
 

 
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน 
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554   



 

 
 
 
 
รายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)  

ขาพเจาไดสอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2554 งบกําไรขาดทุนรวมและ        
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี             
30 มิถุนายน 2554 ของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และไดสอบทานงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบ
ตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี ้สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงาน
ตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบทานงบการเงิน ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผน
และปฏิบัติงานสอบทานเพ่ือใหไดความเชื่อม่ันอยางพอประมาณวางบการเงินแสดงขอมูลท่ีขดัตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดโดยสวนใหญใชวิธีการสอบถาม
บุคลากรของกิจการและการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเชื่อม่ันนอยกวาการ
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป เนื่องจากขาพเจาไมไดทําการตรวจสอบงบการเงิน 
ไดแตเพียงสอบทาน ดังนั้นขาพเจาจึงไมไดเสนอรายงานการสอบบัญช ีแตเสนอเพียงรายงานการ       
สอบทานเทานั้น 

ขาพเจาไมพบสิ่งท่ีเปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการ
บัญชีท่ีรับรองท่ัวไปจากการสอบทานของขาพเจา 

งบการเงินรวมของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ไดตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี
ทานอื่น ซึ่งไดตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปและเสนอรายงานไวอยางไมมี
เงื่อนไขตามรายงานลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2554 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ท่ีแสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินท่ีผูสอบบัญชีอื่น
ไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลวดังกลาว  
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งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่        
30 มิถุนายน 2553 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวด      
หกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 ของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และ     
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) ท่ีแสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของ  
งบการเงินระหวางกาลท่ีไดสอบทานโดยผูสอบบัญชทีานอื่นดังกลาวขางตน ซึ่งไดเสนอรายงานตาม
รายงานลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2553 วาไมพบสิ่งท่ีเปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควร
ในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปจากการสอบทานของผูสอบบัญชีดังกลาว  

ตามท่ีกลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทฯและบริษัทยอยไดปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีเพ่ือจัดทํา
และนําเสนองบการเงินระหวางกาลนี ้

 
 
 
 
พิมพใจ  มานิตขจรกิจ 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
กรุงเทพฯ: 9 สิงหาคม 2554 
 



บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553

(หนวย: พันบาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553 30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553
(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 8 508,269            720,045             474,360            681,847            
เงินลงทุนช่ัวคราว-สุทธิ 9 183,023            186,484             183,023            186,484            
ลูกหนี้การคา-สุทธิ 7, 10 143,893            111,594             140,191            109,700            
สินคาคงเหลือ-สุทธิ 11 379,627            417,258             377,760            415,034            
คาใชจายจายลวงหนา 39,706              16,271               38,672              15,769              
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 19,409              20,390               17,601              18,528              
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,273,927         1,472,042          1,231,607         1,427,362         
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอื่นที่มีภาระค้ําประกัน 12 15,325              10,874               15,325              10,874              
เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ 13 -                        -                         69,432              69,432              
เงินลงทุนในบริษัทรวม - สุทธิ 14 27,044              27,037               100                   100                   
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 15 775,667            497,200             600,299            325,445            
สิทธิการเชาที่ดิน - สุทธิ 7, 16 7,541                7,707                  -                        -                        
สิทธิการเชาอาคาร - สุทธิ 17 116,660            123,391             116,660            123,391            
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 18 33,488              33,521               33,488              33,521              
คาลิขสิทธ์ิการใชซอฟตแวร - สุทธิ 19 5,945                6,755                  5,700                6,493                
คาลิขสิทธ์ิและคาแปลหนังสือจายลวงหนา 22,690              22,382               22,690              22,382              
เงินค้ําประกันการเชาและเงินมัดจํา 82,924              79,572               82,924              79,572              
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 18,498              4,071                  18,363              3,938                
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,105,782         812,510             964,981            675,148            
รวมสินทรัพย 2,379,709         2,284,552          2,196,588         2,102,510         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายวิบูลยศักดิ์ อุดมวนิช)
รองกรรมการผูจัดการและเลขานุการบริษัทฯ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553

(หนวย: พันบาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553 30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553
(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคา 7 1,290,829         1,153,140          1,289,801         1,152,602         
เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลที่เก่ียวของกันที่ถึงกําหนด
   ชําระภายในหนึ่งป 7 1,300                1,400                  -                        -                        
เงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลอื่น -                        1,000                  -                        -                        
รายไดรับลวงหนารอรับรูรายไดภายในหนึ่งป 20 30,554              32,941               -                        -                        
คาใชจายคางจาย 115,067            131,563             113,092            127,912            
ภาษีเงินไดคางจาย 48,297              41,227               48,297              41,227              
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 3,097                -                         3,097                -                        
เจาหนี้อื่น 27,626              21,397               27,626              21,397              
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 49,216              39,705               48,400              38,843              
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,565,986         1,422,373          1,530,313         1,381,981         
หนี้สินไมหมุนเวียน
รายไดรับลวงหนารอตัดบัญชี-สุทธิ 20 7,171                9,442                  -                        -                        
เงินกูยืมระยะยาว 21 58,000              58,000               -                        -                        
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน - สุทธิ 39,577              1,475                  38,367              1,475                
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 8,755                8,253                  8,676                8,141                
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 113,503            77,170               47,043              9,616                
รวมหนี้สิน 1,679,489         1,499,543          1,577,356         1,391,597         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายวิบูลยศักดิ์ อุดมวนิช)
รองกรรมการผูจัดการและเลขานุการบริษัทฯ

2

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553

(หนวย: พันบาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553 30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553
(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)
แตสอบทานแลว) แตสอบทานแลว)

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
   ทุนจดทะเบียน 22
      หุนสามัญ 323,921,130 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
         (31 ธันวาคม 2553: หุนสามัญ 328,345,090 หุน
            มูลคาหุนละ 1 บาท) 323,921            328,345             323,921            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 108,380            198,968             90,536              177,849            
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน 19,727              17,452               19,727              24,095              
สวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 637,076            725,389             619,232            710,913            
สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 63,144              59,620               -                        -                        
รวมสวนของผูถือหุน 700,220            785,009             619,232            710,913            
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 2,379,709         2,284,552          2,196,588         2,102,510         

-                    -                     -                    -                    
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายวิบูลยศักดิ์ อุดมวนิช)
รองกรรมการผูจัดการและเลขานุการบริษัทฯ
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว)
บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 2553

(หนวย: พันบาท)

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

รายได
รายไดจากการขาย 7 1,432,152         1,303,387         1,430,121         1,301,351         
รายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษา 20 34,584              26,498              -                        -                        
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 5,919                2,970                7,819                4,770                
รายไดอ่ืน 10,047              6,936                9,215                6,830                
รวมรายได 1,482,702         1,339,791         1,447,155         1,312,951         
คาใชจาย
ตนทุนขาย 7 960,575            888,604            959,611            886,953            
ตนทุนบริการ 19,976              17,491              -                        -                        
คาใชจายในการขาย 238,485            207,750            238,485            207,750            
คาใชจายในการบริหาร 7 143,691            130,949            137,226            125,605            
รวมคาใชจาย 1,362,727         1,244,794         1,335,322         1,220,308         
กําไรกอนสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 
   คาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 119,975            94,997              111,833            92,643              
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 14 2,007                2,760                -                        -                        
กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 121,982            97,757              111,833            92,643              
คาใชจายทางการเงิน 7 (1,031)               (1,040)               (4)                      (1)                      
กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 120,951            96,717              111,829            92,642              
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 24 (31,892)             (24,603)             (31,892)             (24,603)             
กําไรสําหรับงวด 89,059              72,114              79,937              68,039              

การแบงปนกําไร
สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 84,393              70,418              79,937              68,039              
สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย 4,666                1,696                

89,059              72,114              
(หนวย: บาท)

กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน
   กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท 0.26                  0.22                  0.25                  0.21                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายวิบูลยศักดิ์ อุดมวนิช)
รองกรรมการผูจัดการและเลขานุการบริษัทฯ

4

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว)
บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 2553

(หนวย: พันบาท)

2554 2553 2554 2553

กําไรสําหรับงวด 89,059              72,114              79,937              68,039              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนใน
   หลักทรัพยเผื่อขาย (1,543)               2,253                (1,543)               2,253                
คาเส่ือมราคาของสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย (247)                  (247)                  (247)                  (247)                  
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด (1,790)               2,006                (1,790)               2,006                

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 87,269              74,120              78,147              70,045              

การแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 82,603              72,424              78,147              70,045              
สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจ
   ควบคุมของบริษัทยอย 4,666                1,696                
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด 87,269              74,120              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายวิบูลยศักดิ์ อุดมวนิช)
รองกรรมการผูจัดการและเลขานุการบริษัทฯ

5                       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว)
บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 2553

(หนวย: พันบาท)

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

รายได
รายไดจากการขาย 7 2,702,904         2,455,989         2,699,110         2,453,865         
รายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษา 20 58,459              52,584              -                        -                        
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 11,865              8,213                13,765              9,931                
รายไดอ่ืน 18,732              18,558              16,840              18,215              
รวมรายได 2,791,960         2,535,344         2,729,715         2,482,011         
คาใชจาย
ตนทุนขาย 7 1,840,598         1,690,331         1,839,473         1,688,662         
ตนทุนบริการ 39,858              35,815              -                        -                        
คาใชจายในการขาย 455,580            411,187            455,580            411,187            
คาใชจายในการบริหาร 7 276,287            244,133            262,968            233,478            
รวมคาใชจาย 2,612,323         2,381,466         2,558,021         2,333,327         
กําไรกอนสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 
   คาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 179,637            153,878            171,694            148,684            
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 14 2,007                2,760                -                        -                        
กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 181,644            156,638            171,694            148,684            
คาใชจายทางการเงิน 7 (2,157)               (2,135)               (107)                  (67)                    
กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 179,487            154,503            171,587            148,617            
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 24 (50,431)             (34,330)             (50,431)             (34,330)             
กําไรสําหรับงวด 129,056            120,173            121,156            114,287            

การแบงปนกําไร
สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 125,015            117,550            121,156            114,287            
สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย 4,041                2,623                

129,056            120,173            
(หนวย: บาท)

กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน
   กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท 0.39                  0.36                  0.37                  0.35                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายวิบูลยศักดิ์ อุดมวนิช)
รองกรรมการผูจัดการและเลขานุการบริษัทฯ 6

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว)
บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 2553

(หนวย: พันบาท)

2554 2553 2554 2553

กําไรสําหรับงวด 129,056            120,173            121,156            114,287            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนใน
   หลักทรัพยเผื่อขาย (3,877)               4,155                (3,877)               4,155                
คาเส่ือมราคาของสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย (491)                  (491)                  (491)                  (491)                  
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด (4,368)               3,664                (4,368)               3,664                

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 124,688            123,837            116,788            117,951            

การแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 120,647            121,214            116,788            117,951            
สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจ
   ควบคุมของบริษัทยอย 4,041                2,623                
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด 124,688            123,837            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายวิบูลยศักดิ์ อุดมวนิช)
รองกรรมการผูจัดการและเลขานุการบริษัทฯ

7                       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 2553

(หนวย: พันบาท)  

สวนของผูมี
สวนเกิน (ตํ่ากวา) สวนไดเสียที่

ทุนจากการวัด สวนเกินทุน รายการอ่ืน รวม รวม ไมมีอํานาจ รวม
ทุนเรือนหุน สวนเกินมูลคา มูลคาเงินลงทุนใน จากการตีราคา ของการเปลี่ยนแปลง องคประกอบอ่ืน สวนของผูถือหุน ควบคุม สวนของ

ที่ออกและชําระแลว หุนสามัญ จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร หลักทรัพยเผื่อขาย สินทรัพย ที่เกิดจากผูถือหุน ของสวนของผูถือหุน ของบริษัทฯ ของบริษัทยอย ผูถือหุน
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 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             
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 23) -                        -                         -                         (149,004)            -                         -                         -                           -                           (149,004)            -                         (149,004)            
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                         -                         -                         117,550             4,155                 (491)                   -                           3,664                   121,214             2,623                 123,837             
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 323,921             149,421             35,627               138,239             (6,382)                27,585               (6,643)                  14,560                 661,768             56,877               718,645             

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 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             
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ
   ผลประโยชนของพนักงาน (หมายเหตุ 3) -                        -                         -                         (37,282)              -                         -                         -                           -                           (37,282)              (517)                   (37,799)              
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 23) -                        -                         -                         (171,678)            -                         -                         -                           -                           (171,678)            -                         (171,678)            
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                         -                         -                         125,015             (3,877)                (491)                   -                           (4,368)                  120,647             4,041                 124,688             
สวนตํ่ากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุน
   ในบริษัทยอยโอนไปกําไรสะสม (หมายเหตุ 13.3) -                         -                         -                         (6,643)                -                         -                         6,643                   6,643                   -                         -                         -                         
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2554 323,921             149,421             35,627               108,380             (6,868)                26,595               -                           19,727                 637,076             63,144               700,220             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

8                        

(นายวิบูลยศักด์ิ อุดมวนิช)
รองกรรมการผูจัดการและเลขานุการบริษัทฯ

งบการเงินรวม
สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ

องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน

กําไรสะสม

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 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 วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 323,921                149,421                35,627                  154,653                (10,537)                 28,076                  17,539                  681,161                
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 23) -                            -                            -                            (149,004)               -                            -                            -                            (149,004)               
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                            -                            -                            114,287                4,155                    (491)                      3,664                    117,951                
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 323,921                149,421                35,627                  119,936                (6,382)                   27,585                  21,203                  650,108                

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 323,921                149,421                35,627                  177,849                (2,991)                   27,086                  24,095                  710,913                
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ
  ผลประโยชนของพนักงาน (หมายเหตุ 3) -                            -                            -                            (36,791)                 -                            -                            -                            (36,791)                 
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 23) -                            -                            -                            (171,678)               -                            -                            -                            (171,678)               
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                            -                            -                            121,156                (3,877)                   (491)                      (4,368)                   116,788                
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2554 323,921                149,421                35,627                  90,536                  (6,868)                   26,595                  19,727                  619,232                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

9                           

รองกรรมการผูจัดการและเลขานุการบริษัทฯ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน

กําไรสะสม

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

(นายวิบูลยศักด์ิ อุดมวนิช)



(ยังไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว)
บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 2553

(หนวย: พันบาท)

2554 2553 2554 2553
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษี 179,487            154,503            171,587            148,617            
รายการปรับกระทบยอดกําไรกอนภาษี
   เปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
   คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 53,998              53,398              48,594              47,147              
   คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (โอนกลับรายการ) (1,450)               (173)                  (1,401)               (504)                  
   รายการปรับปรุงจากการเคลียรบัญชีลูกหนี้ (105)                  (109)                  (105)                  (109)                  
   คาใชจายจากประมาณการรับคืนสินคา 422                   694                   422                   694                   
   คาใชจายจากสินคาสูญหาย 6,802                7,359                6,802                7,359                
   คาเผื่อการลดลงมูลคาของสินคาคงเหลือ (โอนกลับรายการ) 5,210                (1,339)               5,210                (1,441)               
   สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (2,007)               (2,760)               -                        -                        
   คาใชจายสินคาเสียหายจากเหตุการณไฟไหม -                        2,921                -                        2,921                
   คาใชจายจากการบริจาคสินคา 13,358              11,609              13,358              11,609              
   สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 3,400                -                        3,198                -                        
   ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายและตัดจําหนายอุปกรณ (1,218)               482                   (1,219)               482                   
   สิทธิการเชาที่ดินและอาคารตัดจาย 6,897                6,401                6,731                6,232                
   ดอกเบี้ยจาย 2,157                2,135                107                   67                     
   รายไดดอกเบี้ย (6,303)               (2,967)               (6,203)               (2,885)               
   รายไดเงินปนผล (5,562)               (5,246)               (7,562)               (7,046)               
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย
   และหนี้สินดําเนินงาน 255,086            226,908            239,519            213,143            
สินทรัพยดําเนินงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง
   ลูกหนี้การคา (31,166)             (43,924)             (29,407)             (43,941)             
   สินคาคงเหลือ 12,261              36,765              11,904              36,568              
   คาใชจายจายลวงหนา (23,435)             (10,169)             (22,903)             (8,974)               
   ลูกหนี้เงินชดเชยคาเสียหายจากการเคลมประกัน -                        17,793              -                        17,793              
   สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (204)                  5,114                (257)                  2,091                
   คาลิขสิทธ์ิและคาแปลจายลวงหนา (308)                  1,197                (308)                  1,197                
   เงินค้ําประกันการเชาและเงินมัดจํา (3,352)               (9,837)               (3,352)               (9,837)               
   สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (14,427)             (714)                  (14,425)             (774)                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายวิบูลยศักดิ์ อุดมวนิช)
รองกรรมการผูจัดการและเลขานุการบริษัทฯ 10                     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว)
บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 2553

(หนวย: พันบาท)

2554 2553 2554 2553
หนี้สินดําเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)
   เจาหนี้การคา 137,689            77,973              137,199            77,235              
   รายไดรับลวงหนารอตัดบัญชี (4,658)               (2,912)               -                        -                        
   คาใชจายคางจาย (16,496)             (7,544)               (14,820)             (9,818)               
   เจาหนี้อ่ืน 6,229                (11,580)             6,229                (11,580)             
   หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (1,379)               291                   (1,166)               3,424                
   หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 502                   (1,073)               535                   (995)                  
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 316,342            278,288            308,748            265,532            
   จายดอกเบี้ย (2,157)               (2,135)               (107)                  (67)                    
   จายภาษีเงินได (42,249)             (33,687)             (42,249)             (33,687)             
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 271,936            242,466            266,392            231,778            
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนช่ัวคราวลดลง (เพ่ิมขึ้น) (416)                  10,000              (416)                  10,000              
ดอกเบี้ยรับ 6,376                2,916                6,275                2,817                
เงินปนผลรับ 7,562                7,046                7,562                7,046                
ซ้ือที่ดินและอุปกรณ (321,128)           (50,313)             (312,301)           (41,104)             
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ 1,453                647                   1,453                647                   
ซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน (330)                  (171)                  (323)                  (171)                  
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (306,483)           (29,875)             (297,750)           (20,765)             
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอ่ืนที่มีภาระค้ําประกันลดลง (4,451)               -                        (4,451)               -                        
เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลอ่ืน (1,000)               -                        -                        -                        
เงินสดจายคืนเงินกูระยะยาวจากบุคคลที่เก่ียวของกัน (100)                  -                        -                        -                        
เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลที่เก่ียวของกัน -                        (210)                  -                        -                        
จายเงินปนผล (171,678)           (149,004)           (171,678)           (149,004)           
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (177,229)           (149,214)           (176,129)           (149,004)           
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (211,776)           63,377              (207,487)           62,009              
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินตนงวด 720,045            544,808            681,847            506,609            
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินปลายงวด (หมายเหตุ 8) 508,269            608,185            474,360            568,618            

-                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายวิบูลยศักดิ์ อุดมวนิช)
รองกรรมการผูจัดการและเลขานุการบริษัทฯ 11                     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว)
บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 2553

(หนวย: พันบาท)

2554 2553 2554 2553
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
รายการที่มิใชเงินสด
   รับรูรายการกําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคา
      เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายในสวนของผูถือหุน (3,877)               4,155                (3,877)               4,155                
   ซ้ือสินทรัพยถาวรโดยยังไมไดจายชําระ 13,153              1,338                12,934              964                   
   รับรูคาเส่ือมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพ่ิม
      ในสวนของผูถือหุน 491                   491                   491                   491                   
   รายการปรับปรุงสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
      กับกําไรสะสมตนงวดเนื่องจากการเปล่ียนแปลงนโยบาย
      บัญชีเรื่องผลประโยชนพนักงาน 37,799              -                        36,791              -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายวิบูลยศักดิ์ อุดมวนิช)
รองกรรมการผูจัดการและเลขานุการบริษัทฯ
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยังไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว) 
 

          ……………………………….. 
               (นายวิบูลยศักด์ิ อุดมวนิช) 
รองกรรมการผูจัดการและเลขานุการบริษัทฯ   
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 

1. ขอมูลท่ัวไป 
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชนซึ่งจัดต้ังและมีภูมิลําเนาอยูใน
ประเทศไทย บริษัทฯจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเม่ือวันที่ 29 เมษายน 2536 ท่ีอยู
ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยูท่ี 1858/87-90 อาคารเนชั่นทาวเวอร ชั้นท่ี 19 ถนนบางนา-ตราด 
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีศูนยกระจายสินคาต้ังอยูเลขท่ี 99 หมู 1 ถนนกิ่งแกว 
ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

 บริษัทฯและบริษัทยอยประกอบกิจการในประเทศไทยโดยไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจดังนี้ 

1. ธุรกิจรานหนังสือ โดยเปนผูดําเนินงาน รานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร และ เครือขาย ซึ่งไดแก           
รานเครือขายซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร และศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยหลายแหงท่ีบริษัทฯ เปนผูบริหาร
เอง ท้ังในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด  

2. ธุรกิจรับจัดจําหนายหนังสือ โดยจัดจําหนายใหกับหนังสือท่ีบริษัทฯผลิตเองและสํานักพิมพอื่น 
เพ่ือจําหนายใหกับรานหนังสือท่ัวไป รวมทั้งชองทางการขายอื่นๆ 

3. ธุรกิจสํานักพิมพ โดยผลิตหนังสือ วารสารเชิงวิชาการและสาระความรู รับจางโฆษณาเพ่ือ
จัดพิมพลงในวารสารรายเดือนท่ีบริษัทฯ ผลิตขึ้น รับจางพิมพหนังสือ  

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

5. โรงเรียนเพลินพัฒนา สถาบันการศึกษาเอกชนเปดสอนในระดับเตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษา     
ปท่ี 6  

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 
2.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่องงบการเงิน
ระหวางกาล โดยบริษัทฯและบริษัทยอยเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตาม 
บริษัทฯและบริษัทยอยไดแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดในรูปแบบเชนเดียวกับ     
งบการเงินประจําป 



(ยังไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว) 
 

          ……………………………….. 
               (นายวิบูลยศักด์ิ อุดมวนิช) 
รองกรรมการผูจัดการและเลขานุการบริษัทฯ   
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งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นเพ่ือใหขอมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจําปท่ีนําเสนอครั้งลาสุด 
ดังนั้นงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหมๆ 
เพ่ือไมใหขอมูลท่ีนําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงิน
ระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย      
งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 

2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 
งบการเงินรวมระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยใชหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 2553 โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเกี่ยวกับบริษัทยอยในระหวางงวด 

3. การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหมในระหวางงวด 
 ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทฯไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชี

ใหมท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีดังนี ้
มาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) การนําเสนองบการเงิน 
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) สินคาคงเหลือ 
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และ

ขอผิดพลาด 
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญากอสราง 
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเชา 
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) รายได 
ฉบับที่ 19  ผลประโยชนของพนักงาน 
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) ตนทุนการกูยืม 
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
ฉบับที่ 26  การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน 
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษัทรวม 



(ยังไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว) 
 

          ……………………………….. 
               (นายวิบูลยศักด์ิ อุดมวนิช) 
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ฉบับที่ 29  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟอรุนแรง 
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) สวนไดเสียในการรวมคา 
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) กําไรตอหุน 
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวางกาล 
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) การดอยคาของสินทรัพย 
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น 
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมมีตัวตน 
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 2  การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ 
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก 
ฉบับที่ 6 การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 15 สัญญาการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการบัญช ี  
ฉบับที่ 31 รายได - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 

มาตรฐานการบัญชีขางตนไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน 
ยกเวนมาตรฐานการบัญชีดังตอไปนี้ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการรับรูผลประโยชนท่ีใหกับพนักงานเปนคาใชจายเม่ือ
กิจการไดรับบริการจางงานจากพนักงานแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจการจะตองประเมินและบันทึก
หนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชนของพนักงานเนื่องจากเกษียณอายุ และผลประโยชนระยะยาวอื่นท่ีใหกับ
พนักงาน โดยใชการคํานวณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งเดิมบริษัทฯและบริษัทยอยรับรู
ผลประโยชนท่ีใหกับพนักงานดังกลาวเมื่อเกิดรายการ 
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บริษัทฯและบริษัทยอยไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวในปปจจุบันและรับรูหนี้สินในชวง
ท่ีเปลี่ยนแปลงโดยบันทึกปรับกับกําไรสะสม ณ วันตนงวดของงวดปจจุบันจํานวน 37.8 ลานบาท 
(เฉพาะของบริษัทฯ: จํานวน 36.8 ลานบาท) การเปลี่ยนแปลงนี้ทําใหบริษัทฯและบริษัทยอยมีกําไร
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 ลดลงเปนจํานวน 3.4 ลานบาท (0.01 บาทตอหุน) 
(เฉพาะของบริษัทฯ: กําไรลดลงเปนจํานวน 3.2 ลานบาท กําไรตอหุนลดลง 0.01 บาทตอหุน)          
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวแสดงอยูในงบแสดงการเปลี่ยนแปลง        
สวนของผูถือหุน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการเลือกบันทึกอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนดวยวิธีราคาทุน 
(ตองเปดเผยมูลคายุติธรรมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน) หรือดวยวิธีมูลคายุติธรรม ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมใหรับรูในกําไรหรือขาดทุน เดิมบริษัทฯบันทึกอสังหาริมทรัพยเพ่ือการ
ลงทุนภายใตรายการท่ีดินและสวนปรับปรุงท่ีดินไมใชดําเนินงาน ซึ่งแสดงตามวิธีราคาทุน บริษัทฯ
ไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีโดยจัดประเภทอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนเปนรายการ           
แยกตางหากและบันทึกดวยวิธีราคาทุน โดยเร่ิมถือปฏิบัติในงวดปจจุบัน 

4. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับท่ีใชใน    
งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ยกเวนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ดังตอไปนี้เนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ 

4.1 ผลประโยชนของพนักงาน 
 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน) 

 บริษัทฯและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินท่ีพนักงานจายสะสม
และเงินที่บริษัทฯจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกจาก
สินทรัพยของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปท่ีเกิด
รายการ 

 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน) และผลประโยชนระยะยาวอื่น
ของพนักงาน 
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 บริษัทฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตองจายใหแกพนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน     
และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการ
ผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน นอกจากนั้น บริษัทฯจัดใหมีโครงการผลประโยชน
ระยะยาวอื่นของพนักงาน ไดแก โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกําหนดระยะเวลา 

 บริษัทฯคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน และโครงการ
ผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit 
Credit Method) โดยฝายบริหารดานทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรของบริษัทฯไดทําการประเมิน
ภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งหลักการประมาณการดังกลาวตองใช          
ขอสมมติท่ีหลากหลาย รวมถึงขอสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรา
การเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน และอัตราเงินเฟอ 

 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial gains and 
losses) สําหรับโครงการผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรูทันทีในกําไรหรือขาดทุน 

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

4.2 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

 บริษัทฯบันทึกมูลคาเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมตนทุนการทํา
รายการ หลังจากนั้น บริษัทฯจะบันทึกอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคา
สะสมและคาเผื่อการดอยคา 

 คาเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเสนตรงตามอายุการให
ประโยชนโดยประมาณ 10 ป คาเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนรวมอยูในการคํานวณ
ผลการดําเนินงาน 

 บริษัทฯรับรูผลตางระหวางจํานวนเงินท่ีไดรับสุทธิจากการจําหนายกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
ในกําไรหรือขาดทุนในงวดท่ีตัดรายการอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนออกจากบัญชี 
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5. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ 
 ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทฯและบริษัทยอยไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญตามท่ีกลาว

ในหมายเหตุ 4 เนื่องจากบริษัทฯนํามาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมมา
ถือปฏิบัติ ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวแสดงเปนรายการแยกตางหากใน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 

 จํานวนเงินของรายการปรับปรุงอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนมีผลกระทบตอรายการในงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ดังนี้  

(หนวย: พันบาท) 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะ   
ของกิจการ 

งบแสดงฐานะการเงิน    
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนเพ่ิมขึ้น 33,521 33,521 
ท่ีดินและสวนปรับปรุงท่ีดินไมใชดําเนินงานลดลง (33,521) (33,521) 

6. มาตรฐานการบัญชีใหมท่ีออกในระหวางงวดแตยังไมมีผลบังคับใช 
ในระหวางงวดปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีใหมตามท่ีระบุขางลางนี้ 
มาตรฐานการบัญชีดังกลาวมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเ ร่ิมในหรือหลังวันท่ี                 
1 มกราคม 2556 

การตีความมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 10 ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไมมีความเกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับ

กิจกรรมดําเนินงาน 
ฉบับที่ 21 ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยท่ีไมไดคิดคาเสื่อมราคาท่ีตีราคาใหม 
ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถือหุน 

7. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
ในระหวางงวด บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามท่ีตกลงกันระหวางบริษัทฯและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้ 
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 (หนวย: พันบาท) 

  สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน  
 ลักษณะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบาย 
 ความสัมพันธ 2554 2553 2554 2553 การกําหนดราคา 

มูลคาขายสินคา       
บริษัท เพลินพัฒน จํากัด  บริษัทยอย - - 187 29 ราคาตลาด 
มูลคาซ้ือสินคา       
บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด บริษัทรวม 713 1,286 713 1,286 ราคาตลาด 
บริษัท จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่  
    จํากัด (มหาชน) 

ผูถือหุน 1,181 2,516 1,181 2,516 ราคาตลาด 

บริษัท บลิส พับลชิช่ิง จํากัด บริษัทท่ีเกี่ยวของ 
กับผูถือหุน 

4,119 9,061 4,119 9,061 ราคาตลาด 

บริษัท โพสต พับลชิช่ิง  
   จํากัด (มหาชน) 

บริษัทท่ีเกี่ยวของ 
กับผูถือหุน 

7,331 4,036 7,331 4,036 ราคาตลาด 

คาเชาที่ดิน       
บุคคลท่ีเกี่ยวของกัน ผูถือหุน/กรรมการ

บริษัทยอย 
249 249 - - ตามสัญญาท่ี      

ตกลงรวมกัน 
สิทธิการเชาที่ดินตัดจาย       
บุคคลท่ีเกี่ยวของกัน ผูถือหุน/กรรมการ

บริษัทยอย 
83 86 - - ตามสัญญาท่ี     

ตกลงรวมกัน 
ดอกเบ้ียจาย       
บุคคลท่ีเกีย่วของกัน ผูถือหุน/กรรมการ

บริษัทยอย 
10 16 - - รอยละ 5-6 ตอป 

 (หนวย: พันบาท) 

  สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน  
 ลักษณะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบาย 
 ความสัมพันธ 2554 2553 2554 2553 การกําหนดราคา 

มูลคาขายสินคา       
บริษทั เพลินพัฒน จํากัด  บริษัทยอย - - 188 171 ราคาตลาด 
มูลคาซ้ือสินคา       
บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด บริษัทรวม 1,848 2,506 1,848 2,506 ราคาตลาด 
บริษัท จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่  
    จํากัด (มหาชน) 

ผูถือหุน 2,675 4,473 2,675 4,473 ราคาตลาด 

บริษัท บลิส พับลชิช่ิง จํากัด บริษัทท่ีเกี่ยวของ 
กับผูถือหุน 

1,967 10,106 1,967 10,106 ราคาตลาด 

บริษัท โพสต พับลชิช่ิง  
   จํากัด (มหาชน) 

บริษัทท่ีเกี่ยวของ 
กับผูถือหุน 

13,596 15,185 13,596 15,185 ราคาตลาด 



(ยังไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว) 
 

          ……………………………….. 
               (นายวิบูลยศักด์ิ อุดมวนิช) 
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(หนวย: พันบาท) 
  สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน  
 ลักษณะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบาย 
 ความสัมพันธ 2554 2553 2554 2553 การกําหนดราคา 

คาเชาที่ดิน       
บุคคลท่ีเกี่ยวของกัน ผูถือหุน/กรรมการ

บริษัทยอย 
496 496 - - ตามสัญญาท่ี      

ตกลงรวมกัน 
สิทธิการเชาที่ดินตัดจาย       
บุคคลท่ีเกี่ยวของกัน ผูถือหุน/กรรมการ

บริษัทยอย 
166 169 - - ตามสัญญาท่ี     

ตกลงรวมกัน 
ดอกเบ้ียจาย       
บุคคลท่ีเกี่ยวของกัน ผูถือหุน/กรรมการ

บริษัทยอย 
18 24 - - รอยละ 5-6 ตอป 

 ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ           
31 ธันวาคม 2553 มีรายละเอียดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2554 
31 ธันวาคม 

2553 
30 มิถุนายน 

2554 
31 ธันวาคม 

2553 
สิทธิการเชาท่ีดิน     
ผูถือหุน/กรรมการบริษัทยอย     
บุคคลท่ีเกี่ยวของกัน 7,541 7,707 - - 
ลูกหนี้การคา     
บริษัทยอย     
บริษัท เพลินพัฒน จํากัด - - 106 - 
เจาหนี้การคา     
บริษัทรวม     
บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด 2,256 2,371 2,256 2,371 

 



(ยังไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว) 
 

          ……………………………….. 
               (นายวิบูลยศักด์ิ อุดมวนิช) 
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(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2554 
31 ธันวาคม 

2553 
30 มิถุนายน 

2554 
31 ธันวาคม 

2553 
ผูถือหุน     
บริษัท จี เอ็ม เอ็ม แกรมม่ี จํากัด (มหาชน) 4,762 3,615 4,762 3,615 
บริษัทท่ีเกี่ยวของกับผูถือหุน     
บริษัท บลิส พับลิชชิ่ง จํากัด 5,911 6,015 5,911 6,015 
บริษัท โพสต พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน) 7,231 7,728 7,231 7,728 
 20,160 19,729 20,160 19,729 
เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลที่เก่ียวของกัน     
ผูถือหุนบริษัทยอย 500 500 - - 
กรรมการบริษัทยอย 800 900 - - 
รวม 1,300   1,400 - - 
หัก: สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (1,300) (1,400) - - 
สุทธ ิ - - - - 

ในระหวางงวด เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเกี่ยวของกันมีการเคลื่อนไหวดังตอไปนี้ 
(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วันท่ี           
1 มกราคม 

2554 ลดลง 

ยอดคงเหลือ 
ณ วันท่ี         

30 มิถุนายน 
2554 

เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเกี่ยวของกัน    
ผูถือหุนบริษัทยอย 500 - 500 
กรรมการบริษัทยอย 900 (100) 800 
 1,400 (100) 1,300 

เงินกูยืมระยะยาวเปนเงินกูยืมจากผูถือหุนและกรรมการของบริษัทยอย เพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียน
ภายในบริษัทยอย คิดดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 6.00 ตอป และบริษัทยอยไดจายชําระคืนเงินกูยืม
ดังกลาวเต็มจํานวนแลวในเดือนกรกฎาคม 2554 



(ยังไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว) 
 

          ……………………………….. 
               (นายวิบูลยศักด์ิ อุดมวนิช) 
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คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

ในระหวางงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจาย
สําหรับเงินเดือน โบนัส คาเบี้ยประชุมและผลประโยชนระยะยาวอื่นของกรรมการและผูบริหารเปน
จํานวนเงิน 18.7 ลานบาท และ 18.0 ลานบาท ตามลําดับ และตามงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 16.7 
ลานบาท และ 15.4 ลานบาท ตามลําดับ 

8. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวย 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน

2554 
31 ธันวาคม 

2553 
30 มิถุนายน 

2554 
31 ธันวาคม 

2553 
เงินสด 21,969 24,875 21,704 24,692 
เงินฝากธนาคารท่ีมอีายุไมเกิน 3 เดือน 198,509 279,845 164,865 241,831 
พันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุไมเกิน 3 เดือน 287,791 415,325 287,791 415,324 
รวม 508,269 720,045 474,360 681,847 

9. เงินลงทุนชั่วคราว 
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 เงินลงทุนชั่วคราวประกอบดวย 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553 
 ราคาทุน มูลคายุติธรรม ราคาทุน มูลคายุติธรรม 
หลักทรัพยเผื่อขาย     
 ตราสารทุน 79,101 75,425 79,101 77,777 
 ตราสารหนี ้ 110,790 107,598 110,374 108,707 
รวมหลักทรัพยเผื่อขาย 189,891 183,023 189,475 186,484 
หัก: ขาดทุนที่ยังไมเกิดข้ึนจากการ     
          เปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุน (6,868) - (2,991) - 
เงินลงทุนช่ัวคราว - สุทธ ิ 183,023 183,023 186,484 186,484 



(ยังไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว) 
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               (นายวิบูลยศักด์ิ อุดมวนิช) 
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10. ลูกหนี้การคา  

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 สามารถจําแนกแยก
ตามอายุหนี้ที่คงคางนับจากวันท่ีถึงกําหนดชําระไดดังนี ้

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถุนายน 

2554 
31 ธันวาคม 

2553 
30 มิถุนายน 

2554 
31 ธันวาคม 

2553 

ยังไมถึงกําหนดชําระ 68,333 78,810 68,333 78,810 
คางชําระ     

ไมเกิน 6 เดือน 68,423 37,285 65,451 36,076 
6 - 12 เดือน 15,396 2,116 14,884 1,715 
เกินกวา 12 เดือน 25,098 24,868 23,780 23,533 

รวมลูกหนี้การคา 177,250 143,079 172,448 140,134 
หัก:  คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (28,815) (27,365) (27,715) (26,314) 
        คาเผื่อรับคืนสินคา (4,542) (4,120) (4,542) (4,120) 

ลูกหนี้การคา - สุทธ ิ 143,893 111,594 140,191 109,700 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 ลูกหนี้การคาสวนท่ีเกินกําหนดชําระมากกวา         
12 เดือน ตามท่ีปรากฎในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 18.15 ลานบาท เปน
ลูกหนี้การคาท่ีบริษัทฯไดบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวแลวต้ังแตป 2541 และบริษัทฯไดดําเนินการ
ฟองรองลูกหนี้ดังกลาวแลว ขณะนี้คดีดังกลาวอยูในระหวางการสอบสวนเพ่ิมเติมของเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยกับเจาหนี้รายอื่นของลูกหนี้รายดังกลาว ทั้งนี้ เจาพนักงานพิทักษทรัพยตองดําเนินการ
สอบสวนเจาหนี้ทุกรายใหเสร็จสิ้นกอนจึงสามารถทําบัญชีสวนแบงทรัพยสินของลูกหนีร้ายดังกลาวได 



(ยังไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว) 
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รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและคาเผื่อการรับคืนสินคาสําหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 สรุปไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 คาเผ่ือหนี้สงสัย

จะสูญ 
คาเผ่ือการรับ

คืนสินคา 
คาเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญ 
คาเผ่ือการรับ

คืนสินคา 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 27,365               4,120 26,314 4,120 
บวก: ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและคาเผื่อ     
             การรับคืนสินคาระหวางงวด 2,540 422 2,540 422 
หัก: โอนกลับบัญชีคาเผ่ือหนี้สงสัย     
             จะสูญระหวางงวด (1,090) - (1,139) - 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 28,815 4,542 27,715 4,542 

11. สินคาคงเหลือ 

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม  30 มิถุนายน 31 ธันวาคม  
 2554 2553 2554 2553 
วัตถุดิบคงเหลือ 25,238 17,607 25,238 17,607 
สินคาระหวางผลิต 4,274 13,045 4,274 13,045 
สินคาสําเร็จรูป 459,451 490,732 457,482 488,406 
รวม 488,963 521,384 486,994 519,058 
หัก:  คาเผ่ือสินคาสูญหาย (8,794) (13,204) (8,794) (13,204) 
หัก   คาเผ่ือสินคาเสื่อมสภาพและ

เคล่ือนไหวชา 
 

(100,542) 
 

(90,922) 
 

 (100,440)                      
 

(90,820) 
สุทธิ 379,627 417,258 377,760 415,034 

 



(ยังไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว) 
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               (นายวิบูลยศักด์ิ อุดมวนิช) 
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รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีคาเผื่อสินคาสูญหายและสินคาเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวชาสําหรับ
งวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 สรุปไดดังนี้ 

(หนวย : พันบาท) 

  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 104,126 104,024 
บวก: ตั้งคาเผื่อการลดลงมูลคาของสินคาระหวางงวด 29,788 29,788 
หัก: โอนกลับบัญชีคาเผื่อการลดลงมูลคาของสินคาคงเหลือ   
  ระหวางงวด (24,578) (24,578) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 109,336 109,234 

12. เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอื่นท่ีมีภาระคํ้าประกัน 
 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอื่นท่ีมีภาระ             

ค้ําประกันนี้ประกอบดวยรายการดังตอไปนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

 30 มิถุนายน 
2554 

31 ธันวาคม 
2553 

อัตราดอกเบี้ย          
(รอยละ) ตอป 

เงินสด 6,604 3,947 - 
เงินฝากประจํา 12 เดือน 4,421 4,627 0.75 
พันธบัตรออมทรัพยอายุ 7 ป 4,500 2,300 4.25 - 5.10 
รวม 15,325 10,874  

 บริษัทฯไดนําเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนดังกลาวไปค้ําประกันการใชไฟฟา การเชาพ้ืนที่และ
ตัวแทนจําหนายหนังสือตามท่ีกลาวในหมายเหตุ 27.3 

 ในเดือนมิถุนายน 2554 บริษัทฯไดนําพันธบัตรจํานวน 2.2 ลานบาท ไปค้ําประกันการไฟฟาเพ่ือ
เปลี่ยนทดแทนพันธบัตรฉบับเดิมที่จะครบกําหนดในเดือนกันยายน 2554 



(ยังไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว) 
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               (นายวิบูลยศักด์ิ อุดมวนิช) 
รองกรรมการผูจัดการและเลขานุการบริษัทฯ   

26 

13. เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 เงินลงทุนในบริษัทยอยที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
  (หนวย: พันบาท)   

  
 
  

 
คาเผื่อการดอยคา มูลคาตามบัญชีตาม 

ชื่อบริษัท ทุนชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน ของเงินลงทุน วิธีราคาทุน - สุทธ ิ
 30 

มิถุนายน  
31  

ธันวาคม  
30 

มิถุนายน 
31  

ธันวาคม  
30 

มิถุนายน 
31  

ธันวาคม  
30 

มิถุนายน 
31  

ธันวาคม  
30 

มิถุนายน 
31  

ธันวาคม  
 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
   (รอยละ) (รอยละ)       
บริษัท ซีเอ็ด 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
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 เนื่องจากมูลคาเงินลงทุนและผลดําเนินงาน
ของบริษทัยอยดังกลาวไมมีสาระสําคัญตองบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทยอย 

13.2 บริษัทฯไดนําเสนองบการเงินรวมระหวางบริษัทฯและบริษัท เพลินพัฒน จํากัด เนื่องจาก
ผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ มีอํานาจในการควบคุมการกําหนดนโยบายทางการเงินและ      
การดําเนินงานของบริษัท เพลินพัฒน จํากัด ซึ่งถือไดวาบริษัทดังกลาวเปนบริษัทยอยตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ”  

13.3 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯไดปรับปรุงรายการสวนตํ่ากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลง
สัดสวนการถือหุนในบริษัทยอย จํานวน 6.64 ลานบาท ซึ่งเกิดขึ้นในชวงป 2548-2549 เปนผล
ใหเงินลงทุนลดลง และมีสวนต่ําจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุนในบริษัทรวมเพิ่มขึ้น
ในสวนของผูถือหุนดวยจํานวนเดียวกัน ในไตรมาส 1 ของปปจจุบัน บัญชีสวนต่ํากวาทุนจาก
การเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอยไดถูกโอนไปเปนสวนหนึ่งของบัญชีกําไร
สะสมในงบการเงินรวม 



(ยังไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว) 
 

          ……………………………….. 
               (นายวิบูลยศักด์ิ อุดมวนิช) 
รองกรรมการผูจัดการและเลขานุการบริษัทฯ   
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14. เงินลงทุนในบริษัทรวม 
 (หนวย: พันบาท) 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  สัดสวน มูลคาตามบัญชีตาม  เงินปนผลที่บริษัทฯ 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ เงินลงทุน วิธีสวนไดเสีย ราคาทุน รับระหวางงวด 
  30 

มิถุนายน 
31  

ธันวาคม  
30 

มิถุนายน  
31  

ธันวาคม  
30 

มิถุนายน 
31  

ธันวาคม  
30 

มิถุนายน 
31  

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

บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด สํานักพิมพผูผลิตวารสาร    25.00    25.00 27,044 27,037 100 100 2,000 1,800 
  เทคนิคและคูมือวิศวกร         
    27,044 27,037 100 100 2,000 1,800 

 1) สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 บริษัทฯรับรูสวนได
เสียจากผลการดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ของบริษัทรวม ซึ่งได
ผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่น โดยแสดงสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัท
รวมในงบกําไรขาดทุนซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน
สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 จํานวนเงิน 2.01 ลานบาท เทากันทั้งสองงวด คิดเปนรอยละ 2.25
และรอยละ 1.55 ของกําไรสําหรับงวดในงบการเงินรวม ตามลําดับ และสําหรับงวดสามเดือนและ       
หกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 จํานวนเงิน 2.76 ลานบาท เทากันท้ังสองงวด คิดเปน      
รอยละ 3.83 และรอยละ 2.30 ของกําไรสุทธิในงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 
ตามลําดับ และ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2554 บริษัทฯมีเงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวจํานวน 27.04 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.14 ของสินทรัพยรวมในงบการเงินรวม 

 2) สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯรับรูสวนไดเสียจากผลการดําเนินงานสําหรับป
สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ของบริษัทรวม ซึ่งไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต
อื่นโดยแสดงรายการสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับป
สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 (รับรูในไตรมาส 2 ป 2553) จํานวนเงิน 2.76 ลานบาท คิดเปน    
รอยละ 3.83 ของกําไรสําหรับปในงบการเงินรวม และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯมี       
เงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวจํานวน 27.04 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.25 ของสินทรัพยรวมใน
งบการเงินรวม 



(ยังไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว) 
 

          ……………………………….. 
               (นายวิบูลยศักด์ิ อุดมวนิช) 
รองกรรมการผูจัดการและเลขานุการบริษัทฯ   
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15. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

2554 สรุปไดดังนี้ 
 (หนวย : พันบาท) 

  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 497,200 325,445 
ซื้อเพ่ิมระหวางงวด - ราคาทุน 332,018 323,024 
โอนเขา 14,166 12,722 
จําหนายระหวางงวด - มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่จําหนาย (145) (145) 
ตัดจําหนายระหวางงวด - มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ตัดจําหนาย (90) (89) 
โอนออก (14,166) (12,722) 
คาเสื่อมราคาสําหรับงวด (53,316) (47,936) 
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 775,667 600,299 

จากการที่บริษัทฯ เลือกบันทึกบัญชีตามเกณฑราคาทุน โดยเม่ือมีการตีราคาสินทรัพยเพ่ิมขึ้นจะบันทึก
เฉพาะมูลคาสุทธิของราคาตามบัญชีท่ีเพ่ิมขึ้นไปยังบัญชีสินทรัพยท่ีตีราคาเพ่ิมคูกับบัญชีสวนเกินทุน
จากการตีราคาสินทรัพยเพ่ิมนั้น สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 มีคาเสื่อมราคาซึ่ง
คํานวณจากสวนเกินทุนฯ ซึ่งตัดจายไปยังบัญชีสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่มในสวนของ    
ผูถือหุน จํานวน 0.49 ลานบาท (2553: 0.49 ลานบาท) ซึ่งถาบริษัทฯ เลือกบันทึกบัญชีคาเสื่อมราคา
สวนเกินทุนฯ ผานงบกําไรขาดทุนจะทําใหบริษัทฯ แสดงกําไรสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี       
30 มิถุนายน 2554 ลดลงจํานวน 0.49 ลานบาท (2553: 0.49 ลานบาท) โดยไมมีผลกระทบตอกําไร     
ตอหุนอยางมีสาระสําคัญ 



(ยังไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว) 
 

          ……………………………….. 
               (นายวิบูลยศักด์ิ อุดมวนิช) 
รองกรรมการผูจัดการและเลขานุการบริษัทฯ   

29 

16. สิทธิการเชาท่ีดิน 
สิทธิการเชาท่ีดินท้ังจํานวน เปนคาใชประโยชนจากหนาท่ีดินตามสัญญาเชาท่ีดินของบริษัทยอยโดย
เชาจากผูถือหุนของบริษัทยอยรวม 2 สัญญา จํานวน 10 ลานบาท มีระยะเวลาเชา 30 ป พ้ืนที่ประมาณ 
20 ไร เพ่ือใชประกอบธุรกิจสถานศึกษา โดยมีขอตกลงวาในระหวางท่ีสัญญานี้มีผลบังคับ ผูใหเชา
สัญญาวาจะไมขายท่ีดินท่ีเชาใหแกบุคคลใดๆ โดยไมไดรับความยินยอมจากบริษัทยอย และหาก     
ผูใหเชามีความจําเปนอยางถึงท่ีสุดอันมิอาจหาทางอื่นใดได ผูใหเชาสัญญาวาจะเสนอขายใหแกบริษัท
ยอยกอนในราคาเชนเดียวกับท่ีเสนอขายแกบุคคลภายนอกและ หากบริษัทยอยไมตอบรับขอเสนอ
ภายใน 60 วัน นับแตวันที่ไดรับคําเสนอก็ใหผูใหเชาตกลงขายใหแกบุคคลภายนอกได โดยผูใหเชาจะ
ดําเนินการใหผูซื้อผูกพันตามสัญญาเชานี้ดวย 

ตามงบการเงินรวม สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 สิทธิการเชาท่ีดินขางตน        
ตัดจายเปนคาใชจาย จํานวน 0.17 ลานบาท (2553: 0.17 ลานบาท) 

17. สิทธิการเชาอาคาร 
สิทธิการเชาอาคารท้ังจํานวน เปนสิทธิการเชาพ้ืนที่ในศูนยการคาชั้นนํา เพ่ือเปดสาขารานหนังสือ      
ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร จํานวน 14 แหง ซึ่งสวนใหญมีอายุประมาณ 15-30 ป โดยสําหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ตัดจายเปนคาใชจาย จํานวน 6.73 ลานบาท (2553: 6.23 ลานบาท) 

18. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
บริษัทฯไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีโดยจัดประเภทที่ดินและสวนปรับปรุงท่ีดินท่ีไมไดใช
ดําเนินงาน เปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน เนื่องจากทางผูบริหารของบริษัทฯมีวัตถุประสงคที่จะ
ขายในอนาคตตามนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 4.2 

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีอสังหาริมทรัพยเ พ่ือการลงทุนสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี           
30 มิถุนายน 2554 สรุปไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม/ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 33,521 
คาเสื่อมราคาสําหรับงวด (33) 
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 33,488 

 



(ยังไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว) 
 

          ……………………………….. 
               (นายวิบูลยศักด์ิ อุดมวนิช) 
รองกรรมการผูจัดการและเลขานุการบริษัทฯ   
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19. คาลิขสิทธิ์การใชซอฟทแวร 
 (หนวย: พันบาท) 

  
งบการเงินรวม 

งบการเงิน           
เฉพาะกิจการ 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2554 6,755 6,493 
ซื้อเพ่ิมระหวางงวด - ราคาทุน 330 323 
คาตัดจําหนายสําหรับงวด (1,140) (1,116) 
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2554 5,945 5,700 

20. รายไดรับลวงหนารอตัดบัญชี 
 (หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม  
 2554 2553 

รายไดรับลวงหนารอตัดบัญชี 37,725 42,383 
หัก: รายไดรับลวงหนารอรับรูรายไดภายในหนึ่งป (30,554) (32,941) 
สุทธิ 7,171 9,442 

ในระหวางงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 รายไดรับลวงหนารอตัดบัญชีมีรายการ
เคลื่อนไหวดังตอไปนี้ 

 (หนวย : พันบาท) 

  รายได    
 คาธรรมเนียม   รายไดคาบํารุง  
 แรกเขา การศึกษา รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 6,025 36,358 42,383 
บวก: เพ่ิมข้ึนระหวางงวด 2,200 51,601 53,801 
หัก: รับรูเปนรายไดระหวางงวด (8,225) (50,234) (58,459) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 - 37,725 37,725 

 



(ยังไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว) 
 

          ……………………………….. 
               (นายวิบูลยศักด์ิ อุดมวนิช) 
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21. เงินกูยืมระยะยาว 
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 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 
เม่ือวันที่ 28 เมษายน 2554 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯเพ่ือใหสอดคลองกับทุนรับชําระแลว ซึ่งเดิมไดเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือรองรับใบสําคัญ
แสดงสิทธิเพ่ือซื้อหุนสามัญซึ่งใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวไดหมดสิทธิแปลงสภาพแลวต้ังแตป 2549 
และ 2551 ของผูถือหุนรายเดิมและสําหรับกรรมการและพนักงาน ตามลําดับ โดยจะลดทุน               
จดทะเบียนจํานวน 4,423,960 หุน มูลคา 4,423,960 บาท ท้ังนี้ บริษัทฯดําเนินการจดทะเบียนลดทุน
กับกระทรวงพาณิชยแลวเม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม 2554 

23. เงินปนผล 
เงินปนผล อนุมัติโดย เงินปนผลจาย เงินปนผลจายตอหุน 

  (พันบาท) (บาท) 
เงินปนผลไตรมาสที่ 4 ป 2552 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันที ่

29 เมษายน 2553 116.61 0.36 
เงินปนผลไตรมาสที่ 1 ป 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

เม่ือวันที ่12 พฤษภาคม 2553 32.39 0.10 
รวมเงินปนผลที่จายในระหวางงวดหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนายน 2553 149.00 0.46 
    
เงินปนผลไตรมาสที่ 4 ป 2553 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันที ่

28 เมษายน 2554 139.29 0.43 
เงินปนผลไตรมาสที่ 1 ป 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

เม่ือวันที ่13 พฤษภาคม 2554 32.39 0.10 
รวมเงินปนผลที่จายในระหวางงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที ่30 มิถุนายน 2554 171.68 0.53 
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24. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
บริษัทฯ คํานวณภาษีเงินไดสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 ในอัตรารอย
ละ 30 และรอยละ 25 ของกําไรสุทธิทางบัญชีภายหลังการบวกกลับรายการปรับปรุงตามประมวล
รัษฎากร ตามลําดับ เนื่องจากบริษัทฯ ใชสิทธิการลดอัตราภาษีเงินไดครบ 3 รอบระยะเวลาบัญชีแลว
ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตรารัษฎากรฉบับท่ี 475        
ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2551 

25. ขอมูลทางการเงินจําแนกสวนงาน 
บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการใน 2 สวนงานหลักคือ (1) ธุรกิจผลิตและจําหนายหนังสือ (2) 
ธุรกิจโรงเรียน และดําเนินธุรกิจในสวนงานของภูมิศาสตรหลักในประเทศไทย ขอมูลทางการเงิน
จําแนกตามสวนงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยมีดังตอไปนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มถิุนายน 
 ธุรกิจผลิตและ    
 จําหนายหนังสือ ธุรกิจโรงเรียน ตัดรายการระหวางกัน งบการเงินรวม 
 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

รายไดจากการดําเนินงานตามสวนงาน 1,430,121 1,301,351 36,803 29,042 (188) (508) 1,466,736 1,329,885 
กําไรจากการดําเนินงานตามสวนงาน 99,311 81,043 9,210 5,467 (4,512) (1,419) 104,009 85,091 
รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน         
   ดอกเบ้ียรับและเงินปนผล       5,919 2,970 
   รายไดอื่น       10,047 6,936 
   สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม           2,007      2,760 
   คาใชจายทางการเงิน       (1,031) (1,040) 
   ภาษีเงินไดนิติบุคคล       (31,892) (24,603) 
กําไรสําหรับงวด       89,059 72,114 

 (หนวย: พันบาท) 
 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
 ธุรกิจผลิตและ    
 จําหนายหนังสือ ธุรกิจโรงเรียน ตัดรายการระหวางกัน งบการเงินรวม 
 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

รายไดจากการดําเนินงานตามสวนงาน 2,699,110 2,453,865 62,441 54,879 (188) (171) 2,761,363 2,508,573 
กําไรจากการดําเนินงานตามสวนงาน 145,130 120,538 8,080 8,871 (4,170) (2,302) 149,040 127,107 
รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน         
   ดอกเบ้ียรับและเงินปนผล       11,865 8,213 
   รายไดอื่น       18,732 18,558 
   สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม       2,007 2,760 
   คาใชจายทางการเงิน       (2,157) (2,135) 
   ภาษีเงินไดนิติบุคคล       (50,431) (34,330) 
กําไรสําหรับงวด       129,056 120,173 
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26. สัญญาเชาระยะยาวและสัญญาบริการ 
26.1 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2554 บริษัทฯ มีสัญญาเชาอาคารและสัญญาบริการเพ่ือใชเปนท่ีทําการสํานักงาน

ใหญและศูนยกระจายสินคาของบริษัทฯ และไดทําสัญญาเชาพื้นท่ีเพ่ือเปนท่ีต้ังสาขารวมท้ังสิ้น จํานวน 
347 สาขา โดยมีอายุสัญญาเชาต้ังแต 1 ปถึง 12 ป 9 เดือน ซึ่งสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี            
30 มิถุนายน 2554 คาเชาและคาบริการสาธารณูปโภคท่ีตองจายรวมท้ังหมดเทากับ 241.6 ลานบาท 
(คาเชาตอปประมาณ 483.2 ลานบาท) โดยคาเชาบางสวนคํานวณจากรอยละของยอดขายและบางสวน
เปนอัตราคงท่ี 

26.2 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2554 บริษัทฯ ไดมีสัญญาเชาอาคารสํานักงานใหญและคลังสินคา (ถนนกิ่งแกว) 
กับบริษัทสองแหง จํานวน 5 ฉบับดังนี้ 

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

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

 - สัญญาเชาอาคารคลังสินคา ระยะเวลาการเชา 2 ป 6 เดือน ตั้งแตวันท่ี 15 มิถุนายน 2552 ถึงวันที่ 
31 ธันวาคม 2554 โดยมีอัตราคาเชาอยูระหวางปละ 4.17 ลานบาท ถึง 4.47 ลานบาท 

 - สัญญาเชาอาคารคลังสินคา (ใหม) ระยะเวลาการเชา 12 ป 9 เดือน ต้ังแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2551 
ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2564 มีอัตราคาเชาอยูระหวางปละ 1.78 ลานบาท ถึง 2.64 ลานบาท และ
จายชําระเงินประกันจํานวน 1.60 ลานบาท ซึ่งผูใหเชาจะคืนเงินประกันเม่ือสิ้นสุดสัญญาเชา 

 - สัญญาเชาอาคารคลังสินคา (ใหม) ระยะเวลาการเชา 10 ป 8 เดือน ตั้งแตวันท่ี 11 ตุลาคม 2553 
ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีอัตราคาเชาอยูระหวางปละ 2.10 ลานบาท ถึง 2.79 ลานบาท และ
จายชําระเงินประกันจํานวน 1.05 ลานบาท ซึ่งผูใหเชาจะคืนเงินประกันเม่ือสิ้นสุดสัญญาเชา 

 ท้ังนี้สัญญาเชาท้ัง 5 ฉบับดังกลาวใหชําระคาเชาลวงหนาเปนรายป 

26.3 บริษัทยอยทําสัญญาเชาท่ีดิน อายุสัญญาเชา 30 ป นับตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2546 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 
2576 เพ่ือใชประกอบธุรกิจสถานศึกษา โดยมีอัตราคาเชา 827,000 บาท ตอป กําหนดใหขึ้นคาเชาใน
อัตรารอยละ 10 ทุก 3 ป 
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27. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น 
27.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2554 บริษัทยอยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุนจํานวนเงิน 41.0 ลานบาท             
ท่ีเกี่ยวของกับการกอสรางอาคารโรงเรียน 

27.2 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเชาดําเนินงาน 
บริษัทฯและบริษัทยอยไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับการเชาพ้ืนท่ีสํานักงานใหญ ท่ีดิน 
และอาคารคลังสินคา อายุของสัญญามีระยะเวลาต้ังแต 3 ถึง 30 ป  

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมีจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายในอนาคตท้ังสิ้นภายใต
สัญญาเชาดําเนินงานดังนี ้

 
ภาระผูกพันท่ีตองจายชําระ 

ลานบาท 

ภายใน 1 ป 4.6 
1 ถึง 5 ป 20.2 
มากกวา 5 ป 47.3 

ในระหวางงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 บริษัทฯมีรายจายตามสัญญาเชาที่รับรูแลวใน    
งบกําไรขาดทุนเปนจํานวนเงิน 14.5 ลานบาท 

27.3 การคํ้าประกัน 
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯไดนําเงินฝากธนาคารจํานวน 8.0 ลานบาท 
ไปเปนหลักประกันการออกหนังสือค้ําประกันโดยธนาคารเพ่ือค้ําประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา
และประกันการเชาพ้ืนท่ีจํานวน 1.0 ลานบาท นอกจากนี้ บริษัทฯไดนําเงินลงทุนอื่นจํานวน 6.2 ลาน
บาท ไปเปนหลักทรัพยในการค้ําประกันการใชไฟฟาและประกันการเชาพ้ืนท่ีสํานักงาน 

27.4 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาใหบริการระยะยาว 

(1) บริษัทฯ ทําสัญญาแตงตั้งตัวแทนจําหนายกับบริษัทในตางประเทศแหงหนึ่ง อายุสัญญา 1 ป 
ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 

(2) บริษัทฯ ทําสัญญาอนุญาตใหใชลิขสิทธิ์หนังสือกับเจาของผลงานตางๆ โดยมีอายุสัญญา 3 ป 
และสามารถตออายุสัญญาไปอีก 3 ปโดยอัตโนมัติและมีการจายคาตอบแทนเปนอัตรารอยละ
ของจํานวนเลมท่ีจัดพิมพหรือจําหนาย 
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(3) บริษัทฯ ทําสัญญาและขอตกลงเพ่ือเชาเครื่องพิมพกับบริษัทแหงหนึ่ง กําหนดระยะเวลา 1 ป
เม่ือครบกําหนดอายุสัญญาแลวไมมีฝายใดฝายหนึ่งบอกเลิกสัญญาเปนลายลักษณอักษรใหถือ
เสมือนวาสัญญามีผลผูกพันตามเดิมตอไปอีก 1 ป อัตราคาบริการงานพิมพคิดจากจํานวนการ
พิมพเอกสาร สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 คาบริการท่ีตองจายมียอดรวม
เทากับ 2.13 ลานบาท (คาบริการตอปประมาณ 4.26 ลานบาท) เม่ือสิ้นสุดสัญญาเชา ผูใหเชามี
สิทธิท่ีจะนําเคร่ืองพิมพท่ีใหเชากลับคืนจากผูเชาไดทันที 

28. การบริหารจัดการทุน  
 วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนท่ีสําคัญของบริษัทฯคือการจัดใหมีซึ่งโครงสรางทางการเงินท่ี

เหมาะสมและการดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง 

 ตามงบดุล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2554 กลุมบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนเปน 2.40:1     
(31 ธันวาคม 2553: 1.91:1) และบริษัทฯมีอัตราสวนเทากับ 2.55:1 (31 ธันวาคม 2553: 1.96:1) 

29. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 
 บริษัทฯไดจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับ

ปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ใหม เพ่ือใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีในงวดปจจุบัน 
ซึ่งไมมีผลกระทบตอกําไรขาดทุนหรือสวนของผูถือหุน การจัดประเภทรายการใหมมีดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ตามท่ีจัด 

ประเภทใหม 
ตามท่ีเคย 
รายงานไว 

ตามท่ีจัด 
ประเภทใหม 

ตามท่ีเคย 
รายงานไว 

เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอื่นที่มีภาระ 
      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 - 

30. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2554 


