
 

 
บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบรษิทัยอย 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554  
  



 

 
 
 
 
รายงานการสอบทานของผูสอบบญัชรัีบอนญุาต 
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากดั (มหาชน)  

ขาพเจาไดสอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2554 งบกําไรขาดทุนรวม งบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับ
งวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2554 ของบริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และ
ไดสอบทานงบการเงินเฉพาะกจิการของบรษิัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากดั (มหาชน) ดวยเชนกนั ซ่ึงผูบริหารของ
กิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปน
ผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบทานงบการเงิน ซ่ึงกาํหนดใหขาพเจาตองวางแผน
และปฏิบัติงานสอบทานเพื่อใหไดความเช่ือม่ันอยางพอประมาณวางบการเงินแสดงขอมูลท่ีขดัตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคญัหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากดัโดยสวนใหญใชวิธีการสอบถาม
บุคลากรของกิจการและการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเช่ือม่ันนอยกวาการ
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป เนื่องจากขาพเจาไมไดทําการตรวจสอบงบการเงิน 
ไดแตเพียงสอบทาน ดังนั้นขาพเจาจึงไมไดเสนอรายงานการสอบบัญชีแตเสนอเพียงรายงาน การ       
สอบทานเทานั้น 

ขาพเจาไมพบส่ิงท่ีเปนเหตใุหเช่ือวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการ
บัญชีท่ีรับรองท่ัวไปจากการสอบทานของขาพเจา 

งบการเงินรวมของบรษิัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะกจิการของ
บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ไดตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี
อ่ืน ซ่ึงไดตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปและเสนอรายงานไวอยางไมมีเง่ือนไขตาม
รายงานลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2554 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ   
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ท่ีแสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึง่ของงบการเงินท่ีผูสอบบัญชีอ่ืนไดตรวจสอบ
และเสนอรายงานไวแลวดังกลาว  
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งบกําไรขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวม และ     
งบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2553 ของบรษิัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะกจิการของบริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ท่ีแสดง
เปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลท่ีไดสอบทานโดยผูสอบบัญชีอ่ืนดังกลาวขางตน    
ซ่ึงไดเสนอรายงานตามรายงานลงวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2553 วาไมพบส่ิงท่ีเปนเหตุใหเช่ือวางบการเงิน
ดังกลาวไมถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปจากการสอบทานของ    
ผูสอบบัญชีดังกลาว  

ตามท่ีกลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 ในระหวางงวดปจจบัุน บรษิัทฯและบริษัทยอยไดปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรบัปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีเพ่ือจดัทํา
และนําเสนองบการเงินระหวางกาลนี ้

 
 
 
 
พิมพใจ  มานติขจรกจิ 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
กรุงเทพฯ: 13 พฤษภาคม 2554 
 



บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที ่31 มีนาคม 2554 และ 31 ธันวาคม 2553

(หนวย: พันบาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 มีนาคม 2554 31 ธันวาคม 2553
(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 8 812,570           720,045            779,625           681,847           
เงินลงทุนช่ัวคราว-สุทธิ 9 184,157           186,484            184,157           186,484           
ลูกหน้ีการคา-สุทธิ 10 107,068           111,594            105,901           109,700           
สินคาคงเหลือ-สุทธิ 11 398,662           417,258            396,445           415,034           
คาใชจายจายลวงหนา 31,945             16,271              30,504             15,769             
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 24,669             20,390              22,947             18,528             
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,559,071        1,472,042         1,519,579        1,427,362        
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอื่นที่มีภาระคํ้าประกัน 12 10,699             10,874              10,699             10,874             
เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ 13 -                      -                       69,432             69,432             
เงินลงทุนในบริษัทรวม - สุทธิ 14 27,037             27,037              100                 100                 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 15 499,444           497,200            329,142           325,445           
สิทธิการเชาที่ดิน - สุทธิ 16 7,624               7,707                -                      -                      
สิทธิการเชาอาคาร - สุทธิ 17 120,044           123,391            120,044           123,391           
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 18 33,504             33,521              33,504             33,521             
คาลิขสิทธ์ิการใชซอฟตแวร - สุทธิ 19 6,495               6,755                6,245               6,493               
คาลิขสิทธ์ิและคาแปลหนังสือ 24,175             22,382              24,175             22,382             
เงินคํ้าประกันการเชาและเงินมัดจํา 81,414             79,572              81,414             79,572             
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 14,863             4,071                14,733             3,938               
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 825,299           812,510            689,488           675,148           
รวมสินทรัพย 2,384,370        2,284,552         2,209,067        2,102,510        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที ่31 มีนาคม 2554 และ 31 ธันวาคม 2553

(หนวย: พันบาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 มีนาคม 2554 31 ธันวาคม 2553
(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน
หน้ีสินหมุนเวียน
เจาหน้ีการคา 7 1,225,810        1,153,140         1,225,188        1,152,602        
เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวของกันที่ถึงกําหนด
   ชําระภายในหน่ึงป 7 1,400               1,400                -                      -                      
เงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลอื่น -                      1,000                -                      -                      
รายไดรับลวงหนารอรับรูรายไดภายในหน่ึงป 20 28,580             32,941              -                      -                      
คาใชจายคางจาย 102,958           131,563            97,844             127,912           
ภาษีเงินไดคางจาย 58,654             41,227              58,654             41,227             
เจาหน้ีอื่น 27,966             21,397              27,966             21,397             
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 38,657             39,705              38,155             38,843             
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,484,025        1,422,373         1,447,807        1,381,981        
หน้ีสินไมหมุนเวียน
รายไดรับลวงหนารอตัดบัญชี-สุทธิ 20 8,105               9,442                -                      -                      
เงินกูยืมระยะยาว 21 58,000             58,000              -                      -                      
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 40,875             1,475                39,856             1,475               
หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น 8,736               8,253                8,641               8,141               
รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 115,716           77,170              48,497             9,616               
รวมหน้ีสิน 1,599,741        1,499,543         1,496,304        1,391,597        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที ่31 มีนาคม 2554 และ 31 ธันวาคม 2553

(หนวย: พันบาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 มีนาคม 2554 31 ธันวาคม 2553
(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
   ทุนจดทะเบียน 22
      หุนสามัญ 328,345,090 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 328,345           328,345            328,345           328,345           
   ทุนที่ออกและชําระแลว
      หุนสามัญ 323,921,130 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 323,921           323,921            323,921           323,921           
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 149,421           149,421            149,421           149,421           
กําไรสะสม
   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 35,627             35,627              35,627             35,627             
   ยังไมไดจัดสรร 195,665           198,968            182,277           177,849           
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน 21,517             17,452              21,517             24,095             
สวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 726,151           725,389            712,763           710,913           
สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 58,478             59,620              -                      -                      
รวมสวนของผูถือหุน 784,629           785,009            712,763           710,913           
รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 2,384,370        2,284,552         2,209,067        2,102,510        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

3

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว)
บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 2554 และ 2553

(หนวย: พันบาท)

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

รายได
รายไดจากการขาย 7 1,270,752        1,152,602        1,268,989        1,152,514        
รายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษาและบริการ 20 23,875             25,637             -                      -                      
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 5,946               5,161               5,946               5,161               
รายไดอื่น 8,685               12,153             7,625               11,385             
รวมรายได 1,309,258        1,195,553        1,282,560        1,169,060        
คาใชจาย
ตนทุนขาย 880,023           801,727           879,862           801,709           
ตนทุนบริการ 19,882             17,877             -                      -                      
คาใชจายในการขาย 217,095           203,072           217,095           203,072           
คาใชจายในการบริหาร 132,596           113,996           125,742           108,238           
รวมคาใชจาย 1,249,596        1,136,672        1,222,699        1,113,019        
กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 59,662             58,881             59,861             56,041             
คาใชจายทางการเงิน (1,126)             (1,095)             (103)                (66)                  
กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 58,536             57,786             59,758             55,975             
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (18,539)           (9,727)             (18,539)           (9,727)             
กําไรสําหรับงวด 39,997             48,059             41,219             46,248             

การแบงปนกําไร
สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 40,622             47,132             41,219             46,248             
สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย (625)                927                 

39,997             48,059             
(หนวย: บาท)

กําไรตอหุน
กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน
   กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท 0.13                0.15                0.13                0.14                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว)
บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 2554 และ 2553

(หนวย: พันบาท)

2554 2553 2554 2553

กําไรสําหรับงวด 39,997             48,059             41,219             46,248             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนใน
   หลักทรัพยเผื่อขาย (2,334)             1,902               (2,334)             1,902               
คาเส่ือมราคาของสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย (244)                (244)                (244)                (244)                
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (2,578)             1,658               (2,578)             1,658               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 37,419             49,717             38,641             47,906             

การแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 38,044             48,790             38,641             47,906             
สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจ
   ควบคุมของบริษัทยอย (625)                927                 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 37,419             49,717             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

5

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2553

(หนวย: พันบาท)  

สวนของผูมี
สวนเกิน (ต่ํากวา) สวนไดเสียที่
ทุนจากการวัด สวนเกินทุน รายการอื่น รวม รวม ไมมีอํานาจ รวม

ทุนเรือนหุน สวนเกินมูลคา มูลคาเงินลงทุนใน จากการตีราคา ของการเปลี่ยนแปลง องคประกอบอื่น สวนของผูถือหุน ควบคุม สวนของ
ที่ออกและชําระแลว หุนสามัญ จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร หลักทรัพยเผ่ือขาย สินทรัพย ที่เกิดจากผูถือหุน ของสวนของผูถือหุน ของบริษัทฯ ของบริษัทยอย ผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 323,921            149,421            35,627              169,693            (10,537)            28,076              (6,643)                10,896                689,558            54,254              743,812            
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                       -                       -                       47,132              1,902                (244)                 -                         1,658                  48,790              927                   49,717              
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 323,921            149,421            35,627              216,825            (8,635)              27,832              (6,643)                12,554                738,348            55,181              793,529            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 323,921            149,421            35,627              198,968            (2,991)              27,086              (6,643)                17,452                725,389            59,620              785,009            
ผลสะสมจากการการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ
   ผลประโยชนของพนักงาน (หมายเหต ุ5) -                      -                       -                       (37,282)            -                       -                       -                         -                         (37,282)            (517)                 (37,799)            
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                       -                       -                       40,622              (2,334)              (244)                 -                         (2,578)                38,044              (625)                 37,419              
สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุน
   ในบริษัทยอยโอนไปกําไรสะสม (หมายเหต ุ13.3) -                       -                       -                       (6,643)              -                       -                       6,643                  6,643                  -                       -                       -                       
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 323,921            149,421            35,627              195,665            (5,325)              26,842              -                         21,517                726,151            58,478              784,629            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

6

งบการเงินรวม
สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

กําไรสะสม

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2553

(หนวย: พันบาท)  

สวนเกิน (ตํ่ากวา) ทุน
จากการวัด สวนเกินทุน รวม รวม

ทุนเรือนหุน สวนเกินมูลคา มูลคาเงินลงทุนใน จากการตีราคา องคประกอบอ่ืน สวนของ
ที่ออกและชําระแลว หุนสามัญ จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร หลักทรัพยเผื่อขาย สินทรัพย ของสวนของผูถือหุน ผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 323,921                149,421                35,627                  154,653                (10,537)                 28,076                  17,539                  681,161                
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                            -                            -                            46,248                  1,902                    (244)                      1,658                    47,906                  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 323,921                149,421                35,627                  200,901                (8,635)                   27,832                  19,197                  729,067                

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 323,921                149,421                35,627                  177,849                (2,991)                   27,086                  24,095                  710,913                
ผลสะสมจากการการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเก่ียวกับ
  ผลประโยชนของพนักงาน (หมายเหตุ 5) -                            -                            -                            (36,791)                 -                            -                            -                            (36,791)                 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                            -                            -                            41,219                  (2,334)                   (244)                      (2,578)                   38,641                  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 323,921                149,421                35,627                  182,277                (5,325)                   26,842                  21,517                  712,763                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

7

งบการเงินเฉพาะกิจการ
องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน

กําไรสะสม

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน



(ยังไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว)
บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 2554 และ 2553

(หนวย: พันบาท)

2554 2553 2554 2553
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษี 58,536             57,786             59,758             55,975             
รายการปรับกระทบยอดกําไรกอนภาษี
   เปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
   คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 26,593             27,097             23,867             23,557             
   โอนกลับบัญชีคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ (601)                (215)                (514)                (215)                
   รายการปรับปรุงจากการเคลียรบัญชีลูกหน้ี (25)                  (109)                (25)                  (109)                
   คาใชจายจากประมาณการรับคืนสินคา (โอนกลับบัญชี) 284                 (137)                284                 (137)                
   คาใชจายจากสินคาสูญหาย 4,186               4,389               4,186               4,389               
   โอนกลับบัญชีคาเผื่อการลดลงมูลคาของสินคาคงเหลือ (1,594)             (12,024)           (1,594)             (12,024)           
   คาใชจายจากการบริจาคสินคา 6,312               6,315               6,312               6,315               
   สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 1,600               -                      1,589               -                      
   กําไรจากการจําหนายและตัดจําหนายอุปกรณ (309)                -                      (309)                -                      
   สิทธิการเชาที่ดินและอาคารตัดจาย 3,430               3,184               3,347               3,098               
   ดอกเบี้ยจาย 1,126               1,095               103                 66                   
   รายไดดอกเบี้ย (2,836)             (1,320)             (2,836)             (1,320)             
   รายไดเงินปนผล (3,110)             (3,841)             (3,110)             (3,841)             
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
   และหน้ีสินดําเนินงาน 93,592             82,220             91,058             75,754             
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา 4,868               (807)                4,054               (1,495)             
   สินคาคงเหลือ 9,692               14,319             9,685               14,314             
   คาใชจายจายลวงหนา (15,674)           2,917               (14,735)           4,248               
   ลูกหน้ีเงินชดเชยคาเสียหาย  -                      17,793             -                      17,793             
   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (5,371)             206                 (5,511)             (1,246)             
   คาลิขสิทธ์ิและคาแปลจายลวงหนา (1,793)             (61)                  (1,793)             (61)                  
   เงินคํ้าประกันการเชาและเงินมัดจํา (1,842)             (1,285)             (1,842)             (1,285)             
   สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (10,792)           611                 (10,795)           701                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

8

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว)
บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 2554 และ 2553

(หนวย: พันบาท)

2554 2553 2554 2553
หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
   เจาหน้ีการคา 72,670             16,535             72,586             16,487             
   รายไดรับลวงหนารอตัดบัญชี (5,698)             (9,270)             -                      -                      
   คาใชจายคางจาย (28,605)           (18,486)           (30,068)           (23,163)           
   เจาหน้ีอื่น 6,569               (21,539)           6,569               (21,539)           
   หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (2,113)             (7,621)             (1,806)             (4,608)             
   หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น 483                 (1,577)             500                 (1,555)             
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 115,986           73,955             117,902           74,345             
   จายดอกเบี้ย (1,126)             (1,095)             (103)                (66)                  
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 114,860           72,860             117,799           74,279             
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนช่ัวคราวเพิ่มข้ึน (7)                    (10,336)           (7)                    (10,336)           
ดอกเบี้ยรับ 2,816               1,247               2,816               1,247               
เงินปนผลรับ 3,110               2,679               3,110               2,679               
ซ้ืออุปกรณ (27,517)           (22,455)           (26,203)           (16,127)           
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ 392                 -                      392                 -                      
ซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน (304)                (23)                  (304)                (23)                  
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (21,510)           (28,888)           (20,196)           (22,560)           
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอื่นที่มีภาระคํ้าประกันลดลง 175                 -                      175                 -                      
เงินสดจายจากเงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลอื่น (1,000)             -                      -                      -                      
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน -                      60                   -                      -                      
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (825)                60                   175                 -                      
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น 92,525             44,032             97,778             51,719             
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินตนงวด 720,045           544,808           681,847           506,609           
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินปลายงวด (หมายเหตุ 8) 812,570           588,840           779,625           558,328           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

9

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว)
บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 2554 และ 2553

(หนวย: พันบาท)

2554 2553 2554 2553
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพ่ิมเติม
รายการที่มิใชเงินสด
   รับรูรายการกําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดข้ึนจากการปรับมูลคา
      เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายในสวนของผูถือหุน (2,334)             1,902               (2,334)             1,902               
   ซ้ือสินทรัพยถาวรโดยยังไมไดจายชําระ 3,330               2,155               3,330               2,155               
   รับรูคาเส่ือมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม
      ในสวนของผูถือหุน 244                 244                 244                 244                 
   รายการปรับปรุงสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
      กับกําไรสะสมตนงวดเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
      บัญชีเร่ืองผลประโยชนพนักงาน 37,799             -                      36,791             -                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

10

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว) 
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บริษัท ซีเอด็ยเูคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2553 

1. ขอมูลทั่วไป 
บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชนซ่ึงจัดตั้งและมีภูมิลําเนาอยูใน
ประเทศไทย บริษัทฯจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2536 ท่ีอยู
ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยูท่ี 1858/87-90 อาคารเนช่ันทาวเวอร ช้ันท่ี 19 ถนนบางนา-ตราด 
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีศูนยกระจายสินคาตั้งอยูเลขท่ี 99 หมู 1 ถนนกิ่งแกว 
ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

 บริษัทฯและบริษัทยอยประกอบกิจการในประเทศไทยโดยไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจดังนี้ 

1. ธุรกิจรานหนังสือ โดยเปนผูดําเนินงาน รานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร และ เครือขาย ซ่ึงไดแก ราน
เครือขายซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร และศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยหลายแหงท่ีบริษัทฯ เปนผูบริหารเอง 
ท้ังในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด  

2. ธุรกิจรับจัดจําหนายหนังสือ โดยจัดจําหนายใหกับหนังสือท่ีบริษัทฯผลิตเองและสํานักพิมพอ่ืน 
เพ่ือจําหนายใหกับรานหนังสือท่ัวไป รวมท้ังชองทางการขายอ่ืนๆ 

3. ธุรกิจสํานักพิมพ โดยผลิตหนังสือ วารสารเชิงวิชาการและสาระความรู รับจางโฆษณาเพ่ือ
จัดพิมพลงในวารสารรายเดือนท่ีบริษัทฯ ผลิตขึ้น รับจางพิมพหนังสือ  

4. SE-ED Learning Center จัดคายเยาวชน SE-ED Kiddy Camp กิจกรรมการเรียนรูสําหรับ
เยาวชน หลักสูตรการฝกอบรม และสัมมนาสําหรับบุคคลท่ัวไป 

5. โรงเรียนเพลินพัฒนา สถาบันการศึกษาเอกชนเปดสอนในระดับเตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษา     
ปท่ี 6  

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 
2.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่องงบการเงิน
ระหวางกาล โดยบริษัทฯและบริษัทยอยเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตาม 
บริษัทฯและบริษัทยอยไดแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดในรูปแบบเชนเดียวกับ     
งบการเงินประจําป 
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งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นเพ่ือใหขอมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจําปท่ีนําเสนอครั้งลาสุด 
ดังนั้นงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหมๆ 
เพ่ือไมใหขอมูลท่ีนําเสนอซํ้าซอนกับขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงิน
ระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย      
งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี ้

2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 
งบการเงินรวมระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยใชหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 2553 โดยไมมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางเกี่ยวกับบริษัทยอยในระหวางงวด 

3. การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหมในระหวางงวด 
 ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทฯไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชี

ใหมท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีดังนี้ 
มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) การนําเสนองบการเงิน 
ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) สินคาคงเหลือ 
ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 
ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และ

ขอผิดพลาด 
ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญากอสราง 
ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 
ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเชา 
ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) รายได 
ฉบับท่ี 19  ผลประโยชนของพนักงาน 
ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) ตนทุนการกูยืม 
ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
ฉบับท่ี 26  การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเม่ือออกจากงาน 
ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษัทรวม 
ฉบับท่ี 29  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟอรุนแรง 
ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2552) สวนไดเสียในการรวมคา 
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ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2552) กําไรตอหุน 
ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวางกาล 
ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) การดอยคาของสินทรัพย 
ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น และสินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น 
ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมมีตัวตน 
ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 2  การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ 
ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและการดําเนินงานท่ียกเลิก 
ฉบับท่ี 6 การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 15 สัญญาการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

การตคีวามมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับท่ี 31 รายได - รายการแลกเปล่ียนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 

มาตรฐานการบัญชีขางตนไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน 
ยกเวนมาตรฐานการบัญชีดังตอไปนี ้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่19 เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการรับรูผลประโยชนท่ีใหกับพนักงานเปนคาใชจายเม่ือ
กิจการไดรับบริการจางงานจากพนักงานแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจการจะตองประเมินและบันทึก
หนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชนของพนักงานเนื่องจากเกษียณอายุ และผลประโยชนระยะยาวอ่ืนท่ีใหกับ
พนักงาน โดยใชการคํานวณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซ่ึงเดิมบริษัทฯและบริษัทยอยรับรู
ผลประโยชนท่ีใหกับพนักงานดังกลาวเม่ือเกิดรายการ 

บริษัทฯและบริษัทยอยไดเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวในปปจจุบันและรับรูหนี้สินในชวง
ท่ีเปล่ียนแปลงโดยบันทึกปรับกับกําไรสะสม ณ วันตนงวดของงวดปจจุบัน การเปล่ียนแปลงนี้ทําให
บริษัทฯและบริษัทยอยมีกําไรสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2554 ลดลงเปนจํานวน 
1.60 ลานบาท (0.01 บาทตอหุน) (เฉพาะของบริษัทฯ: กําไรลดลงเปนจํานวน 1.59 ลานบาท กําไรตอ
หุนลดลง 0.01 บาทตอหุน) ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวแสดงอยูใน       
หมายเหตุ 5 
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มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่40 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทนุ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการเลือกบันทึกอสังหาริมทรพัยเพ่ือการลงทุนดวยวิธีราคาทุน 
(ตองเปดเผยมูลคายุติธรรมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน) หรือดวยวิธีมูลคายุติธรรม ซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมใหรับรูในกําไรหรือขาดทุน เดิมบริษัทฯบันทึกอสังหาริมทรัพยเพ่ือการ
ลงทุนภายใตรายการท่ีดินและสวนปรับปรุงท่ีดินไมใชดําเนินงาน ซ่ึงแสดงตามวิธีราคาทุน บริษัทฯ
ไดเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีโดยจัดประเภทอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนเปนรายการ           
แยกตางหากและบันทึกดวยวิธีราคาทุน โดยเริ่มถือปฏิบัติในงวดปจจุบัน 

4. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับท่ีใชใน    
งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ยกเวนการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี
ดังตอไปนีเ้นื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ 

4.1 ผลประโยชนของพนักงาน 
 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน) 

 บริษัทฯและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดวยเงินท่ีพนักงานจายสะสม
และเงินท่ีบริษัทฯจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดแยกออกจาก
สินทรัพยของบริษัทฯ เงินท่ีบริษัทฯจายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปท่ีเกิด
รายการ 

 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน) และผลประโยชนระยะยาวอ่ืน
ของพนักงาน 

 บริษัทฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตองจายใหแกพนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน     
และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอ่ืนๆ ซ่ึงบริษัทฯถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการ
ผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน นอกจากนั้น บริษัทฯจัดใหมีโครงการผลประโยชน
ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน ไดแก โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกําหนดระยะเวลา 

 บริษัทฯคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน และโครงการ
ผลประโยชนระยะยาวอ่ืนของพนักงาน โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว (Projected Unit 
Credit Method) โดยฝายบริหารดานทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรของบริษัทฯไดทําการประเมิน
ภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซ่ึงหลักการประมาณการดังกลาวตองใช          
ขอสมมติท่ีหลากหลาย รวมถึงขอสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรา
การเปล่ียนแปลงในจํานวนพนักงาน และอัตราเงินเฟอ 
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 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial gains and 
losses) สําหรับโครงการผลประโยชนระยะยาวอ่ืนของพนักงานจะรับรูทันทีในกําไรหรือขาดทุน 

 ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงานเปนครั้งแรก บริษัทฯ
เลือกรับรูหนี้สินในชวงการเปล่ียนแปลงท่ีมากกวาหนี้สินท่ีรับรู ณ วันเดียวกันตามนโยบายการบัญชี
เดิม โดยบันทึกปรับกับกําไรสะสม ณ วันตนงวดของงวดปจจุบัน 

4.2 อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

 บริษัทฯบันทึกมูลคาเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมตนทุนการทํา
รายการ หลังจากนั้น บริษัทฯจะบันทึกอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนดวยราคาทุนหักคาเส่ือมราคา
สะสมและคาเผ่ือการดอยคา 

 คาเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเสนตรงตามอายุการให
ประโยชนโดยประมาณ 10 ป คาเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนรวมอยูในการคํานวณ
ผลการดําเนินงาน 

 บริษัทฯรับรูผลตางระหวางจํานวนเงินท่ีไดรับสุทธิจากการจําหนายกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
ในกําไรหรือขาดทุนในงวดท่ีตัดรายการอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนออกจากบัญชี 

5. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหมมาถือปฏิบัต ิ
 ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทฯและบริษัทยอยไดเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญตามท่ีกลาว

ในหมายเหตุ 4 เนื่องจากบริษัทฯนํามาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมมา
ถือปฏิบัติ ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวแสดงเปนรายการแยกตางหากใน
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน 

 จํานวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบตอรายการในงบแสดงฐานะการเงิน  ณ วันท่ี                
31 ธันวาคม 2553 มีดังนี ้ 

(หนวย: พันบาท) 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะ   
ของกิจการ 

งบแสดงฐานะการเงิน    
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนเพ่ิมขึ้น 33,521 33,521 
ท่ีดินและสวนปรับปรุงท่ีดินไมใชดําเนินงานลดลง (33,521) (33,521) 
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานเพ่ิมขึ้น 37,799 36,791 
กําไรสะสม - ยังไมไดจัดสรรลดลง (37,799) (36,791) 
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6. มาตรฐานการบัญชีใหมที่ออกในระหวางงวดแตยังไมมีผลบังคับใช 
ในระหวางงวดปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีใหมตามท่ีระบุขางลางนี ้
มาตรฐานการบัญชีดังกลาวมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี                
1 มกราคม 2556 

การตีความมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 10 ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไมมีความเกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับ

กิจกรรมดําเนินงาน 
ฉบับท่ี 21 ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยท่ีไมไดคิดคาเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม 
ฉบับท่ี 25 ภาษีเงินได - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถือหุน 

7. รายการธรุกจิกบักิจการทีเ่กีย่วของกนั 
ในระหวางงวด บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขทางการคาและเกณฑตามท่ีตกลงกันระหวางบริษัทฯและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี ้

 (หนวย: พันบาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
  สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดสามเดือน  
 ลักษณะ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม นโยบาย 
 ความสัมพันธ 2554 2553 2554 2553 การกําหนดราคา 

มูลคาขายสินคา       
บริษัท เพลินพัฒน จํากัด  บริษัทยอย - - 1 142 ราคาตลาด 
มูลคาซื้อสินคา       
บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด บริษัทรวม 1,135 1,220 1,135 1,220 ราคาตลาด 
บริษัท จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่  
    จํากัด (มหาชน) 

ผูถือหุน 1,495 1,957 1,495 1,957 ราคาตลาด 

บริษัท บลิส พับลิชช่ิง จํากัด บริษทัที่เกี่ยวของ 
กับผูถอืหุน 

2,152 1,045 2,152 1,045 ราคาตลาด 

บริษัท โพสต พับลชิช่ิง  
   จํากัด (มหาชน) 

บริษทัที่เกี่ยวของ 
กับผูถอืหุน 

6,265 11,149 6,265 11,149 ราคาตลาด 

คาเชาท่ีดิน       
บุคคลที่เกี่ยวของกัน ผูถือหุน/กรรมการ

บริษัทยอย 
247 247 - - ตามสัญญาที ่     

ตกลงรวมกัน 
สิทธิการเชาท่ีดินตัดจาย       
บุคคลที่เกี่ยวของกัน ผูถือหุน/กรรมการ

บริษัทยอย 
83 86 - - ตามสัญญาที ่    

ตกลงรวมกัน 
ดอกเบ้ียจาย       
บุคคลที่เกี่ยวของกัน ผูถือหุน/กรรมการ

บริษัทยอย 
8 12 - - รอยละ 5-6 ตอป 
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 ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2554 และ           
31 ธันวาคม 2553 มีรายละเอียดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2554 
31 ธันวาคม 

2553 
31 มีนาคม 

2554 
31 ธันวาคม 

2553 
สิทธิการเชาที่ดนิ     
ผูถือหุน/กรรมการบรษิัทยอย     
บุคคลท่ีเกี่ยวของกนั 7,624 7,707 - - 
เจาหนี้การคา     
บริษัทรวม     
บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากดั 2,323 2,371 2,323 2,371 
ผูถือหุน     
บริษัท จี เอ็ม เอ็ม แกรมม่ี จํากัด (มหาชน) 4,013 3,615 4,013 3,615 
บริษัทท่ีเกี่ยวของกับผูถือหุน     
บริษัท บลิส พับลิชช่ิง จํากัด 6,424 6,015 6,424 6,015 
บริษัท โพสต พับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน) 6,331 7,728 6,331 7,728 
เงินกูยืมระยะยาวจากบคุคลทีเ่กี่ยวของกัน     
ผูถือหุนบริษัทยอย 500 500 - - 
กรรมการบรษิัทยอย 900 900 - - 
รวม 1,400   1,400 - - 
หัก: สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (1,400) (1,400) - - 
รวม - - - - 

เงินกูยืมระยะยาวเปนเงินกูยืมจากผูถือหุนและกรรมการของบริษัทยอย เพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียน
ภายในบริษัทยอย คิดดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 6.00 ตอป และมีกําหนดชําระคืนในเดือนกรกฎาคม 
2554 
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คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

ในไตรมาส 1 ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจายสําหรับ
เงินเดือน โบนัส คาเบ้ียประชุมและผลประโยชนระยะยาวอ่ืนของกรรมการและผูบริหารเปนจํานวน
เงิน 9.3 ลานบาท และ 9.2 ลานบาท ตามลําดับ และตามงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 8.5 ลานบาท 
และ 7.7 ลานบาท ตามลําดับ 

โดยคาตอบแทนกรรมการในสวนผลประโยชนระยะยาวอ่ืนของป 2553 จํานวน 0.07 ลานบาท   
บริษัทฯบันทึกปรับกับกําไรสะสมตนป 2554 

8. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวย 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2554 
31 ธันวาคม 

2553 
31 มีนาคม 

2554 
31 ธันวาคม 

2553 
เงินสด 21,653 24,875 21,499 24,692 
เงินฝากธนาคารท่ีมีอายุไมเกิน 3 เดือน 231,179 279,845 198,388 241,831 
พันธบัตรรัฐบาลท่ีมีอายุไมเกิน 3 เดือน 559,738 415,325 559,738 415,324 
รวม 812,570 720,045 779,625 681,847 

9. เงนิลงทนุชั่วคราว 
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 เงินลงทุนช่ัวคราวประกอบดวย 

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 
 ราคาทุน มูลคายุติธรรม ราคาทุน มูลคายุติธรรม 
หลักทรัพยเผื่อขาย     
 ตราสารทุน 79,108 76,762 79,101 77,777 
 ตราสารหนี ้ 110,374 107,395 110,374 108,707 
รวมหลักทรัพยเผื่อขาย 189,482 184,157 189,475 186,484 
หัก: ขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนจากการ     
          เปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน (5,325) - (2,991) - 
เงินลงทุนช่ัวคราว - สุทธ ิ 184,157 184,157 186,484 186,484 
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10. ลูกหนีก้ารคา  

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 สามารถจําแนกแยก
ตามอายุหนี้ท่ีคงคางนับจากวันท่ีถึงกําหนดชําระไดดังนี ้

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 

2554 
31 ธันวาคม 

2553 
31 มีนาคม 

2554 
31 ธันวาคม 

2553 
ยังไมถึงกําหนดชําระ 78,360 78,810 78,172 78,810 
คางชําระ     
ไมเกิน 6 เดือน 32,891 37,285 32,336 36,076 
6 - 12 เดือน 1,606 2,116 1,375 1,715 
เกินกวา 12 เดือน 25,379 24,868 24,222 23,533 

รวมลูกหนีก้ารคา 138,236 143,079 136,105 140,134 
หัก:  คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (26,764) (27,365) (25,800) (26,314) 
        คาเผ่ือรับคืนสินคา (4,404) (4,120) (4,404) (4,120) 
ลูกหนี้การคา - สุทธิ 107,068 111,594 105,901 109,700 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 ลูกหนี้การคาสวนท่ีเกินกําหนดชําระมากกวา 12 
เดือน ตามงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 18.15 ลานบาท เทากันท้ังสองป เปน
ลูกหนี้การคาท่ีตั้งสํารองแลวตั้งแตป 2541 บริษัทฯ ไดดําเนินการฟองรองลูกหนี้ดังกลาว โดยมีความ
คืบหนา ดังนี้ 

- วันท่ี 5 กุมภาพันธ 2550 ศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งใหบริษัทฯ ไดรับชําระหนี้ตามคํา
พิพากษาจากกองทรัพยสินของลูกหนี้รายดังกลาว โดยเจาพนักงานพิทักษทรัพยไดแจงวา
ทรัพยสินของบริษัทดังกลาวไดถูกขายทอดตลาดหมดแลว เปนเงินประมาณ 2 ลานบาท  

- วันท่ี 13 กันยายน 2553 เจาพนักงานพิทักษทรัพยแจงวา ขณะนี้อยูระหวางการสอบสวนเจาหนี้
รายอ่ืนเพ่ิมเตมิ โดยตองดําเนินการใหเสร็จส้ินแลวทุกรายจึงสามารถทําบัญชีสวนแบงทรพัยสิน
ของลูกหนี้ได 
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รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญและคาเผ่ือการรับคืนสินคาสําหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2554 สรุปไดดังนี ้

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 คาเผื่อหนี้สงสัย

จะสูญ 
คาเผื่อการรับ
คืนสินคา 

คาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ 

คาเผื่อการรับ
คืนสินคา 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2554 27,365 4,120 26,314 4,120 
บวก: ต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและคาเผื่อ

การรับคืนสินคาระหวางงวด 402 284 402 284 
หัก: โอนกลับบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัจจะสูญ

ระหวางงวด 
 

(1,003) 
 

- 
 

(916) 
 

- 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2554 26,764 4,404 25,800 4,404 

11. สินคาคงเหลอื 

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  
 2554 2553 2554 2553 
วัตถุดิบคงเหลือ 21,745 17,607 21,745 17,607 
สินคาระหวางผลิต 6,269 13,045 6,269 13,045 
สินคาสําเร็จรูป 476,368 490,732 474,049 488,406 
รวม 504,382 521,384 502,063 519,058 
หัก:  คาเผื่อสินคาสูญหาย (9,337) (13,204) (9,337) (13,204) 
หัก   คาเผือ่สนิคาเสื่อมสภาพและ

เคลื่อนไหวชา 
 

(96,383) 
 

(90,922) 
 

(96,281) 
 

(90,820) 
สุทธ ิ 398,662 417,258 396,445 415,034 
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รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีคาเผ่ือการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วันท่ี 31 มีนาคม 2554 สรุปไดดังนี ้

(หนวย : พันบาท) 

  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2554 104,126 104,024 
บวก: ตั้งตาเผ่ือการลดลงมูลคาของสินคาระหวางงวด 15,042 15,042 
หัก: โอนกลับบัญชีคาเผ่ือการลดลงมูลคาของสินคาคงเหลือ   
  ระหวางงวด (13,448) (13,448) 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2554 105,720 105,618 

12. เงินฝากธนาคารและเงนิลงทนุอืน่ที่มีภาระค้ําประกัน 
 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอ่ืนท่ีมีภาระค้ําประกัน

นี้ประกอบดวยรายการดังตอไปนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

 31 มีนาคม 
2554 

31 ธันวาคม 
2553 

 
อัตราดอกเบ้ีย 

เงินสด 3,932 3,947 - 
เงินฝากประจํา 12 เดือน 4,467 4,627 1.00 ตอป 
พันธบัตรออมทรัพยอายุ 7 ป 2,300 2,300 4.25-5.10 ตอป 
รวม 10,699 10,874  

 บริษัทฯไดนําเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนดังกลาวไปค้ําประกันการใชไฟฟา การเชาพ้ืนท่ีและ
ตัวแทนจําหนายหนังสือตามท่ีกลาวในหมายเหต ุ25.3 
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13. เงนิลงทนุในบริษัทยอย 
 เงินลงทุนในบรษิัทยอยท่ีแสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังตอไปนี ้
  (หนวย: พันบาท)  

  
 
  

 
คาเผ่ือการดอยคา มูลคาตามบัญชีตาม 

ชื่อบริษทั ทุนชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน ของเงินลงทุน วิธีราคาทุน - สุทธิ 
 31 

มีนาคม  
31  

ธันวาคม  
31 

มีนาคม  
31  

ธันวาคม  
31 

มีนาคม  
31  

ธันวาคม  
31 

มีนาคม  
31  

ธันวาคม  
31 

มีนาคม  
31  

ธันวาคม  
 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
   (รอยละ) (รอยละ)       
บริษัท ซีเอด็ บุคเซ็นเตอร จํากัด 100 100 99.93 99.93 100 100 - - 100 100 
บริษัท เพลินพัฒน จํากัด 170,000 170,000 48.82 48.82 83,000   83,000 (13,668) (13,668) 69,332 69,332 
     83,100 83,100 (13,668) (13,668) 69,432 69,432 

13.1 บริษัทฯ ไมไดรวมงบการเงินระหวางกาลของบริษัท ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร จํากัด ในงบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2554 เนื่องจากมูลคาเงินลงทุนและผลดําเนินงาน
ของบริษัทยอยดังกลาวไมมีสาระสําคัญตองบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทยอย 

13.2 บริษัทฯไดนําเสนองบการเงินรวมระหวางบริษัทฯและบริษัท เพลินพัฒน จํากัด เนื่องจาก
ผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ มีอํานาจในการควบคุมการกําหนดนโยบายทางการเงินและ      
การดําเนินงานของบริษัท เพลินพัฒน จํากัด ซ่ึงถือไดวาบริษัทดังกลาวเปนบริษัทยอยตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 27 เรื่อง “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (ปรับปรุง 
2550)”  

13.3 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯไดปรับปรุงรายการสวนต่ํากวาทุนจากการเปล่ียนแปลง
สัดสวนการถือหุนในบริษัทยอย จํานวน 6.64 ลานบาท ซ่ึงเกิดขึ้นในชวงป 2548-2549 เปนผล
ใหเงินลงทุนลดลง และมีสวนต่ําจากการเปล่ียนแปลงสัดสวนการถือหุนในบริษัทรวมเพ่ิมขึ้น
ในสวนของผูถือหุนดวยจํานวนเดียวกัน ในไตรมาส 1 ป 2554 บัญชีสวนต่ํากวาทุนจากการ
เปล่ียนแปลงสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอยไดถูกโอนไปเปนสวนหนึ่งของบัญชีกําไรสะสม
ในงบการเงินรวม 
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14. เงนิลงทนุในบริษัทรวม 
 (หนวย : พันบาท) 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  สัดสวน มูลคาตามบัญชีตาม  

ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ เงินลงทุน วิธีสวนไดเสีย ราคาทุน 
  31 

มีนาคม  
31  

ธันวาคม  
31  

มีนาคม  
31  

ธันวาคม  
31  

มีนาคม  
31  

ธันวาคม  
  2554 2553 2554 2553 2554 2553 
  (รอยละ) (รอยละ)     

บริษัท เอ็ม แอนด อี 
จํากัด 

สํานักพิมพผูผลิต
วารสารเทคนิคและ 

25.00    25.00 27,037 27,037 100 100 

  คูมือวิศวกร       

    27,037 27,037 100 100 

 บริษัทฯไมไดใชวิธีสวนไดเสียในการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวในงบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2554 เนื่องจากบริษัทรวมดังกลาวไมไดจัดทํางบการเงิน
รายไตรมาส โดยผลกระทบของรายการดังกลาวไมมีสาระสําคัญตองบการเงินรวมงวดปจจุบัน          
(ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2554 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาว คิดเปนรอยละ 1.13 ของ
สินทรัพยรวมในงบการเงิน) 

15. ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ 
รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 
2554 สรุปไดดังนี ้

 (หนวย : พันบาท) 
  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2554 497,200 325,445 
ซื้อเพ่ิมระหวางงวด - ราคาทุน 28,606 27,344 
โอนเขา 7,140 6,428 
จําหนายระหวางงวด - มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ีจําหนาย (31) (31) 
ตัดจําหนายระหวางงวด - มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ีตัดจําหนาย (75) (74) 
โอนออก (7,140) (6,428) 
คาเสื่อมราคาสําหรับงวด (26,256) (23,542) 
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2554 499,444 329,142 
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จากการท่ีบริษัทฯ เลือกบันทึกบัญชีตามเกณฑราคาทุน โดยเม่ือมีการตีราคาสินทรัพยเพ่ิมขึ้นจะบันทึก
เฉพาะมูลคาสุทธิของราคาตามบัญชีท่ีเพ่ิมขึ้นไปยังบัญชีสินทรัพยท่ีตีราคาเพ่ิมคูกับบัญชีสวนเกินทุน
จากการตีราคาสินทรัพยเพ่ิมนั้น สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2554 มีคาเส่ือมราคาซ่ึง
คํานวณจากสวนเกินทุนฯ ซ่ึงตัดจายไปยังบัญชีสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพ่ิมในสวนของ    
ผูถือหุน จํานวน 0.24 ลานบาท (2553: 0.24 ลานบาท) ซ่ึงถาบริษัทฯ เลือกบันทึกบัญชีคาเส่ือมราคา
สวนเกินทุนฯ ผานงบกําไรขาดทุนจะทําใหบริษัทฯ แสดงกําไรสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี       
31 มีนาคม 2554 ลดลงจํานวน 0.24 ลานบาท (2553: 0.24 ลานบาท) แตไมมีผลกระทบตอกําไรตอหุน
อยางมีสาระสําคัญ 

16. สิทธิการเชาที่ดนิ 
สิทธิการเชาท่ีดินท้ังจํานวน เปนคาใชประโยชนจากหนาท่ีดินตามสัญญาเชาท่ีดินของบริษัทยอยโดย
เชาจากผูถือหุนของบริษัทยอยรวม 2 สัญญา จํานวน 10 ลานบาท มีระยะเวลาเชา 30 ป พ้ืนท่ีประมาณ 
20 ไร เพ่ือใชประกอบธุรกิจสถานศึกษา โดยมีขอตกลงวาในระหวางท่ีสัญญานี้มีผลบังคับ ผูใหเชา
สัญญาวาจะไมขายท่ีดินท่ีเชาใหแกบุคคลใดๆ โดยไมไดรับความยนิยอมจากบริษัทยอย และหากผูให
เชามีความจําเปนอยางถึงท่ีสุดอันมิอาจหาทางอ่ืนใดได ผูใหเชาสัญญาวาจะเสนอขายใหแกบริษัทยอย
กอนในราคาเชนเดียวกับท่ีเสนอขายแกบุคคลภายนอกและ หากบริษัทยอยไมตอบรับขอเสนอภายใน 
60 วัน นับแตวันท่ีไดรับคําเสนอก็ใหผูใหเชาตกลงขายใหแกบุคคลภายนอกได โดยผูใหเชาจะ
ดําเนินการใหผูซ้ือผูกพันตามสัญญาเชานี้ดวย 

ตามงบการเงินรวม สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2554 สิทธิการเชาท่ีดินขางตน        
ตัดจายเปนคาใชจาย จํานวน 0.09 ลานบาท (2553: 0.09 ลานบาท) 

17. สิทธิการเชาอาคาร 

สิทธิการเชาอาคารท้ังจํานวน เปนสิทธิการเชาพ้ืนท่ีในศูนยการคาช้ันนํา เพ่ือเปดสาขารานหนังสือ      
ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร จํานวน 14 แหง ซ่ึงสวนใหญมีอายุประมาณ 15-30 ป โดยสําหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2554 ตัดจายเปนคาใชจาย จํานวน 3.35 ลานบาท (2553: 3.10 ลานบาท) 

18. อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

บริษัทฯไดเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีโดยจัดประเภทท่ีดินและสวนปรับปรุงท่ีดินท่ีไมไดใช
ดําเนินงาน เปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน เนื่องจากทางผูบริหารของบริษัทฯตั้งใจท่ีจะถือไวขาย
ในอนาคตตามนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญตามท่ีกลาวไวในหมายเหต ุ4.2 
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รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี           
31 มีนาคม 2554 สรุปไดดังนี ้

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม/ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2554 33,521 
คาเสื่อมราคาสําหรับงวด (17) 
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2554 33,504 

19. คาลิขสิทธิ์การใชซอฟทแวร 
 (หนวย: พันบาท) 

  
งบการเงินรวม 

งบการเงิน              
เฉพาะกิจการ 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2554 6,755 6,493 
ซ้ือเพ่ิมระหวางงวด - ราคาทุน 304 304 
คาตัดจําหนายสําหรับงวด (564) (552) 
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2554 6,495 6,245 

20. รายไดรับลวงหนารอตดับัญช ี
 (หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  
 2554 2553 

รายไดรับลวงหนารอตัดบัญชี 36,685 42,383 
หัก: รายไดรับลวงหนารอรับรูรายไดภายในหนึ่งป (28,580) (32,941) 
สุทธิ 8,105 9,442 
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ในระหวางงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2554 รายไดรับลวงหนารอตัดบัญชีมีรายการ
เคล่ือนไหวดังตอไปนี ้

 (หนวย : พันบาท) 

  รายได    
 คาธรรมเนยีม   รายไดคาบํารุง  
 แรกเขา การศึกษา รวม 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2554 6,025 36,357 42,382 
บวก: เพ่ิมขึ้นระหวางงวด 1,050 17,128 18,178 
หัก: รับรูเปนรายไดระหวางงวด - (23,875) (23,875) 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2554 7,075 29,610 36,685 

21. เงินกูยืมระยะยาว 
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2554 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 เงินกูยืมระยะยาวเปนเงินกูยืมจากผูปกครอง
นักเรียนในโครงการกูเงินเพ่ือการศึกษาของบริษัท เพลินพัฒน จํากัด (บริษัทยอย) เพ่ือใชในการ
กอสรางอาคารและเปนเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทยอยดังกลาว โดยมีสัญญาเงินกูระหวางกันมี
กําหนดระยะเวลา 3 - 7 ป อัตราดอกเบ้ียรอยละ 5.80 - 7.50 ตอป 

22. ทุนจดทะเบียน 
เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2554 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯเพ่ือใหสอดคลองกับทุนรับชําระแลว ซ่ึงเดิมไดเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือรองรับใบสําคัญ
แสดงสิทธิเพ่ือซ้ือหุนสามัญซ่ึงใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวไดหมดสิทธิแปลงสภาพแลวตั้งแตป 2549 
และ 2551 ของผูถือหุนรายเดิมและสําหรับกรรมการและพนักงาน ตามลําดับ โดยจะลดทุนจด
ทะเบียนจํานวน 4,423,960 หุน มูลคา 4,423,960 บาท ท้ังนี้ บริษัทฯดําเนินการจดทะเบียนลดทุนกับ
กระทรวงพาณิชยแลวเม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม 2554 

23. ขอมูลทางการเงินจําแนกสวนงาน 
บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการใน 2 สวนงานหลักคือ (1) ธุรกิจผลิตและจําหนายหนังสือ (2) 
ธุรกิจโรงเรียน และดําเนินธุรกิจในสวนงานของภูมิศาสตรหลักในประเทศไทย ขอมูลทางการเงิน
จําแนกตามสวนงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยมีดังตอไปนี้ 
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 (หนวย : พันบาท) 

 สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม  
 ธุรกิจผลิตและ    
 จําหนายหนังสือ ธุรกิจโรงเรียน ตัดรายการระหวางกัน งบการเงินรวม 
 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

รายไดจากการดําเนินงานตามสวนงาน 1,268,989 1,152,514 25,639 25,837 (1) (142) 1,294,627 1,178,209 
กําไรจากการดําเนินงานตามสวนงาน 46,290 40,988 1,129 1,463 (130) (884) 45,031 41,567 
รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน         
   ดอกเบี้ยรับและเงินปนผล       5,946 5,161 
   รายไดอื่น       8,685 12,153 
   คาใชจายทางการเงิน       (1,126) (1,095) 
   ภาษีเงินไดนิติบุคคล       (18,539) (9,727) 
กําไรสําหรับงวด       39,997 48,059 

24. สัญญาเชาระยะยาวและสัญญาบริการ 
24.1 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2554 บริษัทฯ มีสัญญาเชาอาคารและสัญญาบริการเพ่ือใชเปนท่ีทําการสํานักงาน

ใหญและศูนยกระจายสินคาของบริษัทฯ และไดทําสัญญาเชาพ้ืนท่ีเพ่ือเปนท่ีตั้งสาขารวมท้ังส้ิน จํานวน 
341 สาขา โดยมีอายุสัญญาเชาตั้งแต 1 ปถึง 10 ป ซ่ึงสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 
2554 คาเชาและคาบริการสาธารณูปโภคท่ีตองจายรวมท้ังหมดตอป ประมาณ 467.6 ลานบาท โดย
สวนใหญคํานวณจากรอยละของยอดขาย 

24.2 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2554 บริษัทฯ ไดมีสัญญาสํานักงานใหญและคลังสินคา (ถนนกิ่งแกว) กับบริษัทสอง
แหง จํานวน 5 ฉบับดังนี้ 

 - สัญญาเชาท่ีทําการสํานักงานใหญ ระยะเวลาการเชา 3 ป ตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม 2553 ถึงวันท่ี          
29 กุมภาพันธ 2556 โดยมีอัตราคาเชาปละ 15.03 ลานบาท  

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

 - สัญญาเชาอาคารสํานักงานบริเวณคลังสินคา ระยะเวลาการเชา 3 ป ตั้งแตวันท่ี 15 มิถุนายน 
2549 ถึงวันท่ี 14 มิถุนายน 2552 ปจจุบันมีการตอสัญญาฉบับใหมระยะเวลาการเชา 2 ป 6 เดือน 
เริ่มตั้งแตวันท่ี 15 มิถุนายน 2552 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 โดยมีอัตราคาเชาอยูระหวางปละ 
4.17 ลานบาท ถึง 4.47 ลานบาท 

 - สัญญาเชาอาคารคลังสินคา (ใหม) ระยะเวลาการเชา 12 ป 9 เดือน ตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2551 
ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2564 มีอัตราคาเชาอยูระหวางปละ 1.78 ลานบาท ถึง 2.64 ลานบาท และ
จายชําระเงินมัดจํา จํานวน 1.60 ลานบาท ซ่ึงผูใหเชาจะคืนเงินประกันเม่ือส้ินสุดสัญญาเชา 
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 - สัญญาเชาอาคารคลังสินคา (ใหม) ระยะเวลาการเชา 10 ป 8 เดือน ตั้งแตวันท่ี 11 ตุลาคม 2553 
ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีอัตราคาเชาอยูระหวางปละ 2.10 ลานบาท ถึง 2.79 ลานบาท และ
จายชําระเงินมัดจํา จํานวน 1.05 ลานบาท ซ่ึงผูใหเชาจะคืนเงินประกันเม่ือส้ินสุดสัญญาเชา 

 ท้ังนี้สัญญาเชาท้ัง 5 ฉบับดังกลาวใหชําระคาเชาลวงหนาเปนรายป 

24.3 บริษัทยอยทําสัญญาเชาท่ีดิน อายุสัญญาเชา 30 ป นับตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2546 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 
2576 เพ่ือใชประกอบธุรกิจสถานศึกษา โดยมีอัตราคาเชา 827,000 บาท ตอป กําหนดใหขึ้นคาเชาใน
อัตรารอยละ 10 ทุก 3 ป 

25. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น 
25.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีภาระผูกพันรายจายฝายทุน 

25.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงาน 
บริษัทฯและบริษัทยอยไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับการเชาพ้ืนท่ีสํานักงานใหญ ท่ีดิน 
และอาคารคลังสินคา อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต 3 ถึง 13 ป  

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมีจํานวนเงินขั้นต่ําท่ีตองจายในอนาคตท้ังส้ินภายใต
สัญญาเชาดําเนินงานดังนี้ 

 
ภาระผูกพันท่ีตองจายชําระ 

ลานบาท 

ภายใน 1 ป 4.0 
1 ถึง 5 ป 17.5 
มากกวา 5 ป 28.2 

ในระหวางงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2554 บริษัทฯมีรายจายตามสัญญาเชาท่ีรับรูแลวในงบ
กําไรขาดทุนเปนจํานวนเงิน 6.7 ลานบาท 

25.3 การค้ําประกัน 
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯไดนําเงินฝากธนาคารจํานวน 8.0 ลานบาท 
ไปเปนหลักประกันการออกหนังสือค้ําประกันโดยธนาคารเพ่ือค้ําประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา
และประกันการเชาพ้ืนท่ีจํานวน 4.2 ลานบาท นอกจากนี ้บริษัทฯไดนําเงินลงทุนอ่ืนจํานวน 6.2 ลาน
บาท ไปเปนหลักทรัพยในการค้ําประกันการใชไฟฟาและประกันการเชาพ้ืนท่ีสํานักงาน 
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25.4 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาใหบริการระยะยาว 
(1) บริษัทฯ ทําสัญญาแตงตั้งตัวแทนจําหนายกับบริษัทในตางประเทศแหงหนึ่ง อายุสัญญา 3 ป 

ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2550 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 โดยบริษัทฯ ตองสนับสนุนการสงเสริม
การขายและการตลาดของตัวแทนจําหนาย ในอัตรารอยละ 2.50 ของยอดซ้ือหนังสือและ  
บริษัทฯ ตองจัดใหมีพ้ืนท่ีสํานักงานและบริการเพ่ือการสนับสนุนการตลาด ซ่ึงตนทุนท่ีเกิดขึ้น
จริงสามารถหักคาใชจายเพ่ือการสนับสนุนแกตัวแทนจําหนายได อยางไรก็ตาม บริษัทฯ        
อยูระหวางการตอสัญญากับบริษัทดังกลาว แตยังคงดําเนินการตามสัญญาอยูอยางตอเนื่อง 

(2) บริษัทฯ ทําสัญญาอนุญาตใหใชลิขสิทธ์ิหนังสือกับเจาของผลงานตางๆ โดยมีอายุสัญญา 3 ป 
และสามารถตออายุสัญญาไปอีก 3 ปโดยอัตโนมัติและมีการจายคาตอบแทนเปนอัตรารอยละ
ของจํานวนเลมท่ีจัดพิมพหรือจําหนาย 

(3) บริษัทฯ ทําสัญญาและขอตกลงเพ่ือเชาเครื่องพิมพกับบริษัทแหงหนึ่ง กําหนดระยะเวลา 1 ป
เม่ือครบกําหนดอายุสัญญาแลวไมมีฝายใดฝายหนึ่งบอกเลิกสัญญาเปนลายลักษณอักษรใหถือ
เสมือนวาสัญญามีผลผูกพันตามเดิมตอไปอีก 1 ป อัตราคาบริการงานพิมพคิดจากจํานวนการ
พิมพเอกสาร สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2554 คาบริการท่ีตองจายมียอดรวม
ท้ังส้ินตอป ประมาณ 4.26 ลานบาท เม่ือส้ินสุดสัญญาเชา ผูใหเชามีสิทธิท่ีจะนําเครื่องพิมพท่ีให
เชากลับคืนจากผูเชาไดทันที 

26. การบริหารจัดการทุน  
 วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนท่ีสําคัญของบริษัทฯคือการจัดใหมีซ่ึงโครงสรางทางการเงินท่ี

เหมาะสมและการดํารงไวซ่ึงความสามารถในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง 

 ตามงบดุล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2554 กลุมบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินรวมตอทุนเปน 2.04:1 (31 ธันวาคม 2553: 
1.91:1) และบริษัทฯมีอัตราสวนเทากับ 2.10:1 (31 ธันวาคม 2553: 1.96:1) 

27. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน 
 เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2554 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 มีมติอนุมัติการจายเงินปนผล 

ประจําป สําหรับผลประกอบการป 2553 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.73 บาท รวมเปนเงินท้ังส้ิน 
236.46 ลานบาท ซ่ึงบริษัทฯ ไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลว 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 0.10 บาทตอ
หุน รวมเปน 0.30 บาทตอหุน รวมเปนเงินท้ังส้ิน 97.18 ลานบาท ดังนั้น บริษัทฯจะจายเงินปนผล
เพ่ิมเติม ในอัตราหุนละ 0.43 บาท รวมเปนเงินท้ังส้ิน 139.29 ลานบาท โดยกําหนดจายเงินปนผลใน
วันท่ี 27 พฤษภาคม 2554 เงินปนผลนี้จะถูกบันทึกบัญชีในไตรมาสสองของปปจจุบัน 
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28. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 
 บริษัทฯไดจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับ

ปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ใหม เพ่ือใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีในงวดปจจุบัน 
ซ่ึงไมมีผลกระทบตอกําไรขาดทุนหรือสวนของผูถือหุน การจัดประเภทรายการใหมมีดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ตามท่ีจัด 

ประเภทใหม 
ตามท่ีเคย 

รายงานไว 
ตามท่ีจัด 

ประเภทใหม 
ตามท่ีเคย 

รายงานไว 
เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอื่นท่ีมีภาระ 
      คํ้าประกัน 10,874 - 10,874 - 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 4,071 14,845 3,938 14,812 
เงินลงทุนในบริษัทยอย - - 69,432 - 
เงินลงทุนในบริษัทรวม 27,037 - 100 - 
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม - 27,137 - 69,532 

คาใชจายคางจาย 131,563 133,038 127,912 129,387 
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 1,475 - 1,475 - 

29. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม 2554 


