
 
รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 
เสนอตอผูถือหุนและคณะกรรมการของ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)   
 
   ขาพเจาไดสอบทานงบดุล   ณ  วันที่  30  กันยายน  2544   งบกําไรขาดทุน สําหรับไตรมาสและสําหรับ
งวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2544   งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุน  งบกําไรสะสม    และงบกระแส
เงินสด      สําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30  กันยายน 2544    ของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น  จํากัด  (มหาชน)   ซึ่งผูบริหารของ
กิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลาน้ี    สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการ
รายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา 
 
  ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีเก่ียวกับการสอบทาน   ซึ่งกําหนดใหขาพเจา
ตองวางแผนและปฏิบัติงานสอบทาน เพ่ือใหไดความเชื่อม่ันอยางพอประมาณวา   งบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริง
อันเปนสาระสําคัญหรือไม  การสอบทานน้ีมีขอบเขตจํากัด โดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการ และการ
วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน  จึงใหความเชื่อม่ันนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองทั่วไป  
ดังน้ันขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินที่สอบทานได 
 
  ขาพเจาเห็นวาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม   
หลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา 
 
  งบการเงินสําหรับป สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2543  ของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) ไดมีการ
ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอ่ืนในสํานักงานเดียวกัน และเสนอรายงานไวอยางไมมีเง่ือนไขตามรายงานลงวันที่ 15  กุมภาพันธ  
2544  งบดุล  ณ วันที่  31  ธันวาคม  2543  ท่ีแสดงเปรียบเทียบเปนสวนหน่ึงของงบการเงินดังกลาว 
   
  นอกจากน้ี งบกําไรขาดทุน  สําหรับไตรมาสและสําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2543 งบ
แสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุน งบกําไรสะสมและงบกระแสเงินสด สําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30  กันยายน 
2543 ท่ีแสดงเปรียบเทียบมีการสอบทานโดยผูสอบบัญชีอ่ืนดวยเชนกัน  ตามรายงานลงวันที่ 7  พฤศจิกายน 2543 ซึ่งไดแสดง
ความเชื่อม่ันอยางมีเง่ือนไขเก่ียวกับบริษัทฯไมไดรับรูสวนไดเสียจากเงินลงทุนในบริษัทรวม  เน่ืองจากบรษิัทรวมไมไดจัดทํา
งบการเงินรายไตรมาส 
  
            บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด 
 
 
              (นางสาววรรญา  พุทธเสถียร) 
          ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4387 
กรุงเทพมหานคร 
วันที่  5  พฤศจิกายน  2544 
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)

งบดุล
ณ วันท่ี  30 กันยายน 2544 และ 31 ธันวาคม 2543

(หนวย : พันบาท)
2544 2543

ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
             สินทรัพย สอบทานแลว
สินทรัพยหมุนเวียน
     เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ  4) 53,594                    41,575                   
     เงินลงทุนระยะส้ัน - สุทธิ (หมายเหตุ  5) 147,749                  157,607                 
     ต๋ัวเงินรับ 8,796                      3,718                      
     ลูกหนี้การคา-สุทธิ (หมายเหตุ  6) 54,705                    37,774                   
     สินคาคงเหลือ-สุทธิ (หมายเหตุ  7) 117,464                  100,627                 
     สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน
             คาลิขสิทธิ์จายลวงหนา 4,579                      2,561                      
             คาแปลจายลวงหนา 5,799                      5,953                      
            อ่ืน ๆ 9,065                      5,895                      
             รวมสินทรัพยหมุนเวียน 401,751                  355,710                 
เงินลงทุนระยะยาว (หมายเหตุ  8) 10,749                    10,749                   
เงินลงทุนและเงินใหกูยืมแกบริษัทยอยและบริษัทรวม-สุทธิ (หมายเหตุ  9) 9,653                      8,813                      
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ (หมายเหตุ  10) 157,995                  102,372                 
สิทธิการเชาอาคาร (หมายเหตุ  11) 137,950                  144,321                 
สินทรัพยอ่ืน
      ทรัพยสินรอจําหนาย-สุทธิ (หมายเหตุ  12) 32,560                    32,560                   
      ที่ดินและอาคารที่ไมไดใชดําเนินงาน-สุทธิ (หมายเหตุ  13) 50,415                    44,316                   
      อ่ืน ๆ 16,308                    11,628                   
             รวมสินทรัพย 817,381                  710,469                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)

งบดุล
ณ วันท่ี  30 กันยายน 2544 และ 31 ธันวาคม 2543

(หนวย : พันบาท)
2544 2543

ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
             หนี้สินและสวนของผูถือหุน สอบทานแลว
หนี้สินหมุนเวียน
     เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (หมายเหตุ 14) 23,372                    20,773                   
     ต๋ัวเงินจาย 17,733                    14,635                   
     เจาหนี้การคา 219,843                  218,676                 
     สวนของหนี้ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป (หมายเหตุ 14,15 -                         7,836                      
     หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน
             คาลิขสิทธิ์คางจาย 13,845                    9,829                      
             ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 20,933                    22,274                   
            โบนัสคางจาย 13,485                    -                         
             คาใชจายคางจายอ่ืน 13,686                    10,782                   
             อ่ืน ๆ 14,312                    7,366                      
            รวมหนี้สินหมุนเวียน 337,209                  312,171                 
เงินกูยืมระยะยาว (หมายเหตุ 14,15 -                         12,983                   
หนี้สินอ่ืน 2,286                      2,205                      
             รวมหนี้สิน 339,495                  327,359                 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)

งบดุล
ณ วันท่ี  30 กันยายน 2544 และ 31 ธันวาคม 2543

(หนวย : พันบาท)
2544 2543

ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
สวนของผูถือหุน สอบทานแลว
   ทุนเรือนหุน (หมายเหตุ 16 )
      ทุนจดทะเบียน
          หุนสามัญ 34,812,869 หุน @ 10.00 บาท 348,129                  -                         
          หุนสามัญ 50,000,000 หุน @ 10.00 บาท -                         500,000                 
      ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
         หุนสามัญ 21,098,713 หุน @ 10.00 บาท 210,987                  210,987                 

   สวนเกินมูลคาหุน 81,043                    81,043                   
   รายการขาดทุนที่ยังไมเกิดข้ึนในหลักทรัพยเผ่ือขาย (หมายเหตุ  5 ) (9,925)                     (7,078)                    
   สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย - สุทธิ (หมายเหตุ 10) 35,723                    -                         
   กําไรสะสม
          จัดสรรแลว
             สํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 16 ) 8,938                      5,550                      
          ยังไมไดจัดสรร 151,120                  92,608                   
             รวมสวนของผูถือหุน 477,886                  383,110                 
                 รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 817,381                  710,469                 

 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หนวย : พันบาท)

2544 2543 2544 2543
รายไดจากการดําเนินงาน
      รายไดจากการขาย 432,257 315,205 1,189,067 821,683              
      รายไดอื่น 2,479     4,463     13,304      18,535                
      สวนแบงกําไรในบริษัทรวม -         -         1,216        -                      
                   รวมรายได 434,736 319,668 1,203,587 840,218              
คาใชจายจากการดําเนินงาน
      ตนทุนขาย 290,133 203,620 822,831    552,215              
      คาใชจายในการขายและบริหาร 81,016   70,165   239,508    193,728              
      คาตอบแทนกรรมการ (หมายเหตุ 17) -         147        430           441                     
                  รวมคาใชจาย 371,149 273,932 1,062,769 746,384              
กําไรกอนดอกเบี้ยจาย
       และภาษีเงินไดนิติบุคคล 63,587   45,736   140,818    93,834                
ดอกเบี้ยจาย (47)         (2,026)    (260)          (7,178)                 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (หมายเหตุ 18) (21,456)  (17,940)  (43,845)     (28,961)               
กําไรสุทธิ 42,084   25,770   96,713      57,695                

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (หนวย: บาท) 1.99       1.22       4.58          2.73                    
จํานวนหุนสามัญ  (หนวย : พันหุน) 21,099   21,099   21,099      21,099                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
 งบกําไรขาดทุน

สําหรับไตรมาส สําหรับงวด 9 เดือน
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน

(หนวย : พันบาท)
2544 2543

ทุนเรือนหุน
      หุนสามัญ
             ยอดตนงวด 210,987                  210,987                 
             เพ่ิมทุนระหวางงวด -                         -                         
             ยอดปลายงวด 210,987                  210,987                 
       สวนเกินมูลคาหุน
             ยอดตนงวด 81,043                    81,043                   
             เพ่ิมระหวางงวด -                         -                         
             ยอดปลายงวด 81,043                    81,043                   
รายการขาดทุนที่ยังไมเกิดข้ึนในหลักทรัพยเผ่ือขาย
             ยอดตนงวด (7,078)                     -                         
             เพ่ิมระหวางงวด (2,847)                     (5,019)                    
             ยอดปลายงวด (9,925)                     (5,019)                    
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย
             ยอดตนงวด -                         -                         
             เพ่ิมระหวางงวด 36,929                    -                         
             ลดระหวางงวด (1,206)                     -                         
             ยอดปลายงวด 35,723                    -                         
กําไรสะสม
      จัดสรรแลว
         สํารองตามกฎหมาย
             ยอดตนงวด 5,550                      5,439                      
             เพ่ิมระหวางงวด 3,388                      111                        
             ยอดปลายงวด 8,938                      5,550                      
      ยังไมไดจัดสรร
             ยอดตนงวด 92,608                    46,047                   
             หัก จายเงินปนผล (หมายเหตุ  16  ) (34,813)                  (21,098)                  
                  จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ  16  ) (3,388)                     (111)                      
             บวก กําไรสุทธิสําหรับงวด 96,713                    57,695                   
             ยอดปลายงวด 151,120                  82,533                   
               รวมสวนของผูถือหุน 477,886                  375,094                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
สอบทานแลว

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)

สําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2544 และ 2543

ยังไมไดตรวจสอบ
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)

งบกําไรสะสม

(หนวย : พันบาท)
2544 2543

กําไรสะสมสวนที่ยังไมไดจัดสรร
       กําไรสะสมสวนที่ยังไมไดจัดสรรตนงวด 92,608                    46,047                   
       หัก จายเงินปนผล (หมายเหตุ 16) (34,813)                  (21,098)                  
             จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 16) (3,388)                     (111)                      
       บวก กําไรสุทธิสําหรับงวด 96,713                    57,695                   
รวมกําไรสะสมสวนที่ยังไมไดจัดสรรปลายงวด 151,120                  82,533                   

 
กําไรสะสมปลายงวด ประกอบดวย  
       จัดสรรแลว
              สํารองตามกฎหมาย 8,938                      5,550                      
       ยังไมไดจัดสรร 151,120                  82,533                   
รวมกําไรสะสม 160,058                  88,083                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2544 และ 2543

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

(หนวย : พันบาท)
2544 2543

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
    กําไรสุทธิ 96,713                    57,695                   
    ปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน
         คาเส่ือมราคา - สินทรัพยที่ใชในการดําเนินงาน 23,221                    17,953                   
                                สินทรัพยที่ไมใชในการดําเนินงาน 47                           -                         
         สิทธิการเชาตัดบัญชี 6,372                      6,372                      
         รายการปรับปรุงขอผิดพลาดของสินทรัพยถาวร (968)                       (88)                         
         รายการขาดทุนจากการตีราคาของสินทรัพยลดลง 55                           -                         
         รายการขาดทุนจากสินคาชํารุด 5,891                      10,221                   
         สํารองสินคาเส่ือมสภาพและสินคาสูญหาย (325)                       5,924                      
         สํารองสินคาเคล่ือนไหวชา -                         8,664                      
         สํารองรับคืนสินคา 1,659                      -                         
         หนี้สงสัยจะสูญ (หนี้สูญรับคืน) 919                        466                        
         สวนแบง(กําไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (1,216)                     -                         
        (กําไร)ขาดทุนที่เกิดข้ึนจากการขายหลักทรัพยเผ่ือขาย 1,354                      -                         
         (กําไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพยถาวร (6)                           -                         
         กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงเงินทุนหมุนเวียน 133,716                  107,207                 
    (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในต๋ัวเงินรับ (5,078)                     1,549                      
    (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในลูกหนี้การคา (19,508)                  4,090                      
    (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในสินคาคงเหลือ (22,403)                  (22,645)                  
    (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในคาลิขสิทธิ์จายลวงหนา (2,018)                     (473)                      
    (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในคาแปลจายลวงหนา 154                        362                        
    (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (3,171)                     (1,792)                    
    (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในสินทรัพยอ่ืน (4,680) (3,490)                    
    เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในต๋ัวเงินจาย 3,098                      (11,624)                  
    เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเจาหนี้การคา 1,167                      40,568                   
    เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในคาลิขสิทธิ์คางจาย 4,016                      4,174                      
    เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย (1,341)                     6,001                      
    เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในคาใชจายคางจายอ่ืน 2,904                      (1,798)                    
    เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในโบนัสคางจาย 13,485                    7,886                      
    เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 6,946                      (898)                      
    เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในหนี้สินอ่ืน 81 (608)                      
เงินสดสุทธิไดรับ(ใชไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน 107,368 128,509

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2544 และ 2543

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว



9                            
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

(หนวย : พันบาท)
2544 2543

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
     ซ้ือหลักทรัพยเผ่ือขาย (57,000) (10,000)                  
     เงินสดรับจากการขายหลักทรัพยเผ่ือขาย 62,657 -                         
     (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในเงินลงทุนในบริษัทยอย (25) -                         
     (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในเงินลงทุนระยะยาว -                         (200)                      
     เงินปนผลรับจากบริษัทรวม 400 400                        
     ซ้ือที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (47,696) (29,504)                  
     (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในที่ดินที่ไมใชดําเนินงาน (658) -                         
     ขายที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ 6 -                         
เงินสดสุทธิไดรับ(ใชไป)ในกิจกรรมการลงทุน (42,316) (39,304)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
     เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 2,599 17,088                   
     เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเงินกูยืมระยะยาว (20,819) (70,163)                   
     จายเงินปนผล (34,813) (21,098)
เงินสดสุทธิไดรับ(ใชไป)ในกิจกรรมการจัดหาเงิน (53,033) (74,173)                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2544 และ 2543

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว



10                          
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

(หนวย : พันบาท)
2544 2543

เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ 12,019                    15,032                   
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันตนงวด 41,575                    34,305                   
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด 53,594                    49,337                   

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
     1. เงินสดที่จายในระหวางงวดสําหรับ
                 ดอกเบี้ยจาย 260                        7,202                      
                 ภาษีเงินไดนิติบุคคล 21,598                    18,487                   
      2. รายการที่ไมกระทบกระแสเงินสด
                 2.1 ณ วันที่ 30 กันยายน 2544 และ 2543 บริษัทฯ ไดปรับปรุงรายการขาดทุนที่ยังไมเกิดข้ึนจากการปรับมูลคาเงินลงทุนใน
                      หลักทรัพยเผ่ือขายกับสวนของผูถือหุนจํานวนเงิน (2.85) ลานบาท และ (5.02) ลานบาท ตามลําดับ
                 2.2 สําหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2544 บริษัทฯ ไดประเมินราคาที่ดินและอาคารเพิ่มข้ึนจํานวนเงิน   36.93 
                      ลานบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

สําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2544 และ 2543
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

 
1. 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 ในเดือนเมษายน 2544 บริษัทฯไดยาย
สํานักงานใหญไปที่ เลขที่ 46/87-90 อาคารเนช่ันทาวเวอร ช้ันที่ 19  ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา  เขตบาง
นา กรุงเทพฯ 10260 

 - ลักษณะการดําเนินงานของบริษัทฯ 
  1. จําหนายหนังสือ    และวารสารในลักษณะขายปลีก  ผานรานซีเอ็ดบุค เ ซ็นเตอร     ซ่ึงเปนราน 
    หนังสือของบริษัทฯ   
  2. ผลิตและจําหนายหนังสือ และวารสารเชิงวิชาการ  บริษัทฯ  เปนผูจํ าหนายหนังสือเชิงวิชาการ 
     ใหหนวยงานและสํานักพิมพอื่น เพื่อจําหนายใหกับรานหนังสือทั่วไป 
  3. รับจางโฆษณา เพื่อจัดลงในวารสารรายเดือน  8  ฉบับที่บริษัทฯ ผลิตขึ้น 
  4. รับจางพิมพ  จําหนายอุปกรณและเคร่ืองมือทางอิเล็กทรอนิกสและอื่นๆ   
 
 - ขอมูลเกี่ยวกับพนักงาน 
                      สําหรับงวด 9 เดือน 
                ส้ินสุดวันที่ 30  กันยายน 

 2544 2543 
จํานวนพนักงานถัวเฉลี่ย  (คน)      871     736 
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน  (ลานบาท)  97.04 75.25 
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2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
 

  งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่ประกาศโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตแหงประเทศไทย โดยมีนโยบายการบัญชีที่สําคัญดังนี้ 

 2.1 บริษัทฯ - รับรูรายไดจากการขายเมื่อสงมอบสินคาใหแกลูกคาเรียบรอยแลว     ยกเวนในกรณีขายฝากจะรับรู
รายได เมื่อตรวจนับสินคาในมือผูรับฝากขายตามกําหนดระยะเวลาที่ตกลงกัน 

    - รายไดจากการโฆษณา  บันทึกเปนรายไดเมื่อมีการลงโฆษณาแลว  
 2.2 เงินลงทุนระยะส้ัน เปนเงินลงทุนในหนวยลงทุนกองทุนรวม ซ่ึงบริษัทฯถือเปนหลักทรัพยเผื่อขายแสดงดวย  

มูลคายุติธรรม 
 2.3 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  ประมาณขึ้นโดยพิจารณาจากลูกหนี้แตละรายที่คาดวาจะไมไดรับชําระ 
  2.4 สินคาคงเหลือ 
  - วัตถุดิบกระดาษและงานระหวางทํา บันทึกบัญชีในราคาทุนตามวิธีเขากอน-ออกกอน (FIFO) หรือมูลคา

สุทธิ ที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา 
   - สินคาสําเร็จรูปที่บริษัทเปนผูผลิตและสินคาสําเร็จรูปที่บริษัทซ้ือมาเพื่อจําหนาย บันทึกบัญชีในราคาทุน

ตาม วิธีทุนถัวเฉลี่ย (Simple Average)หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา 
   - วารสารรับคืนไมมีการตีราคา 
  - สํารองเพื่อลดมูลคาสินคาคงเหลือพิจารณาจากสินคาเกา  ลาสมัย  เส่ือมสภาพและสูญหาย 

2.5 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  
2.5.1 คาตกแตงอาคาร เคร่ืองใชสํานักงาน เคร่ืองปรับอากาศ และยานพาหนะ บันทึกบัญชีในราคาทุนหลัง

หักคาเส่ือมราคาสะสม 
2.5.2 ที่ดิน และอาคาร แสดงตามราคาตลาดที่มีการประเมินโดยผูเช่ียวชาญอิสระ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะ

ใหผูเช่ียวชาญอิสระประเมินราคาสินทรัพยดังกลาวทุกๆ 5 ป และในระหวางนี้หากมีปจจัยอื่นใดที่มี
ผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตอมูลคาสินทรัพย บริษัทฯจะใหมีการประเมินราคาใหมโดยผูเช่ียวชาญ
อิสระในปนั้นๆ สวนที่เพิ่มขึ้นของราคาที่ประเมินใหม จะถือเปนสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย
ในสวนของผูถือหุน สําหรับสวนที่ลดลงของราคาที่ประเมินใหม    จะถือเปนรายการขาดทุนจากการ
ตีราคาสินทรัพยลดลงในงบกําไรขาดทุน 

2.5.3 คาเส่ือมราคา คํานวณดวยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานที่ประมาณไวดังตอไปนี้ 
    - อาคาร     20 ป 
   - เคร่ืองตกแตงอาคาร เคร่ืองใชสํานักงาน 5 ป 
   - เคร่ืองปรับอากาศ    5 ป 
   - ยานพาหนะ    5 ป 
   บริษัทฯ บันทึกคาเส่ือมราคาเปนคาใชจายประจาํงวด  คาเส่ือมราคาของสวนที่ตีราคาเพิ่มขึ้น บริษัทฯ 

ไดนําไปหักออกจากสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยในสวนของผูถือหุน  
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 2.6 คาลิขสิทธ์ิตางประเทศคางจาย คํานวณในอัตราที่กําหนดในสัญญาของการทําหนังสือตางประเทศตามเกณฑ

คงคาง 
 2.7 เงินลงทุนในบริษัทรวม บันทึกตามวิธีสวนไดเสีย (Equity Method)     และเงินลงทุนในบริษัทยอยบันทึก

ตามราคาทุนเนื่องจากบริษัทยอยยังไมเร่ิมดําเนินงานและมูลคาของเงินลงทุนไมมีสาระสําคัญตองบการเงิน
ของบริษัทฯ 

 2.8 รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน  ณ  วันที่เกิดรายการ  ยอด
คงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันส้ินงวดแปลงคาโดยการใชอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันส้ินงวดนั้น กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาดังกลาว ถือเปนรายไดหรือคาใชจายในงบ
กําไรขาดทุน 

  2.9 การจัดสรรกําไรสะสมเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 โดยบริษัทฯจะจัดสรร
สํารองเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

 2.10 กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน   คํานวณโดยหารกําไร(ขาดทุน)สุทธิดวยจํานวนหุนที่ออกและไดรับชําระ
แลวถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ณ วันส้ินงวด  ซ่ึงไมไดคํานวณกําไรตอหุนปรับลด  เนื่องจากบริษัทฯ ไมมีหุน
สามัญเทียบเทา 

 

3. รายการระหวางกัน 
  รายการระหวางกันของบริษัทฯ กับบริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของกันรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่
มีสาระสําคัญมีดังนี้ 

 

      3.1  รายไดและคาใชจายระหวางกัน 

 
 

   สําหรับงวด 9 เดือน 
 ประเภทกิจการ ลักษณะความสัมพันธ ส้ินสุดวันที่  30  กันยายน 
   2544 2543 
   พันบาท พันบาท 
มูลคาซื้อสินคา     
  บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด สํานักพิมพผูผลิตวารสารเทคนิคและ  

คูมือวิศวกร 
 
บริษัทรวม 

 
1,307 

 
  555 

  บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดียกรุป   จํากัด (มหาชน) ส่ิงพิมพ ผูถือหุน 2,584 1,769 
  บริษัท เนช่ัน เอ็กมอนท  เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด ส่ิงพิมพ บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน  4,806 1,302 
     
คาเชาพ้ืนที่และคาบริการ     
  บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดียกรุป   จํากัด (มหาชน) ส่ิงพิมพ ผูถือหุน  4,599  2,921 
  บริษัท เนช่ัน พรอพเพอรตี้ส จํากัด อสังหาริมทรัพย บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน    797    797 
     
คาลิขสิทธ์ิ     
   บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดียกรุป   จํากัด (มหาชน) ส่ิงพิมพ ผูถือหุน       36   108 
   นายยืน  ภูวรวรรณ เจาของลิขสิทธ์ิ 30 ช่ือ ผูถือหุนและกรรมการ      35     55 
   นายวัฒนา เชียงกูล เจาของลิขสิทธ์ิ 6 ช่ือ ผูถือหุนและกรรมการ       6    15 
   นายทนง โชติสรยุทธ์ิ เจาของลิขสิทธ์ิ 7 ช่ือ ผูถือหุนและกรรมการ       3    12 
   นายพงษศักดิ์  ศิวะภัทรกําพล เจาของลิขสิทธ์ิ 3 ช่ือ ผูถือหุนและกรรมการ       2      1 
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  3.2 สินทรัพยและหนี้สินระหวางกัน 

  

               
รายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญระหวางบริษัทฯ กับบริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของกัน รวมถึง

บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน มีการกําหนดราคาเปนตามราคาตลาด ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบไดกับรายการที่เกิดขึ้นกับ
บุคคลภายนอก       

   
4.   เงินสดและเงินฝากธนาคาร   

 
  ณ วันที่ 30 กันยายน 2544 และ 31 ธันวาคม  2543 เงินสดในมือสวนหนึ่งจํานวนเงิน 11.81 ลานบาท 
และ 10.36 ลานบาท ตามลําดับ เปนเงินสดที่ไดรับจากการขายสินคาตามรานหนังสือซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรในวันทํา
การส้ินรอบระยะเวลาบัญชี  ซ่ึงไดนําฝากธนาคาร ณ วันทําการของรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ประเภทกิจการ ลักษณะความสัมพันธ ณ วันที่ 30 กันยายน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

   2544 2543 
   พันบาท พันบาท 
 คาเชาพ้ืนที่และคาบริการคางจาย     
    บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดียกรุป   จํากัด (มหาชน) ส่ิงพิมพ ผูถือหุน      560  - 
    บริษัท เนช่ัน พรอพเพอรตี้ส จํากัด อสังหาริมทรัพย บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน       133      44 
 เจาหน้ีการคา     
    บริษัท เอ็ม แอนด  อี จํากัด สํานักพิมพผูผลิตวารสารเทคนิค     

และคูมือวิศวกร 
 
บริษัทรวม 

 
     757 

 
1,561 

   บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดียกรุป   จํากัด (มหาชน) ส่ิงพิมพ ผูถือหุน   1,756 - 
   บริษัท เนช่ัน เอ็กมอนท  เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด ส่ิงพิมพ บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน   1,826     320 
   บริษัท เนช่ัน เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด ส่ิงพิมพ บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน   1,724  - 
คาลิขสิทธ์ิคางจาย     
   บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดียกรุป   จํากัด (มหาชน) ส่ิงพิมพ ผูถือหุน      341      28 
   นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน เจาของลิขสิทธ์ิ 5 ช่ือ ผูถือหุน          1   - 
   นายยืน  ภูวรวรรณ เจาของลิขสิทธ์ิ 30 ช่ือ ผูถือหุนและกรรมการ      111     24 
   นายวัฒนา เชียงกูล เจาของลิขสิทธ์ิ 6 ช่ือ ผูถือหุนและกรรมการ        32       7 
   นายทนง โชติสรยุทธ์ิ เจาของลิขสิทธ์ิ 7 ช่ือ ผูถือหุนและกรรมการ    117       5 
คาลิขสิทธ์ิจายลวงหนา     
   บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดียกรุป   จํากัด (มหาชน) ส่ิงพิมพ ผูถือหุน      88  - 
   นายวัฒนา  เชียงกูล เจาของลิขสิทธ์ิ 6 ช่ือ ผูถือหุนและกรรมการ      28 - 
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5.  เงินลงทุนระยะส้ัน- สุทธิ 
 
    ประกอบดวย 
              ณ วันที่                   ณ วันที่  
                  30  กันยายน  2544    31  ธันวาคม  2543 

 พันบาท พันบาท 
หลักทรัพยเผื่อขาย :-   
-  เงินลงทุนในกองทุนเปด 151,674 158,685 
-  เงินลงทุนในกองทุนรวมหุนบุริมสิทธ์ิ-หุนกูดอยสิทธิ     6,000    6,000 
                 รวม 157,674 164,685 
หัก คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน     (9,925)     (7,078) 
                 สุทธิ 147,749 157,607 

 
  6. ลูกหนี้การคา-สุทธิ 
 
    ประกอบดวย   
                    ณ วันที่                                                    ณ วันที่  
           30 กันยายน 2544            31  ธันวาคม  2543 

  พันบาท  พันบาท 
ลูกหนี้การคา-ขายหนังสือ  70,018  54,030 
ลูกหนี้การคา-โฆษณา  14,651  11,159 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (25,819)  (24,928)  
       สํารองรับคืนสินคา   (4,145) (29,964)   (2,487) (27,415) 
                สุทธิ  54,705  37,774 

 
   ลูกหนี้การคา-ขายหนังสือ  แยกตามอายุหนี้ไดดังนี้  
                      ณ วันที่                             ณ วันที่  
                 30  กันยายน  2544        31  ธันวาคม  2543 

   พันบาท   พันบาท 
ใน Credit Term 38,496  13,491 
เกิน Credit Term 1- 6 เดือน   7,328  17,305 
เกิน Credit Term มากกวา 6 เดือนไมเกิน 1 ป      357      204 
เกิน Credit Term มากกวา 1 ป 23,837 23,030 
                            รวม 70,018 54,030 
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   ณ วันที่ 30 กันยายน 2544 และ 31  ธันวาคม 2543 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสวนหนึ่งจํานวนเงิน 13.90 
ลานบาท เทากัน เปนหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การคา-ส่ิงพิมพรายใหญที่เกิดจากการขายสินคาในป 2541  
 

7.   สินคาคงเหลือ-สุทธิ 
 
     ประกอบดวย 
                      ณ วันที่                         ณ วันที่  
                   30  กันยายน  2544        31  ธันวาคม  2543 

 พันบาท พันบาท 
กระดาษ      263     986 
งานระหวางทํา   7,508    5,377 
สินคาสําเร็จรูป 63,304  65,842 
สินคาสําเร็จรูปในมือผูรับฝากขาย 11,025    6,063 
สินคาสําเร็จรูป ณ สาขา 68,732  61,162 
หัก สํารองสินคาเส่ือมสภาพและสินคาสูญหาย (14,187)  (14,512) 
      สํารองสินคาเคลื่อนไหวชา (19,181)   (24,291) 
               สุทธิ 117,464 100,627 

 
8. เงินลงทุนระยะยาว 
 
    ประกอบดวย     
                                   ณ วันที่ 30 กันยายน 2544 
                                                                                                                                    และ 31 ธันวาคม 2543 

  พันบาท 
บัตรเงินฝาก  10,549 
เงินฝากประจํา       200 
      รวม  10,749 

 
   ณ  วันที่ 30 กันยายน 2544 และ 31 ธันวาคม  2543     บัตรเงินฝาก เปนเงินลงทุนในรูปของบัตรเงิน
ฝากกับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง  โดยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.7159 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 30  กันยายน 2544 และ 31 ธันวาคม 2543 เงินฝากประจําทั้งจํานวน เปนเงินฝากประจํากับ
ธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง ซ่ึงบริษัทฯ นําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารพาณิชยแหงนี้ 

 
9. เงินลงทุนและเงินใหกูยืมแกบริษัทยอยและบริษัทรวม - สุทธิ 
 
     เงินลงทุนประกอบดวย 
 
                                                                                                               ณ วันที่ 30 กันยายน 2544                        

 ประเภทกิจการ   ลักษณะ ทุนชําระแลว สัดสวน เงินลงทุน เงินปนผล 
  ความสัมพันธ พันบาท เงินลงทุน วิธีการตีราคา พันบาท พันบาท 
บริษัท ซีเอ็ด  บริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจ บริษัทยอย   25 99.93% วิธีราคาทุน       25 - 
    บุคเซ็นเตอร จํากัด        
บริษัท เอ็ม แอนด อี สํานักพิมพผูผลิตวาสาร บริษัทรวม 400 25% วิธีสวนไดเสีย  9,628 400 
   จํากัด เทคนิคและคูมือวิศวกร       
      9,653 400 

 
                                                                                                               ณ วันที่ 31ธันวาคม 2543 

 ประเภทกิจการ   ลักษณะ
ความสัมพันธ 

ทุนชําระแลว
พันบาท 

สัดสวนเงิน
ลงทุน 

เงินลงทุน 
วิธีการตีราคา          พันบาท 

เงินปนผล
พันบาท 

บริษัท เอ็ม แอนด อี สํานักพิมพผูผลิตวาสาร บริษัทรวม 400 25% วิธีสวนไดเสีย 8,813 400 
    จํากัด เทคนิคและคูมือวิศวกร       
      8,813 400 

 
   ในไตรมาส 2 ป 2544 บริษัทฯ ไดลงทุนในบริษัท ซีเอ็ด บุคเซ็นเตอร จํากัด จํานวน 24,982.50 บาท  
คิดเปนอัตรารอยละของการลงทุน 99.93 ซ่ึงบริษัทยอยดังกลาวยังไมเร่ิมดําเนินงาน      โดยบริษัทฯ ไมไดรับรูสวน
ไดเสียและจัดทํางบการเงินรวม เนื่องจากจํานวนเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวไมมีสาระสําคัญตองบการเงินของ
บริษัทฯ 
 
   งบการเงิน สําหรับไตรมาส และสําหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30  กันยายน 2544  และ  2543  
บริษัทฯ ไมไดรับรูสวนไดเสียจากเงินลงทุนของบริษัท เอ็ม แอนด อี  จํากัด  เนื่องจากบริษัทรวมดังกลาวไมไดจัดทํา
งบการเงินรายไตรมาส     อยางไรก็ตามบริษัทฯไดรับงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542 
ของบริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด  ซ่ึงไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแลว   บริษัทฯจึงบันทึกรับรู
สวนไดเสียจากเงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวในงบกําไรขาดทุน  สําหรับงวด 9 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 
2544 จํานวนเงิน 1.22 ลานบาทและสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 จํานวนเงิน 0.92 ลานบาท ตามลําดับ  
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     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  
 

10. 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 - -   23,818   20,145 -   2,301 1,432   47,696 
จําหนาย/โอนออก (2,430) (6,599) - (19,066) - - - (28,095) 
ณ วันท่ี  30  กันยายน  2544 11,813 8,473 131,340 119,881 6,574 14,054 1,432 293,567 
คาเสื่อมราคาสะสม         
ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2543 - (8,617) (73,979) (75,893) (5,761) (6,519) - (170,769) 
คาเสื่อมราคาสําหรับงวด 9 เดือน -   (452)    (9,482)     (11,840)    (307)        (1,140) -   (23,221) 
จําหนาย/โอนออก -   3,163 -  19,066 - - -    22,229 
ปรับปรุงขอผิดพลาด - -     ( 349)        870 - - -        521 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2544 - (5,906)  (83,810) (67,797) (6,068) (7,659) - (171,240) 
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย         
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2543 -  (825)    - - - - -  (825) 
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย/จัดประเภท -   825 - - - - - 825 
ณ วันท่ี 30  กันยายน 2544 - - - - - - -   - 
คาเผื่อจากการตีราคาสินทรัพยลดลง         
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2543 - - - - - - -   - 
ขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพยลดลง -    (55)      - - - - -      (55) 
ณ วันท่ี 30  กันยายน 2544 -     (55)  - - - - -     (55)    
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย         
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2543 - - - - - - - - 
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย 24,422 12,507 - - - - - 36,929 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2544 24,422 12,507 - - - - - 36,929 
คาเสื่อมราคาสะสม-สวนเกินทุน         
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2543  - - - - - - - - 
คาเสื่อมราคาสําหรับงวด - (1,206) - - - - - (1,206) 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2544 - (1,206) - - - - - (1,206) 
มูลคาสุทธิตามบัญชี         
ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2543  14,243   5,630 33,543 42,909        813 5,234 - 102,372 
ณ วันท่ี  30  กันยายน 2544 36,235 13,813 47,530 52,084      506 6,395 1,432 157,995 
คาเสื่อมราคาท่ีแสดงในงบกําไรขาดทุน สําหรับงวด 9 เดือน       
    สิ้นสุดวันท่ี 30  กันยายน 2543     17,953 
    สิ้นสุดวันท่ี 30  กันยายน 2544     23,221 
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    ในป 2544 บริษัทฯ ไดมอบหมายใหผูชํานาญการประเมินราคาอิสระแหงหนึ่ง ประเมินราคาที่ดิน
และอาคารทุกแหง ปรากฏวาราคาประเมินของที่ดินและอาคารมีมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ณ วันที่ 18 เมษายน 
2544 ซ่ึงเปนราคาที่กิจการสามารถไดรับจากการขายสินทรัพยในตลาดซ้ือขายคลอง สูงกวาราคาสินทรัพยสุทธิที่
แสดงในงบดุลของกิจการ ในบัญชีที่ดิน 4 แหง จํานวนเงิน 11.81 ลานบาท และบัญชีอาคารสุทธิ 3 แหง จํานวนเงิน 
1.87 ลานบาท เทียบกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของที่ดิน จํานวนเงิน 36.23 ลานบาท  และอาคาร จํานวนเงิน 
14.38 ลานบาท บริษัทจึงปรับราคาที่ดินและอาคารเพิ่มขึ้นโดยบันทึกผลตางที่ดิน จํานวนเงิน 24.42 ลานบาท  และ
อาคารจํานวนเงิน 12.51 ลานบาท แสดงเปนสวนเกินทุนจากกการตีราคาสินทรัพยในสวนของผูถือหุนในงบดุล ณ 
วันที่ 30 กันยายน 2544        และอาคารอีก 1 แหง มีมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ํากวาราคาสินทรัพยสุทธิที่แสดงใน
งบดุลของกิจการ จํานวนเงิน 0.84 ลานบาท เทียบกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของอาคาร จํานวนเงิน 0.78 ลาน
บาท บริษัทฯ จึงปรับราคาอาคารดังกลาวลดลง โดยบนัทึกผลตาง จํานวนเงิน 0.06 ลานบาท  เปนรายการขาดทุน
จากการตีราคาลดลงของสินทรัพยในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2544 
 
   ในป 2543 บริษัทฯไดใหผูชํานาญการประเมินราคาอิสระแหงหนึ่งประเมินราคาอาคารที่มีไวใหเชาซ่ึง
เปนสวนหนึ่งของบัญชีอาคาร   โดยมีราคาตามบัญชี จํานวนเงิน 3.63 ลานบาท ปรากฏวาราคาประเมินของอาคารมี
มูลคา 3.25 ลานบาท ซ่ึงเปนราคาที่กิจการสามารถไดรับจากการขายอาคารดังกลาวในตลาดซ้ือขายคลอง แตต่ํากวา
ราคาตามบัญชีจํานวนเงิน 0.38 ลานบาท โดยผลตางที่เกิดขึ้นไดแสดงเปนรายการขาดทุนจากการดอยคาของ
สินทรัพยในงบกําไรขาดทุนไตรมาส 4  ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 และในไตรมาส 3 ส้ินสุดวันที่ 30 
กันยายน 2544 ผูเชาไดยกเลิกการเชาอาคารหลังดังกลาว ซ่ึงบริษัทยังไมมีวัตถุประสงคที่จะใชอาคารดังกลาวในการ
ดําเนินงานจึงจัดประเภทไปเปนที่ดิน และอาคารที่ไมไดใชดําเนินงานตามหมายเหตุ 13  
  
   ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง บริษัทฯ นําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงิน
กูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย 

 
11. สิทธิการเชาอาคาร 
 

   สิทธิการเชาอาคาร     เปนสิทธิการเชาพื้นที่ในศูนยการคาช้ันนํา     เพื่อเปดสาขารานหนังสือ ซีเอ็ดบุค
เซ็นเตอร ซ่ึงสวนใหญบริษัทฯ นําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินกูระยะยาวจากธนาคารพาณิชย และวงเงิน
เบิกเกินบัญชีจากธนาคารพาณิชย 
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12.  ทรัพยสินรอจําหนาย-สุทธิ 
 
    ประกอบดวย 
 
                                                                                               ณ วันที่ 30  กันยายน 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 30 กันยายน 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 
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13. ที่ดินและอาคารที่ไมไดใชดําเนินงาน-สุทธิ 
 
    ประกอบดวย 

(หนวย: พันบาท) 
 ที่ดินไมใช สวนปรับปรุงที่ดิน อาคารไมใช รวม 
 ดําเนินงาน ไมใชดําเนินงาน ดําเนินงาน  
  ราคาทุน     
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 61,811 - - 61,811 
   รับโอนจากที่ดินและอาคารใชดําเนินงาน 2,430 - 6,599   9,029 
   ซื้อเพ่ิม - 658 -     658 
   ณ วันที่ 30 กันยายน 2544 64,241 658 6,599 71,498 
   คาเส่ือมราคาสะสม     
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 - - - - 
   รับโอนมาจากคาเส่ือมราคาสะสม-อาคารที่ใชดําเนินงาน - - (3,163) (3,163) 
   คาเส่ือมราคาสําหรับงวด 9 เดือน -             (10)     (37)      (47) 
   ณ วันที่ 30 กันยายน 2544 -  (10) (3,200) (3,210) 
   คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย     
   ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2543 (17,495) - - (17,495) 
   รับโอนมาจากอาคารที่ใชดําเนินงาน - -   (825)     (825) 
   ปรับปรุงรายการที่ผิดพลาด - -    447     447 
   ณ วันที่ 30 กันยายน 2544 (17,495) -   (378) (17,873) 
   มูลคาสุทธิตามบัญชี     
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 44,316 - - 44,316 
   ณ วันที่ 30 กันยายน 2544 46,746 648 3,021 50,415 
คาเส่ือมราคาที่แสดงในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวด 9 เดือน     
    ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2544        47 

 
    ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง บริษัทฯ นําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และ เงิน

กูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย 
 
    ในป 2542 บริษัทฯ      ไดมอบหมายใหผูชํานาญการประเมินราคาอิสระแหงหนึ่ง          ประเมินราคา  

ที่ดินที่ไมไดใชดําเนินงานทุกแหง ปรากฏวา   ราคาประเมินของที่ดินที่ไมไดใชดําเนินงานแหงหนึ่งมีมูลคาที่คาดวา
จะไดรับคืน ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2542  ซ่ึงเปนราคาที่กิจการสามารถไดรับจากการขายสินทรัพยในตลาดซ้ือขาย
คลองต่ํากวาราคาสินทรัพยสุทธิที่แสดงในงบดุลของกิจการจํานวนเงิน 49.50 ลานบาท เทียบกับมูลคาที่คาดวาจะ
ไดรับคืน จํานวนเงิน 32.00 ลานบาท บริษัทฯ จึงปรับราคาที่ดินที่ไมไดใชดําเนินงานลดลงโดยบันทึกผลตาง
จํานวนเงิน 17.50 ลานบาท แสดงเปนรายการขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงบกําไรขาดทุนปดังกลาว 
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14. สินเช่ือและภาระค้ําประกัน 
 

   สินเช่ือในรูปเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะยาว ค้ําประกันโดยมีเงินฝากประจํา ที่ดิน 
พรอมส่ิงปลูกสราง ตามหมายเหตุ 10 สิทธิการเชาอาคาร ตามหมายเหตุ 11 ทรัพยสินรอจําหนาย ตามหมายเหตุ 12   
และที่ดินและอาคารที่ไมไดใชดําเนินงาน  ตามหมายเหตุ 13  เปนหลักทรัพยค้ําประกัน   

 
15. 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 
                       30  กันยายน  31 ธันวาคม                         30  กันยายน    31 ธันวาคม 
                           2544            2543                                                        2544             2543 

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

 
 การชําระคืนเงินกู  
 

    ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2543  เงินกูยืมระยะยาวตามลําดับที่ 1–2 เปนเงินกูรวม 9 วงเงินคงคางผอน
ชําระอยูระหวาง 22-54 งวด โดยผอนชําระงวดละ 203,000–450,000 บาท   ซ่ึงบริษัทฯ จะตองชําระเงินกูให
ครบถวนในระหวางป 2547-2548 และในไตรมาส 1 ป 2544 บริษัทฯไดชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวทั้งจํานวนกอน
กําหนดแลว 
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16.  สวนของผูถือหุน 
 

16.1  ตามมติที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2544       เมื่อวันที่  30  เมษายน  2544   มีมติเปนเอก
ฉันทดังนี้ 

- อนุมัติจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป 2543  แกผูถือหุนที่มีรายช่ือในสมุดทะเบียนผูถือหุน 
ณ วันที่ 9 เมษายน 2544  ในอัตราหุนละ 1.65 บาท  จากจํานวนหุนคงเหลือ  ณ  ส้ินปรวมเปนเงินปนผล
ทั้งส้ิน  34.81 ลานบาท ซ่ึงบริษัทฯ จายเงินปนผลในวันที่ 30 พฤษภาคม 2544 และอนุมัติจัดสรรกําไร
เปนทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน 3.39 ลานบาท 

 - อนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  จํานวน 289.01ลานบาท จากทุนจดทะเบียน 500.00 ลานบาท 
คงเหลือ 210.99 ลานบาท  เพื่อใหทุนจดทะเบียนมีจํานวนเทากับทุนที่ออกและเรียกชําระแลว ตาม
หนังสือรับรองจากกรมทะเบียนการคา ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2544  

  - อนุมัติใหบริษัทฯ ดําเนินการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญจํานวน 10,549,356 หนวย  โดย
การเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯทั้งจํานวน ราคาหนวยละ 0 บาท ในสัดสวนหุนสามัญ 2 หุน
เดิมตอใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญ 1 หนวย ถามีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิใหปดเศษทิ้ง   
อัตราการใชสิทธิคือใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญ 1 หุน ในราคาหุนละ 
16.50 บาท เพื่อใหสอดคลองกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญ เสนอขายแกผูถือหุนเดิม
ของบริษัทฯ        (ในไตรมาส 4 ป 2544 บริษัทฯ ไดรับการอนุมัติการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อ
จะซ้ือหุนสามัญ จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย) 

  - อนุมัติใหบริษัทฯดําเนินการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญจํานวน 3,164,800 หนวย โดย
เสนอขายใหแกกรรมการ  พนักงาน  และผูรับชวงซ้ือหลักทรัพย  ราคาหนวยละ 0 บาท อัตราการใชสิทธิ
คือใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญ 1 หุนในราคาหุนละ 10 บาท  เพื่อให
สอดคลองกับโครงการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญ  เสนอขายแกกรรมการ พนักงานของ
บริษัทฯ  และผูรับชวงซ้ือหลักทรัพย   (อยูในระหวางการพิจารณาจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย) 

  - อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 137.14 ลานบาท  จากเดิม 210.99 ลานบาท เปน 
348.13 ลานบาท  ตามหนังสือรับรองจากกรมทะเบียนการคา ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2544 โดย 

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

   - ออกหุนสามัญใหมจํานวน 3.16 ลานหุน  มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท รวม 31.65 ลานบาท  เพื่อ
รองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรใหแกกรรมการ  และพนักงานของบริษัทฯ และ
ผูรับชวงซ้ือหลักทรัพย 

   - อนุมัติใหมีการจายคาบําเหน็จแกกรรมการ ที่ดํารงตําแหนง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 ทานละ   30,000 
บาท และสําหรับประธานกรรมการบริษัทฯ 40,000 บาท สําหรับผลการดําเนินงานป  2543 
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16.2 ตามมติที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2543  เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2543 มีมติเปนเอกฉันทดังนี้ 

- อนุมัติใหจายเงินปนผลจากผลจากดําเนินงานประจําป 2542  แกผูถือหุนที่มีรายช่ือในสมุดทะเบียนผูถือ
หุน ณ วันที่ 7 เมษายน 2543 ในอัตราหุนละ 1 บาท จากจํานวนหุนคงเหลือ ณ ส้ินปรวมเปนเงินปนผล
ทั้งส้ิน 21.10 ลานบาท ซ่ึงบริษัทฯ จายเงินปนผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2543  และอนุมัติจัดสรรกําไร
เปนทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน 0.11 ลานบาท 

   - อนุมัติใหมีการจายคาบําเหน็จแกกรรมการ ที่ดํารงตําแหนง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542  ทานละ 30,000 
บาท สําหรับประธานกรรมการบริษัทฯ 40,000 บาท สําหรับผลการดําเนินงานป 2542 

 
17. คาตอบแทนกรรมการ 
 

    สําหรับไตรมาส และสําหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30  กันยายน 2544 และ 2543  คาตอบแทน
กรรมการเปนผลประโยชนที่จายใหแกกรรมการของบริษัทฯ ตามมาตรา 90 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด 
โดยไมรวมเงินเดือนและผลประโยชนที่เกี่ยวของที่จายใหแกกรรมการบริหาร 
 

18. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 

   ภาษีเงินไดนิติบุคคลคํานวณในอัตรารอยละ  30     ของกําไรสุทธิตามบัญชีกอนรับรูสวนไดเสียจาก
เงินลงทุนในบริษัทรวม  บวกดวยคาใชจายตองหามตามประมวลรัษฎากร 

 
19. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
  

   บริษัทฯดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจเดียวคือธุรกิจผลิต และจําหนายหนังสือและดําเนินธุรกิจใน 
สวนงานทางภูมิศาสตรเดียว คือในประเทศไทย ดังนั้นรายได กําไร และสินทรัพยทั้งหมดที่แสดงในงบการเงิน จึง
เกี่ยวกับสวนงานธุรกิจ และสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว 

 
20. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  
 

  บริษัทฯ มีการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530  ซ่ึง
พนักงานที่เปนสมาชิกจะจายเงินสะสมแตละเดือนและบริษัทฯ จายสมทบอีกสวนหนึ่งเพื่อสมทบ  เขากองทุน
สํารองเลี้ยงชีพโดยใหสถาบันการเงินในประเทศแหงหนึ่งเปนผูจัดการกองทุน 
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21.   เคร่ืองมือทางการเงิน 

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

 
21.1   ความเส่ียงดานการใหสินเช่ือ 

 
   บริษัทฯ มีความเส่ียงดานการใหสินเช่ือที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา   แตบริษัทฯ มีนโยบายในการให
สินเช่ือที่ระมัดระวัง  ดังนั้น บริษัทฯ  จึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายอยางเปนสาระสําคัญจากการเก็บหนี้ 

 
 21.2 ความเส่ียงดานอัตราดอกเบี้ย 

 
   ความเส่ียงดานอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคตซึ่งจะมีผลกระทบ
ตอผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ เกี่ยวเนื่องจากเงินลงทุนระยะส้ันที่มีอัตราดอกเบี้ย และ
เงินปนผลรับปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด (Floating interest rate)  บริษัทฯ   จึงมิไดใชเคร่ืองมือทางการเงินเพื่อ
ปองกันความเส่ียงดังกลาว 

 
 21.3   มูลคายุติธรรม 

 
   เนื่องจากสินทรัพยทางการเงิน และหนี้สินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้น   ดังนั้น
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพย และหนี้สินทางการเงินดังกลาวจึงแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรม
อยางมีสาระสําคัญประกอบกับเงินลงทุนระยะส้ันของบริษัทฯไดปรับมูลคาเงินลงทุนเปนมูลคายุติธรรมแลว 

 
22. หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นภายหนา 
   

    นอกจากหนี้สินที่ปรากฏในงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2544 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543  
บริษัท ยังมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นกับธนาคารเกี่ยวกับ  Letter   of    Guarantee  เปนจํานวนเงิน 4.00 ลานบาท และ
3.95 ลานบาท ตามลําดับ 
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23. การจัดประเภทรายการบัญชี 
   

    งบกําไรขาดทุนสําหรับไตรมาส และสําหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2543 ที่นํามา
เปรียบเทียบ มีการจัดประเภทรายการบัญชีใหม เพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบกับงบกําไรขาดทุนสําหรับ
ไตรมาสและสําหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2544 
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