รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนและคณะกรรมการของ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน งบกําไรสะสม และงบกระแสเงินสด สําหรับป สิ้นสุดวันเดียวกันของแตละป ของ
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบ
การเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตอง
วางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
หรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการ ทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลใน
งบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปน
สาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงิน
โดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ขาพเจาไดรายงานไวเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2543 โดยแสดงความเห็นตองบการเงินของป 2542 อยางมี
เงื่อนไขเกี่ยวกับบริษัทฯ ไมไดรับรูสวนไดเสียจากเงินลงทุนในบริษัทรวมแหงหนึ่ง เนื่องจากบริษัทรวมดังกลาวจัดทํางบ
การเงินยังไมแลวเสร็จ ในป 2543 บริษัทฯ ไดรับงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542 ของบริษัทรวมที่ผานการ
ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่น และไดทําการปรับปรุงการรับรูสวนไดเสียใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป
ดังนั้นความเห็นของขาพเจาในปจจุบันตองบการเงินป 2542 ตามที่แสดงในรายงานนี้จึงแตกตางจากความเห็นที่
แสดงไวเดิมในปกอน
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542 ผลการ
ดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน และกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท
ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด

(นายสมชาย คุรุจิตโกศล)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3277
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2544

2
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542
2543
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
หลักทรัพยเผื่อขาย - สุทธิ
ตั๋วเงินรับ
ลูกหนี้การคา-สุทธิ
สินคาคงเหลือ-สุทธิ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
คาลิขสิทธิ์จายลวงหนา
คาแปลจายลวงหนา
อื่น ๆ
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนและเงินใหกูยืมแกบริษัทรวม
และบริษัทที่เกี่ยวของกัน-สุทธิ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ
สิทธิการเชาอาคาร
สินทรัพยอื่น
ทรัพยสินรอจําหนาย
ที่ดินที่ไมไดใชดําเนินงาน
อื่น ๆ
รวมสินทรัพย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หมายเหตุ 4)
(หมายเหตุ 5)

หนวย : บาท
2542

(หมายเหตุ 6)
(หมายเหตุ 7)

41,574,870.44
157,607,106.00
3,718,079.80
37,774,555.51
100,626,662.33

34,304,709.93
176,460,294.75
7,039,242.70
44,625,478.23
85,054,693.42

(หมายเหตุ 8, 14)

2,561,463.94
5,953,032.55
5,894,715.75
355,710,486.32
10,748,589.89

4,418,729.41
7,522,147.48
5,886,750.20
365,312,046.12
10,548,589.89

(หมายเหตุ 9)
(หมายเหตุ 10)
(หมายเหตุ 11)

8,812,868.68
102,372,331.16
144,321,106.52

8,291,955.44
87,375,695.98
153,049,157.42

(หมายเหตุ 12)
(หมายเหตุ 13)

32,559,999.99
44,315,707.00
11,628,102.30
710,469,191.86

32,559,999.99
44,315,707.00
7,232,913.59
708,686,065.43

3
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542
2543
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ตั๋วเงินจาย
เจาหนี้การคา
สวนของหนี้ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
คาลิขสิทธิ์คางจาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
คาใชจายคางจายอื่น
อื่น ๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หมายเหตุ 14)

(หมายเหตุ 15)

(หมายเหตุ 15)

หนวย : บาท
2542

20,772,609.55
14,635,268.55
218,676,002.69
7,836,000.00

7,053,501.77
25,002,753.68
148,797,255.79
44,467,260.91

9,829,373.08
22,274,158.18
10,781,596.79
7,365,570.01
312,170,578.85
12,983,170.00
2,205,054.73
327,358,803.58

8,979,905.36
11,556,584.06
4,678,021.31
8,601,934.04
259,137,216.92
104,752,852.71
2,715,855.09
366,605,924.72

4
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542
2543
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 50,000,000 หุน @ 10.00 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
หุนสามัญ 21,098,713 หุน @ 10.00 บาท
สวนเกินมูลคาหุน
รายการขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้น - หลักทรัพยเผื่อขาย
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หมายเหตุ 5)

(หมายเหตุ 16)

หนวย : บาท
2542

500,000,000.00

500,000,000.00

210,987,130.00
81,042,800.25
(7,077,491.75)

210,987,130.00
81,042,800.25
(1,435,823.00)

5,549,641.96
92,608,307.82
383,110,388.28
710,469,191.86

5,438,801.06
46,047,232.40
342,080,140.71
708,686,065.43

5
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542
หนวย : บาท
2542

2543
รายไดจากการดําเนินงาน
รายไดจากการขาย
หนี้สูญรับคืน
รายไดอื่น
สวนแบงกําไรในบริษัทรวม
รวมรายได
คาใชจายจากการดําเนินงาน
ตนทุนขาย
คาใชจายในการขายและบริหาร
รายการขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
คาตอบแทนกรรมการ
รวมคาใชจาย
กําไร(ขาดทุน)กอนดอกเบี้ยจาย
และภาษีเงินไดนิติบุคคล
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรสุทธิ

1,136,658,671.45 757,528,487.16
11,962,167.76
36,248,373.47 40,453,829.55
920,913.24
988,517.37
1,173,827,958.16 810,933,001.84
787,411,312.74 517,509,037.91
274,971,142.59 220,142,718.68
(หมายเหตุ 10,12 และ 13)
824,921.39 39,056,173.58
(หมายเหตุ 16)
588,000.00
489,000.00
1,063,795,376.72 777,196,930.17

(หมายเหตุ 17)

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
จํานวนหุนสามัญ (หนวย : หุน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

110,032,581.44 33,736,071.67
(8,227,549.95) (17,883,459.97)
(34,034,402.17) (13,635,793.78)
67,770,629.32
2,216,817.92
3.21

0.11

21,098,713

21,098,713

6
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542

2543
ทุนเรือนหุน
หุนสามัญ
ยอดตนงวด
เพิ่มทุนระหวางงวด
ยอดปลายงวด
สวนเกินมูลคาหุน
ยอดตนงวด
เพิ่มระหวางงวด
ยอดปลายงวด
รายการขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้น-หลักทรัพยเผื่อขาย
ยอดตนงวด
เพิ่มระหวางงวด
ยอดปลายงวด
กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย
ยอดตนงวด
เพิ่มระหวางงวด
ยอดปลายงวด
ยังไมไดจัดสรร
ยอดตนงวด
เพิ่มระหวางงวด
ลดระหวางงวด
จายเงินปนผลระหวางงวด
ยอดปลายงวด
รวมสวนของผูถือหุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หนวย : บาท
2542

210,987,130.00
210,987,130.00

210,987,130.00
210,987,130.00

81,042,800.25
81,042,800.25

81,042,800.25
81,042,800.25

(1,435,823.00)
(5,641,668.75)
(7,077,491.75)

(1,435,823.00)
(1,435,823.00)

(หมายเหตุ 16)

5,438,801.06
110,840.90
5,549,641.96

5,438,801.06
5,438,801.06

(หมายเหตุ 16)
(หมายเหตุ 16)

46,047,232.40
67,770,629.32
(110,840.90)
(21,098,713.00)
92,608,307.82
383,110,388.28

43,830,414.48
2,216,817.92
46,047,232.40
342,080,140.71

7
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบกําไรสะสม
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542

2543
กําไรสะสมสวนที่ยังไมไดจัดสรร
กําไรสะสมสวนที่ยังไมไดจัดสรรตนงวด
กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับป
จายเงินปนผล
จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย
รวมกําไรสะสมสวนที่ยังไมไดจัดสรรปลายงวด
กําไรสะสมปลายงวด ประกอบดวย
จัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
รวมกําไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หมายเหตุ 16)
(หมายเหตุ 16)

หนวย : บาท
2542

46,047,232.40
67,770,629.32
(21,098,713.00)
(110,840.90)
92,608,307.82

43,830,414.48
2,216,817.92
46,047,232.40

5,549,641.96
92,608,307.82
98,157,949.78

5,438,801.06
46,047,232.40
51,486,033.46

8
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542
2543
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ
ปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)สุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)
คาเสื่อมราคา
สิทธิการเชาตัดบัญชี
รายการขาดทุนจากการโอนตัดทรัพยสินไมมีตัวตน
รายการขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
รายการขาดทุนจากสินคาชํารุด
สํารองสินคาเสื่อมสภาพและสินคาสูญหาย
สํารองสินคาเคลื่อนไหวชา
สํารองรับคืนสินคา
หนี้สงสัยจะสูญ (หนี้สูญรับคืน)
สวนแบง(กําไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
( กําไร)ขาดทุนจากการขายหลักทรัพยเผื่อขาย
กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทที่เกี่ยวของกัน
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนเงินทุนหมุนเวียน
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในตั๋วเงินรับ
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การคา
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินคาคงเหลือ
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในคาลิขสิทธิ์จายลวงหนา
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในคาแปลจายลวงหนา
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพยหมุนเวียนอื่น
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพยอื่น
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในตั๋วเงินจาย
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจาหนี้การคา
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในคาลิขสิทธิ์คางจาย
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในคาใชจายคางจายอื่น
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินอื่น
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หนวย : บาท
2542

67,770,629.32

2,216,817.92

26,917,699.98
8,728,050.90
200,975.23
824,921.39
13,470,102.41
9,757,627.83
454,936.74
110,756.13
(920,913.24)
(725,656.56)
(3,000.00)
126,586,130.13
3,321,162.90
6,740,166.59
(39,254,635.89)
1,857,265.47
1,569,114.93
(7,965.55)
(4,395,188.71)
(10,367,485.13)
69,878,746.90
849,467.72
10,717,574.12
6,103,575.48
(1,236,364.03)
(510,800.36)
171,850,764.57

22,509,810.38
11,600,370.06
39,056,173.58
14,758,674.75
(654,834.59)
18,197,861.62
(826,883.71)
(2,095,813.29)
(988,517.37)
93,380.00
103,867,039.35
(990,318.76)
(2,552,493.32)
(28,025,035.34)
882,743.77
1,177,012.66
(1,686,149.28)
(648,689.75)
9,690,005.59
78,798,071.05
1,365,071.64
7,401,818.15
1,673,212.72
173,460.43
1,015,122.84
172,140,871.75
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542

2543
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื้อหลักทรัพยเผื่อขาย
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพยเผื่อขาย
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทที่เกี่ยวของกัน
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนระยะยาว
เงินปนผลรับจากบริษัทรวม
ซื้อสินทรัพยถาวร
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพยรอจําหนาย
เงินสดสุทธิไดรับ(ใชไป)ในกิจกรรมการลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกูยืมระยะยาว
จายเงินปนผล
เงินสดสุทธิไดรับ(ใชไป)ในกิจกรรมการจัดหาเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หนวย : บาท
2542

(32,000,000.00)
45,937,176.56
3,000.00
(200,000.00)
400,000.00
(42,940,231.78)
(28,800,055.22)

(92,750,590.75)
14,881,860.00
600,000.00
(35,044,592.70)
(2,306,601.46)
(114,619,924.91)

13,719,107.78
(128,400,943.62)
(21,098,713.00)
(135,780,548.84)

(1,444,005.99)
(48,492,063.83)
(49,936,069.82)
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542

2543
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันตนงวด
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นงวด

7,270,160.51
34,304,709.93
41,574,870.44

หนวย : บาท
2542
7,584,877.02
26,719,832.91
34,304,709.93

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
1. เงินสดที่จายในระหวางปสําหรับ
ดอกเบี้ยจาย
8,272,275.55
17,964,008.97
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
23,316,828.05
4,154,765.91
2. รายละเอียดเพิ่มเติมในรายการที่ไมเปนตัวเงิน
ในป 2543 และ 2542 บริษัทฯ ไดปรับปรุงรายการขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายกับ
สวนของผูถือหุนจํานวนเงิน (5.62) ลานบาท และ (1.44) ลานบาท ตามลําดับ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542

1. หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน
การจัดประเภทรายการบัญชีใหม
งบดุล ณ วันที่ 31 ธั น วาคม 2542 และงบกํ า ไรขาดทุ น สํ า หรั บ ป สิ้ น สุ ด วั น เดี ยวกั น ที่ นํ า มา
เปรียบเทียบมีการจัดประเภทรายการทางบัญชีใหม เพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบกั บ งบการเงิ น ณ วั น ที่
31 ธันวาคม 2543
2. ขอความทั่วไป
- บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2517 บริษัทฯ แปลงสภาพเปนบริษัท (มหาชน) จํากัด เมื่ อ
วันที่ 29 เมษายน 2536 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ บมจ. 102 ตั้งอยูเลขที่ 800/30, 43-45 ซอยตระกู ล สุ ข ถนน
อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
- ลักษณะการดําเนินงานของบริษัทฯ
1. จํ า หน า ยหนั ง สื อ และวารสารในลั ก ษณะขายปลี ก ผ า นร า นซี เ อ็ ด บุ ค เซ็ น เตอร ซึ่ ง เป น ร า น
หนังสือของบริษัทฯ
2. ผลิ ต และจํ า หน า ยหนั ง สื อ และวารสารเชิ งวิ ชาการ บริ ษัท ฯ เป น ผู จํ า หน า ยหนั งสื อ เชิ งวิ ช าการ
ใหหนวยงานและสํานักพิมพอื่น เพื่อจําหนายใหกับรานหนังสือทั่วไป
3. รับจางโฆษณา เพื่อจัดลงในวารสารรายเดือน 7 ฉบับที่บริษัทฯ ผลิตขึ้น
4. รับจางพิมพ จําหนายอุปกรณและเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกสและรายไดอื่นๆ
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- ขอมูลเกี่ยวกับพนักงาน

จํานวนพนักงานถัวเฉลี่ย (คน)
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน (ลานบาท)

สําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2543
2542
700
586
100.82
80.29

- การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ดวยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2542 เมื่อวันที่
22 ธันวาคม 2542 ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ทาน โดยมีคุณสมบัติครบถวนตามที่ตลาด
หลักทรัพยฯ กําหนดทุกประการ
3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่ประกาศโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตแหงประเทศไทย โดยมีนโยบายการบัญชีที่สําคัญดังนี้
3.1 บริษัทฯ - รับรูรายไดจากการขายเมื่อสงมอบสินคาใหแกลูกคาเรียบรอยแลว
ยกเวนในกรณีขายฝากจะ
รับรู
รายได เมื่อตรวจนับสินคาในมือผูรับฝากขายตามกําหนดระยะเวลาที่ตกลงกัน
- รายไดจากการโฆษณา บันทึกเปนรายไดเมื่อมีการลงโฆษณาแลว
3.2 เงินลงทุนระยะสั้น เปนเงินลงทุนในหนวยลงทุนกองทุนรวม ซึ่งบริษัทฯถือเปนหลักทรัพยเผื่อขายแสดงดวย
มูลคายุติธรรม
3.3 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ประมาณขึ้นโดยพิจารณาจากลูกหนี้แตละรายที่คาดวาจะไมไดรับชําระ
3.4 สินคาคงเหลือ
- วัตถุดิบกระดาษและงานระหวางทํา บันทึกบัญชีในราคาทุนตามวิธีเขากอน-ออกกอน (FIFO) หรือมูลคา
สุทธิ ที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา
- สินคาสําเร็จรูปที่บริษัทเปนผูผลิตและสินคาสําเร็จรูปที่บริษัทซื้อมาเพื่อจําหนาย บันทึกบัญชีในราคาทุน
ตาม วิธีทุนถัวเฉลี่ย (Simple Average)หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา
- วารสารรับคืนไมมีการตีราคา
- สํารองเพื่อลดมูลคาสินคาคงเหลือพิจารณาจากสินคาเกา ลาสมัย เสื่อมสภาพและสูญหาย
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3.5 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ บันทึกบัญชีในราคาทุนเดิม และคํานวณคาเสื่อมราคาตามวิธีเสนตรงตามอายุการ
ใช งาน โดยประมาณดังนี้
- อาคาร
20
ป
- คาตกแตงอาคาร เครื่องใชสํานักงาน
5
ป
- เครื่องปรับอากาศ
5
ป
- ยานพาหนะ
5
ป
3.6 คาลิขสิทธิ์ตางประเทศคางจาย คํานวณในอัตราที่กําหนดในสัญญาของการทําหนังสือตางประเทศตามเกณฑ
คงคาง
3.7 เงินลงทุนในบริษัทรวม บันทึกตามวิธสี วนไดเสีย (Equity Method)
3.8 รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ แปลงคาเปนเงินบาท ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการยอด
คงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นงวดแปลงคา โดยการใชอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวดนั้น กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาดังกลาว ถือเปนรายไดหรือคาใชจายในงบ
กําไรขาดทุน
3.9 การจัดสรรกําไรสะสมเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 โดยบริษัทจะจัดสรร
สํารองเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
3.10 กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน คํานวณโดยหารกําไร(ขาดทุน)สุทธิดวยจํานวนหุนที่ออกและไดรับชําระ
แลวถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ณ วันสิ้นงวด ซึ่งไมไดคํานวณกําไรตอหุนปรับลด เนื่องจากบริษัทฯ ไมมีหุน
สามัญเทียบเทา
4. เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542 เงินสดในมือสวนหนึ่งจํานวนเงิน 10.36 ลานบาท และ 7.70
ลานบาท ตามลําดับ เปนเงินสดที่ไดรับจากการขายสินคาตามรานหนังสือซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรในวันทําการสิ้น
รอบระยะเวลาบัญชี
ซึ่งไดนําฝากธนาคาร ณ วัน
ทําการของรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป
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5. หลักทรัพยเผื่อขาย - สุทธิ
ประกอบดวย
2543
บาท
158,684,597.75
6,000,000.00
164,684,597.75
(7,077,491.75)
157,607,106.00

เงินลงทุนในกองทุนเปด
เงินลงทุนในกองทุนรวมหุนบุริมสิทธิ์-หุนกูดอยสิทธิ
รวม
หัก คาเผื่อการปรับมูลคา
สุทธิ

2542
บาท
171,896,117.75
6,000,000.00
177,896,117.75
(1,435,823.00)
176,460,294.75

6. ลูกหนี้การคา-สุทธิ
ประกอบดวย
2543
ลูกหนี้การคา-ขายหนังสือ
ลูกหนี้การคา-โฆษณา
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สํารองรับคืนสินคา
สุทธิ

2542

บาท
54,029,800.23
11,159,375.57
(24,927,870.76)
(2,486,749.53)

(27,414,620.29)
37,774,555.51

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

ลูกหนี้การคา-ขายหนังสือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542 แยกตามอายุหนี้ไดดังนี้
2543
2542
บาท
บาท
ใน Credit Term
13,490,568.97
36,440,718.86
เกิน Credit Term 1- 6 เดือน
17,305,158.81
161,123.14
เกิน Credit Term มากกวา 6 เดือนไมเกิน 1 ป
203,575.71
1,096,174.62
เกิน Credit Term มากกวา 1 ป
23,030,496.74
24,629,383.87
รวม
54,029,800.23
62,327,400.49
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสวนหนึ่งจํานวนเงิน 14.97 ลานบาท เปน
หนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การคา-สิ่งพิมพรายใหญที่เกิดจากการขายสินคาในป 2541 โดยไดบันทึกเปนหนี้สงสัยจะสูญ
ในงบกําไรขาดทุนสําหรับป 2541
7. สินคาคงเหลือ-สุทธิ
ประกอบดวย

กระดาษ
งานระหวางทํา
สินคาสําเร็จรูป
สินคาสําเร็จรูปในมือผูรับฝากขาย
สินคาสําเร็จรูป ณ สาขา
หัก สํารองสินคาเสื่อมสภาพและสินคาสูญหาย
สํารองสินคาเคลื่อนไหวชา
สุทธิ

2543
บาท
986,191.32
5,377,205.57
65,842,184.44
6,062,509.42
61,162,049.01
(14,512,126.16)
(24,291,351.27)
100,626,662.33

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

8. เงินลงทุนระยะยาว
ประกอบดวย

บัตรเงินฝาก
เงินฝากประจํา
รวม

2543
บาท
10,548,589.89
200,000.00
10,748,589.89

2542
บาท
10,548,589.89
10,548,589.89

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542 บัตรเงินฝาก เปนเงินลงทุนในรูปของบัตรเงินฝากกับ
ธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง โดยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.445 และ 4.13 - 4.5625 ตอป ตามลําดับ กําหนดไถถอน 5
ป ซึ่งไดโอนมาจากเงินลงทุนระยะสั้น เนื่องจากสถาบันการเงินถูกระงับการดําเนินกิจการเปนการถาวร ตามคําสั่ง
ของกระทรวงการคลังและองคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน(ปรส.) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2540 และ
บริษัทฯ ไดทําการเปลี่ยนตั๋วสัญญาใชเงินดังกลาวเปนบัตรเงินฝาก
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9. เงินลงทุนและเงินใหกูยืมแกบริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของกัน-สุทธิ
เงินลงทุนประกอบดวย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543
ประเภทกิจการ

บริษัท เอ็ม แอนด อี
จํากัด

สํานักพิมพผูผลิตวารสาร
เทคนิคและคูมือวิศวกร

ลักษณะ
ความสัมพันธ
บริษัทรวม

ทุนชําระแลว
บาท
400,000.00

สัดสวน
เงินลงทุน
25%

เงินลงทุน
วิธีราคาทุน
วิธีสวนไดเสีย
บาท
บาท
8,812,868.68

เงินปนผล
บาท
400,000.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542

บริษัท เธิรดเวฟ
บรอดคาสติ้ง จํากัด
บริษัท เอ็ม แอนด อี
จํากัด
บริษัท อินเตอร
เนชั่นแนล ซอฟแวร
แฟคตอรี่ จํากัด
หัก คาเผื่อการลดราคา
ของเงินลงทุนใน
-บริษัท เธิรดเวฟ
บรอดคาสติ้ง จํากัด
-บริษัท อินเตอร
เนชั่นแนล ซอฟแวร
แฟคตอรี่ จํากัด
สุทธิ

ประเภทกิจการ

ลักษณะ
ความสัมพันธ

ผลิตและดําเนินรายการ
โทรทัศนและวิทยุ
สํานักพิมพผูผลิตวารสาร
เทคนิคและคูมือวิศวกร
ออกแบบและผลิตซอฟ
แวรจําหนายตางประเทศ

บริษัทรวม

บาท
5,000,000.00

30%

บริษัทรวม

400,000.00

25%

50,000,000.00

3%

การมีผูบริหาร
รวมกัน

ทุนชําระแลว

สัดสวน
เงินลงทุน

เงินลงทุน
วิธีราคาทุน
วิธีสวนไดเสีย
บาท
บาท
1,500,000.00
-

เงินปนผล
บาท
-

8,291,955.44

600,000.00

1,500,000.00

-

-

(1,500,000.00)

-

(1,500,000.00)
-

8,291,955.44

600,000.00

งบการเงินสําหรับไตรมาส และสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 บริษัทฯ ไมไดรับรูสวนได
เสียจากเงินลงทุน ของบริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด เนื่องจากบริษัทรวมดังกลาวจัดทํางบการเงินยังไมแลวเสร็จ จึง
ยังมิไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต อยางไรก็ตามในไตรมาส 2 ป 2543 บริษัทฯ ไดรับงบการเงิน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542 ของบริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด ซึ่งไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี
รับอนุญาตอื่นแลว
บริษัทฯ จึงบันทึกรับรูสวนไดเสียจากเงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวในงบกําไรขาดทุน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 จํานวน 0.92 ลานบาท
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เงินใหกูยืมแกบริษัทรวม จํานวนเงิน 3.30 ลานบาท เปนเงินใหกูยืมแกบริษัท เธิรดเวฟ บรอดคาสติ้ง
จํากัด เดิมไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ทั้งจํานวนแลว โดยในไตรมาส 4 ป 2543 บริษัทรวมดังกลาวมีคําสั่งจาก
ศาลใหลมละลาย ทางบริษัทฯ เห็นวา บริษัทรวมไมมีทรัพยสินเพียงพอที่จะชําระคืนบริษัทฯ จึงปรับปรุงบัญชี
เงินใหกูยืมและบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญออกทั้งจํานวนในไตรมาส 4 ป 2543
10. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ
ประกอบดวย
รายการ
ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542
ซื้อเพิ่ม
รายการปรับปรุงขอผิดพลาด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543
คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542
คาเสื่อมราคาสําหรับป
รายการปรับปรุงขอผิดพลาด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพ ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543
มูล คาสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543
คาเสื่อมราคาที่แสดงในงบกําไรขาดทุน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543

ที่ดิน

14,243,213.00
14,243,213.00

อาคาร

คาตกแตง
อาคาร

เครื่องใช
สํานักงาน

เครื่องปรับ
อากาศ

ยานพาหนะ

(หนวย : บาท)
รวม

15,072,159.47
15,072,159.47

91,558,325.32
15,964,028.58
107,522,353.90

95,310,849.25
23,767,877.90
(277,165.25)
118,801,561.90

6,303,308.07
270,495.68
6,573,803.75

8,814,986.24
2,937,829.62
11,752,815.86

231,302,841.35
42,940,231.78
(277,165.25)
273,965,907.88

-

7,557,245.57
1,059,103.97
8,616,349.54

63,946,379.73
10,032,842.77
73,979,222.50

61,632,396.78
14,255,079.10
5,846.68
75,893,322.56

5,348,974.91
411,549.23
5,760,524.14

5,442,148.38
1,159,124.91
(82,036.70)
6,519,236.59

143,927,145.37
26,917,699.98
(76,190.02)
170,768,655.33

-

824,921.39
824,921.39

-

-

-

-

824,921.39
824,921.39

14,243,213.00

7,514,913.90

27,611,945.59

33,678,452.47

954,333.16

3,372,837.86

87,375,695.98

14,243,213.00

5,630,888.54

33,543,131.40

42,908,239.34

813,279.61

5,233,579.27

102,372,331.16
22,509,810.38
26,917,699.98

ในเดือนกุมภาพันธป 2544 บริษัทฯ ไดใหผูชํานาญการประเมินราคาอิสระแหงหนึ่งประเมินราคา
อาคารที่ไวใหเชาซึ่งเปนสวนหนึ่งของบัญชีอาคาร โดยมีราคาตามบัญชี จํานวนเงิน 3.63 ลานบาท ปรากฏวาราคา
ประเมินของอาคารมีมูลคา ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2544 จํานวนเงิน 2.80 ลานบาท ซึ่งเปนราคาที่กิจการสามารถ
ไดรับจากการขายอาคารดังกลาวในตลาดซื้อขายคลองแตต่ํากวาราคาตามบัญชีจํานวนเงิน 0.83 ลานบาท โดย
ผลตางที่เกิดขึ้นไดแสดงเปนรายการขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงบกําไรขาดทุนสําหรับป สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2543
ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง บริษัทฯ นําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงิน
กูยืม ระยะยาวจากธนาคารพาณิชย
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11. สิทธิการเชาอาคาร
สิทธิการเชาอาคาร เปนสิทธิการเชาพื้นที่ในศูนยการคาชั้นนํา เพื่อเปดสาขารานหนังสือ ซีเอ็ด
บุคเซ็นเตอร
บริษัทฯ นําสิทธิการเชา สวนใหญไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร
พาณิชย และสถาบันการเงิน และเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารพาณิชย
12. ทรัพยสินรอจําหนาย

ราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย
รายการปรับปรุงขอผิดพลาด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543
มูลคาสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543

ที่ดินและสิ่งปลูกสราง
รอจําหนาย
บาท
54,120,564.64
54,120,564.64
21,560,564.65
21,560,564.65
32,559,999.99
32,559,999.99

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542 ทรัพยสินรอจําหนายทั้งจํานวนเปนที่ดิน และอาคารซึ่งเดิม
บริษัทฯ มีวัตถุประสงคซื้อมาเพื่อใชดําเนินงาน แตจากการตรวจสอบสภาพแลวไมเหมาะสมที่จะใชดําเนินงานของ
บริษัทฯ จึงทําการปรับปรุงเพื่อขาย ดังนั้นจึงไดจัดประเภทเปนทรัพยสินรอจําหนาย
ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางดังกลาว บริษัทฯ นําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
และเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย
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ในป 2542 บริษัทฯ ไดมอบหมายใหผูชํานาญการประเมินราคาอิสระแหงหนึ่ง ประเมินราคาทรัพยสิน
รอจําหนายทุกแหง ปรากฏวาราคาประเมินของทรัพยสินรอจําหนายมีมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ณ วันที่ 27
ธันวาคม 2542 ซึ่งเปนราคาที่กิจการสามารถไดรับจากการขายสินทรัพยในตลาดซื้อขายคลองต่ํากวาราคาสินทรัพย
สุทธิที่แสดงในงบดุลของกิจการจํานวนเงิน 54.12 ลานบาท เทียบกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนจํานวนเงิน 32.56
ลานบาท บริษัทจึงปรับราคาทรัพยสินรอจําหนายลดลงโดยบันทึกผลตาง จํานวนเงิน 21.56 ลานบาท แสดงเปน
รายการขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงบกําไรขาดทุน
13. ที่ดินที่ไมไดใชดําเนินงาน

ราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย
รายการปรับปรุงขอผิดพลาด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543
มูลคาสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543

ที่ดินที่ไมไดใช
ดําเนินงาน
บาท
61,811,315.93
61,811,315.93
17,495,608.93
17,495,608.93
44,315,707.00
44,315,707.00

ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง บริษัทฯ นําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และ
เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย
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ในป 2542 บริษัทฯ ไดมอบหมายใหผูชํานาญการประเมินราคาอิสระแหงหนึ่ง ประเมินราคาที่
ดินที่ไมไดใชดําเนินงานทุกแหง ปรากฏวาราคาประเมินของที่ดินที่ไมไดใชดําเนินงานแหงหนึ่งมีมูลคาที่คาดวาจะ
ไดรับคืน ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2542 ซึ่งเปนราคาที่กิจการสามารถไดรับจากการขายสินทรัพยในตลาดซื้อขายคลอง
ต่ํากวาราคาสินทรัพยสุทธิที่แสดงในงบดุลของกิจการจํานวนเงิน 49.50 ลานบาท เทียบกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับ
คืนจํานวนเงิน 32.00 ลานบาท บริษัทจึงปรับราคาที่ดินที่ไมไดใชดําเนินงานลดลงโดยบันทึกผลตาง จํานวนเงิน
17.50 ลานบาท แสดงเปนรายการขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงบกําไรขาดทุน สวนที่ดินอีกแหงหนึ่งมี
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนสูงกวายอดสินทรัพยสุทธิ
14. สินเชื่อและภาระค้ําประกัน
สินเชื่อในรูปเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะยาว ค้ําประกันโดยมีเงินฝากประจํา ที่ดิน
พรอมสิ่งปลูกสราง ตามหมายเหตุ 10 สิทธิการเชาอาคาร ตามหมายเหตุ 11 ทรัพยสินรอหนาย ตามหมายเหตุ 12
และที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่ไมไดใชดําเนินงาน ตามหมายเหตุ 13 เปนหลักทรัพยค้ําประกัน
15. เงินกูยืมระยะยาว
ประกอบดวย

เงินกูยืมจากธนาคาร
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
รวม
หัก สวนของหนี้ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป
สุทธิ

2543
บาท
20,819,170.00
20,819,170.00
(7,836,000.00)
12,983,170.00

2542
บาท
140,419,066.69
8,801,046.93
149,220,113.62
(44,467,260.91)
104,752,852.71
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เงินกูยืมระยะยาว มีวงเงินกู อัตราดอกเบี้ย และภาระค้ําประกันตางๆ ดังนี้
(หนวย : ลานบาท)

ลําดับที่ วงเงินกู

1.
2.
3.
4.
5.

หนี้คงคาง ผูใหกู
อัตราดอกเบี้ยรอยละ
ภาระค้ําประกัน
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2542
2543
2542
2543
80.73
11.06
62.31 ธนาคารพาณิชย และ
MLR
MLR
สิทธิการเชา
สถาบันการเงินหลายแหง
30.00
24.77 ธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง MLR
MLR
ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง
72.00
42.94 ธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง MLR
MLR
ที่ดิน อาคาร พรอมสิ่งปลูกสราง
และสิทธิการเชา
26.86
9.76
15.16 ธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง MLR + 1 MLR + 1 ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง
13.00
4.04 ธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง MLR + 2 MLR + 2 ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง

การชําระคืนเงินกู
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 เงินกูยืมระยะยาวตามลําดับที่ 1–5 เปนเงินกูรวม 9 วงเงินคงคางผอนชําระ
อยูระหวาง 22-54 งวด โดยผอนชําระงวดละ 203,000–450,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ จะตองชําระเงินกูใหครบถวนใน
ระหวางป 2547-2548
16. การจายเงินปนผลและสํารองตามกฎหมาย
16.1

การจายเงินปนผลและสํารองตามกฎหมาย

ตามมติที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2543 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2543 มีมติเปนเอกฉันท
ใหจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป 2542 แกผูถือหุนที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 7
เมษายน 2543 ในอัตราหุนละ 1 บาท จากจํานวนหุนคงเหลือ ณ สิ้นปรวมเปนเงินปนผลทั้งสิ้น 21.10 ลานบาท
ซึ่งบริษัทฯ จายเงินปนผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2543 และอนุมัติจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน
0.11 ลานบาท
16.2

คาตอบแทนกรรมการ

ตามมติที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2543 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2543 มีมติเปนเอก
ฉันทใหมีการจายคาบําเหน็จแกกรรมการ ที่ดํารงตําแหนง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 ทานละ 30,000 บาท และ
สําหรับประธานกรรมการบริษัทฯ 40,000 บาท สําหรับผลการดําเนินงานป 2542
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17. ภาษีเงินไดนิติบุคคล
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคํานวณในอัตรารอยละ 30 ของกําไรสุทธิตามบัญชี
เงินลงทุนในบริษัทรวม บวกดวยคาใชจายตองหามตามประมวลรัษฎากร

กอนรับรูสวนไดเสียจาก

18. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
บริษัทฯดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจเดียวคือธุรกิจผลิต และจําหนายหนังสือและดําเนินธุรกิจใน
สวนงานทางภูมิศาสตรเดียว คือในประเทศไทย ดังนั้นรายได กําไร และสินทรัพยทั้งหมดที่แสดง ในงบการเงิน จึง
เกี่ยวกับสวนงานธุรกิจ และสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว
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19. งบกําไรขาดทุนสําหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542
งบกําไรขาดทุนสําหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542 ซึ่งไดสอบทานตาม
วิธีการที่สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย กําหนดในแถลงการณมาตรฐานการ
สอบบัญชีที่เกี่ยวกับเรื่องนี้แลวดังนี้
ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว
สําหรับไตรมาส
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2543
2542
พันบาท
พันบาท
รายไดจากการดําเนินงาน
รายไดจากการขาย
รายไดอื่น
สวนแบงกําไรในบริษัทรวม
รวมรายได
คาใชจายจากการดําเนินงาน
ตนทุนขาย
คาใชจายในการขายและบริหาร
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
คาตอบแทนกรรมการ
รวมคาใชจาย

กําไร(ขาดทุน)กอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน (หนวย : บาท)
จํานวนหุนสามัญ (หนวย : พันหุน)

326,820
5,858
921
333,599

225,887
9,277
235,164

238,931
77,498
825
147
317,401
16,198
(1,050)
(5,073)
10,075

174,830
54,938
39,056
117
268,941
(33,777)
(3,772)
6,705
(30,844)

0.48
21,099

(1.46)
21,099
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20. หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นภายหนา
นอกจากหนี้สินที่ปรากฏในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542 บริษัท ยังมีหนี้สินที่
อาจจะเกิดขึ้นกับธนาคารเกี่ยวกับ Letter of Guarantee เปนจํานวนเงิน 3.95 ลานบาท และ 2.66 ลานบาท
ตามลําดับ
21. ปญหาป ค.ศ. 2000 (ยังไมไดตรวจสอบ)
บริษัทฯ ไดวิเคราะห ประเมินผลและแกไข ระบบคอมพิวเตอรเพื่อแกไขปญหาป ค.ศ. 2000 แลว
เสร็จเมื่อตนป 2541 ผลปรากฏวาบริษัทฯ ไมมีผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอระบบคอมพิวเตอร และระบบการจัดการ
ภายในองคกร ระบบการผลิต ระบบการขายและการจัดจําหนาย ระบบรานคาปลีก และระบบบริการ นอกจากนี้
บริษัทฯ กําหนดใหหนวยงานบริหารเปนผูรับผิดชอบระบบการจัดการใหมีความสามารถรองรับปญหาป ค.ศ. 2000
บริษัทฯ ไมมผี ลกระทบที่มีสาระสําคัญในผลการดําเนินธุรกิจของบริษัทรวม เนื่องจากบริษัทรวมเปน
บริษัทฯ ที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย
บริษัทฯ มีผลกระทบที่เกิดขึ้นจากระบบบัญชีโดยบริษัทฯ เริ่มใชโปรแกรมใหมนี้ในไตรมาส 3 ป
2542 ในการใชโปรแกรมใหมนี้ บริษัทฯ มีแนวทางดําเนินการมิใหมีผลกระทบใด ๆ ตอการเปดเผยขอมูลในงบ
การเงินและคาใชจายที่เกี่ยวของมีมูลคาไมเปนนัยสําคัญแตอยางใด (โดยประเมินจากความพรอมในอุปกรณ
คอมพิวเตอรที่บริษัทฯ มีอยูในปจจุบัน) โดยบริษัทฯ ไดแกไขปญหาป ค.ศ. 2000 เปนที่เรียบรอยแลว ซึ่งจากการ
ตรวจสอบการทํางานของระบบคอมพิวเตอรหลังจากผานป ค.ศ. 2000 นั้น ไมพบปญหาที่กอใหเกิดผลกระทบกับ
บริษัทฯ ภายหลังวันที่ในงบดุลจนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2544 บริษัทฯ ไมไดรับผลกระทบจากปญหาดังกลาว

