,965,809.50 34,183,979.46 665,403.43 25,592,382.49 71,653,792.58 
โอนเขา - - 19,808,428.10 28,319,552.41 - - 48,127,980.51 
จําหนาย - - (2,227,091.54) (8,257,820.96) (491,323.76) - (10,976,236.26) 
ตัดจําหนาย - - (5,294,126.68) (9,234,064.06) (529,397.93) - (15,057,588.67) 
โอนออก - - - - - (48,127,980.51) (48,127,980.51) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 38,484,431.03 166,343,779.90 335,331,552.06 539,256,388.86 39,524,581.86 5,749,411.51 1,124,690,145.22 

        
คาเส ื่อมราคาสะสม        

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 - (2,353,699.00) (214,337,475.74) (293,260,048.07) (23,779,383.22) - (533,730,606.03) 
เพิ่มขึ้นจากการรับรูสวนของบริษัทยอย (6,712,972.16) (31,902,863.82) - (18,264,369.07) (1,234,601.39) - (58,114,806.44) 
คาเส่ือมราคาสําหรับป (371,735.50) (2,065,187.58) (32,856,558.55) (59,483,662.58) (4,240,324.63) - (99,017,468.84) 
จําหนาย - - 2,227,077.54 8,140,846.41 490,227.94 - 10,858,151.89 
ตัดจําหนาย - - 5,003,823.19 9,094,201.58 529,388.93 - 14,627,413.70 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 (7,084,707.66) (36,321,750.40) (239,963,133.56) (353,773,031.73) (28,234,692.37) - (665,377,315.72) 

        
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย        

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 21,385,547.00 17,292,418.41 - - - - 38,677,965.41 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 21,385,547.00 17,292,418.41 - - - - 38,677,965.41 

        
คาเส ื่อมราคาสะสม-สวนเกินทุน        

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 - (9,612,537.60) - - - - (9,612,537.60) 
คาเส่ือมราคาสําหรับป - (989,425.15) - - - - (989,425.15) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 - (10,601,962.75) - - - - (10,601,962.75) 

        
คาเผ ื่อการดอยคาส ินทรัพย        

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 - - - - - - - 
เพิ่มขึ้นจากการรับรูสวนของบริษัทยอย - (1,705,432.52) - - - - (1,705,432.52) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 - (1,705,432.52) - - - - (1,705,432.52) 

        
มูลคาส ุทธิตามบัญชี        

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 26,099,672.00 7,679,881.81 97,741,056.94 173,517,584.20 14,557,251.90 25,625,155.65 345,220,602.50 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 52,785,270.37 135,007,052.64 95,368,418.50 185,483,357.13 11,289,889.49 5,749,411.51 485,683,399.64 

      
คาเส ื่อมราคาที่แสดงในงบกําไรขาดทุน สําหรับป      

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551  88,480,637.40 
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552  99,017,468.84 
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(หนวย : บาท) 
งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

รายการ ที่ดิน อาคาร คาตกแตง เครื่องใชส ํานักงาน ยานพาหนะ งานระหวาง รวม 
   อาคาร และเครื่องปรับอากาศ  กอสราง  

ราคาทุน   
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 4,714,125.00 2,353,700.00 269,238,225.08 405,407,069.35 31,204,436.34 5,973,730.71 718,891,286.48 
ซ้ือเพิ่ม - - 21,808,465.90 80,275,931.60 10,886,327.67 53,882,206.88 166,852,932.05 
โอนเขา - - 34,024,872.81 81,374.15 - - 34,106,246.96 
จําหนาย - - (7,604,841.87) (18,499,412.72) (3,754,128.89) - (29,858,383.48) 
ตัดจําหนาย - - (5,388,189.24) (487,330.11) - (124,534.98) (6,000,054.33) 
โอนออก - - - - - (34,106,246.96) (34,106,246.96) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 4,714,125.00 2,353,700.00 312,078,532.68 466,777,632.27 38,336,635.12 25,625,155.65 849,885,780.72 
ซ้ือเพิ่ม - - 10,965,809.50 33,738,256.50 665,403.43 25,285,358.49 70,654,827.92 
โอนเขา - - 19,808,428.10 28,319,552.41 - - 48,127,980.51 
จําหนาย - - (2,227,091.54) (8,192,802.96) (491,323.76) - (10,911,218.26) 
ตัดจําหนาย - - (5,294,126.68) (9,234,064.06) (529,397.93) - (15,057,588.67) 
โอนออก - - - - - (48,127,980.51) (48,127,980.51) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 4,714,125.00 2,353,700.00 335,331,552.06 511,408,574.16 37,981,316.86 2,782,533.63 894,571,801.71 

        

คาเส ื่อมราคาสะสม        
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 - (2,353,699.00) (193,710,994.30) (257,623,269.71) (23,710,350.84) - (477,398,313.85) 
คาเส่ือมราคาสําหรับป - - (31,761,677.47) (53,001,330.15) (3,717,629.78) - (88,480,637.40) 
จําหนาย - - 7,009,036.07 16,882,790.31 3,648,597.40 - 27,540,423.78 
ตัดจําหนาย - - 4,126,159.96 481,761.48 - - 4,607,921.44 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 - (2,353,699.00) (214,337,475.74) (293,260,048.07) (23,779,383.22) - (533,730,606.03) 
คาเส่ือมราคาสําหรับป - - (32,856,558.55) (58,423,931.34) (4,212,674.33) - (95,493,164.22) 
จําหนาย - - 2,227,077.54 8,140,846.41 490,227.94 - 10,858,151.89 
ตัดจําหนาย - - 5,003,823.19 9,052,304.52 529,388.93  14,585,516.64 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 - (2,353,699.00) (239,963,133.56) (334,490,828.48) (26,972,440.68) - (603,780,101.72) 

       

สวนเกินทุนจากการตีราคาส ินทรัพย        
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 21,385,547.00 17,292,418.41 - - - - 38,677,965.41 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 21,385,547.00 17,292,418.41 - - - - 38,677,965.41 

       

คาเส ื่อมราคาสะสม-สวนเกินทุน        
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 - (8,620,336.26) - - - - (8,620,336.26) 
คาเส่ือมราคาสําหรับป - (992,201.34) - - - - (992,201.34) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 - (9,612,537.60) - - - - (9,612,537.60) 
คาเส่ือมราคาสําหรับป - (989,425.15) - - - - (989,425.15) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 - (10,601,962.75) - - - - (10,601,962.75) 

      

มูลคาส ุทธิตามบัญชี        
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 26,099,672.00 7,679,881.81 97,741,056.94 173,517,584.20 14,557,251.90 25,625,155.65 345,220,602.50 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 26,099,672.00 6,690,456.66 95,368,418.50 176,917,745.68 11,008,876.18 2,782,533.63 318,867,702.65 

      

คาเส ื่อมราคาที่แสดงในงบกําไรขาดทุน สําหรับป     
ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 88,480,637.40 
ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 95,493,164.22 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2552 และ 2551 คาตกแตงอาคารบนสัญญาเชาและบนสัญญาสิทธิการเชา 
ตามงบการเงินรวม งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ ราคาตามบัญชี 
จํานวน 95.37 ลานบาท และ 97.74 ลานบาท ตามลําดับ เมื่อส้ินสุดสัญญาเชา สินทรัพยดังกลาวสวนใหญตกเปนของ
ผูใหเชาหรือร้ือถอนคืนสูสภาพเดิมซ่ึงเปนไปตามสัญญา ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 26.2 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามงบการเงินรวม มีสินทรัพยซ่ึงคิดคาเส่ือมราคาทั้งจํานวนแลวในราคาทุน 
จํานวน 391.24 ลานบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ตามงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนได
เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ และจํานวน  381.68 ลานบาท และ 318.51 ลานบาท ตามลําดับ โดยบางสวนยังคงใช
งานอยู 

 

จากการที่บริษัทฯ เลือกบันทึกบัญชีตามเกณฑราคาทุน โดยเมื่อมีการตีราคาสินทรัพยเพิ่มขึ้นจะบันทึก
เฉพาะมูลคาสุทธิของราคาตามบัญชีที่เพิ่มขึ้นไปยังบัญชีสินทรัพยที่ตีราคาเพิ่มคูกับบัญชีสวนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพยเพิ่มนั้น สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีคาเส่ือมราคาสวนเกินทุนฯ ซ่ึงตัดจายไปยัง
บัญชีสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่มในสวนของผูถือหุน จํานวน 0.99 ลานบาท  เทากันทั้งสองป ซ่ึงถา
บริษัทฯ เลือกบันทึกบัญชีคาเส่ือมราคาสวนเกินทุนฯ ผานงบกําไรขาดทุนจะทําใหบริษัทฯ แสดงกําไรสุทธิ สําหรับป
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ลดลงจํานวน 0.99 ลานบาท เทากันทั้งสองป แตไมมีผลกระทบตอกําไรตอ
หุนอยางมีสาระสําคัญ 

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2549 บริษัทฯ ไดทําการประเมินราคาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางโดยผูประเมินราคา
อิสระ โดยใชวิธีการตนทุน (Cost Approach) ซ่ึงหมายถึง การประมาณการตนทุนในการสรางอาคารทดแทนใหมตาม
ราคา ณ ปจจุบัน แลวหักลบดวยคาเส่ือมตามอายุการใชงาน และบวกดวยมูลคาตลาดของที่ดิน ทรัพยสินดังกลาวจึง
ประเมินเพิ่มขึ้น เปนจํานวนเงิน 36.00 ลานบาท ซ่ึงบริษัทฯ ไดบันทึกสวนเกินทุนดังกลาวแสดงไวในสวนของผูถือ
หุน 

 
12. สิทธิการเชาที่ดิน-สุทธิ 
 

สิทธิการเชาที่ดินทั้งจํานวน เปนคาใชประโยชนจากหนาที่ดินตามสัญญาเชาที่ดินของบริษัทยอยโดยเชา
จากผูถือหุนของบริษัทยอยรวม 2 สัญญา จํานวน 10.00 ลานบาท มีระยะเวลาเชา 30 ป พื้นที่ประมาณ 20 ไร เพื่อใช
ประกอบธุรกิจสถานศึกษา โดยมีขอตกลงวาในระหวางที่สัญญานี้มีผลบังคับ ผูใหเชาสัญญาวาจะไมขายที่ดินที่เชา
ใหแกบุคคลใดๆ โดยไมไดรับความยินยอมจากผูเชา และหากผูใหเชามีความจําเปนอยางถึงที่สุดอันมิอาจหาทางอื่น
ใดได ผูใหเชาสัญญาวาจะเสนอขายใหแกผูเชากอนในราคาเชนเดียวกับที่เสนอขายแกบุคคลภายนอกและหากผูเชาไม
ตอบรับขอเสนอภายใน 60 วัน นับแตวันที่ไดรับคําเสนอก็ใหผูใหเชาตกลงขายใหแกบุคคลภายนอกได โดยผูใหเชาจะ
ดําเนินการใหผูซ้ือผูกพันตามสัญญาเชานี้ดวย  

 

ตามงบการเงินรวม สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2552 สิทธิการเชาที่ดินขางตน ตัดจายเปน
คาใชจาย จํานวน 0.09 ลานบาท 
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13. สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ 
 

สิทธิการเชาอาคารทั้งจํานวน เปนสิทธิการเชาพื้นที่ในศูนยการคาช้ันนําของบริษัทฯ เพื่อเปดสาขาราน
หนังสือซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร จํานวน 13 แหง ซ่ึงสวนใหญมีอายุประมาณ 15-30 ป โดยสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2552 และ 2551 ตัดจายเปนคาใชจาย จํานวน 12.57 ลานบาท และ 12.60 ลานบาท ตามลําดับ  

 
14. ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดินไมใชดําเนินงาน-สุทธิ 
 

ประกอบดวย 
(หนวย : บาท) 

งบการเงินรวม/งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ที่ดิน สวนปรับปรุงที่ดิน รวม 

ราคาทุน :    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 49,495,608.93 658,413.00 50,154,021.93 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 49,495,608.93 658,413.00 50,154,021.93 
    

คาเสื่อมราคาสะสม :    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 - (422,793.30) (422,793.30) 
คาเส่ือมราคาสําหรับป - (65,985.54) (65,985.54) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 - (488,778.84) (488,778.84) 
คาเส่ือมราคาสําหรับป - (65,790.59) (65,790.59) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 - (554,569.43) (554,569.43) 

    

คาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย :    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 (16,012,977.97) - (16,012,977.97) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 (16,012,977.97) - (16,012,977.97) 

    

มูลคาสุทธิตามบัญชี :    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 33,482,630.96 169,634.16 33,652,265.12 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 33,482,630.96 103,843.57 33,586,474.53 

    
คาเสื่อมราคาท่ีแสดงในงบกําไรขาดทุนสําหรับป    

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551   65,985.54 
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552   65,790.59 
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เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2549 บริษัทฯ ไดทําการประเมินราคาที่ดินที่ไมใชดําเนินงานโดยผูประเมินราคา
อิสระ ซ่ึงใชวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Comparison Approach) วิธีการนี้จะพิจารณามูลคาตามสภาพราคา
ตลาด ณ ปจจุบันเปนสําคัญ โดยมีราคาประเมินจํานวน 33.80 ลานบาท  บริษัทฯ ไดปรับลดคาเผื่อการดอยคาของ
ทรัพยสินจากการตีราคาแลว 

 
15. สินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธิ 
 

ประกอบดวย 
 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน 
  ตามวิธีสวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 คาลิขสิทธิ์การใชซอฟทแวร คาลิขสิทธิ์การใชซอฟทแวร 
ราคาทุน :  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 33,440,198.21 33,440,198.21 
ซื้อเพ่ิม 444,988.62 444,988.62 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 33,885,186.83 33,885,186.83 
เพ่ิมขึ้นจากการรับรูสวนของบริษัทยอย 481,355.00 - 
ซื้อเพ่ิม 1,889,370.93 1,889,370.93 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 36,255,912.76 35,774,557.76 

  

คาตัดจําหนายสะสม :  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 (22,213,961.63) (22,213,961.63) 
คาตัดจําหนายสําหรับป (3,457,684.52) (3,457,684.52) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 (25,671,646.15) (25,671,646.15) 
เพ่ิมขึ้นจากการรับรูสวนของบริษัทยอย (159,354.92) - 
คาตัดจําหนายสําหรับป (3,008,193.91) (2,996,070.98) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 (28,839,194.98) (28,667,717.13) 

   

มูลคาสุทธิตามบัญชี :   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 8,213,540.68 8,213,540.68 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 7,416,717.78 7,106,840.63 

   

คาตัดจําหนายที่แสดงในงบกําไรขาดทุนสําหรับป  
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 3,457,684.52 3,457,684.52 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 3,008,193.91 2,996,070.98 
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16. สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 
 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นของบริษัทฯ ไดรวมรายการเงินลงทุนซ่ึงติดภาระค้ําประกันการใชไฟฟา การ
เชาพื้นที่ และตัวแทนจําหนายหนังสือ ดังนี้ 

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 เงินฝากประจํา 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.00-1.50 ตอป 
สวนหนึ่งของเงินฝากประจําจํานวนเงิน 8.67 ลานบาท และ 8.47 ลานบาท  ตามลําดับ  ใชค้ําประกัน
เปนจํานวนเงิน 4.56 ลานบาท และ 4.63 ลานบาท ตามลําดับ 

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 พันธบัตรออมทรัพยอายุ 7 ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.25-5.10 ตอ
ป สวนหนึ่งของพันธบัตรจํานวนเงิน 3.00 ลานบาท และ 2.00 ลานบาท ตามลําดับ ใชค้ําประกันเปน
จํานวนเงิน 2.10 ลานบาท และ 1.70 ลานบาท ตามลําดับ 

 
17. รายไดรับลวงหนารอตัดบัญชี-สุทธิ 
 

รายไดรับลวงหนาของบริษัทยอย เกิดจากการเรียกรับชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาบํารุงการศึกษา
ลวงหนาจากผูปกครองซ่ึงแบงไดเปน 

 

17.1 รายไดคาธรรมเนียมแรกเขา เปนรายไดที่เรียกเก็บจากนักเรียนในคร้ังแรกที่เขาสมัครเปนนักเรียน 
17.2 รายไดคาบํารุงการศึกษา สวนใหญเปนรายไดรับลวงหนาที่ไดรับจากโครงการรับชําระคาบํารุงการศึกษา

ลวงหนา ซ่ึงจัดทําในรูปแบบใบตอบรับแจงความประสงคเขาโครงการฯ ภายในระยะเวลา  3-6 ป จะมี
สวนลดใหประมาณรอยละ 7.00 ตอป ตามที่กําหนดในโครงการฯ หากไมไดเรียนตอจนจบขอตกลง ใหถือ
วาสละสิทธการไดรับสวนลดพิเศษและใหคิดคาธรรมเนียมการเรียนตามที่เรียนในอัตราปกติตามเวลาเรียน
ที่เกิดขึ้นจริง โดยบริษัทยอยจะคืนเงินสวนที่เหลือให 

 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทยอยมีรายไดรับลวงหนาคงเหลือ และรายการเคลื่อนไหว ดังนี้ 
 

   รายไดคาธรรมเนียม
แรกเขา 

รายไดคาบํารุง
การศึกษา 

รวม 

รายไดรับลวงหนารอตัดบัญชี-สุทธิ ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2552 7,365,000.00 33,411,370.50 40,776,370.50 
บวก เพิ่มขึ้นระหวางงวด 5,872,500.00 29,204,947.50 35,077,447.50 
หัก รับรูเปนรายไดระหวางงวด (3,300,000.00) (20,917,044.50) (24,217,044.50) 
คงเหลือรายไดรับลวงหนารอตัดบัญชี 9,937,500.00 41,699,273.50 51,636,773.50 
หัก รายไดรับลวงหนารอรับรูรายไดภายในหนึ่งป (8,293,750.00) (26,361,771.25) (34,655,521.25) 
รายไดรับลวงหนารอตัดบัญชี-สุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 1,643,750.00 15,337,502.25 16,981,252.25 

 
18. เงินกูยืมระยะยาว 
 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2552 เงินกูยืมระยะยาวเปนเงินกูยืมจากผูปกครองนักเรียนในโครงการกูเงินเพื่อ
การศึกษาของบริษัท เพลินพัฒน จํากัด เพื่อใชในการกอสรางอาคารและเปนเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทยอย
ดังกลาว โดยมีสัญญาเงินกูระหวางกัน มีกําหนดระยะเวลา 3-7 ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.80-7.50 ตอป 
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19. ทุนเรือนหุน 
 

ตามมติที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2544 อนุมัติให
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อซ้ือหุนสามัญสําหรับกรรมการ พนักงานและผูรับชวงซ้ือหลักทรัพย จํานวน 31,648,000 
หนวย ราคา 1.00 บาทตอหนวย โดยแบงเปน 5 ฉบับ ระยะเวลาการใชสิทธิแตละฉบับหางกันทุก 1 ป ซ่ึงสามารถใช
สิทธิไดทุก 3 เดือน และสามารถใชสิทธิคร้ังสุดทายในวันที่ 14 มกราคม 2551 โดยแตละฉบับสามารถใชสิทธิซ้ือหุน
สามัญไดเปนสัดสวนรอยละ 10, 10, 10, 30 และ 40 ของจํานวนสิทธิที่ไดรับทั้งหมด ตามลําดับ 

 

การใชสิทธิแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2551 โดยมีกรรมการและพนักงานมาใชสิทธิซ้ือหุนสามัญ จํานวน 155,800 หนวย มีผลใหทุนที่ออกและ
ชําระแลวของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจํานวน 0.16 ลานบาท โดยบริษัทฯ ไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวเมื่อวันที่ 
22 มกราคม 2551 และใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวหมดสิทธิแปลงสภาพแลว เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2551 

 

20. กําไรสะสม 
 

เงินปนผลและสํารองตามกฎหมาย 
  ประกอบดวย 

ผลการดําเนินงาน ป 2552 
สํารองตามกฎหมาย  มติที่ประชุม 

คณะกรรมการ 
ครั้งที่ 

 
 

วันที่ประชุม

 
วันที่จาย 
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 - - 
ไตรมาส 3 6/2552 12/11/2552 11/12/2552 0.10 32.39 - - 

รวม 0.30 97.17  - 
 

ผลการดําเนินงาน ป 2551 
 

สํารองตามกฎหมาย 
 มติที่ประชุม 

คณะกรรมการ/
ประชุมใหญสามัญ

ผูถือหุน 
ครั้งที ่

 
 
 

วันที่ประชุม

 
 

วันที่จาย 
เงินปนผล 

 
เงินปนผล
ตอหุน 
(บาท) 

 
รวมจาย 
เงินปนผล 
(ลานบาท) 

% ตอกําไร
สุทธิ 

 

จํานวนเงิน 
(ลานบาท) 

ไตรมาส 1 2/2551 12/05/2551 06/06/2551 0.10 32.39 - - 
ไตรมาส 2 3/2551 08/08/2551 05/09/2551 0.10 32.39 - - 
ไตรมาส 3 4/2551 12/11/2551 11/12/2551 0.10 32.39 - - 
ไตรมาส 4 1/2552 29/04/2552 28/05/2552 0.29 93.94 - - 

รวม 0.59 191.11  - 
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ผลการดําเนินงาน ป 2550 
 

สํารองตามกฎหมาย 
 มติที่ประชุม 

คณะกรรมการ/ 
ประชุมใหญสามัญ

ผูถือหุน 
ครั้งที ่

 
 

วันที่ประชุม

 
วันที่จาย 
เงินปนผล 

เงินปนผล
ตอหุน 
(บาท) 

รวมจาย 
เงินปนผล 
(ลานบาท) 

% ตอกําไร
สุทธิ 

 

จํานวนเงิน 
(ลานบาท) 

 
ไตรมาส 1 2/2550 10/05/2550 08/06/2550 0.10 32.36 - - 
ไตรมาส 2 3/2550 09/08/2550 06/09/2550 0.10 32.37 - - 
ไตรมาส 3 5/2550 13/11/2550 11/12/2550 0.10 32.38 - - 
ไตรมาส 4 1/2551 29/04/2551 28/05/2551 0.26 84.22 - - 

รวม 0.56 181.33  - 
 
21. การบริหารจัดการทุน  
 

วัตถุประสงคของบริษัทฯ บริษัทยอยและบริษัทรวมในการบริหารทางการเงิน คือ การดํารงไวซ่ึง
ความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง และการดํารงไวซ่ึงโครงสรางของทุนที่เหมาะสม 

 
22. คาใชจายตามลักษณะ 
 

ประกอบดวย 
   (หนวย : บาท) 
   งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ ตามวิธีสวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับป สําหรับป สําหรับป 
 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2552 2552 2551 
เงินเดือน คาแรงและผลประโยชนอ่ืนของพนักงาน 452,262,133.88 438,367,590.73 404,128,512.97 
คาตอบแทนผูบริหารและกรรมการ 32,038,510.00 32,038,510.00 33,526,443.00 
คาเส่ือมราคาและตัดจําหนาย 114,747,147.59 111,122,466.55 104,606,179.58 
คาเชา คาบริการและคาสาธารณูปโภค 408,492,861.29 407,711,495.59 364,212,299.22 
คาใชจายในการดําเนินงาน 212,058,618.17 208,490,941.52 210,308,985.04 
คาใชจายประมาณการทางบัญชี 2,747,573.59 2,747,573.59 1,373,082.48 
คาใชจายผันแปรตามยอดขาย 66,200,102.16 66,200,102.16 68,157,402.62 
คาใชจายการผลิต 127,743,811.78 124,653,723.98 130,172,902.78 
ซื้อสินคาและวัตถุดิบใชไป 2,926,297,202.64 2,926,092,714.85 2,894,177,969.78 
การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทํา 36,588,515.66 39,098,535.63 (41,986,321.60) 
ดอกเบี้ยจาย 1,214,642.95 163,845.15 171,335.55 

รวม 4,380,391,119.71 4,356,687,499.75 4,168,848,791.42 
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23. คาตอบแทนผูบริหารและกรรมการ 
 

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

งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2552 2551 
คาตอบแทนกรรมการ 4.00 7.42 

 

23.2 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2551 มีมติเปนเอกฉันท
อนุมัติวงเงินคาตอบแทน(บําเหน็จ)ที่จะจายใหคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ  สําหรับผลการ
ดําเนินงานป 2550 ในวงเงินไมเกิน 3.42 ลานบาท และสําหรับป 2551 ในวงเงินรวมทั้งส้ินไมเกิน 4.00 ลานบาท 
ซ่ึงมติดังกลาวไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 
2551 แลว เปนผลใหงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 บันทึกคาตอบแทน (บําเหน็จ)กรรมการ 
ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของคาตอบแทนกรรมการตามขอ 23.1 ดังนี้ 

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

 
24. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 

บริษัทฯ คํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ในอัตรารอยละ 
25 ของกําไรสุทธิทางบัญชีภายหลังการบวกกลับรายการปรับปรุงตามประมวลรัษฎากร ตามพระราชกฤษฎีกาออก
ตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตรารัษฎากร ฉบับที่ 475 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2551 โดยใหลดอัตราภาษี
เงินไดนิติบุคคลจากรอยละ 30 เปนรอยละ 25 ของกําไรสุทธิ สําหรับบริษัทจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้เฉพาะกําไรสุทธิในสวนที่ไม เกิน 300 ลานบาท  เปนเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชี
ตอเนื่องกันนับตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551  

 

   บริษัทยอยไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวย
การยกเวนรัษฎากร ฉบับที่ 284 พ.ศ. 2538 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2538 โดยใหยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไร
สุทธิที่ไดจากกิจการโรงเรียนเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนหรือกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
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25. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 

   รายละเอียดขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานตามงบการเงินรวมและงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตาม
วิธีสวนไดเสีย สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีดังนี้ 

(หนวย : พันบาท) 
 ธุรกิจผลิตและ 

จําหนายหนังสือ 
สถาบันการศึกษาเอกชน ตัดรายการระหวางกัน รวม 

 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 
รายไดจากการดําเนินงาน 4,595,758 4,370,001 265 - (18) - 4,596,005 4,370,001 
กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 292,528 252,896 2,881 - (894) - 294,515 252,896 
ตนทุนทางการเงิน (164) (171) (1,051) - - - (1,215) (171) 
กําไรสุทธิกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 292,364 252,725 1,830 - (894) - 293,300 252,725 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (75,792) (58,092) - - - - (75,792) (58,092) 
กําไรสุทธิ 216,572 194,633 1,830 - (894) - 217,508 194,633 
         
การแบงปนกําไร         

สวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ       216,571 194,633 
สวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอย       937 - 

       217,508 194,633 
         
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม         
ลูกหนี้การคา-สุทธิ 96,799 81,116 1,937 - (43) - 98,693 81,116 
สินคาคงเหลือ-สุทธิ 438,836 498,625 2,510 - - - 441,346 498,625 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ  318,868 345,221 166,816 - - - 485,684 345,221 
สินทรัพยอ่ืน 1,100,029 901,528 51,395 - (51,756) - 1,099,668 901,528 
สินทรัพยรวม 1,954,532 1,826,490 222,658 - (51,799) - 2,125,391 1,826,490 

 
26. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหนา 
 

26.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนี้ 
 

  (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
 31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551 

 วงเงินท้ังสิ้น วงเงินใชไป วงเงินคงเหลือ วงเงินท้ังสิ้น วงเงินใชไป วงเงินคงเหลือ 
หนังสือค้ําประกัน 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 
วงเงินกูยืมระยะสั้น 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 หนังสือค้ําประกัน สวนหนึ่งจํานวนเงิน 4.56 ลานบาท  และ 4.63
ลานบาท ตามลําดับ ค้ําประกันโดยบัญชีเงินฝากประจํา 12 เดือน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 16 
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26.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทฯ มีสัญญาเชาอาคารและสัญญาบริการกับบริษัทและบุคคลภายนอก เพื่อใช
เปนที่ทําการสํานักงานใหญและศูนยกระจายสินคาของบริษัทฯ และไดทําสัญญาเชาพื้นที่เพื่อเปนที่ตั้งสาขา
รวมทั้งส้ิน จํานวน 304 สาขา  และ 283 สาขา  ตามลําดับ  โดยมีอายุสัญญา เชาตั ้งแต 1  ปถึง  10  ป ซ่ึง
สําหรับป 2552 และ 2551 คาเชาและคาบริการสาธารณูปโภคที่ตองจายรวมทั้งหมดตอป ประมาณ 421.17 ลาน
บาท และ 374.66 ลานบาท ตามลําดับ โดยสวนใหญคํานวณจากรอยละของยอดขาย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทฯ ไดทําสัญญาเชาคลังสินคา (ถนนกิ่งแกว) กับบริษัทแหง
หนึ่ง 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 ถึง
วันที่ 14 มิถุนายน 2552 ปจจุบันมีการตอสัญญาฉบับใหมระยะเวลาการเชา 2 ป 6 เดือน เร่ิมตั้งแต
วันที่ 15 มิถุนายน 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยมีอัตราคาเชาอยูระหวางปละ 4.17 ลานบาท 
ถึง 4.47 ลานบาท 

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

ทั้งนี้สัญญาเชาทั้ง 3 ฉบับดังกลาวใหชําระคาเชาลวงหนาเปนรายป 
 

26.3 บริษัทฯ ทําสัญญาแตงตั้งตัวแทนจําหนายกับบริษัทในตางประเทศแหงหนึ่ง อายุสัญญา  3 ป ตั้งแตวันที่ 1 
มกราคม 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยบริษัทฯ ตองสนับสนุนการสงเสริมการขายและการตลาดของ
ตัวแทนจําหนาย ในอัตรารอยละ 2.50 ของยอดซ้ือหนังสือ และบริษัทฯ ตองจัดใหมีพื้นที่สํานักงานและบริการ
เพื่อการสนับสนุนการตลาด ซ่ึงตนทุนที่เกิดขึ้นจริงสามารถหักคาใชจายเพื่อการสนับสนุนแกตัวแทนจําหนาย
ได 

 

26.4 สัญญาลิขสิทธ์ิ 
บริษัทฯ ทําสัญญาอนุญาตใหใชลิขสิทธ์ิหนังสือกับเจาของผลงานตางๆ โดยมีอายุสัญญา  3 ป และ

สามารถตออายุสัญญาไปอีก 3 ป โดยอัตโนมัติและมีการจายคาตอบแทนเปนอัตรารอยละของจํานวนเลมที่
จัดพิมพหรือจําหนาย 

 

26.5 บริษัทฯ ทําสัญญาและขอตกลงเพื่อเชาเคร่ืองพิมพกับบริษัทแหงหนึ่ง กําหนดระยะเวลา  1 ป เมื่อครบกําหนด
อายุสัญญาแลวไมมีฝายใดฝายหนึ่งบอกเลิกสัญญาเปนลายลักษณอักษรใหถือเสมือนวาสัญญามีผลผูกพัน
ตามเดิมตอไปอีก 1 ป อัตราคาบริการงานพิมพคิดจากจํานวนการพิมพเอกสาร สําหรับป 2552 และ 2551 
คาบริการที่ตองจายรวมทั้งส้ินตอป ประมาณ 3.90 ลานบาท และ 3.36 ลานบาท ตามลําดับ  เมื่อส้ินสุดสัญญา
เชา ผูใหเชามีสิทธิที่จะนําเคร่ืองพิมพที่ใหเชากลับคืนจากผูเชาไดทันที 
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26.6 บริษัทยอยทําสัญญาเชาที่ดิน อายุสัญญาเชา 30 ป นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2546 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม  2576 
เพื่อใชประกอบธุรกิจสถานศึกษา โดยมีอัตราคาเชา 827,000.00 บาท ตอป กําหนดใหขึ้นคาเชาในอัตรารอยละ 
10.00 ทุก 3 ป 

27. เคร่ืองมือทางการเงิน 

27.1 นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 
บริษัทฯ และบริษัทยอย มีความเส่ียงอันเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย และอัตรา

แลกเปลี่ยนอยูในระดับต่ํา เนื่องจากการขยายงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยมีนโยบายลงทุนสวนใหญดวย
กระแสเงินสดหมุนเวียน และลักษณะการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยที่เกี่ยวของกับเงินตรา
ตางประเทศอยางไมมีสาระสําคัญ ซ่ึงบริษัทฯ และบริษัทยอย จะพิจารณาใชเคร่ืองมือทางการเงินที่เหมาะสม
เพื่อปองกันความเส่ียงดังกลาว นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทยอย ไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตรา
สารทางการเงินนอกงบดุลที่เปนตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา 

27.2 ความเส่ียงดานการใหสินเช่ือ 
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีความเส่ียงดานการใหสินเช่ือที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา อยางไรก็ตาม 

เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทยอยมีนโยบายการใหสินเช่ือที่ระมัดระวัง นอกจากนี้ ลูกหนี้ของบริษัทฯ และ
บริษัทยอยประกอบดวยลูกหนี้หลายราย ดังนั้น บริษัทฯ และบริษัทยอยจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหาย
อยางเปนสาระสําคัญจากการเก็บหนี้ 

27.3 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยใน

ตลาดในอนาคต ซ่ึงจะสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทยอย แตอยางไรก็
ตาม บริษัทฯ และบริษัทยอยบริหารความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยโดยใชวิธีการตางๆ รวมถึงการจัดสรรเงิน
ลงทุนที่เปนอัตราดอกเบี้ยคงที่และลอยตัวใหเหมาะสม และสอดคลองกับกิจกรรมตางๆ ของบริษัทฯ และ
บริษัทยอย 

27.4 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
บริษัทฯ มีสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งเพื่อปองกันความเส่ียง

จากอัตราแลกเปลี่ยนในการจายชําระหนี้สินในรูปเงินตราตางประเทศ ซ่ึงบริษัทฯ ยังไมไดบันทึกหนี้สินทางการเงิน
ดังกลาวในงบการเงิน วันครบกําหนดชําระเงินของสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาที่เปดสถานะไว
มีอายุไมเกิน 6 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
จํานวนเงินที่ทําสัญญา จํานวนเงินที่ไดตามสัญญา 

GBP บาท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2552 2551 2552 2551 
- 70,000.00 - 3,839,500.00 



42 

มูลคายุติธรรมสุทธิของอนุพันธทางการเงิน ณ วันที่ในงบดุล มีดังนี้ 
(หนวย : บาท) 

 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย/งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 2552 2551 
มูลคายุติธรรมสุทธิตามสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา - (261,653.00) 
 

27.5 มูลคายุติธรรม 
เนื่องจากสินทรัพย และหนี้สินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้น ดังนั้นมูลคาตามบัญชี

ของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินดังกลาวจึงแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ
ประกอบกับเงินลงทุนช่ัวคราวของบริษัทฯ ไดปรับมูลคาเงินลงทุนเปนมูลคายุติธรรมแลว 

 
28. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
 

   บริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ ไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ และพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 5.00 ของ
เงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัท  หลักทรัพยจัดการกองทุนอยุธยา  จํากัด และจะจายใหแก
พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2552 และ 2551 บริษัทฯ ไดจายเงินสมทบกองทุนเปนจํานวนเงิน 9.37 ลานบาท และ 8.89 ลานบาท ตามลําดับ 

 
29. การอนุมัติงบการเงิน 
 

     คณะกรรมการบริษัท  ซีเอ็ด ยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)  ไดอนุมัติการออกงบการเงินนี้แลวเมื่อวันที่ 
24 กุมภาพันธ 2553  

 
 
 
 

________________________________________ 


