
 

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



 

 
 
 
 
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)  

ขาพเจาไดตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 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) 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ท่ีนํามาแสดงเปรียบเทียบไว ณ ที่นี้ไดตรวจสอบโดยผูสอบบัญช ี     
ทานอื่น ซึ่งไดแสดงความเห็นไวอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2554  

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตอง
วางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง
อันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการท้ังท่ีเปน
จํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใช
และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินท่ีเปนสาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจน      
การประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวา        
การตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปท่ีเปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ผลการดําเนินงานและ
กระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยและ
เฉพาะของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญช ี    
ท่ีรับรองท่ัวไป 
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โดยมิไดเปนการแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขตองบการเงินขางตน ขาพเจาขอใหสังเกตตามท่ีกลาวไวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5 ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับ
ปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีเพ่ือจัดทําและนําเสนองบการเงินนี้  

 
 
 
พิมพใจ  มานิตขจรกิจ 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
กรุงเทพฯ: 22 กุมภาพันธ 2555 
 



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

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553
(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 9 570,313,730     720,044,731      540,048,337     681,847,473     
เงินลงทุนช่ัวคราว 10 178,856,222     186,484,074      178,856,222     186,484,074     
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 11 132,413,781     118,507,777      116,604,185     113,480,707     
เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย 8 -                        -                         15,024,000       24,000              
สินคาคงเหลือ 12 396,081,981     376,994,285      394,433,224     374,771,141     
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 13 39,923,577       29,746,852        37,642,802       28,508,659       
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,317,589,291  1,431,777,719   1,282,608,770  1,385,116,054  
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอ่ืนที่มีภาระค้ําประกัน 14 12,389,767       12,324,734        12,389,767       12,324,734       
เงินลงทุนในบริษัทยอย 15 -                        -                         69,432,021       69,432,021       
เงินลงทุนในบริษัทรวม 16 27,044,395       27,037,098        100,000            100,000            
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 17 844,502,319     497,199,924      656,326,364     325,445,042     
สิทธิการเชาที่ดิน 8, 18 7,372,005         7,706,846          -                        -                        
สิทธิการเชาอาคาร 19 110,294,800     123,391,166      110,294,800     123,391,166     
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 5, 20 -                        33,520,669        -                        33,520,669       
สินทรัพยไมมีตัวตน 21 5,342,770         6,754,844          5,109,940         6,493,063         
คาลิขสิทธ์ิและคาแปลหนังสือจายลวงหนา 27,178,920       22,381,807        27,178,920       22,381,807       
เงินค้ําประกันการเชาและเงินมัดจํา 92,243,456       79,572,619        92,243,456       79,572,619       
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 22 15,030,957       2,620,418          14,806,002       2,486,963         
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,141,399,389  812,510,125      987,881,270     675,148,084     
รวมสินทรัพย 2,458,988,680  2,244,287,844   2,270,490,040  2,060,264,138  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553
(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 8, 24 1,500,207,097  1,266,299,044   1,494,765,388  1,261,875,328  
เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลที่เก่ียวของกันที่ถึงกําหนด
   ชําระภายในหนึ่งป 8 -                        1,400,000          -                        -                        
เงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลอ่ืน 3,400,000         1,000,000          -                        -                        
รายไดรับลวงหนารอรับรูเปนรายไดภายในหนึ่งป 23 28,948,104       32,940,796        -                        -                        
ภาษีเงินไดคางจาย 34,177,556       41,227,155        34,177,556       41,227,155       
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 34 6,121,974         -                         6,121,974         -                        
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 26 37,957,936       39,242,556        36,903,209       36,632,178       
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,610,812,667  1,382,109,551   1,571,968,127  1,339,734,661  
หนี้สินไมหมุนเวียน
รายไดรับลวงหนารอตัดบัญชี 23 5,303,446         9,441,625          -                        -                        
เงินกูยืมระยะยาว 25 64,600,000       58,000,000        -                        -                        
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 34 39,620,219       1,475,499          38,185,058       1,475,499         
หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 8,509,919         8,253,331          8,465,002         8,141,039         
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 118,033,584     77,170,455        46,650,060       9,616,538         
รวมหนี้สิน 1,728,846,251  1,459,280,006   1,618,618,187  1,349,351,199  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553
(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
   ทุนจดทะเบียน 27
      หุนสามัญ 323,921,130 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
         (2553: หุนสามัญ 328,345,090 หุน
            มูลคาหุนละ 1 บาท) 323,921,130     328,345,090      323,921,130     328,345,090     
   ทุนที่ออกและชําระแลว
      หุนสามัญ 323,921,130 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 323,921,130     323,921,130      323,921,130     323,921,130     
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 149,420,558     149,420,558      149,420,558     149,420,558     
กําไรสะสม
   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 29 35,626,917       35,626,917        35,626,917       35,626,917       
   ยังไมไดจัดสรร 143,794,698     198,968,153      127,431,065     177,849,285     
องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน 15,472,183       17,451,553        15,472,183       24,095,049       
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 668,235,486     725,388,311      651,871,853     710,912,939     
สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย 61,906,943       59,619,527        -                        -                        
รวมสวนของผูถือหุน 730,142,429     785,007,838      651,871,853     710,912,939     
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 2,458,988,680  2,244,287,844   2,270,490,040  2,060,264,138  

-                    -                     -                    -                    
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

รายได
รายไดจากการขาย 8 5,370,058,520  4,999,894,423  5,363,875,980  4,994,332,557  
รายไดคาธรรมเนียมการศึกษา 23 111,344,731     108,989,657     -                        -                        
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 16 23,950,280       20,792,027       26,076,031       22,472,685       
รายไดอ่ืน 12 54,409,048       39,355,644       51,301,798       38,172,213       
รวมรายได 5,559,762,579  5,169,031,751  5,441,253,809  5,054,977,455  
คาใชจาย
ตนทุนขาย 8 3,676,139,842  3,425,205,821  3,674,692,649  3,421,069,990  
ตนทุนบริการ 82,002,618       75,655,200       -                        -                        
คาใชจายในการขาย 924,719,886     831,979,720     924,719,886     831,979,720     
คาใชจายในการบริหาร 8 558,889,023     508,203,152     531,131,867     486,787,875     
รวมคาใชจาย 5,241,751,369  4,841,043,893  5,130,544,402  4,739,837,585  
กําไรกอนสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
   คาใชจายทางการเงิน และ ภาษีเงินไดนิติบุคคล 318,011,210     327,987,858     310,709,407     315,139,870     
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 16 2,007,297         2,759,903         -                        -                        
กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 320,018,507     330,747,761     310,709,407     315,139,870     
คาใชจายทางการเงิน 8 (4,453,859)       (4,237,314)       (328,482)           (73,047)             
กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 315,564,648     326,510,447     310,380,925     315,066,823     
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 31 (87,545,934)     (78,082,142)     (87,545,934)     (78,082,142)     
กําไรสําหรับป 228,018,714     248,428,305     222,834,991     236,984,681     

การแบงปนกําไร
สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 225,215,377     243,062,737     222,834,991     236,984,681     
สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย 2,803,337         5,365,568         

228,018,714     248,428,305     

กําไรตอหุน 32
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน
   กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 0.70                  0.75                  0.69                  0.73                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

กําไรสําหรับป 228,018,714     248,428,305     222,834,991     236,984,681     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย (7,633,376)       7,545,220         (7,633,376)       7,545,220         
คาเส่ือมราคาของสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย 28 (989,490)           (989,490)           (989,490)           (989,490)           
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป (8,622,866)       6,555,730         (8,622,866)       6,555,730         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 219,395,848     254,984,035     214,212,125     243,540,411     

การแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 216,592,511     249,618,467     214,212,125     243,540,411     
สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจ
   ควบคุมของบริษัทยอย 2,803,337         5,365,568         
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 219,395,848     254,984,035     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หนวย: บาท)  

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 323,921,130      149,420,558      35,626,917        169,693,361      (10,536,683)       28,076,002        (6,643,496)           10,895,823          689,557,789      54,253,959        743,811,748      
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 35) -                         -                         -                         (213,787,945)     -                         -                         -                           -                           (213,787,945)     -                         (213,787,945)     
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                         -                         -                         243,062,737      7,545,220          (989,490)            -                           6,555,730            249,618,467      5,365,568          254,984,035      
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 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      

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 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      
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ
   ผลประโยชนของพนักงาน (หมายเหตุ 3) -                         -                         -                         (37,282,911)       -                         -                         -                           -                           (37,282,911)       (515,921)            (37,798,832)       
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 35) -                         -                         -                         (236,462,425)     -                         -                         -                           -                           (236,462,425)     -                         (236,462,425)     
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                         -                         -                         225,215,377      (7,633,376)         (989,490)            -                           (8,622,866)           216,592,511      2,803,337          219,395,848      
สวนตํ่ากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุน
   ในบริษัทยอยโอนไปกําไรสะสม (หมายเหตุ 15.2) -                         -                         -                         (6,643,496)         -                         -                         6,643,496            6,643,496            -                         -                         -                         
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 323,921,130      149,420,558      35,626,917        143,794,698      (10,624,839)       26,097,022        -                           15,472,183          668,235,486      61,906,943        730,142,429      

-                     -                     -                     -                     -                       -                     -                     
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

6                        

งบการเงินรวม
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ

องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน

กําไรสะสม

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน



บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หนวย: บาท)  

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 323,921,130         149,420,558         35,626,917           154,652,547         (10,536,683)          28,076,002           17,539,319           681,160,471         
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 35) -                            -                            -                            (213,787,945)        -                            -                            -                            (213,787,945)        
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                            -                            -                            236,984,681         7,545,220             (989,490)               6,555,730             243,540,411         
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 323,921,130         149,420,558         35,626,917           177,849,283         (2,991,463)            27,086,512           24,095,049           710,912,937         

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 323,921,130         149,420,558         35,626,917           177,849,283         (2,991,463)            27,086,512           24,095,049           710,912,937         
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ
  ผลประโยชนของพนักงาน (หมายเหตุ 3) -                            -                            -                            (36,790,784)          -                            -                            -                            (36,790,784)          
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 35) -                            -                            -                            (236,462,425)        -                            -                            -                            (236,462,425)        
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                            -                            -                            222,834,991         (7,633,376)            (989,490)               (8,622,866)            214,212,125         
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 323,921,130         149,420,558         35,626,917           127,431,065         (10,624,839)          26,097,022           15,472,183           651,871,853         

-                        -                        -                        -                        -                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

7                           

งบการเงินเฉพาะกิจการ
องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน

กําไรสะสม

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน



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

(หนวย: บาท)

2554 2553 2554 2553
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษี 315,564,648 326,510,447 310,380,925 315,066,823
รายการปรับกระทบยอดกําไรกอนภาษี
   เปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
   คาเส่ือมราคา 107,822,439 103,959,231 97,050,761 92,291,896
   คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 1,255,351 3,714,715 140,807 3,334,880
   รายการปรับปรุงจากการเคลียรบัญชีลูกหนี้ 448,094 -364,452 448,094 -364,452
   คาใชจายจากประมาณการรับคืนสินคา 972,623 -1,114,392 972,623 -1,114,392
   คาใชจายจากสินคาสูญหาย 12,496,225 15,694,495 12,496,225 15,694,495
   คาใชจายจากสํารองสินคาสูญหาย เส่ือมสภาพและเคล่ือนไหวชา 
      (โอนกลับบัญชี) 3,834,011 8,209,452 3,834,011 8,107,408
   สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม -2,007,297 -2,759,903 -                          -                          
   คาใชจายสินคาเสียหายจากเหตุการณไฟไหม -                          2,920,877           -                          2,920,877           
   ตัดจําหนายสินคาและอุปกรณที่เสียหายจากน้ําทวม 19,950,313 -                          19,814,287 -                          
   คาใชจายจากการบริจาคสินคา 20,360,538 24,642,360 20,360,538 24,642,360
   คาใชจายจากการทําลายสินคา 5,804,035 1,175,921 5,804,035 1,175,921
   คาใชจายจากการบริจาคอุปกรณ 2,195,224 -                          1,861 -                          
   สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 7,101,990 -                          6,674,865 -                          
   ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายและตัดจําหนายอุปกรณ -1,386,561 768,512 -919,500 767,592
   สิทธิการเชาที่ดินและอาคารตัดจาย 13,431,207 13,366,609 13,096,366 13,027,996
   คาลิขสิทธ์ิการใชซอฟตแวรตัดจาย 2,338,926 2,495,612 2,289,880 2,447,515
   รายการปรับปรุงจากการเคลียรบัญชีเจาหนี้การคาและเจาหนี้คูปอง -6,156,048 -11,162,233 -6,156,048 -11,162,233
   รายการปรับปรุงจากการเคลียรบัญชีคาลิขสิทธ์ิและคาแปลหนังสือสุทธิ
      กับรายการคางจาย -                          3,582,610           -                          3,582,610           
   ดอกเบี้ยจาย 4,453,859 4,237,314 328,482 73,047
   รายไดดอกเบี้ย -13,229,115 -6,773,232 -13,154,025 -6,653,890
   รายไดเงินปนผล -10,721,165 -14,018,796 -12,922,007 -15,818,796
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย
   และหนี้สินดําเนินงาน 484,529,297 475,085,147 460,542,180 448,019,657

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



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

(หนวย: บาท)

2554 2553 2554 2553
สินทรัพยดําเนินงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง
   ลูกหนี้การคา 5,704,109 -15,137,311 15,129,286 -14,757,008
   สินคาคงเหลือ -76,834,092 -28,516,682 -78,514,169 -28,701,514
   คาใชจายจายลวงหนา (7,272,647)          9,090,979           -7,125,025 9,593,379           
   ลูกหนี้เงินชดเชยคาเสียหายจากการเคลมประกัน -19,814,287 17,792,555 -19,814,287 17,792,555
   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น -5,375,977 2,768,948 -2,009,120 -88,900
   คาลิขสิทธ์ิและคาแปลจายลวงหนา -4,797,113 -3,278,013 -4,797,113 -3,278,013
   เงินค้ําประกันการเชาและเงินมัดจํา -12,670,837 -10,249,046 -12,670,837 -10,249,046
   สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น -12,410,543 -86,957 -12,318,515 -103,156
หนี้สินดําเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)
   เจาหนี้การคา 201,263,313 128,297,571 208,936,870 128,169,312
   รายไดรับลวงหนารอตัดบัญชี -8,130,871 -9,254,353 -                          -                          
   คาใชจายคางจาย 19,763,772         28,110,786         19,214,256         24,459,924         
   เจาหนี้อื่น 9,074,981           (25,068,502)        10,161,971         (25,068,502)        
   หนี้สินหมุนเวียนอื่น 6,659,237 -1,017,277 270,506 1,745,353
   จายผลประโยชนระยะยาวใหพนักงาน -634,120 -                          -634,120 -                          
   หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 256,580 -953,672 323,963 -729,800
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 579,310,802 567,584,173 576,695,846 546,804,241
   จายดอกเบี้ย -4,453,859 (4,237,314)          -328,482 (73,047)               
   จายภาษีเงินได -94,596,461 (68,451,169)        -94,596,461 (68,451,169)        
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 480,260,482 494,895,690 481,770,903 478,280,025       
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนช่ัวคราวลดลง (เพ่ิมขึ้น) -5,524 10,005,774         -5,524 10,005,774         
ดอกเบี้ยรับ 13,230,046 6,413,617           13,154,956 6,277,323           
เงินปนผลรับ 12,721,165 15,818,796         12,922,007 15,818,796         
ซ้ือที่ดินและอุปกรณ -427,801,960 (115,737,817)      -398,920,483 (99,145,440)        
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ 1,719,100 795,877              1,713,220 758,147              
ซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน -926,852 (1,833,742)          -906,757 (1,833,742)          
เงินสดจายสิทธิการเชาพ้ืนที่สาขา -                          (19,861,755)        -                          (19,861,755)        
เงินสดจายจากการใหกูยืมแกบริษัทยอย -                          -                          -15,000,000 (12,000)               
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน -401,064,025 (104,399,250)      -387,042,581 (87,992,897)        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



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

(หนวย: บาท)

2554 2553 2554 2553
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอื่นที่มีภาระค้ําประกันลดลง -65,033 -                          -65,033 -                          
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะส้ัน 9,000,000 -                          -                          -                          
เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลอื่น (1,400,000)          (210,000)             -                          -                          
เงินสดจายเจาหนี้คาสินทรัพย -                          (1,261,016)          -                          (1,261,016)          
จายเงินปนผล -236,462,425 -213,787,946 -236,462,425 -213,787,946
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน -228,927,458 -215,258,962 -236,527,458 -215,048,962
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) -149,731,001 175,237,478 -141,799,136 175,238,166
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินตนป 720,044,731 544,807,253 681,847,473 506,609,307
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินปลายป (หมายเหตุ 9) 570,313,730 720,044,731 540,048,337 681,847,473

-                          -                          
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
รายการที่มิใชเงินสด
   รับรูรายการกําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคา
      เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายในสวนของผูถือหุน -7,633,376 7,545,220 -7,633,376 7,545,220
   ซ้ือสินทรัพยถาวรโดยยังไมไดจายชําระ 4,281,021 2,263,540 4,281,021 2,210,746
   รับรูคาเส่ือมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพ่ิม
      ในสวนของผูถือหุน 989,490 989,490 989,490 989,490
   รายการปรับปรุงสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
      กับกําไรสะสมตนงวดเนื่องจากการเปล่ียนแปลงนโยบาย
      บัญชีเรื่องผลประโยชนพนักงาน 37,282,911 -                          36,790,784 -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

10                       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

1. ขอมูลท่ัวไป 
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลําเนาใน
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 และเครือขาย ซึ่งไดแก           
รานเครือขายซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร และศูนยหนังสอืมหาวิทยาลัยหลายแหงท่ีบริษัทฯ 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 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดย

แสดงรายการในงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันท่ี 28 กันยายน 
2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 
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 งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 

 งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการ
บัญชี 

2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมนี้ไดจัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)        
(ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “บริษัทฯ”) และบริษัทยอย (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “บริษัทยอย”) ดังตอไปนี้ 

  จัดต้ังขึ้นใน อัตรารอยละ 
ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน 

   2554 2553 
   รอยละ รอยละ 
บริษัท ซีเอ็ด บุคเซ็นเตอร จํากัด* ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ไทย 99.93 99.93 
บริษัท เพลินพัฒน จํากัด ธุรกิจโรงเรียน ไทย 48.82 48.82 
*  บริษัทฯไมไดรวมงบการเงินของบริษัท ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร จํากัด ในงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่         

31 ธันวาคม 2554 เนื่องจากมูลคาเงินลงทุนและผลดําเนินงานของบริษัทยอยดังกลาวไมมีสาระสําคัญตอ      
งบการเงินรวมของบริษัทฯ 

ข) บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตวันที่บริษัทฯ        
มีอํานาจในการควบคุมบริษัทยอยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น   

ค) งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีที่สําคัญเชนเดียวกันกับของ
บริษัทฯ 

ง) ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันท่ีมีสาระสําคัญไดถูกตัดออก
จากงบการเงินรวมนี้แลว  

จ) สวนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิ
ของบริษัทยอยสวนท่ีไมไดเปนของบริษัทฯ และแสดงเปนรายการแยกตางหากในสวนของ
กําไรหรือขาดทุนรวมและสวนของผูถือหุนในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษัทฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ือประโยชนตอสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอย 
และบริษัทรวมตามวิธีราคาทุน 
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3. การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหมในระหวางป 
 ในระหวางปปจจุบัน 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 
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 หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น และสินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น 
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมมีตัวตน 
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

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

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 15 สัญญาการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการบัญช ี  
ฉบับที่ 31 รายได - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 

มาตรฐานการบัญชีขางตนไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินนี้ ยกเวนมาตรฐานการ
บัญชีดังตอไปนี้ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการรับรูผลประโยชนท่ีใหกับพนักงานเปนคาใชจายเม่ือ
กิจการไดรับบริการจางงานจากพนักงานแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจการจะตองประเมินและบันทึก
หนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชนของพนักงานเนื่องจากเกษียณอายุ และผลประโยชนระยะยาวอื่นท่ีใหกับ
พนักงาน โดยใชการคํานวณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งเดิมบริษัทฯและบริษัทยอยรับรู
ผลประโยชนท่ีใหกับพนักงานดังกลาวเมื่อเกิดรายการ 
บริษัทฯและบริษัทยอยไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวในปปจจุบันและรับรูหนี้สินในชวง
ท่ีเปลี่ยนแปลงโดยบันทึกปรับกับกําไรสะสม ณ วันตนงวดของปปจจุบันจํานวน 37.8 ลานบาท 
(เฉพาะของบริษัทฯ: จํานวน 36.8 ลานบาท) การเปลี่ยนแปลงนี้ทําใหบริษัทฯและบริษัทยอยมีกําไร
สําหรับป 2554 ลดลงเปนจํานวน 7.1 ลานบาท (0.02 บาทตอหุน) (เฉพาะของบริษัทฯ: กําไรลดลงเปน
จํานวน 7.0 ลานบาท กําไรตอหุนลดลง 0.02 บาทตอหุน) ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
บัญชีดังกลาวแสดงอยูในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการเลือกบันทึกอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนดวยวิธีราคาทุน 
(ตองเปดเผยมูลคายุติธรรมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน)หรือดวยวิธีมูลคายุติธรรมซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมใหรับรูในกําไรหรือขาดทุนเดิมบริษัทฯบันทึกอสังหาริมทรัพยเพื่อการ
ลงทุนภายใตรายการท่ีดินและสวนปรับปรุงท่ีดินไมใชดําเนินงาน ซึ่งแสดงตามวิธีราคาทุน บริษัทฯ
ไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีโดยจัดประเภทอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนเปนรายการแยก
ตางหากและบันทึกดวยวิธีราคาทุน โดยเริ่มถือปฏิบัติในปปจจุบัน 
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4. มาตรฐานการบัญชีใหมท่ียังไมมีผลบังคับใช 
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมซึ่งมีผลบังคับใช
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดขางลางนี ้ 

มาตรฐานการบัญช ี
ฉบับท่ี 12  

 
ภาษีเงินได 

ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ 

การตีความมาตรฐานการบัญช ี  
 ฉบับท่ี 10 ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของอยาง

เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 
 ฉบับท่ี 21 ภาษี เงินได  - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยท่ีไมไดคิด             

คาเสื่อมราคาท่ีตีราคาใหม 
 ฉบับท่ี 25 ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ

ของผูถือหุน 

ฝายบริหารของบริษัทฯเชื่อวามาตรฐานการบัญชีขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอ     
งบการเงินเม่ือนํามาถือปฏิบัติ ยกเวนมาตรฐานการบัญชีดังตอไปนี้  

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 เรื่อง ภาษีเงินได 
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการระบุผลแตกตางชั่วคราวท่ีเกิดจากความแตกตางของมูลคา
สินทรัพยและหนี้สินระหวางเกณฑทางบัญชีและภาษีอากร เพื่อรับรูผลกระทบทางภาษีเปนสินทรัพย
หรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑท่ีกําหนด  

ปจจุบันฝายบริหารของบริษัทฯอยูระหวางการประเมินผลกระทบที่อาจมีตองบการเงินในปท่ีเริ่มนํา
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ  
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5. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ 
 ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯและบริษัทยอยไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญตามท่ีกลาวใน

หมายเหตุ 3 เนื่องจากบริษัทฯนํามาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมมา     
ถือปฏิบัติผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวแสดงเปนรายการแยกตางหากใน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 

 จํานวนเงินของรายการปรับปรุงอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนและสํารองผลประโยชนระยะยาวของ
พนักงานมีผลกระทบตอรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 1 มกราคม 
2554 ตามลําดับ ดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะ   
ของกิจการ 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553   
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนเพ่ิมขึ้น 33,521 33,521 
ท่ีดินและสวนปรับปรุงท่ีดินไมใชดําเนินงานลดลง (33,521) (33,521) 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 1 มกราคม 2554   
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานเพ่ิมขึ้น 37,799 36,791 
กําไรสะสม - ยังไมไดจัดสรรลดลง (37,799) (36,791) 

6. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
6.1 การรับรูรายได 

ก)  รายไดจากการขายสินคารับรูเม่ือบริษัทฯไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนท่ีมีนัยสําคัญของ 
ความเปนเจาของสินคาใหกับผูซื้อแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับ
สินคาโดยไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม สําหรับสินคาที่ไดสงมอบหลังจากหักสวนลดแลว ยกเวน
รายไดจากการฝากขายจะรับรูรายได เม่ือไดรับรายงานการขายหรือไดรับชําระคาสินคาแลวแต
เหตุการณใดจะเกิดขึ้นกอน 

 ข)  รายไดจากการโฆษณารับรูเมื่อมีการลงโฆษณาแลว 

 ค)  รายไดคาธรรมเนียมแรกเขา รับรูเปนรายไดท้ังจํานวนเม่ือสิทธิ์การเปนนักเรียนเกิดขึ้น  
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 ง)  รายไดคาบํารุงการศึกษา รับรูเปนรายไดตามระยะเวลาการศึกษา 

 จ)  ดอกเบี้ยรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง 

 ฉ)  เงินปนผลรับถือเปนรายไดเม่ือบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปนผล 

6.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี

สภาพคลองสูง ซึ่งถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันท่ีไดมาและไมมี
ขอจํากัดในการเบิกใช 

6.3 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน/คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและคาเผื่อรับคืนสินคา 
 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นแสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ บริษัทฯบันทึกคาเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได ซึ่ง
โดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหนี้  

 คาเผื่อรับคืนสินคาคํานวณจากอัตรารอยละของการรับคืนถัวเฉลี่ยท้ังปของลูกหนี้ตางจังหวัด              
ณ วันสิ้นงวดบัญชี  

6.4 สินคาคงเหลือ/คาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวชาและคาเผื่อสินคาสูญหาย 
 สินคาสําเร็จรูปแสดงมูลคาตามราคาทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก หรือ มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใด   

จะตํ่ากวา ราคาทุนดังกลาวหมายถึงตนทุนในการผลิตท้ังหมดรวมท้ังคาโสหุยโรงงานดวย 

 งานระหวางทําแสดงมูลคาตามราคาทุนมาตรฐาน (ซึ่งใกลเคียงกับตนทุนจริง) หรือมูลคาสุทธิท่ีจะ
ไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา  

 วัตถุดิบแสดงมูลคาตามราคาทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะ       
ตํ่ากวา และจะถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช 

 คาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวชา ประมาณการสัดสวนรอยละจากอัตราการหมุนของสินคา
ประกอบกับการพิจารณาของบรรณาธิการหนังสือ 

 คาเผื่อสินคาสูญหายในป 2554 และ 2553 คํานวณจากอัตรารอยละ 0.30 และรอยละ 0.55 ของยอดขาย
ในแตละสาขา ตามลําดับ ซึ่งบริษัทฯ จะกลับรายการคาเผื่อดังกลาว เม่ือมีการตรวจนับสินคาคงเหลือ
และบันทึกผลขาดทุนจากสินคาท่ีสูญหายจริงของสาขาจากผลการตรวจนับ 
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6.5 เงินลงทุน 
ก) เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของ

หลักทรัพยดังกลาวบันทึกเปนรายการตางหากในสวนของผูถือหุน และจะบันทึกในสวนของ
กําไรหรือขาดทุนเม่ือไดจําหนายหลักทรัพยนั้นออกไป  

ข) เงินลงทุนในบริษัทรวมที่แสดงอยูในงบการเงินรวมแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย  

ค) เงินลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวมท่ีแสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธี
ราคาทุน  

  มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวัน
ทําการสุดทายของป สวนมูลคายุติธรรมของตราสารหนี้คํานวณโดยใชอัตราผลตอบแทนท่ีประกาศ
โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิของ
หนวยลงทุน 

  บริษัทฯใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน  

6.6 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

 บริษัทฯบันทึกมูลคาเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมตนทุนการทํา
รายการ หลังจากนั้น บริษัทฯจะบันทึกอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคา
สะสมและคาเผื่อการดอยคา (ถามี) 

 คาเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเสนตรงตามอายุการให
ประโยชนโดยประมาณ 10 ป คาเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนรวมอยูในการคํานวณ
ผลการดําเนินงาน 

 ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนท่ีเปนท่ีดิน 
 บริษัทฯรับรูผลตางระหวางจํานวนเงินท่ีไดรับสุทธิจากการจําหนายกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย

ในสวนของกําไรหรือขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนออกจากบัญชี 

6.7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ และคาเส่ือมราคา 
 ท่ีดินและอาคารพรอมสวนปรับปรุงแสดงมูลคาตามราคาท่ีตีใหมหักคาเสื่อมราคาสะสม และคาเผื่อ       

การดอยคาของสินทรัพย (ถามี)  
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 บริษัทฯบันทึกมูลคาเริ่มแรกของท่ีดินและอาคารในราคาทุน ณ วันท่ีไดสินทรัพยมา หลังจากนั้น
บริษัทฯจัดใหมีการประเมินราคาท่ีดินและอาคารโดยผูประเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพย
ดังกลาวในราคาท่ีตีใหม ท้ังนี้บริษัทฯจัดใหมีการประเมินราคาสินทรัพยดังกลาวทุก 5 ปเพ่ือมิใหราคา
ตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ 

 อุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม และคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)  
 บริษัทฯบันทึกสวนตางซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพยดังตอไปนี้  

- บริษัทฯบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ีเพ่ิมขึ้นจากการตีราคาใหมในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นและรับรูจํานวนสะสมในบัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย” ในสวนของ
ผูถือหุน อยางไรก็ตาม หากสินทรัพยนั้นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษัทฯไดรับรูราคาท่ีลดลง
ในสวนของกําไรหรือขาดทุนแลว สวนท่ีเพ่ิมจากการตีราคาใหมนี้จะถูกรับรูเปนรายไดไมเกิน
จํานวนที่เคยลดลงซึ่งรับรูเปนคาใชจายปกอนแลว 

- บริษัทฯรับรูราคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ีลดลงจากการตีราคาใหมในสวนของกําไรหรือ
ขาดทุน อยางไรก็ตาม หากสินทรัพยนั้นเคยมีการตีราคาเพ่ิมขึ้นและยังมียอดคงคางของบัญชี 
“สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย” อยูในสวนของผูถือหุน สวนท่ีลดลงจากการตีราคาใหม
จะถูกรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในจํานวนท่ีไมเกินยอดคงเหลือของบัญชี “สวนเกินทุน
จากการตีราคาสินทรัพย”  

 คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนหรือราคาที่ตีใหมของสินทรัพยโดยวิธี
เสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณดังนี้ 

สวนปรับปรุงท่ีดิน  10 - 20 ป 
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร  20 - 24  ป 
คาตกแตงอาคาร  5 - 6   ป 
เครื่องใชสํานักงานและเคร่ืองปรับอากาศ  3 - 5   ป 
ยานพาหนะ  5   ป  

บริษัทฯบันทึกคาเสื่อมราคาที่คํานวณไดขางตน ดังตอไปนี้ 

- คาเสื่อมราคาของสวนท่ีคํานวณจากราคาทุนรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 
- คาเสื่อมราคาของสวนท่ีตีราคาเพิ่มตัดจําหนายไปสูบัญชีสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยใน

สวนของผูถือหุน 

ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับท่ีดินและงานระหวางกอสราง 
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บริษัทฯและบริษัทยอยตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ออกจากบัญชี เม่ือจําหนายสินทรัพยหรือ
คาดวาจะไมไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหรือการจําหนายสินทรัพย รายการ    
ผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย จะรับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุนเม่ือบริษัทฯและ      
บริษัทยอยตัดรายการสินทรัพยนัน้ออกจากบัญชี 

6.8 ตนทุนการกูยืม 
 ตนทุนการกูยืมของเงินกูท่ีใชในการไดมา การกอสราง หรือการผลิตสินทรัพยท่ีตองใชระยะเวลานาน

ในการแปลงสภาพใหพรอมใชหรือขาย ไดถูกนําไปรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยจนกวาสินทรัพย
นั้นจะอยูในสภาพพรอมท่ีจะใชไดตามท่ีมุงประสงค  สวนตนทุนการกูยืมอื่นถือเปนคาใชจายในงวดที่
เกิดรายการ ตนทุนการกูยืมประกอบดวยดอกเบี้ยและตนทุนอื่นท่ีเกิดขึ้นจากการกูยืมนั้น 

6.9 สินทรัพยไมมีตัวตน 
สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาสะสม     
(ถามี) ของสินทรัพยนั้น 

 บริษัทฯและบริษัทยอยตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบ
ตลอดอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพย
ดังกลาวเม่ือมีขอบงชี้วาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา บริษัทฯและบริษัทยอยจะทบทวนระยะเวลา      
การตัดจําหนายและวิธีการตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกสิ้นปเปนอยางนอย           
คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุน 

 สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดมีดังนี้ 

       อายุการใหประโยชน 
  คอมพิวเตอรซอฟทแวร 3 - 5 ป 
  คาลิขสิทธิ์และคาแปลหนังสือ ตัดจายตามปริมาณหนังสือที่ขายได 

6.10 สิทธิการเชาท่ีดินและอาคารและคาตัดจําหนาย 
สิทธิการเชาท่ีดินและอาคารแสดงตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม คาตัดจําหนายของสิทธิการเชา
ท่ีดินและอาคารคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชา 

คาตัดจําหนายรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 
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6.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ 

หรือถูกบริษัทฯควบคุมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับ
บริษัทฯ 

 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออมซึ่งทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการ
หรือพนักงานของบริษัทฯที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ 

6.12 สัญญาเชาระยะยาว 
 สัญญาเชาท่ีดิน อาคาร และอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญได

โอนไปใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพยท่ีเชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินท่ีตองจายตามสัญญาเชาแลวแต
มูลคาใดจะตํ่ากวา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว 
สวนดอกเบ้ียจายจะบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยท่ีไดมา
ตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยท่ีเชา 

 จํานวนเงินท่ีจายตามสัญญาเชาดําเนินงานรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุนตามวิธี
เสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชา 

6.13 เงินตราตางประเทศ 
 รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการ 

สินทรัพยและหนี้สินท่ีเปนตัวเงินซึ่งอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใช
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  

 กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคํานวณผลการ
ดําเนินงาน 
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6.14 การดอยคาของสินทรัพย 
 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทยอยจะทําการประเมินการดอยคาของท่ีดิน อาคาร

และอุปกรณหรือสินทรัพยท่ีไมมีตัวตนอื่นของบริษัทฯและบริษัทยอยหากมีขอบงชี้วาสินทรัพย
ดังกลาวอาจดอยคา บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูขาดทุนจากการดอยคาเมื่อมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน
ของสินทรัพยมีมูลคาต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ทั้งนี้มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหมายถึง
มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูง
กวา 

 บริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกําไรหรือขาดทุน ยกเวน    
ในกรณีที่ท่ีดิน อาคารและอุปกรณซึ่งใชวิธีการตีราคาใหมและไดบันทึกสวนเกินทุนจากการตีราคา
ใหมไวในสวนของผูถือหุน ขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูในสวนของผูถือหุนไมเกินไปกวาสวนเกิน
ทุนจากการตีราคาท่ีเคยบันทึกไว 

 หากในการประเมินการดอยคาของสินทรัพย มีขอบงชี้ท่ีแสดงใหเห็นวาผลขาดทุนจากการดอยคาของ
สินทรัพยท่ีรับรูในงวดกอนไดหมดไปหรือลดลง บริษัทฯและบริษัทยอยจะประมาณมูลคาที่คาดวาจะ
ไดรับคืนของสินทรัพยนั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาท่ีรับรูในงวดกอนก็ตอเม่ือมีการ
เปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใชกําหนดมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนภายหลังจากการรับรูผลขาดทุนจากการ
ดอยคาคร้ังลาสุด โดยมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ีเพ่ิมขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการ    
ดอยคาตองไมสูงกวามูลคาตามบัญชีท่ีควรจะเปนหากกิจการไมเคยรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของ
สินทรัพยในงวดกอนๆ บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของ
สินทรัพยโดยรับรูไปยังสวนของกําไรหรือขาดทุนทันที เวนแตสินทรัพยนั้นแสดงดวยราคาท่ีตีใหม การ
กลับรายการสวนท่ีเกินกวามูลคาตามบัญชีท่ีควรจะเปนถือเปนการตีราคาสินทรัพยเพ่ิม 

6.15 ผลประโยชนของพนักงาน 

 ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 
 บริษัทฯและบริษัทยอยรับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจาย

เม่ือเกิดรายการ 
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 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงาน 
 โครงการสมทบเงิน 

 บริษัทฯและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสม
และเงินท่ีบริษัทฯจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกจาก
สินทรัพยของบริษัทฯและบริษัทยอย เงินท่ีบริษัทฯจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปน
คาใชจายในปที่เกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชนหลังออกจากงานและผลประโยชนระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 
 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตาม

กฎหมายแรงงาน และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่นๆซึ่งบริษัทฯและบริษัทยอยถือวา         
เงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน นอกจากนั้นบริษัทฯ
จัดใหมีโครงการผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงาน ไดแก โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบ
กําหนดระยะเวลา 

 บริษัทฯและบริษัทยอยคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานและ
โครงการผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงานโดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว 
(Projected Unit Credit Method) โดยฝายบริหารดานทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรของบริษัทฯ
ไดทําการประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย  

 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรูทันที
ในกําไรหรือขาดทุน 

 ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงานเปนครั้งแรกบริษัทฯ
และบริษัทยอยเลือกรับรูหนี้สินในชวงการเปลี่ยนแปลงที่มากกวาหนี้สินท่ีรับรู ณ วันเดียวกันตาม
นโยบายการบัญชีเดิม โดยบันทึกปรับกับกําไรสะสม ณ วันตนงวดของปปจจุบัน 

6.16 ประมาณการหนี้สิน 
 บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเม่ือภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจาก

เหตุการณในอดีตไดเกิดขึ้นแลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะ
เสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯและบริษัทยอยสามารถ
ประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ  
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6.17 ภาษีเงินได 
 บริษัทฯบันทึกภาษีเงินไดตามจํานวนท่ีคาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณ

จากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมายภาษีอากร 

7. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ 
 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและ

การประมาณการในเรื่องท่ีมีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้
สงผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและตอขอมูล ท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบ            
งบการเงิน ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว การใชดุลยพินิจและ           
การประมาณการท่ีสําคัญมีดังนี้ 

 สัญญาเชา  
 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน          

ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาวาบริษัทฯ
และบริษัทยอยไดโอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพยท่ีเชาดังกลาวแลวหรือไม 

 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ 
 ในการประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณ

การผลขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต 
อายุของหนี้ที่คงคางและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเปนอยูในขณะนั้น  

 คาเผื่อการปรับมูลคาสินคาคงเหลือ 
 ในการคํานวณมูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับของสินคาคงเหลือ (มูลคาสุทธิจากคาเผื่อสินคารับคืน       

คาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวชา และคาเผื่อสินคาสูญหาย) ฝายบริหารจําเปนตองใช        
ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากสินคาคงเหลือแตละประเภท โดย
คํานึงถึงประสบการณการรับคืนสินคาในอดีต อัตราการหมุนของสินคาคงเหลือ การพิจารณาของ
บรรณาธิการหนังสือ และ ประสบการณสินคาหายในอดีต  
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 คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพย 
 บริษัทฯจะต้ังคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายและเงินลงทุนอื่นเม่ือมูลคา

ยุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญและเปนระยะเวลานานหรือเมื่อมีขอบงชี้
ของการดอยคา การท่ีจะสรุปวาเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญหรือเปนระยะเวลานาน
หรือไมนั้นจําเปนตองใชดุลยพินิจของฝายบริหาร 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา 
 ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการให

ประโยชนและมูลคาคงเหลือเม่ือเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการให
ประโยชนและมูลคาคงเหลือใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 

 บริษัทฯแสดงมูลคาของท่ีดินและอาคารดวยราคาท่ีตีใหม ซึ่งราคาท่ีตีใหมนี้ไดประเมินโดยผูประเมิน
ราคาอิสระ โดยใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดสําหรับสินทรัพยประเภทที่ดินและวิธีตนทุนเปลี่ยนแทน
สําหรับสินทรัพยประเภทอาคาร ซึ่งการประเมินมูลคาดังกลาวตองอาศัยขอสมมติฐานและการ
ประมาณการบางประการ 

  นอกจากนี้ ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลา
และบันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจท่ีเกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและ
คาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น 

 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน และผลประโยชนระยะยาวอื่น
ของพนักงาน 

 หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน และตามโครงการผลประโยชน  
ระยะยาวอื่นของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งตองอาศัยขอสมมติฐาน  
ตางๆในการประมาณการนั้น เชน อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และ   
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เปนตน 
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8. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามท่ีตกลงกันระหวางบริษัทฯ         
บริษัทยอย และบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบาย 

 2554 2553 2554 2553 การกําหนดราคา 
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
ขายสินคา - - 250 380 ราคาตลาด 
ดอกเบี้ยรับ - - 301 - รอยละ MOR ตอป 
รายการธุรกิจกับบริษัทรวม      

ซื้อสินคา 2,658 3,632 2,658 3,632 ราคาตลาด 
รายการธุรกิจกับผูถือหุน กรรมการบริษัทยอย     

คาเชาที่ดิน 1,001 1,001 - - ตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน 
สิทธิการเชาที่ดิน 335 339 - - ตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน 
ดอกเบี้ยจาย 29 45 - - รอยละ 5 - 6 ตอป 
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน     

ซื้อสินคา 30,769 61,004 30,769 61,004 ราคาตลาด 

 ยอดคงคางระหวางบริษัทฯ บริษัทยอย และบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 
และ 2553 มีรายละเอียดดังนี้ 
   (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 

เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย     
บริษัทยอย - - 15,024 24 
สิทธิการเชาท่ีดิน     
ผูถือหุน/กรรมการบริษัทยอย 7,372 7,707 - - 
เจาหน้ีการคา     
บริษัทรวม 2,296 2,371 2,296 2,371 
ผูถือหุน 14,085 3,615 14,085 3,615 
บริษัทที่เก่ียวของกับผูถือหุน 13,601 13,743 13,601 13,743 
สุทธิ 29,982 19,729 29,982 19,729 
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   (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 

เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน     
ผูถือหุนบริษัทยอย - 500 - - 
กรรมการบริษัทยอย - 900 - - 
รวม - 1,400 - - 
หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป - (1,400) - - 
สุทธิ - - - - 

 เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย และเงินกูยืมระยาวจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน 

 ยอดคงคางของเงินใหกูยืมและเงินกูยืมระยาว ระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2554 และ 2553 และการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมและเงินกูยืมระยาวดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินใหกูยืม 
ลักษณะ

ความสัมพันธ 

ยอดคงเหลือ             
ณ วันท่ี         

31 ธันวาคม 
2553 

เพ่ิมขึ้น        
ระหวางป 

ยอดคงเหลือ           
ณ วันท่ี         

31 ธันวาคม 
2554 

บริษัท ซีเอ็ด บุคเซน็เตอร จํากัด บริษัทยอย 24 - 24 
บริษัท เพลินพัฒน จํากัด บริษัทยอย - 15,000 15,000 
รวม  24 15,000 15,024 

 เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย เปนเงินกูประเภทตั๋วสัญญาใชเ งิน ถึงกําหนดชําระจายคืนเม่ือทวงถาม       
เพ่ือใชในการกอสรางอาคารเรียน และเปนเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทยอย คิดดอกเบ้ียในอัตรา 
MOR ตอป ของอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อของธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง 
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(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

เงินกูยืม 

ยอดคงเหลือ         
ณ วันที่                

31 ธันวาคม 2553 ลดลงระหวางป 

ยอดคงเหลือ       
ณ วันที่                

31 ธันวาคม 2554 
ผูถือหุนบริษัทยอย 500 (500) - 
กรรมการบริษัทยอย 900 (900) - 
รวม 1,400 (1,400) - 

เงินกูยืมระยะยาวเปนเงินกูยืมจากผูถือหุนและกรรมการของบริษัทยอย เพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียน
ภายในบริษัทยอย คิดดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 6.0 ตอปและบริษัทยอยไดจายชําระคืนเงินกูยืมดังกลาว
เต็มจํานวนแลวในเดือนกรกฎาคม 2554 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 ในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจายผลประโยชน
พนักงานของกรรมการและผูบริหาร ดังตอไปนี ้

(หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 

ผลประโยชนระยะสั้น 36.69 33.65 33.01 30.16 
ผลประโยชนหลังออกจากงาน 1.09 0.46 1.06 0.46 
รวม 37.78 34.11 34.07 30.62 

9. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวย 

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 
เงินสด 26,651 24,876 26,390 24,692 
เงินฝากธนาคารที่มีอายุไมเกิน 3 เดือน 180,009 279,845 150,004 241,831 
พันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุไมเกิน 3 เดือน 363,654 415,324 363,654 415,324 
รวม 570,314 720,045 540,048 681,847 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เงินฝากออมทรัพย เงินฝากประจําและพันธบัตรรัฐบาลมีอัตราดอกเบ้ีย
ระหวางรอยละ 0.25 ถึง 3.20 ตอป (2553: รอยละ 0.25 ถึง 1.90 ตอป) 

10. เงินลงทุนชัว่คราว 
 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2554 
   เงินปนผล เงินปนผลที ่
 ราคาทุน มูลคายุติธรรม สําหรับป ไดรับสะสม 

หลักทรัพยเผื่อขาย     
ตราสารทุน 79,101 69,628 8,473 38,469 
ตราสารหนี ้ 110,380 109,228 2,449 14,738 
รวมหลักทรัพยเผื่อขาย 189,481 178,856 10,922 53,207 
หัก: ขาดทุนที่ยังไมเกิดข้ึนจากการ     

เปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน (10,625) - - - 
เงินลงทุนช่ัวคราว - สุทธ ิ 178,856 178,856 10,922 53,207 

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2553 
   เงินปนผล เงินปนผลที ่
 ราคาทุน มูลคายุติธรรม สําหรับป ไดรับสะสม 

หลักทรัพยเผื่อขาย     
ตราสารทุน 79,101 77,777 10,516 29,996 
ตราสารหนี ้ 110,374 108,707 3,502 12,289 
รวมหลักทรัพยเผื่อขาย 189,475 186,484 14,018 42,285 
หัก: ขาดทุนที่ยังไมเกิดข้ึนจากการ     

เปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน (2,991) - - - 
เงินลงทุนช่ัวคราว - สุทธ ิ 186,484 186,484 14,018 42,285 
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11. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเก่ียวของกัน     
อายุหนี้คงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ 40,582 78,810 40,582 78,810 
ยังไมถึงกําหนดชําระ     
คางชําระ     

ไมเกิน 6 เดือน 57,775 37,285 43,834 34,093 
6 - 12 เดือน 3,764 2,116 2,669 1,715 
มากกวา 12 เดือน 32,860 24,868 31,195 23,533 

รวมลูกหนี้การคา 134,981 143,079 118,280 138,151 
หัก:  คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (28,620) (27,365) (26,455) (26,314) 
        คาเผื่อรับคืนสินคา (3,147) (4,120) (3,147) (4,120) 
รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเก่ียวของกัน - สุทธ ิ 103,214 111,594 88,678 107,717 
ลูกหนี้อ่ืน     
เงินทดรองจาย 2,705 2,035 2,691 2,004 
ลูกหนี้คาสินไหมทดแทน 19,820 2,027 19,820 2,027 
อ่ืน ๆ 6,675 2,852 5,415 1,733 
รวมลูกหนี้อ่ืน 29,200 6,914 27,926 5,764 
รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน - สุทธิ 132,414 118,508 116,604 113,481 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ลูกหนี้การคาสวนท่ีเกินกําหนดชําระมากกวา 12 เดือน ตามท่ี
ปรากฎในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 18.15 ลานบาท เปนลูกหนี้การคา          
ท่ีบริษัทฯไดบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวแลวต้ังแตป 2541 และบริษัทฯไดดําเนินการฟองรอง
ลูกหนี้ ดังกลาวแลวขณะนี้คดีดังกลาวอยูในระหวางการสอบสวนเพ่ิมเติมของเจาพนักงาน                
พิทักษทรัพยกับเจาหนี้รายอื่นของลูกหนี้รายดังกลาว ทั้งนี้ เจาพนักงานพิทักษทรัพยตองดําเนินการ
สอบสวนเจาหนี้ ทุกรายให เสร็จสิ้นกอนจึงสามารถทําบัญชีสวนแ บงทรัพยสินของลูกหนี้                    
รายดังกลาวได 
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12. สินคาคงเหลือ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
  

ราคาทุน 
รายการปรับลดเปนมูลคา

สุทธิที่จะไดรับ สินคาคงเหลือ-สุทธิ 
 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
วัตถุดิบ 23,385 17,607 - - 23,385 17,607 
งานระหวางทํา 9,074 14,961 (2,463) (1,917) 6,611 13,044 
สินคาสําเร็จรูป 474,119 450,469 (108,033) (104,126) 366,086 346,343 
รวม 506,578 483,037 (110,496) (106,043) 396,082 376,994 

          (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

ราคาทุน 
รายการปรับลดเปนมูลคา

สุทธิที่จะไดรับ สินคาคงเหลือ-สุทธิ 
 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
วัตถุดิบ 23,385 17,607 - - 23,385 17,607  
งานระหวางทํา 9,074 14,961 (2,463) (1,917) 6,611 13,044 
สินคาสําเร็จรูป 472,294 448,144 (107,857) (104,024) 364,437 344,120 
รวม 504,753 480,712 (110,320) (105,941) 394,433 374,771 

จากเหตุการณน้ําทวมอยางรุนแรงในประเทศไทยในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2554 ทําใหสินคา
และทรัพยสินท่ีสาขาบางสวนของบริษัทฯไดรับความเสียหาย บริษัทฯไดสํารวจมูลคาความเสียหาย
และตัดจําหนายสินคาและทรัพยสินดังกลาวดวยมูลคาตามบัญชีสุทธิเปนจํานวนเงินรวม 19.9 ลาน
บาท อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดทําประกันภัยซึ่งครอบคลุมความเสียหายโดยตรงตอสินคาและ
ทรัพยสินดังกลาวไวแลว และไดแจงขอรับคาชดเชยคาสินไหมทดแทน โดยในเดือนกุมภาพันธ 2555 
บริษัทฯไดรับหนังสือแจงยืนยันเงินชดเชยคาเสียหายเบ้ืองตนจากการเคลมประกันอุทกภัยที่เกิดขึ้น
ดังกลาวเปนจํานวนประมาณ 30 ลานบาท บริษัทฯไดบันทึกรับรูเงินชดเชยดังกลาวเปนรายได
บางสวนเทากับมูลคาความเสียหายของสินคาและทรัพยสินท่ีเกิดขึ้นโดยแสดงไวเปนรายไดอื่นในงบ
กําไรขาดทุนสําหรับปปจจุบัน 
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13.     สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 

วัสดุสิ้นเปลือง 10,986 9,101 10,499 8,517 
คาใชจายจายลวงหนา 23,544 16,271 22,894 15,769 
อื่นๆ 5,394 4,375 4,250 4,223 
รวม 39,924 29,747 37,643 28,509 

14. เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอื่นท่ีมีภาระคํ้าประกัน 
 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม/ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
อัตราดอกเบี้ย  

 2554 2553  (รอยละ) ตอป 
เงินฝากประจํา 12 เดือน 8,824 8,759 0.75 
พันธบัตรออมทรัพยอายุ 7 ป 3,566 3,566 4.00 
รวม 12,390 12,325  

 บริษัทฯไดนําเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนดังกลาวไปค้ําประกันการใชไฟฟา การเชาพ้ืนที่และ
ตัวแทนจําหนายหนังสือตามท่ีกลาวในหมายเหตุ 36.3  

15. เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 เงินลงทุนในบริษัทยอยที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังตอไปนี ้
  (หนวย: พันบาท)   

    คาเผื่อการดอยคา มูลคาตามบัญชีตาม 
ชื่อบริษัท ทุนชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน ของเงินลงทุน วิธีราคาทุน - สุทธ ิ

 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 
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15.1 บริษัทฯไดนําเสนองบการเงินรวมระหวางบริษัทฯและบริษัทเพลินพัฒน จํากัด เนื่องจาก
ผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ มีอํานาจในการควบคุมการกําหนดนโยบายทางการเงินและ    
การดําเนินงานของบริษัท เพลินพัฒน จํากัด ซึ่งถือไดวาบริษัทดังกลาวเปนบริษัทยอยตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ”  

15.2 ในเดือนธันวาคม 2550 บริษัทฯไดปรับปรุงรายการสวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวน      
การถือหุนในบริษัทยอยจํานวน 6.64 ลานบาทซึ่งเกิดขึ้นในชวงป  2548-2549 เปนผลให         
เงินลงทุนลดลงและมีสวนต่ําจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุนในบริษัทรวมเพ่ิมขึ้นใน
สวนของผูถือหุนดวยจํานวนเดียวกัน ในไตรมาส 1 ของปปจจุบัน บัญชีสวนตํ่ากวาทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอยไดถูกโอนไปเปนสวนหนึ่งของบัญชีกําไรสะสม
ในงบการเงินรวม 

16. เงินลงทุนในบริษัทรวม 
16.1   รายละเอียดของบริษัทรวม 

   (หนวย: พันบาท) 

   งบการเงินรวม 

บริษัท ลักษณะธุรกิจ 
จัดต้ังข้ึน 

ในประเทศ สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 
มูลคาตามบัญชี 

ตามวิธีสวนไดเสีย 
   2554 2553 2554 2553 2554 2553 
   (รอยละ) (รอยละ)     

บริษัท เอ็ม 
แอนด อี จํากัด 

สํานักพิมพผูผลิต
วารสารเทคนิค
และคูมือวิศวกร 

ไทย 25 25 100 100 27,044 27,037 

     100 100 27,044 27,037 

   (หนวย: พันบาท) 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัท ลักษณะธุรกิจ 
จัดต้ังข้ึน 

ในประเทศ สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

คาเผื่อการดอย
คาของเงิน

ลงทุน 

มูลคาตามบัญชี 
ตามวิธีราคาทุน 

- สุทธิ 
   2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
   (รอยละ) (รอยละ)       

บริษัท เอ็ม 
แอนด อี จํากัด 

สํานักพิมพผูผลิต
วารสารเทคนิค
และคูมือวิศวกร 

ไทย 25 25 100 100 - - 100 100 

     100 100 - - 100 100 
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16.2 สวนแบงกําไรและเงินปนผลรับ 

ในระหวางป บริษัทฯรับรูสวนแบงกําไรจากการลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมและรับรู       
เงินปนผลรับจากบริษัทรวมดังกลาวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้ 

  (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัท 

สวนแบงกําไรจาก 
เงินลงทุนในบริษัทรวม 

ในระหวางป เงินปนผลที่บริษัทฯรับระหวางป 
 2554 2553 2554 2553 

บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด 2,007 2,760 2,000 1,800 
 2,007 2,760 2,000 1,800 

16.3 ขอมูลทางการเงินของบริษัทรวม 

 ขอมูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูในงบการเงินของบริษัทรวมโดยสรุป มีดังนี้ 
     (หนวย: ลานบาท) 

บริษัท 

ทุนเรียกชําระ 
ณ วันที่                

31 ธันวาคม 

สินทรัพยรวม 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

หนี้สินรวม 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

รายไดรวมสําหรับ 
ปส้ินสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 

กําไรสําหรับป 
ส้ินสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 

 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 
บริษัท เอ็ม แอนด อี 

จํากัด 
0.4 0.4 118.6 118.9 2.4 3.4 30.9 35.6 8.0 11.0 

 บริษัทฯรับรูสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 
2553 จากผลการดําเนินงานป 2553 และ 2552 ของบริษัทรวมซึ่งไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี
รับอนุญาตอื่น สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมท่ีรวมอยูในงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับป
สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 จํานวนเงิน 2.01 ลานบาท และ 2.76 ลานบาท ตามลําดับ     
คิดเปนรอยละ 0.88 และรอยละ 1.11 ของกําไรสําหรับปในงบการเงินรวม ตามลําดับ และ ณ วันท่ี     
31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯมียอดคงเหลือของเงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวจํานวน 27.04 
ลานบาท และ 27.03 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 1.10 และรอยละ 1.20 ของสินทรัพยรวมใน
งบการเงินรวม ตามลําดับ 

 

 



  
  35

17. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 
(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
 สินทรัพยซึ่งแสดงมูลคา                  

ตามราคาที่ตีใหม สินทรัพยซึ่งแสดงมูลคาตามราคาทุน 
 

ที่ดินและสวน
ปรับปรุงที่ดิน 

อาคารและ              
สวนปรับปรุง

อาคาร 
คาตกแตง

อาคาร 

เครื่องใชสํานักงาน
และ

เครื่องปรับอากาศ ยานพาหนะ 
งานระหวาง

กอสราง รวม 
ราคาทุน / ราคาที่ตีใหม        
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 59,870 183,637 335,332 539,256 39,525 5,749 1,163,369 
ซื้อเพิ่ม 160 - 7,441 58,588 - 51,812 118,001 
จําหนาย - - - (8,434) (817) - (9,251) 
ตัดจําหนาย (42) - (17,676) (10,679) (652) - (29,049) 
โอนเขา (ออก) 1,341 10,900 29,823 10,987 - (53,051) - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 61,329 194,537 354,920 589,718 38,056 4,510 1,243,070 
ซื้อเพิ่ม 268,177 1,077 19,299 77,534 5,175 58,557 429,819 
โอนเปลี่ยนประเภทจาก        
 อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 50,154 - - - - - 50,154 
จําหนาย - - (5,300) (18,111) (2,028) - (25,439) 
ตัดจําหนาย - (1,598) (10,986) (13,522) - - (26,106) 
โอนเขา (ออก) - 938 29,291 2,642 - (32,871) - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 379,660 194,954 387,224 638,261 41,203 30,196 1,671,498 
คาเสื่อมราคาสะสม        
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 7,085 46,924 239,963 353,773 28,235 - 675,980 
คาเสื่อมราคาสําหรับป 1,209 7,379 31,812 60,879 3,603 - 104,882 
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย - - - (8,354) (310) - (8,664) 
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนทีต่ัดจําหนาย (6) - (17,424) (9,951) (652) - (28,033) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 8,288 54,303 254,351 396,347 30,876 - 744,165 
โอนเปลี่ยนประเภทจาก        
 อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 620 - - - - - 620 
คาเสือ่มราคาสําหรับป 1,216 6,907 34,410 63,679 2,601 - 108,813 
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย - - (5,231) (17,849) (2,026) - (25,106) 
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่ตัดจําหนาย - - (8,003) (11,212) - - (19,215) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 10,124 61,210 275,527 430,965 31,451 - 809,277 
คาเผื่อการดอยคา        
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 - 1,705 - - - - 1,705 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 - 1,705 - - - - 1,705 
โอนเปลี่ยนประเภทจาก        
 อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 16,013 - - - - - 16,013 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 16,013 1,705 - - - - 17,718 
มูลคาสุทธิตามบัญช ี        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 53,041 138,529 100,569 193,371 7,180 4,510 497,200 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 353,523 132,038 111,697 207,296 9,752 30,196 844,503 
คาเสื่อมราคาสําหรับป      

 2553  104,882 
 2554 108,813 
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(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สินทรัพยซ่ึงแสดงมูลคา                  

ตามราคาที่ตีใหม สินทรัพยซึ่งแสดงมูลคาตามราคาทุน 
 

ที่ดินและสวน
ปรับปรุงที่ดิน 

อาคารและ              
สวนปรับปรุง

อาคาร 
คาตกแตง

อาคาร 

เครื่องใช
สํานักงานและ

เครือ่งปรับอากาศ ยานพาหนะ 
งานระหวาง

กอสราง รวม 
ราคาทุน / ราคาที่ตีใหม        
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 26,100 19,646 335,332 511,409 37,981 2,783 933,251 
ซื้อเพิ่ม - - 7,441 53,730 - 40,185 101,356 
จําหนาย - - - (8,359) (817) - (9,176) 
ตัดจําหนาย - - (17,676) (10,660) (652) - (28,988) 
โอนเขา (ออก) - - 29,823 10,893 - (40,716) - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 26,100 19,646 354,920 557,013 36,512 2,252 996,443 
ซื้อเพิ่ม 267,776 - 19,299 73,706 5,174 35,035 400,990 
โอนเปลี่ยนประเภทจาก        
 อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 50,154 - - - - - 50,154 
จําหนาย - - (5,300) (17,938) (2,028) - (25,266) 
ตัดจําหนาย - - (10,986) (13,420) - - (24,406) 
โอนเขา (ออก) - - 29,291 1,978 - (31,269) - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 344,030 19,646 387,224 601,339 39,658 6,018 1,397,915 
คาเสื่อมราคาสะสม        
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 - 13,945 239,963 334,491 26,972 - 615,371 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - - 31,812 56,921 3,494 - 92,227 
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย - - - (8,354) (310) - (8,664) 
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนทีต่ัดจําหนาย - - (17,424) (9,860) (652) - (27,936) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 - 13,945 254,351 373,198 29,504 - 670,998 
โอนเปลี่ยนประเภทจาก        
 อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 620 - - - - - 620 
คาเสื่อมราคาสําหรับป 38 989 34,410 60,112 2,491 - 98,040 
คาเสื่อมราคาสําหรบัสวนที่จําหนาย - - (5,231) (17,677) (2,026) - (24,934) 
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่ตัดจําหนาย - - (8,003) (11,146) - - (19,149) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 658 14,934 275,527 404,487 29,969 - 725,575 
คาเผื่อการดอยคา        
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 - - - - - - - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 - - - - - - - 
โอนเปลี่ยนประเภทจาก        
 อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 16,013 - - - - - 16,013 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 16,013 - - - - - 16,013 
มูลคาสุทธิตามบัญช ี        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 26,100 5,701 100,569 183,815 7,008 2,252 325,445 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 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 บริษัทฯไดจัดประเภทรายการใหมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนมายังบัญชีท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯมีความต้ังใจท่ีจะสํารองที่ดินดังกลาวไวเปนท่ีต้ัง
ของโรงเรียน หรือ ศูนยการศึกษาตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 20 

บริษัทฯและบริษัทยอยไดจัดใหมีการประเมินราคาสินทรัพยโดยผูประเมินราคาอิสระในป 2549    
ตามรายกลุมของสินทรัพยซึ่งเกณฑท่ีใชประเมินราคาสินทรัพยมีดังนี้  

- ท่ีดินประเมินราคาโดยใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)  

- ท่ีดินพรอมสิ่ งปลูกสรางประเมินราคาโดยใชมูลคาตนทุน (Cost Approach) ซึ่งหมายถึง            
การประมาณการตนทุนในการสรางอาคารใหมทดแทนตามราคา ณ ปจจุบันหักคาเสื่อมตามอายุ
การใชงาน และบวกดวยมูลคาตลาดของท่ีดิน 

รายละเอียดของท่ีดินและอาคารดังกลาวแสดงตามราคาที่ตีใหมและคาเสื่อมราคาสะสม มีดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2554 2553 
 ที่ดินและ   

สวนปรับปรุง
ที่ดิน 

อาคารและ  
สวนปรับปรุง

อาคาร 

ที่ดินและ   
สวนปรับปรุง

ที่ดิน 

อาคารและ  
สวนปรับปรุง

อาคาร 
ราคาทุนเดิม 308,120 177,662 39,943 177,245 
สวนเพิ่มจากการตีราคา 21,386 17,292 21,386 17,292 
โอน เป ล่ียนประ เภท จากอ สังห าริมทรัพ ย        

เพื่อการลงทุน 
 

50,154 
 

- 
 

- 
 

- 
ราคาที่ตีใหม 379,660 194,954 61,329 194,537 
     
คาเสื่อมราคาสะสม - ราคาทุนเดิม 10,124 46,275 8,288 40,358 
คาเสื่อมราคาสะสม - สวนเพิ่มจากการตีราคา - 14,935 - 13,945 
คาเสื่อมราคาสะสม - ราคาที่ตีใหม 10,124 61,210 8,288 54,303 

ในเดือนเมษายน 2554 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับท่ี 18/2554 อนุญาตให
กิจการสามารถใชขอผอนปรนวิธีการบันทึกบัญชีเมื่อมีการตีราคาสินทรัพยใหม  (ตามประกาศ       
สภาวิชาชีพบัญชี ฉบับท่ี 25/2549 เรื่อง การบัญชีเม่ือมีการตีราคาใหม) ตอไปไดจนถึงรอบระยะเวลา
บัญชีท่ีเริ่มกอนวันท่ี 1 มกราคม 2559 ซึ่งกิจการสามารถเลือกปฏิบัติสําหรับสินทรัพยท่ีเคยใช           
ขอผอนปรนอยูเดิมโดยคํานวณคาเสื่อมราคาท่ีตัดไปสูสวนของกําไรหรือขาดทุนจากราคาตนทุนเดิม 
แทนท่ีจะคํานวณจากราคาที่ตีใหม ท้ังนี้ บริษัทฯเลือกท่ีจะใชขอผอนปรนดังกลาวตอไป อยางไรก็ตาม  
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หากบริษัทฯคํานวณคาเสื่อมราคาท่ีตัดไปสูสวนของกําไรหรือขาดทุนจากราคาท่ีตีใหม กําไรสําหรับป
และกําไรตอหุนจะเปลี่ยนแปลงเปนดังนี้ 

 
 งบการเงินรวม/                            

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 
   กําไรสําหรับปลดลง (ลานบาท) 0.99 0.99 
   กําไรตอหุนลดลง (บาทตอหุน) 0.0031 0.0031 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีอาคารและอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแต    
ยังใชงานอยู มูลคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสม และคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวมี
จํานวนเงินประมาณ 499.14 ลานบาท (2553: 424.18 ลานบาท) (งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ: 480.27 
ลานบาท 2553: 414.79 ลานบาท) 

18. สิทธิการเชาท่ีดิน 
สิทธิการเชาที่ดินท้ังจํานวน เปนคาใชประโยชนจากท่ีดินตามสัญญาเชาท่ีดินของบริษัทยอย            
โดยเชาจากผูถือหุนของบริษัทยอยรวม 2 สัญญา จํานวน 10 ลานบาท มีระยะเวลาเชา 30 ป พื้นท่ี
ประมาณ 20 ไร เพ่ือใชประกอบธุรกิจสถานศึกษา โดยมีขอตกลงวาในระหวางท่ีสัญญานี้มีผลบังคับ 
ผูใหเชาสัญญาวาจะไมขายท่ีดินที่เชาใหแกบุคคลใดๆ โดยไมไดรับความยินยอมจากบริษัทยอย         
และหากผูใหเชามีความจําเปนอยางถึงท่ีสุดอันมิอาจหาทางอื่นใดได ผูใหเชาสัญญาวาจะเสนอขาย
ใหแกบริษัทยอยกอนในราคาเชนเดียวกับที่เสนอขายแกบุคคลภายนอกและ หากบริษัทยอย             
ไมตอ บรับขอเสนอภายใน 60 วัน นับแต วันท่ีไดรับคําเ สนอ ก็ใหผูใหเชาตกลงขายใหแก
บุคคลภายนอกได โดยผูใหเชาจะดําเนินการใหผูซื้อผูกพันตามสัญญาเชานี้ดวย 

ในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทยอยไดตัดจําหนายสิทธิการเชาท่ีดินขางตนเปน
คาใชจาย จํานวน 0.33 ลานบาท (2553: 0.33 ลานบาท) 

19. สิทธิการเชาอาคาร 
สิทธิการเชาอาคารท้ังจํานวน เปนสิทธิการเชาพ้ืนที่ในศูนยการคาชั้นนํา เพ่ือเปดสาขารานหนังสือ      
ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร ซึ่งสวนใหญมีอายุประมาณ 10-30 ป โดยสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 
บริษัทฯไดตัดจําหนายสิทธิการเชาอาคารเปนคาใชจายจํานวน 13.10 ลานบาท (2553: 13.03          
ลานบาท) 
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20. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2554 บริษัทฯไดเปลี่ยนนโยบายการบัญชีโดยจัดประเภทท่ีดินและสวนปรับปรุง
ท่ีดินท่ีไมไดใชดําเนินงานเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 3 เนื่องจาก
ทางผูบริหารของบริษัทฯมีวัตถุประสงคท่ีจะขายในอนาคต โดยบริษัทฯไดปรับยอนหลังงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 เพ่ือแสดงท่ีดินดังกลาวเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน  
ดวยเชนกัน มูลคาตามบัญชีของบัญชีอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 แสดง
ไดดังนี ้

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ (ปรับปรุงใหม) 
  

ที่ดิน 
สวนปรับปรุง

ที่ดิน 
 

รวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553:   
ราคาทุน 49,496 658 50,154 
หัก: คาเสื่อมราคาสะสม - (620) (620) 
หัก: คาเผ่ือการดอยคา (16,013) - (16,013) 
มูลคาตามบัญชี - สทุธิ 33,483 38 33,521 

เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2554 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 3/2554 ของบริษัทฯมีมติอนุมัติ
สํารองท่ีดินดังกลาวไวใชเปนท่ีต้ังของโครงการโรงเรียน หรือ ศูนยเยาวชนในอนาคต ดังนั้น บริษัทฯ
ไดจัดประเภทการแสดงรายการของท่ีดินดังกลาวใหม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554โดยแสดงไวภายใต
บัญชี "ที่ดิน อาคารและอุปกรณ"  

21. สินทรัพยไมมีตัวตน 
 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 แสดงไดดังนี ้

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ซอฟทแวร ซอฟทแวร 
 คอมพิวเตอร คอมพิวเตอร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553:   
ราคาทุน 35,876 35,394 
หัก: คาตัดจําหนายสะสม (29,121) (28,901) 
มูลคาตามบัญชี - สุทธ ิ 6,755 6,493 
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(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ซอฟทแวร ซอฟทแวร 
 คอมพิวเตอร คอมพิวเตอร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554:   
ราคาทุน 36,802 36,301 
หัก: คาตัดจําหนายสะสม (31,459) (31,191) 
มูลคาตามบัญชี - สุทธ ิ 5,343 5,110 

 การกระทบยอดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนสําหรับป 2554 และ 2553 แสดงไดดังนี ้
(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 

มูลคาตามบัญชีตนป 6,755 7,417 6,493 7,107 
ซื้อซอฟแวรคอมพิวเตอร 927 1,834 907 1,834 
คาตัดจําหนาย (2,339) (2,496) (2,290) (2,448) 
มูลคาตามบัญชีปลายป 5,343 6,755 5,110 6,493 

22. สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 
(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 

คาเชาจายลวงหนาสวนที่เกินกวาหน่ึงป 12,325 2,487 12,325 2,487 
อ่ืน ๆ 2,706 133 2,481 - 
รวม 15,031 2,620 14,806 2,487 

23. รายไดรับลวงหนารอตัดบัญชี/รายไดคาธรรมเนียมการศึกษา 
 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
 2554 2553 

รายไดรับลวงหนารอตัดบัญชี 34,252 42,383 
หัก: สวนที่รอรับรูรายไดภายในหน่ึงป (28,949) (32,941) 
สุทธิ 5,303 9,442 
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ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 รายไดรับลวงหนารอตัดบัญชีมีรายการเคลื่อนไหว
ดังตอไปนี ้

(หนวย : พันบาท) 
  รายได    
 คาธรรมเนียม   รายไดคาบํารุง  
 แรกเขา การศึกษา รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 6,025 36,358 42,383 
บวก: เพ่ิมข้ึนระหวางป 2,850 101,349 104,199 
หัก: รับรูเปนรายไดระหวางป (8,875) (102,470) (111,345) 
หัก: คืนเงนิเน่ืองจากนักเรียนลาออก - (985) (985) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - 34,252 34,252 

24. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 
     (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 

เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 29,982 19,729 29,982 19,729 
เจาหนี้การคา - กิจการที่ไมเก่ียวของกัน 1,284,160 1,091,165 1,283,154 1,090,627 
คาใชจายคางจาย 151,562 131,798 147,126 127,911 
เจาหนี้คาซื้อทรัพยสิน 4,281 2,211 4,281 2,211 
ต๋ัวเงินจาย 30,222 21,397 30,222 21,397 
รวม 1,500,207 1,266,300 1,494,765 1,261,875 

25. เงินกูยืมระยะยาว 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เงินกูยืมระยะยาวเปนเงินกูยืมจากผูปกครองนักเรียนในโครงการ

กูเงินเพ่ือการศึกษาของบริษัท เพลินพัฒน จํากัด (บริษัทยอย) เพ่ือใชในการกอสรางอาคารและเปน
เงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทยอยดังกลาว โดยไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน อายุสัญญาเงินกูมีกําหนด
ระยะเวลา 3 - 7 ป อัตราดอกเบ้ียรอยละ 5.8 - 7.5 ตอป  
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26. หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 
     (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 
เจาหนี้คาคูปอง 20,872 23,777 20,872 23,777 
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายคางจาย 5,168 4,957 4,675 4,711 
รายไดรับลวงหนา 7,668 3,443 7,668 3,443 
อื่นๆ 4,250 7,065 3,688 4,701 
รวม 37,958 39,242 36,903 36,632 

27. ทุนจดทะเบียน 
 เม่ือวันที่ 28 เมษายน 2554 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน

ของบริษัทฯเพ่ือใหสอดคลองกับทุนรับชําระแลว ซึ่งเดิมไดเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือรองรับใบสําคัญ
แสดงสิทธิเพ่ือซื้อหุนสามัญซึ่งใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวไดหมดสิทธิแปลงสภาพแลวต้ังแตป 2549 
และ 2551 ของผูถือหุนรายเดิมและสําหรับกรรมการและพนักงาน ตามลําดับโดยลดทุนจดทะเบียน
จํานวน 4,423,960 หุน มูลคา 4,423,960 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯดําเนินการจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวง
พาณิชยแลวเมื่อวันท่ี 11 พฤษภาคม 2554 เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 323,921,130 หุน คิดเปนมูลคา 
323,921,130 บาท 

28. สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย 
 สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย คือสวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง สวนเกิน

ทุนจากการตีราคาสินทรัพยดังกลาว จะทยอยตัดจําหนายโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุการใชงาน            
ท่ีเหลืออยูของสินทรัพยนั้น และบันทึกโอนไปยังกําไรสะสมโดยตรง  

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

สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยดังกลาวไมสามารถนํามาหักกับขาดทุนสะสมและไมสามารถ    
จายเปนเงินปนผลได 



  
  43

29. สํารองตามกฎหมาย 
 ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ         

ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป
หักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10                 
ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได 

30. คาใชจายตามลักษณะ 
 รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 

เงินเดือนและคาแรงและผลประโยชนอ่ืนของพนักงาน 628,963 563,670 561,826 503,811 
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 122,522 119,821 111,366 107,767 
คาเชา คาบริการและคาสาธารณูปโภค 500,321 458,952 496,429 455,175 
คาใชจายปรับลดมูลคาลูกหนี้และสินคาคงเหลือ 13,715 29,681 12,600 29,301 
ซื้อสินคาและวัตถุดิบใชไป 3,473,789 3,249,258 3,473,789 3,249,258 
การเปล่ียนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทํา 29,838 7,650 29,838 7,465 
คาใชจายผันแปรตามยอดขาย 101,129 80,776 101,129 80,776 

31. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
บริษัทฯคํานวณภาษีเงินไดสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ในอัตรารอยละ 30      
และรอยละ 25 ของกําไรภายหลังการบวกกลับรายการปรับปรุงตามประมวลรัษฎากรตามลําดับ โดยมี
การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษเีนื่องจากบริษัทฯใชสิทธิการลดอัตราภาษีเงินไดครบ 3 รอบระยะเวลาบัญชี
แลวตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตรารัษฎากรฉบับท่ี 475 
ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2551 

บริษัทยอยไมมีภาระภาษีเงินไดนิติบุคคล เนื่องจากบริษัทฯไดรับยกเวนภาษีเงินไดสําหรับกําไรสุทธิ 
ท่ีไดจากกิจการโรงเรียนเอกชนท่ีต้ังขึ้นตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน ตามพระราชกฤษฎีกา        
ฉบับที ่284 พ.ศ. 2538 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2538 

32. กําไรตอหุน 
 กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวมกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีออกอยูในระหวางป 
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33. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการใน 2 สวนงานหลักคือ (1) ธุรกิจผลิตและจําหนายหนังสือ         
(2) ธุรกิจโรงเรียน และดําเนินธุรกิจในสวนงานของภูมิศาสตรหลักในประเทศไทย ขอมูลทางการเงิน
จําแนกตามสวนงานของบริษัทฯและบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553      
มีดังตอไปนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 
 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 ธุรกิจผลิตและ    
 จําหนายหนังสือ ธุรกิจโรงเรียน ตัดรายการระหวางกัน งบการเงินรวม 
 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

รายไดจากภายนอก 5,364 4,994 117 109 - - 5,481 5,103 

รายไดจากการดําเนินงานตามสวนงาน 5,364 4,994 117 109 - - 5,481 5,103 
กําไรจากการดําเนินงานตามสวนงาน 233 254 6 13 - - 239 267 
รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน         
   ดอกเบี้ยรับและเงินปนผล       24 21 
   รายไดอื่น       54 39 
   สวนแบงกําไรจากเงินลงทุน         
      ในบริษัทรวม       2 3 
   คาใชจายทางการเงิน       (4) (4) 
   ภาษีเงินไดนิติบุคคล       (87) (78) 

กําไรสําหรับป       228 248 

 (หนวย: ลานบาท) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
 ธุรกิจผลิตและ    
 จําหนายหนังสือ ธุรกิจโรงเรียน ตัดรายการระหวางกัน งบการเงินรวม 
 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 117 115 15 4 - - 132 119 
สินคาคงเหลือ 394 375 2 2 - - 396 377 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 656 325 189 172 - - 845 497 
สินทรัพยอื่น 1,103 1,247 41 49 (58) (45) 1,086 1,251 
รวมสินทรัพย 2,270 2,062 247 227 (58) (45) 2,459 2,244 

บริษัทฯและบริษัทยอยใชเกณฑราคาท่ีคิดกับลูกคาท่ัวไปเปนเกณฑในการกําหนดราคาระหวางกัน 
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34. ผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงาน 
34.1 กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
 บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรา 
รอยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยหลักทรัพยจัดการกองทุนอยุธยา จํากัด 
และจะจายใหแกพนักงานเม่ือพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯ          
ในระหวางป 2554 บริษัทฯไดจายเงินสมทบกองทุนเปนจํานวนเงิน 13.3 ลานบาท (2553:  12.1        
ลานบาท) 

34.2 สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน  
 การเปลี่ยนแปลงภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนของพนักงานสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี                

31 ธันวาคม 2554 สรุปไดดังนี ้
 (หนวย: พันบาท) 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

ผลประโยชนพนกังานคางจายยกมา 1,475 1,475 
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ

ผลประโยชนของพนักงานโดยปรับกับกําไรสะสมตนป 
(หมายเหตุ 3) 

 
 

37,283 

 
 

36,791 
ตนทุนบริการในปจจุบัน  5,962 5,071 
ตนทุนดอกเบ้ีย 1,656 1,604 
ผลประโยชนท่ีจายในระหวางป (634) (634) 
ยอดคงเหลือปลายป 45,742 44,307 

 สมมติฐานที่สําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันประเมินสรุปไดดังนี้ 
(หนวย: รอยละตอป) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 

อัตราคิดลด 3.6 3.6 3.6 3.6 
อัตราการขึ้นเงินเดือนใน 
   อนาคต (ข้ึนกับชวงอายุ 
   ของพนักงาน) 

 
 

3.0 - 8.0 

 
 

3.0 - 8.0 

 
 

3.0 - 8.0 

 
 

3.0 - 8.0 
อัตราการเปล่ียนแปลงใน 
  จํานวนพนักงาน* 

 
6.0 - 40.0 

 
6.0 - 40.0 

 
6.0 - 40.0 

 
6.0 - 40.0 

 * อัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนพนักงานสวนที่มีอัตราหมุนเวียนสูงจะเกิดเฉพาะสวนของพนักงานสาขา              
ซึ่งถือเปนปกติธุรกิจคาปลีกที่มีอัตราการหมุนเวียนเฉล่ียประมาณรอยละ 30 - 60 ตอป 
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35. เงินปนผล 
เงินปนผล อนุมัติโดย เงินปนผลจาย เงินปนผลจายตอหุน 

  (พันบาท) (บาท) 
เงินปนผลไตรมาสที ่4 ป 2552 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่

29 เมษายน 2553 
116.61 0.36 

เงินปนผลไตรมาสที ่1 ป 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 

32.39 0.10 

เงินปนผลไตรมาสที ่2 ป 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2553 

32.39 0.10 

เงินปนผลไตรมาสที่ 3 ป 2553 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 

32.39 0.10 

รวมเงินปนผลที่จายในระหวางปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2553 213.78 0.66 
เงินปนผลไตรมาสที ่4 ป 2553 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนเม่ือ

วันที ่28 เมษายน 2554 
139.29 0.43 

เงินปนผลไตรมาสที ่1 ป 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 

32.39 0.10 

เงินปนผลไตรมาสที่ 2 ป 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2554 

32.39 0.10 

เงินปนผลไตรมาสที่ 3 ป 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 

32.39 0.10 

รวมเงินปนผลที่จายในระหวางปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2554 236.46 0.73 

36. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น 
36.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทยอยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุนจํานวนเงิน 25.1 ลานบาท            
ซึ่งเกี่ยวของกับการออกแบบกอสรางอาคารโรงเรียน 

36.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงาน 
ก) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีสัญญาเชาพ้ืนท่ีเพ่ือเปนที่ตั้งสาขารวมท้ังสิ้น จํานวน            

378 สาขา โดยมีอายุสัญญาเชาต้ังแต 1 ปถึง 12 ป 9 เดือน ซึ่งสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2554 คาเชาและคาบริการสาธารณูปโภคท่ีตองจายรวมท้ังหมดเทากับ 489.59 ลานบาท โดยคาเชา
บางสวนคํานวณจากรอยละของยอดขายและบางสวนเปนอัตราคงท่ี 

ข) บริษัทฯและบริษัทยอยไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับการเชาท่ีดิน อาคารสํานักงาน 
คลังสินคา และรถยนต อายุของสัญญามีระยะเวลาต้ังแต 1 ถึง 30 ป 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมีจํานวนเงินขั้นตํ่าท่ีตองจายในอนาคตท้ังสิ้น
ภายใตสัญญาเชาดําเนินงานดังนี ้

 
ภาระผูกพันท่ีตองจายชําระ 

ลานบาท 

ภายใน 1 ป 35.1 
1 ถึง 5 ป 47.0 
มากกวา 5 ป 43.1 

ในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีรายจายตามสัญญาเชาท่ีรับรูแลวในงบกําไร
ขาดทุนเปนจํานวนเงิน 31.3 ลานบาท 

36.3 การคํ้าประกัน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯไดนําเงินฝากธนาคารจํานวน 4.4 ลานบาท ไปเปนหลักประกัน    
การออกหนังสือค้ําประกันโดยธนาคารเพ่ือค้ําประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาและประกันการเชา
พ้ืนท่ี นอกจากนี้ บริษัทฯไดนําเงินลงทุนอื่นจํานวน 2.3 ลานบาท ไปเปนหลักทรัพยในการค้ําประกัน
การใชไฟฟาและประกันการเชาพ้ืนท่ีสํานักงาน 

36.4 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาใหบริการระยะยาว 
(1) บริษัทฯ ทําสัญญาเปนตัวแทนจําหนายกับบริษัทในตางประเทศแหงหนึ่ง อายุสัญญา 1 ป ต้ังแต

วันท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เม่ือครบกําหนดอายุสัญญาแลวไมมีฝายใด  
ฝายหนึ่งบอกเลิกสัญญาเปนลายลักษณอักษรใหถือเสมือนมีผลผูกพันตามเดิมตอไปอีก 1 ป
จนกวาจะมีสัญญาใหม 

(2) บริษัทฯ ทําสัญญารับอนุญาตใหใชลิขสิทธิ์หนังสือกับเจาของผลงานตางๆ โดยมีอายุสัญญา       
3 ป และสามารถตออายุสัญญาไปอีก 3 ปโดยอัตโนมัติและมีการจายคาตอบแทนเปนอัตรา    
รอยละของจํานวนเลมท่ีจัดพิมพหรือจําหนาย 

(3) บริษัทฯ ทําสัญญาและขอตกลงเพ่ือเชาเครื่องพิมพกับบริษัทแหงหนึ่ง กําหนดระยะเวลา 1 ป
เม่ือครบกําหนดอายุสัญญาแลวไมมีฝายใดฝายหนึ่งบอกเลิกสัญญาเปนลายลักษณอักษรใหถือ
เสมือนวาสัญญามีผลผูกพันตามเดิมตอไปอีก 1 ป อัตราคาบริการงานพิมพคิดจากจํานวนการ
พิมพเอกสาร สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 คาบริการท่ีตองจายมียอดรวมเทากับ 4.2 
ลานบาท เมื่อสิ้นสุดสัญญาเชา ผูใหเชามีสิทธิที่จะนําเคร่ืองพิมพท่ีใหเชากลับคืนจากผูเชา       
ไดทันที  
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37. เครื่องมือทางการเงิน 
37.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 
 เครื่องมือทางการเงินท่ีสําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยตามท่ีนิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 

107 “การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น เงินใหกูยืม เงินลงทุน เงินกูยืมระยะสั้น และเงินกู
ยืมระยะยาว บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเคร่ืองมือทางการเงินดังกลาว และมี
นโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้ 

 ความเส่ียงดานการใหสินเช่ือ 
 บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อท่ีเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น      

เงินใหกูยืม และต๋ัวเงินรับ ฝายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการ    
ในการควบคุมสินเชื่อท่ีเหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯและบริษัทยอยจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายท่ี
เปนสาระสําคัญจากการใหสินเชื่อ นอกจากนี้  การใหสินเชื่อของบริษัทฯและบริษัทยอยไมมีการ
กระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯและบริษัทยอยมีฐานของลูกคาท่ีหลากหลายและมีอยูจํานวนมากราย 
จํานวนเงินสูงสุดท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของ
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น เงินใหกูยืม ท่ีแสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 
 บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน 

และเงินเบิกเกินบัญชี อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตรา
ดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงท่ีซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน 
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษัทยอยจึงอยูในระดับต่ํา  

 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อสินคาเปนเงินตรา
ตางประเทศ  ซึ่งบริษัทฯมีนโยบายทําสัญญาปองกันความเสี่ยงตามความเหมาะสม 

37.2 มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 เนื่องจากเคร่ืองมือทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯและบริษัทยอยจัดอยูในประเภทระยะสั้น เงินให

กูยืมและเงินกูยืมมีอัตราดอกเบ้ียใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด บริษัทฯและบริษัทยอยจึง
ประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน 
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 มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันในขณะท่ีท้ังสอง
ฝายมีความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระใน
ลักษณะท่ีไมมีความเกี่ยวของกัน วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของเครื่องมือทาง
การเงิน มูลคายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือกําหนดขึ้นโดยใชเกณฑการวัดมูลคาท่ี
เหมาะสม  

38. การบริหารจัดการทุน  
 วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนท่ีสําคัญของบริษัทฯคือการจัดใหมีซึ่งโครงสรางทางการเงินท่ี

เหมาะสมและการดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง 

 กลุมบริษัทบริหารจัดการสถานะของทุนโดยใชอัตราสวนหนี้สินตอทุน (Debt-to-Equity Ratio) ณ วันท่ี         
31 ธันวาคม 2554 กลุมบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 2.37:1 (2553: 1.86:1) (เฉพาะบริษัทฯ: 2.48:1 
(2553: 1.90:1)) 

39.      เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
 เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯไดมีมติเสนอขออนุมัติตอท่ีประชุม      

ผูถือหุนเพื่อจายปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2554  เปนหุนสามัญจํานวน 32,392,113 หุน 
มูลคาท่ีตราไว หุนละ 1 บาท ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ในอัตรา 10 หุนเดิม ตอ 1 หุนปนผล รวม
มูลคาทั้งสิ้นไมเกิน 32.39 ลานบาท หรือคิดเปนการจายปนผลในอัตรา 0.10 บาทตอหุน ในกรณีท่ี      
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
การจายปนผลท้ังในรูปแบบของหุนปนผล และเงินสด ท้ังปเทากับอัตราหุนละ 0.5112 บาท คิดเปน
จํานวนเงินรวมท้ังสิ้นไมเกิน 165.57 ลานบาท 

   เงินปนผลและหุนปนผลนี้จะจายและบันทึกบัญชีภายหลังจากไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญ
ประจําปผูถือหุนของบริษัทฯ 
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40. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 
 บริษัทฯไดจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 

ใหมเพ่ือใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปปจจุบันเนื่องจากบริษัทฯไดปฏิบัติตามการ
แสดงรายการในงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาตามท่ีกลาวไวใน      
หมายเหตุ 2 และไดนํามาตรฐานการบัญชีฉบับใหมและฉบับปรับปรุงมาถือปฏิบัติตามท่ีกลาวใน
หมายเหตุ 3  

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ตามที่จัด 

ประเภทใหม 
ตามท่ีเคย 
รายงานไว 

ตามท่ีจัด 
ประเภทใหม 

ตามที่เคย 
รายงานไว 

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 118,508 - 115,464 - 
ลูกหน้ีการคา - 111,594 - 109,700 
เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย - - 24,000 - 
สินคาคงเหลือ 376,994 417,258 374,771 415,034 
คาใชจายจายลวงหนา - 16,271 - 15,769 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 29,747 20,390 28,509 18,528 
เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอื่นที่มีภาระ     
   คํ้าประกัน 12,325 - 12,325 - 
เงินลงทุนในบริษัทยอย - - 69,432 - 
เงินลงทุนในบริษัทรวม 27,037 - 100 - 
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม - 27,137 - 69,532 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 2,620 14,845 2,487 14,812 
คาใชจายคางจาย - 133,038 - 129,387 
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 1,266,299 - 1,261,875 - 
เจาหน้ีการคา - 1,153,140 - 1,152,603 
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 39,243 39,705 38,616 38,843 
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 1,475 - 1,475 - 

 การจัดประเภทรายการบัญชีดังกลาวไมมีผลกระทบตอกําไรหรือสวนของผูถือหุนตามท่ีไดรายงานไว 

41. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2555 


