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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนและคณะกรรมการของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) จํากัด
ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 และ 2541 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวน
ของผูถือหุน งบกําไรสะสม และงบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) ซึ่ง
ผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดง
ความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา
นอกจากที่จะกลาวในวรรคถัดไป ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดให
ขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา
งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
หรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการ ทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การ
ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทํา
ขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวให
ขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา
บัญชีเงินลงทุนในบริษัทรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 และ 2541 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 6
บริษัทฯ ไมไดรับรูสวนไดเสียจากเงินลงทุนในบริษัทรวม สําหรับปส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542 และ 2541 ของบริษัทรวมเนื่องจาก
บริษัทรวมดังกลาว จัดทํางบการเงินยังไมแลวเสร็จ
ขาพเจาเห็นวา ยกเวนผลของรายการปรับปรุงที่อาจเกิดขึ้นตองบการเงิน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542 และ
2541
ถาเงินลงทุนในบริษัทรวมไดรับรูสวนไดเสียจากการลงทุน ดังที่กลาวในวรรคสาม เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย วาดวยการดํารงสถานะการเปนบริษัทจดทะเบียน งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 และ
2541 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของ 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 วันที่ 31 ธันวาคม 2542 และ 2541
2542

2541

บาท

บาท

34,304,709.93

26,719,832.91

176,460,294.75

100,120,767.00

7,299,200.26

6,308,881.50

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนระยะสั้น

(หมายเหตุ 2)

ตั๋วเงินรับ
ลูกหนี้การคา-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

365,312,046.12

279,572,405.86

(หมายเหตุ 5)

10,548,589.89

10,548,589.89

(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

7,232,913.59

6,584,223.84

708,686,065.43

657,724,377.91

รวมสินทรัพยหมุนเวียน
บัตรเงินฝาก
เงินลงทุนและเงินใหกูยืมแกบริษัทรวม
และบริษัทที่เกี่ยวของกัน-สุทธิ

สินทรัพยอื่น
รวมสินทรัพย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 และ 2541
2542

2541

บาท

บาท

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

(หมายเหตุ 11)

7,053,501.77

8,497,507.76

25,002,753.68

15,312,748.09

148,797,255.79

69,999,184.74

44,467,260.91

33,384,996.31

8,979,905.36

7,614,833.72

869,939.14

1,380,640.95

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย

11,556,584.06

4,154,765.91

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

14,110,748.46

11,753,373.50

260,837,949.17

152,098,050.98

104,752,852.71

164,327,181.14

ตั๋วเงินจาย
เจาหนี้การคา
สวนของหนี้ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป

(หมายเหตุ 12)

คาลิขสิทธิ์คางจาย
คาแปลคางจาย

รวมหนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว

(หมายเหตุ 12)

หนี้สินอื่น

1,015,122.84
รวมหนี้สิน

-

366,605,924.72

316,425,232.12

500,000,000.00

500,000,000.00

210,987,130.00

210,987,130.00

81,042,800.25

81,042,800.25

(หมายเหตุ 2)

(1,435,823.00)

-

(หมายเหตุ 14)

5,438,801.06

5,438,801.06

46,047,232.40

43,830,414.48

342,080,140.71

341,299,145.79

708,686,065.43

657,724,377.91

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน

(หมายเหตุ 13)

ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 50,000,000 หุน @ 10.00 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
หุนสามัญ 21,098,713 หุน @ 10.00 บาท
สวนเกินมูลคาหุน
รายการขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้น
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542 และ 2541
2542

2541

บาท

บาท

รายได
รายไดจากการขาย

757,528,487.16

612,061,442.32

หนี้สูญรับคืน

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

ตนทุนขาย

517,509,037.91

431,702,803.30

คาใชจายในการขายและบริหาร

220,142,718.68

163,826,186.65

39,056,173.58

-

-

27,806,773.65

คาใชจาย

รายการขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย

(หมายเหตุ 9, 10)

หนี้สงสัยจะสูญ

(หมายเหตุ 3)

คาตอบแทนกรรมการ

(หมายเหตุ 15)

489,000.00

850,000.00

17,883,459.97

32,753,987.66

รวมคาใชจาย
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนผลกระทบจาก
การใชระบบแลกเปลี่ยนเงินตราแบบลอยตัว
กําไร(ขาดทุน)จากการใชระบบแลกเปลี่ยนเงินตรา

795,080,390.14

656,939,751.26

15,852,611.70

(19,695,482.17)

แบบลอยตัวที่เกิดขึ้นจริง
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
ภาษีเงินไดนิติบุคคล

15,852,611.70
(13,635,793.78)

(19,695,482.17)
(5,577,373.54)

ดอกเบี้ยจาย

(หมายเหตุ 16)

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
กําไร(ขาดทุน)ตอหุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หมายเหตุ 17)

2,216,817.92

(25,272,855.71)

0.11

(1.36)
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542 และ 2541
2542

2541

บาท

บาท

ทุนเรือนหุน
หุนสามัญ
ยอดตนงวด

210,987,130.00

152,220,900.00

-

58,766,230.00

210,987,130.00

210,987,130.00

81,042,800.25

40,080,000.00

เพิ่มระหวางงวด

-

40,962,800.25

ยอดปลายงวด

81,042,800.25

81,042,800.25

-

-

เพิ่มระหวางงวด

(1,435,823.00)

-

ยอดปลายงวด

(1,435,823.00)

-

5,438,801.06

3,480,853.05

เพิ่มทุนระหวางงวด
ยอดปลายงวด
สวนเกินมูลคาหุน
ยอดตนงวด

รายการกําไร(รายการขาดทุน๗ที่ยังไมเกิดขึ้น
ยอดตนงวด

กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย
ยอดตนงวด
เพิ่มระหวางงวด
ยอดปลายงวด

-

1,957,948.01

5,438,801.06

5,438,801.06

43,830,414.48

89,506,885.91

2,216,817.92

1,343,049.29

ยังไมไดจัดสรร
ยอดตนงวด
เพิ่มระหวางงวด
ลดระหวางงวด

-

(27,230,803.72)

จายเงินปนผลระหวางงวด

-

(19,788,717.00)

46,047,232.40

43,830,414.48

ยอดปลายงวด
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบกําไรสะสม
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542 และ 2541
2542

2541

บาท

บาท

43,830,414.48

89,506,885.91

2,216,817.92

(25,272,855.71)

กําไรสะสมสวนที่ยังไมไดจัดสรร
กําไรสะสมยกมา
กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับงวด
หัก เงินปนผล
สํารองตามกฎหมาย
บวก ปรับปรุงรับรูสวนไดเสียจากบริษัทรวม
รวมกําไรสะสมสวนที่ยังไมไดจัดสรร

(หมายเหตุ 14)

-

(19,788,717.00)

(หมายเหตุ 14)

-

(1,957,948.01)

-

1,343,049.29

46,047,232.40

43,830,414.48

5,438,801.06

5,438,801.06

46,047,232.40

43,830,414.48

51,486,033.46

49,269,215.54

กําไรสะสมปลายงวด ประกอบดวย
จัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
รวมกําไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542 และ 2541
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ

2542

2541

บาท

บาท

2,216,817.92

(25,272,855.71)

คาเสื่อมราคา

22,509,810.38

23,580,565.11

สิทธิการเชาตัดบัญชี

11,600,370.06

8,641,453.08

ปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)สุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)

(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

18,197,861.62

5,638,552.91

(826,883.71)

724,675.11

สํารองสินคาเคลื่อนไหวชา
สํารองรับคืนสินคา
สวนไดเสียจากเงินลงทุนในบริษัทรวม

(988,517.37)

-

ขาดทุนจากการรับคืนเงินลงทุนในบริษัทยอย

-

77,955.53

คาเผื่อการลดราคาในเงินลงทุน

-

1,006,886.13

หนี้สงสัยจะสูญ(หนี้สูญรับคืน)

(2,095,813.29)

27,806,773.65

(990,318.76)

14,178,467.08

(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การคา

(2,552,493.32)

(2,524,948.16)

(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินคาคงเหลือ

(28,025,035.34)

11,009,995.72

882,743.77

595,546.26

1,177,012.66

2,471,747.46

(3,596,540.23)

(873,851.03)

9,690,005.59

(542,046.36)

78,798,071.05

5,904,335.43

เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในคาลิขสิทธิ์คางจาย

1,365,071.64

(2,385,827.05)

เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในคาแปลคางจาย

(510,701.81)

(1,179,419.61)

เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย

7,401,818.15

2,911,634.49

เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น

2,357,374.96

2,153,370.32

171,681,058.66

89,056,860.26

(เพิ่มขึ้น)ลดลงในตั๋วเงินรับ

(เพิ่มขึ้น)ลดลงในคาลิขสิทธิ์จายลวงหนา
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในคาแปลจายลวงหนา
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพยหมุนเวียนอื่น
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในตั๋วเงินจาย
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจาหนี้การคา

เงินสดสุทธิไดรับ(ใชไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542 และ 2541
2542

2541

บาท

บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนระยะสั้น
รับคืนเงินลงทุนในบริษัทยอย

(77,775,350.75)
-

ซื้อสินทรัพยถาวร

(35,044,592.70)

ขายสินทรัพยถาวร

-

(100,120,767.00)
2,873,710.31
(21,557,954.32)
61,812.18

(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนและเงินใหกูยืมแก
บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของกัน
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในทรัพยสินรอจําหนาย
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในที่ดินอาคารที่ไมไดใชดําเนินงาน

600,000.00

400,000.00

(2,306,601.46)

(1,204,801.12)

-

(234,289.93)

(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพยอื่น

(648,689.75)

(2,214,731.80)

(เพิ่มขึ้น)ลดลงในหนี้สินอื่น

1,015,122.84

-

เงินสดสุทธิไดรับ(ใชไป)จากการลงทุน

(114,160,111.82)

(121,997,021.68)

เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

(1,444,005.99)

(6,545,241.92)

เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกูยืมจากบริษัทยอย

-

(3,000,000.00)

ที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป

11,082,264.60

10,079,603.31

เพิ่มขึ้น(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)

(49,936,069.82)

45,253,163.37

เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)

7,584,877.02

12,313,001.95

เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันตนงวด

26,719,832.91

14,406,830.96

เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด

34,304,709.93

26,719,832.91

17,964,008.97

33,005,015.78

4,154,765.91

1,508,731.86

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสวนหนี้ระยะยาว

เงินสดสุทธิไดรับ(ใชไป)จากการจัดหาเงิน

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2542 และ 2541
1. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
1.1 บริษัทฯ - รับรูรายไดจากการขายเมื่อสงมอบสินคาใหแกลูกคาเรียบรอยแลว ยกเวนในกรณีขายฝากจะ รับรูรายได
เมื่อตรวจนับสินคาในมือผูรับฝากขายตามกําหนดระยะเวลาที่ตกลงกัน
- รายไดจากการโฆษณา บันทึกเปนรายไดเมื่อมีการลงโฆษณาแลว
1.2 เงินลงทุนระยะสั้น เปนเงินลงทุนในหนวยลงทุนกองทุนรวม ซึ่งบริษัทฯถือเปนหลักทรัพยเผื่อขาย แสดงดวยมูลคา
ยุติธรรม
1.3 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ประมาณขึ้นโดยพิจารณาจากลูกหนี้แตละรายที่คาดวาจะไมไดรับชําระ
1.4 สินคาคงเหลือ
- วัตถุดิบกระดาษ และงานระหวางทําบันทึกบัญชีในราคาทุนตามวิธีเขากอนออกกอน(FIFO)
หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา
- สินคาสําเร็จรูปที่บริษัทเปนผูผลิต
และสินคาสําเร็จรูปที่บริษัทซื้อมาเพื่อจําหนายบันทึกบัญชีในราคาตามวิธี
ตนทุนถัวเฉลี่ย (Simple Average) หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา
- วารสารรับคืนไมมีการตีราคา
1.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ บันทึกบัญชีในราคาทุน
และคํานวณคาเสื่อมราคาตามวิธีเสนตรงตามอายุการใชงาน
โดยประมาณดังนี้
- 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
ของสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นงวดแปลงคาโดยการใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวดนั้น
กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาดังกลาว ถือเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุน
1.9 การจัดสรรกําไรสะสม เปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535
1.10
กําไร(ขาดทุน)ตอหุน คํานวณโดยหารกําไร(ขาดทุน)สุทธิดวยจํานวนหุนที่ออก และไดรับชําระแลวถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก ณ วันสิ้นงวด ซึ่งไมไดคํานวณกําไรตอหุนปรับลด เนื่องจากบริษัทฯไมมีหุนสามัญเทียบเทา
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2. เงินลงทุนระยะสั้น
ประกอบดวย

เงินลงทุนในกองทุนเปด:- อยุธยาตราสารเจริญทรัพย
- อยุธยาตราสารปนผล
- วรรณเฟล็กซิเบิล
- วรรณตราสารหนี้
- เอกธํารงทวีทรัพย
- นครธนชโรเดอรอินคัมพลัส
เงินลงทุนในกองทุนรวมหุนบุริมสิทธิ์-หุนกูดอยสิทธิ์ บมจ.กรุงศรีอยุธยา
รวม
หัก คาเผื่อการปรับมูลคาสุทธิ
สุทธิ

2542
บาท

2541
บาท

15,211,520.00
60,173,744.00
20,020,917.93
56,489,935.33
10,000,000.00
10,000,000.00
6,000,000.00
177,896,117.75
(1,435,823.00)
176,460,294.75

40,120,767.00
50,000,000.00
10,000,000.00
100,120,767.00
100,120,767.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 บริษัทฯ บันทึกบัญชีเงินลงทุนระยะสั้นในกองทุนเปด ดวยมูลคายุติธรรมโดยเงินลงทุน
ดังกลาวมีราคาตลาดรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 จํานวนเงิน 176.46 ลานบาท
ณ 31 ธันวาคม 2541 บริษัทฯ บันทึกเงินลงทุนในกองทุนเปดตามราคาทุน หรือราคาตลาดที่ต่ํากวาเงินลงทุนดังกลาว
มีราคาตลาดรวม 103.47 ลานบาท
3. ลูกหนี้การคา - สุทธิ
ประกอบดวย

ลูกหนี้การคา-ขายหนังสือ
ลูกหนี้การคา-โฆษณา
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สํารองรับคืนสินคา
สุทธิ

2542
บาท
62,327,400.49
9,601,941.90
(24,817,114.63)
(2,486,749.53)

(27,303,864.16)
44,625,478.23

2541
บาท
67,549,170.78
10,375,826.76
(35,461,076.39)
(3,313,633.24)

(38,774,709.63)
39,150,287.91

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2541 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสวนหนึ่งจํานวนเงิน 26.40 ลานบาท เกิดจากการขายสินคา
ใหกับลูกหนี้การคา-สิ่งพิมพรายใหญ โดยในบัญชีหนี้สงสัยจะสูญ สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2541 จํานวนเงิน 26.40
ลานบาท เปนหนี้สงสัยจะสูญที่เกิดจากลูกหนี้รายดังกลาว ซึ่งแสดงไวในบัญชีหนี้สงสัยจะสูญในงบกําไรขาดทุน
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4. สินคาคงเหลือ-สุทธิ
ประกอบดวย

กระดาษ
งานระหวางทํา
สินคาสําเร็จรูป
สินคาสําเร็จรูปในมือผูรับฝากขาย
สินคาสําเร็จรูป ณ สาขา
หัก สํารองสินคาเสื่อมสภาพและสินคาสูญหาย
สํารองสินคาเคลื่อนไหวชา
สุทธิ

2542
บาท
1,041,694.11
5,720,016.96
70,689,774.71
3,861,341.61
32,332,778.89
(4,754,498.33)
(23,836,414.53)
85,054,693.42

2541
บาท
53,785.62
8,843,025.00
67,563,199.40
5,242,256.46
18,676,979.21
(5,409,332.92)
(5,638,552.91)
89,331,359.86

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 และบริษัทที่เกี่ยวของกัน-สุทธิ
เงินลงทุน ประกอบดวย
2542
ประเภทกิจการ
ลักษณะ
ทุนชําระแลว
สัดสวน
ความสัมพันธ
เงินลงทุน
บาท
5,000,000.00
30%
บริษัท
เธิรด ผลิตและดําเนินรายการ
บริษัทรวม
เวฟบรอด
คาสติ้ง จํากัด
โทรทัศนและวิทยุ
400,000.00
25%
บริษัท เอ็ม แอนด อี สํานักพิมพผูผลิตวารสาร
บริษัทรวม
จํากัด
เทคนิคและคูมือวิศวกร
3%
บริษัท อินเตอร
ออกแบบและผลิต
การมีผูบริหาร 50,000,000.00
เนชั่นแนล ซอฟแวร ซอฟแวรจําหนายตาง
รวมกัน
แฟคตอรี่ จํากัด
ประเทศ
หักคาเผื่อการลด
ราคา
ของเงินลงทุนใน
-บริษัท เธิรดเวฟ
บรอดคาสติ้ง จํากัด
-บริษัท อินเตอร
เนชั่นแนล ซอฟแวร
แฟคตอรี่ จํากัด
สุทธิ

เงินลงทุน
วิธีราคาทุน
วิธีสวนไดเสีย
บาท
บาท

เงินปนผล

1,500,000.00

-

-

-

8,291,955.44

600,000.00

1,500,000.00

-

(1,500,000.00)

(1,500,000.00)
-

8,291,955.44
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ประเภทกิจการ

2541
ทุนชําระแลว

ลักษณะ
ความสัมพันธ

สัดสวน
เงินลงทุน

เงินลงทุน
วิธีราคาทุน
วิธีสวนไดเสีย
บาท
บาท

บาท
บริษัท
เธิรด
เวฟบรอด
คาสติ้ง จํากัด
บริษัท เอ็ม แอนด อี
จํากัด
บริษัท อินเตอร
เนชั่นแนล ซอฟแวร
แฟคตอรี่ จํากัด
หักคาเผื่อการลด
ราคา
ของเงินลงทุนใน
-บริษัท เธิรดเวฟ
บรอดคาสติ้ง จํากัด
-บริษัท อินเตอร
เนชั่นแนล ซอฟแวร
แฟคตอรี่ จํากัด
สุทธิ

ผลิตและดําเนินรายการ
โทรทัศนและวิทยุ
สํานักพิมพผูผลิตวารสาร
เทคนิคและคูมือวิศวกร
ออกแบบและผลิต
ซอฟแวรจําหนายตาง
ประเทศ

เงินปนผล

บริษัทรวม

5,000,000.00

30%

1,500,000.00

-

-

บริษัทรวม

400,000.00

25%

-

7,410,324.20

400,000.00

การมีผูบริหาร
รวมกัน

50,000,000.00

3%

1,500,000.00

-

(1,500,000.00)

(1,006,886.13)

-

493,113.87

7,410,324.20

งบการเงินสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542 และ 2541 บริษัทฯ ไมไดรับรูสวนไดเสียจากเงินลงทุน สําหรับป
สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2542 และ 2541 ของบริษัท เธิรดเวฟบรอดคาสติ้ง จํากัด และบริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด เนือ่ งจาก
บริษัทรวมดังกลาวจัดทํางบการเงินยังไมแลวเสร็จ จึงยังมิไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เงินใหกูยืม ประกอบดวย

บริษัท เธิรดเวฟบรอดคาสติ้ง จํากัด
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

2542
บาท

2541
บาท

3,300,000.00

3,300,000.00

(3,300,000.00)

(3,300,000.00)

-

-

นโยบายการคิดตนทุนกูยืมระหวางกัน
2542
2541
-

-
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7. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ
ประกอบดวย
ที่ดิน
อาคาร
คาตกแตงอาคาร
เครื่องใชสํานักงาน
เครื่องปรับอากาศ
ยานพาหนะ
รวม
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
สุทธิ

2542
บาท

2541
บาท

14,243,213.00

14,243,213.00

15,072,159.47

15,072,159.47

91,558,325.32

79,402,357.46

95,310,849.25

75,834,957.45

6,303,308.07

6,180,418.10

8,814,986.24

5,531,182.24

231,302,841.35

196,264,287.72

(143,927,145.37)

(121,423,374.06)

87,375,695.98

74,840,913.66

คาเสื่อมราคาสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542 และ 2541 เปนจํานวนเงิน 22.51 ลานบาท และ 23.58 ลานบาท
ตามลําดับ
ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง บริษัทฯ นําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย
8. สิทธิการเชาอาคาร
ประกอบดวย
สิทธิการเชาพื้นที่ฟอรจูนทาวน
สิทธิการเชาพื้นที่สีลมคอมเพล็กซ
สิทธิการเชาพื้นที่อิมพีเรียลเวิลด
สิทธิการเชาพื้นที่เซ็นทรัลซิตี้
สิทธิการเชาพื้นที่ฟวเจอรปารคบางแค
สิทธิการเชาพื้นที่เดอะมอลลบางกะป
สิทธิการเชาพื้นที่เดอะมอลลเพชรเกษม
สิทธิการเชาพื้นที่ฟวเจอรปารครังสิต
สิทธิการเชาพื้นที่เซ็นทรัลปนเกลา
อื่นๆ
รวม

2542
บาท

2541
บาท

13,832,753.67
11,467,985.99
14,585,889.46
23,170,876.80
15,246,664.73
17,897,917.52
18,016,728.48
17,547,147.01
21,166,033.98
117,159.78

15,144,623.49
12,430,334.65
15,888,150.57
24,847,066.69
16,432,086.24
19,041,197.89
18,915,631.19
18,767,377.89
23,041,630.71
141,428.16

153,049,157.42

164,649,527.48

บริษัทฯ นําสิทธิการเชาสวนใหญไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย และสถาบันการเงิน และ
เงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารพาณิชย
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9. ทรัพยสินรอจําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 และ 2541 ทรัพยสินรอจําหนายทั้งจํานวนเปนที่ดินและอาคารซึ่งเดิมบริษัทฯ มีวัตถุประสงค
ซื้อมาเพื่อใชดําเนินงาน แตจากการตรวจสอบสภาพแลวไมเหมาะสมที่จะใชดําเนินงานบริษัทฯ จึงทําการปรับปรุงเพื่อขาย ดังนั้นจึงไดจัด
ประเภทเปนทรัพยสินรอจําหนาย
ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางดังกลาว บริษัทฯ นําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และเงินกูยืมระยะยาวจาก
ธนาคารพาณิชย
ในป 2542 บริษัทฯ ไดมอบหมายใหผูชํานาญการประเมินราคาอิสระแหงหนึ่ง ประเมินราคาทรัพยสินรอจําหนายทุกแหง
ปรากฏวาทรัพยสินรอจําหนายมีราคาสินทรัพยสุทธิ ที่แสดงในงบดุลของกิจการสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ซึ่งเปนราคาที่กิจการ
สามารถไดรับจากการขาย สินทรัพยในตลาดซื้อขายคลอง จํานวนเงิน 32.56 ลานบาท เทียบกับราคาตามบัญชี จํานวนเงิน 54.12
ลานบาท บริษัทจึงปรับราคาทรัพยสินรอจําหนายลดลง โดยบันทึกผลตาง จํานวนเงิน 21.56 ลานบาท แสดงเปนรายการขาดทุนจากการ
ดอยคาของทรัพยสินในงบกําไรขาดทุน
10. ที่ดินและอาคารที่ไมไดใชดําเนินงาน
ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางบริษัทฯนําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินเบิกบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย
ในป 2542 บริษัทฯ ไดมอบหมายใหผูชํานาญการประเมินราคาอิสระแหงหนึ่ง ประเมินราคาที่ดินและอาคารที่ไมไดใช
ดําเนินงานทุกแหง ปรากฏวาที่ดินแหงหนึ่งมีราคาสินทรัพยสุทธิที่แสดงในงบดุลของกิจการ สูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ซึ่งเปนราคาที่
กิจการสามารถไดรับจากการขายสินทรัพย ในตลาดซื้อขายคลองจํานวนเงิน 32 ลานบาท เทียบกับราคาตามบัญชี จํานวนเงิน 49.50
ลานบาท บริษัทจึงปรับราคาที่ดินลงโดยบันทึกผลตาง จํานวนเงิน 17.50 ลานบาท แสดงเปนรายการขาดทุนจากการดอยคาของ
สินทรัพยในงบกําไรขาดทุน สวนที่ดินอีกแหงหนึ่งมีมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน สูงกวายอดสินทรัพยสุทธิ
11. สินเชื่อและภาระค้ําประกัน
สินเชื่อในรูปเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะยาวค้ําประกัน โดยมีที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ตามหมายเหตุ 7 สิทธิการ
เชา ตามหมายเหตุ 8 ทรัพยสินรอจําหนาย ตามหมายเหตุ 9 และ ที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่ไมไดใชดําเนินงาน ตามหมายเหตุ 10 เปน
หลักทรัพยค้ําประกัน
12. เงินกูยืมระยะยาว
ประกอบดวย
เงินกูยืมจากธนาคาร
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
รวม
หัก สวนของหนี้ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป
สุทธิ

2542
บาท

2541
บาท

140,419,066.69
8,801,046.93

187,040,066.68
10,672,110.77

149,220,113.62
(44,467,260.91)

197,712,177.45
(33,384,996.31)

104,752,852.71

164,327,181.14
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เงินกูยืมระยะยาว มีวงเงินกู อัตราดอกเบี้ย และภาระค้ําประกันตางๆ ดังนี้
หนวย : ลานบาท
ลําดับที่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ผูใหกู
ประกัน
วงเงินกู
หนี้คงคาง
1.
2.
3.
4.
5.

15.30
16.50
30.00
19.10
72.00

2542
12.36
13.35
24.77
14.31
42.94

2541
14.19
15.31
28.29
17.05
53.21

6.

16.95

13.49

7.
8.
9.
10.
11.

17.00

-

12.19

12.88
10.00
26.86
13.00

8.80
15.16
4.04

10.67
1.59
20.56
8.92

อัตราดอกเบี้ยรอยละ

ธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง
ธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง
ธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง
ธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง
ธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง

2542
MLR
MLR
MLR
MLR
MLR

2541
MLR
MLR
MLR
MLR
MLR

15.73

ธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง

MLR

MLR

ธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง
สถาบันการเงินแหงหนึ่ง
ธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง
ธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง
ธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง

MOR+1

MOR+1

MLR
MOR+1
MLR+1
MLR+2

MLR
MOR+1
MLR+1
MLR+2

ภาระค้ํา

สิทธิการเชาเดอะมอลลเพชรเกษม
สิทธิการเชาเดอะมอลบางกะป
ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง
สิทธิการเชาเซ็นทรัลปนเกลา
ที่ดิน อาคารพรอมสิ่งปลูกสราง
สิทธิการเชาฟอรจูนทาวน และ
สิทธิการเชาอิมพีเรียลเวิลด
สิทธิการเชาฟวเจอรปารครังสิต
สิทธิการเชาเซ็นทรัลซิตี้
สิทธิการเชาฟวเจอรปารคบางแค
สิทธิการเชาสีลมคอมเพล็กซ
ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง
ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง

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 ซึ่งบริษัทฯจะตองชําระคืนเงินกูใหครบภายในป 2545
13. การเพิ่มทุน
ตามมติที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2541 เมื่อวันที่ 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 โดยนําหุนสามัญดังกลาวออกจัดสรรดังนี้
1. บริษัทฯ จัดสรรหุนเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนลงทุนเฉพาะเจาะจง คือ เดอะเซาทอี๊สเอเซียฟรอนทเธีย ฟนด 3.74 ลานหุน
มูลคาหุนละ 20.95 บาท (รวมสวนเกินมูลคาหุน หุนละ 10.95 บาท) บริษัทฯ ไดรับชําระคาหุนจากผูลงทุน
เฉพาะเจาะจงแลวทั้งจํานวน เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2541 เปนมูลคา78.36 ลานบาท (รวมสวนเกินมูลคาหุน
40.96 ลานบาท) ซึ่งบริษัทฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยแลว เมื่อวันที่ 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 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน
14. การจายเงินปนผลและสํารองตามกฎหมาย
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2541 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2541 มีมติเปนเอกฉันทใหจายเงินปนผลจากผล
ดําเนินงานประจําป 2540 แกผูถือหุนที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 9 เมษายน 2541 ในอัตราหุนละ 1.30 บาท ซึ่งไมนอย
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กวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังภาษีเงินไดนิติบุคคลประจําป 2540 จากจํานวนหุนคงเหลือ ณ สิ้นปรวมเปนเงินปนผลทั้งสิ้น
19.79 ลานบาท บริษัทฯ ไดจายเงินปนผล เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2541 และอนุมัติจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน
1.96 ลานบาท

15. คาตอบแทนกรรมการ
ตามมติที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2542 มีมติเปนเอกฉันทใหงดการพิจารณาจาย
คาบําเหน็จกรรมการ สําหรับผลการดําเนินงานป 2541
ตามมติที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2541 เมื่อวันที่ 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 คํานวณโดยการหารขาดทุนสุทธิดวยจํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักตาม
รายละเอียด ดังนี้

วันที่
1 ม.ค. 41
28 พ.ค. 41
26 มิ.ย. 41

จํานวนหุน

ระยะเวลาที่ออก(วัน)
สําหรับงวด
สําหรับงวด
3 เดือน(วัน)
12 เดือน (วัน)

15,222,090
18,962,985
21,098,713

92
92

148
29
188
365

จํานวนหุนคิดตามวัน
3 เดือน

12 เดือน

1,941,081,596
1,941,081,596

2,252,869,320
549,926,565
3,966,558,044
6,769,353,929

จํานวนหุนถวงน้ําหนัก สําหรับ 3 เดือน

= 1,941,081,596 = 21,098,713
92

หุน

จํานวนหุนถวงน้ําหนัก สําหรับ 12 เดือน

= 6,769,353,929 = 18,546,175
365

หุน

สําหรับไตรมาสที่ 4
3 เดือน

สําหรับงวด
12 เดือน

ขาดทุนสุทธิ

(17,641,454.60)

(25,272,855.71)

ขาดทุนตอหุน (บาท)

(17,641,454.60)

(25,272,855.71)

21,098,713

= (0.84)

18,546,175

= (1.36)

21

18 งบกําไรขาดทุนสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542 และ 2541
งบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542, 2541, 2540 และ 2539 ซึ่งไดสอบทานตามวิธีการที่สมาคม
บัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย กําหนดในแถลงการณมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับเรื่องนี้
ยังไมไดตรวจสอบ สอบทานแลว (พันบาท)
2542
2541
รายได
รายไดจากการขาย
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนขาย
คาใชจายในการขายและบริหาร
รายการขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
(หมายเหตุ 9 และ 10)
หนี้สงสัยจะสูญ
(หมายเหตุ 3)
คาตอบแทนกรรมการ
(หมายเหตุ 15)
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
(หมายเหตุ 16)
รวมคาใชจาย
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนผลกระทบจากการใชระบบ
แลกเปลี่ยนเงินตราแบบลอยตัว
กําไร(ขาดทุน)จากการใชระบบแลกเปลี่ยนเงินตราแบบลอยตัว
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน – บริษัทยอย
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนสวนของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
(หนวย : บาท)
(หมายเหตุ 17)

225,887
9,277

168,037
10,967

235,164

179,004

174,830
54,938
39,056

112,353
50,601
-

-

20,924

117

125

3,772
13,636

7,066
5,577

286,349

196,646

(51,185)

(17,642)

-

-

(51,185)

(17,642)

-

-

(51,185)

(17,642)

(2.43)

(0.84)

19. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
บริษัทฯ ดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจผลิตและจําหนายหนังสือ และดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรเดียว
คือ ในประเทศไทย ดังนั้น รายได กําไร และสินทรัพยทั้งหมดที่แสดงในงบการเงิน จึงเกี่ยวกับสวนงานธุรกิจ และสวนงานทางภูมิศาสตร
ตามที่กลาวไว
20. หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นภายหนา
นอกจากหนี้สินที่ปรากฏในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 บริษัทยังมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นกับธนาคารเกี่ยวกับ
Letter of Guarantee เปนจํานวนเงิน 2.66 ลานบาท
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21. ปญหาป ค.ศ. 2000
บริษัทฯ ไดวิเคราะห ประเมินผลและแกไขระบบคอมพิวเตอรเพื่อแกไขปญหาป ค.ศ. 2000 แลวเสร็จเมื่อตนป 2541 ผล
ปรากฏวาบริษัทฯ ไมมีผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอระบบคอมพิวเตอรและระบบการจัดการภายในองคกร ระบบการผลิต ระบบการขายและ
การจัดจําหนาย ระบบรานคาปลีก และระบบบริการ นอกจากนี้บริษัทฯ กําหนดใหหนวยงานบริหารเปนผูรับผิดชอบระบบการจัดการให
มีความสามารถรองรับปญหาป ค.ศ. 2000
บริษัทฯ ไมมีผลกระทบที่มีสาระสําคัญในผลการดําเนินธุรกิจของบริษัทรวม
เทคโนโลยีทีทันสมัย

เนื่องจากบริษัทรวมเปนบริษัทฯที่เกี่ยวของกับ

บริษัทฯ มีผลกระทบที่เกิดขึ้นจากระบบบัญชี โดยบริษัทฯ เริ่มใชโปรแกรมใหมนี้ในไตรมาส 3 ป 2542 ในการใชโปรแแกรม
ใหมนี้ บริษัทฯ มีแนวทางการดําเนินการมิใหมีผลกระทบใด ๆ ตอการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน และคาใชจายที่เกี่ยวของมีมูลคาไมเปน
นัยสําคัญแตอยางใด (โดยประเมินจากความพรอมในอุปกรณคอมพิวเตอรที่บริษัทฯ มีอยูในปจจุบัน) โดยบริษัทฯ ไดแกไขปญหาป ค.ศ.
2000 นั้น ไมพบปญหาที่กอใหเกิดผลกระทบกับบริษัทฯ
22. การจัดประเภทรายการบัญชีใหม
งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2541 ที่นํามาเปรียบเทียบมีการจัดประเภทรายการทางบัญชีใหม เพื่อประโยชนในการ
เปรียบเทียบกับงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542

23. ขอความทั่วไป
- บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 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 ซึ่งเปนรานหนังสือของบริษัทฯ
3. รับจางโฆษณา เพื่อจัดลงในวารสารรายเดือน 7 ฉบับ ที่บริษัทฯ ผลิตขึ้น
4. รับจางพิมพ จําหนายอุปกรณ และเครื่องมือทางอิเล็คทรอนิกส และรายไดอื่น ๆ
- ขอมูลเกี่ยวกับพนักงาน
จํานวนพนักงานถัวเฉลี่ยตอป (คน)
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน (ลานบาท)

2542
586
80.29

2541
542
69.58

- การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ดวยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2542 เมื่อวันที่ 22ธันวาคม 2542
ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 3 ทาน โดยมีคุณสมบัติครบถวนตามที่ตลาดหลักทรัพยฯ กําหนดทุกประการ

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

