บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
รายงาน และ งบการเงิน
31 ธันวาคม 2554 และ 2553

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 งบกําไรขาดทุนรวม งบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับ
ปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และไดตรวจสอบงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบ
ตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดง
ความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา งบการเงินรวมของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น
จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่นํามาแสดงเปรียบเทียบไว ณ ที่นี้ไดตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี
ทานอื่น ซึ่งไดแสดงความเห็นไวอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2554
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตอง
วางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง
อันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปน
จํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช
และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจน
การประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวา
การตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ผลการดําเนินงานและ
กระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยและ
เฉพาะของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป

โดยมิไดเปนการแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขตองบการเงินขางตน ขาพเจาขอใหสังเกตตามที่กลาวไวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5 ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับ
ปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อจัดทําและนําเสนองบการเงินนี้

พิมพใจ มานิตขจรกิจ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
กรุงเทพฯ: 22 กุมภาพันธ 2555

2

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หมายเหตุ
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอื่นที่มีภาระค้ําประกัน
เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนในบริษัทรวม
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
สิทธิการเชาที่ดิน
สิทธิการเชาอาคาร
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
สินทรัพยไมมีตัวตน
คาลิขสิทธิ์และคาแปลหนังสือจายลวงหนา
เงินค้ําประกันการเชาและเงินมัดจํา
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

งบการเงินรวม
2554
2553
(ปรับปรุงใหม)

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
(ปรับปรุงใหม)

9
10
11
8
12
13

570,313,730
178,856,222
132,413,781
396,081,981
39,923,577
1,317,589,291

720,044,731
186,484,074
118,507,777
376,994,285
29,746,852
1,431,777,719

540,048,337
178,856,222
116,604,185
15,024,000
394,433,224
37,642,802
1,282,608,770

681,847,473
186,484,074
113,480,707
24,000
374,771,141
28,508,659
1,385,116,054

14
15
16
17
8, 18
19
5, 20
21

12,389,767
27,044,395
844,502,319
7,372,005
110,294,800
5,342,770
27,178,920
92,243,456
15,030,957
1,141,399,389
2,458,988,680

12,324,734
27,037,098
497,199,924
7,706,846
123,391,166
33,520,669
6,754,844
22,381,807
79,572,619
2,620,418
812,510,125
2,244,287,844

12,389,767
69,432,021
100,000
656,326,364
110,294,800
5,109,940
27,178,920
92,243,456
14,806,002
987,881,270
2,270,490,040

12,324,734
69,432,021
100,000
325,445,042
123,391,166
33,520,669
6,493,063
22,381,807
79,572,619
2,486,963
675,148,084
2,060,264,138

22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

1

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หมายเหตุ
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวของกันที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
รายไดรับลวงหนารอรับรูเปนรายไดภายในหนึ่งป
ภาษีเงินไดคางจาย
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
รายไดรับลวงหนารอตัดบัญชี
เงินกูยืมระยะยาว
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

8, 24

งบการเงินรวม
2554
2553
(ปรับปรุงใหม)

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
(ปรับปรุงใหม)

1,500,207,097

1,266,299,044

1,494,765,388

1,261,875,328

3,400,000
28,948,104
34,177,556

1,400,000
1,000,000
32,940,796
41,227,155

34,177,556

41,227,155

34
26

6,121,974
37,957,936
1,610,812,667

39,242,556
1,382,109,551

6,121,974
36,903,209
1,571,968,127

36,632,178
1,339,734,661

23
25
34

5,303,446
64,600,000
39,620,219
8,509,919
118,033,584
1,728,846,251

9,441,625
58,000,000
1,475,499
8,253,331
77,170,455
1,459,280,006

38,185,058
8,465,002
46,650,060
1,618,618,187

1,475,499
8,141,039
9,616,538
1,349,351,199

8
23

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หมายเหตุ
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 323,921,130 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
(2553: หุนสามัญ 328,345,090 หุน
มูลคาหุนละ 1 บาท)
ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ 323,921,130 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ
สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

งบการเงินรวม
2554
2553
(ปรับปรุงใหม)

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
(ปรับปรุงใหม)

27

29

323,921,130

328,345,090

323,921,130

328,345,090

323,921,130
149,420,558

323,921,130
149,420,558

323,921,130
149,420,558

323,921,130
149,420,558

35,626,917
143,794,698
15,472,183
668,235,486
61,906,943
730,142,429
2,458,988,680
-

35,626,917
198,968,153
17,451,553
725,388,311
59,619,527
785,007,838
2,244,287,844
-

35,626,917
127,431,065
15,472,183
651,871,853
651,871,853
2,270,490,040
-

35,626,917
177,849,285
24,095,049
710,912,939
710,912,939
2,060,264,138
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

3

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หมายเหตุ
รายได
รายไดจากการขาย
รายไดคาธรรมเนียมการศึกษา
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนขาย
ตนทุนบริการ
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
รวมคาใชจาย
กําไรกอนสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
คาใชจายทางการเงิน และ ภาษีเงินไดนิติบุคคล
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล
คาใชจายทางการเงิน
กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรสําหรับป

งบการเงินรวม
2554
2553

8
23
16
12

5,370,058,520
111,344,731
23,950,280
54,409,048
5,559,762,579

4,999,894,423
108,989,657
20,792,027
39,355,644
5,169,031,751

5,363,875,980
26,076,031
51,301,798
5,441,253,809

4,994,332,557
22,472,685
38,172,213
5,054,977,455

8

3,676,139,842
82,002,618
924,719,886
558,889,023
5,241,751,369

3,425,205,821
75,655,200
831,979,720
508,203,152
4,841,043,893

3,674,692,649
924,719,886
531,131,867
5,130,544,402

3,421,069,990
831,979,720
486,787,875
4,739,837,585

318,011,210
2,007,297
320,018,507
(4,453,859)
315,564,648
(87,545,934)
228,018,714

327,987,858
2,759,903
330,747,761
(4,237,314)
326,510,447
(78,082,142)
248,428,305

310,709,407
310,709,407
(328,482)
310,380,925
(87,545,934)
222,834,991

315,139,870
315,139,870
(73,047)
315,066,823
(78,082,142)
236,984,681

225,215,377
2,803,337
228,018,714

243,062,737
5,365,568
248,428,305

222,834,991

236,984,681

0.70

0.75

0.69

0.73

8

16
8
31

การแบงปนกําไร
สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ
สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย

กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

32

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

4

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หมายเหตุ
กําไรสําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
คาเสื่อมราคาของสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย
28
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
การแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ
สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทยอย
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

งบการเงินรวม
2554
2553

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

228,018,714

248,428,305

222,834,991

236,984,681

(7,633,376)
(989,490)
(8,622,866)

7,545,220
(989,490)
6,555,730

(7,633,376)
(989,490)
(8,622,866)

7,545,220
(989,490)
6,555,730

219,395,848

254,984,035

214,212,125

243,540,411

216,592,511

249,618,467

214,212,125

243,540,411

2,803,337
219,395,848

5,365,568
254,984,035

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

5

บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
(หนวย: บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 35)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ
ผลประโยชนของพนักงาน (หมายเหตุ 3)
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 35)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุน
ในบริษัทยอยโอนไปกําไรสะสม (หมายเหตุ 15.2)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ทุนเรือนหุน
สวนเกินมูลคา
ที่ออกและชําระแลว หุนสามัญ
323,921,130
149,420,558
323,921,130
149,420,558

งบการเงินรวม
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สวนเกิน (ต่ํากวา)
ทุนจากการวัด
สวนเกินทุน
รายการอื่น
รวม
รวม
กําไรสะสม
มูลคาเงินลงทุนใน จากการตีราคา ของการเปลี่ยนแปลง องคประกอบอื่น สวนของผูถือหุน
จัดสรรแลว
ยังไมไดจัดสรร หลักทรัพยเผื่อขาย
สินทรัพย
ที่เกิดจากผูถือหุน ของสวนของผูถือหุน ของบริษัทฯ
35,626,917
169,693,361
(10,536,683)
28,076,002
(6,643,496)
10,895,823
689,557,789
(213,787,945)
(213,787,945)
243,062,737
7,545,220
(989,490)
6,555,730
249,618,467
35,626,917
198,968,153
(2,991,463)
27,086,512
(6,643,496)
17,451,553
725,388,311

สวนของผูมี
สวนไดเสียที่
ไมมีอํานาจ
ควบคุม
ของบริษัทยอย
54,253,959
5,365,568
59,619,527

รวม
สวนของ
ผูถือหุน
743,811,748
(213,787,945)
254,984,035
785,007,838

323,921,130

149,420,558

35,626,917

198,968,153

(2,991,463)

27,086,512

(6,643,496)

17,451,553

725,388,311

59,619,527

785,007,838

-

-

-

(37,282,911)
(236,462,425)
225,215,377

(7,633,376)

(989,490)

-

(8,622,866)

(37,282,911)
(236,462,425)
216,592,511

(515,921)
2,803,337

(37,798,832)
(236,462,425)
219,395,848

323,921,130
-

149,420,558
-

35,626,917
-

(6,643,496)
143,794,698
-

(10,624,839)

26,097,022

6,643,496
-

6,643,496
15,472,183
-

668,235,486

61,906,943
-

730,142,429
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

6

บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 35)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ทุนเรือนหุน
ที่ออกและชําระแลว
323,921,130
323,921,130

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ
ผลประโยชนของพนักงาน (หมายเหตุ 3)
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 35)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

สวนเกินมูลคา
หุนสามัญ
149,420,558
149,420,558

กําไรสะสม
จัดสรรแลว
ยังไมไดจัดสรร
35,626,917
154,652,547
(213,787,945)
236,984,681
35,626,917
177,849,283

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สวนเกิน (ต่ํากวา) ทุน
จากการวัด
สวนเกินทุน
รวม
มูลคาเงินลงทุนใน
จากการตีราคา
องคประกอบอื่น
หลักทรัพยเผื่อขาย
สินทรัพย
ของสวนของผูถือหุน
(10,536,683)
28,076,002
17,539,319
7,545,220
(989,490)
6,555,730
(2,991,463)
27,086,512
24,095,049

รวม
สวนของ
ผูถือหุน
681,160,471
(213,787,945)
243,540,411
710,912,937

323,921,130

149,420,558

35,626,917

177,849,283

(2,991,463)

27,086,512

24,095,049

710,912,937

323,921,130
-

149,420,558
-

35,626,917
-

(36,790,784)
(236,462,425)
222,834,991
127,431,065
-

(7,633,376)
(10,624,839)

(989,490)
26,097,022

(8,622,866)
15,472,183
-

(36,790,784)
(236,462,425)
214,212,125
651,871,853
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

7

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

2554

2553

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

315,564,648

326,510,447

310,380,925

315,066,823

107,822,439
1,255,351
448,094
972,623
12,496,225

103,959,231
3,714,715
-364,452
-1,114,392
15,694,495

97,050,761
140,807
448,094
972,623
12,496,225

92,291,896
3,334,880
-364,452
-1,114,392
15,694,495

3,834,011
-2,007,297
19,950,313
20,360,538
5,804,035
2,195,224
7,101,990
-1,386,561
13,431,207
2,338,926
-6,156,048

8,209,452
-2,759,903
2,920,877
24,642,360
1,175,921
768,512
13,366,609
2,495,612
-11,162,233

3,834,011
19,814,287
20,360,538
5,804,035
1,861
6,674,865
-919,500
13,096,366
2,289,880
-6,156,048

8,107,408
2,920,877
24,642,360
1,175,921
767,592
13,027,996
2,447,515
-11,162,233

4,453,859
-13,229,115
-10,721,165

3,582,610
4,237,314
-6,773,232
-14,018,796

328,482
-13,154,025
-12,922,007

3,582,610
73,047
-6,653,890
-15,818,796

484,529,297

475,085,147

460,542,180

448,019,657

งบการเงินรวม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรกอนภาษี
เปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคา
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
รายการปรับปรุงจากการเคลียรบัญชีลูกหนี้
คาใชจายจากประมาณการรับคืนสินคา
คาใชจายจากสินคาสูญหาย
คาใชจายจากสํารองสินคาสูญหาย เสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวชา
(โอนกลับบัญชี)
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
คาใชจายสินคาเสียหายจากเหตุการณไฟไหม
ตัดจําหนายสินคาและอุปกรณที่เสียหายจากน้ําทวม
คาใชจายจากการบริจาคสินคา
คาใชจายจากการทําลายสินคา
คาใชจายจากการบริจาคอุปกรณ
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายและตัดจําหนายอุปกรณ
สิทธิการเชาที่ดินและอาคารตัดจาย
คาลิขสิทธิ์การใชซอฟตแวรตัดจาย
รายการปรับปรุงจากการเคลียรบัญชีเจาหนี้การคาและเจาหนี้คูปอง
รายการปรับปรุงจากการเคลียรบัญชีคาลิขสิทธิ์และคาแปลหนังสือสุทธิ
กับรายการคางจาย
ดอกเบี้ยจาย
รายไดดอกเบี้ย
รายไดเงินปนผล
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
และหนี้สินดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

8

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

2554

2553

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

5,704,109
-76,834,092
(7,272,647)
-19,814,287
-5,375,977
-4,797,113
-12,670,837
-12,410,543

-15,137,311
-28,516,682
9,090,979
17,792,555
2,768,948
-3,278,013
-10,249,046
-86,957

15,129,286
-78,514,169
-7,125,025
-19,814,287
-2,009,120
-4,797,113
-12,670,837
-12,318,515

-14,757,008
-28,701,514
9,593,379
17,792,555
-88,900
-3,278,013
-10,249,046
-103,156

201,263,313
-8,130,871
19,763,772
9,074,981
6,659,237
-634,120
256,580
579,310,802
-4,453,859
-94,596,461
480,260,482

128,297,571
-9,254,353
28,110,786
(25,068,502)
-1,017,277
-953,672
567,584,173
(4,237,314)
(68,451,169)
494,895,690

208,936,870
19,214,256
10,161,971
270,506
-634,120
323,963
576,695,846
-328,482
-94,596,461
481,770,903

128,169,312
24,459,924
(25,068,502)
1,745,353
-729,800
546,804,241
(73,047)
(68,451,169)
478,280,025

-5,524
13,230,046
12,721,165
-427,801,960
1,719,100
-926,852
-401,064,025

10,005,774
6,413,617
15,818,796
(115,737,817)
795,877
(1,833,742)
(19,861,755)
(104,399,250)

-5,524
13,154,956
12,922,007
-398,920,483
1,713,220
-906,757
-15,000,000
-387,042,581

10,005,774
6,277,323
15,818,796
(99,145,440)
758,147
(1,833,742)
(19,861,755)
(12,000)
(87,992,897)

งบการเงินรวม
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การคา
สินคาคงเหลือ
คาใชจายจายลวงหนา
ลูกหนี้เงินชดเชยคาเสียหายจากการเคลมประกัน
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
คาลิขสิทธิ์และคาแปลจายลวงหนา
เงินค้ําประกันการเชาและเงินมัดจํา
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคา
รายไดรับลวงหนารอตัดบัญชี
คาใชจายคางจาย
เจาหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
จายผลประโยชนระยะยาวใหพนักงาน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
จายดอกเบี้ย
จายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
ดอกเบี้ยรับ
เงินปนผลรับ
ซื้อที่ดินและอุปกรณ
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ
ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
เงินสดจายสิทธิการเชาพื้นที่สาขา
เงินสดจายจากการใหกูยืมแกบริษัทยอย
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

9

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

งบการเงินรวม
2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอื่นที่มีภาระค้ําประกันลดลง
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้น
เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
เงินสดจายเจาหนี้คาสินทรัพย
จายเงินปนผล
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินปลายป (หมายเหตุ 9)
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
รายการที่มิใชเงินสด
รับรูรายการกําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคา
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายในสวนของผูถือหุน
ซื้อสินทรัพยถาวรโดยยังไมไดจายชําระ
รับรูคาเสื่อมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม
ในสวนของผูถือหุน
รายการปรับปรุงสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
กับกําไรสะสมตนงวดเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
บัญชีเรื่องผลประโยชนพนักงาน

2553

-65,033
9,000,000
(1,400,000)
-236,462,425
-228,927,458
-149,731,001
720,044,731
570,313,730
-

(210,000)
(1,261,016)
-213,787,946
-215,258,962
175,237,478
544,807,253
720,044,731

-65,033
-236,462,425
-236,527,458
-141,799,136
681,847,473
540,048,337
-

(1,261,016)
-213,787,946
-215,048,962
175,238,166
506,609,307
681,847,473

-7,633,376
4,281,021

7,545,220
2,263,540

-7,633,376
4,281,021

7,545,220
2,210,746

989,490

989,490

989,490

989,490

37,282,911

-

36,790,784

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

10

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
1.

ขอมูลทั่วไป
บริ ษัท ซี เ อ็ ดยู เ คชั่น จํ ากั ด (มหาชน) (“บริ ษั ทฯ”) เป น บริษัท มหาชนซึ่ งจั ดตั้ งและมีภู มิลํ าเนาใน
ประเทศไทย บริษัทฯจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2536 ที่อยู
ตามที่จดทะเบียนของบริษั ทฯอยูที่ 1858/87-90 อาคารเนชั่นทาวเวอร ชั้ นที่ 19 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีศูนยกระจายสินคาตั้งอยูเลขที่ 99 หมู 1 ถนนกิ่งแกว
ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
บริษัทฯและบริษัทยอยประกอบกิจการในประเทศไทยโดยไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจดังนี้

2.

1.

ธุ ร กิ จร า นหนั ง สื อ โดยเป น ผู ดํ า เนิ น งาน ร า นซี เ อ็ ด บุ ค เซ็ น เตอร และเครื อ ขา ย ซึ่ ง ได แ ก
รานเครือขายซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร และศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยหลายแหงที่บริษัทฯ เปนผูบริหาร
เอง ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด

2.

ธุรกิจรับจัดจําหนายหนังสือ โดยจัดจําหนายใหกับหนังสือที่บริษัทฯผลิตเองและสํานักพิมพอื่น
เพื่อจําหนายใหกับรานหนังสือทั่วไป รวมทั้งชองทางการขายอื่นๆ

3.

ธุรกิจสํา นักพิมพ โดยผลิตหนังสื อ วารสารเชิงวิชาการและสาระความรู รับจางโฆษณาเพื่ อ
จัดพิมพลงในวารสารรายเดือนที่บริษัทฯ ผลิตขึ้น รับจางพิมพหนังสือ

4.

SE-ED Learning Center จัดค ายเยาวชน SE-ED Kiddy Camp กิจกรรมการเรียนรูสําหรั บ
เยาวชน หลักสูตรการฝกอบรม และสัมมนาสําหรับบุคคลทั่วไป

5.

โรงเรียนเพลินพัฒนา สถาบันการศึกษาเอกชนเปดสอนในระดับเตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึก ษา
ปที่ 6

เกณฑในการจัดทํางบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดย
แสดงรายการในงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันที่ 28 กันยายน
2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
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งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปน ทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเ กณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่น ในนโยบายการ
บัญชี
2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม
ก)

งบการเงิ น รวมนี้ ไ ด จั ดทํ า ขึ้ น โดยรวมงบการเงิ น ของบริ ษั ท ซีเ อ็ ดยู เ คชั่ น จํ า กั ด (มหาชน)
(ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “บริษัทฯ”) และบริษัทยอย (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “บริษัทยอย”) ดังตอไปนี้
จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

อัตรารอยละ
ชื่อบริษัท
ลักษณะธุรกิจ
ของการถือหุน
2554
2553
รอยละ
รอยละ
บริษัท ซีเอ็ด บุคเซ็นเตอร จํากัด*
ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
ไทย
99.93
99.93
บริษัท เพลินพัฒน จํากัด
ธุรกิจโรงเรียน
ไทย
48.82
48.82
* บริษั ทฯไมไ ดร วมงบการเงินของบริษั ท ซี เ อ็ ดบุคเซ็ นเตอร จํากัด ในงบการเงิน รวมสํา หรับ ปสิ้ นสุด วัน ที่
31 ธันวาคม 2554 เนื่องจากมูลคาเงินลงทุน และผลดํา เนินงานของบริษัทย อยดั งกลา วไม มีสาระสํา คัญต อ
งบการเงินรวมของบริษัทฯ

ข)

บริ ษัทฯนํ า งบการเงิ นของบริษั ทย อ ยมารวมในการจั ดทํ า งบการเงิ นรวมตั้ งแตวัน ที่บริษั ทฯ
มีอํานาจในการควบคุมบริษัทยอยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น

ค)

งบการเงิน ของบริษั ทย อยไดจัด ทําขึ้นโดยใชน โยบายการบัญชีที่สําคัญ เชน เดียวกั นกับของ
บริษัทฯ

ง)

ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันที่มีสาระสําคัญไดถูกตัดออก
จากงบการเงินรวมนี้แลว

จ)

สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรือ ขาดทุนและสินทรัพยสุทธิ
ของบริษัทยอยสวนที่ไมไดเ ปนของบริษัทฯ และแสดงเปนรายการแยกตางหากในสวนของ
กําไรหรือขาดทุนรวมและสวนของผูถือหุนในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษัทฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชนตอสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุน ในบริษัทยอย
และบริษัทรวมตามวิธีราคาทุน
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3.

การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหมในระหวางป
ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯได ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบั บปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชี
ใหมที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีดังนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)

การนําเสนองบการเงิน
สินคาคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และ
ขอผิดพลาด
เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญากอสราง
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
สัญญาเชา
รายได
ผลประโยชนของพนักงาน
ตนทุนการกูยืม
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริษัทรวม
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง
สวนไดเสียในการรวมคา
กําไรตอหุน
งบการเงินระหวางกาล
การดอยคาของสินทรัพย
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
สินทรัพยไมมีตัวตน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 18(ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 19
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 26
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 29
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ
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ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 6
การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15
สัญญาการกอสรางอสังหาริมทรัพย
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 31
รายได - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
มาตรฐานการบัญชีขางตนไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินนี้ ยกเวนมาตรฐานการ
บัญชีดังตอไปนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
มาตรฐานการบัญ ชีฉ บับนี้กํ าหนดให กิจการรั บรู ผ ลประโยชน ที่ใหกั บพนัก งานเปน คา ใช จายเมื่ อ
กิจการไดรับบริการจางงานจากพนักงานแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจการจะตองประเมินและบันทึก
หนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชนของพนักงานเนื่องจากเกษียณอายุ และผลประโยชนระยะยาวอื่นที่ใหกับ
พนั กงาน โดยใชก ารคํ านวณตามหลั กคณิตศาสตร ประกั นภั ย ซึ่ งเดิมบริษั ทฯและบริ ษัทยอ ยรั บรู
ผลประโยชนที่ใหกับพนักงานดังกลาวเมื่อเกิดรายการ
บริษัทฯและบริษัทยอยไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวในปปจจุบันและรับรูหนี้สินในชวง
ที่เ ปลี่ ยนแปลงโดยบั นทึ ก ปรับกั บกํ าไรสะสม ณ วั น ต น งวดของป ปจจุบัน จํา นวน 37.8 ลา นบาท
(เฉพาะของบริษัทฯ: จํานวน 36.8 ลานบาท) การเปลี่ยนแปลงนี้ทําใหบริษัทฯและบริษัทยอ ยมีกําไร
สําหรับป 2554 ลดลงเปนจํานวน 7.1 ลานบาท (0.02 บาทตอหุน) (เฉพาะของบริษัทฯ: กําไรลดลงเปน
จํานวน 7.0 ลานบาท กําไรตอหุนลดลง 0.02 บาทตอหุน) ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
บัญชีดังกลาวแสดงอยูในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เรื่องอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการเลือกบันทึกอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดวยวิธีราคาทุน
(ต อ งเป ดเผยมู ล ค า ยุ ติธ รรมในหมายเหตุป ระกอบงบการเงิ น )หรือ ด วยวิธี มูล ค า ยุ ติธ รรมซึ่ งการ
เปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมใหรับรูในกําไรหรือขาดทุนเดิมบริษัทฯบันทึกอสังหาริมทรัพยเพื่อการ
ลงทุนภายใตรายการที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดินไมใชดําเนินงาน ซึ่งแสดงตามวิธีราคาทุน บริษัทฯ
ไดเ ปลี่ย นแปลงนโยบายการบัญชีโดยจัดประเภทอสังหาริ มทรั พย เ พื่อ การลงทุนเปนรายการแยก
ตางหากและบันทึกดวยวิธีราคาทุน โดยเริ่มถือปฏิบัติในปปจจุบัน
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4.

มาตรฐานการบัญชีใหมที่ยังไมมีผลบังคับใช
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมซึ่งมีผลบังคับใช
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดขางลางนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12
ภาษีเงินได
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบั ญชีสํ าหรั บเงิ นอุดหนุน จากรัฐบาล และการเปดเผยขอ มู ล
เกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของอั ตราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ตางประเทศ
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10
ความช ว ยเหลือ จากรั ฐ บาล - กรณี ที่ ไ ม มี ค วามเกี่ ย วข อ งอย า ง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
ฉบับที่ 21
ภาษี เ งิ น ได - การได รั บ ประโยชน จ ากสิ น ทรั พ ย ที่ ไ ม ไ ด คิ ด
คาเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม
ฉบับที่ 25
ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีข องกิจการหรือ
ของผูถือหุน
ฝายบริหารของบริษัทฯเชื่อวามาตรฐานการบัญชีขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอ
งบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ ยกเวนมาตรฐานการบัญชีดังตอไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการระบุผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดจากความแตกตางของมูลคา
สินทรัพยและหนี้สินระหวางเกณฑทางบัญชีและภาษีอากร เพื่อรับรูผลกระทบทางภาษีเปนสินทรัพย
หรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑที่กําหนด
ปจจุบันฝายบริหารของบริษัทฯอยูระหวางการประเมินผลกระทบที่อาจมีตองบการเงินในปที่เริ่มนํา
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ
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5.

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ
ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯและบริษัทยอยไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สําคัญตามที่กลาวใน
หมายเหตุ 3 เนื่อ งจากบริษั ทฯนํ ามาตรฐานการบัญชีฉ บับปรับปรุ งและมาตรฐานการบัญชีใหมมา
ถือปฏิบัติผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวแสดงเปนรายการแยกตางหากใน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
จํานวนเงินของรายการปรับปรุงอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนและสํารองผลประโยชนระยะยาวของ
พนักงานมีผลกระทบตอรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 1 มกราคม
2554 ตามลําดับ ดังนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดินไมใชดําเนินงานลดลง
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
กําไรสะสม - ยังไมไดจัดสรรลดลง

6.

งบการเงินเฉพาะ
ของกิจการ

33,521
(33,521)

33,521
(33,521)

37,799
(37,799)

36,791
(36,791)

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

6.1 การรับรูรายได
ก)

รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อบริษัทฯไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญของ
ความเปนเจา ของสิน คาใหกั บผูซื้อแลว รายไดจากการขายแสดงมูล คา ตามราคาในใบกํากั บ
สินคาโดยไม รวมภาษีมูล ค า เพิ่ม สําหรั บสินคาที่ไดสงมอบหลังจากหักส วนลดแลว ยกเว น
รายไดจากการฝากขายจะรับรูรายได เมื่อไดรับรายงานการขายหรือไดรับชําระคาสินคาแลวแต
เหตุการณใดจะเกิดขึ้นกอน

ข) รายไดจากการโฆษณารับรูเมื่อมีการลงโฆษณาแลว
ค) รายไดคาธรรมเนียมแรกเขา รับรูเปนรายไดทั้งจํานวนเมื่อสิทธิ์การเปนนักเรียนเกิดขึ้น
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ง)

รายไดคาบํารุงการศึกษา รับรูเปนรายไดตามระยะเวลาการศึกษา

จ)

ดอกเบี้ยรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง

ฉ) เงินปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปนผล
6.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี
สภาพคลอ งสูง ซึ่ง ถึง กํ าหนดจ า ยคืน ภายในระยะเวลาไมเ กิ น 3 เดือ นนับจากวั น ที่ได มาและไมมี
ขอจํากัดในการเบิกใช
6.3 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น/คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและคาเผื่อรับคืนสินคา
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้ อื่นแสดงมูล คาตามจํานวนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ บริษัทฯบันทึก คาเผื่อ หนี้
สงสั ย จะสู ญ สํ าหรั บผลขาดทุ น โดยประมาณที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการเก็ บเงิ น จากลู ก หนี้ ไ ม ไ ด ซึ่ ง
โดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหนี้
ค า เผื่ อ รั บคื น สิ น ค า คํ า นวณจากอั ต ราร อ ยละของการรั บ คื น ถั วเฉลี่ ย ทั้ ง ป ข องลู ก หนี้ ต า งจั ง หวั ด
ณ วันสิ้นงวดบัญชี
6.4 สินคาคงเหลือ/คาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวชาและคาเผื่อสินคาสูญหาย
สินคาสําเร็จรูปแสดงมูลคาตามราคาทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก หรือ มูลคาสุทธิทจะได
ี่ รับแลวแตราคาใด
จะต่ํากวา ราคาทุนดังกลาวหมายถึงตนทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้งคาโสหุยโรงงานดวย
งานระหวางทําแสดงมูลคาตามราคาทุน มาตรฐาน (ซึ่งใกลเคียงกับตนทุนจริง) หรือมูล คาสุทธิที่จะ
ไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา
วัตถุ ดิบแสดงมูลคาตามราคาทุ นถัวเฉลี่ ยถวงน้ํ าหนัก หรือ มูล คาสุท ธิที่จะไดรับแลวแตร าคาใดจะ
ต่ํากวา และจะถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช
คาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวชา ประมาณการสัดสวนรอยละจากอัตราการหมุนของสินคา
ประกอบกับการพิจารณาของบรรณาธิการหนังสือ
คาเผื่อสินคาสูญหายในป 2554 และ 2553 คํานวณจากอัตรารอยละ 0.30 และรอยละ 0.55 ของยอดขาย
ในแตละสาขา ตามลําดับ ซึ่งบริษัทฯ จะกลับรายการคาเผื่อดังกลาว เมื่อมีการตรวจนับสินคาคงเหลือ
และบันทึกผลขาดทุนจากสินคาทีส่ ูญหายจริงของสาขาจากผลการตรวจนับ

17

6.5 เงินลงทุน
ก)

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของ
หลักทรัพยดังกลาวบันทึกเปนรายการตางหากในสวนของผูถือหุน และจะบันทึก ในสวนของ
กําไรหรือขาดทุนเมื่อไดจําหนายหลักทรัพยนั้นออกไป

ข)

เงินลงทุนในบริษัทรวมที่แสดงอยูในงบการเงินรวมแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย

ค)

เงินลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวมที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธี
ราคาทุน

มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวัน
ทําการสุดทายของป สวนมูลคายุติธรรมของตราสารหนี้คํานวณโดยใชอัตราผลตอบแทนที่ประกาศ
โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิของ
หนวยลงทุน
บริษัทฯใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน
6.6 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
บริษัทฯบั นทึ ก มู ลค าเริ่มแรกของอสังหาริมทรั พยเ พื่อ การลงทุนในราคาทุน ซึ่งรวมต นทุ นการทํ า
รายการ หลังจากนั้น บริษัทฯจะบัน ทึกอสังหาริมทรัพยเพื่อ การลงทุนดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคา
สะสมและคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
คาเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเสนตรงตามอายุก ารให
ประโยชนโดยประมาณ 10 ป คาเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพยเพื่อ การลงทุนรวมอยูในการคํานวณ
ผลการดําเนินงาน
ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่เปนที่ดิน
บริษัทฯรับรูผลตางระหวางจํานวนเงินที่ไดรับสุทธิจากการจําหนายกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
ในสวนของกําไรหรือขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนออกจากบัญชี
6.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา
ที่ดินและอาคารพรอมสวนปรับปรุงแสดงมูลคาตามราคาที่ตีใหมหัก คาเสื่อมราคาสะสม และคาเผื่อ
การดอยคาของสินทรัพย (ถามี)

18

บริษัทฯบัน ทึก มู ลคา เริ่มแรกของที่ ดินและอาคารในราคาทุน ณ วัน ที่ได สินทรัพยมา หลังจากนั้ น
บริ ษัทฯจั ดให มี การประเมิ น ราคาที่ดิน และอาคารโดยผูประเมิ นราคาอิ ส ระและบั น ทึก สินทรั พย
ดังกลาวในราคาที่ตีใหม ทั้งนี้บริษัทฯจัดใหมีการประเมินราคาสินทรัพยดังกลาวทุก 5 ปเพื่อมิใหราคา
ตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ
อุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม และคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)
บริษัทฯบันทึกสวนตางซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพยดังตอไปนี้
-

บริ ษั ท ฯบั น ทึ ก ราคาตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรัพย ที่เ พิ่ มขึ้ น จากการตี ราคาใหม ในกํ าไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่นและรับรูจํานวนสะสมในบัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย” ในสวนของ
ผูถือหุน อยางไรก็ตาม หากสินทรัพยนั้นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษัทฯไดรับรูราคาที่ลดลง
ในสวนของกําไรหรือขาดทุนแลว สวนที่เพิ่มจากการตีราคาใหมนี้จะถูก รับรูเปนรายไดไมเกิน
จํานวนที่เคยลดลงซึ่งรับรูเปนคาใชจายปกอนแลว

-

บริ ษัทฯรั บรู ร าคาตามบั ญชี ของสิน ทรั พย ที่ล ดลงจากการตี ราคาใหม ในสวนของกํ าไรหรื อ
ขาดทุน อยางไรก็ตาม หากสินทรัพยนั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงคางของบัญชี
“สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย” อยูในสวนของผูถือหุน สวนที่ลดลงจากการตีราคาใหม
จะถูกรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในจํานวนที่ไมเกินยอดคงเหลือของบัญชี “สวนเกินทุน
จากการตีราคาสินทรัพย”

คา เสื่ อมราคาของอาคารและอุ ปกรณ คํา นวณจากราคาทุน หรื อราคาที่ตีใหมข องสิ นทรัพยโ ดยวิ ธี
เสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณดังนี้
สวนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
คาตกแตงอาคาร
เครื่องใชสํานักงานและเครื่องปรับอากาศ
ยานพาหนะ

10 - 20
20 - 24
5-6
3-5
5

ป
ป
ป
ป
ป

บริษัทฯบันทึกคาเสื่อมราคาที่คํานวณไดขางตน ดังตอไปนี้
-

คาเสื่อมราคาของสวนที่คํานวณจากราคาทุนรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน
คาเสื่อมราคาของสวนที่ตีราคาเพิ่มตัดจําหนายไปสูบัญชีสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยใน
สวนของผูถือหุน

ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและงานระหวางกอสราง
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บริษัทฯและบริษัทยอยตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ออกจากบัญชี เมื่อจําหนายสินทรัพยหรือ
คาดวาจะไมไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหรือ การจําหนายสิน ทรัพย รายการ
ผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย จะรับรูในสวนของกําไรหรือ ขาดทุนเมื่อบริษัทฯและ
บริษัทยอยตัดรายการสินทรัพยนนั้ ออกจากบัญชี
6.8 ตนทุนการกูยืม
ตนทุนการกูยืมของเงินกูที่ใชในการไดมา การกอสราง หรือการผลิตสินทรัพยที่ตองใชระยะเวลานาน
ในการแปลงสภาพใหพรอมใชหรือขาย ไดถูกนําไปรวมเปนราคาทุนของสิน ทรัพยจนกวาสินทรัพย
นั้นจะอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามที่มุงประสงค สวนตนทุนการกูยืมอื่นถือเปนคาใชจายในงวดที่
เกิดรายการ ตนทุนการกูยืมประกอบดวยดอกเบี้ยและตนทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูยืมนั้น
6.9 สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไม มีตัวตนแสดงมูล คาตามราคาทุ นหักคาตัดจํ าหนายสะสมและคา เผื่อ การด อยคาสะสม
(ถามี) ของสินทรัพยนั้น
บริษัทฯและบริษัทยอ ยตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบ
ตลอดอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพย
ดังกล าวเมื่ อมีข อบงชี้ วาสิน ทรัพยนั้นเกิดการดอ ยคา บริษัทฯและบริษั ทยอยจะทบทวนระยะเวลา
การตัด จํ า หน า ยและวิ ธี ก ารตั ดจํา หน า ยของสิ น ทรั พย ไม มี ตัวตนดั ง กล า วทุ ก สิ้น ป เ ป น อย างน อ ย
คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุน
สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดมีดังนี้
คอมพิวเตอรซอฟทแวร
คาลิขสิทธิ์และคาแปลหนังสือ

อายุการใหประโยชน
3 - 5 ป
ตัดจายตามปริมาณหนังสือที่ขายได

6.10 สิทธิการเชาที่ดินและอาคารและคาตัดจําหนาย
สิทธิการเชาที่ดินและอาคารแสดงตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม คาตัดจําหนายของสิทธิการเชา
ที่ดินและอาคารคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชา
คาตัดจําหนายรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน
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6.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือ กิจการที่เ กี่ยวข อ งกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือ กิจการที่มีอํานาจควบคุ มบริษัทฯ
หรือถูกบริษัทฯควบคุมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภ ายใตการควบคุมเดียวกันกับ
บริษัทฯ
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออมซึ่งทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการ
หรือพนักงานของบริษัทฯที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ
6.12 สัญญาเชาระยะยาว
สัญญาเชาที่ดิน อาคาร และอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปน เจาของสวนใหญได
โอนไปใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูล คา
ยุติธรรมของสินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแต
มูลคาใดจะต่ํากวา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว
สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่ไดมา
ตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชา
จํานวนเงิ นที่จายตามสั ญญาเชา ดําเนินงานรั บรูเ ปนคาใช จายในส วนของกํ าไรหรือ ขาดทุนตามวิ ธี
เสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชา
6.13 เงินตราตางประเทศ
รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สินทรัพยและหนี้สินที่เ ปนตัวเงินซึ่งอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแ ปลงคาเปนเงินบาทโดยใช
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กํา ไรและขาดทุน ที่เ กิดจากการเปลี่ย นแปลงในอั ตราแลกเปลี่ย นไดรวมอยู ในการคํานวณผลการ
ดําเนินงาน
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6.14 การดอยคาของสินทรัพย
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทยอยจะทําการประเมินการดอยคาของที่ดิน อาคาร
และอุ ปกรณหรือ สิน ทรัพยที่ไม มีตัวตนอื่น ของบริษัทฯและบริษั ทยอ ยหากมีขอ บง ชี้วาสิน ทรั พย
ดังกลาวอาจดอยคา บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูขาดทุนจากการดอยคาเมื่อมูล คาที่คาดวาจะไดรับคืน
ของสินทรัพยมีมูลคาต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ทั้งนี้มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหมายถึง
มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูง
กวา
บริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกําไรหรือขาดทุน ยกเวน
ในกรณีที่ที่ดิน อาคารและอุปกรณซึ่งใชวิธีการตีราคาใหมแ ละไดบันทึกสวนเกินทุน จากการตีราคา
ใหมไวในสวนของผูถือหุน ขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูในสวนของผูถือหุนไมเกินไปกวาสวนเกิน
ทุนจากการตีราคาที่เคยบันทึกไว
หากในการประเมินการดอยคาของสินทรัพย มีขอบงชี้ที่แสดงใหเห็นวาผลขาดทุนจากการดอยคาของ
สินทรัพยที่รับรูในงวดกอนไดหมดไปหรือลดลง บริษัทฯและบริษัทยอยจะประมาณมูลคาที่คาดวาจะ
ไดรับคืนของสินทรัพยนั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาที่รับรูในงวดกอนก็ตอเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใชกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนภายหลังจากการรับรูผลขาดทุนจากการ
ดอยค าครั้งลาสุด โดยมูลคาตามบั ญชีของสินทรัพยที่เพิ่มขึ้ นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการ
ดอยคาตองไมสูงกวามูลคาตามบัญชีที่ควรจะเปนหากกิจการไมเคยรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของ
สินทรัพย ในงวดกอ นๆ บริ ษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึ กกลั บรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของ
สินทรัพยโดยรับรูไปยังสวนของกําไรหรือขาดทุนทันที เวนแตสินทรัพยนั้นแสดงดวยราคาที่ตีใหม การ
กลับรายการสวนที่เกินกวามูลคาตามบัญชีที่ควรจะเปนถือเปนการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม
6.15 ผลประโยชนของพนักงาน
ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทฯและบริษัทยอยรับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจาย
เมื่อเกิดรายการ
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ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริษัทฯและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสม
และเงินที่บริษัทฯจายสมทบใหเ ปนรายเดือ น สินทรัพยข องกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกจาก
สิน ทรัพยข องบริษั ทฯและบริ ษัทยอ ย เงิ นที่ บริษั ทฯจายสมทบกองทุ น สํารองเลี้ย งชี พบัน ทึ กเป น
คาใชจายในปที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชนหลังออกจากงานและผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงาน
บริ ษั ทฯและบริ ษัทย อ ยมี ภ าระสํ า หรั บเงิ น ชดเชยที่ ต อ งจ า ยให แ ก พนั ก งานเมื่ อ ออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงาน และตามโครงการผลตอบแทนพนั ก งานอื่ น ๆซึ่ ง บริ ษัทฯและบริษั ทย อ ยถื อ ว า
เงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน นอกจากนั้นบริษัทฯ
จัดใหมีโครงการผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงาน ไดแก โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบ
กําหนดระยะเวลา
บริษัทฯและบริษัทยอยคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานและ
โครงการผลประโยชน ระยะยาวอื่ นของพนั ก งานโดยใช วิธีคิ ดลดแต ล ะหน วยที่ประมาณการไว
(Projected Unit Credit Method) โดยฝายบริหารดานทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรของบริษัท ฯ
ไดทําการประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ผลกํ า ไรหรื อ ขาดทุ น จากการประมาณการตามหลั ก คณิ ต ศาสตร ป ระกั น ภั ย สํ า หรั บ โครงการ
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรูทันที
ในกําไรหรือขาดทุน
ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงานเปนครั้งแรกบริษัทฯ
และบริษัทยอยเลือ กรับรูหนี้สินในชวงการเปลี่ยนแปลงที่มากกวาหนี้สินที่รับรู ณ วันเดียวกันตาม
นโยบายการบัญชีเดิม โดยบันทึกปรับกับกําไรสะสม ณ วันตนงวดของปปจจุบัน
6.16 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯและบริษัทยอยจะบัน ทึก ประมาณการหนี้ สินไวในบัญชี เมื่ อ ภาระผู กพัน ซึ่งเปนผลมาจาก
เหตุการณในอดีตไดเกิดขึ้นแลว และมีความเปนไปไดคอ นขางแนนอนวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะ
เสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้อ งภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯและบริษัทยอยสามารถ
ประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ
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6.17 ภาษีเงินได
บริษัทฯบันทึกภาษีเงินไดตามจํานวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณ
จากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร
7.

การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและ
การประมาณการในเรื่องที่มีความไมแ นนอนเสมอ การใชดุล ยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้
ส ง ผลกระทบต อ จํ า นวนเงิ น ที่ แ สดงในงบการเงิ น และต อ ข อ มูล ที่ แ สดงในหมายเหตุ ประกอบ
งบการเงิ น ผลที่ เ กิ ดขึ้ น จริ ง อาจแตกต า งไปจากจํ า นวนที่ ป ระมาณการไว การใช ดุ ล ยพิ นิ จ และ
การประมาณการที่สําคัญมีดังนี้
สัญญาเชา
ในการพิ จารณาประเภทของสั ญ ญาเช า ว า เป น สั ญ ญาเช า ดํ า เนิ น งานหรือ สั ญ ญาเช า ทางการเงิ น
ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อ พิจารณาวาบริษัทฯ
และบริษัทยอยไดโอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพยที่เชาดังกลาวแลวหรือไม
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต
อายุของหนี้ที่คงคางและสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะนั้น
คาเผื่อการปรับมูลคาสินคาคงเหลือ
ในการคํานวณมูล คาสุ ทธิที่คาดวา จะไดรับของสิน ค าคงเหลื อ (มูล คาสุทธิจากค าเผื่ อสิน คารั บคื น
คา เผื่อ สิ นค า เสื่ อ มสภาพและเคลื่อ นไหวชา และค าเผื่ อสิ น คา สู ญหาย) ฝ ายบริหารจํา เป น ตอ งใช
ดุลยพินิ จในการประมาณการผลขาดทุนที่ คาดวาจะเกิ ดขึ้ นจากสิ นคาคงเหลือ แต ละประเภท โดย
คํานึงถึงประสบการณการรับคืนสินคาในอดี ต อัตราการหมุนของสินคาคงเหลือ การพิจารณาของ
บรรณาธิการหนังสือ และ ประสบการณสินคาหายในอดีต
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คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพย
บริ ษัท ฯจะตั้ ง ค า เผื่ อการด อ ยค า ของเงิน ลงทุ น ในหลั ก ทรั พย เ ผื่ อ ขายและเงิ นลงทุ น อื่ น เมื่ อ มู ล ค า
ยุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญและเปนระยะเวลานานหรื อเมื่อ มีขอ บงชี้
ของการดอยคา การที่จะสรุปวาเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญหรือเปนระยะเวลานาน
หรือไมนั้นจําเปนตองใชดุลยพินิจของฝายบริหาร
ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา
ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุก ารให
ประโยชนแ ละมูล ค าคงเหลือ เมื่ อเลิ กใชง านของอาคารและอุ ปกรณ และต องทบทวนอายุก ารให
ประโยชนและมูลคาคงเหลือใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
บริษัทฯแสดงมูลคาของที่ดินและอาคารดวยราคาที่ตีใหม ซึ่งราคาที่ตีใหมนี้ไดประเมินโดยผูประเมิน
ราคาอิสระ โดยใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดสําหรับสินทรัพยประเภทที่ดินและวิธีตนทุนเปลี่ยนแทน
สํา หรั บสิน ทรั พยประเภทอาคาร ซึ่งการประเมิน มู ลค า ดั ง กลา วต อ งอาศั ย ข อ สมมติ ฐ านและการ
ประมาณการบางประการ
นอกจากนี้ ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณในแตล ะชวงเวลา
และบันทึก ขาดทุ นจากการดอยค าหากคาดวามูล คาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามู ล คาตามบัญชีข อง
สินทรัพยนั้น ในการนี้ ฝายบริ หารจํา เป นตอ งใชดุล ยพิ นิจที่ เ กี่ ยวขอ งกับ การคาดการณ รายได และ
คาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน และผลประโยชนระยะยาวอื่น
ของพนักงาน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลั งออกจากงานของพนักงาน และตามโครงการผลประโยชน
ระยะยาวอื่นของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งตองอาศัยขอสมมติฐ าน
ตางๆในการประมาณการนั้น เชน อัตราคิดลด อั ตราการขึ้ นเงินเดือ นในอนาคต อัตรามรณะ และ
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เปนตน
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8.

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ในระหว า งป บริ ษัท ฯและบริษัทย อ ยมี ร ายการธุรกิ จที่สํ า คั ญกับ บุ คคลหรือ กิ จ การที่ เกี่ ย วขอ งกั น
รายการธุ ร กิ จดั งกล า วเปน ไปตามเงื่ อ นไขทางการค า และเกณฑ ตามที่ ตกลงกั น ระหว า งบริ ษั ท ฯ
บริษัทยอย และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2554
2553
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย
ขายสินคา
ดอกเบี้ยรับ
รายการธุรกิจกับบริษัทรวม
ซื้อสินคา
2,658
รายการธุรกิจกับผูถือหุน กรรมการบริษัทยอย
คาเชาที่ดิน
1,001
สิทธิการเชาที่ดิน
335
ดอกเบี้ยจาย
29
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ซื้อสินคา
30,769

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
-

250
301

380
-

3,632

2,658

3,632

1,001
339
45

-

-

61,004

30,769

61,004

นโยบาย
การกําหนดราคา
ราคาตลาด
รอยละ MOR ตอป
ราคาตลาด
ตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน
ตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน
รอยละ 5 - 6 ตอป
ราคาตลาด

ยอดคงคางระหวางบริษัทฯ บริษัทยอย และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
และ 2553 มีรายละเอียดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2554
2553
เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย
บริษัทยอย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

-

-

15,024
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สิทธิการเชาที่ดิน
ผูถือหุน/กรรมการบริษัทยอย

7,372

7,707

-

-

เจาหนี้การคา
บริษัทรวม
ผูถือหุน
บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน
สุทธิ

2,296
14,085
13,601
29,982

2,371
3,615
13,743
19,729

2,296
14,085
13,601
29,982

2,371
3,615
13,743
19,729
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(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2554
2553
เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน
ผูถือหุนบริษัทยอย
กรรมการบริษัทยอย
รวม
หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สุทธิ

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

500
900
1,400
(1,400)
-

-

-

เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย และเงินกูยืมระยาวจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน
ยอดคงคางของเงินใหกูยืมและเงินกูยืมระยาว ระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554 และ 2553 และการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมและเงินกูยืมระยาวดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลักษณะ
เงินใหกูยืม
ความสัมพันธ
บริษัท ซีเอ็ด บุคเซ็นเตอร จํากัด บริษัทยอย
บริษัท เพลินพัฒน จํากัด
บริษัทยอย
รวม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2553
24
24

เพิ่มขึ้น
ระหวางป
15,000
15,000

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2554
24
15,000
15,024

เงิ น ให กู ยืมแก บริ ษั ทย อ ย เป นเงิน กู ประเภทตั๋ วสัญ ญาใชเ งิน ถึง กํ าหนดชํา ระจ า ยคื น เมื่อ ทวงถาม
เพื่อใชในการกอสรางอาคารเรียน และเปนเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทยอย คิดดอกเบี้ย ในอัตรา
MOR ตอป ของอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อของธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง
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(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม

เงินกูยืม
ผูถือหุนบริษัทยอย
กรรมการบริษัทยอย
รวม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2553

ลดลงระหวางป

500
900
1,400

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554

(500)
(900)
(1,400)

-

เงินกูยืมระยะยาวเปนเงินกูยืมจากผูถือหุนและกรรมการของบริษัทยอ ย เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน
ภายในบริษัทยอย คิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 6.0 ตอปและบริษัทยอยไดจายชําระคืนเงินกูยืมดังกลาว
เต็มจํานวนแลวในเดือนกรกฎาคม 2554
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจายผลประโยชน
พนักงานของกรรมการและผูบริหาร ดังตอไปนี้

ผลประโยชนระยะสั้น
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
รวม
9.

งบการเงินรวม
2554
2553
36.69
33.65
1.09
0.46
37.78
34.11

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
33.01
30.16
1.06
0.46
34.07
30.62

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวย
(หนวย: พันบาท)

เงินสด
เงินฝากธนาคารที่มอี ายุไมเกิน 3 เดือน
พันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุไมเกิน 3 เดือน
รวม

งบการเงินรวม
2554
2553
26,651
24,876
180,009
279,845
363,654
415,324
570,314
720,045

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
26,390
24,692
150,004
241,831
363,654
415,324
540,048
681,847
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เงินฝากออมทรัพย เงินฝากประจําและพันธบัตรรัฐบาลมีอัตราดอกเบี้ย
ระหวางรอยละ 0.25 ถึง 3.20 ตอป (2553: รอยละ 0.25 ถึง 1.90 ตอป)
10. เงินลงทุนชัว่ คราว
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2554
เงินปนผล
เงินปนผลที่
ราคาทุน
มูลคายุติธรรม
สําหรับป
ไดรับสะสม
หลักทรัพยเผื่อขาย
ตราสารทุน
ตราสารหนี้
รวมหลักทรัพยเผื่อขาย
หัก: ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ

79,101
110,380
189,481

69,628
109,228
178,856

8,473
2,449
10,922

38,469
14,738
53,207

(10,625)
178,856

178,856

10,922

53,207

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2553
เงินปนผล
เงินปนผลที่
ราคาทุน
มูลคายุติธรรม
สําหรับป
ไดรับสะสม
หลักทรัพยเผื่อขาย
ตราสารทุน
ตราสารหนี้
รวมหลักทรัพยเผื่อขาย
หัก: ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ

79,101
110,374
189,475

77,777
108,707
186,484

10,516
3,502
14,018

29,996
12,289
42,285

(2,991)
186,484

186,484

14,018

42,285
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11.

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2554
2553
ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
อายุหนี้คงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ยังไมถึงกําหนดชําระ
คางชําระ
ไมเกิน 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกวา 12 เดือน
รวมลูกหนี้การคา
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาเผื่อรับคืนสินคา
รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
เงินทดรองจาย
ลูกหนี้คาสินไหมทดแทน
อื่น ๆ
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

40,582

78,810

40,582

78,810

57,775
3,764
32,860
134,981
(28,620)
(3,147)
103,214

37,285
2,116
24,868
143,079
(27,365)
(4,120)
111,594

43,834
2,669
31,195
118,280
(26,455)
(3,147)
88,678

34,093
1,715
23,533
138,151
(26,314)
(4,120)
107,717

2,705
19,820
6,675
29,200
132,414

2,035
2,027
2,852
6,914
118,508

2,691
19,820
5,415
27,926
116,604

2,004
2,027
1,733
5,764
113,481

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ลูกหนี้การคาสวนที่เกินกําหนดชําระมากกวา 12 เดือน ตามที่
ปรากฎในงบการเงิ นรวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการ จํ านวน 18.15 ลา นบาท เป นลู ก หนี้ ก ารค า
ที่บริษัทฯไดบันทึ กคาเผื่อ หนี้สงสั ยจะสูญไว แลวตั้ งแตป 2541 และบริษัทฯไดดํา เนินการฟองรอ ง
ลู ก หนี้ ดั ง กล า วแล ว ขณะนี้ ค ดี ดั ง กล า วอยู ใ นระหว า งการสอบสวนเพิ่ ม เติ ม ของเจ า พนั ก งาน
พิทักษทรัพยกับเจาหนี้รายอื่นของลูกหนี้รายดังกลาว ทั้งนี้ เจาพนัก งานพิทัก ษทรัพยตองดําเนินการ
สอบสวนเจ า หนี้ ทุ ก รายให เ สร็ จ สิ้ น ก อ นจึ ง สามารถทํ า บั ญ ชี ส ว นแบ ง ทรั พ ย สิ น ของลู ก หนี้
รายดังกลาวได
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12.

สินคาคงเหลือ
(หนวย: พันบาท)

ราคาทุน
วัตถุดิบ
งานระหวางทํา
สินคาสําเร็จรูป
รวม

2554
23,385
9,074
474,119
506,578

2553
17,607
14,961
450,469
483,037

งบการเงินรวม
รายการปรับลดเปนมูลคา
สุทธิที่จะไดรับ
2554
2553
(2,463)
(1,917)
(108,033)
(104,126)
(110,496)
(106,043)

สินคาคงเหลือ-สุทธิ
2554
2553
23,385
17,607
6,611
13,044
366,086
346,343
396,082
376,994
(หนวย: พันบาท)

ราคาทุน
วัตถุดิบ
งานระหวางทํา
สินคาสําเร็จรูป
รวม

2554
23,385
9,074
472,294
504,753

2553
17,607
14,961
448,144
480,712

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการปรับลดเปนมูลคา
สุทธิที่จะไดรับ
2554
2553
(2,463)
(1,917)
(107,857)
(104,024)
(110,320)
(105,941)

สินคาคงเหลือ-สุทธิ
2554
2553
23,385
17,607
6,611
13,044
364,437
344,120
394,433
374,771

จากเหตุการณน้ําทวมอยางรุนแรงในประเทศไทยในเดือนตุล าคมและพฤศจิกายน 2554 ทําใหสิน คา
และทรัพยสินที่สาขาบางสวนของบริษัทฯไดรับความเสียหาย บริษัทฯไดสํารวจมูลคาความเสียหาย
และตัดจําหนายสินคาและทรัพยสินดังกลาวดวยมูลคาตามบัญชีสุทธิเปนจํานวนเงิ นรวม 19.9 ลาน
บาท อยางไรก็ ต าม บริ ษัทฯได ทําประกั น ภัย ซึ่ งครอบคลุ มความเสี ย หายโดยตรงตอ สิน คา และ
ทรัพยสินดังกลาวไวแลว และไดแจงขอรับคาชดเชยคาสินไหมทดแทน โดยในเดือนกุมภาพันธ 2555
บริษัทฯไดรับหนังสือแจงยืนยันเงินชดเชยคาเสียหายเบื้อ งตนจากการเคลมประกันอุทกภัยที่เ กิดขึ้น
ดัง กล า วเป น จํ า นวนประมาณ 30 ล า นบาท บริ ษัท ฯได บัน ทึ ก รับ รู เ งิ น ชดเชยดัง กล าวเป น รายได
บางสวนเทากับมูลคาความเสียหายของสินคาและทรัพยสินที่เกิดขึ้นโดยแสดงไวเปนรายไดอื่นในงบ
กําไรขาดทุนสําหรับปปจจุบัน

31

13. สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2554
2553
10,986
9,101
23,544
16,271
5,394
4,375
39,924
29,747

วัสดุสิ้นเปลือง
คาใชจายจายลวงหนา
อื่นๆ
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
10,499
8,517
22,894
15,769
4,250
4,223
37,643
28,509

14. เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอื่นที่มีภาระค้ําประกัน
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
8,824
8,759
3,566
3,566
12,390
12,325

เงินฝากประจํา 12 เดือน
พันธบัตรออมทรัพยอายุ 7 ป
รวม

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละ) ตอป
0.75
4.00

บริษั ทฯไดนํา เงิน ฝากธนาคารและเงิน ลงทุ นดัง กล าวไปค้ํา ประกัน การใชไฟฟา การเชาพื้นที่ และ
ตัวแทนจําหนายหนังสือตามที่กลาวในหมายเหตุ 36.3
15. เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนในบริษัทยอยที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
(หนวย: พันบาท)
ชื่อบริษัท

บริษัท ซีเอ็ด บุคเซ็นเตอร จํากัด
บริษัท เพลินพัฒน จํากัด

ทุนชําระแลว
2554
2553
100
170,000

100
170,000

สัดสวนเงินลงทุน
2554
2553
(รอยละ) (รอยละ)
99.93
99.93
48.82
48.82

ราคาทุน
2554
2553
100
83,000
83,100

100
83,000
83,100

คาเผื่อการดอยคา
ของเงินลงทุน
2554
2553
(13,668)
(13,668)

(13,668)
(13,668)

มูลคาตามบัญชีตาม
วิธีราคาทุน - สุทธิ
2554
2553
100
69,332
69,432

100
69,332
69,432
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15.1 บริ ษั ทฯได นํ า เสนองบการเงิ นรวมระหว า งบริ ษั ทฯและบริ ษัทเพลิน พั ฒน จํ า กั ด เนื่ อ งจาก
ผูบริหารระดับสูงของบริ ษัท ฯ มีอํ านาจในการควบคุ มการกํา หนดนโยบายทางการเงิ นและ
การดํ า เนิ น งานของบริ ษัท เพลิ นพั ฒ น จํ ากั ด ซึ่งถือ ได วาบริษัทดั งกลา วเป น บริ ษัทย อ ยตาม
มาตรฐานการบัญ ชีฉ บับที่ 27 (ปรั บปรุง 2552) เรื่อ ง “งบการเงิ นรวมและงบการเงิน เฉพาะ
กิจการ”
15.2 ในเดือนธันวาคม 2550 บริษัทฯไดปรับปรุงรายการสวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวน
การถื อ หุ น ในบริ ษั ท ย อ ยจํ า นวน 6.64 ล า นบาทซึ่ ง เกิ ดขึ้ น ในช วงป 2548-2549 เป น ผลให
เงินลงทุนลดลงและมีสวนต่ําจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุนในบริษัทรวมเพิ่มขึ้นใน
สวนของผูถือหุนดวยจํานวนเดียวกัน ในไตรมาส 1 ของปปจจุบัน บัญชีสวนต่ํากวาทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอยไดถูกโอนไปเปนสวนหนึ่งของบัญชีกําไรสะสม
ในงบการเงินรวม
16. เงินลงทุนในบริษัทรวม
16.1 รายละเอียดของบริษัทรวม
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
บริษัท

ลักษณะธุรกิจ

สํานักพิมพผูผลิต
บริษัท เอ็ม
แอนด อี จํากัด วารสารเทคนิค
และคูมือวิศวกร

บริษัท

ลักษณะธุรกิจ

สํานักพิมพผูผลิต
บริษัท เอ็ม
แอนด อี จํากัด วารสารเทคนิค
และคูมือวิศวกร

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ไทย

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ไทย

สัดสวนเงินลงทุน
2554
2553
(รอยละ) (รอยละ)
25
25

สัดสวนเงินลงทุน
2554
2553
(รอยละ) (รอยละ)
25
25

มูลคาตามบัญชี
ตามวิธีสวนไดเสีย
2554
2553

ราคาทุน
2554

2553

100

100

27,044

27,037

100

100

27,044

27,037

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
คาเผื่อการดอย มูลคาตามบัญชี
คาของเงิน
ตามวิธีราคาทุน
ราคาทุน
ลงทุน
- สุทธิ
2554 2553 2554 2553 2554 2553
100

100

-

-

100

100

100

100

-

-

100

100
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16.2 สวนแบงกําไรและเงินปนผลรับ
ในระหวา งป บริ ษั ทฯรั บรู สวนแบง กํา ไรจากการลงทุ นในบริ ษั ทรวมในงบการเงิ นรวมและรั บรู
เงินปนผลรับจากบริษัทรวมดังกลาวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้

บริษัท
บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด

งบการเงินรวม
สวนแบงกําไรจาก
เงินลงทุนในบริษัทรวม
ในระหวางป
2554
2553
2,007
2,760
2,007
2,760

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินปนผลที่บริษัทฯรับระหวางป
2554
2553
2,000
1,800
2,000
1,800

16.3 ขอมูลทางการเงินของบริษัทรวม
ขอมูลทางการเงินตามที่แสดงอยูในงบการเงินของบริษัทรวมโดยสรุป มีดังนี้
(หนวย: ลานบาท)

บริษัท
บริษัท เอ็ม แอนด อี
จํากัด

ทุนเรียกชําระ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2553
2552
0.4
0.4

สินทรัพยรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2553 2552
118.6 118.9

หนี้สินรวม รายไดรวมสําหรับ
ณ วันที่
ปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2553 2552 2553 2552
2.4
3.4
30.9
35.6

กําไรสําหรับป
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2553
2552
8.0
11.0

บริษัทฯรับรูสวนแบงกําไรจากเงิน ลงทุนในบริษัทรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธัน วาคม 2554 และ
2553 จากผลการดําเนินงานป 2553 และ 2552 ของบริษัทรวมซึ่งไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี
รับอนุญาตอื่น สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมที่รวมอยูในงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับป
สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 จํานวนเงิน 2.01 ลานบาท และ 2.76 ลานบาท ตามลําดับ
คิดเปนรอยละ 0.88 และรอยละ 1.11 ของกําไรสําหรับปในงบการเงิน รวม ตามลําดับ และ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯมียอดคงเหลือของเงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวจํานวน 27.04
ลานบาท และ 27.03 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 1.10 และรอยละ 1.20 ของสินทรัพยรวมใน
งบการเงินรวม ตามลําดับ
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17. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สินทรัพยซึ่งแสดงมูลคา
ตามราคาที่ตีใหม

ราคาทุน / ราคาที่ตีใหม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย
ตัดจําหนาย
โอนเขา (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ซื้อเพิ่ม
โอนเปลี่ยนประเภทจาก
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
จําหนาย
ตัดจําหนาย
โอนเขา (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนทีต่ ัดจําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
โอนเปลี่ยนประเภทจาก
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
คาเสือ่ มราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่ตัดจําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
คาเผื่อการดอยคา
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
โอนเปลี่ยนประเภทจาก
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
มูลคาสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

สินทรัพยซึ่งแสดงมูลคาตามราคาทุน

ที่ดินและสวน
ปรับปรุงที่ดิน

อาคารและ
สวนปรับปรุง
อาคาร

เครื่องใชสํานักงาน
และ
เครื่องปรับอากาศ

59,870
160
(42)
1,341
61,329
268,177

183,637
10,900
194,537
1,077

335,332
7,441
(17,676)
29,823
354,920
19,299

539,256
58,588
(8,434)
(10,679)
10,987
589,718
77,534

39,525
(817)
(652)
38,056
5,175

5,749
51,812
(53,051)
4,510
58,557

1,163,369
118,001
(9,251)
(29,049)
1,243,070
429,819

50,154
379,660

(1,598)
938
194,954

(5,300)
(10,986)
29,291
387,224

(18,111)
(13,522)
2,642
638,261

(2,028)
41,203

(32,871)
30,196

50,154
(25,439)
(26,106)
1,671,498

7,085
1,209
(6)
8,288

46,924
7,379
54,303

239,963
31,812
(17,424)
254,351

353,773
60,879
(8,354)
(9,951)
396,347

28,235
3,603
(310)
(652)
30,876

-

675,980
104,882
(8,664)
(28,033)
744,165

620
1,216
-

6,907
-

34,410
(5,231)
(8,003)

63,679
(17,849)
(11,212)

2,601
(2,026)
-

-

620
108,813
(25,106)
(19,215)

10,124

61,210

275,527

430,965

31,451

-

809,277

-

1,705
1,705

-

-

-

-

1,705
1,705

16,013
16,013

1,705

-

-

-

-

16,013
17,718

53,041

138,529

100,569

193,371

7,180

4,510

497,200

353,523

132,038

111,697

207,296

9,752

30,196

844,503

คาตกแตง
อาคาร

งานระหวาง
กอสราง

ยานพาหนะ

รวม

คาเสื่อมราคาสําหรับป
2553

104,882

2554

108,813
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(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพยซึ่งแสดงมูลคา
ตามราคาที่ตีใหม
อาคารและ
ที่ดินและสวน สวนปรับปรุง
ปรับปรุงที่ดิน
อาคาร
ราคาทุน / ราคาที่ตีใหม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย
ตัดจําหนาย
โอนเขา (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ซื้อเพิ่ม
โอนเปลี่ยนประเภทจาก
อสังหาริมทรัพยเพือการลงทุ
่
น
จําหนาย
ตัดจําหนาย
โอนเขา (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนทีต่ ัดจําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
โอนเปลี่ยนประเภทจาก
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่ตัดจําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
คาเผื่อการดอยคา
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
โอนเปลี่ยนประเภทจาก
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
มูลคาสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

คาตกแตง
อาคาร

สินทรัพยซึ่งแสดงมูลคาตามราคาทุน
เครื่องใช
สํานักงานและ
งานระหวาง
เครือ่ งปรับอากาศ
ยานพาหนะ
กอสราง

รวม

26,100
26,100
267,776

19,646
19,646
-

335,332
7,441
(17,676)
29,823
354,920
19,299

511,409
53,730
(8,359)
(10,660)
10,893
557,013
73,706

37,981
(817)
(652)
36,512
5,174

2,783
40,185
(40,716)
2,252
35,035

933,251
101,356
(9,176)
(28,988)
996,443
400,990

50,154
344,030

19,646

(5,300)
(10,986)
29,291
387,224

(17,938)
(13,420)
1,978
601,339

(2,028)
39,658

(31,269)
6,018

50,154
(25,266)
(24,406)
1,397,915

-

13,945
13,945

239,963
31,812
(17,424)
254,351

334,491
56,921
(8,354)
(9,860)
373,198

26,972
3,494
(310)
(652)
29,504

-

615,371
92,227
(8,664)
(27,936)
670,998

620
38
658

989
14,934

34,410
(5,231)
(8,003)
275,527

60,112
(17,677)
(11,146)
404,487

2,491
(2,026)
29,969

-

620
98,040
(24,934)
(19,149)
725,575

-

-

-

-

-

-

-

16,013
16,013

-

-

-

-

-

16,013
16,013

26,100

5,701

100,569

183,815

7,008

2,252

325,445

327,359

4,712

111,697

196,852

9,689

6,018

656,327

คาเสื่อมราคาสําหรับป
2553

92,227

2554

98,040
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ในระหวางป บริษัทฯไดจัดประเภทรายการใหมของอสังหาริมทรัพยเพื่อ การลงทุนมายังบัญชีที่ดิน
อาคารและอุปกรณ เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯมีความตั้งใจที่จะสํารองที่ดินดังกลาวไวเปนที่ตั้ง
ของโรงเรียน หรือ ศูนยการศึกษาตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 20
บริษัทฯและบริษัทยอ ยไดจัดให มีก ารประเมิ นราคาสิ นทรั พย โดยผูประเมิ นราคาอิส ระในป 2549
ตามรายกลุมของสินทรัพยซึ่งเกณฑที่ใชประเมินราคาสินทรัพยมีดังนี้
- ที่ดินประเมินราคาโดยใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
- ที่ ดิ น พร อ มสิ่ ง ปลู ก สร า งประเมิ น ราคาโดยใช มู ล ค า ต น ทุ น (Cost Approach) ซึ่ ง หมายถึ ง
การประมาณการตนทุนในการสรางอาคารใหมทดแทนตามราคา ณ ปจจุบันหัก คาเสื่อมตามอายุ
การใชงาน และบวกดวยมูลคาตลาดของที่ดิน
รายละเอียดของที่ดินและอาคารดังกลาวแสดงตามราคาที่ตีใหมและคาเสื่อมราคาสะสม มีดังนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2554

ราคาทุนเดิม
สวนเพิ่มจากการตีราคา
โอนเปลี่ ย นประเภท จากอสั ง ห าริ ม ทรั พ ย
เพื่อการลงทุน
ราคาที่ตีใหม
คาเสื่อมราคาสะสม - ราคาทุนเดิม
คาเสื่อมราคาสะสม - สวนเพิ่มจากการตีราคา
คาเสื่อมราคาสะสม - ราคาที่ตีใหม

2553

ที่ดินและ
อาคารและ
สวนปรับปรุง สวนปรับปรุง
ที่ดิน
อาคาร
308,120
177,662
21,386
17,292

ที่ดินและ
สวนปรับปรุง
ที่ดิน
39,943
21,386

อาคารและ
สวนปรับปรุง
อาคาร
177,245
17,292

50,154
379,660

194,954

61,329

194,537

10,124
10,124

46,275
14,935
61,210

8,288
8,288

40,358
13,945
54,303

ในเดือนเมษายน 2554 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 18/2554 อนุญาตให
กิจการสามารถใช ข อ ผ อ นปรนวิ ธี ก ารบั น ทึ ก บั ญ ชีเ มื่อ มี ก ารตี ราคาสิ น ทรั พย ใหม (ตามประกาศ
สภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 25/2549 เรื่อง การบัญชีเมื่อมีการตีราคาใหม) ตอไปไดจนถึงรอบระยะเวลา
บั ญ ชี ที่เ ริ่ ม ก อ นวั น ที่ 1 มกราคม 2559 ซึ่ งกิจการสามารถเลื อ กปฏิ บัติสํา หรั บสิ น ทรั พ ย ที่เ คยใช
ขอผอนปรนอยูเดิมโดยคํานวณคาเสื่อมราคาที่ตัดไปสูสวนของกําไรหรือขาดทุนจากราคาตนทุนเดิม
แทนที่จะคํานวณจากราคาที่ตีใหม ทั้งนี้ บริษัทฯเลือกที่จะใชขอผอนปรนดังกลาวตอไป อยางไรก็ตาม
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หากบริษัทฯคํานวณคาเสื่อมราคาที่ตัดไปสูสวนของกําไรหรือขาดทุนจากราคาที่ตีใหม กําไรสําหรับป
และกําไรตอหุนจะเปลี่ยนแปลงเปนดังนี้

กําไรสําหรับปลดลง (ลานบาท)
กําไรตอหุนลดลง (บาทตอหุน)

งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
0.99
0.99
0.0031
0.0031

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีอาคารและอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแต
ยังใชงานอยู มูลคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสม และคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวมี
จํานวนเงินประมาณ 499.14 ลานบาท (2553: 424.18 ลานบาท) (งบการเงิน เฉพาะบริษัทฯ: 480.27
ลานบาท 2553: 414.79 ลานบาท)
18. สิทธิการเชาที่ดิน
สิ ท ธิ ก ารเช า ที่ ดิ น ทั้ งจํ า นวน เป น ค า ใช ประโยชน จากที่ ดิ น ตามสั ญญาเช า ที่ ดิน ของบริ ษัท ย อ ย
โดยเชาจากผูถื อหุน ของบริษัทยอยรวม 2 สั ญญา จํา นวน 10 ลานบาท มีระยะเวลาเชา 30 ป พื้น ที่
ประมาณ 20 ไร เพื่อใชประกอบธุรกิจสถานศึกษา โดยมีขอตกลงวาในระหวางที่สัญญานี้มีผลบังคับ
ผูให เช า สัญ ญาวา จะไม ข ายที่ ดิน ที่เ ช า ใหแ ก บุค คลใดๆ โดยไม ไ ดรั บความยิน ยอมจากบริ ษัทย อ ย
และหากผูใหเชามีความจําเปนอยางถึงที่สุดอันมิอาจหาทางอื่นใดได ผูใหเชาสัญญาวาจะเสนอขาย
ให แ ก บ ริ ษั ทย อ ยก อ นในราคาเช น เดี ย วกั บ ที่ เ สนอขายแก บุ ค คลภายนอกและ หากบริ ษัท ย อ ย
ไม ต อบรั บ ข อ เสนอภายใน 60 วั น นั บ แต วั น ที่ ไ ด รั บ คํ า เสนอก็ ใ ห ผู ใ ห เ ช า ตกลงขายให แ ก
บุคคลภายนอกได โดยผูใหเชาจะดําเนินการใหผูซื้อผูกพันตามสัญญาเชานี้ดวย
ในระหวางปสิ้นสุดวัน ที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทยอยไดตัดจําหนายสิทธิการเชาที่ดิน ขางตนเป น
คาใชจาย จํานวน 0.33 ลานบาท (2553: 0.33 ลานบาท)
19. สิทธิการเชาอาคาร
สิทธิการเชาอาคารทั้งจํานวน เปนสิทธิก ารเชาพื้นที่ในศูนยก ารคาชั้นนํา เพื่อเปดสาขารานหนังสือ
ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร ซึ่งสวนใหญมีอายุประมาณ 10-30 ป โดยสําหรับปสิ้น สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
บริ ษั ท ฯได ตั ด จํ า หน า ยสิ ท ธิ ก ารเช า อาคารเป น ค า ใช จ า ยจํ า นวน 13.10 ล า นบาท (2553: 13.03
ลานบาท)
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20. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 บริษัทฯไดเปลี่ยนนโยบายการบัญชีโดยจัดประเภทที่ดิน และสวนปรับปรุง
ที่ดินที่ไมไดใชดําเนินงานเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนตามที่ก ลาวไวในหมายเหตุ 3 เนื่องจาก
ทางผูบริหารของบริษัทฯมีวัตถุประสงคที่จะขายในอนาคต โดยบริษัทฯไดปรับยอนหลังงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวัน ที่ 31 ธันวาคม 2553 เพื่อ แสดงที่ดินดังกลาวเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ดวยเชนกัน มูลคาตามบัญชีของบัญชีอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 แสดง
ไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ (ปรับปรุงใหม)
สวนปรับปรุง
ที่ดิน
ที่ดิน
รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553:
ราคาทุน
หัก: คาเสื่อมราคาสะสม
หัก: คาเผื่อการดอยคา
มูลคาตามบัญชี - สุทธิ

49,496
(16,013)
33,483

658
(620)
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50,154
(620)
(16,013)
33,521

เมื่อ วันที่ 9 สิงหาคม 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2554 ของบริษัทฯมีมติอนุมัติ
สํารองที่ดินดังกลาวไวใชเปนที่ตั้งของโครงการโรงเรียน หรือ ศูนยเยาวชนในอนาคต ดังนั้น บริษัทฯ
ไดจัดประเภทการแสดงรายการของที่ดินดังกลาวใหม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554โดยแสดงไวภายใต
บัญชี "ที่ดิน อาคารและอุปกรณ"
21. สินทรัพยไมมีตัวตน
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 แสดงไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ซอฟทแวร
ซอฟทแวร
คอมพิวเตอร
คอมพิวเตอร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553:
ราคาทุน
35,876
35,394
หัก: คาตัดจําหนายสะสม
(29,121)
(28,901)
มูลคาตามบัญชี - สุทธิ
6,755
6,493
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งบการเงินรวม
ซอฟทแวร
คอมพิวเตอร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554:
ราคาทุน
หัก: คาตัดจําหนายสะสม
มูลคาตามบัญชี - สุทธิ

36,802
(31,459)
5,343

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ซอฟทแวร
คอมพิวเตอร
36,301
(31,191)
5,110

การกระทบยอดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนสําหรับป 2554 และ 2553 แสดงไดดังนี้

มูลคาตามบัญชีตนป
ซื้อซอฟแวรคอมพิวเตอร
คาตัดจําหนาย
มูลคาตามบัญชีปลายป

งบการเงินรวม
2554
2553
6,755
7,417
927
1,834
(2,339)
(2,496)
5,343
6,755

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
6,493
7,107
907
1,834
(2,290)
(2,448)
5,110
6,493

22. สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

คาเชาจายลวงหนาสวนที่เกินกวาหนึ่งป
อื่น ๆ
รวม

งบการเงินรวม
2554
2553
12,325
2,487
2,706
133
15,031
2,620

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
12,325
2,487
2,481
14,806
2,487

23. รายไดรับลวงหนารอตัดบัญชี/รายไดคาธรรมเนียมการศึกษา

รายไดรับลวงหนารอตัดบัญชี
หัก: สวนที่รอรับรูรายไดภายในหนึ่งป
สุทธิ

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2554
2553
34,252
42,383
(28,949)
(32,941)
5,303
9,442
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ในระหว า งป สิ้ น สุ ดวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2554 รายได รับล วงหน ารอตัด บั ญ ชี มีรายการเคลื่ อ นไหว
ดังตอไปนี้
(หนวย : พันบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
บวก: เพิ่มขึ้นระหวางป
หัก: รับรูเปนรายไดระหวางป
หัก: คืนเงินเนื่องจากนักเรียนลาออก
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

รายได
คาธรรมเนียม
แรกเขา
6,025
2,850
(8,875)
-

รายไดคาบํารุง
การศึกษา
36,358
101,349
(102,470)
(985)
34,252

รวม
42,383
104,199
(111,345)
(985)
34,252

24. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
คาใชจายคางจาย
เจาหนี้คาซื้อทรัพยสิน
ตั๋วเงินจาย
รวม

งบการเงินรวม
2554
2553
29,982
19,729
1,284,160
1,091,165
151,562
131,798
4,281
2,211
30,222
21,397
1,500,207
1,266,300

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
29,982
19,729
1,283,154
1,090,627
147,126
127,911
4,281
2,211
30,222
21,397
1,494,765
1,261,875

25. เงินกูยืมระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เงินกูยืมระยะยาวเปนเงินกูยืมจากผูปกครองนักเรียนในโครงการ
กูเงินเพื่อการศึกษาของบริษัท เพลินพัฒน จํากัด (บริษัทยอย) เพื่อใชในการกอสรางอาคารและเปน
เงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทยอยดังกลาว โดยไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน อายุสัญญาเงิน กูมีกําหนด
ระยะเวลา 3 - 7 ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.8 - 7.5 ตอป
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26. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

เจาหนี้คาคูปอง
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายคางจาย
รายไดรับลวงหนา
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
2554
2553
20,872
23,777
5,168
4,957
7,668
3,443
4,250
7,065
37,958
39,242

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
20,872
23,777
4,675
4,711
7,668
3,443
3,688
4,701
36,903
36,632

27. ทุนจดทะเบียน
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 ที่ประชุมสามัญผูถือ หุนประจําป 2554 มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯเพื่อใหสอดคลองกับทุนรับชําระแลว ซึ่งเดิมไดเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับใบสําคัญ
แสดงสิทธิเพื่อซื้อหุนสามัญซึ่งใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวไดหมดสิทธิแปลงสภาพแลวตั้งแตป2549

และ 2551 ของผูถือหุนรายเดิมและสําหรับกรรมการและพนักงาน ตามลําดับโดยลดทุนจดทะเบียน
จํานวน 4,423,960 หุน มูลคา 4,423,960 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯดําเนินการจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวง
พาณิชยแลวเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 323,921,130 หุน คิดเปนมูล คา
323,921,130 บาท
28. สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย คือสวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง สวนเกิน
ทุ น จากการตี ร าคาสิน ทรั พย ดังกล า ว จะทยอยตั ดจํ าหนา ยโดยใช วิธี เ ส น ตรงตามอายุ ก ารใช ง าน
ที่เหลืออยูของสินทรัพยนั้น และบันทึกโอนไปยังกําไรสะสมโดยตรง

ยอดคงเหลือตนป
หัก: การตัดจําหนาย
ยอดคงเหลือปลายป

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
27,087
28,077
(990)
(990)
26,097
27,087

สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยดังกลาวไมส ามารถนํามาหัก กับขาดทุนสะสมและไมสามารถ
จายเปนเงินปนผลได
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29. สํารองตามกฎหมาย
ภายใต บทบั ญ ญั ติข องมาตรา 116 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ทมหาชนจํ า กั ด พ.ศ. 2535 บริ ษั ท ฯ
ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป
หั ก ด ว ยยอดขาดทุ น สะสมยกมา (ถ า มี ) จนกว า ทุ น สํ า รองนี้ จะมี จํา นวนไม น อ ยกว า ร อ ยละ 10
ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได
30. คาใชจายตามลักษณะ
รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายที่สําคัญดังตอไปนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2554
2553
เงินเดือนและคาแรงและผลประโยชนอื่นของพนักงาน 628,963
563,670
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
122,522
119,821
คาเชา คาบริการและคาสาธารณูปโภค
500,321
458,952
คาใชจายปรับลดมูลคาลูกหนี้และสินคาคงเหลือ
13,715
29,681
ซื้อสินคาและวัตถุดิบใชไป
3,473,789 3,249,258
การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทํา
29,838
7,650
คาใชจายผันแปรตามยอดขาย
101,129
80,776

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
561,826
503,811
111,366
107,767
496,429
455,175
12,600
29,301
3,473,789 3,249,258
29,838
7,465
101,129
80,776

31. ภาษีเงินไดนิติบุคคล
บริษัทฯคํานวณภาษีเงินไดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ในอัตรารอยละ 30
และรอยละ 25 ของกําไรภายหลังการบวกกลับรายการปรับปรุงตามประมวลรัษฎากรตามลําดับ โดยมี
การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเนื่องจากบริษัทฯใชสิทธิการลดอัตราภาษีเงินไดครบ3 รอบระยะเวลาบัญชี
แลวตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตรารัษฎากรฉบับที่ 475
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2551
บริษัทยอยไมมีภาระภาษีเงินไดนิติบุคคล เนื่องจากบริษัทฯไดรับยกเวนภาษีเงินไดสําหรับกําไรสุทธิ
ที่ไดจากกิจการโรงเรียนเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน ตามพระราชกฤษฎีกา
ฉบับที่ 284 พ.ศ. 2538 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2538
32. กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปที่เปนของผูถือ หุนของบริษัทฯ (ไมร วมกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางป
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33. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
บริ ษัท ฯและบริษั ทย อ ยดํ า เนิน กิจการใน 2 สวนงานหลัก คื อ (1) ธุ รกิ จผลิตและจําหน า ยหนั งสื อ
(2) ธุรกิจโรงเรียน และดําเนินธุรกิจในสวนงานของภูมิศาสตรหลักในประเทศไทย ขอมูลทางการเงิน
จําแนกตามสวนงานของบริษัทฯและบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
มีดังตอไปนี้
(หนวย: ลานบาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

รายไดจากภายนอก
รายไดจากการดําเนินงานตามสวนงาน
กําไรจากการดําเนินงานตามสวนงาน
รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน
ดอกเบี้ยรับและเงินปนผล
รายไดอื่น
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุน
ในบริษัทรวม
คาใชจายทางการเงิน

ธุรกิจผลิตและ
จําหนายหนังสือ
2554
2553
5,364
4,994
5,364
4,994
233

254

ธุรกิจโรงเรียน
2554
2553
117
109
117
109
6

ตัดรายการระหวางกัน
2554
2553
-

13

-

-

ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรสําหรับป

งบการเงินรวม
2554
2553
5,481
5,103
5,481
5,103
239

267

24
54

21
39

2
(4)
(87)
228

3
(4)
(78)
248

(หนวย: ลานบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยอื่น
รวมสินทรัพย

ธุรกิจผลิตและ
จําหนายหนังสือ
2554
2553
117
115
394
375
656
325
1,103
1,247
2,270
2,062

ธุรกิจโรงเรียน
2554
2553
15
4
2
2
189
172
41
49
247
227

ตัดรายการระหวางกัน
2554
2553
(58)
(45)
(58)
(45)

งบการเงินรวม
2554
2553
132
119
396
377
845
497
1,086
1,251
2,459
2,244

บริษัทฯและบริษัทยอยใชเกณฑราคาที่คิดกับลูกคาทั่วไปเปนเกณฑในการกําหนดราคาระหวางกัน
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34. ผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงาน
34.1 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอั ตรา
รอยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยหลัก ทรัพยจัดการกองทุนอยุธ ยา จํากัด
และจะจ า ยให แ ก พนั ก งานเมื่ อ พนั ก งานนั้ น ออกจากงานตามระเบี ยบว า ด วยกองทุ น ของบริ ษั ท ฯ
ในระหว า งป 2554 บริ ษั ท ฯได จายเงิ น สมทบกองทุ น เปน จํ า นวนเงิ น 13.3 ล า นบาท (2553: 12.1
ลานบาท)
34.2 สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
การเปลี่ ย นแปลงภาระผู ก พั น ตามโครงการผลประโยชน ข องพนั ก งานสํ า หรั บ ป สิ้ น สุ ด วั น ที่
31 ธันวาคม 2554 สรุปไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะ
งบการเงินรวม
กิจการ
ผลประโยชนพนักงานคางจายยกมา
1,475
1,475
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ
ผลประโยชนของพนักงานโดยปรับกับกําไรสะสมตนป
(หมายเหตุ 3)
37,283
36,791
ตนทุนบริการในปจจุบัน
5,962
5,071
ตนทุนดอกเบี้ย
1,656
1,604
ผลประโยชนที่จายในระหวางป
(634)
(634)
ยอดคงเหลือปลายป
45,742
44,307
สมมติฐานที่สําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันประเมินสรุปไดดังนี้
งบการเงินรวม
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนใน
อนาคต (ขึ้นกับชวงอายุ
ของพนักงาน)
อัตราการเปลี่ยนแปลงใน
จํานวนพนักงาน*

(หนวย: รอยละตอป)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
3.6
3.6

2554
3.6

2553
3.6

3.0 - 8.0

3.0 - 8.0

3.0 - 8.0

3.0 - 8.0

6.0 - 40.0

6.0 - 40.0

6.0 - 40.0

6.0 - 40.0

* อัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนพนักงานสวนที่มีอัตราหมุน เวียนสูงจะเกิดเฉพาะสวนของพนักงานสาขา
ซึ่งถือเปนปกติธุรกิจคาปลีกที่มีอัตราการหมุนเวียนเฉลี่ยประมาณรอยละ 30 - 60 ตอป
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35. เงินปนผล
เงินปนผล

อนุมัติโดย

เงินปนผลไตรมาสที่ 4 ป 2552

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่
29 เมษายน 2553
เงินปนผลไตรมาสที่ 1 ป 2553
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2553
เงินปนผลไตรมาสที่ 2 ป 2553
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2553
เงินปนผลไตรมาสที่ 3 ป 2553
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553
รวมเงินปนผลที่จายในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
เงินปนผลไตรมาสที่ 4 ป 2553

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อ
วันที่ 28 เมษายน 2554
เงินปนผลไตรมาสที่ 1 ป 2554
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2554
เงินปนผลไตรมาสที่ 2 ป 2554
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2554
เงินปนผลไตรมาสที่ 3 ป 2554
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554
รวมเงินปนผลที่จายในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

เงินปนผลจาย เงินปนผลจายตอหุน
(พันบาท)
(บาท)
116.61
0.36
32.39

0.10

32.39

0.10

32.39

0.10

213.78

0.66

139.29

0.43

32.39

0.10

32.39

0.10

32.39

0.10

236.46

0.73

36. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
36.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน
ณ วันที่ 31 ธั น วาคม 2554 บริ ษั ทย อยมี ภาระผูกพั นเกี่ ยวกั บรายจ ายฝ ายทุ นจํ านวนเงิ น 25.1 ล านบาท
ซึ่งเกี่ยวของกับการออกแบบกอสรางอาคารโรงเรียน
36.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงาน
ก) ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2554 บริ ษั ทฯ มี สั ญ ญาเช าพื้ นที่ เพื่ อเป น ที่ตั้ งสาขารวมทั้ ง สิ้ น จํ า นวน
378 สาขา โดยมีอายุสัญญาเชาตั้งแต 1 ปถึ ง 12 ป 9 เดือน ซึ่งสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554 คาเชาและคาบริการสาธารณูปโภคที่ตองจายรวมทั้งหมดเทากับ 489.59 ลานบาท โดยคาเชา
บางสวนคํานวณจากรอยละของยอดขายและบางสวนเปนอัตราคงที่
ข) บริษัทฯและบริษัทยอยไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการเชาที่ดิน อาคารสํานัก งาน
คลังสินคา และรถยนต อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต 1 ถึง 30 ป
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ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2554 บริษัทฯและบริ ษัทยอยมีจํานวนเงิ นขั้นต่ําที่ตองจายในอนาคตทั้ งสิ้ น
ภายใตสัญญาเชาดําเนินงานดังนี้
ลานบาท
ภาระผูกพันที่ตองจายชําระ
ภายใน 1 ป
1 ถึง 5 ป
มากกวา 5 ป

35.1
47.0
43.1

ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีรายจายตามสัญญาเชาที่รับรูแลวในงบกําไร
ขาดทุนเปนจํานวนเงิน 31.3 ลานบาท
36.3 การค้ําประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯไดนําเงินฝากธนาคารจํานวน 4.4 ลานบาท ไปเปนหลัก ประกัน
การออกหนังสือค้ําประกันโดยธนาคารเพื่อ ค้ําประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาและประกันการเชา
พื้นที่ นอกจากนี้ บริษัทฯไดนําเงินลงทุนอื่นจํานวน 2.3 ลานบาท ไปเปนหลักทรัพยในการค้ําประกัน
การใชไฟฟาและประกันการเชาพื้นที่สํานักงาน
36.4 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาใหบริการระยะยาว
(1) บริษัทฯ ทําสัญญาเปนตัวแทนจําหนายกับบริษัทในตางประเทศแหงหนึ่ง อายุสัญญา 1 ป ตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เมื่อ ครบกําหนดอายุสัญญาแลวไมมีฝายใด
ฝายหนึ่งบอกเลิกสัญญาเปนลายลัก ษณอักษรใหถือเสมือนมีผลผูกพันตามเดิมต อไปอีก 1 ป
จนกวาจะมีสัญญาใหม
(2) บริษัทฯ ทําสัญญารับอนุญาตใหใชลิขสิทธิ์หนังสือกับเจาของผลงานตางๆ โดยมีอ ายุสัญญา
3 ป และสามารถตออายุสัญญาไปอีก 3 ปโดยอัตโนมัติแ ละมีก ารจายคาตอบแทนเปนอัตรา
รอยละของจํานวนเลมที่จัดพิมพหรือจําหนาย
(3) บริษัทฯ ทําสัญญาและขอตกลงเพื่อเชาเครื่องพิมพกับบริษัทแหงหนึ่ง กําหนดระยะเวลา 1 ป
เมื่อครบกําหนดอายุสัญญาแลวไมมีฝายใดฝายหนึ่งบอกเลิกสัญญาเปนลายลักษณอัก ษรใหถือ
เสมือนวาสัญญามีผลผูกพันตามเดิมตอไปอีก 1 ป อัตราคาบริการงานพิมพคิดจากจํานวนการ
พิมพเอกสาร สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 คาบริการที่ตองจายมียอดรวมเทากับ 4.2
ลา นบาท เมื่อ สิ้ นสุ ดสั ญญาเชา ผูใหเ ชา มีสิ ทธิที่จะนําเครื่อ งพิมพที่ใหเ ช ากลั บคื นจากผูเ ช า
ไดทันที
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37. เครื่องมือทางการเงิน
37.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่
107 “การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น เงินใหกูยืม เงินลงทุน เงินกูยืมระยะสั้น และเงินกู
ยืมระยะยาว บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเครื่องมือ ทางการเงินดังกลาว และมี
นโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้
ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
บริษัทฯและบริษั ทยอยมีความเสี่ ยงดา นการใหสิ นเชื่อ ที่เกี่ ยวเนื่ องกั บลูก หนี้การคา และลูก หนี้อื่ น
เงินใหกูยืม และตั๋วเงินรับ ฝายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการ
ในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯและบริษัทยอยจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่
เปน สาระสํา คัญจากการใหสิน เชื่ อ นอกจากนี้ การให สินเชื่อของบริษั ทฯและบริษัทยอ ยไมมีการ
กระจุก ตัวเนื่ องจากบริษั ทฯและบริษัทยอ ยมี ฐ านของลูก คาที่หลากหลายและมี อยู จํา นวนมากราย
จํานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทยอ ยอาจตอ งสูญเสียจากการใหสินเชื่อคือมูล คาตามบัญชีข อง
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น เงินใหกูยืม ที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน
และเงิ น เบิ ก เกิ น บัญ ชี อย างไรก็ ตาม เนื่ อ งจากสิ น ทรั พยแ ละหนี้ สิน ทางการเงิน สวนใหญ มีอัตรา
ดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกลเ คียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษัทยอยจึงอยูในระดับต่ํา
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษั ท ฯมี ค วามเสี่ย งจากอั ตราแลกเปลี่ ยนที่ สํ า คั ญ อั น เกี่ ย วเนื่ อ งจากการซื้ อ สิน ค า เป น เงิ น ตรา
ตางประเทศ ซึ่งบริษัทฯมีนโยบายทําสัญญาปองกันความเสี่ยงตามความเหมาะสม
37.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯและบริษัทยอยจัดอยูในประเภทระยะสั้น เงินให
กู ยืม และเงิน กู ยืมมี อั ตราดอกเบี้ ย ใกล เ คีย งกั บอั ตราดอกเบี้ ยในตลาด บริ ษั ทฯและบริ ษั ทย อ ยจึ ง
ประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน
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มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันในขณะที่ทั้งสอง
ฝายมี ความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอ รองราคากั นไดอ ยางเปนอิส ระใน
ลักษณะที่ไมมีความเกี่ยวของกัน วิธีการกําหนดมูล คายุติธรรมขึ้นอยูกับลัก ษณะของเครื่องมือทาง
การเงิน มูล คายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือ กําหนดขึ้นโดยใชเกณฑก ารวัดมูลคาที่
เหมาะสม
38. การบริหารจัดการทุน
วัตถุ ประสงคในการบริ หารจัดการทุ นที่ สํ าคัญของบริ ษั ทฯคื อการจั ดให มีซึ่งโครงสร างทางการเงินที่
เหมาะสมและการดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง
กลุมบริษัทบริหารจัดการสถานะของทุนโดยใช อัตราสวนหนี้สิ นตอทุ น (Debt-to-Equity Ratio) ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 กลุมบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 2.37:1 (2553: 1.86:1) (เฉพาะบริษัทฯ: 2.48:1
(2553: 1.90:1))
39. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อ วันที่ 22 กุมภาพันธ 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯไดมีมติเสนอขออนุมัติตอ ที่ประชุม
ผูถือหุนเพื่อจายปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2554 เปนหุนสามัญจํานวน 32,392,113 หุน
มูลคาที่ตราไว หุนละ 1 บาท ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ในอัตรา 10 หุนเดิม ตอ 1 หุนปนผล รวม
มูลคาทั้งสิ้นไมเกิน 32.39 ลานบาท หรือ คิดเปนการจายปนผลในอัตรา 0.10 บาทตอ หุน ในกรณีที่
ผูถือหุนรายใดมีเศษของหุนเดิมหลังการจัดสรรหุนปนผลแลว ใหจายปนผลเปนเงินสดแทนการจาย
เปนหุนปนผลในอัตรา 0.10 บาทตอหุน และจายปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.4112 บาท หรือ
คิดเปนจํานวนเงินไมเกิน 133.18 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลว 3 ไตรมาส
ไตรมาสละ 0.10 บาทตอหุน คิดเปนเงินประมาณ 97.18 ลานบาท ดังนั้นบริษัทฯจึงจะจายปนผลเปน
เงินสดในงวดนี้ ในอัตราหุนละ 0.1112 บาท หรือคิดเปนจํานวนเงินไมเกิน 36.00 ลานบาท รวมเปน
การจายปนผลทั้งในรูปแบบของหุนปนผล และเงินสด ทั้งปเทากับอัตราหุนละ 0.5112 บาท คิดเปน
จํานวนเงินรวมทั้งสิ้นไมเกิน 165.57 ลานบาท
เงินปนผลและหุน ปนผลนี้จะจายและบันทึกบัญชีภายหลังจากไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ
ประจําปผูถือหุนของบริษัทฯ
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40. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
บริษัทฯไดจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับปสิ้น สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
ใหมเพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปปจจุบันเนื่องจากบริษัทฯไดปฏิบัติตามการ
แสดงรายการในงบการเงิ น ตามข อ กํ า หนดในประกาศกรมพั ฒ นาธุ ร กิ จการค า ตามที่ ก ล าวไว ใน
หมายเหตุ 2 และไดนํามาตรฐานการบัญชีฉ บับใหมแ ละฉบับปรั บปรุง มาถือ ปฏิบัติตามที่ก ลาวใน
หมายเหตุ 3
(หนวย: พันบาท)

ลูกหนีก้ ารคาและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การคา
เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย
สินคาคงเหลือ
คาใชจายจายลวงหนา
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอื่นที่มีภาระ
ค้ําประกัน
เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
คาใชจายคางจาย
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เจาหนี้การคา
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน

งบการเงินรวม
ตามที่จัด
ตามที่เคย
ประเภทใหม
รายงานไว
118,508
111,594
376,994
417,258
16,271
29,747
20,390
12,325
27,037
2,620
1,266,299
39,243
1,475

27,137
14,845
133,038
1,153,140
39,705
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามที่จัด
ตามที่เคย
ประเภทใหม
รายงานไว
115,464
109,700
24,000
374,771
415,034
15,769
28,509
18,528
12,325
69,432
100
2,487
1,261,875
38,616
1,475

69,532
14,812
129,387
1,152,603
38,843
-

การจัดประเภทรายการบัญชีดังกลาวไมมีผลกระทบตอกําไรหรือสวนของผูถือหุนตามที่ไดรายงานไว
41. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2555
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