
รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ คณะกรรมการบริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จาํกัด (มหาชน) 
 

ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 งบกําไรขาดทุนรวม
และงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม
และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ของบริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และไดสอบทานงบกาํไรขาดทนุ ซ่ึงแสดง
เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
2552 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสด ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย และ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2552 ของบริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ซ่ึงผูบริหารของกจิการเปนผูรับผดิชอบตอความถกูตอง
และครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการ
สอบทานของขาพเจา งบการเงินของบริษัทรวมตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 9 ซ่ึงนํามาบันทึกเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสียผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นซ่ึงเสนอรายงานอยางไมมีเง่ือนไข ขาพเจาไดรับ
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นนั้น และการเสนอรายงานของขาพเจาในสวนที่เกี่ยวของกับจํานวนเงินของ
รายการตางๆ ของบริษัทรวมซ่ึงรวมอยูในงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 ซ่ึงถือตามรายงานของผูสอบบญัชี
รับอนุญาตอื่นนั้น เงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวที่แสดงรวมไวในงบดุลรวม จํานวน 27.04 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
1.25 ของสินทรัพยรวมในงบดุลรวม และสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมที่แสดงรวมไวในงบกําไรขาดทุนรวม 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 จํานวน 2.76 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.83 และ 2.30 
ของกําไรสําหรับงวดรวม ตามลําดับ และสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมที่แสดงไวในงบกําไรขาดทุน ซ่ึงแสดง
เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 จํานวน 1.70 ลานบาท 
และ 0.12 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.97 และ 0.11 ของกําไรสําหรับงวด ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 
ตามลําดับ 

 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับการสอบทาน ซ่ึงกําหนดให
ขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานสอบทาน เพื่อใหไดความเช่ือมั่นอยางพอประมาณวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัด
ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัด โดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากร
ของกิจการและการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงินจึงใหความเช่ือมั่นนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังนั้นขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินที่สอบทานได ประกอบกบัรายงาน
ของผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่กลาวถึงในวรรคแรกใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการรายงานการสอบทาน
ของขาพเจา 



จากการสอบทานของขาพเจาและรายงานของผูสอบบัญชีอื่น ขาพเจาไมพบส่ิงที่เปนเหตุใหเช่ือวา 
งบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 
ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของกิจการ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2552 ของบริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท  ซีเอ็ดยูเคช่ัน 
จํากัด (มหาชน) ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและแสดงความเห็นไวอยางไมมีเง่ือนไขตามรายงาน
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2553 งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เปนสวนหนึ่งของ
งบการเงินดังกลาว ขาพเจามิไดใชวิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังวันที่ในรายงานนั้น 

 
 

บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จาํกัด 
 
 

 
(นางสาวศันสนีย  พูลสวัสดิ์) 

ผูสอบบญัชีรับอนุญาต เลขที่ 6977 
 
 
 
กรุงเทพมหานครวันที่ 9 สิงหาคม 2553 
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(หนวย : พันบาท)

 หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552
ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
สอบทานแลว สอบทานแลว

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 608,185                544,808           568,618                506,609           
เงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ 5 183,100                188,945           183,100                188,945           
ลูกหนี้การคา-สุทธิ 6 142,205                98,693             140,659                96,799             
สินคาคงเหลือ-สุทธิ 7 384,053                441,346           381,842                438,836           
คาใชจายจายลวงหนา 35,531                  25,362             34,336                  25,362             
ลูกหนี้เงินชดเชยคาเสียหาย 8 -                        17,793             -                        17,793             
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 17,735                  22,798             16,028                  18,051             

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,370,809            1,339,745        1,324,583            1,292,395        
สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม-สุทธิ 9 27,137                  26,177             69,532                  69,532             
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 10 482,430                485,683           312,259                318,868           
สิทธิการเชาที่ดิน-สุทธิ 11 7,876                    8,045                -                        -                    
สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ 12 110,325                116,557           110,325                116,557           
ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดินไมใชดําเนินงาน-สุทธิ 13 33,554                  33,586             33,554                  33,586             
สินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธิ 14 6,223                    7,417                5,937                    7,107                
คาลิขสิทธิ์และคาแปลจายลวงหนา 22,857                  24,054             22,857                  24,054             
เงินคํ้าประกันการเชาและเงินมัดจํา 79,161                  69,324             79,161                  69,324             
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 15 15,517                  14,803             15,482                  14,708             

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 785,080                785,646           649,107                653,736           
รวมสินทรัพย 2,155,889            2,125,391        1,973,690            1,946,131        

 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 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 1,109,738            1,031,765        1,108,591            1,031,356        
เงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลที่เก่ียวของกัน 4.1 -                        210                   -                        -                    
เงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลอ่ืน 1,000                    1,000                -                        -                    
รายไดรับลวงหนารอรับรูรายไดภายในหนึ่งป 16 36,558                  34,656             -                        -                    
คาใชจายคางจาย 98,750                  106,294           96,476                  106,294           
ภาษีเงินไดคางจาย 32,239                  31,596             32,239                  31,596             
เจาหนี้อ่ืน 34,886                  46,466             34,886                  46,466             
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 44,484                  44,116             43,514                  40,387             

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,357,655            1,296,103        1,315,706            1,256,099        
หนี้สินไมหมุนเวียน

รายไดรับลวงหนารอตัดบัญชี-สุทธิ 16 12,167                  16,981             -                        -                    
เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลที่เก่ียวของกัน 4.1 1,400                    1,400                -                        -                    
เงินกูยืมระยะยาว 17 58,000                  58,000             -                        -                    
หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 8,022                    9,095                7,876                    8,871                

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 79,589                  85,476             7,876                    8,871                
รวมหนี้สิน 1,437,244            1,381,579        1,323,582            1,264,970        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบดุล
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น 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           
   ทุนที่ออกและชําระแลว

หุนสามัญ 323,921,130 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท 323,921                323,921           323,921                323,921           
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 149,421                149,421           149,421                149,421           
ขาดทุนที่ยังไมเกิดข้ึนในหลักทรัพยเผ่ือขาย 5 (6,382)                   (10,537)            (6,382)                   (10,537)            
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพ่ิม 10 27,585                  28,076             27,585                  28,076             
สวนตํ่ากวาทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดสวน

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

จัดสรรแลว
     สํารองตามกฎหมาย 35,627                  35,627             35,627                  35,627             
ยังไมไดจัดสรร 138,239                169,693           119,936                154,653           

รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 661,768                689,558           650,108                681,161           
สวนของผูถือหุนสวนนอย 56,877                  54,254             -                        -                    

รวมสวนของผูถือหุน 718,645                743,812           650,108                681,161           
    รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 2,155,889            2,125,391        1,973,690            1,946,131        

-                        -                    -                        -                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล

งบการเงินรวม

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุน

ตามวิธีสวนไดเสีย
หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

รายไดจากการขาย 1,303,387      1,213,829        1,301,351    1,213,829    
รายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษาและบริการ 26,498           -                  -               -               
รวมรายได 1,329,885      1,213,829        1,301,351    1,213,829    
ตนทุนขาย (888,604)       (833,130)         (886,953)      (833,130)      
ตนทุนบริการ (17,491)         -                  -               -               
รวมตนทุนขายและบริการ (906,095)       (833,130)         (886,953)      (833,130)      
กําไรขั้นตน 423,790         380,699           414,398       380,699       
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 2,970             1,768               4,770           3,268           
รายไดอ่ืน 6,936             7,077               6,830           7,077           
กําไรกอนคาใชจาย 433,696         389,544           425,998       391,044       
คาใชจายในการขาย (207,750)       (196,927)         (207,750)      (196,927)      
คาใชจายในการบริหาร (121,636)       (108,416)         (117,164)      (108,416)      
คาตอบแทนผูบริหารและกรรมการ 21 (9,313)           (8,079)             (8,441)          (8,079)          
รวมคาใชจาย (338,699)       (313,422)         (333,355)      (313,422)      
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 2,760             4,772               -               -               
กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 97,757           80,894             92,643         77,622         
ตนทุนทางการเงิน (1,040)           (8)                    (1)                 (8)                 
กําไรกอนภาษีเงินได 96,717           80,886             92,642         77,614         
ภาษีเงินได 22 (24,603)         (23,721)           (24,603)        (23,721)        
กําไรสําหรับงวด 72,114           57,165             68,039         53,893         

การแบงปนกําไร
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 70,418           57,165             68,039         53,893         
สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 1,696             -                  -               -               

72,114           57,165             68,039         53,893         

กําไรตอหุนสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ (หนวย : บาท) 0.22               0.18                 0.21             0.17             
จํานวนหุนสามัญ (หนวย : พันหุน) 323,921         323,921           323,921       323,921       

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
 งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุน

ตามวิธีสวนไดเสีย
หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

รายไดจากการขาย 2,455,989      2,289,532        2,453,865    2,289,532    
รายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษาและบริการ 52,584           -                  -               -               
รวมรายได 2,508,573      2,289,532        2,453,865    2,289,532    
ตนทุนขาย (1,690,331)    (1,564,667)      (1,688,662)   (1,564,667)   
ตนทุนบริการ (35,815)         -                  -               -               
รวมตนทุนขายและบริการ (1,726,146)    (1,564,667)      (1,688,662)   (1,564,667)   
กําไรขั้นตน 782,427         724,865           765,203       724,865       
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 8,213             5,161               9,931           6,661           
รายไดอ่ืน 18,558           15,389             18,215         15,389         
กําไรกอนคาใชจาย 809,198         745,415           793,349       746,915       
คาใชจายในการขาย (411,187)       (382,948)         (411,187)      (382,948)      
คาใชจายในการบริหาร (225,619)       (199,667)         (216,606)      (199,667)      
คาตอบแทนผูบริหารและกรรมการ 21 (18,514)         (16,037)           (16,872)        (16,037)        
รวมคาใชจาย (655,320)       (598,652)         (644,665)      (598,652)      
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 2,760             3,190               -               -               
กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 156,638         149,953           148,684       148,263       
ตนทุนทางการเงิน (2,135)           (146)                (67)               (146)             
กําไรกอนภาษีเงินได 154,503         149,807           148,617       148,117       
ภาษีเงินได 22 (34,330)         (41,977)           (34,330)        (41,977)        
กําไรสําหรับงวด 120,173         107,830           114,287       106,140       

การแบงปนกําไร
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 117,550         107,830           114,287       106,140       
สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 2,623             -                  -               -               

120,173         107,830           114,287       106,140       

กําไรตอหุนสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ (หนวย : บาท) 0.37               0.33                 0.35             0.33             
จํานวนหุนสามัญ (หนวย : พันหุน) 323,921         323,921           323,921       323,921       

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
 งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 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 สํารองตามกฎหมาย 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 -                         -               4,155                        -                  -                                   -                           -                      4,155            -                       4,155       
คาเสื่อมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิม่ 10 -                         -               -                            (491)                -                                   -                           -                      (491)             -                       (491)         
รวมรายได(คาใชจาย)ที่รับรูในสวนของผูถือหุน -                         -               4,155                        (491)                -                                   -                           -                      3,664            -                       3,664       
กําไรสําหรับงวด -                         -               -                            -                  -                                   -                           117,550             117,550       2,623                   120,173   
รวมรายได(คาใชจาย)ทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับงวด -                         -               4,155                        (491)                -                                   -                           117,550             121,214       2,623                   123,837   
จายเงินปนผล 18 -                         -               -                            -                  -                                   -                           (149,004)            (149,004)     -                       (149,004) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 323,921                149,421      (6,382)                      27,585            (6,643)                             35,627                     138,239             661,768       56,877                 718,645   

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

8

กําไรสะสม

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 

งบการเงินรวม



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

หมายเหตุ สามัญ หลักทรัพยเผื่อขาย สินทรัพยเพิ่ม การถือหุนในบริษัทรวม สํารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 323,921                  149,421   (21,556)                    29,065              (6,764)                                35,627                        144,235              653,949    
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย -                          -           7,639                        -                    -                                     -                              -                      7,639        
คาเสื่อมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม 10 -                          -           -                           (490)                  -                                     -                              -                      (490)          
รวมรายได(คาใชจาย)ที่รับรูในสวนของผูถือหุน -                          -           7,639                        (490)                  -                                     -                              -                      7,149        
กําไรสําหรับงวด -                          -           -                           -                    -                                     -                              107,830              107,830    
รวมรายได(คาใชจาย)ทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับงวด -                          -           7,639                        (490)                  -                                     -                              107,830              114,979    
จายเงินปนผล 18 -                          -           -                           -                    -                                     -                              (126,329)             (126,329)   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 323,921                  149,421   (13,917)                    28,575              (6,764)                                35,627                        125,736              642,599    

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กําไรสะสม

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย



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

หมายเหตุ สามัญ หลักทรัพยเผื่อขาย สินทรัพยเพิ่ม สํารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 323,921                149,421  (10,537)                  28,076              35,627                      154,653            681,161        
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย -                        -          4,155                      -                    -                            -                   4,155            
คาเสื่อมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม 10 -                        -          -                         (491)                  -                            -                   (491)             
รวมรายได(คาใชจาย)ที่รับรูในสวนของผูถือหุน -                        -          4,155                      (491)                  -                            -                   3,664            
กําไรสําหรับงวด -                        -          -                         -                    -                            114,287            114,287        
รวมรายได(คาใชจาย)ทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับงวด -                        -          4,155                      (491)                  -                            114,287            117,951        
จายเงินปนผล 18 -                        -          -                         -                    -                            (149,004)          (149,004)      
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 323,921                149,421  (6,382)                    27,585              35,627                      119,936            650,108        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 323,921                149,421  (21,556)                  29,065              35,627                      131,408            647,886        
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย -                        -          7,639                      -                    -                            -                   7,639            
คาเสื่อมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม 10 -                        -          -                         (490)                  -                            -                   (490)             
รวมรายได(คาใชจาย)ที่รับรูในสวนของผูถือหุน -                        -          7,639                      (490)                  -                            -                   7,149            
กําไรสําหรับงวด -                        -          -                         -                    -                            106,140            106,140        
รวมรายได(คาใชจาย)ทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับงวด -                        -          7,639                      (490)                  -                            106,140            113,289        
จายเงินปนผล 18 -                        -          -                         -                    -                            (126,329)          (126,329)      
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 323,921                149,421  (13,917)                  28,575              35,627                      111,219            634,846        

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 10

กําไรสะสม

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 2552
งบการเงินเฉพาะกิจการ



11              

งบการเงินรวม

2553 2552 2553 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษีเงินได 154,503         149,807        148,617     148,117     
ปรับกระทบกําไรสําหรับงวดเปนเงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน

หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (หนี้สูญไดรับคืน) (173)               (162)              (504)          (162)          
รายการปรับปรุงจากการเคลียรบัญชีลูกหนี้ (109)               (77)                (109)          (77)            
คาใชจายจากประมาณการรับคืนสินคา 694                1,191            694            1,191         
คาใชจายจากสินคาสูญหาย 7,359             11,137          7,359         11,137       
คาใชจายจากสํารองสินคาสูญหาย เส่ือมสภาพและเคลื่อนไหวชา (โอนกลับบัญชี) (1,339)            7,400            (1,441)       7,400         
คาใชจายจากการบริจาคสินคาและสินทรัพยถาวร 11,609           276               11,609       276            
คาใชจายจากการทําลายสินคา -                 2,784            -            2,784         
คาใชจายสินคาเสียหายจากเหตุการณไฟไหม 2,921             -                2,921         -            
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (2,760)            (3,190)           -            -            
คาเส่ือมราคา-สินทรัพยถาวรท่ีใชในการดําเนินงาน 52,001           47,699          45,774       47,699       
คาเส่ือมราคา-สินทรัพยถาวรท่ีไมใชในการดําเนนิงาน 32                  32                 32              32              
ขาดทุนจากการจําหนายและตัดจําหนายสินทรัพยถาวร 482                486               482            486            
สิทธิการเชาท่ีดินและอาคารตัดจาย 6,401             6,232            6,232         6,232         
สินทรัพยไมมีตัวตนตัดจาย 1,365             1,624            1,341         1,624         
รายการปรับปรุงจากการเคลียรบัญชีเจาหนี้ -                 (1,953)           -            (1,953)       
ดอกเบ้ียจาย 2,135             146               67              146            
รายไดดอกเบ้ีย (2,967)            (2,354)           (2,885)       (2,354)       
รายไดเงินปนผล (5,246)            (2,807)           (7,046)       (4,307)       

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 226,908         218,271        213,143     218,271     

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ตามวิธีสวนไดเสีย
งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 2552
(หนวย : พันบาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน



12              

งบการเงินรวม

2553 2552 2553 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ตอ)
สินทรัพยดําเนินงาน(เพิ่มข้ึน)ลดลง

ลูกหนี้การคา (43,924)          (38,980)         (43,941)     (38,980)     
สินคาคงเหลือ 36,765           67,777          36,568       67,777       
คาใชจายจายลวงหนา (10,169)          (5,795)           (8,974)       (5,795)       
ลูกหนี้เงินชดเชยคาเสียหาย 17,793           -                17,793       -            
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 5,114             1,508            2,091         1,508         
คาลิขสิทธิ์และคาแปลจายลวงหนา 1,197             (1,546)           1,197         (1,546)       
เงินคํ้าประกันการเชาและเงินมัดจํา (9,837)            (1,835)           (9,837)       (1,835)       
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (714)               1,223            (774)          1,223         

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง)
เจาหนี้การคา 77,973           9,017            77,235       9,017         
รายไดรับลวงหนารอตัดบัญชี (2,912)            -                -            -            
คาใชจายคางจาย (7,544)            (7,774)           (9,818)       (7,774)       
เจาหนี้อ่ืน (11,580)          (11,832)         (11,580)     (11,832)     
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 291                3,431            3,424         3,431         
หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน (1,073)            160               (995)          160            

เงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน 278,288         233,625        265,532     233,625     
จายดอกเบ้ียจาย (2,135)            (146)              (67)            (146)          
จายภาษีเงินได (33,687)          (26,081)         (33,687)     (26,081)     

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 242,466         207,398        231,778     207,398     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนช่ัวคราว 10,000           5                   10,000       5                
เงินสดรับจากเงินใหกูยืมแกบริษัทรวม -                 14,000          -            14,000       
เงินสดจายจากการใหกูยืมแกบริษัทรวม -                 (3,000)           -            (3,000)       
ดอกเบ้ียรับ 2,916             2,764            2,817         2,764         
เงินปนผลรับ 7,046             2,807            7,046         2,807         
ซ้ืออุปกรณ (49,052)          (37,317)         (39,843)     (37,317)     
ซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน (171)               (1,889)           (171)          (1,889)       
เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 647                4                   647            4                

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (28,614)          (22,626)         (19,504)     (22,626)     

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 2552
(หนวย : พันบาท)
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งบการเงินรวม

2553 2552 2553 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลอ่ืน (210)               -                -            -            
เงินสดจายเจาหนี้คาสินทรัพย (1,261)            (2,116)           (1,261)       (2,116)       
จายเงินปนผล (149,004)        (126,329)       (149,004)   (126,329)   

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (150,475)        (128,445)       (150,265)   (128,445)   

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน-สุทธิ 63,377           56,327          62,009       56,327       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 544,808         336,679        506,609     336,679     
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายงวด 608,185         393,006        568,618     393,006     

-                 -            
การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม

1. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  ประกอบดวย
เงินสด 18,241           17,948          17,756       17,948       
เงินฝากธนาคาร (อายุไมเกิน 3 เดือน) 231,737         164,380        192,655     164,380     
พันธบัตรรัฐบาล (อายุไมเกิน 3 เดือน) 358,207         210,678        358,207     210,678     
         รวม 608,185         393,006        568,618     393,006     

-                 -                -            -            
2. รายการท่ีไมกระทบกระแสเงินสด 

2.1 รับรูรายการกําไรท่ียังไมเกิดข้ึนจากการปรับมูลคาเงินลงทุน
ในหลักทรัพยเผื่อขายในสวนของผูถือหุน 4,155             7,639            4,155         7,639         

2.2 ซ้ือสินทรัพยถาวรโดยยังไมไดจายชําระ 1,338             936               964            1,936         
2.3 รับรูคาเส่ือมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่มในสวนของผูถือหุน 491                490               491            490            
2.4 เงินปนผลคางรับจากบริษัทรวม -                 -                -            1,500         

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ตามวิธีสวนไดเสีย
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ซเีอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 2552
(หนวย : พันบาท)
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 (ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว) 
และวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 (ตรวจสอบแลว) 

 

 
1. ขอความทั่วไป 

 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  2517 
และแปลงสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด 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 ซ่ึงเปนรานหนังสือของบริษัทฯ 
2. ผลิตและจําหนายหนังสือ และวารสารเชิงวิชาการ บริษัทฯ เปนผูแทนจําหนายหนังสือเชิงวิชาการของ

หนวยงานและสํานักพิมพอื่นเพื่อจําหนายใหกับรานหนังสือทั่วไป 
3. รับจางโฆษณาเพื่อจัดลงในวารสารที่บริษัทฯ ผลิตขึ้น 
4. รับจางพิมพ จําหนายอุปกรณและเคร่ืองมือทางอิเล็กทรอนิกสและอื่นๆ 

 
2. หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงินและนโยบายการบัญชี 

 

2.1 งบการเงินระหวางกาลไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยบริษัทฯ เลือกแสดง
ในรูปแบบยอตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบการเงินระหวางกาล 
และไดแสดงรายการในงบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงิน
สด ในรูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การ
นําเสนองบการเงิน รวมทั้งเปดเผยขอมูลตามขอกําหนดในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

 งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิม เวนแตจะเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการ
บัญชี 
 

2.2 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปที่นําเสนอคร้ังลาสุด ดังนั้นงบ
การเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหมๆ เพื่อไมใหขอมูลที่
นําเสนอซํ้าซอนกับขอมูลที่ไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงินระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบ
การเงินประจําปลาสุด 
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2.3 งบการเงินระหวางกาลนี้แสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท และมีการปดเศษเพื่อใหแสดงเปนหลักพันบาท  เวน
แตที่ระบุไวเปนอยางอื่น 

 

2.4 การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม 
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 17/2553 ซ่ึงลงประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 และฉบับที่ 34/2553 ซ่ึงอยูระหวางรอลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ใหใชมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมดังตอไปนี้ 

 

อางอิงมาตรฐาน เรื่อง วันท่ีมีผลบังคับใช 
 แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2552)  มีผลบังคับใชทันที 
 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) การนําเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2554 
 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) สินคาคงเหลือ 1 มกราคม 2554 
 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2554 
 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และ

ขอผิดพลาด 
1 มกราคม 2554 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 1 มกราคม 2554 
 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญากอสราง 1 มกราคม 2554 
 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12  ภาษีเงินได 1 มกราคม 2556 
 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเชา 1 มกราคม 2554 
 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผย

ขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 
1 มกราคม 2556 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) ตนทุนการกูยืม 1 มกราคม 2554 
 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 1 มกราคม 2554 
 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 1 มกราคม 2554 
 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษัทรวม 1 มกราคม 2554 
 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 29  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟอรุนแรง 1 มกราคม 2554 
 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2552) สวนไดเสียในการรวมคา 1 มกราคม 2554 
 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2552) กําไรตอหุน 1 มกราคม 2554 
 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวางกาล 1 มกราคม 2554 
 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) การดอยคาของสินทรัพย 1 มกราคม 2554 
 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น และสินทรัพยท่ี

อาจเกิดขึ้น 
1 มกราคม 2554 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมมีตัวตน 1 มกราคม 2554 
 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 1 มกราคม 2554 
* มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 3 

(ปรับปรุง 2552) 
การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2554 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 5 
(ปรับปรุง 2552) 

สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขายและการดําเนินงาน
ท่ียกเลิก 

1 มกราคม 2554 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 6 การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 1 มกราคม 2554 
 

หมายเหตุ : * เปนมาตรฐานซึ่งอยูระหวางรอลงประกาศในราชกิจจานุเษกษา 



16 

โดยสําหรับมาตรฐานการบัญชีดังตอไปนี้ บริษัทฯ อยูในระหวางการประเมินผลกระทบตองบ
การเงินในงวดที่เร่ิมถือปฏิบัติ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่   1 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12  เร่ือง ภาษีเงินได 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่
   เกี่ยวของกัน 
 

สวนที่เหลือฝายบริหารของบริษัทฯ ไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับงวดที่เร่ิมใชมาตรฐาน
การบัญชีดังกลาว 

 

2.5 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ สําหรับงบการเงินระหวางกาลนี้เปนนโยบายการบัญชีเดียวกันกับที่ใชในงบ
การเงินสําหรับปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 

 

2.6 งบการเงินระหวางกาลนี้นําเสนอเพื่อวัตถุประสงคของการรายงานเพื่อใชในประเทศไทย และจัดทําเปน
ภาษาไทย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษไดจัดทําขึ้นเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับ
ภาษาไทย 

 
3. หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงินรวมระหวางกาล 
 

งบการเงินรวมระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท  ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 
(ซ่ึงตอไปเรียกวา “บริษัทใหญ”) และบริษัท เพลินพัฒน จํากัด (ซ่ึงตอไปเรียกวา “บริษัทยอย”) และไดจัดทําขึ้น
โดยใชนโยบายการบัญชีและหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวม สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2552 โดยไมมี
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของกลุมบริษัทในระหวางงวด 

 

งบการเงินของบริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัท เพลินพัฒน จํากัด ไดนํามารวมในการจัดทํา
งบการเงินรวมในไตรมาส 4 ป 2552 เนื่องจากผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ มีอํานาจในการควบคุมการกําหนด
นโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัท เพลินพัฒน จํากัด ซ่ึงถือไดวาบริษัทดังกลาวเปนบริษัทยอยตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ” โดยบริษัทฯ 
เร่ิมนํางบการเงินของบริษัท เพลินพัฒน จํากัด มาจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 เปนตนไป 
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4. รายการกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวของกัน 
 

บริษัทฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวของกัน ไดแก รายการระหวางบริษัทฯ 
กับบริษัทยอย บริษัทรวม นิติบุคคลที่เปนผูถือหุนของบริษัทฯ รวมถึงกิจการที่เกี่ยวของกับนิติบุคคลดังกลาว ยอด
คงเหลือและรายการระหวางกันที่สําคัญระหวางบริษัทฯ กับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวของกันมีดังนี ้

 

4.1 สินทรัพยและหนี้สินระหวางกัน 
 

    (หนวย : พันบาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วันท่ี ณ วันท่ี 
 ลักษณะความสัมพันธ 30 มิถุนายน 2553 31 ธันวาคม 2552 30 มิถุนายน 2553 31 ธันวาคม 2552 

เงินใหกูยืม      
บริษัท เพลินพัฒน จํากัด บริษัทยอย     

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

     

ลูกหนี้การคา      
บริษัท เพลินพัฒน จํากัด บริษัทยอย - - - 44 
      

สิทธิการเชาท่ีดิน      
บุคคลท่ีเก่ียวของกัน ผูถือหุน/กรรมการบริษัทยอย 7,876 8,045 - - 

      

เจาหนี้การคา      
บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด บริษัทรวม 2,353 2,314 2,353 2,314 
บริษัท จี เอ็ม เอ็ม แกรมม่ี จํากัด (มหาชน) ผูถือหุน 4,396 4,711 4,396 4,711 
บริษัท บลิส พับลิชชิ่ง จํากัด บริษัทท่ีเก่ียวของกับผูถือหุน 5,734 4,860 5,734 4,860 
บริษัท โพสต พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน) บริษัทท่ีเก่ียวของกับผูถือหุน 7,139 5,709 7,139 5,709 

รวม  19,622 17,594 19,622 17,594 
      

เงินกูยืมระยะส้ัน      
บุคคลท่ีเก่ียวของกัน ผูถือหุนบริษัทยอย     

ยอดตนงวด  210 150 - - 
กูเพิ่มระหวางงวด  - 60 - - 
จายคืนระหวางงวด  (210) - - - 
ยอดปลายงวด  - 210 - - 

      

เงินกูยืมระยะยาว      
บุคคลท่ีเก่ียวของกัน ผูถือหุนบริษัทยอย     

ยอดตนงวด  500 500 - - 
กูเพิ่มระหวางงวด  - - - - 
จายคืนระหวางงวด  - - - - 
ยอดปลายงวด  500 500 - - 

บุคคลท่ีเก่ียวของกัน กรรมการบริษัทยอย     
ยอดตนงวด  900 900 - - 
กูเพิ่มระหวางงวด  - - - - 
จายคืนระหวางงวด  - - - - 
ยอดปลายงวด  900 900 - - 
รวม  1,400 1,400 - - 
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ในป 2552 เงินใหกูยืมแกบริษัทยอยเปนเงินใหกูยืมในรูปตั๋วสัญญาใชเงินอายุ 1 ป คิดดอกเบี้ยตาม
อัตราดอกเบี้ยสินเช่ือของธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง ในอัตรารอยละ MOR ตอป โดยมีวัตถุประสงค เพื่อให
บริษัทยอยใชในการกอสรางและเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานของโรงเรียน  ซ่ึงในวันที่ 10 
กุมภาพันธ 2552 บริษัทฯ ไดรับชําระเงินสวนที่เหลือทั้งหมดแลว 

 

ในป 2553 และ 2552 เงินกูยืมระยะส้ันเปนเงินกูยืมจากผูถือหุนของบริษัทยอย เพื่อใชเปนเงินทุน
หมุนเวียนภายในบริษัทยอย โดยคิดดอกเบี้ยเทากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชยขนาด
ใหญ 5 แหงบวกดวยรอยละ 3.00 ตอป โดยไมมีการทําสัญญาระหวางกัน 

 

ในป 2553 และ 2552 เงินกูยืมระยะยาวเปนเงินกูยืมจากผูถือหุนและกรรมการของบริษัทยอย เพื่อใช
เปนเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทยอย เปนเงินกูยืมในรูปตั๋วสัญญาใชเงินอายุ 3 ป คิดดอกเบี้ยในอัตรารอย
ละ 6.00 ตอป 

 

4.2 รายไดและคาใชจายระหวางกัน 
     (หนวย : พันบาท)
    งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน  
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ ตามวิธีสวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ  
  สําหรับงวดหกเดือน สําหรับงวดหกเดือน นโยบายการคิดราคา 
 ลักษณะความสัมพันธ สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน ระหวางกัน 
  2553 2553 2552  

มูลคาขายสินคา      
บริษัท เพลินพัฒน จํากัด บริษัทยอย - 171 - ราคาตลาด 

      
มูลคาซื้อสินคา      

บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด บริษัทรวม 2,506 2,506 39 ราคาตลาด 
บริษัท จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) ผูถือหุน 4,473 4,473 5,130 ราคาตลาด 
บริษัท บลิส พับลิชช่ิง จํากัด  บริษัทท่ีเก่ียวของกับผูถือหุน 10,106 10,106 7,152 ราคาตลาด 
บริษัท โพสต พับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน) บริษัทท่ีเก่ียวของกับผูถือหุน 15,185 15,185 - ราคาตลาด 
  32,270 32,270 12,321  

      
ดอกเบ้ียรับ      

บริษัท เพลินพัฒน จํากัด บริษัทยอย - - 114 รอยละ MOR ตอป 
     

คาเชาท่ีดิน      
บุคคลท่ีเก่ียวของกัน ผูถือหุน/กรรมการบริษัทยอย 496 - - ตามสัญญาท่ี 

ตกลงรวมกัน 
      
สิทธิการเชาท่ีดินตัดจาย      

บุคคลท่ีเก่ียวของกัน ผูถือหุน/กรรมการบริษัทยอย 169 - - ตามสัญญาท่ี 
ตกลงรวมกัน 

      
ดอกเบ้ียจาย      

บุคคลท่ีเก่ียวของกัน ผูถือหุน/กรรมการบริษัทยอย 24 - - รอยละ 5-6 ตอป 
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5. เงินลงทุนช่ัวคราว-สุทธิ 
 

ประกอบดวย 
  (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันท่ี 
 30 มิถุนายน 2553  31 ธันวาคม 2552 

 ราคาทุน มูลคายุติธรรม เงินปนผล 
สําหรับงวด
หกเดือน 

เงินปนผล 
ท่ีไดรับ
สะสม 

 ราคาทุน มูลคายุติธรรม เงินปนผล 
สําหรับป 

เงินปนผล 
ท่ีไดรับสะสม 

หลักทรัพยเผ่ือขาย :-         
ตราสารทุน         
หนวยลงทุน         

กองทุนเปด เอกเอเซียพูนผล 30,000 24,605 1,162 4,142 30,000 22,108 2,979 2,980 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยบางกอก 19,101 17,764 678 7,129 19,101 17,191 1,337 6,451 
กองทุนรวมวายุภักษหนึ่ง 30,000 31,230 1,050 11,100 30,000 30,450 1,350 10,050 

ตราสารหนี ้         
กองทุนเปด แอสเซทพลัสตราสารหนี้ปนผล 2 110,381 109,501 2,356 11,142 110,381 109,196 2,978 8,786 

รวม 189,482 183,100 5,246 33,513 189,482 178,945 8,644 28,267 
หัก  ขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผ่ือขาย (6,382) - - - (10,537) - - - 

สุทธิ 183,100 183,100 5,246 33,513 178,945 178,945 8,644 28,267 
เงินฝากประจํา 7 เดือน - - - - 10,000 10,000 - - 

รวมเงินลงทุนช่ัวคราว-สุทธิ 183,100 183,100 5,246 33,513 188,945 188,945 8,644 28,267 

 
6. ลูกหนี้การคา-สุทธิ 
 

ลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้ที่คางชําระดังนี้ 
   (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันท่ี ณ วันท่ี 
 30 มิถุนายน 2553 31 ธันวาคม 2552 30 มิถุนายน 2553 31 ธันวาคม 2552 

ลูกหนี้การคา     
ยังไมถึงกําหนดชําระ 83,056 51,289 82,939 51,284 
เกินกําหนดชําระไมเกิน 6 เดือน 30,603 48,003 29,872 46,874 
เกินกําหนดชําระมากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน 31,878 2,310 31,428 1,892 
เกินกําหนดชําระมากกวา 12 เดือน 26,073 25,975 24,824 24,963 

รวมลูกหนี้การคา 171,610 127,577 169,063 125,013 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (23,477) (23,650) (22,476) (22,980) 
หัก คาเผื่อรับคืนสินคา (5,928) (5,234) (5,928) (5,234) 

สุทธิ 142,205 98,693 140,659 96,799 
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ลูกหนี้การคาสวนที่เกินกําหนดชําระมากกวา 
12 เดือน ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สวนหนึ่งจํานวน 18.15 ลานบาท เทากันทั้งสองงวด เปน
ลูกหนี้การคาที่ตั้งสํารองแลวตั้งแตป 2541 และบริษัทฯ ไดดําเนินการฟองรองลูกหนี้ดังกลาว จนกระทั่งวันที่ 5 
กุมภาพันธ 2550 ศาลลมละลายกลางไดมีคําส่ังใหบริษัทฯ ไดรับชําระหนี้ตามคําพิพากษาจากกองทรัพยสิน
ของลูกหนี้รายดังกลาว โดยเจาพนักงานพิทักษทรัพยไดแจงวาทรัพยสินของบริษัทดังกลาวไดถูกขายทอดตลาด
หมดแลว เปนเงินประมาณ 2.00 ลานบาท เมื่อพิจารณาถึงการเฉลี่ยหนี้เพื่อจายคืนเจาหนี้นั้นไมเพียงพอที่จะนํามา
เฉลี่ยหนี้ใหแกเจาหนี้ในขณะนี้ได ประกอบกับยังเหลือคําขอรับชําระของเจาหนี้อีกสวนหนึ่งที่อยูในระหวางการ
พิจารณา บริษัทฯ จึงคาดวาจะไมไดรับชําระหนี้ดังกลาวทั้งจํานวน 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสินเช่ือแกลูกคาของบริษัทฯ 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 (1,656) (1,325) 
หัก โอนกลับบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1,829 1,829 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 (23,477) (22,476) 

 
7. สินคาคงเหลือ-สุทธิ 
 

ประกอบดวย 
   (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันท่ี ณ วันท่ี 
 30 มิถุนายน 2553 31 ธันวาคม 2552 30 มิถุนายน 2553 31 ธันวาคม 2552 

วัตถุดิบคงเหลือ 23,255 25,836 23,255 25,836 
สินคาระหวางผลิต 5,557 4,856 5,557 4,856 
สินคาสําเร็จรูป 449,819 506,571 447,506 504,061 

รวม 478,631 537,263 476,318 534,753 
หัก  คาเผื่อสินคาสูญหาย (13,537) (18,316) (13,537) (18,316) 
หัก  คาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวชา (81,041) (77,601) (80,939) (77,601) 

สุทธิ 384,053 441,346 381,842 438,836 
 

ในไตรมาส 1 ป 2553 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการประมาณการคาเผื่อสินคาสูญหาย จากอัตรา
รอยละ 1.00 ของยอดขายในแตละสาขาเปนอัตรารอยละ 0.55 ของยอดขายในแตละสาขา  ซ่ึงมีผลทําใหคาเผื่อ
สินคาสูญหาย สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ลดลงจํานวน 9.27 ลานบาท  ทั้งนี้เพื่อให
สอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน 
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8. ลูกหนี้เงินชดเชยคาเสียหาย 
 

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

 
9. เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม-สุทธิ 
 

ประกอบดวย 
     (หนวย : พันบาท) 
     งบการเงินรวม/ 
     งบการเงินเฉพาะกิจการ 
     ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 
 ประเภทกิจการ ประเทศ ทุนชําระแลว สัดสวน เงินลงทุน เงินปนผล 
    รอยละ วิธีสวนไดเสีย วิธีราคาทุน สําหรับงวด
    เงินลงทุน   หกเดือน 

บริษัทยอย        
บริษัท ซีเอ็ด บุคเซ็นเตอร จํากัด ท่ีปรึกษาทางธุรกิจ 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 27,037 100 1,800 

รวมเงินลงทุน     27,137 83,200 1,800 
หัก  คาเผ่ือการปรับมูลคาของเงินลงทุน-บริษัท เพลินพัฒน จํากัด    - (13,668) - 

สุทธิ     27,137 69,532 1,800 
 

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

บริษัทยอย        
บริษัท ซีเอ็ด บุคเซ็นเตอร จํากัด ท่ีปรึกษาทางธุรกิจ 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  คาเผ่ือการปรับมูลคาของเงินลงทุน-บริษัท เพลินพัฒน จํากัด    - (13,668) - 

สุทธิ     26,177 69,532 1,500 
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ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทยอยและบริษัทรวม 
 

บริษัท เพลินพัฒน จํากัด (งวดบัญชี : 31 มีนาคม)    
   (หนวย : พันบาท) 
   สําหรับงวดหกเดือน 
  ณ วันท่ี สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 
   30 มิถุนายน 2553 31 ธันวาคม 2552 2553 2552 
สินทรัพยรวม  224,594 222,072   
หน้ีสินรวม  113,661 116,652   
รายไดรวม    55,305 47,818 
กําไรสําหรับงวด    4,925 235 
 
บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด (งวดบัญชี : 31 ธันวาคม)    
   (หนวย : พันบาท) 
   สําหรับป 
  ณ วันท่ี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
   31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551 2552 2551 
สินทรัพยรวม  118,752 114,219   
หน้ีสินรวม  3,404 3,910   
รายไดรวม    35,591 39,750 
กําไรสําหรับงวด    11,040 12,298 
 

9.1 เงินลงทุนในบริษัท เพลินพัฒน จํากัด 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ ไดนํางบการเงินของบริษัท  เพลิน

พัฒน จํากัด มาจัดทํางบการเงินรวม ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 3 
 

ในป 2552 บริษัทฯ รับรูสวนไดเสียจากผลการดําเนินงานในงบการเงินรวม ดังนี้ 
 

1) ป 2552 บริษัทฯ รับรูสวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบกําไรขาดทุนรวม จํานวน 0.26 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.12 ของกําไรสําหรับปในงบการเงินรวม จากงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 
31 มีนาคม 2552 (รับรูเฉพาะผลการดําเนินงานสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม  2552) 
และงบการเงินสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 ของบริษัทรวม ซ่ึงผานการ
ตรวจสอบและสอบทานโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแลว ตามลําดับ 

 

2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ ไดปรับปรุงรายการสวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวน
การถือหุนในบริษัทยอยลดลง จํานวน 0.12 ลานบาท เปนผลใหเงินลงทุนเพิ่มขึ้น และมีสวนต่ําจาก
การเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอยลดลงในสวนของผูถือหุนดวยจํานวนเดียวกัน และ
สัดสวนการถือหุนในบริษัทยอยลดลงคิดเปนรอยละ 0.19 

 

9.2 เงินลงทุนในบริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทรวม บริษัทฯ รับรูสวนไดเสียจากผลการดําเนินงานใน
งบการเงินรวมและงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียดังนี้ 
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1) สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 บริษัทฯ รับรูสวนไดเสีย
จากผลการดําเนินงาน สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ของบริษัทรวม ซ่ึงไดผาน
การตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่น โดยแสดงสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมใน
งบกําไรขาดทุนซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 
30 มิถุนายน 2553 จํานวนเงิน 2.76 ลานบาท เทากันทั้งสองงวด คิดเปนรอยละ 3.83 และรอยละ 2.30 
ของกําไรสําหรับงวดในงบการเงินรวม ตามลําดับ และสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 
30 มิถุนายน 2552 จํานวนเงิน 3.07 ลานบาท เทากันทั้งสองงวด คิดเปนรอยละ 5.38 และรอยละ 2.85 
ของกําไรสุทธิในงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ตามลําดับ และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 
บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาว จํานวน 27.04 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.25 ของสินทรัพย
รวมในงบการเงินรวม 

 

2) สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2552 บริษัทฯ รับรูสวนไดเสียจากผลการดําเนินงาน สําหรับป
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ของบริษัทรวม ซ่ึงไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่น 
โดยแสดงรายการสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบกําไรขาดทุนรวม สําหรับปส้ินสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2552 (รับรูในไตรมาส 2 ป 2552) จํานวนเงิน 3.07 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 1.41 
ของกําไรสําหรับปในงบการเงินรวม และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2552 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัท
รวมดังกลาว จํานวน 26.08 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.23 ของสินทรัพยรวมในงบการเงินรวม 

 

9.3 บริษัทฯ ไมไดนําเสนองบการเงินรวมของบริษัท  ซีเอ็ดบุ ค เซ็น เตอร จํากัด  ซึ่งเป นบริษัทยอยมา
จัดทํางบการเงินรวม เนื่องจากมูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวไมมีสาระสําคัญตองบการเงินของ
บริษัทฯ 
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10. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 
 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 มีรายการเคลื่อนไหวดังตอไปนี้ 
  (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ราคาตามบัญชีตนงวด-สุทธิ 485,683 318,868 
ซ้ือสินทรัพย 50,390 40,807 
โอนเขา 18,523 10,712 
จําหนาย/ตัดจําหนายสินทรัพย (19,727) (19,727) 
โอนออก (18,523) (10,712) 
คาเส่ือมราคา-แสดงรายการในงบกําไรขาดทุน  (52,001) (45,774) 
คาเส่ือมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม (สวนของผูถือ
หุน) 

(491) (491) 

คาเส่ือมราคาสะสม-สินทรัพยที่จําหนาย/ตัดจําหนาย 18,576 18,576 
ราคาตามบัญชีส้ินงวด-สุทธิ 482,430 312,259 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 คาตกแตงอาคารบนสัญญาเชาและบนสัญญา
สิทธิการเชาตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ราคาตามบัญชี จํานวน 93.11 ลานบาท และ 95.37 ลานบาท  ตามลําดับ  
เมื่อส้ินสุดสัญญาเชา สินทรัพยดังกลาวสวนใหญตกเปนของผูใหเชาหรือร้ือถอนคืนสูสภาพเดิมซ่ึงเปนไป
ตามสัญญา ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 24.2 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทยอยมีสวนปรับปรุงที่ดิน อาคารและ
สวนปรับปรุงอาคารบนสัญญาสิทธิการเชาตามงบการเงินรวม ราคาตามบัญชี จํานวน 158.67 ลานบาท และ 159.07 ลาน
บาท ตามลําดับ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 11 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีสินทรัพยซ่ึงคิดคาเส่ือมราคาทั้งจํานวน
แลวในราคาทุน ตามงบการเงินรวม จํานวน 405.05 ลานบาท และ 391.24 ลานบาท ตามลําดับ และตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการ จํานวน 394.07 ลานบาท และ 381.68 ลานบาท ตามลําดับ โดยบางสวนยังคงใชงานอยู 

 

จากการที่บริษัทฯ เลือกบันทึกบัญชีตามเกณฑราคาทุน โดยเมื่อมีการตีราคาสินทรัพยเพิ่มขึ้นจะ
บันทึกเฉพาะมูลคาสุทธิของราคาตามบัญชีที่เพิ่มขึ้นไปยังบัญชีสินทรัพยที่ตีราคาเพิ่มคูกับบัญชีผลตางจากการตี
ราคาสินทรัพยเพิ่มนั้น หากบริษัทฯ เลือกบันทึกผลตางจากการตีราคาสินทรัพยในงบกําไรขาดทุนจะมีรายละเอียด
ของผลกระทบดังนี้ 
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 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับงวดสามเดือน 

สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 
สําหรับงวดหกเดือน 

สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 
 2553 2552 2553 2552 
คาเสื่อมราคาและตัดจําหนายท่ีรับรูในสวนของผูถือหุน 0.25 0.25 0.49 0.49 
     
หากรับรูคาเสื่อมราคาและตัดจําหนายขางตนในงบกําไรขาดทุนเปนผลให     
กําไรสําหรับงวดลดลง 0.25 0.25 0.49 0.49 

 

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2549 บริษัทฯ ไดทําการประเมินราคาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางโดยผูประเมินราคาอิสระ 
โดยใชวิธีการตนทุน (Cost Approach) ซ่ึงหมายถึง การประมาณการตนทุนในการสรางอาคารทดแทนใหมตาม
ราคา ณ ปจจุบันลบดวยคาเส่ือมตามอายุการใชงาน และบวกดวยมูลคาตลาดของที่ดิน ทรัพยสินดังกลาวจึง
ประเมินเพิ่มขึ้น เปนจํานวนเงิน 36.00 ลานบาท ซ่ึงบริษัทฯ ไดบันทึกสวนเกินทุนดังกลาวแสดงไวในสวนของ ผู
ถือหุน 

 

ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2553 เปนตนไป บริษัทยอยไดเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใหประโยชนของสวน
ปรับปรุงที่ดิน อาคารและสวนปรับปรุงอาคารจาก 20-28.5 ป เปน 24 ป ทั้งนี้เพื่อใหเหมาะสมกับอายุคงเหลือตามอายุ
สัญญาเชาของสวนปรับปรุงที่ดิน อาคารและสวนปรับปรุงอาคารมากย่ิงขึ้น โดยใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป ซ่ึงจะทําให
งบการเงินรวมแสดงกําไรสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 เพิ่มขึ้นจํานวน 0.81 
ลานบาท เทากันทั้งสองงวด 

 
11. สิทธิการเชาที่ดิน-สุทธิ 
 

สิทธิการเชาที่ดินทั้งจํานวน เปนคาใชประโยชนจากหนาที่ดินตามสัญญาเชาที่ดินของบริษัทยอย
โดยเชาจากผูถือหุนของบริษัทยอยรวม 2 สัญญา จํานวน 10.00 ลานบาท มีระยะเวลาเชา 30 ป พื้นที่ประมาณ 20 
ไร เพื่อใชประกอบธุรกิจสถานศึกษา โดยมีขอตกลงวาในระหวางที่สัญญานี้มีผลบังคับ ผูใหเชาสัญญาวาจะไมขายที่ดิน
ที่เชาใหแกบุคคลใดๆ โดยไมไดรับความยินยอมจากบริษัทยอย และหากผูใหเชามีความจําเปนอยางถึงที่สุดอันมิ
อาจหาทางอื่นใดได ผูใหเชาสัญญาวาจะเสนอขายใหแกบริษัทยอยกอนในราคาเชนเดียวกับที่เสนอขายแก
บุคคลภายนอกและ หากบริษัทยอยไมตอบรับขอเสนอภายใน 60 วัน นับแตวันที่ไดรับคําเสนอก็ใหผูใหเชาตกลง
ขายใหแกบุคคลภายนอกได โดยผูใหเชาจะดําเนินการใหผูซ้ือผูกพันตามสัญญาเชานี้ดวย 

 

ตามงบการเงินรวม สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 สิทธิการเชา
ที่ดินขางตน ตัดจายเปนคาใชจาย จํานวน 0.09 ลานบาท และ 0.17 ลานบาท ตามลําดับ 
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12. สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ 
 

   สิทธิการเชาอาคารทั้งจํานวน เปนสิทธิการเชาพื้นที่ในศูนยการคาช้ันนํา เพื่อเปดสาขารานหนังสือซี
เอ็ดบุคเซ็นเตอร จํานวน 13 แหง ซ่ึงสวนใหญมีอายุประมาณ 15-30 ป โดยสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน
ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ตัดจายเปนคาใชจาย จํานวน 3.10 ลานบาท  และ 6.23 ลานบาท  ตามลําดับ  และ
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ตัดจายเปนคาใชจาย จํานวน 3.13 ลานบาท และ 
6.23 ลานบาท ตามลําดับ 

 
13. ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดินไมใชดําเนินงาน-สุทธิ 
 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 มีรายการเคลื่อนไหวดังตอไปนี้ 
 

 (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ราคาตามบัญชีตนงวด-สุทธิ 33,586  
คาเส่ือมราคาระหวางงวด (32)  
ราคาตามบัญชีส้ินงวด-สุทธิ 33,554  

 

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2549 บริษัทฯ ไดทําการประเมินราคาที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดินที่ไมใชดําเนินงาน
โดยผูประเมินราคาอิสระ ซ่ึงใชวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Comparison Approach) วิธีการนี้จะ
พิจารณามูลคาตามสภาพราคาตลาด ณ ปจจุบันเปนสําคัญ โดยมีราคาประเมิน จํานวน 33.80 ลานบาท 

 
14. สินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธิ 
 

สินทรัพยไมมีตัวตน ไดแก คาลิขสิทธ์ิการใชซอฟทแวร ซ่ึงสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 
มิถุนายน 2553 มีรายการเคลื่อนไหวดังตอไปนี้ 

 

 (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ราคาตามบัญชีตนงวด-สุทธิ 7,417 7,107 
ซ้ือระหวางงวด 171 171 
ตัดจายระหวางงวด (1,365) (1,341) 
ราคาตามบัญชีส้ินงวด-สุทธิ 6,223 5,937 
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15. สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 
 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นไดรวมรายการเงินลงทุนซ่ึงติดภาระค้ําประกันการใชไฟฟา การเชาพื้นที่ 
และตัวแทนจําหนายหนังสือ ดังนี้ 

- ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 เงินฝากประจํา 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยรอย
ละ 1.00-1.50 ตอป สวนหนึ่งของเงินฝากประจําจํานวนเงิน 8.76 ลานบาท  และ 8.67 ลานบาท 
ตามลําดับ ใชค้ําประกันเปนจํานวนเงิน 4.79 ลานบาท และ 4.56 ลานบาท ตามลําดับ 

- ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม  2552 พันธบัตรออมทรัพยอายุ 7 ป อัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 4.25-5.10 ตอป สวนหนึ่งของพันธบัตรจํานวนเงิน 3.00 ลานบาท  ใชค้ําประกัน
เปนจํานวนเงิน 2.10 ลานบาท เทากันทั้งสองงวด 

 
16. รายไดรับลวงหนารอตัดบัญชี-สุทธิ 
 

รายไดรับลวงหนาของบริษัทยอย เกิดจากการเรียกรับชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาบํารุง
การศึกษาลวงหนาจากผูปกครองซ่ึงแบงไดเปน 

 

16.1 รายไดคาธรรมเนียมแรกเขา เปนรายไดที่เรียกเก็บจากนักเรียนในคร้ังแรกที่เขาสมัครเปนนักเรียน 
 

16.2 รายไดคาบํารุงการศึกษา สวนใหญเปนรายไดรับลวงหนาที่ไดรับจากโครงการรับชําระคาบํารุงการศึกษา
ลวงหนา ซ่ึงจัดทําในรูปแบบใบตอบรับแจงความประสงคเขาโครงการฯ ภายในระยะเวลา  3-6 ป จะมี
สวนลดใหประมาณรอยละ 7.00 ตอป ตามที่กําหนดในโครงการฯ หากไมไดเรียนตอจนจบขอตกลง ใหถือ
วาสละสิทธการไดรับสวนลดพิเศษและใหคิดคาบํารุงการศึกษาตามที่เรียนในอัตราปกติตามเวลาเรียนที่
เกิดขึ้นจริง โดยบริษัทยอยจะคืนเงินสวนที่เหลือให 

 

ซ่ึงประกอบดวย 
(หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
 ณ วันที ่
 30 มิถุนายน 2553 31 ธันวาคม 2552 

รายไดรับลวงหนารอตัดบัญชี 48,725 51,637 
หัก  รายไดรับลวงหนารอรับรูรายไดภายในหนึ่งป (36,558) (34,656) 

สุทธิ 12,167 16,981 
 

   และมีรายการเคลื่อนไหว สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ดังนี้ 
 

  (หนวย : พันบาท)
  รายไดคาธรรมเนียมแรกเขา รายไดคาบํารุงการศึกษา รวม 

รายไดรับลวงหนารอตัดบัญชี-สุทธิตนงวด 9,937 41,700 51,637 
บวก เพ่ิมขึ้นระหวางงวด 3,538 44,856 48,394 
หัก รับรูเปนรายไดระหวางงวด (5,745) (45,561) (51,306) 
รายไดรับลวงหนารอตัดบัญชี-สุทธิปลายงวด 7,730 40,995 48,725 
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17. เงินกูยืมระยะยาว 
 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 เงินกูยืมระยะยาวเปนเงินกูยืมจากผูปกครอง
นักเรียนในโครงการกูเงินเพื่อการศึกษาของบริษัท เพลินพัฒน จํากัด (บริษัทยอย) เพื่อใชในการกอสรางอาคาร
และเปนเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทยอยดังกลาว โดยมีสัญญาเงินกูระหวางกัน มีกําหนดระยะเวลา  3-7 ป 
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.80-7.50 ตอป 

 

18. กําไรสะสม 
 

เงินปนผลและสํารองตามกฎหมาย 
 

ผลการดําเนินงาน ป 2553 
สํารองตามกฎหมาย  มติท่ีประชุม 

คณะกรรมการ 
คร้ังท่ี 

 
 

วันท่ีประชุม 

 
วันท่ีจาย 
เงินปนผล 

เงินปนผล 
ตอหุน 
(บาท) 

รวมจาย 
เงินปนผล 
(ลานบาท) 

% ตอกําไร 
สําหรับงวด

จํานวนเงิน 
(ลานบาท) 

ไตรมาส 1 2/2553 12/05/2553 11/06/2553 0.10 32.39 - - 
 

ผลการดําเนินงาน ป 2552 
สํารองตามกฎหมาย  มติท่ีประชุม 

คณะกรรมการ/
ประชุมใหญสามัญผู

ถือหุน 
คร้ังท่ี 

 
 

วันท่ีประชุม 

 
วันท่ีจาย 
เงินปนผล 

เงินปนผล 
ตอหุน 
(บาท) 

รวมจาย 
เงินปนผล 
(ลานบาท) 

% ตอกําไร 
สําหรับงวด

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 - - 
ไตรมาส 4 1/2553 29/04/2553 27/05/2553 0.36 116.61 - - 

รวม 0.66 213.78  - 
 

ผลการดําเนินงาน ป 2551 
 

สํารองตามกฎหมาย 
 มติท่ีประชุม 

คณะกรรมการ/
ประชุมใหญสามัญ

ผูถือหุน 
คร้ังท่ี 

 
 
 

วันท่ีประชุม 

 
 

วันท่ีจาย 
เงินปนผล 

 
เงินปนผล 
ตอหุน 
(บาท) 

 
รวมจาย 
เงินปนผล 
(ลานบาท) 

% ตอกําไร 
สําหรับงวด 

 

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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19. การบริหารจัดการทุน  
 

วัตถุประสงคของบริษัทฯ บริษัทยอยและบริษัทรวมในการบริหารทางการเงิน คือ การดํารงไวซ่ึง
ความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง และการดํารงไวซ่ึงโครงสรางของทุนที่เหมาะสม 

 

20. คาใชจายตามลักษณะ 
 

ประกอบดวย 
  (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 
 สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดหกเดือน 
 ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
 2553 2552 2553 2552 
เงินเดือน คาแรงและผลประโยชนอ่ืนของพนักงาน 140,432 114,920 276,275 226,654 
คาตอบแทนผูบริหารและกรรมการ 9,313 8,079 18,514 16,037 
คาเส่ือมราคาและตัดจําหนาย 29,518 28,084 59,799 55,587 
คาเชา คาบริการและคาสาธารณูปโภค 115,110 107,430 226,284 211,077 
คาใชจายในการดําเนินงาน 39,664 32,245 76,591 61,274 
คาใชจายประมาณการทางบัญชี 12,405 15,536 11,891 19,132 
คาใชจายผันแปรตามยอดขาย 19,467 18,807 37,905 31,418 
คาใชจายการผลิต 28,609 40,043 48,213 68,690 
ตนทุนอ่ืนของกิจการโรงเรียน 5,243 - 8,785 - 
ซื้อสินคาและวัตถุดิบใชไป 814,313 732,013 1,561,158 1,396,822 
การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิต 30,720 49,395 56,051 76,628 
ดอกเบี้ยจาย 1,040 8 2,135 146 

รวม 1,245,834 1,146,560 2,383,601 2,163,465 
 

  (หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดหกเดือน 
 ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
 2553 2552 2553 2552 
เงินเดือน คาแรงและผลประโยชนอ่ืนของพนักงาน 126,797 114,920 248,853 226,654 
คาตอบแทนผูบริหารและกรรมการ 8,441 8,079 16,872 16,037 
คาเส่ือมราคาและตัดจําหนาย 26,724 28,084 53,379 55,587 
คาเชา คาบริการและคาสาธารณูปโภค 114,211 107,430 224,396 211,077 
คาใชจายในการดําเนินงาน 38,915 32,245 74,939 61,274 
คาใชจายประมาณการทางบัญชี 12,111 15,536 11,561 19,132 
คาใชจายผันแปรตามยอดขาย 19,467 18,807 37,905 31,418 
คาใชจายการผลิต 28,609 40,043 48,213 68,690 
ซื้อสินคาและวัตถุดิบใชไป 814,313 732,013 1,561,355 1,396,822 
การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิต 30,720 49,395 55,854 76,628 
ดอกเบี้ยจาย 1 8 67 146 

รวม 1,220,309 1,146,560 2,333,394 2,163,465 
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21. คาตอบแทนผูบริหารและกรรมการ 
 

    คาตอบแทนผูบริหารและกรรมการสวนหนึ่งเปนคาตอบแทนกรรมการ ซ่ึงเปนผลประโยชนที่
จายใหแกกรรมการของบริษัทฯ ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด โดยไมรวมเงินเดือน และ
ประโยชนที่เกี่ยวของที่จายใหกับกรรมการบริหารของบริษัทฯ ดังนี้ 

 

 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553 2552 
สํา ห รับ งว ดสา ม เดื อน ส้ิน สุดวั นที่  3 0
มิถุนายน 

1.18 1.33 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2.35 2.51 
 
22. ภาษีเงินได 
 

บริษัทฯ คํานวณภาษีเงินได สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 
2552 ในอัตรารอยละ 25 ของกําไรสําหรับงวดทางบัญชีภายหลังการบวกกลับรายการปรับปรุงตามประมวล
รัษฎากรแลว และตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตรารัษฎากร ฉบับที่ 
475 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2551 โดยใหลดอัตราภาษีเงินไดจากรอยละ 30 เปนรอยละ 25 ของกําไรสุทธิ สําหรับ
บริษัทจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้เฉพาะกําไรสุทธิในสวนที่ไมเกิน 300 
ลานบาท เปนเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีตอเนื่องกันนับตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 
มกราคม 2551 

 

บริษัทยอยไดรับยกเวนภาษีเงินไดตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวย
การยกเวนรัษฎากร ฉบับที่ 284 พ.ศ. 2538 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2538 โดยใหยกเวนภาษีเงินไดสําหรับกําไรสุทธิที่
ไดจากกิจการโรงเรียนเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนหรือกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่
ตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
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23. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 

รายละเอียดขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 มีดังนี้ 

(หนวย : พันบาท) 
 ธุรกิจผลิตและจําหนายหนังสือ สถาบันการศึกษาเอกชน ตัดรายการระหวางกัน รวม 
 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 

รายไดจากการดําเนินงาน 2,453,865 2,289,532 54,879 - (171) - 2,508,573 2,289,532 
กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 151,947 149,953 6,993 - (2,302) - 156,638 149,953 
ตนทุนทางการเงิน (67) (146) (2,068) - - - (2,135) (146) 
กําไรกอนภาษีเงินได 151,880 149,807 4,925 - (2,302) - 154,503 149,807 
ภาษีเงินได (34,330) (41,977) - - - - (34,330) (41,977) 
กําไรสําหรับงวด 117,550 107,830 4,925 - (2,302) - 120,173 107,830 
         

การแบงปนกําไร         
สวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ       117,550 107,830 
สวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอย       2,623 - 

       120,173 107,830 
         

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน         
ลูกหนี้การคา-สุทธิ 140,659 119,144 1,546 - - - 142,205 119,144 
สินคาคงเหลือ-สุทธิ 381,842 409,251 2,211 - - - 384,053 409,251 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ  312,259 335,795 170,171 - - - 482,430 335,795 
สินทรัพยอ่ืน 1,150,590 949,961 50,666 - (54,055) - 1,147,201 949,961 
สินทรัพยรวม 1,985,350 1,814,151 224,594 - (54,055) - 2,155,889 1,814,151 

 
24. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหนา 
 

24.1 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ ยังมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
ดังนี้ 

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

 วงเงินทั้งส้ิน วงเงินใชไป วงเงินคงเหลือ วงเงินทั้งส้ิน วงเงินใชไป วงเงินคงเหลือ 
หนังสือคํ้าประกัน 49,000 5,610 43,390 49,000 4,779 44,221 
วงเงินเลตเตอรออฟเครดิต 4,000 - 4,000 4,000 - 4,000 
วงเงินเบิกเกินบัญชี 30,000 - 30,000 30,000 - 30,000 
วงเงินกูยืมระยะส้ัน 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000 

 

   ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 หนังสือค้ําประกัน สวนหนึ่งจํานวนเงิน 
4.79 ลานบาท และ 4.56 ลานบาท ตามลําดับ ค้ําประกันโดยบัญชีเงินฝากประจํา 12 เดือน ตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอที่ 15 
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24.2 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีสัญญาเชาอาคารและสัญญาบริการกับ
บริษัทและบุคคลภายนอก เพื่อใชเปนที่ทําการสํานักงานใหญและศูนยกระจายสินคาของบริษัทฯ และไดทํา
สัญญาเชาพื้นที่เพื่อเปนที่ตั้งสาขารวมทั้งส้ิน จํานวน 313 สาขา และ 304 สาขา ตามลําดับ โดยมีอายุสัญญา
เชาตั้งแต 1 ปถึง 10 ป ซ่ึงสําหรับป 2553 และ 2552 คาเชาและคาบริการสาธารณูปโภคที่ตองจายรวมทั้ง
หมดตอป ประมาณ 444.10 ลานบาท และ 421.17 ลานบาท ตามลําดับ  โดยสวนใหญคํานวณจากรอยละ
ของยอดขาย 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ ไดทําสัญญาเชาที่ทําการสํานักงาน
ใหญและคลังสินคา (ถนนกิ่งแกว) กับบริษัทแหงหนึ่ง จํานวน 4 ฉบับดังนี้ 

- สัญญาเชาที่ทําการสํานักงานใหญ ระยะเวลาการเชา 3 ป ตั ้งแตว ันที ่ 1  มีนาคม  2553 ถึง
วันที่ 29 กุมภาพันธ 2556 โดยมีอัตราคาเชาปละ 15.03 ลานบาท  

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

- สัญญาเชาอาคารสํานักงานบริเวณคลังสินคา ระยะเวลาการเชา 3 ป ตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน 2549 
ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2552 ปจจุบันมีการตอสัญญาฉบับใหมระยะเวลาการเชา 2 ป 6 เดือน เร่ิม
ตั้งแตวันที่ 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 และจายชําระเงิน
มัดจํา จํานวน 1.60 ลานบาท ซ่ึงผูใหเชาจะคืนเงินประกันเมื่อส้ินสุดสัญญาเชา 

 

ทั้งนี้สัญญาเชาทั้ง 4 ฉบับดังกลาวใหชําระคาเชาลวงหนาเปนรายป 
 

24.3 บริษัทฯ ทําสัญญาแตงตั้งตัวแทนจําหนายกับบริษัทในตางประเทศแหงหนึ่ง อายุสัญญา  3 ป ตั้งแตวันที่ 1 
มกราคม 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยบริษัทฯ ตองสนับสนุนการสงเสริมการขายและการตลาด
ของตัวแทนจําหนาย ในอัตรารอยละ 2.50 ของยอดซ้ือหนังสือ และบริษัทฯ ตองจัดใหมีพื้นที่สํานักงานและ
บริการเพื่อการสนับสนุนการตลาด ซ่ึงตนทุนที่เกิดขึ้นจริงสามารถหักคาใชจายเพื่อการสนับสนุนแก
ตัวแทนจําหนายได อยางไรก็ตาม บริษัทฯอยูระหวางการตอสัญญากับบริษัทดังกลาว 

 

24.4 สัญญาลิขสิทธ์ิ 
บริษัทฯ ทําสัญญาอนุญาตใหใชลิขสิทธ์ิหนังสือกับเจาของผลงานตางๆ โดยมีอายุสัญญา  3 ป และ

สามารถตออายุสัญญาไปอีก 3 ป โดยอัตโนมัติและมีการจายคาตอบแทนเปนอัตรารอยละของจํานวนเลมที่
จัดพิมพหรือจําหนาย 
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24.5 บริษัทฯ ทําสัญญาและขอตกลงเพื่อเชาเคร่ืองพิมพกับบริษัทแหงหนึ่ง กําหนดระยะเวลา  1 ป เมื่อครบ
กําหนดอายุสัญญาแลวไมมีฝายใดฝายหนึ่งบอกเลิกสัญญาเปนลายลักษณอักษรใหถือเสมือนวาสัญญามีผล
ผูกพันตามเดิมตอไปอีก 1 ป อัตราคาบริการงานพิมพคิดจากจํานวนการพิมพเอกสาร สําหรับป 2553 และ 
2552 คาบริการที่ตองจายรวมทั้งส้ินตอป ประมาณ 3.72 ลานบาท  และ 3.90 ลานบาท  ตามลําดับ  เมื่อ
ส้ินสุดสัญญาเชา ผูใหเชามีสิทธิที่จะนําเคร่ืองพิมพที่ใหเชากลับคืนจากผูเชาไดทันที 

 

24.6 บริษัทยอยทําสัญญาเชาที่ดิน อายุสัญญาเชา 30 ป นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม  2546 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2576 เพื่อใชประกอบธุรกิจสถานศึกษา โดยมีอัตราคาเชา 827,000.00 บาท  ตอป กําหนดใหขึ้นคาเชาใน
อัตรารอยละ 10.00 ทุก 3 ป 

 

24.7 จํานวนเงินที่ตองจายในอนาคตภายใตสัญญาเชาดําเนินงานที่บอกเลิกไมไดตามหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอที่ 24.2 และ 24.6 ซ่ึงประกอบดวยชวงระยะเวลาดังตอไปนี้ 

(หนวย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ ณ วันที่ 
 30 มิถุนายน 2553 31 ธันวาคม 2552 30 มิถุนายน 2553 31 ธันวาคม 2552 

-  ครบกําหนดไมเกิน 1 ป 35,222 35,222 34,222 34,222 
-  ครบกําหนดเกิน 1-5  ป 43,961 44,461 42,461 42,461 
-  ครบกําหนดเกิน 5  ป ขึ้นไป 15,904 15,904 15,904 15,904 

รวมภาระผูกพันคงเหลือ 95,087 95,587 92,587 92,587 
 
25. เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเส่ียงดานการใหสินเช่ือ และมูลคายุติธรรม เปนลักษณะเดียวกันกับงบ
การเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 

 
26. การอนุมัติงบการเงิน 
 

คณะกรรมการบริษัท  ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ไดอนุม ัติการออกงบการเงินนี ้แลว เมื ่อ
วันที่ 9 สิงหาคม 2553 

. 
 
 

__________________________________ 


