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     ซีเอ็ด 
 ผูผลิตสือ่เพื่อการพัฒนา 



สาสนจากประธานกรรมการ 
 

 
ป 2542 ถือวาเปนปที่บริษัทฯ ของเรามีการปรับปรุงผลการดําเนินงานดีขึ้นอยางนาพอใจ  เพราะสามารถสราง

กําไรจากการดําเนินงานกอนรายการพิเศษและภาษีถึง 73 ลานบาทในป 2542  หรือเพ่ิมขึ้นกวาป 2541 ถึง  109 %  
โดยสามารถผลักดันรายไดรวม ใหสูงขึ้นถึง 27 %  ทําใหรายไดรวมสูงกวายอดขายป 2540 ที่ถือวาเปน   รายไดรวมท่ีดี
ที่สุดของบริษัทฯ ที่ผานมาไดถึง 15%   

การเติบโตที่สําคัญมาจากธุรกิจรานหนังสือ ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร ซึ่งเปนหนวยงานคาปลีกของบริษัทฯ ซึ่งมี
ยอดขายเติบโตสูงถึง 40 %  จากการขยายสาขาจาก 35 สาขา เปน 47 สาขา  และจากยอดขายของรานเดิมที่เพ่ิมขึ้น  
การเติบโตอยางรวดเร็วของซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรทั้งในขณะนี้ และในอนาคต  เปนการเติบโตเชิงกลยุทธ  ซึ่งจะเปน   
รากฐานที่สําคัญในการเติบโตในสวนอื่นๆ ของบริษัทฯ ในอนาคต 

ดวยผลสําเร็จดังกลาว  และดวยแนวโนมจากการสรางรากฐานอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผานมา  
โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงไมกี่ปที่ผานมานี้  ทําใหผมสามารถกลาวไดอยางเต็มปากวา  บริษัทฯ ของเรายังมีศักยภาพที่
จะเติบโตตอไปไดอีกมาก  และจะเปนกลไกหนึ่งที่สําคัญของสังคมไทยในการพัฒนาประเทศของเรา ใหแขงขันกับสังคม
โลก  ไมวาสังคมโลกจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด 

ผมมีความเชื่อมัน่อยางหนักแนนวา  ดวยความรวมมือรวมใจของกรรมการ  ผูบริหาร  และพนักงาน  ภายใต
การสนับสนุนของผูถือหุนทุกทาน  จะยังผลใหกิจการของเราเจริญเติบโต  ขยับขยายสาขาและกิจการตอไปอยางไม
หยุดยั้ง  อันจะนําความภูมิใจมาสูพวกเราทุกคน 
 
 
 

ธนาชัย  ธีรพัฒนวงศ 
  ประธานกรรมการ 



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 

คณะกรรมการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นเมื่อ วันที่ 22 
ธันวาคม 2542 ประกอบดวย กรรมการของบริษัทฯ รวม 3 ทานคือ นายสาโรช ลํ้าเลิศประเสริฐกุล เปนประธานกรรมการ
ตรวจสอบ นายประวิทย ตันติวศินชัย และนายสมชาย  หาญจิตตเกษม เปนกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดดําเนินการสอบทานรวมกับฝายบริหารของบริษัทฯ ผูจัดการฝายบัญชี เกี่ยวกับงบ
การเงินประจําป 2542 และเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบ
การเงิน การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี สอบทานการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ
รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยหรือกฏหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนขอมูลที่สงใหหนวยงาน
กํากับดูแล นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังไดสอบทาน และพิจารณารวมกับฝายบริหารของบริษัทฯ ใหมีระบบการ
ควบคุมภายใน และตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา คัดเลือก และเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีตอคณะกรรมการของบริษัทฯ เพ่ือ
นําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติตอไป 
 
 

 สาโรช ลํ้าเลิศประเสริฐกุล 
           ประธานกรรมการตรวจสอบ 

      31 มีนาคม 2543 



 
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

 
การกอต้ัง 
 กอตั้ง พ.ศ. 2517  โดยกลุมวิศวกรไฟฟาที่เคยทํากิจกรรมวิชาการรวมกันในขณะเปนนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย   ไดรับอนุญาตใหเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เม่ือปลายป พ.ศ. 2534 
 
ท่ีมาของชื่อบริษัท 
 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)  มีชื่อภาษาอังกฤษวา SE-EDUCATION PUBLIC COMPANY 
LIMITED โดยคําวา SE-EDUCATION เปนคํายอมาจากคําเต็มวา Science, Engineering and Education  
ซ่ึงเปนการเนนวัตถุประสงคการกอต้ังบริษัทฯ เม่ือ 26 ปกอนวา  จะดําเนินธุรกิจการเผยแพรความรู  โดยเนนการพัฒนาความรู
ความสามารถของคนไทยในสาขาที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศ  โดยจะเนนดานวิทยาศาสตร  วิศวกรรมศาสตร  และการศึกษา 
 ปจจุบันชื่อเรียกสั้นๆ ของบริษัทฯ ซ่ึงเปนที่รูจักกันแพรหลายคือ ซีเอ็ด (SE-ED) 
 
โลโก  และสีของบริษัท 

เน่ืองจากกลุมผูกอต้ังเปนวิศวกรไฟฟา โลโก (เครื่องหมาย) ของซีเอ็ด จึงเปนรูปคลื่นทางไฟฟาที่สะทอนถึงวิทยาการที่ทันสมัย  
และมีความตอเน่ืองของการดําเนินงานอยางสวยงามไมส้ินสุด 

โลโกน้ีเปนรูปที่เห็นจากจอภาพของ ออสซิลโลสโคป (เครื่องดูรูปคลื่นไฟฟา)  เม่ือนําคลื่นทางไฟฟา 2 ความถี่มาปอนเขาทาง
แกนนอนและแกนตั้งของเครื่องออสซิลโลสโคป  โดยคลื่นหน่ึงมีความถี่หน่ึงเปน 1.5 เทาของอีกความถี่หน่ึง  วงกลมลอมรอบคือขอบของ
จอภาพ 

สีหลักของโลโกของซีเอ็ด คือ  พื้นสีแดง เสนรูปคลื่นเปนสีขาว ตัวอักษรชื่อซีเอ็ด เปนสีนํ้าเงินอมมวง หรือสีดํา โดยอาจ
เปลี่ยนแปลงไดตามลักษณะของสีพื้นภายนอก  ดังน้ัน  สีหลักที่ใชในการออกแบบตกแตงตางๆ จะประกอบดวยสีแดง  ขาว  และน้ําเงินอม
มวง เปนหลัก 
 
ทุนจดทะเบียน 
 500 ลานบาท  เรียกชําระแลว 210.99 ลานบาท 

 
ประเภทและลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจการเผยแพรความรู  โดยเนนในดานการพัฒนาความรูความสามารถของคน
ไทย ในสาขาที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศ ในปจจุบัน บริษัทฯเปนผูผลิตและจําหนายวารสารและหนังสือเชิงวิชาการ โดยเปนผูนําตลาด
ในสาขาคอมพิวเตอร ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมศาสตรสาขาอื่น ๆ หนังสือสงเสริมเยาวชน หนังสือการบริหาร/การจัดการและหนังสือ
พัฒนาตนเอง 

 ลักษณะการดําเนินงานของบริษัทฯ สามารถแยกเปน 4 ลักษณะ ดังน้ี 
1. ผลิตและจําหนายวารสารและหนังสือเชิงวิชาการ บริษัทฯเปนผูจัดจําหนายหนังสือเชิงวิชาการใหหนวยงานและสํานักพิมพ

อื่น  เพื่อจําหนายใหกับรานหนังสือทั่วประเทศ  
2. จําหนายวารสารและหนังสือในลักษณะขายปลีก ผานรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร ซ่ึงเปนรานหนังสือของบริษัทฯ 
3. รับจางโฆษณา เพื่อจัดลงในวารสารรายเดือน 7 ฉบับที่บริษัทฯผลิตข้ึน 
4. รับจางพิมพ จําหนายอุปกรณและเคร่ืองมือทางอิเล็กทรอนิกส และรายไดอื่นๆ 
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มูลคารายไดรวมการจําหนายผลิตภัณฑหลักจําแนกตามผลิตภัณฑ (จําหนายในประเทศทั้งจํานวน) 

ป 2542 ป 2541 ป 2540 ป 2539  
รายไดจากการขายและบริการ ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 
หนังสือ (รวมซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร) 702,87

1 
87 557,58

4 
87 548,23

4 
81 510,82

8 
79 

โฆษณา 47,753 6 51,687 8 85,543 13 89,307 14 
วารสาร 11,568 1 10,511 2 18,139 3 20,635 3 
อื่นๆ 48,741 6 17,367 3 20,536 3 22,606 4 
        รวมรายได 810,93

3 
100 637,14

9 
10
0 

672,45
2 

100 643,37
6 

100 

 
ลักษณะของผลิตภัณฑหรือบริการ 

ผลิตภัณฑที่สําคัญของบริษัทฯ มีดังน้ี 
1. หนังสือเชิงวิชาการ ปจจุบันบริษัทฯเปนผูผลิตหนังสือเชิงวิชาการรายใหญของประเทศ โดยเปนผูนําตลาดในสาขาคอมพิวเตอร  

อิเล็กทรอนิกส  วิศวกรรมศาสตรสาขาอื่นๆ  หนังสือสงเสริมเยาวชน  และหนังสือการบริหาร/การจัดการ  และหนังสือการพัฒนา
ตนเอง 

2. วารสารเชิงวิชาการรายเดือน  ปจจุบันบริษัทฯ เปนผูผลิตวารสารรายเดือนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 7 ฉบับ  
ดังน้ี 
• วารสารเซมิคอนดัคเตอรอิเล็กทรอนิกส  เนนหนักดานการใหความรูในสาขาอิเล็กทรอนิกส  เปนวารสารดานเทคโนโลยีที่มี

จํานวนหนาโฆษณามากที่สุด  เร่ิมออกจําหนายตั้งแตป 2517 
• วารสารไมโครคอมพิวเตอร  เนนหนักดานการใหความรูในสาขาไมโครคอมพิวเตอร  เร่ิมออกจําหนายตั้งแตป 2526 
• วารสาร UpDATE (เดิมชื่อวารสารรูรอบตัว)  เนนหนักดานการใหความรูในเร่ืองที่แปลกใหมทันสมัย  ดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีที่นาสนใจ แกผูตองการพัฒนาตนเอง และติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยีในโลกปจจุบัน  เร่ิมออกจําหนายตั้งแต
ป 2521 

• วารสาร Hobby Electronics(เดิมชื่อวารสารอิเลคทรอนิกสสมัครเลน) เนนหนักดานการใหความรูดานอิเล็กทรอนิกสแก
เยาวชน และประชาชนทั่วไปท่ีเร่ิมสนใจ  เร่ิมออกจําหนายตั้งแตตนป  2534 

• วารสาร MICROCOMPUTER USER เนนหนักดานการใหความรูในสาขาไมโครคอมพิวเตอร แกผูใชงานทั่วไป เร่ิม
ออกจําหนายตั้งแตปลายป 2536 

• วารสาร Industrial Technology Review  เนนหนักดานใหความรูดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แกวิศวกรโรงงาน 
และผูใชงานทั่วไป  เร่ิมออกจําหนายตั้งแตกลางป 2537 

• วารสาร Internet Magazine  เนนหนักดานการใหขอมูลและวิธีการเกี่ยวกับอินเทอรเน็ต แกคนทั่วไป  เร่ิมออกจําหนาย
ตั้งแตกลางป 2539 

3. อุปกรณและเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส  บริษัทฯ กําลังลดบทบาทผลิตภัณฑสวนน้ีลงเร่ือยๆ  เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของ
บริษัทฯ ที่ตองการเนนธุรกิจการเผยแพรความรู 
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 ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  เปนธุรกิจขายปลีกหนังสือของบริษัทฯ ในลักษณะรานหนังสือทั่วไปขนาดกลาง  ซ่ึงตั้งอยูในศูนยการคา
ชั้นนําตางๆ และสถาบันการศึกษา โดยเนนการเปน ศูนยหนังสือสาระและบันเทิงสําหรับครอบครัวและคนทํางาน  ไดเร่ิมทยอยเปด
ดําเนินการตั้งแตป 2534 จนปจจุบัน ณ ส้ินป 2542 มีทั้งส้ิน 42 สาขา และ รานเครือขาย 5 แหง ไดแก  
 

กรุงเทพฯ      ภาคกลาง 
สาขาเซ็นทรัลซิตี้ บางนา (ชั้น 3)     พ.ค.2537  สาขาโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร อยุธยา   ธ.ค.2541 
  
สาขาเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา (ชั้น 3)   มี.ค.2538  สาขาโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร สุพรรณบุรี  มี.ค.2540 
สาขาเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 (ชั้น 3)   ธ.ค.2541 สาขาโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร สระบุรี   ธ.ค.2539 
สาขาเดอะมอลล บางกะป (ชั้น G)   ส.ค.2537    ภาคเหนือ 
สาขาเดอะมอลล บางแค (ชั้น G)   ต.ค.2537  สาขาโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร พิษณุโลก   ก.พ.2540 
สาขาฟวเจอรพารค รังสิต (ชั้นใตดิน)   มี.ค.2538  สาขาโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร เชียงใหม   พ.ย.2540 
สาขาฟวเจอรพารค บางแค (ชั้นใตดิน)   ส.ค.2537  รานเครือขายซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร :  
สาขาสีลมคอมเพล็กซ (ชั้น 4)   ธ.ค.2534         ศูนยการศึกษาซีเอ็ม เชียงใหม   ก.ย.2541  
สาขาฟอรจูนทาวน (ชั้นใตดิน)   พ.ย.2534   รานเครือขายซีเอ็ด : ศรีไกรลาศบุคเซ็นเตอร  
สาขาอิมพีเรียลเวิลด สําโรง (ชั้นใตดิน)   พ.ค.2536     นครสวรรค เขาเปนเครือขาย ป 2540 
สาขาหลักส่ีพลาซา (ชั้น 3)   มี.ค.2535  (ปดชั่วคราว)                          ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สาขาแคมปสวอลลค (ทอปสซูเปอรมารเก็ต) (ชั้น 1)   สาขาโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร ขอนแกน   ธ.ค.2541 
    ถนนงามวงศวาน ดานตรงขามประตู 2    รานเครือขายซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร :  
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   ต.ค.2541           ศูนยหนังสือบุรีรัมย   ก.ค.2540 
สาขาพันธทิพยพลาซา (ชั้น M)   ก.ย.2541   รานเครือขาย : ศูนยหนังสือมหาวิยาลัยขอนแกน   
เม.ย.2542 
สาขาโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร พระราม2   ก.ค.2540    ภาคตะวันออก 
สาขาโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร ซีคอนสแควร   ก.ย.2540  สาขาโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร พัทยา   ส.ค.2539 
สาขาโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร มีนบุรี   ต.ค.2540  สาขาโรบินสัน (ชั้นใตดิน) จันทบุรี   ม.ค.2541 
สาขาโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร สุขาภิบาล 1   ธ.ค.2540  สาขาแหลมทอง ระยอง   ธ.ค.2542 
สาขาคารฟูร เพชรเกษม   ก.พ.2541     ภาคใต 
สาขาฟวเจอรมารท (จัสโก) (ข้ันใตดิน)   สาขาโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร นครศรีธรรมราช   มิ.ย.2540 
     พระราม 3   ก.ย.2541    สาขาโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร สุราษฎรธานี   ม.ค.2541 
ศูนยหนังสือราชมงคลเทคนิคกรุงเทพฯ   ก.พ.2541  สาขาไดอานาดีพารทเมนทสโตร  
ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยสยาม   มิ.ย.2541        (ชั้น 1) หาดใหญ   ส.ค.2541 
สาขามาบุญครอง (SF ชั้น 7)   เม.ย2542   รานเครือขาย : สาขาโลตัส ภูเก็ต  (ชั้น 2)   ต.ค.2542 
สาขาคารฟูร รามอินทรา  (ชั้น 1)   พ.ค.2542 
สาขาไอที มอลล   (ชั้น 4)   พ.ค.2542 
สาขาโลตัส ฟอรจูนทาวน  (ชั้น1)   ก.ค.2542 
ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยรามคําแหง  (ชั้น 2)   ส.ค.2542 
สาขาคารฟูร สุขาภิบาล 3  (ชั้น 1)   ก.ย.2542 
สาขาโลตัส ศรีนครินทร  (ชั้น 2)   ก.ย.2542 
สาขาคารฟูร แจงวัฒนะ  (ชั้น 1)   ก.ย.2542 
สาขาเดอะมอลล งามวงศวาน  (ชั้น 1)   ธ.ค.2542 
 

นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังเปนผูบริหารพื้นท่ีขายหนังสือในแม็คโครออฟฟศเซ็นเตอร 6 สาขา ไดแก 
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สาขา ซีคอนสแควร    ม.ค.2539    สาขา พระราม 3    มี.ค.2540 
สาขา ยูไนเต็ดเซ็นเตอร    มี.ค.2539   สาขา ตะวันนา    ก.ย.2540 
สาขา RCA    ก.ค.2539           สาขา พหลโยธิน   พ.ย.2542 

 
 
 
 

 
ผลการประกอบการในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา 

           ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2542, 2541 และ 2540       
                        (หนวย : พันบาท) 
                                        2542                     2541              2540 
 สินทรัพยรวม 708,686 657,724 629,539           
 หน้ีสินรวม 366,606 316,425 344,250 
 ทุนจดทะเบียน 210,987 210,987  152,221 
 สวนของผูถือหุน 342,080 341,299 285,289 
 รายไดจากการขาย 757,528 612,061  664,556 
 ตนทุนขาย 517,509 431,703  416,044 
 กําไรสุทธิ        2,217                (25,273)                 39,159 
 กําไรตอหุน *(บาท)                                                             0.11                   (1.36)                     2.57
  
 เงินปนผลตอหุน (บาท)                                                        1.00                       -      1.30 
 มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท) 16.21 18.40 18.74 
 
                * กําไรตอหุนคิดแบบถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอตอผูถือหุนและคณะกรรมการของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)  จํากัด 

 
 ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 และ 2541 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวน
ของผูถือหุน งบกําไรสะสม และงบกระแสเงินสด สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)   ซ่ึง
ผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดง
ความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา 
 นอกจากที่จะกลาวในวรรคถัดไป ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซ่ึงกําหนดให
ขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อม่ันอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
หรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการ ทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การ
ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ ซ่ึงผูบริหารเปนผูจัดทํา
ข้ึน ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวให
ขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
 บัญชีเงินลงทุนในบริษัทรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 และ 2541  ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 6  
บริษัทฯ ไมไดรับรูสวนไดเสียจากเงินลงทุนในบริษัทรวม สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542 และ 2541  ของบริษัทรวมเน่ืองจาก
บริษัทรวมดังกลาว จัดทํางบการเงินยังไมแลวเสร็จ 
 ขาพเจาเห็นวา  ยกเวนผลของรายการปรับปรุงที่อาจเกิดข้ึนตองบการเงิน สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542 และ 
2541  ถาเงินลงทุนในบริษัทรวมไดรับรูสวนไดเสียจากการลงทุน ดังที่กลาวในวรรคสาม เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย  วาดวยการดํารงสถานะการเปนบริษัทจดทะเบียน  งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 และ  
2541 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด  สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของ  บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)   โดย
ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  
 
        บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด 
 
 
              (นายสมชาย  คุรุจิตโกศล) 
        ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3277 
 
 
กรุงเทพมหานคร 
วันที่  4  กุมภาพันธ  2543 
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

งบดุล 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2542 และ 2541 

  2542 2541 

   บาท  บาท 
             สินทรัพย    
สินทรัพยหมุนเวียน    
     เงินสดและเงินฝากธนาคาร           34,304,709.93          26,719,832.91 
     เงินลงทุนระยะสั้น (หมายเหตุ  2)        176,460,294.75        100,120,767.00 
     ตั๋วเงินรับ            7,299,200.26           6,308,881.50 
     ลูกหน้ีการคา-สุทธิ (หมายเหตุ  3)          44,625,478.23          39,150,287.91 
     สินคาคงเหลือ-สุทธิ (หมายเหตุ  4)          85,054,693.42          89,331,359.86 
     คาลิขสิทธิ์จายลวงหนา            4,418,729.41           5,301,473.18 
     คาแปลจายลวงหนา            7,522,147.48           8,699,160.14 
     สินทรัพยหมุนเวียนอื่น            5,626,792.64           3,940,643.36 

         รวมสินทรัพยหมุนเวียน         365,312,046.12        279,572,405.86 
บัตรเงินฝาก (หมายเหตุ  5)          10,548,589.89          10,548,589.89 
เงินลงทุนและเงินใหกูยืมแกบริษัทรวม    
   และบริษัทที่เกี่ยวของกัน-สุทธิ (หมายเหตุ  6)           8,291,955.44           7,903,438.07 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ (หมายเหตุ  7)          87,375,695.98          74,840,913.66 
สิทธิการเชาอาคาร (หมายเหตุ  8)        153,049,157.42        164,649,527.48 
ทรัพยสินรอจําหนาย (หมายเหตุ  9)          32,559,999.99          51,813,963.18 
ที่ดินและอาคารที่ไมไดใชดําเนินงาน (หมายเหตุ  10)          44,315,707.00          61,811,315.93 
สินทรัพยอื่น            7,232,913.59           6,584,223.84 

             รวมสินทรัพย         708,686,065.43        657,724,377.91 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี    
    
    
    
    

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
งบดุล 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2542 และ 2541 

  2542 2541 

   บาท  บาท 
             หน้ีสินและสวนของผูถือหุน    
หน้ีสินหมุนเวียน    
     เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (หมายเหตุ  11)           7,053,501.77           8,497,507.76 
     ตั๋วเงินจาย           25,002,753.68          15,312,748.09 
     เจาหนี้การคา         148,797,255.79          69,999,184.74 
     สวนของหนี้ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป (หมายเหตุ  12)          44,467,260.91          33,384,996.31 
     คาลิขสิทธิ์คางจาย            8,979,905.36           7,614,833.72 
     คาแปลคางจาย               869,939.14           1,380,640.95 
     ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย           11,556,584.06           4,154,765.91 
     หน้ีสินหมุนเวียนอื่น           14,110,748.46          11,753,373.50 

            รวมหน้ีสินหมุนเวียน         260,837,949.17        152,098,050.98 
เงินกูยืมระยะยาว (หมายเหตุ  12)        104,752,852.71        164,327,181.14 
หน้ีสินอื่น            1,015,122.84              -  

             รวมหน้ีสิน         366,605,924.72        316,425,232.12 

สวนของผูถือหุน    
   ทุนเรือนหุน (หมายเหตุ  13)   
      ทุนจดทะเบียน    
          หุนสามัญ 50,000,000 หุน @ 10.00 บาท         500,000,000.00        500,000,000.00 

      ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว    
          หุนสามัญ 21,098,713 หุน @ 10.00 บาท          210,987,130.00        210,987,130.00 
   สวนเกินมูลคาหุน           81,042,800.25          81,042,800.25 
รายการขาดทุนที่ยังไมเกิดข้ึน (หมายเหตุ  2)          (1,435,823.00)              -  
   กําไรสะสม    
          จัดสรรแลว    
             สํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ  14)           5,438,801.06           5,438,801.06 
          ยังไมไดจัดสรร           46,047,232.40          43,830,414.48 

             รวมสวนของผูถือหุน         342,080,140.71        341,299,145.79 
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                 รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน         708,686,065.43        657,724,377.91 

    
    
    

    
    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี    
    

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
 งบกําไรขาดทุน 

สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2542 และ 2541 

  2542 2541 

   บาท  บาท 
รายได    
       รายไดจากการขาย         757,528,487.16        612,061,442.32 
       หน้ีสูญรับคืน           11,962,167.76              -  
       รายไดอื่น           40,453,829.55          25,182,826.77 
       สวนแบงกําไรในบริษัทรวม  988517.37              -  

                   รวมรายได         810,933,001.84        637,244,269.09 

คาใชจาย    
       ตนทุนขาย         517,509,037.91        431,702,803.30 
       คาใชจายในการขายและบริหาร         220,142,718.68        163,826,186.65 
       รายการขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย (หมายเหตุ 9, 10)          39,056,173.58              -  
       หน้ีสงสัยจะสูญ (หมายเหตุ  3)              -           27,806,773.65 
       คาตอบแทนกรรมการ (หมายเหตุ  15)              489,000.00              850,000.00 
       ดอกเบี้ยจาย           17,883,459.97          32,753,987.66 

                  รวมคาใชจาย         795,080,390.14        656,939,751.26 
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนผลกระทบจาก             

การใชระบบแลกเปลี่ยนเงินตราแบบลอยตัว 
 

 
15,852,611.70 

 
(19,695,482.17) 

กําไร(ขาดทุน)จากการใชระบบแลกเปลี่ยนเงินตรา    
    แบบลอยตัวที่เกิดข้ึนจริง               -               -  
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล       15,852,611.70         (19,695,482.17) 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (หมายเหตุ  16)         (13,635,793.78)          (5,577,373.54) 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ            2,216,817.92        (25,272,855.71) 

    
กําไร(ขาดทุน)ตอหุน (หมายเหตุ  17)                       0.11                     (1.36) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี    

    
    

    
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 
 สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2542 และ 2541 

  2542 2541 

   บาท  บาท 
ทุนเรือนหุน    
      หุนสามัญ    
             ยอดตนงวด         210,987,130.00        152,220,900.00 
             เพิ่มทุนระหวางงวด               -           58,766,230.00 

             ยอดปลายงวด         210,987,130.00        210,987,130.00 

    
สวนเกินมูลคาหุน    
             ยอดตนงวด           81,042,800.25          40,080,000.00 
             เพิ่มระหวางงวด               -           40,962,800.25 

             ยอดปลายงวด           81,042,800.25          81,042,800.25 

รายการกําไร(รายการขาดทุน๗ที่ยังไมเกิดข้ึน    
             ยอดตนงวด               -               -  
             เพิ่มระหวางงวด           (1,435,823.00)              -  

             ยอดปลายงวด           (1,435,823.00)              -  

กําไร(ขาดทุน)สะสม    
      จัดสรรแลว    
         สํารองตามกฎหมาย    
             ยอดตนงวด            5,438,801.06           3,480,853.05 
             เพิ่มระหวางงวด               -            1,957,948.01 

             ยอดปลายงวด            5,438,801.06           5,438,801.06 

    
     ยังไมไดจัดสรร    
             ยอดตนงวด           43,830,414.48          89,506,885.91 
             เพิ่มระหวางงวด            2,216,817.92           1,343,049.29 
             ลดระหวางงวด               -          (27,230,803.72) 
             จายเงินปนผลระหวางงวด               -          (19,788,717.00) 
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             ยอดปลายงวด           46,047,232.40          43,830,414.48 

    
    
    
    
    
    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี    
    

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
งบกําไรสะสม 

 สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2542 และ 2541 

  2542 2541 

   บาท  บาท 
    

กําไรสะสมสวนที่ยังไมไดจัดสรร    
       กําไรสะสมยกมา           43,830,414.48          89,506,885.91 
       กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับงวด            2,216,817.92         (25,272,855.71) 
       หัก    เงินปนผล (หมายเหตุ  14)              -          (19,788,717.00) 
                สํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ  14)              -           (1,957,948.01) 
      บวก  ปรับปรุงรับรูสวนไดเสียจากบริษัทรวม               -            1,343,049.29 

รวมกําไรสะสมสวนที่ยังไมไดจัดสรร           46,047,232.40          43,830,414.48 

       
กําไรสะสมปลายงวด ประกอบดวย    
       จัดสรรแลว    
              สํารองตามกฎหมาย            5,438,801.06           5,438,801.06 
       ยังไมไดจัดสรร           46,047,232.40          43,830,414.48 

รวมกําไรสะสม           51,486,033.46          49,269,215.54 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี    

    
    
    
    
    
    

    

    

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด 

 สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2542 และ 2541 
  2542 2541 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน   บาท  บาท 
     กําไร(ขาดทุน)สุทธิ            2,216,817.92         (25,272,855.71) 
     ปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)สุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)    
        คาเสื่อมราคา           22,509,810.38          23,580,565.11 
        สิทธิการเชาตัดบัญชี           11,600,370.06           8,641,453.08 
        (กําไร)ขาดทุนจากการขายทรัพยสิน               -                 42,316.65 
        ขาดทุนจากการโอนตัดทรัพยสินไมมีตัวตน               -            2,079,166.64 
        ขาดทุนจากสินคาชํารุด           14,758,674.75           7,104,329.47 
        ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย           39,056,173.58              -  
        คาใชจายตัดจาย            1,910,390.95           2,834,476.44 
        สํารองสินคาเสื่อมสภาพและสินคาสูญหาย              (654,834.59)           3,073,560.70 
        สํารองสินคาเคลื่อนไหวชา           18,197,861.62           5,638,552.91 
        สํารองรับคืนสินคา              (826,883.71)              724,675.11 
        สวนไดเสียจากเงินลงทุนในบริษัทรวม              (988,517.37)              -  
        ขาดทุนจากการรับคืนเงินลงทุนในบริษัทยอย               -                 77,955.53 
        คาเผ่ือการลดราคาในเงินลงทุน               -            1,006,886.13 
        หน้ีสงสัยจะสูญ(หน้ีสูญรับคืน)           (2,095,813.29)          27,806,773.65 
        (เพิ่มข้ึน)ลดลงในตั๋วเงินรับ              (990,318.76)          14,178,467.08 
        (เพิ่มข้ึน)ลดลงในลูกหน้ีการคา           (2,552,493.32)          (2,524,948.16) 
        (เพิ่มข้ึน)ลดลงในสินคาคงเหลือ          (28,025,035.34)          11,009,995.72 
        (เพิ่มข้ึน)ลดลงในคาลิขสิทธิ์จายลวงหนา               882,743.77              595,546.26 
        (เพิ่มข้ึน)ลดลงในคาแปลจายลวงหนา            1,177,012.66           2,471,747.46 
        (เพิ่มข้ึน)ลดลงในสินทรัพยหมุนเวียนอื่น           (3,596,540.23)             (873,851.03) 
        เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในตั๋วเงินจาย            9,690,005.59             (542,046.36) 
        เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในเจาหน้ีการคา           78,798,071.05           5,904,335.43 
        เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในคาลิขสิทธิ์คางจาย            1,365,071.64          (2,385,827.05) 
        เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในคาแปลคางจาย              (510,701.81)          (1,179,419.61) 
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        เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย            7,401,818.15           2,911,634.49 
        เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในหน้ีสินหมุนเวียนอื่น            2,357,374.96           2,153,370.32 

     เงินสดสุทธิไดรับ(ใชไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน         171,681,058.66          89,056,860.26 

    
    
    
    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี    

    
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด 
 สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2542 และ 2541 

  2542 2541 

   บาท  บาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
        (เพิ่มข้ึน)ลดลงในเงินลงทุนระยะสั้น          (77,775,350.75)       (100,120,767.00) 
        รับคืนเงินลงทุนในบริษัทยอย               -            2,873,710.31 
        ซ้ือสินทรัพยถาวร          (35,044,592.70)         (21,557,954.32) 
        ขายสินทรัพยถาวร               -                 61,812.18 
        (เพิ่มข้ึน)ลดลงในเงินลงทุนและเงินใหกูยืมแก    
               บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของกัน               600,000.00              400,000.00 
        (เพิ่มข้ึน)ลดลงในทรัพยสินรอจําหนาย           (2,306,601.46)          (1,204,801.12) 
        (เพิ่มข้ึน)ลดลงในที่ดินอาคารที่ไมไดใชดําเนินงาน               -              (234,289.93) 
        (เพิ่มข้ึน)ลดลงในสินทรัพยอื่น              (648,689.75)          (2,214,731.80) 
        (เพิ่มข้ึน)ลดลงในหนี้สินอื่น            1,015,122.84              -  

     เงินสดสุทธิไดรับ(ใชไป)จากการลงทุน        (114,160,111.82)       (121,997,021.68) 
    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    
        เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร           (1,444,005.99)          (6,545,241.92) 
        เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในเงินกูยืมจากบริษัทยอย               -           (3,000,000.00) 
        เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในสวนหน้ีระยะยาว    
              ที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป           11,082,264.60          10,079,603.31 
        เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในเงินกูยืมระยะยาว          (59,574,328.43)         (35,221,511.27) 
        เงินรับจากการเพิ่มทุน               -           58,766,230.00 
        สวนเกินมูลคาหุน               -           40,962,800.25 
        จายเงินปนผล               -          (19,788,717.00) 

     เงินสดสุทธิไดรับ(ใชไป)จากการจัดหาเงิน          (49,936,069.82)          45,253,163.37 

    
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มข้ึน(ลดลง)            7,584,877.02          12,313,001.95 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันตนงวด           26,719,832.91          14,406,830.96 
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เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด           34,304,709.93          26,719,832.91 

    
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม    
        ดอกเบี้ยจาย           17,964,008.97          33,005,015.78 
        ภาษีเงินไดนิติบุคคล            4,154,765.91           1,508,731.86 

    
    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี    

   
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

           หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
        วันท่ี 31 ธันวาคม 2542 และ 2541 
 
1.  สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

1.1     บริษัทฯ  - รับรูรายไดจากการขายเมื่อสงมอบสินคาใหแกลูกคาเรียบรอยแลว ยกเวนในกรณีขายฝากจะ   รับรูรายได                     
เม่ือตรวจนับสินคาในมือผูรับฝากขายตามกําหนดระยะเวลาที่ตกลงกัน                                                    
     - รายไดจากการโฆษณา บันทึกเปนรายไดเม่ือมีการลงโฆษณาแลว 

1.2    เงินลงทุนระยะสั้น  เปนเงินลงทุนในหนวยลงทุนกองทุนรวม  ซ่ึงบริษัทฯถือเปนหลักทรัพยเผ่ือขาย แสดงดวยมูลคา              
ยุติธรรม                                                 

1.3    คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ประมาณข้ึนโดยพิจารณาจากลูกหน้ีแตละรายที่คาดวาจะไมไดรับชําระ 
1.4    สินคาคงเหลือ 

- วัตถุดิบกระดาษ และงานระหวางทําบันทึกบัญชีในราคาทุนตามวิธีเขากอนออกกอน(FIFO) 
    หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา 
- สินคาสําเร็จรูปที่บริษัทเปนผูผลิต และสินคาสําเร็จรูปที่บริษัทซื้อมาเพื่อจําหนายบันทึกบัญชีในราคาตามวิธี

ตนทุนถัวเฉลี่ย  (Simple Average)  หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา 
- วารสารรับคืนไมมีการตีราคา   

1.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ บันทึกบัญชีในราคาทุน  และคํานวณคาเส่ือมราคาตามวิธีเสนตรงตามอายุการใชงาน  
โดยประมาณดังน้ี 

  -  อาคาร     20  ป 
  -  คาตกแตงอาคาร  เครื่องใชสํานักงาน    5  ป 
  -  เครื่องปรับอากาศ      5  ป 
  -  ยานพาหนะ       5  ป 

1.6 คาลิขสิทธิ์ตางประเทศคางจาย  คํานวณในอัตราที่กําหนดในสัญญาของการทําหนังสือตางประเทศตามเกณฑคงคาง 
1.7 เงินลงทุนในบริษัทรวม  บันทึกตามวิธีสวนไดเสียจากการลงทุน (Equity Method) 
1.8 รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ แปลงคาเปนเงินบาท ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ยอดคงเหลือ

ของสินทรัพยและหน้ีสินที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันส้ินงวดแปลงคาโดยการใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันส้ินงวดนั้น 
กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาดังกลาว    ถือเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 

1.9 การจัดสรรกําไรสะสม เปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด  พ.ศ. 2535 
1.10 กําไร(ขาดทุน)ตอหุน  คํานวณโดยหารกําไร(ขาดทุน)สุทธิดวยจํานวนหุนที่ออก และไดรับชําระแลวถัวเฉลี่ย

ถวงนํ้าหนัก ณ วันส้ินงวด  ซ่ึงไมไดคํานวณกําไรตอหุนปรับลด  เน่ืองจากบริษัทฯไมมีหุนสามัญเทียบเทา 
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2. เงินลงทุนระยะสั้น 
   ประกอบดวย 

 2542 2541 
 บาท บาท 
เงินลงทุนในกองทุนเปด:-  
         - อยุธยาตราสารเจริญทรัพย 15,211,520.0

0 
- 

         - อยุธยาตราสารปนผล 60,173,744.0
0 

40,120,767.0
0

         - วรรณเฟล็กซิเบิล 20,020,917.9
3 

- 

         - วรรณตราสารหนี้ 56,489,935.3
3 

50,000,000.0
0

         - เอกธํารงทวีทรัพย 10,000,000.0
0 

- 

         - นครธนชโรเดอรอินคัมพลัส 10,000,000.0
0 

10,000,000.0
0

เงินลงทุนในกองทุนรวมหุนบุริมสิทธิ์-หุนกูดอยสิทธิ์ บมจ.กรุงศรีอยุธยา 6,000,000.00 - 
                 รวม 177,896,117.

75 
100,120,767.

00
หัก  คาเผ่ือการปรับมูลคาสุทธิ (1,435,823.00

) 
- 

                 สุทธิ 176,460,294.
75 

100,120,767.
00

    
 ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2542  บริษัทฯ บันทึกบัญชีเงินลงทุนระยะส้ันในกองทุนเปด  ดวยมูลคายุติธรรมโดยเงินลงทุน
ดังกลาวมีราคาตลาดรวม  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2542  จํานวนเงิน  176.46  ลานบาท 
 ณ  31  ธันวาคม  2541  บริษัทฯ  บันทึกเงินลงทุนในกองทุนเปดตามราคาทุน หรือราคาตลาดที่ต่ํากวาเงินลงทุนดังกลาว
มีราคาตลาดรวม  103.47  ลานบาท 

 

3. ลูกหนี้การคา  -  สุทธ ิ
   ประกอบดวย 

  2542  2541 
  บาท  บาท 
ลูกหน้ีการคา-ขายหนังสือ 62,327,400.49  67,549,170.78
ลูกหน้ีการคา-โฆษณา 9,601,941.90  10,375,826.76
หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (24,817,114.6

3)
(35,461,076.

39) 
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       สํารองรับคืนสินคา (2,486,749.53

)
(27,303,864.1

6)
(3,313,633.2

4) 
(38,774,709.6

3)
                สุทธิ 44,625,478.23  39,150,287.91

 

  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2541  คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสวนหน่ึงจํานวนเงิน  26.40  ลานบาท   เกิดจากการขายสินคา
ใหกับลูกหน้ีการคา-ส่ิงพิมพรายใหญ  โดยในบัญชีหน้ีสงสัยจะสูญ สําหรับป ส้ินสุดวันที่  31  ธันวาคม  2541   จํานวนเงิน  26.40  
ลานบาท  เปนหน้ีสงสัยจะสูญที่เกิดจากลูกหน้ีรายดังกลาว  ซ่ึงแสดงไวในบัญชีหน้ีสงสัยจะสูญในงบกําไรขาดทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. สินคาคงเหลือ-สุทธิ 
   ประกอบดวย 

 2542 2541 
 บาท บาท 
กระดาษ 1,041,694.11 53,785.62
งานระหวางทํา 5,720,016.96 8,843,025.00
สินคาสําเร็จรูป 70,689,774.7

1 
67,563,199.4

0
สินคาสําเร็จรูปในมือผูรับฝากขาย 3,861,341.61 5,242,256.46
สินคาสําเร็จรูป ณ สาขา 32,332,778.8

9 
18,676,979.2

1
หัก สํารองสินคาเสื่อมสภาพและสินคาสูญหาย (4,754,498.33

) 
(5,409,332.92

)
      สํารองสินคาเคลื่อนไหวชา (23,836,414.5

3) 
(5,638,552.91

)
               สุทธิ 85,054,693.4

2 
89,331,359.8

6

 

5. บัตรเงินฝาก 

 ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2542  และ  2541 บัตรเงินฝากทั้งจํานวนเปนเงินลงทุนในรูปของบัตรเงินฝากกับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง โดยมี
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.13 – 4.5625 ตอป  และ  7.5  ตอป ตามลําดับ  กําหนดไถถอน 5 ป ซึ่งไดโอนมาจากเงินลงทุนระยะสั้น เนื่องจากสถาบัน
การเงินถูกระงับการดําเนินกิจการเปนการถาวรตามคําสั่งของกระทรวงการคลังและองคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน(ปรส.) เมื่อวันที่ 
8 ธันวาคม 2540 และบริษัทฯ ไดทําการเปลี่ยนตั๋วสัญญาใชเงินดังกลาวเปนบัตรเงินฝาก 
 

6. เงินลงทุนและเงินใหกูยืมแกบริษัทรวม และบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน-สุทธิ 
   เงินลงทุน ประกอบดวย 
          2542 

 ประเภทกิจการ ลักษณะ ทุนชําระแลว สัดสวน เงินลงทุน เงินปนผล 
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  ความสัมพันธ  เงินลงทุน วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย     
   บาท  บาท บาท  
บริษัท เธิรด
เวฟบรอด 

ผลิตและดําเนินรายการ บริษัทรวม 5,000,000.
00 

30% 1,500,000.
00 

- - 

 คาสติ้ง จํากัด โทรทัศนและวิทยุ       
บริษัท เอ็ม แอนด อี  สํานักพิมพผูผลิตวารสาร บริษัทรวม 400,000.00 25% - 8,291,955

.44 
600,000.

00 
 จํากัด เทคนิคและคูมือวิศวกร       
บริษัท อินเตอร ออกแบบและผลิต การมีผูบริหาร 50,000,000

.00 
3% 1,500,000.

00 
-  

 เนชั่นแนล ซอฟแวร ซอฟแวรจําหนายตาง รวมกัน      
   แฟคตอรี่ จํากัด ประเทศ       
หักคาเผ่ือการลด
ราคา  

       

  ของเงินลงทุนใน         
-บริษัท เธิรดเวฟ        
 บรอดคาสติ้ง จํากัด     (1,500,000.

00) 
  

-บริษัท อินเตอร        
 เนชั่นแนล ซอฟแวร         
  แฟคตอรี่ จํากัด     (1,500,000.

00) 
-  

           สุทธิ              -   8,291,955
.44 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
          2541 

 ประเภทกิจการ ลักษณะ ทุนชําระแลว สัดสวน เงินลงทุน เงินปนผล 
  ความสัมพันธ  เงินลงทุน วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย     
   บาท  บาท บาท  
บริษัท เธิรด
เวฟบรอด 

ผลิตและดําเนินรายการ บริษัทรวม 5,000,000.
00 

30% 1,500,000.
00 

- - 

 คาสติ้ง จํากัด โทรทัศนและวิทยุ       
บริษัท เอ็ม แอนด อี  สํานักพิมพผูผลิตวารสาร บริษัทรวม 400,000.00 25% - 7,410,324

.20 
400,000.

00 
 จํากัด เทคนิคและคูมือวิศวกร       
บริษัท อินเตอร ออกแบบและผลิต การมีผูบริหาร 50,000,000

.00 
3% 1,500,000.

00 
-  

 เนชั่นแนล ซอฟแวร ซอฟแวรจําหนายตาง รวมกัน      
   แฟคตอรี่ จํากัด ประเทศ       
หักคาเผ่ือการลด
ราคา  

       

  ของเงินลงทุนใน         
-บริษัท เธิรดเวฟ        
 บรอดคาสติ้ง จํากัด     (1,500,000.   
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00) 

-บริษัท อินเตอร        
 เนชั่นแนล ซอฟแวร         
  แฟคตอรี่ จํากัด     (1,006,886.

13) 
-  

           สุทธิ       
493,113.87 

7,410,324
.20 

 

 
       งบการเงินสําหรับป   ส้ินสุดวันที่   31  ธันวาคม  2542  และ  2541  บริษัทฯ  ไมไดรับรูสวนไดเสียจากเงินลงทุน   สําหรับป
ส้ินสุด วันที่  31 ธันวาคม 2542  และ  2541  ของบริษัท เธิรดเวฟบรอดคาสติ้ง จํากัด และบริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด เน่ืองจาก
บริษัทรวมดังกลาวจัดทํางบการเงินยังไมแลวเสร็จ   จึงยังมิไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต   

  
  เงินใหกูยืม ประกอบดวย                                      นโยบายการคิดตนทุนกูยืมระหวางกัน 

 2542 2541 2542 2541 
 บาท บาท   
บริษัท เธิรดเวฟบรอดคาสติ้ง จํากัด   3,300,000.00 3,300,000.00 - - 
หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ   

(3,300,000.00
) 

  
(3,300,000.00

) 

  

          สุทธิ - -   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ 

 
       ประกอบดวย 2542 2541 
 บาท บาท 
ที่ดิน 14,243,213.00 14,243,213.00 
อาคาร     15,072,159.47 15,072,159.47 
คาตกแตงอาคาร         91,558,325.32 79,402,357.46 
เครื่องใชสํานักงาน 95,310,849.25 75,834,957.45 
เครื่องปรับอากาศ      6,303,308.07  6,180,418.10 
ยานพาหนะ   8,814,986.24  5,531,182.24 
               รวม      

231,302,841.3
   
196,264,287.72 
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5 

หัก คาเสื่อมราคาสะสม   
(143,927,145.3
7) 

  
(121,423,374.0
6) 

               สุทธิ 87,375,695.98 74,840,913.66 

   

 คาเสื่อมราคาสําหรับป  ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2542  และ 2541 เปนจํานวนเงิน  22.51 ลานบาท และ 23.58 ลานบาท 
ตามลําดับ 
 ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง บริษัทฯ นําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย 
 

8. สิทธิการเชาอาคาร 

 
         ประกอบดวย 2542 2541 
 บาท บาท 
สิทธิการเชาพื้นที่ฟอรจูนทาวน 13,832,753.67 15,144,623.49
สิทธิการเชาพื้นที่สีลมคอมเพล็กซ 11,467,985.99 12,430,334.65
สิทธิการเชาพื้นที่อิมพีเรียลเวิลด 14,585,889.46 15,888,150.57
สิทธิการเชาพื้นที่เซ็นทรัลซิตี้ 23,170,876.80 24,847,066.69
สิทธิการเชาพื้นที่ฟวเจอรปารคบางแค 15,246,664.73 16,432,086.24
สิทธิการเชาพื้นที่เดอะมอลลบางกะป  17,897,917.52 19,041,197.89
สิทธิการเชาพื้นที่เดอะมอลลเพชรเกษม 18,016,728.48 18,915,631.19
สิทธิการเชาพื้นที่ฟวเจอรปารครังสิต       17,547,147.01 18,767,377.89
สิทธิการเชาพื้นที่เซ็นทรัลปนเกลา  21,166,033.98 23,041,630.71
อื่นๆ   117,159.78 141,428.16
                รวม 153,049,157.4

2
164,649,527.4

8

บริษัทฯ นําสิทธิการเชาสวนใหญไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย และสถาบันการเงิน  และ
เงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารพาณิชย 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

9. ทรัพยสินรอจําหนาย 
 ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2542 และ 2541 ทรัพยสินรอจําหนายทั้งจํานวนเปนที่ดินและอาคารซึ่งเดิมบริษัทฯ  มีวัตถุประสงค
ซ้ือมาเพื่อใชดําเนินงาน  แตจากการตรวจสอบสภาพแลวไมเหมาะสมที่จะใชดําเนินงานบริษัทฯ จึงทําการปรับปรุงเพื่อขาย ดังน้ันจึงไดจัด
ประเภทเปนทรัพยสินรอจําหนาย 

ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางดังกลาว บริษัทฯ นําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และเงินกูยืมระยะยาวจาก
ธนาคารพาณิชย 
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ในป 2542 บริษัทฯ ไดมอบหมายใหผูชํานาญการ ประเมินราคาอิสระแหงหน่ึง ประเมินราคาทรัพยสินรอจําหนายทุก

แหง ปรากฏวาทรัพยสินรอจําหนายมีราคาสินทรัพยสุทธิ ที่แสดงในงบดุลของกิจการสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ซ่ึงเปนราคาที่กิจการ
สามารถไดรับจากการขาย  สินทรัพยในตลาดซื้อขายคลอง จํานวนเงิน 32.56 ลานบาท เทียบกับราคาตามบัญชี จํานวนเงิน 54.12 
ลานบาท บริษัทจึงปรับราคาทรัพยสินรอจําหนายลดลง โดยบันทึกผลตาง จํานวนเงิน 21.56 ลานบาท แสดงเปนรายการขาดทุนจากการ
ดอยคาของทรัพยสินในงบกําไรขาดทุน 

 

10. ท่ีดินและอาคารที่ไมไดใชดําเนินงาน 

  ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางบริษัทฯนําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินเบิกบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย  

  ในป 2542 บริษัทฯ ไดมอบหมายใหผูชํานาญการประเมินราคาอิสระแหงหน่ึง ประเมินราคาที่ดินและอาคารที่ไมไดใช
ดําเนินงานทุกแหง ปรากฏวาที่ดินแหงหน่ึงมีราคาสินทรัพยสุทธิที่แสดงในงบดุลของกิจการ สูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ซ่ึงเปนราคาที่
กิจการสามารถไดรับจากการขายสินทรัพย ในตลาดซื้อขายคลองจํานวนเงิน 32 ลานบาท เทียบกับราคาตามบัญชี จํานวนเงิน 49.50 
ลานบาท  บริษัทจึงปรับราคาที่ดินลงโดยบันทึกผลตาง จํานวนเงิน 17.50 ลานบาท แสดงเปนรายการขาดทุนจากการดอยคาของ
สินทรัพยในงบกําไรขาดทุน สวนที่ดินอีกแหงหน่ึงมีมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน สูงกวายอดสินทรัพยสุทธิ     

 

11. สินเชื่อและภาระค้ําประกัน 
 สินเชื่อในรูปเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะยาวค้ําประกัน โดยมีที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง ตามหมายเหตุ 7 สิทธิการ
เชา ตามหมายเหตุ 8  ทรัพยสินรอจําหนาย ตามหมายเหตุ 9  และ ที่ดินและส่ิงปลูกสรางที่ไมไดใชดําเนินงาน ตามหมายเหตุ 10 เปน
หลักทรัพยค้ําประกัน 

   

12. เงินกูยืมระยะยาว 

 
     ประกอบดวย 2542 2541 
 บาท บาท 
เงินกูยืมจากธนาคาร 140,419,066.6

9 
187,040,066.6

8
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 8,801,046.93 10,672,110.77
               รวม 149,220,113.6

2 
197,712,177.4

5
หัก สวนของหน้ีระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป (44,467,260.9

1) 
(33,384,996.3

1)
               สุทธิ 104,752,852.7

1 
164,327,181.1

4

 

 

 

 

 

 

 

  
เงินกูยืมระยะยาว มีวงเงินกู อัตราดอกเบี้ย และภาระค้ําประกันตางๆ ดังน้ี  
                     หนวย : ลานบาท 
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ลําดับที่           ณ วันที่ 31 ธันวาคม                       ผูใหกู                      อัตราดอกเบี้ยรอยละ                     ภาระค้ําประกัน 
               วงเงินกู         หน้ีคงคาง 
  254

2 
2541  2542 2541  

1. 15.30 12.3
6 

14.1
9 

ธนาคารพาณิชยแหงหน่ึง MLR MLR สิทธิการเชาเดอะมอลลเพชรเกษม 

2. 16.50 13.3
5 

15.3
1 

ธนาคารพาณิชยแหงหน่ึง MLR MLR สิทธิการเชาเดอะมอลบางกะป 

3. 30.00 24.7
7 

28.2
9 

ธนาคารพาณิชยแหงหน่ึง MLR MLR ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง 

4. 19.10 14.3
1 

17.0
5 

ธนาคารพาณิชยแหงหน่ึง MLR MLR สิทธิการเชาเซ็นทรัลปนเกลา 

5. 72.00 42.9
4 

53.2
1 

ธนาคารพาณิชยแหงหน่ึง MLR MLR ที่ดิน อาคารพรอมส่ิงปลูกสราง 

       สิทธิการเชาฟอรจูนทาวน และ 
       สิทธิการเชาอิมพีเรียลเวิลด 

6. 16.95 13.4
9 

15.7
3 

ธนาคารพาณิชยแหงหน่ึง MLR MLR สิทธิการเชาฟวเจอรปารครังสิต 

7. 17.00 - 12.1
9 

ธนาคารพาณิชยแหงหน่ึง MOR+
1 

MOR+
1 

สิทธิการเชาเซ็นทรัลซิตี้  

8. 12.88 8.80 10.6
7 

สถาบันการเงินแหงหน่ึง MLR MLR สิทธิการเชาฟวเจอรปารคบางแค 

9. 10.00 - 1.59 ธนาคารพาณิชยแหงหน่ึง MOR+
1 

MOR+
1 

สิทธิการเชาสีลมคอมเพล็กซ 

10. 26.86 15.1
6 

20.5
6 

ธนาคารพาณิชยแหงหน่ึง MLR+
1 

MLR+
1 

ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง 

11. 13.00 4.04 8.92 ธนาคารพาณิชยแหงหน่ึง MLR+
2 

MLR+
2 

ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง 

  
การชําระคืนเงินกู 
  ณ  วันที่  31 ธันวาคม  2542 เงินกูยืมระยะยาวลําดับที่ 1 – 8 คงเหลือผอนชําระอยูระหวาง  43-86 งวดโดยผอนชําระ
งวดละ 176,000–1,250,000 บาทซึ่งบริษัทฯจะตองชําระเงินกูใหครบถวนในระหวางป  2546 – 2548 
  เงินกูยืมระยะยาวลําดับที่ 10, 11 เหลือผอนชําระ  34 งวด และ 11 งวด ตามลําดับ โดยผอนชําระงวดละ  450,000 
บาท และ 470,000 บาท ตามลําดับ ซ่ึงบริษัทฯจะตองชําระคืนเงินกูใหครบภายในป 2545 

 

13. การเพ่ิมทุน 

ตามมติที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน  คร้ังที่ 1/2541   เม่ือวันที่  30  เมษายน  2541  มีมติเปนเอกฉันท  ใหจัดสรรหุน
เพิ่มหุนทุนของบริษัทฯ  จากเดิม 15.22  ลานหุน  มูลคาหุนละ  10.00  บาท  จํานวนเงิน  152.22 ลานบาท  เปน 21.50  ลาน
หุน  มูลคาหุนละ  10.00 บาท  จํานวนเงิน  215.00 ลานบาท  โดยการออกหุนสามัญ  จํานวน 6.278 ลานหุน  มูลคาหุนละ 
10.00 บาท  จํานวนเงิน 62.78 ลานบาท  โดยนําหุนสามัญดังกลาวออกจัดสรรดังน้ี 

1. บริษัทฯ จัดสรรหุนเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนลงทุนเฉพาะเจาะจง คือ เดอะเซาทอี๊สเอเซียฟรอนทเธีย ฟนด  3.74 ลานหุน  
มูลคาหุนละ  20.95 บาท  (รวมสวนเกินมูลคาหุน  หุนละ 10.95 บาท) บริษัทฯ   ไดรับชําระคาหุนจากผูลงทุน
เฉพาะเจาะจงแลวทั้งจํานวน   เม่ือวันที่  28  เมษายน  2541 เปนมูลคา78.36 ลานบาท (รวมสวนเกินมูลคาหุน 
40.96 ลานบาท) ซ่ึงบริษัทฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยแลว  เม่ือวันที่ 28 พฤษภาคม 2541 

2. บริษัทฯ จัดสรรหุนเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิม  2.54  ลานหุนในอัตราสวน  6 หุนเดิม ตอ 1 หุนใหม  ในราคาหุนละ  
10.00 บาท บริษัทฯ ไดรับชําระคาหุนจากผูถือหุนจากเดิม  เปนจํานวนเงิน  21.36  ลานบาท  คงเหลือหุนที่ยังไมได
จัดสรรจํานวน 0.40  ลานหุน   และบริษัทฯ ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยแลว เม่ือวันที่  26  มิถุนายน 
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14. การจายเงินปนผลและสํารองตามกฎหมาย  

ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน  คร้ังที่ 1/2541 เม่ือวันที่ 30 เมษายน  2541 มีมติเปนเอกฉันทใหจายเงินปนผลจากผล
ดําเนินงานประจําป  2540 แกผูถือหุนที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่  9  เมษายน  2541 ในอัตราหุนละ 1.30 บาท  ซ่ึงไมนอย
กวารอยละ 50  ของกําไรสุทธิหลังภาษีเงินไดนิติบุคคลประจําป  2540  จากจํานวนหุนคงเหลือ ณ ส้ินปรวมเปนเงินปนผลทั้งส้ิน 19.79 ลาน
บาท   บริษัทฯ ไดจายเงินปนผล   เม่ือวันที่  29  พฤษภาคม  2541  และอนุมัติจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย  จํานวน  1.96  
ลานบาท 

 

 

15. คาตอบแทนกรรมการ 
ตามมติที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2542  เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2542  มีมติเปนเอกฉันทใหงดการพิจารณาจาย

คาบําเหน็จกรรมการ สําหรับผลการดําเนินงานป 2541 
ตามมติที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่  1/2541   เม่ือวันที่  30  เมษายน  2541  มีมติเปนเอกฉันทใหจายคาบําเหน็จ

แกคณะกรรมการที่ดํารงตําแหนง   ณ  วันที่ 31  ธันวาคม  2540  เพื่อตอบแทนผลการดําเนินงานในป  2540  ทานละ  30,000 
บาท   และสําหรับประธานกรรมการบริษัทฯ  40,000  บาท 

 

16. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 ภาษีเงินไดนิติบุคคลคํานวณในอัตรารอยละ 30 ของกําไรสุทธิตามบัญชี กอนรับรูสวนไดเสียจากเงินลงทุนในบริษัทยอยและ
บริษัทรวม บวกดวยคาใชจายตองหามตามประมวลรัษฎากร 
 
17.  กําไร(ขาดทุน)ตอหุน 
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2541 ขาดทุนตอหุน คํานวณโดยการหารขาดทุนสุทธิดวยจํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักตาม
รายละเอียด ดังน้ี 
 
                     ระยะเวลาที่ออก(วัน)                            จํานวนหุนคิดตามวัน 

วันที ่ จํานวนหุน สําหรับงวด สําหรับงวด   
  3 เดือน(วัน) 12 เดือน (วัน) 3 เดือน 12 เดือน 
  1 ม.ค. 41 15,222,09

0 
- 148 - 2,252,869,32

0 
28 พ.ค. 41 18,962,98

5 
-  29 -    

549,926,565 
26 มิ.ย. 41 21,098,71

3 
92 188 1,941,081,59

6 
3,966,558,04

4 
  92 365 1,941,081,59

6 
6,769,353,92

9 

 

      จํานวนหุนถวงนํ้าหนัก สําหรับ   3  เดือน  =   1,941,081,596 =  21,098,713    หุน 
                                                     92 

      จํานวนหุนถวงนํ้าหนัก สําหรับ 12  เดือน =   6,769,353,929 =  18,546,175    หุน 
                                             365 

 

                                                                  สําหรับไตรมาสที่ 4                             สําหรับงวด 
 3 เดือน  12 เดือน  
ขาดทุนสุทธิ (17,641,454.60

) 
 (25,272,855.7

1) 
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ขาดทุนตอหุน  (บาท) (17,641,454.60

) 
 (25,272,855.7

1) 
 

 21,098,713 = 
(0.84) 

18,546,175 = 
(1.36) 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 งบกําไรขาดทุนสําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2542 และ 2541 

  งบกําไรขาดทุนสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542, 2541, 2540 และ 2539 ซ่ึงไดสอบทานตามวิธีการที่สมาคม
บัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย กําหนดในแถลงการณมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับเร่ืองน้ี 

 
                 ยังไมไดตรวจสอบ สอบทานแลว (พันบาท) 

 2542 2541 
รายได  
     รายไดจากการขาย 225,887 168,037
     รายไดอื่น                              9,277 10,967
               รวมรายได 235,164 179,004
คาใชจาย  
     ตนทุนขาย 174,830 112,353
     คาใชจายในการขายและบริหาร 54,938 50,601
     รายการขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย       (หมายเหตุ 9 และ 10) 39,056             - 
     หน้ีสงสัยจะสูญ                                           (หมายเหตุ 3)          - 20,924
     คาตอบแทนกรรมการ                                  (หมายเหตุ 15) 117 125
     ดอกเบี้ยจาย 3,772 7,066
     ภาษีเงินไดนิติบุคคล                                    (หมายเหตุ 16) 13,636          

5,577 
               รวมคาใชจาย 286,349 196,646
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนผลกระทบจากการใชระบบ  
   แลกเปลี่ยนเงินตราแบบลอยตัว (51,185) (17,642)
  
กําไร(ขาดทุน)จากการใชระบบแลกเปลี่ยนเงินตราแบบลอยตัว             -             - 
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน (51,185) (17,642)
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน – บริษัทยอย             -             - 
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ (51,185) (17,642)
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนสวนของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น  จํากัด  (มหาชน)  
         (หนวย : บาท)                                         (หมายเหตุ 17)      (2.43) (0.84)

 
 
19. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
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  บริษัทฯ ดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจ ผลิตและจําหนายหนังสือ และดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตร
เดียว คือ ในประเทศไทย  ดังน้ัน รายได กําไร และสินทรัพยทั้งหมดที่แสดงในงบการเงิน จึงเกี่ยวกับสวนงานธุรกิจ และสวนงานทาง
ภูมิศาสตรตามที่กลาวไว 
 

20.  หนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้นภายหนา 

   นอกจากหนี้สินที่ปรากฏในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542  บริษัทยังมีหน้ีสินที่อาจจะเกิดข้ึนกับธนาคารเกี่ยวกับ  
Letter of Guarantee  เปนจํานวนเงิน 2.66 ลานบาท 

 

 

 

 

 

 

21. ปญหาป ค.ศ. 2000 

บริษัทฯ  ไดวิเคราะห ประเมินผลและแกไขระบบคอมพิวเตอรเพื่อแกไขปญหาป  ค.ศ.  2000 แลวเสร็จเม่ือตนป  2541 ผล
ปรากฏวาบริษัทฯ ไมมีผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนตอระบบคอมพิวเตอรและระบบการจัดการภายในองคกร   ระบบการผลิต  ระบบการขายและ
การจัดจําหนาย  ระบบรานคาปลีก  และระบบบริการ  นอกจากนี้บริษัทฯ  กําหนดใหหนวยงานบริหารเปนผูรับผิดชอบระบบการจัดการให
มีความสามารถรองรับปญหาป ค.ศ. 2000 

  บริษัทฯ ไมมีผลกระทบที่มีสาระสําคัญในผลการดําเนินธุรกิจของบริษัทรวม เน่ืองจากบริษัทรวมเปนบริษัทฯที่เกี่ยวของกับ
เทคโนโลยีทีทันสมัย 

บริษัทฯ  มีผลกระทบที่เกิดข้ึนจากระบบบัญชี  โดยบริษัทฯ เร่ิมใชโปรแกรมใหมน้ีในไตรมาส 3 ป 2542 ในการใชโปรแแกรม
ใหมน้ี  บริษัทฯ มีแนวทางการดําเนินการมิใหมีผลกระทบใด ๆ  ตอการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน  และคาใชจายที่เกี่ยวของมีมูลคาไมเปน
นัยสําคัญแตอยางใด  (โดยประเมินจากความพรอมในอุปกรณคอมพิวเตอรที่บริษัทฯ มีอยูในปจจุบัน)  โดยบริษัทฯ ไดแกไขปญหาป ค.ศ. 
2000 น้ัน  ไมพบปญหาที่กอใหเกิดผลกระทบกับบริษัทฯ 

 

22. การจัดประเภทรายการบัญชีใหม 
 งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2541 ที่นํามาเปรียบเทียบมีการจัดประเภทรายการทางบัญชีใหม  เพื่อประโยชนในการ
เปรียบเทียบกับงบการเงิน ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2542   
 
 
23. ขอความทั่วไป 

- บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้งข้ึน  เม่ือวันที่  29  กรกฎาคม  2517  ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ บมจ. 102 ตั้งอยูเลขที่  800/30, 
43-45  ซอยตระกูลสุข  ถนนอโศก-ดินแดง  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ  10400  ประเทศไทย 

-  ลักษณะการดําเนินงานของบริษัท 
1. ผลิตและจําหนายวารสาร และหนังสือเชิงวิชาการ  บริษัทฯ เปนผูจําหนายเชิงวิชาการใหหนวยงาน และสํานักพิมพ  
    อื่น  เพื่อจําหนายใหกับรานหนังสือทั่วไป 
2. จําหนายวารสาร  และหนังสือในลักษณะขายปลีก ผานรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  ซ่ึงเปนรานหนังสือของบริษัทฯ 
3. รับจางโฆษณา  เพื่อจัดลงในวารสารรายเดือน 7 ฉบับ ที่บริษัทฯ ผลิตข้ึน 
4. รับจางพิมพ  จําหนายอุปกรณ และเครื่องมือทางอิเล็คทรอนิกส และรายไดอื่น ๆ 
 

- ขอมูลเกี่ยวกับพนักงาน 
2542   2541 

จํานวนพนักงานถัวเฉลี่ยตอป (คน)    586    542 
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คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน (ลานบาท)   80.29   69.58 
 

        - การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
       ดวยที่ประชุมคณะกรรมการ  บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)  คร้ังที่ 6/2542  เม่ือวันที่  22ธันวาคม  2542  

ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  จํานวน 3 ทาน  โดยมีคุณสมบัติครบถวนตามที่ตลาดหลักทรัพยฯ  กําหนดทุกประการ 
 
 
 

---------------------------------------------------------- 

 

 

 

 
 
 

สรุปผลการดําเนินงานสําหรับป สิ้นสุด วันท่ี 31  ธันวาคม 2542 และ 2541 มีดังน้ี 

1.  กําไรสุทธิสําหรับป สําหรับผลการดําเนินงานป 2542 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542 บริษัทฯ มีรายไดรวม 811 ลานบาท
เพิ่มข้ึน 174 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึน 27% สงผลใหบริษัทฯ มีกําไรจากการดําเนินงานกอนขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย,
ดอกเบี้ยและภาษีเปนจํานวนเงิน 73 ลานบาท เพิ่มสูงข้ึนมากถึง 38 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึน 106% สงผลใหบริษัทฯ มี
ความสามารถในการทํากําไรเปน 10% ตอรายไดรวม หรือเพิ่มข้ึน 4% ของรายไดรวมจากงวดเดียวกันของปกอน  (2541: กําไร
กอนหน้ีสูญรายใหญ ดอกเบี้ยและภาษีเปน 35 ลานบาท หรือ 6% ตอรายไดรวม) และบริษัทฯ มีกําไรสุทธิสําหรับป 2542 เปน
จํานวนเงิน 2 ลานบาท เพิ่มข้ึน 27 ลานบาท หรือ +109% (2541 ขาดทุนสุทธิ 25 ลานบาท) โดยมีการปรับปรุงความสามารถ
ในการทํากําไรและมีผลกระทบที่สําคัญ ดังน้ี 

1) มีการเปดรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรไดอยางตอเน่ืองเฉลี่ย 1 สาขาทุกๆ เดือน โดยมีสาขาที่บริษัทฯ รับผิดชอบยอดขายทั้งส้ิน
รวม 45 สาขา สรางยอดขาย 542 ลานบาทเพิ่มข้ึน 155 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึน 40% ขณะที่สามารถควบคุม
คาใชจายในการดําเนินงานใหสูงข้ึนเพียงเล็กนอย นอกจากนี้ยังทําใหหนังสือที่บริษัทฯ ผลิตและจําหนายขายไดเปนสัดสวน
ที่มากข้ึนตามไปดวย จึงทําใหสัดสวนกําไรข้ันตนตอยอดขายรวมของบริษัทฯ เพิ่มข้ึนจาก 29% เปน 32% และบริษัทฯ 
ยังคงรักษาระดับรายไดจากการจัดจําหนายและโฆษณาไวไดโดยลดลงเพียงเล็กนอย จากสองประการนี้สงผลไดบริษัทมี
ตนทุนขายตอรายไดจากการขายลดลง 2% ของยอดขาย 

2) นอกจากนั้น บริษัทฯ มีรายไดอื่นเพิ่มข้ึน 53 ลานบาท ไดแก เงินปนผลจากเงินลงทุนระยะส้ัน 15 ลานบาท หน้ีสูญรับคืน 
12 ลานบาท รายไดจากการจัดงาน Thailand Electronic Show 99 เปนตน 

3) ผลของจากชําระเงินกูจากเงินเพิ่มทุน สงผลใหอัตรากําไรตอรายไดจากการขายเพิ่มข้ึน 3%  

4) บริษัทฯ ไดมีการบันทึก สินคาชํารุด สํารองสินคาเคลื่อนไหวชา และเส่ือมสภาพ 33 ลานบาทจึงทําใหคาใชจายในการขาย
และบริหารยังคงที่ที่ระดับ 27% ตอรายไดรวม (2541: 26% ตอรายไดรวม) และในไตรมาส 4 ไดประเมินทรัพยสิน
รอจําหนาย ที่ดินและอาคารที่ไมใชดําเนินงานทั้งจํานวน และไดรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย (เฉพาะที่
ขาดทุน) เปนจํานวนเงิน 39 ลานบาท 

2.  สินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 เปนจํานวนเงิน 708.69 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 50.69 ลาน
บาทหรือเพิ่มข้ึน 7.75%  ทั้งน้ีมีการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย คือ 

1) เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มข้ึน 76.34 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึน 76.28% โดยนําเงินสดคงเหลือจากการดําเนินงานบริษัทฯ ไป
ลงทุนในกองทุนเปดเพิ่มข้ึนจากเดิมอีก 3 กองทุน และลงทุนในกองทุนรวม 1 กองทุน ณ วันส้ินงวดมีราคาตลาด 
176.46 ลานบาท 

2) ทรัพยสินรอจําหนายลดลง 19.25 ลานบาท หรือลดลง 37.15% โดยสาเหตุหลักมาจากการปรับลดราคาทรัพยสินลง
เน่ืองจากการประเมินราคาทรัพยสินใหม 
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3.  หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 เปนจํานวนเงิน 366.61 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 50.18 

ลานบาทหรือเพิ่มข้ึน 15.86% โดยในปน้ี เจาหนี้การคาเพิ่มข้ึน 78.80 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึน 112.57%  และเงินกูยืมระยะยาว
ลดลง 59.57 ลานบาท หรือลดลง 36.25% 

4.  สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 เปนจํานวนเงิน 342.08 เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 0.78 ลานบาท หรือ
เพิ่มข้ึนรอยละ 0.23% ดวยสาเหตุจากการเพิ่มข้ึนของกําไรสุทธิในปน้ี 2.22 ลานบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอมูลของบริษัทในเครือ บริษัทรวม และบริษัทท่ีเกี่ยวของ 
ณ  วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2542   บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทอื่น 3 บริษัท  ดังน้ี 

ที่มาของขอมูล : บัญชีรายชื่อผูถือหุนป 2542 คัดสําเนาจากกรมทะเบียนการคา  กระทรวงพาณิชย  

บริษัทรวม 
 บริษัท  เธิรดเวฟบรอดคาสติ้ง  จํากัด 
 ประเภทกิจการ :    ผลิตและดําเนินการรายการโทรทัศนและวิทยุ 
 ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว :    5,000,000 บาท 
 จํานวนรอยละของเงินลงทุน :    30.00 
 มูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน(วิธีราคาทุน) :     1,500,000  บาท  
 หัก คาเผ่ือการลดราคาของเงินลงทุน : (1,500,000) บาท 
 เงินใหกูยืม :  3,300,000  บาท 
 หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (ประนอมหน้ี) : (3,300,000) บาท 
 ลักษณะความสัมพันธ :    บริษัทรวม 

  
บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 
                บริษัท  ยูนิต้ีเอ็นเตอรไพส  จํากัด  
 ประเภทกิจการ : เปน Holding Company ลงทุนในบริษัทฯตางๆ 
 ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว : 261,000,000 บาท 
 จํานวนรอยละของเงินลงทุน :    ไมมีในนามบริษัทซีเอ็ด 
 มูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน : ไมมี     
 ลักษณะความสัมพันธ : การมีผูบริหารรวมกัน 
 
 บริษัท  เอ็ม แอนด อี  จํากัด 
 ประเภทกิจการ :    สํานักพิมพผูผลิตวารสารเทคนิคและคูมือวิศวกร 
 ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว :    400,000 บาท 
 จํานวนรอยละของเงินลงทุน :    25.00 
 มูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน(วิธีสวนไดเสีย) :    8,291,955.44 บาท  
 ลักษณะความสัมพันธ :    บริษัทรวม 
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อ่ืน ๆ 
                บริษัท  อินเตอรเนชั่นแนลซอฟทแวรแฟคตอรี่  จํากัด 
 ประเภทกิจการ :    ออกแบบและผลิตซอฟทแวรจําหนายในและตางประเทศ 
 ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว :    50,000,000 บาท 
 จํานวนรอยละของเงินลงทุน :    3.00 
 มูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน(วิธีราคาทุน) :     1,500,000.00  บาท 
 หัก คาเผ่ือการลดราคาของเงินลงทุน : (1,500,000.00) บาท 
 ลักษณะความสัมพันธ : การมีผูบริหารรวมกัน 

หมายเหตุ  เน่ืองจากบริษัทลงทุนในบริษัท อินเตอรเนชั่นแนลซอฟทแวรแฟคตอรี่ จํากัด นอยกวารอยละ 5 
                   จึงไมระบุรายชื่อผูถือหุน   

 ในการเขาไปลงทุนในบริษัทฯรวมดังกลาว บริษัทฯไมไดเขาไปมีบทบาทในการบริหารงานใดๆ นอกเหนือจากการสงผูแทนเขาไป
รวมเปนกรรมการของบริษัทฯ น้ันๆ 
 ในแงความสัมพันธในการดําเนินธุรกิจแลว บริษัทฯรับเปนผูจําหนายแตผูเดียวเฉพาะหนังสือใหแก บริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด ซ่ึง
ในปจจุบันยังเปนมูลคานอยมากเมื่อเทียบกับรายไดจากการขายวารสารและหนังสือทั้งหมดของบริษัทฯ 
 



                                                                   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2542, 2541 และ 2540 
2542 2541 2540
บาท บาท บาท

รายได
       รายไดจากการขาย 757,528,487.16       612,061,442.32       659,667,933.91       
       หน้ีสูญรับคืน 11,962,167.76          -  - 
       รายไดอ่ืน 40,453,829.55         25,182,826.77         12,784,385.49         
       สวนแบงกําไรในบริษัทรวม 988,517.37              -  - 
                   รวมรายได 810,933,001.84       637,244,269.09       672,452,319.40       
คาใชจาย
       ตนทุนขาย 517,509,037.91       431,702,803.30       416,044,339.38       
       คาใชจายในการขายและบริหาร 220,142,718.68       163,826,186.65       146,763,923.22       
       รายการขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย (หมายเหตุ  9, 10) 39,056,173.58          -  - 
       หน้ีสงสัยจะสูญ (หมายเหตุ  3)  - 27,806,773.65         3,419,258.20          
       คาตอบแทนกรรมการ (หมายเหตุ  15) 489,000.00             850,000.00             802,000.00             
       ดอกเบ้ียจาย 17,883,459.97         32,753,987.66         33,959,404.12         
                  รวมคาใชจาย 795,080,390.14       656,939,751.26       600,988,924.92       
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนผลกระทบจากการใช
   ระบบแลกเปลี่ยนเงินตราแบบลอยตัว 15,852,611.70         (19,695,482.17)        71,463,394.48         
กําไร(ขาดทุน)จากการใชระบบแลกเปลี่ยนเงินตรา
   แบบลอยตัวที่เกิดข้ึนจริง  -  - (14,474,971.19)        
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 15,852,611.70         (19,695,482.17)        56,988,423.29         
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (หมายเหตุ  16) (13,635,793.78)        (5,577,373.54)          (18,182,822.01)        
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน 2,216,817.92          (25,272,855.71)        38,805,601.28         
บวกกําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานของ
         - บริษัทยอย  -  - (104,180.65)            
         - บริษัทรวม  -  - 457,539.52             
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 2,216,817.92          (25,272,855.71)        39,158,960.15         

กําไร(ขาดทุน)ตอหุน (หมายเหตุ  17) 0.11 (1.36)                     2.57                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินน้ี

                                                                         บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
                                                                                       งบกําไรขาดทุน



 
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

 
การกอต้ัง 
 กอตั้ง พ.ศ. 2517  โดยกลุมวิศวกรไฟฟาที่เคยทํากิจกรรมวิชาการรวมกันในขณะเปนนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย   ไดรับอนุญาตใหเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เม่ือปลายป พ.ศ. 2534 
 
ท่ีมาของชื่อบริษัท 
 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)  มีชื่อภาษาอังกฤษวา SE-EDUCATION PUBLIC COMPANY 
LIMITED โดยคําวา SE-EDUCATION เปนคํายอมาจากคําเต็มวา Science, Engineering and Education  
ซ่ึงเปนการเนนวัตถุประสงคการกอต้ังบริษัทฯ เม่ือ 26 ปกอนวา  จะดําเนินธุรกิจการเผยแพรความรู  โดยเนนการพัฒนาความรู
ความสามารถของคนไทยในสาขาที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศ  โดยจะเนนดานวิทยาศาสตร  วิศวกรรมศาสตร  และการศึกษา 
 ปจจุบันชื่อเรียกสั้นๆ ของบริษัทฯ ซ่ึงเปนที่รูจักกันแพรหลายคือ ซีเอ็ด (SE-ED) 
 
โลโก  และสีของบริษัท 

เน่ืองจากกลุมผูกอต้ังเปนวิศวกรไฟฟา โลโก (เครื่องหมาย) ของซีเอ็ด จึงเปนรูปคลื่นทางไฟฟาที่สะทอนถึงวิทยาการที่ทันสมัย  
และมีความตอเน่ืองของการดําเนินงานอยางสวยงามไมส้ินสุด 

โลโกน้ีเปนรูปที่เห็นจากจอภาพของ ออสซิลโลสโคป (เครื่องดูรูปคลื่นไฟฟา)  เม่ือนําคลื่นทางไฟฟา 2 ความถี่มาปอนเขาทาง
แกนนอนและแกนตั้งของเครื่องออสซิลโลสโคป  โดยคลื่นหน่ึงมีความถี่หน่ึงเปน 1.5 เทาของอีกความถี่หน่ึง  วงกลมลอมรอบคือขอบของ
จอภาพ 

สีหลักของโลโกของซีเอ็ด คือ  พื้นสีแดง เสนรูปคลื่นเปนสีขาว ตัวอักษรชื่อซีเอ็ด เปนสีนํ้าเงินอมมวง หรือสีดํา โดยอาจ
เปลี่ยนแปลงไดตามลักษณะของสีพื้นภายนอก  ดังน้ัน  สีหลักที่ใชในการออกแบบตกแตงตางๆ จะประกอบดวยสีแดง  ขาว  และน้ําเงินอม
มวง เปนหลัก 
 
ทุนจดทะเบียน 
 500 ลานบาท  เรียกชําระแลว 210.99 ลานบาท 

 
ประเภทและลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจการเผยแพรความรู  โดยเนนในดานการพัฒนาความรูความสามารถของคน
ไทย ในสาขาที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศ ในปจจุบัน บริษัทฯเปนผูผลิตและจําหนายวารสารและหนังสือเชิงวิชาการ โดยเปนผูนําตลาด
ในสาขาคอมพิวเตอร ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมศาสตรสาขาอื่น ๆ หนังสือสงเสริมเยาวชน หนังสือการบริหาร/การจัดการและหนังสือ
พัฒนาตนเอง 

 ลักษณะการดําเนินงานของบริษัทฯ สามารถแยกเปน 4 ลักษณะ ดังน้ี 
1. ผลิตและจําหนายวารสารและหนังสือเชิงวิชาการ บริษัทฯเปนผูจัดจําหนายหนังสือเชิงวิชาการใหหนวยงานและสํานักพิมพ

อื่น  เพื่อจําหนายใหกับรานหนังสือทั่วประเทศ  
2. จําหนายวารสารและหนังสือในลักษณะขายปลีก ผานรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร ซ่ึงเปนรานหนังสือของบริษัทฯ 
3. รับจางโฆษณา เพื่อจัดลงในวารสารรายเดือน 7 ฉบับที่บริษัทฯผลิตข้ึน 
4. รับจางพิมพ จําหนายอุปกรณและเคร่ืองมือทางอิเล็กทรอนิกส และรายไดอื่นๆ 
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มูลคารายไดรวมการจําหนายผลิตภัณฑหลักจําแนกตามผลิตภัณฑ (จําหนายในประเทศทั้งจํานวน) 

ป 2542 ป 2541 ป 2540 ป 2539  
รายไดจากการขายและบริการ ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 
หนังสือ (รวมซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร) 702,87

1 
87 557,58

4 
87 548,23

4 
81 510,82

8 
79 

โฆษณา 47,753 6 51,687 8 85,543 13 89,307 14 
วารสาร 11,568 1 10,511 2 18,139 3 20,635 3 
อื่นๆ 48,741 6 17,367 3 20,536 3 22,606 4 
        รวมรายได 810,93

3 
100 637,14

9 
10
0 

672,45
2 

100 643,37
6 

100 

 
ลักษณะของผลิตภัณฑหรือบริการ 

ผลิตภัณฑที่สําคัญของบริษัทฯ มีดังน้ี 
1. หนังสือเชิงวิชาการ ปจจุบันบริษัทฯเปนผูผลิตหนังสือเชิงวิชาการรายใหญของประเทศ โดยเปนผูนําตลาดในสาขาคอมพิวเตอร  

อิเล็กทรอนิกส  วิศวกรรมศาสตรสาขาอื่นๆ  หนังสือสงเสริมเยาวชน  และหนังสือการบริหาร/การจัดการ  และหนังสือการพัฒนา
ตนเอง 

2. วารสารเชิงวิชาการรายเดือน  ปจจุบันบริษัทฯ เปนผูผลิตวารสารรายเดือนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 7 ฉบับ  
ดังน้ี 
• วารสารเซมิคอนดัคเตอรอิเล็กทรอนิกส  เนนหนักดานการใหความรูในสาขาอิเล็กทรอนิกส  เปนวารสารดานเทคโนโลยีที่มี

จํานวนหนาโฆษณามากที่สุด  เร่ิมออกจําหนายตั้งแตป 2517 
• วารสารไมโครคอมพิวเตอร  เนนหนักดานการใหความรูในสาขาไมโครคอมพิวเตอร  เร่ิมออกจําหนายตั้งแตป 2526 
• วารสาร UpDATE (เดิมชื่อวารสารรูรอบตัว)  เนนหนักดานการใหความรูในเร่ืองที่แปลกใหมทันสมัย  ดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีที่นาสนใจ แกผูตองการพัฒนาตนเอง และติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยีในโลกปจจุบัน  เร่ิมออกจําหนายตั้งแต
ป 2521 

• วารสาร Hobby Electronics(เดิมชื่อวารสารอิเลคทรอนิกสสมัครเลน) เนนหนักดานการใหความรูดานอิเล็กทรอนิกสแก
เยาวชน และประชาชนทั่วไปท่ีเร่ิมสนใจ  เร่ิมออกจําหนายตั้งแตตนป  2534 

• วารสาร MICROCOMPUTER USER เนนหนักดานการใหความรูในสาขาไมโครคอมพิวเตอร แกผูใชงานทั่วไป เร่ิม
ออกจําหนายตั้งแตปลายป 2536 

• วารสาร Industrial Technology Review  เนนหนักดานใหความรูดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แกวิศวกรโรงงาน 
และผูใชงานทั่วไป  เร่ิมออกจําหนายตั้งแตกลางป 2537 

• วารสาร Internet Magazine  เนนหนักดานการใหขอมูลและวิธีการเกี่ยวกับอินเทอรเน็ต แกคนทั่วไป  เร่ิมออกจําหนาย
ตั้งแตกลางป 2539 

3. อุปกรณและเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส  บริษัทฯ กําลังลดบทบาทผลิตภัณฑสวนน้ีลงเร่ือยๆ  เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของ
บริษัทฯ ที่ตองการเนนธุรกิจการเผยแพรความรู 
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 ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  เปนธุรกิจขายปลีกหนังสือของบริษัทฯ ในลักษณะรานหนังสือทั่วไปขนาดกลาง  ซ่ึงตั้งอยูในศูนยการคา
ชั้นนําตางๆ และสถาบันการศึกษา โดยเนนการเปน ศูนยหนังสือสาระและบันเทิงสําหรับครอบครัวและคนทํางาน  ไดเร่ิมทยอยเปด
ดําเนินการตั้งแตป 2534 จนปจจุบัน ณ ส้ินป 2542 มีทั้งส้ิน 42 สาขา และ รานเครือขาย 5 แหง ไดแก  
 

กรุงเทพฯ      ภาคกลาง 
สาขาเซ็นทรัลซิตี้ บางนา (ชั้น 3)     พ.ค.2537  สาขาโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร อยุธยา   ธ.ค.2541 
  
สาขาเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา (ชั้น 3)   มี.ค.2538  สาขาโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร สุพรรณบุรี  มี.ค.2540 
สาขาเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 (ชั้น 3)   ธ.ค.2541 สาขาโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร สระบุรี   ธ.ค.2539 
สาขาเดอะมอลล บางกะป (ชั้น G)   ส.ค.2537    ภาคเหนือ 
สาขาเดอะมอลล บางแค (ชั้น G)   ต.ค.2537  สาขาโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร พิษณุโลก   ก.พ.2540 
สาขาฟวเจอรพารค รังสิต (ชั้นใตดิน)   มี.ค.2538  สาขาโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร เชียงใหม   พ.ย.2540 
สาขาฟวเจอรพารค บางแค (ชั้นใตดิน)   ส.ค.2537  รานเครือขายซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร :  
สาขาสีลมคอมเพล็กซ (ชั้น 4)   ธ.ค.2534         ศูนยการศึกษาซีเอ็ม เชียงใหม   ก.ย.2541  
สาขาฟอรจูนทาวน (ชั้นใตดิน)   พ.ย.2534   รานเครือขายซีเอ็ด : ศรีไกรลาศบุคเซ็นเตอร  
สาขาอิมพีเรียลเวิลด สําโรง (ชั้นใตดิน)   พ.ค.2536     นครสวรรค เขาเปนเครือขาย ป 2540 
สาขาหลักส่ีพลาซา (ชั้น 3)   มี.ค.2535  (ปดชั่วคราว)                          ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สาขาแคมปสวอลลค (ทอปสซูเปอรมารเก็ต) (ชั้น 1)   สาขาโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร ขอนแกน   ธ.ค.2541 
    ถนนงามวงศวาน ดานตรงขามประตู 2    รานเครือขายซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร :  
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   ต.ค.2541           ศูนยหนังสือบุรีรัมย   ก.ค.2540 
สาขาพันธทิพยพลาซา (ชั้น M)   ก.ย.2541   รานเครือขาย : ศูนยหนังสือมหาวิยาลัยขอนแกน   
เม.ย.2542 
สาขาโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร พระราม2   ก.ค.2540    ภาคตะวันออก 
สาขาโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร ซีคอนสแควร   ก.ย.2540  สาขาโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร พัทยา   ส.ค.2539 
สาขาโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร มีนบุรี   ต.ค.2540  สาขาโรบินสัน (ชั้นใตดิน) จันทบุรี   ม.ค.2541 
สาขาโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร สุขาภิบาล 1   ธ.ค.2540  สาขาแหลมทอง ระยอง   ธ.ค.2542 
สาขาคารฟูร เพชรเกษม   ก.พ.2541     ภาคใต 
สาขาฟวเจอรมารท (จัสโก) (ข้ันใตดิน)   สาขาโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร นครศรีธรรมราช   มิ.ย.2540 
     พระราม 3   ก.ย.2541    สาขาโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร สุราษฎรธานี   ม.ค.2541 
ศูนยหนังสือราชมงคลเทคนิคกรุงเทพฯ   ก.พ.2541  สาขาไดอานาดีพารทเมนทสโตร  
ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยสยาม   มิ.ย.2541        (ชั้น 1) หาดใหญ   ส.ค.2541 
สาขามาบุญครอง (SF ชั้น 7)   เม.ย2542   รานเครือขาย : สาขาโลตัส ภูเก็ต  (ชั้น 2)   ต.ค.2542 
สาขาคารฟูร รามอินทรา  (ชั้น 1)   พ.ค.2542 
สาขาไอที มอลล   (ชั้น 4)   พ.ค.2542 
สาขาโลตัส ฟอรจูนทาวน  (ชั้น1)   ก.ค.2542 
ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยรามคําแหง  (ชั้น 2)   ส.ค.2542 
สาขาคารฟูร สุขาภิบาล 3  (ชั้น 1)   ก.ย.2542 
สาขาโลตัส ศรีนครินทร  (ชั้น 2)   ก.ย.2542 
สาขาคารฟูร แจงวัฒนะ  (ชั้น 1)   ก.ย.2542 
สาขาเดอะมอลล งามวงศวาน  (ชั้น 1)   ธ.ค.2542 
 

นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังเปนผูบริหารพื้นท่ีขายหนังสือในแม็คโครออฟฟศเซ็นเตอร 6 สาขา ไดแก 
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สาขา ซีคอนสแควร    ม.ค.2539    สาขา พระราม 3    มี.ค.2540 
สาขา ยูไนเต็ดเซ็นเตอร    มี.ค.2539   สาขา ตะวันนา    ก.ย.2540 
สาขา RCA    ก.ค.2539           สาขา พหลโยธิน   พ.ย.2542 

 
 
 
 

 
ผลการประกอบการในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา 

           ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2542, 2541 และ 2540       
                        (หนวย : พันบาท) 
                                        2542                     2541              2540 
 สินทรัพยรวม 708,686 657,724 629,539           
 หน้ีสินรวม 366,606 316,425 344,250 
 ทุนจดทะเบียน 210,987 210,987  152,221 
 สวนของผูถือหุน 342,080 341,299 285,289 
 รายไดจากการขาย 757,528 612,061  664,556 
 ตนทุนขาย 517,509 431,703  416,044 
 กําไรสุทธิ        2,217                (25,273)                 39,159 
 กําไรตอหุน *(บาท)                                                             0.11                   (1.36)                     2.57
  
 เงินปนผลตอหุน (บาท)                                                        1.00                       -      1.30 
 มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท) 16.21 18.40 18.74 
 
                * กําไรตอหุนคิดแบบถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก  
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                                                 รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอตอผูถือหุนและคณะกรรมการของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)  จํากัด 

 
 ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 และ 2541 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวน
ของผูถือหุน งบกําไรสะสม และงบกระแสเงินสด สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)   ซ่ึง
ผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดง
ความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา 
 นอกจากที่จะกลาวในวรรคถัดไป ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซ่ึงกําหนดให
ขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อม่ันอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
หรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการ ทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การ
ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ ซ่ึงผูบริหารเปนผูจัดทํา
ข้ึน ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวให
ขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
 บัญชีเงินลงทุนในบริษัทรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 และ 2541  ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 6  
บริษัทฯ ไมไดรับรูสวนไดเสียจากเงินลงทุนในบริษัทรวม สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542 และ 2541  ของบริษัทรวมเน่ืองจาก
บริษัทรวมดังกลาว จัดทํางบการเงินยังไมแลวเสร็จ 
 ขาพเจาเห็นวา  ยกเวนผลของรายการปรับปรุงที่อาจเกิดข้ึนตองบการเงิน สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542 และ 
2541  ถาเงินลงทุนในบริษัทรวมไดรับรูสวนไดเสียจากการลงทุน ดังที่กลาวในวรรคสาม เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย  วาดวยการดํารงสถานะการเปนบริษัทจดทะเบียน  งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 และ  
2541 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด  สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของ  บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)   โดย
ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  
 
        บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด 
 
 
              (นายสมชาย  คุรุจิตโกศล) 
        ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3277 
 
 
กรุงเทพมหานคร 
วันที่  4  กุมภาพันธ  2543 
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

งบดุล 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2542 และ 2541 

  2542 2541 

   บาท  บาท 
             สินทรัพย    
สินทรัพยหมุนเวียน    
     เงินสดและเงินฝากธนาคาร           34,304,709.93          26,719,832.91 
     เงินลงทุนระยะสั้น (หมายเหตุ  2)        176,460,294.75        100,120,767.00 
     ตั๋วเงินรับ            7,299,200.26           6,308,881.50 
     ลูกหน้ีการคา-สุทธิ (หมายเหตุ  3)          44,625,478.23          39,150,287.91 
     สินคาคงเหลือ-สุทธิ (หมายเหตุ  4)          85,054,693.42          89,331,359.86 
     คาลิขสิทธิ์จายลวงหนา            4,418,729.41           5,301,473.18 
     คาแปลจายลวงหนา            7,522,147.48           8,699,160.14 
     สินทรัพยหมุนเวียนอื่น            5,626,792.64           3,940,643.36 

         รวมสินทรัพยหมุนเวียน         365,312,046.12        279,572,405.86 
บัตรเงินฝาก (หมายเหตุ  5)          10,548,589.89          10,548,589.89 
เงินลงทุนและเงินใหกูยืมแกบริษัทรวม    
   และบริษัทที่เกี่ยวของกัน-สุทธิ (หมายเหตุ  6)           8,291,955.44           7,903,438.07 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ (หมายเหตุ  7)          87,375,695.98          74,840,913.66 
สิทธิการเชาอาคาร (หมายเหตุ  8)        153,049,157.42        164,649,527.48 
ทรัพยสินรอจําหนาย (หมายเหตุ  9)          32,559,999.99          51,813,963.18 
ที่ดินและอาคารที่ไมไดใชดําเนินงาน (หมายเหตุ  10)          44,315,707.00          61,811,315.93 
สินทรัพยอื่น            7,232,913.59           6,584,223.84 

             รวมสินทรัพย         708,686,065.43        657,724,377.91 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี    
    
    
    
    

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
งบดุล 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2542 และ 2541 

  2542 2541 

   บาท  บาท 
             หน้ีสินและสวนของผูถือหุน    
หน้ีสินหมุนเวียน    
     เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (หมายเหตุ  11)           7,053,501.77           8,497,507.76 
     ตั๋วเงินจาย           25,002,753.68          15,312,748.09 
     เจาหนี้การคา         148,797,255.79          69,999,184.74 
     สวนของหนี้ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป (หมายเหตุ  12)          44,467,260.91          33,384,996.31 
     คาลิขสิทธิ์คางจาย            8,979,905.36           7,614,833.72 
     คาแปลคางจาย               869,939.14           1,380,640.95 
     ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย           11,556,584.06           4,154,765.91 
     หน้ีสินหมุนเวียนอื่น           14,110,748.46          11,753,373.50 

            รวมหน้ีสินหมุนเวียน         260,837,949.17        152,098,050.98 
เงินกูยืมระยะยาว (หมายเหตุ  12)        104,752,852.71        164,327,181.14 
หน้ีสินอื่น            1,015,122.84              -  

             รวมหน้ีสิน         366,605,924.72        316,425,232.12 

สวนของผูถือหุน    
   ทุนเรือนหุน (หมายเหตุ  13)   
      ทุนจดทะเบียน    
          หุนสามัญ 50,000,000 หุน @ 10.00 บาท         500,000,000.00        500,000,000.00 

      ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว    
          หุนสามัญ 21,098,713 หุน @ 10.00 บาท          210,987,130.00        210,987,130.00 
   สวนเกินมูลคาหุน           81,042,800.25          81,042,800.25 
รายการขาดทุนที่ยังไมเกิดข้ึน (หมายเหตุ  2)          (1,435,823.00)              -  
   กําไรสะสม    
          จัดสรรแลว    
             สํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ  14)           5,438,801.06           5,438,801.06 
          ยังไมไดจัดสรร           46,047,232.40          43,830,414.48 

             รวมสวนของผูถือหุน         342,080,140.71        341,299,145.79 
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                 รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน         708,686,065.43        657,724,377.91 

    
    
    

    
    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี    
    

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
 งบกําไรขาดทุน 

สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2542 และ 2541 

  2542 2541 

   บาท  บาท 
รายได    
       รายไดจากการขาย         757,528,487.16        612,061,442.32 
       หน้ีสูญรับคืน           11,962,167.76              -  
       รายไดอื่น           40,453,829.55          25,182,826.77 
       สวนแบงกําไรในบริษัทรวม  988517.37              -  

                   รวมรายได         810,933,001.84        637,244,269.09 

คาใชจาย    
       ตนทุนขาย         517,509,037.91        431,702,803.30 
       คาใชจายในการขายและบริหาร         220,142,718.68        163,826,186.65 
       รายการขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย (หมายเหตุ 9, 10)          39,056,173.58              -  
       หน้ีสงสัยจะสูญ (หมายเหตุ  3)              -           27,806,773.65 
       คาตอบแทนกรรมการ (หมายเหตุ  15)              489,000.00              850,000.00 
       ดอกเบี้ยจาย           17,883,459.97          32,753,987.66 

                  รวมคาใชจาย         795,080,390.14        656,939,751.26 
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนผลกระทบจาก             

การใชระบบแลกเปลี่ยนเงินตราแบบลอยตัว 
 

 
15,852,611.70 

 
(19,695,482.17) 

กําไร(ขาดทุน)จากการใชระบบแลกเปลี่ยนเงินตรา    
    แบบลอยตัวที่เกิดข้ึนจริง               -               -  
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล       15,852,611.70         (19,695,482.17) 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (หมายเหตุ  16)         (13,635,793.78)          (5,577,373.54) 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ            2,216,817.92        (25,272,855.71) 

    
กําไร(ขาดทุน)ตอหุน (หมายเหตุ  17)                       0.11                     (1.36) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี    

    
    

    
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 
 สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2542 และ 2541 

  2542 2541 

   บาท  บาท 
ทุนเรือนหุน    
      หุนสามัญ    
             ยอดตนงวด         210,987,130.00        152,220,900.00 
             เพิ่มทุนระหวางงวด               -           58,766,230.00 

             ยอดปลายงวด         210,987,130.00        210,987,130.00 

    
สวนเกินมูลคาหุน    
             ยอดตนงวด           81,042,800.25          40,080,000.00 
             เพิ่มระหวางงวด               -           40,962,800.25 

             ยอดปลายงวด           81,042,800.25          81,042,800.25 

รายการกําไร(รายการขาดทุน๗ที่ยังไมเกิดข้ึน    
             ยอดตนงวด               -               -  
             เพิ่มระหวางงวด           (1,435,823.00)              -  

             ยอดปลายงวด           (1,435,823.00)              -  

กําไร(ขาดทุน)สะสม    
      จัดสรรแลว    
         สํารองตามกฎหมาย    
             ยอดตนงวด            5,438,801.06           3,480,853.05 
             เพิ่มระหวางงวด               -            1,957,948.01 

             ยอดปลายงวด            5,438,801.06           5,438,801.06 

    
     ยังไมไดจัดสรร    
             ยอดตนงวด           43,830,414.48          89,506,885.91 
             เพิ่มระหวางงวด            2,216,817.92           1,343,049.29 
             ลดระหวางงวด               -          (27,230,803.72) 
             จายเงินปนผลระหวางงวด               -          (19,788,717.00) 
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             ยอดปลายงวด           46,047,232.40          43,830,414.48 

    
    
    
    
    
    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี    
    

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
งบกําไรสะสม 

 สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2542 และ 2541 

  2542 2541 

   บาท  บาท 
    

กําไรสะสมสวนที่ยังไมไดจัดสรร    
       กําไรสะสมยกมา           43,830,414.48          89,506,885.91 
       กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับงวด            2,216,817.92         (25,272,855.71) 
       หัก    เงินปนผล (หมายเหตุ  14)              -          (19,788,717.00) 
                สํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ  14)              -           (1,957,948.01) 
      บวก  ปรับปรุงรับรูสวนไดเสียจากบริษัทรวม               -            1,343,049.29 

รวมกําไรสะสมสวนที่ยังไมไดจัดสรร           46,047,232.40          43,830,414.48 

       
กําไรสะสมปลายงวด ประกอบดวย    
       จัดสรรแลว    
              สํารองตามกฎหมาย            5,438,801.06           5,438,801.06 
       ยังไมไดจัดสรร           46,047,232.40          43,830,414.48 

รวมกําไรสะสม           51,486,033.46          49,269,215.54 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี    

    
    
    
    
    
    

    

    

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด 

 สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2542 และ 2541 
  2542 2541 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน   บาท  บาท 
     กําไร(ขาดทุน)สุทธิ            2,216,817.92         (25,272,855.71) 
     ปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)สุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)    
        คาเสื่อมราคา           22,509,810.38          23,580,565.11 
        สิทธิการเชาตัดบัญชี           11,600,370.06           8,641,453.08 
        (กําไร)ขาดทุนจากการขายทรัพยสิน               -                 42,316.65 
        ขาดทุนจากการโอนตัดทรัพยสินไมมีตัวตน               -            2,079,166.64 
        ขาดทุนจากสินคาชํารุด           14,758,674.75           7,104,329.47 
        ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย           39,056,173.58              -  
        คาใชจายตัดจาย            1,910,390.95           2,834,476.44 
        สํารองสินคาเสื่อมสภาพและสินคาสูญหาย              (654,834.59)           3,073,560.70 
        สํารองสินคาเคลื่อนไหวชา           18,197,861.62           5,638,552.91 
        สํารองรับคืนสินคา              (826,883.71)              724,675.11 
        สวนไดเสียจากเงินลงทุนในบริษัทรวม              (988,517.37)              -  
        ขาดทุนจากการรับคืนเงินลงทุนในบริษัทยอย               -                 77,955.53 
        คาเผ่ือการลดราคาในเงินลงทุน               -            1,006,886.13 
        หน้ีสงสัยจะสูญ(หน้ีสูญรับคืน)           (2,095,813.29)          27,806,773.65 
        (เพิ่มข้ึน)ลดลงในตั๋วเงินรับ              (990,318.76)          14,178,467.08 
        (เพิ่มข้ึน)ลดลงในลูกหน้ีการคา           (2,552,493.32)          (2,524,948.16) 
        (เพิ่มข้ึน)ลดลงในสินคาคงเหลือ          (28,025,035.34)          11,009,995.72 
        (เพิ่มข้ึน)ลดลงในคาลิขสิทธิ์จายลวงหนา               882,743.77              595,546.26 
        (เพิ่มข้ึน)ลดลงในคาแปลจายลวงหนา            1,177,012.66           2,471,747.46 
        (เพิ่มข้ึน)ลดลงในสินทรัพยหมุนเวียนอื่น           (3,596,540.23)             (873,851.03) 
        เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในตั๋วเงินจาย            9,690,005.59             (542,046.36) 
        เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในเจาหน้ีการคา           78,798,071.05           5,904,335.43 
        เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในคาลิขสิทธิ์คางจาย            1,365,071.64          (2,385,827.05) 
        เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในคาแปลคางจาย              (510,701.81)          (1,179,419.61) 
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        เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย            7,401,818.15           2,911,634.49 
        เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในหน้ีสินหมุนเวียนอื่น            2,357,374.96           2,153,370.32 

     เงินสดสุทธิไดรับ(ใชไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน         171,681,058.66          89,056,860.26 

    
    
    
    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี    

    
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด 
 สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2542 และ 2541 

  2542 2541 

   บาท  บาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
        (เพิ่มข้ึน)ลดลงในเงินลงทุนระยะสั้น          (77,775,350.75)       (100,120,767.00) 
        รับคืนเงินลงทุนในบริษัทยอย               -            2,873,710.31 
        ซ้ือสินทรัพยถาวร          (35,044,592.70)         (21,557,954.32) 
        ขายสินทรัพยถาวร               -                 61,812.18 
        (เพิ่มข้ึน)ลดลงในเงินลงทุนและเงินใหกูยืมแก    
               บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของกัน               600,000.00              400,000.00 
        (เพิ่มข้ึน)ลดลงในทรัพยสินรอจําหนาย           (2,306,601.46)          (1,204,801.12) 
        (เพิ่มข้ึน)ลดลงในที่ดินอาคารที่ไมไดใชดําเนินงาน               -              (234,289.93) 
        (เพิ่มข้ึน)ลดลงในสินทรัพยอื่น              (648,689.75)          (2,214,731.80) 
        (เพิ่มข้ึน)ลดลงในหนี้สินอื่น            1,015,122.84              -  

     เงินสดสุทธิไดรับ(ใชไป)จากการลงทุน        (114,160,111.82)       (121,997,021.68) 
    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    
        เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร           (1,444,005.99)          (6,545,241.92) 
        เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในเงินกูยืมจากบริษัทยอย               -           (3,000,000.00) 
        เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในสวนหน้ีระยะยาว    
              ที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป           11,082,264.60          10,079,603.31 
        เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในเงินกูยืมระยะยาว          (59,574,328.43)         (35,221,511.27) 
        เงินรับจากการเพิ่มทุน               -           58,766,230.00 
        สวนเกินมูลคาหุน               -           40,962,800.25 
        จายเงินปนผล               -          (19,788,717.00) 

     เงินสดสุทธิไดรับ(ใชไป)จากการจัดหาเงิน          (49,936,069.82)          45,253,163.37 

    
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มข้ึน(ลดลง)            7,584,877.02          12,313,001.95 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันตนงวด           26,719,832.91          14,406,830.96 
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เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด           34,304,709.93          26,719,832.91 

    
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม    
        ดอกเบี้ยจาย           17,964,008.97          33,005,015.78 
        ภาษีเงินไดนิติบุคคล            4,154,765.91           1,508,731.86 

    
    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี    

   
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

           หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
        วันท่ี 31 ธันวาคม 2542 และ 2541 
 
1.  สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

1.1     บริษัทฯ  - รับรูรายไดจากการขายเมื่อสงมอบสินคาใหแกลูกคาเรียบรอยแลว ยกเวนในกรณีขายฝากจะ   รับรูรายได                     
เม่ือตรวจนับสินคาในมือผูรับฝากขายตามกําหนดระยะเวลาที่ตกลงกัน                                                    
     - รายไดจากการโฆษณา บันทึกเปนรายไดเม่ือมีการลงโฆษณาแลว 

1.2    เงินลงทุนระยะสั้น  เปนเงินลงทุนในหนวยลงทุนกองทุนรวม  ซ่ึงบริษัทฯถือเปนหลักทรัพยเผ่ือขาย แสดงดวยมูลคา              
ยุติธรรม                                                 

1.3    คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ประมาณข้ึนโดยพิจารณาจากลูกหน้ีแตละรายที่คาดวาจะไมไดรับชําระ 
1.4    สินคาคงเหลือ 

- วัตถุดิบกระดาษ และงานระหวางทําบันทึกบัญชีในราคาทุนตามวิธีเขากอนออกกอน(FIFO) 
    หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา 
- สินคาสําเร็จรูปที่บริษัทเปนผูผลิต และสินคาสําเร็จรูปที่บริษัทซื้อมาเพื่อจําหนายบันทึกบัญชีในราคาตามวิธี

ตนทุนถัวเฉลี่ย  (Simple Average)  หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา 
- วารสารรับคืนไมมีการตีราคา   

1.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ บันทึกบัญชีในราคาทุน  และคํานวณคาเส่ือมราคาตามวิธีเสนตรงตามอายุการใชงาน  
โดยประมาณดังน้ี 

  -  อาคาร     20  ป 
  -  คาตกแตงอาคาร  เครื่องใชสํานักงาน    5  ป 
  -  เครื่องปรับอากาศ      5  ป 
  -  ยานพาหนะ       5  ป 

1.6 คาลิขสิทธิ์ตางประเทศคางจาย  คํานวณในอัตราที่กําหนดในสัญญาของการทําหนังสือตางประเทศตามเกณฑคงคาง 
1.7 เงินลงทุนในบริษัทรวม  บันทึกตามวิธีสวนไดเสียจากการลงทุน (Equity Method) 
1.8 รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ แปลงคาเปนเงินบาท ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ยอดคงเหลือ

ของสินทรัพยและหน้ีสินที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันส้ินงวดแปลงคาโดยการใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันส้ินงวดนั้น 
กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาดังกลาว    ถือเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 

1.9 การจัดสรรกําไรสะสม เปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด  พ.ศ. 2535 
1.10 กําไร(ขาดทุน)ตอหุน  คํานวณโดยหารกําไร(ขาดทุน)สุทธิดวยจํานวนหุนที่ออก และไดรับชําระแลวถัวเฉลี่ย

ถวงนํ้าหนัก ณ วันส้ินงวด  ซ่ึงไมไดคํานวณกําไรตอหุนปรับลด  เน่ืองจากบริษัทฯไมมีหุนสามัญเทียบเทา 
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2. เงินลงทุนระยะสั้น 
   ประกอบดวย 

 2542 2541 
 บาท บาท 
เงินลงทุนในกองทุนเปด:-  
         - อยุธยาตราสารเจริญทรัพย 15,211,520.0

0 
- 

         - อยุธยาตราสารปนผล 60,173,744.0
0 

40,120,767.0
0

         - วรรณเฟล็กซิเบิล 20,020,917.9
3 

- 

         - วรรณตราสารหนี้ 56,489,935.3
3 

50,000,000.0
0

         - เอกธํารงทวีทรัพย 10,000,000.0
0 

- 

         - นครธนชโรเดอรอินคัมพลัส 10,000,000.0
0 

10,000,000.0
0

เงินลงทุนในกองทุนรวมหุนบุริมสิทธิ์-หุนกูดอยสิทธิ์ บมจ.กรุงศรีอยุธยา 6,000,000.00 - 
                 รวม 177,896,117.

75 
100,120,767.

00
หัก  คาเผ่ือการปรับมูลคาสุทธิ (1,435,823.00

) 
- 

                 สุทธิ 176,460,294.
75 

100,120,767.
00

    
 ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2542  บริษัทฯ บันทึกบัญชีเงินลงทุนระยะส้ันในกองทุนเปด  ดวยมูลคายุติธรรมโดยเงินลงทุน
ดังกลาวมีราคาตลาดรวม  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2542  จํานวนเงิน  176.46  ลานบาท 
 ณ  31  ธันวาคม  2541  บริษัทฯ  บันทึกเงินลงทุนในกองทุนเปดตามราคาทุน หรือราคาตลาดที่ต่ํากวาเงินลงทุนดังกลาว
มีราคาตลาดรวม  103.47  ลานบาท 

 

3. ลูกหนี้การคา  -  สุทธ ิ
   ประกอบดวย 

  2542  2541 
  บาท  บาท 
ลูกหน้ีการคา-ขายหนังสือ 62,327,400.49  67,549,170.78
ลูกหน้ีการคา-โฆษณา 9,601,941.90  10,375,826.76
หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (24,817,114.6

3)
(35,461,076.

39) 



 15
       สํารองรับคืนสินคา (2,486,749.53

)
(27,303,864.1

6)
(3,313,633.2

4) 
(38,774,709.6

3)
                สุทธิ 44,625,478.23  39,150,287.91

 

  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2541  คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสวนหน่ึงจํานวนเงิน  26.40  ลานบาท   เกิดจากการขายสินคา
ใหกับลูกหน้ีการคา-ส่ิงพิมพรายใหญ  โดยในบัญชีหน้ีสงสัยจะสูญ สําหรับป ส้ินสุดวันที่  31  ธันวาคม  2541   จํานวนเงิน  26.40  
ลานบาท  เปนหน้ีสงสัยจะสูญที่เกิดจากลูกหน้ีรายดังกลาว  ซ่ึงแสดงไวในบัญชีหน้ีสงสัยจะสูญในงบกําไรขาดทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. สินคาคงเหลือ-สุทธิ 
   ประกอบดวย 

 2542 2541 
 บาท บาท 
กระดาษ 1,041,694.11 53,785.62
งานระหวางทํา 5,720,016.96 8,843,025.00
สินคาสําเร็จรูป 70,689,774.7

1 
67,563,199.4

0
สินคาสําเร็จรูปในมือผูรับฝากขาย 3,861,341.61 5,242,256.46
สินคาสําเร็จรูป ณ สาขา 32,332,778.8

9 
18,676,979.2

1
หัก สํารองสินคาเสื่อมสภาพและสินคาสูญหาย (4,754,498.33

) 
(5,409,332.92

)
      สํารองสินคาเคลื่อนไหวชา (23,836,414.5

3) 
(5,638,552.91

)
               สุทธิ 85,054,693.4

2 
89,331,359.8

6

 

5. บัตรเงินฝาก 

 ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2542  และ  2541 บัตรเงินฝากทั้งจํานวนเปนเงินลงทุนในรูปของบัตรเงินฝากกับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง โดยมี
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.13 – 4.5625 ตอป  และ  7.5  ตอป ตามลําดับ  กําหนดไถถอน 5 ป ซึ่งไดโอนมาจากเงินลงทุนระยะสั้น เนื่องจากสถาบัน
การเงินถูกระงับการดําเนินกิจการเปนการถาวรตามคําสั่งของกระทรวงการคลังและองคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน(ปรส.) เมื่อวันที่ 
8 ธันวาคม 2540 และบริษัทฯ ไดทําการเปลี่ยนตั๋วสัญญาใชเงินดังกลาวเปนบัตรเงินฝาก 
 

6. เงินลงทุนและเงินใหกูยืมแกบริษัทรวม และบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน-สุทธิ 
   เงินลงทุน ประกอบดวย 
          2542 

 ประเภทกิจการ ลักษณะ ทุนชําระแลว สัดสวน เงินลงทุน เงินปนผล 
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  ความสัมพันธ  เงินลงทุน วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย     
   บาท  บาท บาท  
บริษัท เธิรด
เวฟบรอด 

ผลิตและดําเนินรายการ บริษัทรวม 5,000,000.
00 

30% 1,500,000.
00 

- - 

 คาสติ้ง จํากัด โทรทัศนและวิทยุ       
บริษัท เอ็ม แอนด อี  สํานักพิมพผูผลิตวารสาร บริษัทรวม 400,000.00 25% - 8,291,955

.44 
600,000.

00 
 จํากัด เทคนิคและคูมือวิศวกร       
บริษัท อินเตอร ออกแบบและผลิต การมีผูบริหาร 50,000,000

.00 
3% 1,500,000.

00 
-  

 เนชั่นแนล ซอฟแวร ซอฟแวรจําหนายตาง รวมกัน      
   แฟคตอรี่ จํากัด ประเทศ       
หักคาเผ่ือการลด
ราคา  

       

  ของเงินลงทุนใน         
-บริษัท เธิรดเวฟ        
 บรอดคาสติ้ง จํากัด     (1,500,000.

00) 
  

-บริษัท อินเตอร        
 เนชั่นแนล ซอฟแวร         
  แฟคตอรี่ จํากัด     (1,500,000.

00) 
-  

           สุทธิ              -   8,291,955
.44 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
          2541 

 ประเภทกิจการ ลักษณะ ทุนชําระแลว สัดสวน เงินลงทุน เงินปนผล 
  ความสัมพันธ  เงินลงทุน วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย     
   บาท  บาท บาท  
บริษัท เธิรด
เวฟบรอด 

ผลิตและดําเนินรายการ บริษัทรวม 5,000,000.
00 

30% 1,500,000.
00 

- - 

 คาสติ้ง จํากัด โทรทัศนและวิทยุ       
บริษัท เอ็ม แอนด อี  สํานักพิมพผูผลิตวารสาร บริษัทรวม 400,000.00 25% - 7,410,324

.20 
400,000.

00 
 จํากัด เทคนิคและคูมือวิศวกร       
บริษัท อินเตอร ออกแบบและผลิต การมีผูบริหาร 50,000,000

.00 
3% 1,500,000.

00 
-  

 เนชั่นแนล ซอฟแวร ซอฟแวรจําหนายตาง รวมกัน      
   แฟคตอรี่ จํากัด ประเทศ       
หักคาเผ่ือการลด
ราคา  

       

  ของเงินลงทุนใน         
-บริษัท เธิรดเวฟ        
 บรอดคาสติ้ง จํากัด     (1,500,000.   
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00) 

-บริษัท อินเตอร        
 เนชั่นแนล ซอฟแวร         
  แฟคตอรี่ จํากัด     (1,006,886.

13) 
-  

           สุทธิ       
493,113.87 

7,410,324
.20 

 

 
       งบการเงินสําหรับป   ส้ินสุดวันที่   31  ธันวาคม  2542  และ  2541  บริษัทฯ  ไมไดรับรูสวนไดเสียจากเงินลงทุน   สําหรับป
ส้ินสุด วันที่  31 ธันวาคม 2542  และ  2541  ของบริษัท เธิรดเวฟบรอดคาสติ้ง จํากัด และบริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด เน่ืองจาก
บริษัทรวมดังกลาวจัดทํางบการเงินยังไมแลวเสร็จ   จึงยังมิไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต   

  
  เงินใหกูยืม ประกอบดวย                                      นโยบายการคิดตนทุนกูยืมระหวางกัน 

 2542 2541 2542 2541 
 บาท บาท   
บริษัท เธิรดเวฟบรอดคาสติ้ง จํากัด   3,300,000.00 3,300,000.00 - - 
หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ   

(3,300,000.00
) 

  
(3,300,000.00

) 

  

          สุทธิ - -   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ 

 
       ประกอบดวย 2542 2541 
 บาท บาท 
ที่ดิน 14,243,213.00 14,243,213.00 
อาคาร     15,072,159.47 15,072,159.47 
คาตกแตงอาคาร         91,558,325.32 79,402,357.46 
เครื่องใชสํานักงาน 95,310,849.25 75,834,957.45 
เครื่องปรับอากาศ      6,303,308.07  6,180,418.10 
ยานพาหนะ   8,814,986.24  5,531,182.24 
               รวม      

231,302,841.3
   
196,264,287.72 
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5 

หัก คาเสื่อมราคาสะสม   
(143,927,145.3
7) 

  
(121,423,374.0
6) 

               สุทธิ 87,375,695.98 74,840,913.66 

   

 คาเสื่อมราคาสําหรับป  ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2542  และ 2541 เปนจํานวนเงิน  22.51 ลานบาท และ 23.58 ลานบาท 
ตามลําดับ 
 ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง บริษัทฯ นําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย 
 

8. สิทธิการเชาอาคาร 

 
         ประกอบดวย 2542 2541 
 บาท บาท 
สิทธิการเชาพื้นที่ฟอรจูนทาวน 13,832,753.67 15,144,623.49
สิทธิการเชาพื้นที่สีลมคอมเพล็กซ 11,467,985.99 12,430,334.65
สิทธิการเชาพื้นที่อิมพีเรียลเวิลด 14,585,889.46 15,888,150.57
สิทธิการเชาพื้นที่เซ็นทรัลซิตี้ 23,170,876.80 24,847,066.69
สิทธิการเชาพื้นที่ฟวเจอรปารคบางแค 15,246,664.73 16,432,086.24
สิทธิการเชาพื้นที่เดอะมอลลบางกะป  17,897,917.52 19,041,197.89
สิทธิการเชาพื้นที่เดอะมอลลเพชรเกษม 18,016,728.48 18,915,631.19
สิทธิการเชาพื้นที่ฟวเจอรปารครังสิต       17,547,147.01 18,767,377.89
สิทธิการเชาพื้นที่เซ็นทรัลปนเกลา  21,166,033.98 23,041,630.71
อื่นๆ   117,159.78 141,428.16
                รวม 153,049,157.4

2
164,649,527.4

8

บริษัทฯ นําสิทธิการเชาสวนใหญไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย และสถาบันการเงิน  และ
เงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารพาณิชย 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

9. ทรัพยสินรอจําหนาย 
 ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2542 และ 2541 ทรัพยสินรอจําหนายทั้งจํานวนเปนที่ดินและอาคารซึ่งเดิมบริษัทฯ  มีวัตถุประสงค
ซ้ือมาเพื่อใชดําเนินงาน  แตจากการตรวจสอบสภาพแลวไมเหมาะสมที่จะใชดําเนินงานบริษัทฯ จึงทําการปรับปรุงเพื่อขาย ดังน้ันจึงไดจัด
ประเภทเปนทรัพยสินรอจําหนาย 

ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางดังกลาว บริษัทฯ นําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และเงินกูยืมระยะยาวจาก
ธนาคารพาณิชย 
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ในป 2542 บริษัทฯ ไดมอบหมายใหผูชํานาญการ ประเมินราคาอิสระแหงหน่ึง ประเมินราคาทรัพยสินรอจําหนายทุก

แหง ปรากฏวาทรัพยสินรอจําหนายมีราคาสินทรัพยสุทธิ ที่แสดงในงบดุลของกิจการสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ซ่ึงเปนราคาที่กิจการ
สามารถไดรับจากการขาย  สินทรัพยในตลาดซื้อขายคลอง จํานวนเงิน 32.56 ลานบาท เทียบกับราคาตามบัญชี จํานวนเงิน 54.12 
ลานบาท บริษัทจึงปรับราคาทรัพยสินรอจําหนายลดลง โดยบันทึกผลตาง จํานวนเงิน 21.56 ลานบาท แสดงเปนรายการขาดทุนจากการ
ดอยคาของทรัพยสินในงบกําไรขาดทุน 

 

10. ท่ีดินและอาคารที่ไมไดใชดําเนินงาน 

  ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางบริษัทฯนําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินเบิกบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย  

  ในป 2542 บริษัทฯ ไดมอบหมายใหผูชํานาญการประเมินราคาอิสระแหงหน่ึง ประเมินราคาที่ดินและอาคารที่ไมไดใช
ดําเนินงานทุกแหง ปรากฏวาที่ดินแหงหน่ึงมีราคาสินทรัพยสุทธิที่แสดงในงบดุลของกิจการ สูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ซ่ึงเปนราคาที่
กิจการสามารถไดรับจากการขายสินทรัพย ในตลาดซื้อขายคลองจํานวนเงิน 32 ลานบาท เทียบกับราคาตามบัญชี จํานวนเงิน 49.50 
ลานบาท  บริษัทจึงปรับราคาที่ดินลงโดยบันทึกผลตาง จํานวนเงิน 17.50 ลานบาท แสดงเปนรายการขาดทุนจากการดอยคาของ
สินทรัพยในงบกําไรขาดทุน สวนที่ดินอีกแหงหน่ึงมีมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน สูงกวายอดสินทรัพยสุทธิ     

 

11. สินเชื่อและภาระค้ําประกัน 
 สินเชื่อในรูปเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะยาวค้ําประกัน โดยมีที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง ตามหมายเหตุ 7 สิทธิการ
เชา ตามหมายเหตุ 8  ทรัพยสินรอจําหนาย ตามหมายเหตุ 9  และ ที่ดินและส่ิงปลูกสรางที่ไมไดใชดําเนินงาน ตามหมายเหตุ 10 เปน
หลักทรัพยค้ําประกัน 

   

12. เงินกูยืมระยะยาว 

 
     ประกอบดวย 2542 2541 
 บาท บาท 
เงินกูยืมจากธนาคาร 140,419,066.6

9 
187,040,066.6

8
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 8,801,046.93 10,672,110.77
               รวม 149,220,113.6

2 
197,712,177.4

5
หัก สวนของหน้ีระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป (44,467,260.9

1) 
(33,384,996.3

1)
               สุทธิ 104,752,852.7

1 
164,327,181.1

4

 

 

 

 

 

 

 

  
เงินกูยืมระยะยาว มีวงเงินกู อัตราดอกเบี้ย และภาระค้ําประกันตางๆ ดังน้ี  
                     หนวย : ลานบาท 
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ลําดับที่           ณ วันที่ 31 ธันวาคม                       ผูใหกู                      อัตราดอกเบี้ยรอยละ                     ภาระค้ําประกัน 
               วงเงินกู         หน้ีคงคาง 
  254

2 
2541  2542 2541  

1. 15.30 12.3
6 

14.1
9 

ธนาคารพาณิชยแหงหน่ึง MLR MLR สิทธิการเชาเดอะมอลลเพชรเกษม 

2. 16.50 13.3
5 

15.3
1 

ธนาคารพาณิชยแหงหน่ึง MLR MLR สิทธิการเชาเดอะมอลบางกะป 

3. 30.00 24.7
7 

28.2
9 

ธนาคารพาณิชยแหงหน่ึง MLR MLR ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง 

4. 19.10 14.3
1 

17.0
5 

ธนาคารพาณิชยแหงหน่ึง MLR MLR สิทธิการเชาเซ็นทรัลปนเกลา 

5. 72.00 42.9
4 

53.2
1 

ธนาคารพาณิชยแหงหน่ึง MLR MLR ที่ดิน อาคารพรอมส่ิงปลูกสราง 

       สิทธิการเชาฟอรจูนทาวน และ 
       สิทธิการเชาอิมพีเรียลเวิลด 

6. 16.95 13.4
9 

15.7
3 

ธนาคารพาณิชยแหงหน่ึง MLR MLR สิทธิการเชาฟวเจอรปารครังสิต 

7. 17.00 - 12.1
9 

ธนาคารพาณิชยแหงหน่ึง MOR+
1 

MOR+
1 

สิทธิการเชาเซ็นทรัลซิตี้  

8. 12.88 8.80 10.6
7 

สถาบันการเงินแหงหน่ึง MLR MLR สิทธิการเชาฟวเจอรปารคบางแค 

9. 10.00 - 1.59 ธนาคารพาณิชยแหงหน่ึง MOR+
1 

MOR+
1 

สิทธิการเชาสีลมคอมเพล็กซ 

10. 26.86 15.1
6 

20.5
6 

ธนาคารพาณิชยแหงหน่ึง MLR+
1 

MLR+
1 

ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง 

11. 13.00 4.04 8.92 ธนาคารพาณิชยแหงหน่ึง MLR+
2 

MLR+
2 

ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง 

  
การชําระคืนเงินกู 
  ณ  วันที่  31 ธันวาคม  2542 เงินกูยืมระยะยาวลําดับที่ 1 – 8 คงเหลือผอนชําระอยูระหวาง  43-86 งวดโดยผอนชําระ
งวดละ 176,000–1,250,000 บาทซึ่งบริษัทฯจะตองชําระเงินกูใหครบถวนในระหวางป  2546 – 2548 
  เงินกูยืมระยะยาวลําดับที่ 10, 11 เหลือผอนชําระ  34 งวด และ 11 งวด ตามลําดับ โดยผอนชําระงวดละ  450,000 
บาท และ 470,000 บาท ตามลําดับ ซ่ึงบริษัทฯจะตองชําระคืนเงินกูใหครบภายในป 2545 

 

13. การเพ่ิมทุน 

ตามมติที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน  คร้ังที่ 1/2541   เม่ือวันที่  30  เมษายน  2541  มีมติเปนเอกฉันท  ใหจัดสรรหุน
เพิ่มหุนทุนของบริษัทฯ  จากเดิม 15.22  ลานหุน  มูลคาหุนละ  10.00  บาท  จํานวนเงิน  152.22 ลานบาท  เปน 21.50  ลาน
หุน  มูลคาหุนละ  10.00 บาท  จํานวนเงิน  215.00 ลานบาท  โดยการออกหุนสามัญ  จํานวน 6.278 ลานหุน  มูลคาหุนละ 
10.00 บาท  จํานวนเงิน 62.78 ลานบาท  โดยนําหุนสามัญดังกลาวออกจัดสรรดังน้ี 

1. บริษัทฯ จัดสรรหุนเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนลงทุนเฉพาะเจาะจง คือ เดอะเซาทอี๊สเอเซียฟรอนทเธีย ฟนด  3.74 ลานหุน  
มูลคาหุนละ  20.95 บาท  (รวมสวนเกินมูลคาหุน  หุนละ 10.95 บาท) บริษัทฯ   ไดรับชําระคาหุนจากผูลงทุน
เฉพาะเจาะจงแลวทั้งจํานวน   เม่ือวันที่  28  เมษายน  2541 เปนมูลคา78.36 ลานบาท (รวมสวนเกินมูลคาหุน 
40.96 ลานบาท) ซ่ึงบริษัทฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยแลว  เม่ือวันที่ 28 พฤษภาคม 2541 

2. บริษัทฯ จัดสรรหุนเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิม  2.54  ลานหุนในอัตราสวน  6 หุนเดิม ตอ 1 หุนใหม  ในราคาหุนละ  
10.00 บาท บริษัทฯ ไดรับชําระคาหุนจากผูถือหุนจากเดิม  เปนจํานวนเงิน  21.36  ลานบาท  คงเหลือหุนที่ยังไมได
จัดสรรจํานวน 0.40  ลานหุน   และบริษัทฯ ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยแลว เม่ือวันที่  26  มิถุนายน 
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14. การจายเงินปนผลและสํารองตามกฎหมาย  

ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน  คร้ังที่ 1/2541 เม่ือวันที่ 30 เมษายน  2541 มีมติเปนเอกฉันทใหจายเงินปนผลจากผล
ดําเนินงานประจําป  2540 แกผูถือหุนที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่  9  เมษายน  2541 ในอัตราหุนละ 1.30 บาท  ซ่ึงไมนอย
กวารอยละ 50  ของกําไรสุทธิหลังภาษีเงินไดนิติบุคคลประจําป  2540  จากจํานวนหุนคงเหลือ ณ ส้ินปรวมเปนเงินปนผลทั้งส้ิน 19.79 ลาน
บาท   บริษัทฯ ไดจายเงินปนผล   เม่ือวันที่  29  พฤษภาคม  2541  และอนุมัติจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย  จํานวน  1.96  
ลานบาท 

 

 

15. คาตอบแทนกรรมการ 
ตามมติที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2542  เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2542  มีมติเปนเอกฉันทใหงดการพิจารณาจาย

คาบําเหน็จกรรมการ สําหรับผลการดําเนินงานป 2541 
ตามมติที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่  1/2541   เม่ือวันที่  30  เมษายน  2541  มีมติเปนเอกฉันทใหจายคาบําเหน็จ

แกคณะกรรมการที่ดํารงตําแหนง   ณ  วันที่ 31  ธันวาคม  2540  เพื่อตอบแทนผลการดําเนินงานในป  2540  ทานละ  30,000 
บาท   และสําหรับประธานกรรมการบริษัทฯ  40,000  บาท 

 

16. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 ภาษีเงินไดนิติบุคคลคํานวณในอัตรารอยละ 30 ของกําไรสุทธิตามบัญชี กอนรับรูสวนไดเสียจากเงินลงทุนในบริษัทยอยและ
บริษัทรวม บวกดวยคาใชจายตองหามตามประมวลรัษฎากร 
 
17.  กําไร(ขาดทุน)ตอหุน 
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2541 ขาดทุนตอหุน คํานวณโดยการหารขาดทุนสุทธิดวยจํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักตาม
รายละเอียด ดังน้ี 
 
                     ระยะเวลาที่ออก(วัน)                            จํานวนหุนคิดตามวัน 

วันที ่ จํานวนหุน สําหรับงวด สําหรับงวด   
  3 เดือน(วัน) 12 เดือน (วัน) 3 เดือน 12 เดือน 
  1 ม.ค. 41 15,222,09

0 
- 148 - 2,252,869,32

0 
28 พ.ค. 41 18,962,98

5 
-  29 -    

549,926,565 
26 มิ.ย. 41 21,098,71

3 
92 188 1,941,081,59

6 
3,966,558,04

4 
  92 365 1,941,081,59

6 
6,769,353,92

9 

 

      จํานวนหุนถวงนํ้าหนัก สําหรับ   3  เดือน  =   1,941,081,596 =  21,098,713    หุน 
                                                     92 

      จํานวนหุนถวงนํ้าหนัก สําหรับ 12  เดือน =   6,769,353,929 =  18,546,175    หุน 
                                             365 

 

                                                                  สําหรับไตรมาสที่ 4                             สําหรับงวด 
 3 เดือน  12 เดือน  
ขาดทุนสุทธิ (17,641,454.60

) 
 (25,272,855.7

1) 
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ขาดทุนตอหุน  (บาท) (17,641,454.60

) 
 (25,272,855.7

1) 
 

 21,098,713 = 
(0.84) 

18,546,175 = 
(1.36) 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 งบกําไรขาดทุนสําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2542 และ 2541 

  งบกําไรขาดทุนสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542, 2541, 2540 และ 2539 ซ่ึงไดสอบทานตามวิธีการที่สมาคม
บัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย กําหนดในแถลงการณมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับเร่ืองน้ี 

 
                 ยังไมไดตรวจสอบ สอบทานแลว (พันบาท) 

 2542 2541 
รายได  
     รายไดจากการขาย 225,887 168,037
     รายไดอื่น                              9,277 10,967
               รวมรายได 235,164 179,004
คาใชจาย  
     ตนทุนขาย 174,830 112,353
     คาใชจายในการขายและบริหาร 54,938 50,601
     รายการขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย       (หมายเหตุ 9 และ 10) 39,056             - 
     หน้ีสงสัยจะสูญ                                           (หมายเหตุ 3)          - 20,924
     คาตอบแทนกรรมการ                                  (หมายเหตุ 15) 117 125
     ดอกเบี้ยจาย 3,772 7,066
     ภาษีเงินไดนิติบุคคล                                    (หมายเหตุ 16) 13,636          

5,577 
               รวมคาใชจาย 286,349 196,646
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนผลกระทบจากการใชระบบ  
   แลกเปลี่ยนเงินตราแบบลอยตัว (51,185) (17,642)
  
กําไร(ขาดทุน)จากการใชระบบแลกเปลี่ยนเงินตราแบบลอยตัว             -             - 
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน (51,185) (17,642)
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน – บริษัทยอย             -             - 
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ (51,185) (17,642)
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนสวนของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น  จํากัด  (มหาชน)  
         (หนวย : บาท)                                         (หมายเหตุ 17)      (2.43) (0.84)

 
 
19. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
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  บริษัทฯ ดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจ ผลิตและจําหนายหนังสือ และดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตร
เดียว คือ ในประเทศไทย  ดังน้ัน รายได กําไร และสินทรัพยทั้งหมดที่แสดงในงบการเงิน จึงเกี่ยวกับสวนงานธุรกิจ และสวนงานทาง
ภูมิศาสตรตามที่กลาวไว 
 

20.  หนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้นภายหนา 

   นอกจากหนี้สินที่ปรากฏในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542  บริษัทยังมีหน้ีสินที่อาจจะเกิดข้ึนกับธนาคารเกี่ยวกับ  
Letter of Guarantee  เปนจํานวนเงิน 2.66 ลานบาท 

 

 

 

 

 

 

21. ปญหาป ค.ศ. 2000 

บริษัทฯ  ไดวิเคราะห ประเมินผลและแกไขระบบคอมพิวเตอรเพื่อแกไขปญหาป  ค.ศ.  2000 แลวเสร็จเม่ือตนป  2541 ผล
ปรากฏวาบริษัทฯ ไมมีผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนตอระบบคอมพิวเตอรและระบบการจัดการภายในองคกร   ระบบการผลิต  ระบบการขายและ
การจัดจําหนาย  ระบบรานคาปลีก  และระบบบริการ  นอกจากนี้บริษัทฯ  กําหนดใหหนวยงานบริหารเปนผูรับผิดชอบระบบการจัดการให
มีความสามารถรองรับปญหาป ค.ศ. 2000 

  บริษัทฯ ไมมีผลกระทบที่มีสาระสําคัญในผลการดําเนินธุรกิจของบริษัทรวม เน่ืองจากบริษัทรวมเปนบริษัทฯที่เกี่ยวของกับ
เทคโนโลยีทีทันสมัย 

บริษัทฯ  มีผลกระทบที่เกิดข้ึนจากระบบบัญชี  โดยบริษัทฯ เร่ิมใชโปรแกรมใหมน้ีในไตรมาส 3 ป 2542 ในการใชโปรแแกรม
ใหมน้ี  บริษัทฯ มีแนวทางการดําเนินการมิใหมีผลกระทบใด ๆ  ตอการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน  และคาใชจายที่เกี่ยวของมีมูลคาไมเปน
นัยสําคัญแตอยางใด  (โดยประเมินจากความพรอมในอุปกรณคอมพิวเตอรที่บริษัทฯ มีอยูในปจจุบัน)  โดยบริษัทฯ ไดแกไขปญหาป ค.ศ. 
2000 น้ัน  ไมพบปญหาที่กอใหเกิดผลกระทบกับบริษัทฯ 

 

22. การจัดประเภทรายการบัญชีใหม 
 งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2541 ที่นํามาเปรียบเทียบมีการจัดประเภทรายการทางบัญชีใหม  เพื่อประโยชนในการ
เปรียบเทียบกับงบการเงิน ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2542   
 
 
23. ขอความทั่วไป 

- บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้งข้ึน  เม่ือวันที่  29  กรกฎาคม  2517  ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ บมจ. 102 ตั้งอยูเลขที่  800/30, 
43-45  ซอยตระกูลสุข  ถนนอโศก-ดินแดง  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ  10400  ประเทศไทย 

-  ลักษณะการดําเนินงานของบริษัท 
1. ผลิตและจําหนายวารสาร และหนังสือเชิงวิชาการ  บริษัทฯ เปนผูจําหนายเชิงวิชาการใหหนวยงาน และสํานักพิมพ  
    อื่น  เพื่อจําหนายใหกับรานหนังสือทั่วไป 
2. จําหนายวารสาร  และหนังสือในลักษณะขายปลีก ผานรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  ซ่ึงเปนรานหนังสือของบริษัทฯ 
3. รับจางโฆษณา  เพื่อจัดลงในวารสารรายเดือน 7 ฉบับ ที่บริษัทฯ ผลิตข้ึน 
4. รับจางพิมพ  จําหนายอุปกรณ และเครื่องมือทางอิเล็คทรอนิกส และรายไดอื่น ๆ 
 

- ขอมูลเกี่ยวกับพนักงาน 
2542   2541 

จํานวนพนักงานถัวเฉลี่ยตอป (คน)    586    542 
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คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน (ลานบาท)   80.29   69.58 
 

        - การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
       ดวยที่ประชุมคณะกรรมการ  บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)  คร้ังที่ 6/2542  เม่ือวันที่  22ธันวาคม  2542  

ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  จํานวน 3 ทาน  โดยมีคุณสมบัติครบถวนตามที่ตลาดหลักทรัพยฯ  กําหนดทุกประการ 
 
 
 

---------------------------------------------------------- 

 

 

 

 
 
 

สรุปผลการดําเนินงานสําหรับป สิ้นสุด วันท่ี 31  ธันวาคม 2542 และ 2541 มีดังน้ี 

1.  กําไรสุทธิสําหรับป สําหรับผลการดําเนินงานป 2542 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542 บริษัทฯ มีรายไดรวม 811 ลานบาท
เพิ่มข้ึน 174 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึน 27% สงผลใหบริษัทฯ มีกําไรจากการดําเนินงานกอนขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย,
ดอกเบี้ยและภาษีเปนจํานวนเงิน 73 ลานบาท เพิ่มสูงข้ึนมากถึง 38 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึน 106% สงผลใหบริษัทฯ มี
ความสามารถในการทํากําไรเปน 10% ตอรายไดรวม หรือเพิ่มข้ึน 4% ของรายไดรวมจากงวดเดียวกันของปกอน  (2541: กําไร
กอนหน้ีสูญรายใหญ ดอกเบี้ยและภาษีเปน 35 ลานบาท หรือ 6% ตอรายไดรวม) และบริษัทฯ มีกําไรสุทธิสําหรับป 2542 เปน
จํานวนเงิน 2 ลานบาท เพิ่มข้ึน 27 ลานบาท หรือ +109% (2541 ขาดทุนสุทธิ 25 ลานบาท) โดยมีการปรับปรุงความสามารถ
ในการทํากําไรและมีผลกระทบที่สําคัญ ดังน้ี 

1) มีการเปดรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรไดอยางตอเน่ืองเฉลี่ย 1 สาขาทุกๆ เดือน โดยมีสาขาที่บริษัทฯ รับผิดชอบยอดขายทั้งส้ิน
รวม 45 สาขา สรางยอดขาย 542 ลานบาทเพิ่มข้ึน 155 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึน 40% ขณะที่สามารถควบคุม
คาใชจายในการดําเนินงานใหสูงข้ึนเพียงเล็กนอย นอกจากนี้ยังทําใหหนังสือที่บริษัทฯ ผลิตและจําหนายขายไดเปนสัดสวน
ที่มากข้ึนตามไปดวย จึงทําใหสัดสวนกําไรข้ันตนตอยอดขายรวมของบริษัทฯ เพิ่มข้ึนจาก 29% เปน 32% และบริษัทฯ 
ยังคงรักษาระดับรายไดจากการจัดจําหนายและโฆษณาไวไดโดยลดลงเพียงเล็กนอย จากสองประการนี้สงผลไดบริษัทมี
ตนทุนขายตอรายไดจากการขายลดลง 2% ของยอดขาย 

2) นอกจากนั้น บริษัทฯ มีรายไดอื่นเพิ่มข้ึน 53 ลานบาท ไดแก เงินปนผลจากเงินลงทุนระยะส้ัน 15 ลานบาท หน้ีสูญรับคืน 
12 ลานบาท รายไดจากการจัดงาน Thailand Electronic Show 99 เปนตน 

3) ผลของจากชําระเงินกูจากเงินเพิ่มทุน สงผลใหอัตรากําไรตอรายไดจากการขายเพิ่มข้ึน 3%  

4) บริษัทฯ ไดมีการบันทึก สินคาชํารุด สํารองสินคาเคลื่อนไหวชา และเส่ือมสภาพ 33 ลานบาทจึงทําใหคาใชจายในการขาย
และบริหารยังคงที่ที่ระดับ 27% ตอรายไดรวม (2541: 26% ตอรายไดรวม) และในไตรมาส 4 ไดประเมินทรัพยสิน
รอจําหนาย ที่ดินและอาคารที่ไมใชดําเนินงานทั้งจํานวน และไดรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย (เฉพาะที่
ขาดทุน) เปนจํานวนเงิน 39 ลานบาท 

2.  สินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 เปนจํานวนเงิน 708.69 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 50.69 ลาน
บาทหรือเพิ่มข้ึน 7.75%  ทั้งน้ีมีการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย คือ 

1) เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มข้ึน 76.34 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึน 76.28% โดยนําเงินสดคงเหลือจากการดําเนินงานบริษัทฯ ไป
ลงทุนในกองทุนเปดเพิ่มข้ึนจากเดิมอีก 3 กองทุน และลงทุนในกองทุนรวม 1 กองทุน ณ วันส้ินงวดมีราคาตลาด 
176.46 ลานบาท 

2) ทรัพยสินรอจําหนายลดลง 19.25 ลานบาท หรือลดลง 37.15% โดยสาเหตุหลักมาจากการปรับลดราคาทรัพยสินลง
เน่ืองจากการประเมินราคาทรัพยสินใหม 
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3.  หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 เปนจํานวนเงิน 366.61 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 50.18 

ลานบาทหรือเพิ่มข้ึน 15.86% โดยในปน้ี เจาหนี้การคาเพิ่มข้ึน 78.80 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึน 112.57%  และเงินกูยืมระยะยาว
ลดลง 59.57 ลานบาท หรือลดลง 36.25% 

4.  สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 เปนจํานวนเงิน 342.08 เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 0.78 ลานบาท หรือ
เพิ่มข้ึนรอยละ 0.23% ดวยสาเหตุจากการเพิ่มข้ึนของกําไรสุทธิในปน้ี 2.22 ลานบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอมูลของบริษัทในเครือ บริษัทรวม และบริษัทท่ีเกี่ยวของ 
ณ  วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2542   บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทอื่น 3 บริษัท  ดังน้ี 

ที่มาของขอมูล : บัญชีรายชื่อผูถือหุนป 2542 คัดสําเนาจากกรมทะเบียนการคา  กระทรวงพาณิชย  

บริษัทรวม 
 บริษัท  เธิรดเวฟบรอดคาสติ้ง  จํากัด 
 ประเภทกิจการ :    ผลิตและดําเนินการรายการโทรทัศนและวิทยุ 
 ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว :    5,000,000 บาท 
 จํานวนรอยละของเงินลงทุน :    30.00 
 มูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน(วิธีราคาทุน) :     1,500,000  บาท  
 หัก คาเผ่ือการลดราคาของเงินลงทุน : (1,500,000) บาท 
 เงินใหกูยืม :  3,300,000  บาท 
 หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (ประนอมหน้ี) : (3,300,000) บาท 
 ลักษณะความสัมพันธ :    บริษัทรวม 

  
บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 
                บริษัท  ยูนิต้ีเอ็นเตอรไพส  จํากัด  
 ประเภทกิจการ : เปน Holding Company ลงทุนในบริษัทฯตางๆ 
 ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว : 261,000,000 บาท 
 จํานวนรอยละของเงินลงทุน :    ไมมีในนามบริษัทซีเอ็ด 
 มูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน : ไมมี     
 ลักษณะความสัมพันธ : การมีผูบริหารรวมกัน 
 
 บริษัท  เอ็ม แอนด อี  จํากัด 
 ประเภทกิจการ :    สํานักพิมพผูผลิตวารสารเทคนิคและคูมือวิศวกร 
 ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว :    400,000 บาท 
 จํานวนรอยละของเงินลงทุน :    25.00 
 มูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน(วิธีสวนไดเสีย) :    8,291,955.44 บาท  
 ลักษณะความสัมพันธ :    บริษัทรวม 
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อ่ืน ๆ 
                บริษัท  อินเตอรเนชั่นแนลซอฟทแวรแฟคตอรี่  จํากัด 
 ประเภทกิจการ :    ออกแบบและผลิตซอฟทแวรจําหนายในและตางประเทศ 
 ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว :    50,000,000 บาท 
 จํานวนรอยละของเงินลงทุน :    3.00 
 มูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน(วิธีราคาทุน) :     1,500,000.00  บาท 
 หัก คาเผ่ือการลดราคาของเงินลงทุน : (1,500,000.00) บาท 
 ลักษณะความสัมพันธ : การมีผูบริหารรวมกัน 

หมายเหตุ  เน่ืองจากบริษัทลงทุนในบริษัท อินเตอรเนชั่นแนลซอฟทแวรแฟคตอรี่ จํากัด นอยกวารอยละ 5 
                   จึงไมระบุรายชื่อผูถือหุน   

 ในการเขาไปลงทุนในบริษัทฯรวมดังกลาว บริษัทฯไมไดเขาไปมีบทบาทในการบริหารงานใดๆ นอกเหนือจากการสงผูแทนเขาไป
รวมเปนกรรมการของบริษัทฯ น้ันๆ 
 ในแงความสัมพันธในการดําเนินธุรกิจแลว บริษัทฯรับเปนผูจําหนายแตผูเดียวเฉพาะหนังสือใหแก บริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด ซ่ึง
ในปจจุบันยังเปนมูลคานอยมากเมื่อเทียบกับรายไดจากการขายวารสารและหนังสือทั้งหมดของบริษัทฯ 
 



 

 
          รายชื่อคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัท ซเีอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)  ณ  31  ธันวาคม  2542  ประกอบดวย 17 ทาน   ดังนี้                                                   

ลําดับที่ ชื่อ-สกุล อายุ 
(ป) 

ตําแหนง วันเริ่ม
ตําแหนง 

ปที่เริ่ม 
เขาทํางาน 

ประวัติการทํางาน 

1 นายธนาชัย  ธีรพัฒนวงศ 56 กรรมการและ 
ประธานกรรมการ 

2542 2539 2542-ปจจุบัน      ประธานกรรมการบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
2539-ปจจุบัน      รองประธานกรรมการบริหาร  
                       บริษัท สยามอินโฟเทนเมนท จํากัด-สถานีโทรทัศน  ITV     
                       กรรมการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด 
2530-ปจจุบัน  ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 
2521          Managing Director  กลุมเดอะเนชั่น 
2520-2521          General Manager  กลุมเดอะเนชั่น 
2519-2520          เริ่มงานกับกลุมเดอะเนชั่น     

2 นายทนง  โชติสรยทุธ 47 กรรมการและ 
กรรมการผูจัดการ 

2530 2517 2530-ปจจุบัน      กรรมการผูจัดการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
2528-2530         รองกรรมการผูจัดการดานการตลาด บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด 

3 นายวิบูลยศักดิ์  อุดมวนิช 46 กรรมการและ 
รองกรรมการผูจัดการ 

2536 2517 2530-ปจจุบัน  กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ  บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
2528- ปจจุบัน  รองกรรมการผูจัดการ ดานการผลิต  บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
2517- ปจจุบัน     กรรมการบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

4 นายพงษศักดิ์  ศิวะภัทรกําพล 
 

47 กรรมการและ 
รองกรรมการผูจัดการ 

2536 2517 2536-ปจจุบัน  กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ  บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
2533-2536          บรรณาธิการบริหารฝายวารสารไมโครคอมพิวเตอร   
   บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
2527          ผูจัดการแผนกขายอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

5 นายสมบูรณ  ชินสวนานนท 51 กรรมการ 2534 2534 2538-ปจจุบัน      กรรมการอิสระ บรษิัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
2538-ปจจุบัน      รองกรรมการผูจัดการ บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
2537              ผูชวยกรรมการผูจัดการ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
2534-2536    ผูอํานวยการฝายอาวุโส สํานักบริหารเงิน  ธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

   ผูอํานวยการสํานักบริหารเงิน ธนาคารกสิกรไทย จํากัด 
2527-ปจจุบัน      กรรมการบริษัท อุตสาหกรรมผาวิจิตรไทย จํากัด 

6 รศ.ยืน  ภูวรวรรณ 49 กรรมการ 2533 2533 2533-ปจจุบัน      กรรมการบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
2533-ปจจุบัน      ผูอํานวยการ สํานักบริการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
2528-ปจจุบัน      อนุกรรมการคณะกรรมการคอมพิวเตอรของรัฐ 
                       กรรมการสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุน) 
2525-ปจจุบัน      หัวหนาหองปฏิบัติการวิจัยไมโครคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
2516-ปจจุบัน      อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร 
                       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

7 นายวัฒนา  เชียงกูล 48 กรรมการ 2533 2533 2534-ปจจุบัน  กรรมการผูจัดการ  บริษัท โททัล เอ็นจิเนียริ่ง แอนดเมนเทนแนนสเซอรวิส จํากัด 
2533-ปจจุบัน  กรรมการบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
2533 ผูชวยหัวหนากองระบบควบคุมและเครื่องมือ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
 



 

 
ลําดับที่ ชื่อ-สกุล อายุ

(ป) 
ตําแหนง วันเริ่ม

ตําแหนง 
ปที่เริ่ม 

เขาทํางาน 
ประวัติการทํางาน 

8 นายไพรัช  สิฏฐกุล 51 กรรมการ 2517 2517 2533-ปจจุบัน วิศวกรระดับ 11 สงักัดสวนกลาง ฝบฟ. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
2527-2533         หัวหนาแผนกอุปกรณควบคุม   การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
2517-ปจจุบัน      กรรมการบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
 

9 นายประวิทย  ตันตวิศินชัย 44 กรรมการ 2542 2542 2542-ปจจุบัน     กรรมการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
2537-ปจจุบัน     ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต จํากัด 
2532-2537         ผูจัดการฝายการเงิน บริษัท คารโนดเมตลบอกซ จํากัด 
2530-2532         ผูจัดการฝายบริหาร บริษัท ลานนาลิกไนท จํากัด 
2526-2530         ผูชวยผูจัดการฝายบัญชี บริษัท เหมืองบานปู จํากัด 
2522-2526         ผูสอบบัญชี สํานักงาน เอสจีวี ณ ถลาง 

10 นายสุทธิชัย  หยุน 55 กรรมการ 2539 2539 2539-ปจจุบัน  รองประธานกรรมการบริหาร 
   บริษัท สยามอินโฟเทนเมนท จํากัด –สถานีโทรทัศน ITV 
   กรรมการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)  
2514-ปจจุบัน  บรรณาธิการอํานวยการ  บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 
2511-2514         หนังสือพิมพบางกอกโพสต 

11 นายสมชาย หาญจิตตเกษม 39 กรรมการ 2541 2541 2541-ปจจุบัน      กรรมการบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
2539-ปจจุบัน      รองกรรมการผูจัดการ  บริษัท เอ็ม เค เรสโตรองค จํากัด 

12 
 

นายยูจีน เอส เดวิส 45 กรรมการ 2541 2541 2541-ปจจุบัน      กรรมการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
2534-ปจจุบัน      บริษัท ฟนันซา จํากัด 
2532-2534         ธนาคารเชสเมนฮัตตัน จํากัด 
2527-2532         บริษัท เฟรสบอสตันคอรปอเรชั่น โตเกียว ญี่ปุน  
2524-2527         บริษัท เลทแมนบวรเชอส นิวยอรค 

13 
 

นายวรสิทธิ์  โภคาชัยพัฒน 37 กรรมการ 2541 2541 2541-ปจจุบัน      กรรมการ  บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
2534-ปจจุบัน      บริษัท  ฟนันซา  จํากัด 
2535-ปจจุบัน      บริษัท  ชัยพัฒน กรุป จํากัด 
2533-2534         ธนาคารเชสเมนฮัตตัน  จํากัด 
2532-2533         บริษัทเงินลงทุนหลักทรัพย ทิสโก 

14 นายสาโรช  ล้ําเลิศประเสริฐกุล 37 กรรมการ 2542 2542 2542-ปจจุบัน      กรรมการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
2537-ปจจุบัน      กรรมการผูจัดการ บริษัท เอซีที แมเนจเมนท จํากัด 
2535-2537         ผูจัดการสํานักงาน เอสเอเอ็มเอส 
2530-2533         ผูชวยผูสอบบัญชี สํานักงานเอเอ็มซี 

15 นางสาวพจนี  นิราศรพ 
 

43 ผูชวยกรรมการ- 
ผูจัดการ สายงาน
การตลาด และ
ผลิตภัณฑ 

2536 2526 2536-ปจจุบัน  ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานการตลาดและผลิตภัณฑ   
                       บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
2533-2536         บรรณาธิการฝายวารสารและหนังสือทั่วไป บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด 
(มหาชน) 
2528-2533         บรรณาธิการจัดการ วารสารรูรอบตัว บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด 



 

 
2526-2529         บรรณาธิการจัดการ วารสารมิติที่ 4 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด 

ลําดับที่ ชื่อ-สกุล อายุ
(ป) 

ตําแหนง วันเริ่ม
ตําแหนง 

ปที่เริ่ม 
เขาทํางาน 

ประวัติการทํางาน 

16 นางมณฑลี  โชติสรยุทธ 42 ผูชวยกรรมการ- 
ผูจัดการ  และ
ผูอํานวยการซีเอ็ดบุค
เซ็นเตอร 

2536 2524 2539-ปจจุบัน  ผูอํานวยการ ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
2536-ปจจุบัน  ผูชวยกรรมการผูจัดการ  บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
2524-2536         บรรณาธิการฝายตําราและหนังสือเชิงวิชาการ  บริษทั ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด 
         ภรรยาของคณุทนง  โชติสรยุทธ  กรรมการผูจัดการ 

17 นางกาญจนา  เจริญวงษ 43 ผูชวยกรรมการ- 
ผูจัดการ สายงานขาย
และจัดจําหนาย 
 

2541 2541 2541-ปจจุบัน      ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานขายและจัดจําหนาย 
                       บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น  จํากัด (มหาชน) 
2536-2538         ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายบริหารกลาง บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด 
(มหาชน) 
2524-2536         ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน  บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
 

 


