
 
 

รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ คณะกรรมการบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
 
ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 งบกําไรขาดทุนรวม

และงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของ
ผูถือหุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม 2553 ของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น 
จํากัด (มหาชน) และไดสอบทานงบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด 
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแส
เงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอ
ความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงิน
ดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา งบการเงินของ บริษัทรวมตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 9 
ซึ่งนํามาบันทึกเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นซึ่งเสนอรายงานอยาง
ไมมีเงื่อนไข ขาพเจาไดรับรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นนั้น และการเสนอรายงานของขาพเจาในสวนที่
เกี่ยวของกับจํานวนเงินของรายการตางๆ ของบริษัทรวมซึ่งรวมอยูในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 เงินลงทุน
ในบริษัทรวมดังกลาวที่แสดงรวมไวในงบการเงินรวม จํานวน 26.08 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.22 ของสินทรัพยรวม
ในงบดุลรวม และสวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวที่แสดงรวมไวในงบกําไรขาดทุน
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 จํานวน (1.58) ลานบาท 
คิดเปนรอยละ (3.12) ของกําไรสําหรับงวด 

 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีเกี่ยวกับการสอบทาน ซึ่งกําหนดให

ขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานสอบทาน เพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางพอประมาณวางบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัด
ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัด โดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากร
ของกิจการและการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงินจึงใหความเชื่อมั่นนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีท่ีรับรองทั่วไป ดังนั้นขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินที่สอบทานได ประกอบกับ
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ท่ีกลาวถึงในวรรคแรกใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการรายงาน
การสอบทานของขาพเจา 

 



 
 

ขาพเจาไมพบสิ่งท่ีเปนเหตุใหเช่ือวา งบการเงินรวม งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 
และงบการเงินเฉพาะกิจการดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป 

 
ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2552 ของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น 
จํากัด (มหาชน) ตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองทั่วไปและแสดงความเห็นไวอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลง
วันที่ 24 กุมภาพันธ 2553 งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เปนสวนหนึ่งของงบการเงิน
ดังกลาว ขาพเจามิไดใชวิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังวันที่ในรายงานนั้น 

 
 

บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด 
 
 

 
(นางสาวศันสนีย  พูลสวัสดิ์) 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6977 
 
 
 
 
กรุงเทพมหานคร 
วันที่ 12  พฤษภาคม 2553 
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(หนวย : พันบาท)

 หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552
ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
สอบทานแลว สอบทานแลว

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 588,840                  544,808             558,328                506,609             
เงินลงทุนช่ัวคราว-สุทธิ 5 201,183                  188,945             201,183                188,945             
ลูกหนี้การคา-สุทธิ 6 99,961                    98,693               98,755                  96,799               
สินคาคงเหลือ-สุทธิ 7 428,347                  441,346             425,842                438,836             
คาใชจายจายลวงหนา 22,445                    25,362               21,114                  25,362               
ลูกหนี้เงินชดเชยคาเสียหาย 8 -                         17,793               -                        17,793               
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 22,936                    22,798               19,641                  18,051               

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,363,712               1,339,745          1,324,863             1,292,395          
สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม-สุทธิ 9 26,177                    26,177               69,532                  69,532               
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 10 483,646                  485,683             314,030                318,868             
สิทธิการเชาท่ีดิน-สุทธิ 11 7,959                      8,045                 -                        -                     
สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ 12 113,459                  116,557             113,459                116,557             
ท่ีดินและสวนปรับปรุงท่ีดินไมใชดําเนินงาน-สุทธิ 13 33,570                    33,586               33,570                  33,586               
สินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธิ 14 6,762                      7,417                 6,465                    7,107                 
คาลิขสิทธิ์และคาแปลจายลวงหนา 24,115                    24,054               24,115                  24,054               
เงินค้ําประกันการเชาและเงินมัดจํา 70,609                    69,324               70,609                  69,324               
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 15 14,192                    14,803               14,007                  14,708               

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 780,489                  785,646             645,787                653,736             
รวมสินทรัพย 2,144,201               2,125,391          1,970,650             1,946,131          

 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2553 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2552

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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(หนวย : พันบาท)

 หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552
ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
สอบทานแลว สอบทานแลว

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้การคา 1,048,300               1,031,765          1,047,843             1,031,356          
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเกี่ยวของกัน 4.1 270                         210                    -                        -                     
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น 1,000                      1,000                 -                        -                     
รายไดรับลวงหนารอรับรูรายไดภายในหนึ่งป 16 28,583                    34,656               -                        -                     
คาใชจายคางจาย 87,808                    106,294             83,131                  106,294             
ภาษีเงินไดคางจาย 40,432                    31,596               40,432                  31,596               
เจาหนี้อื่น 24,927                    46,466               24,927                  46,466               
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 38,650                    44,116               37,934                  40,387               

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,269,970               1,296,103          1,234,267             1,256,099          
หนี้สินไมหมุนเวียน

รายไดรับลวงหนารอตัดบัญชี-สุทธิ 16 13,784                    16,981               -                        -                     
เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเกี่ยวของกัน 4.1 1,400                      1,400                 -                        -                     
เงินกูยืมระยะยาว 17 58,000                    58,000               -                        -                     
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 7,518                      9,095                 7,316                    8,871                 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 80,702                    85,476               7,316                    8,871                 
รวมหนี้สิน 1,350,672               1,381,579          1,241,583             1,264,970          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบดุล
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2553 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม
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(หนวย : พันบาท)

 หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552
ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
สอบทานแลว สอบทานแลว

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
   ทุนจดทะเบียน

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

หุนสามัญ 323,921,130 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท 323,921                  323,921             323,921                323,921             
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 149,421                  149,421             149,421                149,421             
ขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย 5 (8,635)                    (10,537)              (8,635)                   (10,537)              
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม 10 27,832                    28,076               27,832                  28,076               
สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวน

การถือหุนในบริษัทยอย 9.2 (6,643)                    (6,643)                -                        -                     
กําไรสะสม 18

จัดสรรแลว
     สํารองตามกฎหมาย 35,627                    35,627               35,627                  35,627               
ยังไมไดจัดสรร 216,825                  169,693             200,901                154,653             

รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 738,348                  689,558             729,067                681,161             
สวนของผูถือหุนสวนนอย 55,181                    54,254               -                        -                     

รวมสวนของผูถือหุน 793,529                  743,812             729,067                681,161             
    รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 2,144,201               2,125,391          1,970,650             1,946,131          

-                         -                     -                        -                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล

งบการเงินรวม

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2553 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน

ตามวิธีสวนไดเสีย
หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

รายไดจากการขาย 1,152,602         1,075,613                           1,152,514          1,075,613         
รายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษาและบริการ 26,086              -                                     -                    -                    
รวมรายได 1,178,688         1,075,613                           1,152,514          1,075,613         
ตนทุนขาย (801,727)           (731,537)                            (801,709)           (731,537)           
ตนทุนบริการ (17,877)             -                                     -                    -                    
รวมตนทุนขายและบริการ (819,604)           (731,537)                            (801,709)           (731,537)           
กําไรขั้นตน 359,084            344,076                              350,805             344,076            
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 5,161                3,393                                 5,161                3,393                
รายไดอื่น 11,704              9,429                                 11,385               9,429                
กําไรกอนคาใชจาย 375,949            356,898                              367,351             356,898            
คาใชจายในการขาย (203,072)           (186,021)                            (203,072)           (186,021)           
คาใชจายในการบริหาร (104,794)           (92,279)                              (99,807)             (92,279)             
คาตอบแทนผูบริหารและกรรมการ 21 (9,202)              (7,957)                                (8,431)               (7,957)               
รวมคาใชจาย (317,068)           (286,257)                            (311,310)           (286,257)           
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม -                   (1,582)                                -                    -                    
กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 58,881              69,059                                56,041               70,641              
ตนทุนทางการเงิน (1,095)              (138)                                   (66)                    (138)                  
กําไรกอนภาษีเงินได 57,786              68,921                                55,975               70,503              
ภาษีเงินได 22 (9,727)              (18,256)                              (9,727)               (18,256)             
กําไรสําหรับงวด 48,059              50,665                                46,248               52,247              

การแบงปนกําไร
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 47,132              50,665                                46,248               52,247              
สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 927                   -                                     -                    -                    

48,059              50,665                                46,248               52,247              

กําไรตอหุนสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ (หนวย : บาท) 0.15                  0.16                                   0.14                  0.16                  
จํานวนหุนสามัญ (หนวย : พันหุน) 323,921            323,921                              323,921             323,921            

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
 งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(หนวย : พันบาท)
ทุนเรือนหุนที่ออก สวนเกิน กําไร(ขาดทุน) สวนเกินทุน สวนต่ํากวาทุนจากการ รวมสวนของ สวนของ รวม
และชําระแลว มูลคาหุน ที่ยังไมเกิดขึ้นใน จากการตีราคา เปลี่ยนแปลงสัดสวน จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร ผูถือหุน ผูถือหุนสวนนอย

หมายเหตุ สามัญ หลักทรัพยเผื่อขาย สินทรัพยเพิ่ม การถือหุนในบริษัทยอย บริษัทใหญ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 323,921                149,421               (10,537)                  28,076               (6,643)                            35,627       169,693             689,558        54,254                743,812    
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย 5 -                       -                      1,902                     -                    -                                 -             -                    1,902            -                      1,902        
คาเสื่อมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม 10 -                       -                      -                         (244)                  -                                 -             -                    (244)             -                      (244)          
รวมรายได(คาใชจาย)ที่รับรูในสวนของผูถือหุน -                       -                      1,902                     (244)                  -                                 -             -                    1,658            -                      1,658        
กําไรสําหรับงวด -                       -                      -                         -                    -                                 -             47,132               47,132          927                     48,059      
รวมรายได(คาใชจาย)ทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับงวด -                       -                      1,902                     (244)                  -                                 -             47,132               48,790          927                     49,717      
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 323,921                149,421               (8,635)                    27,832               (6,643)                            35,627       216,825             738,348        55,181                793,529    

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 7

กําไรสะสม

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553

งบการเงินรวม



(หนวย : พันบาท)
ทุนเรือนหุนที่ออก สวนเกิน กําไร(ขาดทุน) สวนเกินทุน สวนต่ํากวาทุนจากการ รวม
และชําระแลว มูลคาหุน ที่ยังไมเกิดขึ้นใน จากการตีราคา เปลี่ยนแปลงสัดสวน จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร

หมายเหตุ สามัญ หลักทรัพยเผื่อขาย สินทรัพยเพิ่ม การถือหุนในบริษัทรวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 323,921                 149,421   (21,556)                   29,065             (6,764)                              35,627       144,235             653,949     
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย 5 -                         -           712                          -                   -                                    -             -                     712            
คาเสื่อมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม 10 -                         -           -                           (244)                 -                                    -             -                     (244)           
รวมรายได(คาใชจาย)ที่รับรูในสวนของผูถือหุน -                         -           712                          (244)                 -                                    -             -                     468            
กําไรสําหรับงวด -                         -           -                           -                   -                                    -             50,665               50,665       
รวมรายได(คาใชจาย)ทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับงวด -                         -           712                          (244)                 -                                    -             50,665               51,133       
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 323,921                 149,421   (20,844)                   28,821             (6,764)                             35,627       194,900             705,082     

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

8

กําไรสะสม

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย



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

หมายเหตุ สามัญ หลักทรัพยเผื่อขาย สินทรัพยเพิ่ม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 323,921                149,421   (10,537)                  28,076            35,627        154,653           681,161      
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย 5 -                        -          1,902                     -                  -              -                   1,902          
คาเสื่อมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม 10 -                        -          -                         (244)                -              -                   (244)           
รวมรายได(คาใชจาย)ที่รับรูในสวนของผูถือหุน -                        -          1,902                     (244)                -              -                   1,658          
กําไรสําหรับงวด -                        -          -                         -                  -              46,248             46,248        
รวมรายได(คาใชจาย)ทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับงวด -                        -          1,902                     (244)                -              46,248             47,906        
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 323,921                149,421   (8,635)                    27,832            35,627        200,901           729,067      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 323,921                149,421   (21,556)                  29,065            35,627        131,408           647,886      
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย 5 -                        -          712                        -                  -              -                   712             
คาเสื่อมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม 10 -                        -          -                         (244)                -              -                   (244)           
รวมรายได(คาใชจาย)ที่รับรูในสวนของผูถือหุน -                        -          712                        (244)                -              -                   468             
กําไรสําหรับงวด -                        -          -                         -                  -              52,247             52,247        
รวมรายได(คาใชจาย)ทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับงวด -                        -          712                        (244)                -              52,247             52,715        
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 323,921                149,421   (20,844)                  28,821            35,627        183,655           700,601      

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 9

กําไรสะสม

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ



10                  

งบการเงินรวม

2553 2552 2553 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษีเงินได 57,786           68,921                              55,975           70,503            
ปรับกระทบกําไรสําหรับงวดเปนเงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน

หน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ (หน้ีสูญไดรับคืน) (215)               1,028                               (215)              1,028              
รายการปรับปรุงจากการเคลียรบัญชีลูกหน้ี (109)               -                                   (109)              -                 
คาใชจายจากประมาณการรับคืนสินคา (โอนกลับบัญชี) (137)               133                                  (137)              133                 
คาใชจายจากสินคาสูญหาย 4,389             6,465                               4,389             6,465              
คาใชจายจากสํารองสินคาสูญหาย เสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวชา (โอนกลับบัญชี) (12,024)          (2,796)                              (12,024)          (2,796)             
คาใชจายจากการบริจาคสินคา 6,315             276                                  6,315             276                 
คาใชจายจากการทําลายสินคา -                2,784                               -                2,784              
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม -                1,582                               -                -                 
คาเสื่อมราคา-สินทรัพยถาวรที่ใชในการดําเนินงาน 26,403           23,620                              22,876           23,620            
คาเสื่อมราคา-สินทรัพยถาวรที่ไมใชในการดําเนินงาน 16                  16                                    16                 16                  
ขาดทุนจากการจําหนายและตัดจําหนายสินทรัพยถาวร -                26                                    -                26                  
สิทธิการเชาที่ดินและอาคารตัดจาย 3,184             3,099                               3,098             3,099              
สินทรัพยไมมีตัวตนตัดจาย 678                769                                  665                769                 
รายการปรับปรุงจากการเคลียรบัญชีเจาหน้ี -                (1,908)                              -                (1,908)             
ดอกเบี้ยจาย 1,095             138                                  66                 138                 
รายไดดอกเบี้ย (1,320)            (1,742)                              (1,320)            (1,742)             
รายไดเงินปนผล (3,841)            (1,651)                              (3,841)            (1,651)             

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน 82,220           100,760                            75,754           100,760          

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ตามวิธีสวนไดเสีย
งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 2552
(หนวย : พันบาท)

งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุน



11                  

งบการเงินรวม

2553 2552 2553 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ตอ)
สินทรัพยดําเนินงาน(เพ่ิมขึ้น)ลดลง

ลูกหน้ีการคา (807)               (11,855)                            (1,495)            (11,855)           
สินคาคงเหลือ 14,319           23,082                              14,314           23,082            
คาใชจายจายลวงหนา 2,917             (7,239)                              4,248             (7,239)             
ลูกหน้ีเงินชดเชยคาเสียหาย 17,793           -                                   17,793           -                 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 1,097             (4,403)                              (355)              (4,403)             
คาลิขสิทธ์ิและคาแปลจายลวงหนา (61)                (1,338)                              (61)                (1,338)             
เงินค้ําประกันการเชาและเงินมัดจํา (1,285)            (987)                                 (1,285)            (987)               
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 611                774                                  701                774                 

หน้ีสินดําเนินงานเพ่ิมขึ้น(ลดลง)
เจาหน้ีการคา 16,535           15,538                              16,487           15,538            
รายไดรับลวงหนารอตัดบัญชี (9,270)            -                                   -                -                 
คาใชจายคางจาย (18,486)          (25,315)                            (23,163)          (25,315)           
เจาหน้ีอื่น (21,539)          (18,579)                            (21,539)          (18,579)           
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (6,360)            1,007                               (3,347)            1,007              
หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น (1,577)            160                                  (1,555)            160                 

เงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน 76,107           71,605                              76,497           71,605            
จายดอกเบี้ยจาย (1,095)            (138)                                 (66)                (138)               
จายภาษีเงินได (891)               (816)                                 (891)              (816)               

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 74,121           70,651                              75,540           70,651            

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนชั่วคราว -                2                                      -                2                    
เงินสดจายจากการซื้อเงินลงทุนชั่วคราว (10,336)          -                                   (10,336)          -                 
เงินสดรับจากการใหกูยืมแกบริษัทรวม -                11,000                              -                11,000            
ดอกเบี้ยรับ 1,247             1,801                               1,247             1,801              
เงินปนผลรับ 2,679             1,651                               2,679             1,651              
ซื้ออุปกรณ (22,455)          (18,157)                            (16,127)          (18,157)           
ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (23)                (1,889)                              (23)                (1,889)             

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (28,888)          (5,592)                              (22,560)          (5,592)             

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 2552
(หนวย : พันบาท)



12                  

งบการเงินรวม

2553 2552 2553 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน 60                  -                                   -                -                 
เงินสดจายเจาหน้ีคาสินทรัพย (1,261)            (2,116)                              (1,261)            (2,116)             

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (1,201)            (2,116)                              (1,261)            (2,116)             

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)-สุทธิ 44,032           62,943                              51,719           62,943            
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 544,808          336,679                            506,609         336,679          
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายงวด 588,840          399,622                            558,328         399,622          

-                
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพ่ิมเติม

1. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  ประกอบดวย
เงินสด 18,014           20,231                              17,925           20,231            
เงินฝากธนาคาร (อายุไมเกิน 3 เดือน) 161,554          193,838                            146,103         193,838          
พันธบัตรรัฐบาล (อายุไมเกิน 3 เดือน) 409,272          185,553                            394,300         185,553          
         รวม 588,840          399,622                            558,328         399,622          

-                -                                   -                -                 
2. รายการที่ไมกระทบกระแสเงินสด 

2.1 รับรูรายการกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาเงินลงทุน
ในหลักทรัพยเผื่อขายในสวนของผูถือหุน 1,902             712                                  1,902             712                 

2.2 ซื้อสินทรัพยถาวรโดยยังไมไดจายชําระ 2,155             4,177                               2,155             4,177              
2.3 รับรูคาเสื่อมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพ่ิมในสวนของผูถือหุน 244                244                                  244                244                 
2.4 บันทึกลูกหน้ีเงินชดเชยคาเสียหายจากเหตุการณไฟไหมและนํ้าทวม 

ซึ่งยังไมไดรับชําระ -                                   -                 
2.5 บันทึกตั้งคาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพจากเหตุการณไฟไหมและนํ้าทวม -                                   -                 

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ตามวิธีสวนไดเสีย
งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 2552
(หนวย : พันบาท)



13 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 2552 (ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว) 
และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 (ตรวจสอบแลว) 

 

 
1. ขอความทั่วไป 

 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) จดทะเบียนจัดตั้งข้ึนเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2517 และ
แปลงสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2536 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107536000285 สํานักงานใหญ
ตั้งอยูเลขที่ 1858/87-90 อาคารเนชั่นทาวเวอร ช้ันที่ 19 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 
10260 ศูนยกระจายสินคาตั้งอยูเลขที่ 99 หมู 1 ถนนกิ่งแกว ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 

  

ลักษณะการดําเนินงานของบริษัทฯ 
1. จําหนายหนังสือและวารสารในลักษณะขายปลีกผานรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร ซึ่งเปนรานหนังสือของบริษัทฯ 
2. ผลิตและจําหนายหนังสือ และวารสารเชิงวิชาการ บริษัทฯ เปนผูแทนจําหนายหนังสือเชิงวิชาการของหนวยงาน

และสํานักพิมพอื่นเพื่อจําหนายใหกับรานหนังสือท่ัวไป 
3. รับจางโฆษณาเพื่อจัดลงในวารสารที่บริษัทฯ ผลิตข้ึน 
4. รับจางพิมพ จําหนายอุปกรณและเครื่องมือทางอเิล็กทรอนิกสและอื่นๆ 

 
2. หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงินและนโยบายการบัญช ี

 

2.1 งบการเงินระหวางกาลไดจัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยบริษัทฯ เลือกแสดง
ในรูปแบบยอตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินระหวางกาล 
และไดแสดงรายการในงบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด 
ในรูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การนําเสนอ
งบการเงิน รวมทั้งเปดเผยขอมูลตามขอกําหนดในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

 งบการเงินนี้ไดจัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิม เวนแตจะเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการ
บัญชี 
 

2.2 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปที่นําเสนอครั้งลาสุด ดังนั้น
งบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหมๆ เพื่อไมให
ขอมูลท่ีนําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงินระหวางกาลนี้ควบคู
ไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 
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2.3 งบการเงินระหวางกาลนี้แสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท และมีการปดเศษเพื่อใหแสดงเปนหลักพันบาท เวน
แตท่ีระบุไวเปนอยางอื่น 

 

2.4 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ สําหรับงบการเงินระหวางกาลนี้เปนนโยบายการบัญชีเดียวกันกับที่ใชในงบการเงิน
สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 

 

2.5 งบการเงินระหวางกาลนี้นําเสนอเพื่อวัตถุประสงคของการรายงานเพื่อใชในประเทศไทย และจัดทําเปน
ภาษาไทย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษไดจัดทําข้ึนเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับ
ภาษาไทย 

 
3. หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงินรวมระหวางกาล 
 

งบการเงินรวมระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
(ซึ่งตอไปเรียกวา “บริษัทใหญ”) และบริษัท เพลินพัฒน จํากัด (ซึ่งตอไปเรียกวา “บริษัทยอย”) และไดจัดทําข้ึนโดย
ใชนโยบายการบัญชีและหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยไมมีการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางของกลุมบริษัทในระหวางงวด 
 

งบการเงินของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัท เพลินพัฒน จํากัด ไดนํามารวมในการ
จัดทํางบการเงินรวมในไตรมาส 4 ป 2552 เนื่องจากผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ มีอํานาจในการควบคุมการกําหนด
นโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัท เพลินพัฒน จํากัด ซึ่งถือไดวาบริษัทดังกลาวเปนบริษัทยอย
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ” โดยบริษัทฯ 
เริ่มนํางบการเงินของบริษัท เพลินพัฒน จํากัด มาจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 เปนตนไป 

4. รายการกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

บริษัทฯ มีรายการบัญชีท่ีเกิดข้ึนกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ไดแก รายการระหวางบริษัทฯ กับบริษัทยอย 
บริษัทรวม นิติบุคคลที่เปนผูถือหุนของบริษัทฯ รวมถึงกิจการที่เกี่ยวของกับนิติบุคคลดังกลาว ยอดคงเหลือและ
รายการระหวางกันที่สําคัญระหวางบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวของกันมีดังนี ้

 

4.1 สินทรัพยและหนี้สินระหวางกัน 
 

    (หนวย : พันบาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วันที่ ณ วันที ่
 ลักษณะความสัมพันธ 31 มีนาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 31 มีนาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 

เงินใหกูยืม      
บริษัท เพลินพัฒน จํากัด บริษัทยอย     

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

 
 
 



15 

    (หนวย : พันบาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วันที่ ณ วันที ่
 ลักษณะความสัมพันธ 31 มีนาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 31 มีนาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 

ลูกหน้ีการคา      
บริษัท เพลินพัฒน จํากัด บริษัทยอย - - - 44 
      

สิทธิการเชาที่ดิน      
ผูถือหุน/กรรมการบริษัทยอย บุคคลที่เกี่ยวของกัน 7,959 8,045 - - 

      

เจาหน้ีการคา      
บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด บริษัทรวม 2,213 2,314 2,213 2,314 
บริษัท จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) ผูถือหุน 4,168 4,711 4,168 4,711 
บริษัท บลิส พับลิชชิ่ง จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน 5,085 4,860 5,085 4,860 
บริษัท โพสต พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน) บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน 5,703 5,709 5,703 5,709 

รวม  17,169 17,594 17,169 17,594 
      

เงินกูยืมระยะสั้น      
ผูถือหุนบริษัทยอย บุคคลที่เกี่ยวของกัน     

ยอดตนงวด  210 150 - - 
กูเพ่ิมระหวางงวด  60 60 - - 
จายคืนระหวางงวด  - - - - 
ยอดปลายงวด  270 210 - - 

      

เงินกูยืมระยะยาว      
ผูถือหุนบริษัทยอย บุคคลที่เกี่ยวของกัน     

ยอดตนงวด  500 500 - - 
กูเพ่ิมระหวางงวด  - - - - 
จายคืนระหวางงวด  - - - - 
ยอดปลายงวด  500 500 - - 

กรรมการบริษัทยอย บุคคลที่เกี่ยวของกัน     
ยอดตนงวด  900 900 - - 
กูเพ่ิมระหวางงวด  - - - - 
จายคืนระหวางงวด  - - - - 
ยอดปลายงวด  900 900 - - 
รวม  1,400 1,400 - - 

 

ในป 2552 เงินใหกูยืมแกบริษัทยอยเปนเงินใหกูยืมในรูปตั๋วสัญญาใชเงินอายุ 1 ป คิดดอกเบี้ยตามอัตรา
ดอกเบี้ยสินเชื่อของธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง ในอัตรารอยละ MOR ตอป โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหบริษัทยอย
ใชในการกอสรางและเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานของโรงเรียน ซึ่งในวันที่ 10 กุมภาพันธ 2552 
บริษัทฯ ไดรับชําระเงินสวนที่เหลือท้ังหมดแลว 

 

ในป 2553 และ 2552 เงินกูยืมระยะสั้นเปนเงินกูยืมจากผูถือหุนของบริษัทยอย เพื่อใชเปนเงินทุน
หมุนเวียนภายในบริษัทยอย โดยคิดดอกเบี้ยเทากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 
5 แหงบวกดวยรอยละ 3.00 ตอป โดยไมมีการทําสัญญาระหวางกัน 

 

ในป 2553 และ 2552 เงินกูยืมระยะยาวเปนเงินกูยืมจากผูถือหุนและกรรมการของบริษัทยอย เพื่อใช
เปนเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทยอย เปนเงินกูยืมในรูปตั๋วสัญญาใชเงินอายุ 3 ป คิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 
6.00 ตอป 
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4.2 รายไดและคาใชจายระหวางกัน 
     (หนวย : พันบาท)
    งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน  
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ ตามวิธีสวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ  
  สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดสามเดือน นโยบายการคิดราคา 
 ลักษณะความสัมพันธ สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม ระหวางกัน 
  2553 2553 2552  

มูลคาขายสินคา      
บริษัท เพลินพัฒน จํากัด บริษัทยอย - 142 - ราคาตลาด 

      
มูลคาซื้อสินคา      

บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด บริษัทรวม 1,220 1,220 13 ราคาตลาด 
บริษัท จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) ผูถือหุน 1,957 1,957 3,789 ราคาตลาด 
บริษัท บลิส พับลิชชิ่ง จํากัด  บริษัทท่ีเก่ียวของกับผูถือหุน 1,045 1,045 1,203 ราคาตลาด 
บริษัท โพสต พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน) บริษทัท่ีเก่ียวของกับผูถือหุน 11,149 11,149 6,422 ราคาตลาด 
  15,371 15,371 11,427  

      

ดอกเบี้ยรับ      
บริษัท เพลินพัฒน จํากัด บริษัทยอย - 1-14 114 รอยละ MOR ตอป 
     

คาเชาท่ีดิน      
ผูถือหุน/กรรมการบริษัทยอย บุคคลท่ีเก่ียวของกัน 247 - - ตามสัญญาที่ 

ตกลงรวมกัน 
      

สิทธิการเชาท่ีดินตัดจาย      
ผูถือหุน/กรรมการบริษัทยอย บุคคลท่ีเก่ียวของกัน 86 - - ตามสัญญาที่ 

ตกลงรวมกัน 
      

ดอกเบี้ยจาย      
ผูถือหุน/กรรมการบริษัทยอย บุคคลท่ีเก่ียวของกัน 12 - - รอยละ 5-6 ตอป 

 
5. เงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ 
 

ประกอบดวย 
  (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 
 31 มีนาคม 2553  31 ธันวาคม 2552 

 ราคาทุน มูลคายุติธรรม เงินปนผล 
สําหรับงวด
สามเดือน 

เงินปนผล 
ที่ไดรับ
สะสม 

 ราคาทุน มูลคายุติธรรม เงินปนผล 
สําหรับป 

เงินปนผล 
ที่ไดรับ
สะสม 

หลักทรัพยเผื่อขาย :-         
ตราสารทุน         
หนวยลงทุน         

กองทุนเปด เอกเอเซียพูนผล 30,000 23,990 1,162 4,142 30,000 22,108 2,979 2,980 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยบางกอก 19,101 17,000 344 6,795 19,101 17,191 1,337 6,451 
กองทุนรวมวายุภักษหนึ่ง 30,000 30,450 1,050 11,100 30,000 30,450 1,350 10,050 

ตราสารหนี ้         
กองทุนเปด แอสเซทพลัสตราสารหนี้ปนผล 2 110,381 109,407 1,285 10,071 110,381 109,196 2,978 8,786 

รวม 189,482 180,847 3,841 32,108 189,482 178,945 8,644 28,267 
หัก  ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย (8,635) - - - (10,537) - - - 

สุทธิ 180,847 180,847 3,841 32,108 178,945 178,945 8,644 28,267 
เงินฝากประจํา 7 เดือน 10,000 10,000 - - 10,000 10,000 - - 
พันธบัตรรัฐบาล 10,336 10,336 - - - - - - 

รวมเงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ 201,183 201,183 3,841 32,108 188,945 188,945 8,644 28,267 
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6. ลูกหนี้การคา-สุทธิ 
 

ลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้ท่ีคางชําระดังนี ้
    (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที ่ ณ วันที ่
 31 มีนาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 31 มีนาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 

ลูกหนี้การคา     
ยังไมถึงกําหนดชําระ 67,533 51,289 67,512 51,284 
เกินกําหนดชําระไมเกิน 6 เดือน 33,552 48,003 32,944 46,874 
เกินกําหนดชําระมากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน 2,475 2,310 2,128 1,892 
เกินกําหนดชําระมากกวา 12 เดือน 24,933 25,975 24,033 24,963 

รวมลูกหนี้การคา 128,493 127,577 126,617 125,013 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (23,435) (23,650) (22,765) (22,980) 
หัก คาเผื่อรับคืนสินคา (5,097) (5,234) (5,097) (5,234) 

สุทธิ 99,961 98,693 98,755 96,799 
 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ลูกหนี้การคาสวนที่เกินกําหนดชําระมากกวา 12 
เดือน ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สวนหนึ่งจํานวน 18.15 ลานบาท เทากันทั้งสองงวด เปน
ลูกหนี้การคาท่ีตั้งสํารองแลวตั้งแตป 2541 และบริษัทฯ ไดดําเนินการฟองรองลูกหนี้ดังกลาว จนกระทั่งวันที่ 5 
กุมภาพันธ 2550 ศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งใหบริษัทฯ ไดรับชําระหนี้ตามคําพิพากษาจากกองทรัพยสิน
ของลูกหนี้รายดังกลาว โดยเจาพนักงานพิทักษทรัพยไดแจงวาทรัพยสินของบริษัทดังกลาวไดถูกขายทอดตลาด
หมดแลว เปนเงินประมาณ 2.00 ลานบาท เมื่อพิจารณาถึงการเฉลี่ยหนี้เพื่อจายคืนเจาหนี้นั้นไมเพียงพอที่จะนํามาเฉลี่ย
หนี้ใหแกเจาหนี้ในขณะนี้ได ประกอบกับยังเหลือคําขอรับชําระของเจาหนี้อีกสวนหนึ่งท่ีอยูในระหวางการพิจารณา 
บริษัทฯ จึงคาดวาจะไมไดรับชําระหนี้ดังกลาวท้ังจํานวน 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสินเชื่อแกลูกคาของบริษัทฯ และบริษัทยอย มีระยะเวลาตั้งแต 30 วัน ถึง 90 วัน 
 

ในระหวางงวด มีรายการเคลื่อนไหวของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังนี้ 
(หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 (23,650) (22,980) 
บวก ตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,078) (1,078) 
หัก โอนกลับบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1,293 1,293 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 (23,435) (22,765) 
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7. สินคาคงเหลือ-สุทธิ 
 

ประกอบดวย 
   (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที ่ ณ วันที ่
 31 มีนาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 31 มีนาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 

วัตถุดิบคงเหลือ 25,952 25,836 25,952 25,836 
สินคาระหวางผลิต 5,724 4,856 5,724 4,856 
สินคาสําเร็จรูป 480,564 506,571 478,059 504,061 

รวม 512,240 537,263 509,735 534,753 
หัก  คาเผื่อสินคาสูญหาย (12,688) (18,316) (12,688) (18,316) 
หัก  คาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวชา (71,205) (77,601) (71,205) (77,601) 

สุทธิ 428,347 441,346 425,842 438,836 
 

ในไตรมาส 1 ป 2553 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการประมาณการคาเผื่อสินคาสูญหาย จากอัตรา
รอยละ1.00 ของยอดขายในแตละสาขาเปนอัตรารอยละ 0.55 ของยอดขายในแตละสาขา ซึ่งมีผลทําใหคาเผื่อสินคา
สูญหาย ในไตรมาส 1 ป 2553 ลดลงจํานวน 4.42 ลานบาท ท้ังนี้เพื่อใหสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน 

8.    ลูกหนี้เงินชดเชยคาเสียหาย 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ลูกหนี้เงินชดเชยคาเสียหายทั้งจํานวนที่เกิดจากเหตุการณเพลิงไหมใน
บริเวณใกลเคียงของสาขารานหนังสือซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรแหงหนึ่งในเดือนกรกฎาคม 2552 และเหตุการณน้ําทวม
โกดังเก็บสินคาช่ัวคราว สงผลใหเกิดความเสียหายแกสินคาและทรัพยสินบางสวน ซึ่งบริษัทฯ ไดรับชดเชยจาก
บริษัทประกันภัยสําหรับคาเสียหายดังกลาวครบถวนแลวในเดือนกุมภาพันธ 2553 

9. เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม-สุทธ ิ
 

ประกอบดวย 
     (หนวย : พันบาท) 
     งบการเงินรวม/ 
     งบการเงินเฉพาะกิจการ 
     ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 
 ประเภทกิจการ ประเทศ ทุนชําระแลว สัดสวน เงินลงทุน เงินปนผล 
    รอยละ วิธีสวนไดเสีย วิธีราคาทุน  
    เงินลงทุน    

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

บริษัทรวม        
บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด สํานักพิมพผูผลิตวารสารเทคนิคและคูมือวิศวกร ไทย 400 25.00 26,077 100 - 

รวมเงินลงทุน     26,177 83,200 - 
หัก  คาเผื่อการปรับมูลคาของเงินลงทุน-บริษัท เพลินพัฒน จํากัด    - (13,668) - 

สุทธิ     26,177 69,532 - 
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     (หนวย : พันบาท) 
     งบการเงินรวม/ 
     งบการเงินเฉพาะกิจการ 
     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 
 ประเภทกิจการ ประเทศ ทุนชําระแลว สัดสวน เงินลงทุน เงินปนผล 
    รอยละ วิธีสวนไดเสีย วิธีราคาทุน  
    เงินลงทุน    

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

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

รวมเงินลงทุน     26,177 83,200 1,500 
หัก  คาเผื่อการปรับมูลคาของเงินลงทุน-บริษัท เพลินพัฒน จํากัด    - (13,668) - 

สุทธิ     26,177 69,532 1,500 
 

ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทรวม 
 

บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด  (งวดบัญชี : 31 ธันวาคม)   
  (หนวย : พันบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 
สินทรัพยรวม 114,219 - 
หน้ีสินรวม 3,910 - 
รายไดรวม - 39,750 
กําไรสําหรับงวด - 12,298 

 

บริษัท เพลินพัฒน จํากัด (งวดบัญชี : 31 มีนาคม)    
   (หนวย : พันบาท) 
   สําหรับงวดสามเดือน 
  ณ วันที ่ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 
   31 มีนาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 2553 2552 
สินทรัพยรวม  216,906 222,072 - - 
หน้ีสินรวม  109,090 116,652 - - 
รายไดรวม  - - 26,634 21,448 
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด  - - 1,811 (3,228) 
 

9.1 เงินลงทุนในบริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรวม บริษัทฯ รับรูสวนไดเสียจากผลการดําเนินงาน
ในงบการเงินรวมและงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียดังนี้ 

 

1) สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 2552 บริษัทฯ ไมไดรับรูสวนไดเสียจากผล
การดําเนินงานของบริษัทรวม เนื่องจากบริษัทรวมดังกลาวไมไดจัดทํางบการเงินรายไตรมาส ซึ่ง ณ วันที่ 
31 มีนาคม 2553 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาว จํานวน 26.08 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.22 
ของสินทรัพยรวมในงบการเงินรวมและมีสวนไดเสียจากการดําเนินงานที่ไมมีสาระสําคัญตองบการเงิน
ของบริษัทฯ 
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2) สําหรับปสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ รับรูสวนไดเสียจากผลการดําเนินงาน สําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ของบริษัทรวม ซึ่งไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่น 
โดยแสดงรายการสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบกําไรขาดทุนรวม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2552 (รับรูในไตรมาส 2 ป 2552) จํานวนเงิน 3.07 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.41 ของ
กําไรสําหรับปในงบการเงินรวม และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทรวม
ดังกลาว จํานวน 26.08 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.23 ของสินทรัพยรวมในงบการเงินรวม 

 

9.2 เงินลงทุนในบริษัท เพลินพัฒน จํากัด  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ ไดนํางบการเงินของบริษัท เพลินพัฒน 

จํากัด มาจัดทํางบการเงินรวม ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอท่ี 3 
ในป 2552 บริษัทฯ รับรูสวนไดเสียจากผลการดําเนินงานในงบการเงินรวม ดังนี้ 

1) ป 2552 บริษัทฯ รับรูสวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบกําไรขาดทุนรวม จํานวน 0.26 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.12 ของกําไรสําหรับปในงบการเงินรวม จากงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 
มีนาคม 2552 (รับรูเฉพาะผลการดําเนินงานสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552) และ
งบการเงินสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 ของบริษัทรวม ซึ่งผานการตรวจสอบและ
สอบทานโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแลว ตามลําดับ  

2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ ไดปรับปรุงรายการสวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือ
หุนในบริษัทยอยลดลง จํานวน 0.12 ลานบาท เปนผลใหเงินลงทุนเพิ่มข้ึน และมีสวนต่ําจากการ
เปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุ นในบริษัทยอยลดลงในสวนของผู ถือหุ นดวยจํานวนเดียวกัน และ
สัดสวนการถือหุนในบริษัทยอยลดลงคิดเปนรอยละ 0.19 

 

9.3 บริษัทฯ ไมไดนําเสนองบการเงินรวมระหวางบริษัทฯ และบริษัท ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย
เนื่องจากมูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวไมมีสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯ 
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10. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 
 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 มีรายการเคลื่อนไหวดังตอไปนี้ 
  (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ราคาตามบัญชีตนงวด-สุทธิ 485,683 318,868 
ซื้อสินทรัพย 24,610 18,282 
โอนเขา 13,849 7,334 
ตัดจําหนายสินทรัพย (660) (660) 
โอนออก (13,849) (7,334) 
คาเสื่อมราคา-แสดงรายการในงบกําไรขาดทุน  (26,403) (22,876) 
คาเสื่อมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม (สวนของผูถือหุน) (244) (244) 
คาเสื่อมราคาสะสม-สินทรัพยท่ีตัดจําหนาย 660 660 
ราคาตามบัญชีสิ้นงวด-สุทธิ 483,646 314,030 

 
 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 คาตกแตงอาคารบนสัญญาเชาและบนสัญญา
สิทธิการเชาตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ราคาตามบัญชี จํานวน 96.56 ลานบาท และ 95.37 ลาน
บาท ตามลําดับ เมื่อสิ้นสุดสัญญาเชา สินทรัพยดังกลาวสวนใหญตกเปนของผูใหเชาหรือรื้อถอนคืนสูสภาพ
เดิมซึ่งเปนไปตามสัญญา ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอท่ี 24.2 

 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีสินทรัพยซึ่งคิดคาเสื่อมราคาทั้งจํานวนแลว
ในราคาทุน ตามงบการเงินรวม จํานวน 405.36 ลานบาท และ 391.24 ลานบาท ตามลําดับ และตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการ จํานวน 395.64 ลานบาท และ 381.68 ลานบาท ตามลําดับ โดยบางสวนยังคงใชงานอยู 

 

จากการที่บริษัทฯ เลือกบันทึกบัญชีตามเกณฑราคาทุน โดยเมื่อมีการตีราคาสินทรัพยเพิ่มข้ึนจะบันทึก
เฉพาะมูลคาสุทธิของราคาตามบัญชีท่ีเพิ่มข้ึนไปยังบัญชีสินทรัพยท่ีตีราคาเพิ่มคูกับบัญชีสวนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพยเพิ่มนั้น สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 2552 มีคาเสื่อมราคาสวนเกินทุนฯ ซึ่งตัด
จายไปยังบัญชีสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่มในสวนของผูถือหุน จํานวน 0.24 ลานบาท เทากันทั้งสอง
งวด ซึ่งถาบริษัทฯ เลือกบันทึกบัญชีคาเสื่อมราคาสวนเกินทุนฯ ผานงบกําไรขาดทุนจะทําใหบริษัทฯ แสดงกําไร 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 2552 ลดลงจํานวน 0.24 ลานบาท เทากันทั้งสองงวด แตไมมี
ผลกระทบตอกําไรตอหุนอยางมีสาระสําคัญ 
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เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2549 บริษัทฯ ไดทําการประเมินราคาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางโดยผูประเมินราคา
อิสระ โดยใชวิธีการตนทุน (Cost Approach) ซึ่งหมายถึง การประมาณการตนทุนในการสรางอาคารทดแทน
ใหมตามราคา ณ ปจจุบันลบดวยคาเสื ่อมตามอายุการใชงาน และบวกดวยมูลคาตลาดของที่ดิน ทรัพยสิน
ดังกลาวจึงประเมินเพิ่มข้ึน เปนจํานวนเงิน 36.00 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯ ไดบันทึกสวนเกินทุนดังกลาวแสดงไวใน
สวนของ ผูถือหุน 

 
11. สิทธิการเชาท่ีดิน-สุทธิ 
 

สิทธิการเชาท่ีดินทั้งจํานวน เปนคาใชประโยชนจากหนาท่ีดินตามสัญญาเชาท่ีดินของบริษัทยอยโดย
เชาจากผูถือหุนของบริษัทยอยรวม 2 สัญญา จํานวน 10.00 ลานบาท มีระยะเวลาเชา 30 ป พื้นที่ประมาณ 20 ไร 
เพื่อใชประกอบธุรกิจสถานศึกษา โดยมีขอตกลงวาในระหวางที่สัญญานี้มีผลบังคับ ผูใหเชาสัญญาวาจะไมขายที่ดินที่
เชาใหแกบุคคลใดๆ โดยไมไดรับความยินยอมจากบริษัทยอย และหากผูใหเชามีความจําเปนอยางถึงท่ีสุดอันมิอาจ
หาทางอื่นใดได  ผูใหเชาสัญญาวาจะเสนอขายใหแกบริษัทยอยกอนในราคาเชนเดียวกับที่ เสนอขายแก
บุคคลภายนอกและ หากบริษัทยอยไมตอบรับขอเสนอภายใน 60 วัน นับแตวันที่ไดรับคําเสนอก็ใหผูใหเชาตกลงขาย
ใหแกบุคคลภายนอกได โดยผูใหเชาจะดําเนินการใหผูซื้อผูกพันตามสัญญาเชานี้ดวย 

 

ตามงบการเงินรวม สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 สิทธิการเชาท่ีดินขางตน ตัดจาย
เปนคาใชจาย จํานวน 0.09 ลานบาท  

 
12. สิทธิการเชาอาคาร-สุทธ ิ
 

   สิทธิการเชาอาคารทั้งจํานวน เปนสิทธิการเชาพื้นที่ในศูนยการคาช้ันนํา เพื่อเปดสาขารานหนังสือซีเอ็ดบุค
เซ็นเตอร จํานวน 13 แหง ซึ่งสวนใหญมีอายุประมาณ 15-30 ป โดยสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 
2553 และ 2552 ตัดจายเปนคาใชจาย จํานวน 3.10 ลานบาท เทากันทั้งสองงวด 

 
13. ท่ีดินและสวนปรับปรุงท่ีดินไมใชดําเนินงาน-สุทธ ิ
 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 มีรายการเคลื่อนไหวดังตอไปนี้ 
 (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ราคาตามบัญชีตนงวด-สุทธิ 33,586  
คาเสื่อมราคาระหวางงวด (16)  
ราคาตามบัญชีสิ้นงวด-สุทธิ 33,570  

 

เมื่อวันท่ี 3 ตุลาคม 2549 บริษัทฯ ไดทําการประเมินราคาที่ดินที่ไมใชดําเนินงานโดยผูประเมินราคาอิสระ 
ซึ่งใชวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Comparison Approach) วิธีการนี้จะพิจารณามูลคาตามสภาพราคาตลาด 
ณ ปจจุบันเปนสําคัญ โดยมีราคาประเมิน จํานวน 33.80 ลานบาท 
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14. สินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธิ 
 

สินทรัพยไมมีตัวตน ไดแก คาลิขสิทธิ์การใชซอฟทแวร ซึ่งสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 
มีนาคม 2553 มีรายการเคลื่อนไหวดังตอไปนี้ 

 

 (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ราคาตามบัญชีตนงวด-สุทธิ 7,417 7,107 
ซื้อระหวางงวด 23 23 
ตัดจายระหวางงวด (678) (665) 
ราคาตามบัญชีสิ้นงวด-สุทธิ 6,762 6,465 

 
15. สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 

 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นไดรวมรายการเงินลงทุนซึ่งติดภาระค้ําประกันการใชไฟฟา การเชาพื้นที่ 
และตัวแทนจําหนายหนังสือ ดังนี้ 

- ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 เงินฝากประจํา 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยรอยละ 
1.00-1.50 ตอป สวนหนึ่งของเงินฝากประจําจํานวนเงิน 8.67 ลานบาท เทากันทั้งสองงวด ใชคํ้า
ประกันเปนจํานวนเงิน 4.69 ลานบาท และ 4.56 ลานบาท ตามลําดับ 

- ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 พันธบัตรออมทรัพยอายุ 7 ป อัตราดอกเบี้ย
รอยละ 4.25-5.10 ตอป สวนหนึ่งของพันธบัตรจํานวนเงิน 3.00 ลานบาท ใชคํ้าประกันเปน
จํานวนเงิน 2.10 ลานบาท เทากันทั้งสองงวด 

 
16. รายไดรับลวงหนารอตัดบัญชี-สุทธิ 
 

รายไดรับลวงหนาของบริษัทยอย เกิดจากการเรียกรับชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาบํารุง
การศึกษาลวงหนาจากผูปกครองซึ่งแบงไดเปน 

 

16.1 รายไดคาธรรมเนียมแรกเขา เปนรายไดท่ีเรียกเก็บจากนักเรียนในครั้งแรกที่เขาสมัครเปนนักเรียน 
 

16.2 รายไดคาบํารุงการศึกษา สวนใหญเปนรายไดรับลวงหนาท่ีไดรับจากโครงการรับชําระคาบํารุงการศึกษา
ลวงหนา ซึ่งจัดทําในรูปแบบใบตอบรับแจงความประสงคเขาโครงการฯ ภายในระยะเวลา 3-6 ป จะมีสวนลด
ใหประมาณรอยละ 7.00 ตอป ตามที่กําหนดในโครงการฯ หากไมไดเรียนตอจนจบขอตกลง ใหถือวา
สละสิทธการไดรับสวนลดพิเศษและใหคิดคาบํารุงการศึกษาตามที่เรียนในอัตราปกติตามเวลาเรียนที่
เกิดข้ึนจริง โดยบริษัทยอยจะคืนเงินสวนที่เหลือให 
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    ซึ่งประกอบดวย 
(หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
 ณ วันที ่
 31 มีนาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 

รายไดรับลวงหนารอตัดบัญชี 42,367 51,637 
หัก  รายไดรับลวงหนารอรับรูรายไดภายในหนึ่งป (28,583) (34,656) 

สุทธิ 13,784 16,981 
 

   และมีรายการเคลื่อนไหวสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553  ดังนี้ 
 

  (หนวย : พันบาท) 
  รายไดคาธรรมเนียมแรกเขา รายไดคาบํารุงการศึกษา รวม 
รายไดรับลวงหนารอตัดบัญชี-สุทธิตนงวด 9,937 41,700 51,637 
บวก เพิ่มขึ้นระหวางงวด 1,675 14,055 15,730 
หัก รับรูเปนรายไดระหวางงวด (3,305) (21,695) (25,000) 
รายไดรับลวงหนารอตัดบัญชี-สุทธิปลายงวด 8,307 34,060 42,367 

 
17. เงินกูยืมระยะยาว 
 

   ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 เงินกูยืมระยะยาวเปนเงินกูยืมจากผูปกครองนักเรียน
ในโครงการกูเงินเพื่อการศึกษาของบริษัท เพลินพัฒน จํากัด (บริษัทยอย) เพื่อใชในการกอสรางอาคารและเปน
เงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทยอยดังกลาว โดยมีสัญญาเงินกูระหวางกัน มีกําหนดระยะเวลา 3-7 ป อัตราดอกเบี้ย
รอยละ 5.80-7.50 ตอป 

 
18. กําไรสะสม 
 

เงินปนผลและสํารองตามกฎหมาย 
 

  ประกอบดวย 
ผลการดําเนินงาน ป 2552 

สํารองตามกฎหมาย  มติที่ประชุม 
คณะกรรมการ 

ครั้งที่ 

 
 

วันที่ประชุม 

 
วันที่จาย 
เงินปนผล 

เงินปนผล 
ตอหุน 
(บาท) 

รวมจาย 
เงินปนผล 
(ลานบาท) 

% ตอกําไร
สุทธ ิ

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  - 
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ผลการดําเนินงาน ป 2551 
 

สํารองตามกฎหมาย 
 มติที่ประชุม 

คณะกรรมการ/
ประชุมใหญสามัญ

ผูถือหุน 
ครั้งที่ 

 
 
 

วันที่ประชุม 

 
 

วันที่จาย 
เงินปนผล 

 
เงินปนผล 
ตอหุน 
(บาท) 

 
รวมจาย 
เงินปนผล 
(ลานบาท) 

% ตอกําไร
สุทธ ิ

 

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  - 
 
19. การบริหารจัดการทุน  
 

วัตถุประสงคของบริษัทฯ บริษัทยอยและบริษัทรวมในการบริหารทางการเงิน คือ การดํารงไวซึ่ง
ความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง และการดํารงไวซึ่งโครงสรางของทุนที่เหมาะสม 

 
20. คาใชจายตามลักษณะ 
 

ประกอบดวย 
   (หนวย : พันบาท) 
   งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ ตามวิธีสวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดสามเดือน 
 ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 
 2553 2553 2552 
เงินเดือน คาแรงและผลประโยชนอื่นของพนักงาน 125,000 122,056 111,733 
คาตอบแทนผูบริหารและกรรมการ 9,202 8,431 7,957 
คาเสื่อมราคาและตัดจําหนาย 30,549 26,655 27,504 
คาเชา คาบริการและคาสาธารณูปโภค 110,572 110,185 103,646 
คาใชจายในการดําเนินงาน 37,666 36,024 29,029 
คาใชจายประมาณการทางบัญชี (551) (551) 4,624 
คาใชจายผันแปรตามยอดขาย 28,867 18,439 12,611 
คาใชจายการผลิต 23,174 19,604 28,647 
ซ้ือสินคาและวัตถุดิบใชไป 747,054 747,042 664,810 
การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิต 25,139 25,134 27,233 
ดอกเบี้ยจาย 1,095 66 138 

รวม 1,137,767 1,113,085 1,017,932 
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21. คาตอบแทนผูบริหารและกรรมการ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 
2552 คาตอบแทนผูบริหารและกรรมการ สวนหนึ่งเปนคาตอบแทนกรรมการจํานวน 1.00 ลานบาทเทากันทั้งสอง
งวด ซึ่งเปนผลประโยชนที่จายใหแกกรรมการของบริษัทฯ ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด โดยไมรวมเงินเดือนและประโยชนท่ีเกี่ยวของท่ีจายใหกับกรรมการบริหารของบริษัทฯ  

 
22. ภาษีเงินได 
 

บริษัทฯ คํานวณภาษีเงินได สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 2552 ในอัตรา
รอยละ 25 ของกําไรสําหรับงวดทางบัญชีภายหลังการบวกกลับรายการปรับปรุงตามประมวลรัษฎากรแลว และ
ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตรารัษฎากร ฉบับที่ 475 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 
2551 โดยใหลดอัตราภาษีเงินไดจากรอยละ 30 เปนรอยละ 25 ของกําไรสุทธิ สําหรับบริษัทจดทะเบียนตามกฎหมาย
วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท้ังนี้เฉพาะกําไรสุทธิในสวนที่ไมเกิน 300 ลานบาท เปนเวลาสามรอบ
ระยะเวลาบัญชีตอเนื่องกันนับตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551  

 

บริษัทยอยไดรับยกเวนภาษีเงินไดตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวย
การยกเวนรัษฎากร ฉบับที่ 284 พ.ศ. 2538 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2538 โดยใหยกเวนภาษีเงินไดสําหรับกําไรสุทธิ
ท่ีไดจากกิจการโรงเรียนเอกชนที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนหรือกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่
ตั้งข้ึนตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
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23. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 

รายละเอียดขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 2552 มีดังนี้ 

(หนวย : พันบาท) 
 ธุรกิจผลิตและ 

จําหนายหนังสือ 
สถาบันการศึกษาเอกชน ตัดรายการระหวางกัน รวม 

 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 
รายไดจากการดําเนินงาน 1,152,514 1,075,613 26,086 - (142) - 1,178,688 1,075,613 
กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 56,926 69,059 2,839 - (884) - 58,881 69,059 
ตนทุนทางการเงิน (66) (138) (1,029) - - - (1,095) (138) 
กําไรกอนภาษีเงินได 56,860 68,921 1,810 - (884) - 57,786 68,921 
ภาษีเงินได (9,727) (18,256) - - - - (9,727) (18,256) 
กําไรสําหรับงวด 47,133 50,665 1,810 - (884) - 48,059 50,665 
         
การแบงปนกําไร         

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ       47,132 50,665 
สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย       927 - 

       48,059 50,665 
         

ณ วันที่ 31 มีนาคม         
ลูกหน้ีการคา-สุทธิ 98,755 91,810 1,206 - - - 99,961 91,810 
สินคาคงเหลือ-สุทธิ 425,842 468,814 2,505 - - - 428,347 468,814 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ  314,030 343,665 169,616 - - - 483,646 343,665 
สินทรัพยอื่น 1,141,304 963,737 43,579 - (52,636) - 1,132,247 963,737 
สินทรัพยรวม 1,979,931 1,868,026 216,906 - (52,636) - 2,144,201 1,868,026 

 
24. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดข้ึนภายหนา 
 

24.1 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ ยังมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดข้ึน ดังนี้ 
 

  (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  ณ วันที ่
 31 มีนาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 

 วงเงินทั้งสิ้น วงเงินใชไป วงเงินคงเหลือ วงเงินทั้งสิ้น วงเงินใชไป วงเงินคงเหลือ 
หนังสือค้ําประกัน 49,000 4,909 44,091 49,000 4,779 44,221 
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 มีนาคม 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 หนังสือคํ้าประกัน สวนหนึ่งจํานวนเงิน 4.69 
ลานบาท และ 4.56 ลานบาท ตามลําดับ คํ้าประกันโดยบัญชีเงินฝากประจํา 12 เดือน ตามหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอท่ี 15 
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24.2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 2552 บริษัทฯ มีสัญญาเชาอาคารและสัญญาบริการกับบริษัทและบุคคลภายนอก 
เพื่อใชเปนที่ทําการสํานักงานใหญและศูนยกระจายสินคาของบริษัทฯ และไดทําสัญญาเชาพื้นที่เพื่อเปนที่ตั้ง
สาขารวมทั้งสิ้น จํานวน 308 สาขา และ 304 สาขา ตามลําดับ โดยมีอายุสัญญาเชาตั้งแต 1 ปถึง 10 ป ซึ่ง
สําหรับป 2553 และ 2552 คาเชาและคาบริการสาธารณูปโภคที่ตองจายรวมทั้งหมดตอป ประมาณ 435.39 
ลานบาท และ 421.17 ลานบาท ตามลําดับ โดยสวนใหญคํานวณจากรอยละของยอดขาย 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ ไดทําสัญญาเชาคลังสินคา (ถนนกิ่งแกว) 
กับบริษัทแหงหนึ่ง จํานวน 3 ฉบับดังนี้ 

- สัญญาเชาท่ีดินและอาคารคลังสินคา ระยะเวลาการเชา 3 ป ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 
31 ธันวาคม 2554 โดยมีอัตราคาเชาอยูระหวางปละ 12.00 ลานบาท ถึง 12.83 ลานบาท 

- สัญญาเชาอาคารสํานักงานบริเวณคลังสินคา ระยะเวลาการเชา 3 ป ตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน 2549 
ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2552 ปจจุบันมีการตอสัญญาฉบับใหมระยะเวลาการเชา 2 ป 6 เดือน เริ่มตั้งแต
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 ถึง
วันที่ 31 สิงหาคม 2564 มีอัตราคาเชาอยูระหวางปละ 1.78 ลานบาท ถึง 2.64 ลานบาท และจาย
ชําระเงินมัดจํา จํานวน 1.60 ลานบาท ซึ่งผูใหเชาจะคืนเงินประกันเมื่อสิ้นสุดสัญญาเชา 

ท้ังนี้สัญญาเชาท้ัง 3 ฉบับดังกลาวใหชําระคาเชาลวงหนาเปนรายป 
 

24.3 บริษัทฯ ทําสัญญาแตงตั้งตัวแทนจําหนายกับบริษัทในตางประเทศแหงหนึ่ง อายุสัญญา 3 ป ตั้งแตวันที่ 1 
มกราคม 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยบริษัทฯ ตองสนับสนุนการสงเสริมการขายและการตลาดของ
ตัวแทนจําหนาย ในอัตรารอยละ 2.50 ของยอดซื้อหนังสือ และบริษัทฯ ตองจัดใหมีพื้นที่สํานักงานและ
บริการเพื่อการสนับสนุนการตลาด ซึ่งตนทุนที่เกิดข้ึนจริงสามารถหักคาใชจายเพื่อการสนับสนุนแกตัวแทน
จําหนายได  อยางไรก็ตาม บริษัทฯอยูระหวางการตอสัญญากับบริษัทดังกลาว 

 

24.4 สัญญาลิขสิทธิ์ 
บริษัทฯ ทําสัญญาอนุญาตใหใชลิขสิทธิ์หนังสือกับเจาของผลงานตางๆ โดยมีอายุสัญญา 3 ป และ

สามารถตออายุสัญญาไปอีก 3 ป โดยอัตโนมัติและมีการจายคาตอบแทนเปนอัตรารอยละของจํานวนเลมท่ี
จัดพิมพหรือจําหนาย 

 

24.5 บริษัทฯ ทําสัญญาและขอตกลงเพื่อเชาเครื่องพิมพกับบริษัทแหงหนึ่ง กําหนดระยะเวลา 1 ป เมื่อครบกําหนด
อายุสัญญาแลวไมมีฝายใดฝายหนึ่งบอกเลิกสัญญาเปนลายลักษณอักษรใหถือเสมือนวาสัญญามีผลผูกพัน
ตามเดิมตอไปอีก 1 ป อัตราคาบริการงานพิมพคิดจากจํานวนการพิมพเอกสาร สําหรับป 2553 และ 2552 
คาบริการที่ตองจายรวมทั้งสิ้นตอป ประมาณ 3.94 ลานบาท และ 3.90 ลานบาท ตามลําดับ เมื่อสิ้นสุด
สัญญาเชา ผูใหเชามีสิทธิท่ีจะนําเครื่องพิมพท่ีใหเชากลับคืนจากผูเชาไดทันที 
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24.6 บริษัทยอยทําสัญญาเชาท่ีดิน อายุสัญญาเชา 30 ป นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2546 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2576 
เพื่อใชประกอบธุรกิจสถานศึกษา โดยมีอัตราคาเชา 827,000.00 บาท ตอป กําหนดใหข้ึนคาเชาในอัตรารอยละ 
10.00 ทุก 3 ป 

 
25. เครื่องมือทางการเงิน 
 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ และมูลคายุติธรรม เปนลักษณะเดียวกันกับงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 

 
26. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน 
 

   ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 1/2553 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2553 และรายงานการ
ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2553 ในวันที่ 29 เมษายน 2553 มีมติอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานป 2552 ในอัตราหุนละ 0.66 บาท จํานวน 323,921,130 หุน จากกําไรสําหรับปหลังหักภาษีเงินไดของ
งบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งบริษัทฯ ไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลว 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 0.10 บาทตอหุน 
รวมเปน 0.30 บาทตอหุน ดังนั้นคงเหลือเงินปนผลที่จะจายอีกในอัตราหุนละ 0.36 บาท จํานวน 323,921,130 หุน 
รวมเปนเงิน 116.61 ลานบาท และมีกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 

 
27. การอนุมัติงบการเงิน 
 

คณะกรรมการบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) ไดอนุมัติการออกงบการเงินนี้แลวเมื่อวันที่ 12 
พฤษภาคม 2553 

 
 
 
 

__________________________________ 


