
รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอตอผูถือหุนและคณะกรรมการของ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)   
 
   ขาพเจาไดสอบทานงบดุล   ณ  วันที่  31 มีนาคม  2544   งบกําไรขาดทุน งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุน  งบกําไรสะสม และงบกระแสเงินสด    สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 
มีนาคม 2544   ของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น  จํากัด  (มหาชน)    ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความ
ถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลาน้ี  สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงิน
ดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา 
 
  ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีเก่ียวกับการสอบทาน    ซึ่ง
กําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานสอบทาน เพ่ือใหไดความเชื่อม่ันอยางพอประมาณวา   งบ
การเงินแสดงขอมูลท่ีขดัตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม  การสอบทานน้ีมีขอบเขตจํากัด โดยสวน
ใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการ และการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน  จึงใหความ
เชื่อม่ันนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองทั่วไป  ดังน้ันขาพเจาจึงไมอาจแสดง
ความเห็นตองบการเงินที่สอบทานได 
 
  ขาพเจาเห็นวาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรใน
สาระสําคัญตาม   หลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา 
 
  งบการเงินสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31  ธันวาคม  2543 ของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด 
(มหาชน) ไดมีการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอ่ืนในสํานักงานเดียวกัน และเสนอรายงานไวอยางไมมีเง่ือนไข
ตามรายงานลงวันที่ 15  กุมภาพันธ  2544  งบดุล  ณ วันที่  31  ธันวาคม  2543  ท่ีแสดงเปรียบเทียบเปนสวน
หน่ึงของงบการเงินดังกลาว 
   
  นอกจากน้ี งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุน งบกําไรสะสม 
และ งบกระแสเงินสด  สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่  31 มีนาคม 2543 ท่ีแสดงเปรียบเทียบมีการสอบทานโดย
ผูสอบบัญชีอ่ืนดวยเชนกัน  ตามรายงานลงวันที่ 10  พฤษภาคม 2543 ซึ่งไดแสดงความเชื่อม่ันอยางมีเง่ือนไข
เก่ียวกับบริษัทฯไมไดรับรูสวนไดเสียจากเงินลงทุนในบริษัทรวม  เน่ืองจากบริษัทรวมไมไดจัดทํางบการเงิน
รายไตรมาส 
  
         บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด 
 
 
              (นางสาววรรญา  พุทธเสถียร) 
        ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4387 
กรุงเทพมหานคร 
วันที่  8  พฤษภาคม  2544 



2                             
บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)

งบดุล
ณ วันท่ี  31 มีนาคม 2544 และ 31 ธันวาคม 2543

(หนวย : พันบาท)
2544 2543

ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
             สินทรัพย สอบทานแลว
สินทรัพยหมุนเวียน
     เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ  5) 53,670                     41,575                     
     เงินลงทุนระยะสั้น (หมายเหตุ  6) 160,157                   157,607                   
     ตั๋วเงินรับ 4,780                       3,718                       
     ลูกหนี้การคา-สุทธิ (หมายเหตุ  7) 48,447                     37,774                     
     สินคาคงเหลือ-สุทธิ (หมายเหตุ  8) 76,988                     100,627                   
     สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
             คาลิขสิทธิ์จายลวงหนา 2,964                       2,561                       
             คาแปลจายลวงหนา 5,849                       5,953                       
            อื่น ๆ 13,315                     5,895                       
             รวมสินทรัพยหมุนเวียน 366,170                   355,710                   
เงินลงทุนระยะยาว (หมายเหตุ  9, 15) 10,749                     10,749                     
เงินลงทุนและเงินใหกูยืมแกบริษัทรวม-สุทธิ (หมายเหตุ  10) 8,813                       8,813                       
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ (หมายเหตุ  11) 109,371                   102,372                   
สิทธิการเชาอาคาร (หมายเหตุ  12) 142,197                   144,321                   
สินทรัพยอื่น
      ทรัพยสินรอจําหนาย (หมายเหตุ  13) 32,560                     32,560                     
      ท่ีดินท่ีไมไดใชดําเนินงาน (หมายเหตุ  14) 44,316                     44,316                     
      อื่น ๆ 13,479                     11,628                     
             รวมสินทรัพย 727,655                   710,469                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)

งบดุล
ณ วันท่ี  31 มีนาคม 2544 และ 31 ธันวาคม 2543

(หนวย : พันบาท)
2544 2543

ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
             หนี้สินและสวนของผูถือหุน สอบทานแลว
หนี้สินหมุนเวียน
     เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (หมายเหตุ 15) 14,248                     20,773                     
     ตั๋วเงินจาย 14,346                     14,635                     
     เจาหนี้การคา 224,101                   218,676                   
     สวนของหนี้ระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระในหนึ่งป (หมายเหตุ 15,16) -                           7,836                       
     หนี้สินหมุนเวียนอื่น
             คาลิขสิทธิ์คางจาย 14,001                     9,829                       
             ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 28,696                     22,274                     
             คาใชจายคางจายอื่น 12,225                     10,782                     
             อื่น ๆ 19,521                     7,366                       
            รวมหนี้สินหมุนเวียน 327,138                   312,171                   
เงินกูยืมระยะยาว (หมายเหตุ 15,16) -                           12,983                     
หนี้สินอื่น 2,125                       2,205                       
             รวมหนี้สิน 329,263                   327,359                   

 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)

งบดุล
ณ วันท่ี  31 มีนาคม 2544 และ 31 ธันวาคม 2543

(หนวย : พันบาท)
2544 2543

ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
สวนของผูถือหุน สอบทานแลว
   ทุนเรือนหุน
      ทุนจดทะเบียน
          หุนสามัญ 50,000,000 หุน @ 10.00 บาท 500,000                   500,000                   
      ทุนท่ีออกและเรียกชําระแลว
         หุนสามัญ 21,098,713 หุน @ 10.00 บาท 210,987                   210,987                   

      สวนเกินมูลคาหุน 81,043                     81,043                     
   รายการขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย (หมายเหตุ 6) (9,527)                      (7,078)                      
   กําไรสะสม
          จัดสรรแลว
             สํารองตามกฎหมาย 5,550                       5,550                       
          ยังไมไดจัดสรร 110,339                   92,608                     
             รวมสวนของผูถือหุน 398,392                   383,110                   
                 รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 727,655                   710,469                   

 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หนวย : พันบาท)
2544 2543

รายไดจากการดําเนินงาน
      รายไดจากการขาย 350,150                   221,512                
      รายไดอ่ืน 7,926                       10,711                 
                   รวมรายได 358,076                   232,223                
คาใชจายจากการดําเนินงาน
      ตนทุนขาย 257,314                   160,053                
      คาใชจายในการขายและบริหาร 75,943                     56,581                 
      คาตอบแทนกรรมการ (หมายเหตุ 17) 147                         147                      
                  รวมคาใชจาย 333,404                   216,781                
กําไร(ขาดทุน)กอนดอกเบี้ยจาย
       และภาษีเงินไดนิติบุคคล 24,672                     15,442                 
ดอกเบี้ยจาย (167)                        (2,778)                  
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (หมายเหตุ 18) (6,774)                     (2,318)                  
กําไรสุทธิ 17,731                     10,346                 

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน (หนวย: บาท) 0.84                        0.49                     
จํานวนหุนสามัญ  (หนวย : พันหุน) 21,099                     21,099                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สอบทานแลว

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
 งบกําไรขาดทุน

สําหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่  31 มีนาคม  2544  และ  2543

ยังไมไดตรวจสอบ
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน

(หนวย : พันบาท)
2544 2543

ทุนเรือนหุน
      หุนสามัญ
             ยอดตนงวด 210,987                   210,987                   
             เพิ่มทุนระหวางงวด -                           -                           
             ยอดปลายงวด 210,987                   210,987                   
       สวนเกินมูลคาหุน
             ยอดตนงวด 81,043                     81,043                     
             เพิ่มระหวางงวด -                           -                           
             ยอดปลายงวด 81,043                     81,043                     
รายการขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย
            ยอดตนงวด (7,077)                      -                           
             เพิ่มระหวางงวด (2,450)                      (3,793)                      
             ยอดปลายงวด (9,527)                      (3,793)                      
กําไร(ขาดทุน)สะสม
      จัดสรรแลว
         สํารองตามกฎหมาย
             ยอดตนงวด 5,550                       5,439                       
             เพิ่มระหวางงวด -                           -                           
             ยอดปลายงวด 5,550                       5,439                       
      ยังไมไดจัดสรร
             ยอดตนงวด 92,608                     46,047                     
             เพิ่มระหวางงวด 17,731                     10,346                     
             ยอดปลายงวด 110,339                   56,393                     
               รวมสวนของผูถือหุน 398,392                   350,069                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับไตรมาส ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2544 และ 2543

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบกําไรสะสม

(หนวย : พันบาท)
2544 2543

กําไรสะสมสวนท่ียังไมไดจัดสรร
       กําไรสะสมสวนท่ียังไมไดจัดสรรตนงวด 92,608                     46,047                     
       กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับไตรมาส 17,731                     10,346                     
รวมกําไรสะสมสวนท่ียังไมไดจัดสรรปลายงวด 110,339                   56,393                     

 
กําไรสะสมปลายงวด ประกอบดวย  
       จัดสรรแลว
              สํารองตามกฎหมาย 5,550                       5,439                       
       ยังไมไดจัดสรร 110,339                   56,393                     
รวมกําไรสะสม 115,889                   61,832                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับไตรมาส ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2544 และ 2543

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

(หนวย : พันบาท)
2544 2543

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
    กําไรสุทธิ 17,731 10,346
    ปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)สุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)
         คาเสื่อมราคา 6,924 5,426
         สิทธิการเชาตัดบัญชี 2,124 2,124
         รายการขาดทุนจากการโอนตัดทรัพยสินไมมีตัวตน -                           100
         รายการขาดทุนจากสินคาชํารุด 2,460 3,372
         สํารองสินคาเสื่อมสภาพและสินคาสูญหาย -                           1,608
         สํารองสินคาเคลื่อนไหวชา 540 1,023
         สํารองรับคืนสินคา 498 -                           
         หนี้สงสัยจะสูญ (หนี้สูญรับคืน) (542) 235
        (กําไร)ขาดทุนจากการขายหลักทรัพยเผื่อขาย (408) -                           
         กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนเงินทุนหมุนเวียน 29,327 24,234
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในตั๋วเงินรับ (1,062) 2,564
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การคา (10,627) 8,804
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินคาคงเหลือ 23,602 1,113
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในคาลิขสิทธิ์จายลวงหนา (403) (265)
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในคาแปลจายลวงหนา 104 124
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพยหมุนเวียนอื่น (7,420) 782
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพยอื่น (1,851) (792)
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในตั๋วเงินจาย (289) (3,501)
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจาหนี้การคา 2,461 7,962
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในคาลิขสิทธิ์คางจาย 4,171 2,775
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 6,422 (1,275)
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในคาใชจายคางจายอื่น 5,905 131
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น 7,694 1,688
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินอื่น (80) (293)
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน 57,954 44,051

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
สอบทานแลว

สําหรับไตรมาส สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2544 และ 2543

ยังไมไดตรวจสอบ



9                              
บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

(หนวย : พันบาท)
2544 2543

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
     ซื้อหลักทรัพยเผื่อขาย (27,000) -                           
     เงินสดรับจากการขายหลักทรัพยเผื่อขาย 22,408 -                           
     (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนระยะยาว -                           (200)
     ซื้อท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ (13,924) (9,648)
     ขายท่ีดิน อาคาร และ อุปกรณ 1 -                           
เงินสดสุทธิไดรับ(ใชไป)ในกิจกรรมการลงทุน (18,515) (9,848)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
     เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (6,525) 4,995                       
     เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกูยืมระยะยาว (20,819) (30,757)
เงินสดสุทธิไดรับ(ใชไป)ในกิจกรรมการจัดหาเงิน (27,344) (25,762)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับไตรมาส ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2544 และ 2543

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

(หนวย : พันบาท)
2544 2543

เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง) 12,095                     8,441                       
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันตนงวด 41,575                     34,305                     
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด 53,670                     42,746                     

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
     1. เงินสดท่ีจายในระหวางงวดสําหรับ
                 ดอกเบ้ียจาย 244                          2,897                       
                 ภาษีเงินไดนิติบุคคล 352                          3,249                       
      2. รายการท่ีไมกระทบ กระแสเงินสด
                 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2544 และ 2543 บริษัทฯ ไดปรับปรุงรายการขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพย
          เผื่อขายกับสวนของผูถือหุนจํานวนเงิน (2.45) ลานบาท และ (3.79) ลานบาท ตามลําดับ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

สําหรับไตรมาส ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2544 และ 2543
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

 
1. หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน 
 

  งบกระแสเงินสดสําหรับไตรมาส  ส้ินสุดวันที่  31  มีนาคม   2543 ที่นํามาเปรียบเทียบมีการจัดประเภท
รายการทางบัญชีใหม  เพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบกับงบการเงิน  ณ  วันที่  31  มีนาคม  2544 
 

2. ขอความทั่วไป 
    
 - บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2517 บริษัทฯ แปลงสภาพเปนบริษัท (มหาชน) จํากัด เมื่อ

วันที่ 29 เมษายน  2536  ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ บมจ. 102 ตั้งอยูเลขที่ 800/30, 43-45  ซอยตระกูลสุข  ถนน
อโศก-ดินแดง  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย 

 - ลักษณะการดําเนินงานของบริษัทฯ 
  1. จําหนายหนังสือ    และวารสารในลักษณะขายปลีก  ผานรานซีเอ็ดบุค เ ซ็นเตอร     ซ่ึงเปนราน 
    หนังสือของบริษัทฯ   
  2. ผลิตและจําหนายหนังสือ และวารสารเชิงวิชาการ  บริษัทฯ  เปนผูจํ าหนายหนังสือเชิงวิชาการ 
     ใหหนวยงานและสํานักพิมพอื่น เพื่อจําหนายใหกับรานหนังสือทั่วไป 
  3. รับจางโฆษณา เพื่อจัดลงในวารสารรายเดือน  7  ฉบับที่บริษัทฯ ผลิตขึ้น 
  4. รับจางพิมพ  จําหนายอุปกรณและเคร่ืองมือทางอิเล็กทรอนิกสและรายไดอื่นๆ   
 
 - ขอมูลเกี่ยวกับพนักงาน 
                      สําหรับไตรมาส 
                ส้ินสุดวันที่ 31  มีนาคม 

 2544 2543 
จํานวนพนักงานถัวเฉลี่ย  (คน) 814 635 
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน  (ลานบาท) 30.15 25.47 

 
- การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

  ดวยที่ประชุมคณะกรรมการ  บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด  (มหาชน) คร้ังที่ 6/2542  เมื่อวันที่  22  
ธันวาคม  2542 ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ทาน โดยมีคุณสมบัติครบถวนตามที่ตลาด
หลักทรัพยฯ กําหนดทุกประการ 
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3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
 

  งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่ประกาศโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตแหงประเทศไทย โดยมีนโยบายการบัญชีที่สําคัญดังนี้ 

 3.1 บริษัทฯ - รับรูรายไดจากการขายเมื่อสงมอบสินคาใหแกลูกคาเรียบรอยแลว        ยกเวนในกรณีขายฝากจะ
รับรูรายได เมื่อตรวจนับสินคาในมือผูรับฝากขายตามกําหนดระยะเวลาที่ตกลงกัน 

    - รายไดจากการโฆษณา  บันทึกเปนรายไดเมื่อมีการลงโฆษณาแลว  
 3.2 เงินลงทุนระยะส้ัน เปนเงินลงทุนในหนวยลงทุนกองทุนรวม ซ่ึงบริษัทฯถือเปนหลักทรัพยเผื่อขายแสดงดวย  

มูลคายุติธรรม 
 3.3 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  ประมาณขึ้นโดยพิจารณาจากลูกหนี้แตละรายที่คาดวาจะไมไดรับชําระ 
  3.4 สินคาคงเหลือ 
  - วัตถุดิบกระดาษและงานระหวางทํา บันทึกบัญชีในราคาทุนตามวิธีเขากอน-ออกกอน (FIFO) หรือมูลคา

สุทธิ ที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา 
   - สินคาสําเร็จรูปที่บริษัทเปนผูผลิตและสินคาสําเร็จรูปที่บริษัทซ้ือมาเพื่อจําหนาย บันทึกบัญชีในราคาทุน

ตาม วิธีทุนถัวเฉลี่ย (Simple Average)หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา 
   - วารสารรับคืนไมมีการตีราคา 
  - สํารองเพื่อลดมูลคาสินคาคงเหลือพิจารณาจากสินคาเกา  ลาสมัย  เส่ือมสภาพและสูญหาย 
  3.5 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ บันทึกบัญชีในราคาทุน  และคํานวณคาเส่ือมราคาตามวิธีเสนตรงตามอายุการใช

งาน  โดยประมาณดังนี้ 
   - อาคาร     20 ป 
  - เคร่ืองตกแตงอาคาร เคร่ืองใชสํานักงาน 5 ป 
  - เคร่ืองปรับอากาศ    5 ป 
  - ยานพาหนะ    5 ป 
 3.6 คาลิขสิทธ์ิตางประเทศคางจาย คํานวณในอัตราที่กําหนดในสัญญาของการทําหนังสือตางประเทศตามเกณฑ

คงคาง 
 3.7 เงินลงทุนในบริษัทรวม บันทึกตามวิธีสวนไดเสีย (Equity Method) 
 3.8 รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน  ณ  วันที่เกิดรายการ  ยอด

คงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันส้ินงวดแปลงคาโดยการใชอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันส้ินงวดนั้น กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาดังกลาว ถือเปนรายไดหรือคาใชจายในงบ
กําไรขาดทุน 

  3.9 การจัดสรรกําไรสะสมเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 โดยบริษัทฯจะจัดสรร
สํารองเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

 3.10 กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน   คํานวณโดยหารกําไร(ขาดทุน)สุทธิดวยจํานวนหุนที่ออกและไดรับชําระ
แลวถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ณ วันส้ินงวด  ซ่ึงไมไดคํานวณกําไรตอหุนปรับลด  เนื่องจากบริษัทฯ ไมมีหุน
สามัญเทียบเทา 
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4. รายการระหวางกัน 
 
  รายการระหวางกันของบริษัทฯ กับบริษัทรวมที่มีสาระสําคัญมีดังนี้ 
 
       4.1  รายไดและคาใชจายระหวางกัน 
                สําหรับไตรมาส 
                       ส้ินสุดวันที่  31  มีนาคม 

2544      2543 
             พันบาท  พันบาท 

     มูลคาซ้ือสินคา 
     - บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด       575     209   
       4.2  สินทรัพยและหนี้สินระหวางกัน 

      ณ วันที่  31  มีนาคม     ณ วันที่  31  ธันวาคม 
2544    2543 

             พันบาท  พันบาท 
                    เจาหนี้การคา 
                    - บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด                 1,381               1,561   

 
รายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญระหวางบริษัทฯ กับบริษัทรวม มีการกําหนดราคาเปนไปตามราคา

ตลาด ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบไดกับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก       
 

5.   เงินสดและเงินฝากธนาคาร   
 

  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2544 และ 31 ธันวาคม  2543 เงินสดในมือสวนหนึ่งจํานวนเงิน 6.20 ลานบาท 
และ 10.36 ลานบาท ตามลําดับ เปนเงินสดที่ไดรับจากการขายสินคาตามรานหนังสือซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรในวัน
ทําการส้ินรอบระยะเวลาบัญชี ซ่ึงไดนําฝากธนาคาร ณ วันทําการของรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป 
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6.  เงินลงทุนระยะส้ัน 
 
    ประกอบดวย 
              ณ วันที่                   ณ วันที่  
                   31  มีนาคม  2544    31  ธันวาคม  2543 

 พันบาท พันบาท 
หลักทรัพยเผื่อขาย :-   
-  เงินลงทุนในกองทุนเปด 163,684 158,685 
-  เงินลงทุนในกองทุนรวมหุนบุริมสิทธ์ิ-หุนกูดอยสิทธิ     6,000    6,000 
                 รวม 169,684 164,685 
หัก คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน     (9,527)     (7,078) 
                 สุทธิ 160,157 157,607 

 
  7. ลูกหนี้การคา-สุทธิ 
 
    ประกอบดวย   
                    ณ วันที่                                                    ณ วันที่  
         31  มีนาคม  2544            31  ธันวาคม  2543 

  พันบาท  พันบาท 
ลูกหนี้การคา-ขายหนังสือ  65,894  54,030 
ลูกหนี้การคา-โฆษณา    9,897  11,159 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (24,360)  (24,928)  
       สํารองรับคืนสินคา   (2,984) (27,344)   (2,487) (27,415) 
                สุทธิ  48,447  37,774 

 
   ลูกหนี้การคา-ขายหนังสือ  แยกตามอายุหนี้ไดดังนี้  
                      ณ วันที่                             ณ วันที่  
                 31  มีนาคม  2544        31  ธันวาคม  2543 
   พันบาท   พันบาท 
ใน Credit Term 38,595 13,491 
เกิน Credit Term 1- 6 เดือน  4,729 17,305 
เกิน Credit Term มากกวา 6 เดือนไมเกิน 1 ป     320      204 
เกิน Credit Term มากกวา 1 ป 22,250 23,030 
                            รวม 65,894 54,030 
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   ณ วันที่ 31 มีนาคม 2544 และ 31  ธันวาคม 2543 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสวนหนึ่งจํานวนเงิน 14.97 
ลานบาท เปนหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การคา-ส่ิงพิมพรายใหญที่เกิดจากการขายสินคาในป 2541  

 
8.   สินคาคงเหลือ-สุทธิ 
 
     ประกอบดวย 
                      ณ วันที่                         ณ วันที่  
                   31  มีนาคม  2544        31  ธันวาคม  2543 

 พันบาท พันบาท 
กระดาษ    449     986 
งานระหวางทํา  4,629    5,377 
สินคาสําเร็จรูป 61,520  65,842 
สินคาสําเร็จรูปในมือผูรับฝากขาย   5,068    6,063 
สินคาสําเร็จรูป ณ สาขา 44,616  61,162 
หัก สํารองสินคาเส่ือมสภาพและสินคาสูญหาย (14,462)  (14,512) 
      สํารองสินคาเคลื่อนไหวชา (24,832)   (24,291) 
               สุทธิ 76,988 100,627 

 
9. เงินลงทุนระยะยาว 
 
    ประกอบดวย     
                      ณ วันที่                         ณ วันที่  
                   31  มีนาคม  2544        31  ธันวาคม  2543 

 พันบาท พันบาท 
บัตรเงินฝาก 10,549 10,549 
เงินฝากประจํา      200      200 
      รวม 10,749 10,749 

 
   ณ  วันที่ 31  มีนาคม 2544 และ 31 ธันวาคม  2543     บัตรเงินฝาก เปนเงินลงทุนในรูปของบัตรเงิน
ฝากกับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง  โดยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.2024 และ 3.445 ตอป  ตามลําดับ  กําหนดไถถอน  5  
ป   ซ่ึงไดโอนมาจากเงินลงทุนระยะส้ัน  เนื่องจากสถาบันการเงินถูกระงับการดําเนินกิจการเปนการถาวร ตามคําส่ัง
ของกระทรวงการคลังและองคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน(ปรส.) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม  2540 และ
บริษัทฯ ไดทําการเปลี่ยนตั๋วสัญญาใชเงินดังกลาวเปนบัตรเงินฝาก 
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    ณ วันที่ 31 มีนาคม 2544 และ 31 ธันวาคม 2543 เงินฝากประจําทั้งจํานวน เปนเงินฝากประจํากับ
ธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง ซ่ึงบริษัทฯ นําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารพาณิชยแหงนี้ 

 
10. เงินลงทุนและเงินใหกูยืมแกบริษัทรวม - สุทธิ 
 
     เงินลงทุนประกอบดวย 

                                                    ณ วันที่ 31 มีนาคม  2544 และ 31 ธันวาคม 2543 
 ประเภทกิจการ ลักษณะ ทุนชําระแลว สัดสวน เงินลงทุน เงินปนผล 
  ความสัมพันธ  เงินลงทุน วิธีสวนไดเสีย  
   พันบาท  พันบาท พันบาท 
บริษัท เอ็ม แอนด อี  สํานักพิมพผูผลิตวารสาร บริษัทรวม   400 25% 8,813 - 
 จํากัด เทคนิคและคูมือวิศวกร      
     

   งบการเงิน สําหรับไตรมาส ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2544  และ  2543  บริษัทฯ ไมไดรับรูสวนได เสีย
จากเงินลงทุนของบริษัท เอ็ม แอนด อี  จํากัด  เนื่องจากบริษัทรวมดังกลาวไมไดจัดทํางบการเงินรายไตรมาส     
อยางไรก็ตามในไตรมาส 2 ป 2543  บริษัทฯ ไดรับงบการเงินสําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542  ของบริษัท 
เอ็ม แอนด อี  จํากัด  ซ่ึงไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแลว  บริษัทฯ จึงบันทึกรับรูสวนไดเสีย
จากเงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวในงบกําไรขาดทุน สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543  จํานวน 0.92 ลาน
บาท 

 
     เงินใหกูยืมแกบริษัทรวม จํานวนเงิน 3.30 ลานบาท เปนเงินใหกูยืมแกบริษัท เธิรดเวฟ บรอดคาสติ้ง 
จํากัด  ไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ทั้งจํานวนแลว  โดยในไตรมาส  4  ป 2543  บริษัทรวมดังกลาวมีคําส่ังจากศาล
ใหลมละลาย  ทางบริษัทฯ เห็นวา       บริษัทรวมไมมีทรัพยสินเพียงพอที่จะชําระคืนบริษัทฯ จึงปรับปรุงบัญชีเงิน
ใหกูยืมและบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญออกทั้งจํานวนในไตรมาส 4 ป 2543  
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11. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 
 
    ประกอบดวย 

(หนวย : พันบาท) 
รายการ ท่ีดิน อาคาร คาตกแตง เคร่ืองใช เคร่ืองปรับ ยานพาหนะ งานระหวาง รวม 

   อาคาร สํานักงาน อากาศ  กอสราง  
ราคาทุน         
ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2543 14,243 15,072 107,522 118,802 6,574 11,753 - 273,966 
ซื้อเพ่ิม - -      8,055    5,216 -          4 649 13,924 
ขายระหวางงวด - - - (16,482) - - - (16,482) 
ณ วันท่ี  31  มีนาคม 2544 14,243 15,072        115,577 107,536 6,574 11,757 649 271,408 
คาเสื่อมราคาสะสม         
ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2543 - 8,617 73,979 75,893 5,761 6,519 - 170,769 
คาเสื่อมราคาสําหรับไตรมาส -   177  2,788   3,519    101   339 -    6,924 
ขายระหวางงวด - - - (16,481) - - - (16,481) 
ณ วันท่ี  31  มีนาคม 2544 - 8,794 76,767 62,931 5,862 6,858 - 161,212 
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย         
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2543 -    825 - - - - -    825 
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย - - - - - - - - 
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2544 -    825 - - - - -      825 
มูลคาสุทธิตามบัญชี         
ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2543 14,243 5,630 33,543 42,909 813 5,234 - 102,372 
ณ วันท่ี  31  มีนาคม 2544      14,243 5,453 38,810 44,605 712 4,899 649 109,371 
คาเสื่อมราคาท่ีแสดงในงบกําไรขาดทุน         
สําหรับไตรมาส สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2543  5,426 
สําหรับไตรมาส สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม  2544  6,924 
   

  
   บริษัทฯไดใหผูชํานาญการประเมินราคาอิสระแหงหนึ่งประเมินราคาอาคารที่ไวใหเชาซ่ึงเปนสวน
หนึ่งของบัญชีอาคาร โดยมีราคาตามบัญชี จํานวนเงิน 3.63 ลานบาท ปรากฏวาราคาประเมินของอาคารมีมูลคา 
2.80 ลานบาท ซ่ึงเปนราคาที่กิจการสามารถไดรับจากการขายอาคารดังกลาวในตลาดซ้ือขายคลองแตต่ํากวาราคา
ตามบัญชีจํานวนเงิน 0.83 ลานบาท โดยผลตางที่เกิดขึ้นไดแสดงเปนรายการขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยใน
งบกําไรขาดทุนสําหรับไตรมาส   ส้ินสุดวันที่ 31  ธันวาคม 2543  
   
   ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง บริษัทฯ นําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงิน
กูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย 

 
12. สิทธิการเชาอาคาร 
 

   สิทธิการเชาอาคาร  เปนสิทธิการเชาพื้นที่ในศูนยการคาช้ันนํา   เพื่อเปดสาขารานหนังสือ ซีเอ็ดบุค
เซ็นเตอร ซ่ึงสวนใหญบริษัทฯ นําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินกูระยะยาวจากธนาคารพาณิชย และวงเงิน
เบิกเกินบัญชีจากธนาคารพาณิชย 
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13. ทรัพยสินรอจําหนาย 
 
    ประกอบดวย 
 
                                                                                               ณ วันที่ 31 มีนาคม 2544 และ 31 ธันวาคม 2543 

 ที่ดิน อาคาร รวม 
 พันบาท พันบาท พันบาท 
ราคาทุน 10,496 43,625 54,121 
หัก คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย - (21,561) (21,561) 

สุทธิ   10,496 22,064 32,560 
 

   ณ   วันที่ 31  มีนาคม 2544 และ 31 ธันวาคม 2543  ทรัพยสินรอจําหนายทั้งจํานวนเปนที่ดิน และ
อาคาร ซ่ึงเดิมบริษัทฯ มีวัตถุประสงคเพื่อใชดําเนินงาน แตจากการสอบทานสภาพแลวไมเหมาะสมที่จะใช
ดําเนินงานของ บริษัทฯ จึงทําการปรับปรุงเพื่อขาย ดังนั้นจึงไดจัดประเภทเปนทรัพยสินรอจําหนาย 

 
  ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางดังกลาว บริษัทฯ นําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร   

และเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย 
 

  ในป 2542 บริษัทฯ ไดมอบหมายใหผูชํานาญการประเมินราคาอิสระแหงหนึ่ง ประเมินราคาทรัพยสิน
รอจําหนายทุกแหง ปรากฎวาราคาประเมินของทรัพยสินรอจําหนายมีมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ณ วันที่ 27 
ธันวาคม 2542 ซ่ึงเปนราคาที่กิจการสามารถไดรับจากการขายสินทรัพยในตลาดซ้ือขายคลองต่ํากวาราคาสินทรัพย
สุทธิที่แสดงในงบดุลของกิจการจํานวนเงิน 54.12 ลานบาท เทียบกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนจํานวนเงิน 32.56 
ลานบาท บริษัทจึงปรับราคาทรัพยสินรอจําหนายลดลงโดยบันทึกผลตาง จํานวนเงิน 21.56 ลานบาท แสดงเปน
รายการขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงบกําไรขาดทุนในปดังกลาว 

 
14. ที่ดินที่ไมไดใชดําเนินงาน 
 
    ประกอบดวย 
                                                                                          ณ วันที่ 31 มีนาคม 2544 
                                                                                                                                และ 31 ธันวาคม 2543 

 พันบาท 
ราคาทุน 61,811 
หัก คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (17,495) 
                 สุทธิ 44,316 
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     ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง บริษัทฯ นําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และ 
 เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย 
 
    ในป 2542 บริษัทฯ  ไดมอบหมายใหผูชํานาญการประเมินราคาอิสระแหงหนึ่ง  ประเมินราคา  ที่ดินที่

ไมไดใชดําเนินงานทุกแหง ปรากฏวาราคาประเมินของที่ดินที่ไมไดใชดําเนินงานแหงหนึ่งมีมูลคาที่คาดวาจะไดรับ
คืน ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2542 ซ่ึงเปนราคาที่กิจการสามารถไดรับจากการขายสินทรัพยในตลาดซ้ือขายคลองต่ํากวา
ราคาสินทรัพยสุทธิที่แสดงในงบดุลของกิจการจํานวนเงิน 49.50 ลานบาท เทียบกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
จํานวนเงิน 32.00 ลานบาท บริษัทจึงปรับราคาที่ดินที่ไมไดใชดําเนินงานลดลงโดยบันทึกผลตาง จํานวนเงิน 17.50 
ลานบาท แสดงเปนรายการขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงบกําไรขาดทุนปดังกลาว    

 
15. สินเช่ือและภาระค้ําประกัน 
 

   สินเช่ือในรูปเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะยาว ค้ําประกันโดยมีเงินฝากประจํา ที่ดิน 
พรอมส่ิงปลูกสราง ตามหมายเหตุ 11 สิทธิการเชาอาคาร ตามหมายเหตุ 12 ทรัพยสินรอจําหนาย ตามหมายเหตุ 13   
และที่ดินและส่ิงปลูกสรางที่ไมไดใชดําเนินงาน  ตามหมายเหตุ 14  เปนหลักทรัพยค้ําประกัน   

 
16. เงินกูยืมระยะยาว 
    ประกอบดวย 
                               ณ วันที่  
             31  ธันวาคม  2543  

  พันบาท 
เงินกูยืมจากธนาคาร  20,819 
หัก สวนของหนี้ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป  (7,836) 
               สุทธิ  12,983 

 
 เงินกูยืมระยะยาว มีวงเงินกู อัตราดอกเบี้ย และภาระค้ําประกันตางๆ ดังนี้  

   (หนวย : ลานบาท) 
        ลําดับที่      วงเงินกู              หนี้คงคาง        ผูใหกู         อัตราดอกเบี้ยรอยละ                      ภาระคํ้าประกัน 
                        ณ วันที่         ณ วันที่ 
                       31 มีนาคม  31 ธันวาคม                         31 มีนาคม    31 ธันวาคม 
                           2544            2543                                                        2544             2543 

1. 80.73 - 11.06 ธนาคารพาณิชย และ MLR MLR สิทธิการเชา 
    สถาบันการเงินหลายแหง    
2. 26.86 -  9.76 ธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง MLR + 1 MLR + 1 ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง 
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 การชําระคืนเงินกู  
 

    ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2543  เงินกูยืมระยะยาวตามลําดับที่ 1–2 เปนเงินกูรวม 9 วงเงินคงคางผอนชําระ
อยูระหวาง 22-54 งวด โดยผอนชําระงวดละ 203,000–450,000 บาท   ซ่ึงบริษัทฯ จะตองชําระเงินกูใหครบถวนใน
ระหวางป 2547-2548 และในไตรมาส 1 ป 2544 บริษัทฯไดชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวทั้งจํานวนกอนกําหนดแลว 

 
17. คาตอบแทนกรรมการ 
 

    สําหรับไตรมาส ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2544 และ 2543  คาตอบแทนกรรมการเปนผลประโยชนที่
จายใหแกกรรมการของบริษัทฯ ตามมาตรา  90 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด โดยไมรวมเงินเดือนและ
ผลประโยชนที่เกี่ยวของที่จายใหแกกรรมการบริหาร 
 

18. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 

   ภาษีเงินไดนิติบุคคลคํานวณในอัตรารอยละ 30 ของกําไรสุทธิตามบัญชี    กอนรับรูสวนไดเสียจากเงิน
ลงทุนในบริษัทรวม  บวกดวยคาใชจายตองหามตามประมวลรัษฎากร 

 
19. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
  

   บริษัทฯดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจเดียวคือธุรกิจผลิต และจําหนายหนังสือและดําเนินธุรกิจใน 
สวนงานทางภูมิศาสตรเดียว คือในประเทศไทย ดังนั้นรายได กําไร และสินทรัพยทั้งหมดที่แสดงในงบการเงิน จึง
เกี่ยวกับสวนงานธุรกิจ และสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว 
 

20.   เคร่ืองมือทางการเงิน 
 
   บริษัทฯ มีความเส่ียงอันเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน  ซ่ึงไมมี
สาระสําคัญ เนื่องจากการขยายงานของบริษัทฯ พยายามลงทุนดวยกระแสเงินสดหมุนเวียน จึงไมมีหนี้สินระยะยาว
ที่กอใหเกิดภาระดอกเบี้ย    และลักษณะการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวของกับเงินตราตางประเทศมีสัดสวนที่
ไมมีสาระสําคัญ    บริษัทฯ จึงมิไดใชเคร่ืองมือทางการเงินเพื่อปองกันความเส่ียงดังกลาว อยางไรก็ตามหากการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวของกับเงินตราตางประเทศมีสัดสวนเพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ จะพิจารณาใชเคร่ืองมือ
ทางการเงินที่เหมาะสม เพื่อปองกันความเส่ียงดังกลาว อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรม
ตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เปนตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา 
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20.1   ความเส่ียงดานการใหสินเช่ือ 

 
   บริษัทฯ มีความเส่ียงดานการใหสินเช่ือที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา   แตบริษัทฯ มีนโยบายในการให
สินเช่ือที่ระมัดระวัง  ดังนั้น บริษัทฯ  จึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายอยางเปนสาระสําคัญจากการเก็บหนี้ 

 
 20.2 ความเส่ียงดานอัตราดอกเบี้ย 

 
   ความเส่ียงดานอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซ่ึงจะมี
ผลกระทบตอผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ  เกี่ยวเนื่องจากเงินลงทุนระยะส้ันที่มีอัตรา
ดอกเบี้ย และเงินปนผลรับปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด (Floating interest rate)  บริษัทฯ   จึงมิไดใชเคร่ืองมือ
ทางการเงินเพื่อปองกันความเส่ียงดังกลาว 

 
 20.3   มูลคายุติธรรม 

 
   เนื่องจากสินทรัพยทางการเงิน และหนี้สินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้น   ดังนั้น
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพย และหนี้สินทางการเงินดังกลาวจึงแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรม
อยางมีสาระสําคัญประกอบกับเงินลงทุนระยะส้ันของบริษัทฯไดปรับมูลคาเงินลงทุนเปนมูลคายุติธรรมแลว 

 
21. หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นภายหนา 
   

    นอกจากหนี้สินที่ปรากฏในงบการเงิน ณ วันที่ 31  มีนาคม 2544 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543  
บริษัท ยังมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นกับธนาคารเกี่ยวกับ  Letter   of    Guarantee  เปนจํานวนเงิน 4.15 ลานบาท และ
3.95 ลานบาท ตามลําดับ 

 
22.  เหตุการณภายหลังวันที่งบการเงิน 
 

   ตามมติที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2544       เมื่อวันที่  30  เมษายน  2544   มีมติเปนเอก
ฉันทดังนี้ 

- อนุมัติจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป 2543  แกผูถือหุนที่มีรายช่ือในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ 
วันที่ 9 เมษายน 2544  ในอัตราหุนละ 1.65 บาท  จากจํานวนหุนคงเหลือ  ณ  ส้ินปรวมเปนเงินปนผลทั้งส้ิน  
34.81 ลานบาท ซ่ึงบริษัทฯ จายเงินปนผลในวันที่ 30 พฤษภาคม 2544 และอนุมัติจัดสรรกําไรเปนทุนสํารอง
ตามกฎหมาย จํานวน 3.39 ลานบาท 

- อนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 289.01ลานบาท จากทุนจดทะเบียน 500.00 ลานบาท เปน
จํานวน 210.99 ลานบาท  เพื่อใหทุนจดทะเบียนมีจํานวนเทากับทุนที่ออกและเรียกชําระแลว 
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- อนุมัติใหบริษัทฯ ดําเนินการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญจํานวน 10,549,356 หนวย  โดยการ
เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯทั้งจํานวน ราคาหนวยละ 0 บาท ในสัดสวนหุนสามัญ 2 หุนเดิมตอ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญ 1 หนวย ถามีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิใหปดเศษทิ้ง   อัตราการใช
สิทธิคือใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญ 1 หุน ในราคาหุนละ 16.50 บาท 
เพื่อใหสอดคลองกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญ เสนอขายแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ 

- อนุมัติใหบริษัทฯดําเนินการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญจํานวน 3,164,800 หนวย โดยเสนอ
ขายใหแกกรรมการ  พนักงาน  และผูรับชวงซ้ือหลักทรัพย  ราคาหนวยละ 0 บาท อัตราการใชสิทธิคือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญ 1 หุนในราคาหุนละ 10 บาท  เพื่อให
สอดคลองกับโครงการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญ  เสนอขายแกกรรมการ พนักงานของ
บริษัทฯ  และผูรับชวงซ้ือหลักทรัพย (อยูระหวางรอการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย) 

- อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 137.14 ลานบาท  จากเดิม 210.99 ลานบาท เปน 348.13 
ลานบาท  ดังนี้ 

   -ออกหุนสามัญใหมจํานวน 10.55 ลานหุน  มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท รวม 105.49 ลานบาท 
เพื่อ รองรับการใชสิทธิที่จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ 

   - ออกหุนสามัญใหมจํานวน 3.16 ลานหุน  มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท รวม 31.65 ลานบาท  
เพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรใหแกกรรมการ  และพนักงานของบริษัท
ฯ และผูรับชวงซ้ือหลักทรัพย 

  - อนุมัติใหมีการจายคาบําเหน็จแกกรรมการ ที่ดํารงตําแหนง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 ทานละ   30,000 บาท 
และสําหรับประธานกรรมการบริษัทฯ 40,000 บาท สําหรับผลการดําเนินงานป  2543 
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