
   
 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอตอผูถือหุนและคณะกรรมการของ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)   
 
   ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล  ณ  วันที่  31  ธันวาคม 2544    งบกําไรขาดทุน   งบแสดงการเปล่ียนแปลงใน
สวนของผูถือหุน  งบกําไรสะสม และงบกระแสเงินสด สําหรับป สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น  จํากัด  (มหาชน) 
ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลาน้ี   สวนขาพเจาเปน
ผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา    งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2543 ท่ีแสดงเปรียบเทียบไดมีการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอ่ืนในสํานักงานเดียวกัน และเสนอรายงานไวอยาง
ไมมีเง่ือนไขตามรายงานสอบบัญชีลงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2544 
 
  ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองทั่วไป    ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตอง
วางแผนและปฏิบัติงานเพ่ือใหไดความเชื่อม่ันอยางมีเหตุผลวา    งบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
หรือไม   การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงิน และการเปดเผยขอมูลใน
งบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใชและประมาณการเก่ียวกับรายการทางการเงินที่เปน
สาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น  ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงิน
โดยรวม  ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
 
  ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงิน  ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2544 ผลการดําเนินงาน     
การเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุนและกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)  
โดยถูกตองตามควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป 
 
         บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด 
 
 
            (นางสาววรรญา  พุทธเสถียร) 
        ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4387 
 
 
 
กรุงเทพมหานคร 
วันที่  27  กุมภาพันธ  2545 
 
 
 



2                              
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)

งบดุล
ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2544  และ 2543

หนวย : บาท
2544 2543

             สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
     เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ  5) 84,499,784.42       41,574,870.44       
     เงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ (หมายเหตุ  6) 192,302,007.87    157,607,106.00     
     ลูกหน้ีการคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ (หมายเหตุ  7) 70,860,257.39       42,137,105.31       
     สินคาคงเหลือ-สุทธิ (หมายเหตุ  8) 121,315,060.77    100,626,662.33     
     สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
             คาลิขสิทธ์ิจายลวงหนา 4,672,558.53         2,561,463.94         
             คาแปลจายลวงหนา 6,024,807.35         5,953,032.55         
            อื่น ๆ 7,485,388.13         5,250,245.75         
             รวมสินทรัพยหมุนเวียน 487,159,864.46    355,710,486.32     
เงินลงทุนระยะยาว (หมายเหตุ  9, 15) - 10,748,589.89       
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (หมายเหตุ  10) 9,653,393.23         8,812,868.68         
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ (หมายเหตุ  11) 166,910,204.31    102,372,331.16     
สิทธิการเชาอาคาร (หมายเหตุ  12) 135,825,649.40    144,321,106.52     
สินทรัพยอื่น
      ทรัพยสินรอจําหนาย-สุทธิ (หมายเหตุ  13) 36,007,496.95       32,559,999.99       
      ท่ีดินและอาคารที่ไมไดใชดําเนินงาน-สุทธิ (หมายเหตุ  14) 50,322,735.42       44,315,707.00       
      เงินค้ําประกันและเงินมัดจํา 19,707,204.17       11,628,102.30       
             รวมสินทรัพย 905,586,547.94    710,469,191.86     

 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



3                              
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)

งบดุล
ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2544  และ 2543

หนวย : บาท
2544 2543

             หน้ีสินและสวนของผูถือหุน
หน้ีสินหมุนเวียน
     เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (หมายเหตุ 15) 18,844,739.45       20,772,609.55       
     เจาหน้ีการคาและตั๋วเงินจาย 291,958,297.43    233,311,271.24     
     สวนของหน้ีระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระในหน่ึงป (หมายเหตุ 16) - 7,836,000.00         
     หน้ีสินหมุนเวียนอื่น
             คาลิขสิทธ์ิคางจาย 10,618,815.06       9,829,373.08         
             ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 34,034,567.81       22,274,158.18       
             คาใชจายคางจายอื่น 11,062,242.69       10,781,596.79       
             อื่น ๆ 26,715,554.98       7,365,570.01         
            รวมหน้ีสินหมุนเวียน 393,234,217.42    312,170,578.85     
เงินกูยืมระยะยาว (หมายเหตุ 16) - 12,983,170.00       
หน้ีสินอื่น 4,117,308.19         2,205,054.73         
             รวมหน้ีสิน 397,351,525.61    327,358,803.58     

 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



4                              
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)

งบดุล
ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2544  และ 2543

หนวย : บาท
2544 2543

สวนของผูถือหุน
   ทุนเรือนหุน (หมายเหตุ 17)
      ทุนจดทะเบียน
          หุนสามัญ 34,812,869 หุน @ 10.00 บาท 348,128,690.00    -
          หุนสามัญ 50,000,000 หุน @ 10.00 บาท - 500,000,000.00     
      ทุนท่ีออกและเรียกชําระแลว
         หุนสามัญ 21,098,713 หุน @ 10.00 บาท 210,987,130.00    210,987,130.00     

   สวนเกินมูลคาหุน 81,042,800.25       81,042,800.25       
   รายการขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย (หมายเหตุ 6) (5,920,579.77)       (7,077,491.75)        
   สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย-สุทธิ 35,050,567.01       -
   กําไรสะสม
          จัดสรรแลว
             สํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 18) 8,938,173.43         5,549,641.96         
          ยังไมไดจัดสรร 178,136,931.41    92,608,307.82       
             รวมสวนของผูถือหุน 508,235,022.33    383,110,388.28     
                 รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 905,586,547.94    710,469,191.86     

 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



5                                  

หนวย : บาท
2544 2543

รายไดจากการดําเนินงาน
      รายไดจากการขาย 1,635,603,732.58       1,148,572,066.68     
      รายไดอื่น 15,873,025.31            24,334,978.24           
      สวนแบงกําไรในบริษัทรวม 1,215,542.05              920,913.24                
                   รวมรายได 1,652,692,299.94       1,173,827,958.16     
คาใชจายจากการดําเนินงาน
      ตนทุนขาย 1,143,310,676.26       791,151,274.51        
      คาใชจายในการขายและบริหาร 327,233,856.79          272,056,102.21        
      คาตอบแทนกรรมการ (หมายเหตุ 19) 588,000.00                  588,000.00                
                  รวมคาใชจาย 1,471,132,533.05       1,063,795,376.72     
กําไรกอนดอกเบ้ียจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล 181,559,766.89          110,032,581.44        
ดอกเบ้ียจาย (344,653.46)                (8,227,549.95)           
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (หมายเหตุ 20) (57,485,081.92)           (34,034,402.17)         
กําไรสุทธิ 123,730,031.51          67,770,629.32           

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (หมายเหตุ 21) 5.86                              3.21                            
กําไรตอหุนปรับลด (หมายเหตุ 21) 5.55                              -                              

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
 งบกําไรขาดทุน

สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี  31  ธันวาคม  2544  และ  2543
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปล ี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน

หนวย : บาท
2544 2543

ทุนเรือนหุน
      หุนสามัญ
             ยอดตนงวด 210,987,130.00    210,987,130.00     
             เพิ่มทุนระหวางงวด - -
             ยอดปลายงวด 210,987,130.00    210,987,130.00     
       สวนเกินมูลคาหุน
             ยอดตนงวด 81,042,800.25       81,042,800.25       
             เพิ่มระหวางงวด - -
             ยอดปลายงวด 81,042,800.25       81,042,800.25       
รายการขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย
            ยอดตนงวด (7,077,491.75)       (1,435,823.00)        
             เพิ่ม(ลด)ระหวางงวด 1,156,911.98         (5,641,668.75)        
             ยอดปลายงวด (5,920,579.77)       (7,077,491.75)        
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม
            ยอดตนงวด - -
             เพิ่มระหวางงวด 36,929,544.64       -
             ลดระหวางงวด (1,878,977.63)       -
             ยอดปลายงวด 35,050,567.01       -
กําไรสะสม
      จัดสรรแลว
         สํารองตามกฎหมาย
             ยอดตนงวด 5,549,641.96         5,438,801.06         
             เพิ่มระหวางงวด (หมายเหตุ 17) 3,388,531.47         110,840.90             
             ยอดปลายงวด 8,938,173.43         5,549,641.96         
      ยังไมไดจัดสรร
             ยอดตนงวด 92,608,307.82       46,047,232.40       
             หัก จายเงินปนผล (หมายเหตุ 17) (34,812,876.45)     (21,098,713.00)      
                    จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 17) (3,388,531.47)       (110,840.90)           
             บวก กําไรสุทธิสําหรับป 123,730,031.51    67,770,629.32      
             ยอดปลายงวด 178,136,931.41    92,608,307.82       
               รวมสวนของผูถือหุน 508,235,022.33    383,110,388.28     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี  31  ธันวาคม  2544  และ  2543
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)

งบกําไรสะสม

หนวย : บาท
2544 2543

กําไรสะสมสวนท่ียังไมไดจัดสรร
       กําไรสะสมสวนท่ียังไมไดจัดสรรตนงวด 92,608,307.82       46,047,232.40       
       หัก จายเงินปนผล (34,812,876.45)     (21,098,713.00)      
             จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 17) (3,388,531.47)       (110,840.90)           
       บวก กําไรสุทธิสําหรับป (หมายเหตุ 17) 123,730,031.51    67,770,629.32      
รวมกําไรสะสมสวนท่ียังไมไดจัดสรรปลายงวด 178,136,931.41    92,608,307.82       

 
กําไรสะสมปลายงวด ประกอบดวย  
       จัดสรรแลว
              สํารองตามกฎหมาย 8,938,173.43         5,549,641.96         
       ยังไมไดจัดสรร 178,136,931.41    92,608,307.82       
รวมกําไรสะสม 187,075,104.84    98,157,949.78       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี  31  ธันวาคม  2544  และ  2543
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี  31  ธันวาคม  2544  และ  2543

หนวย : บาท
2544 2543

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
    กําไรสุทธิ 123,730,031.51    67,770,629.32       
    ปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน
         คาเสื่อมราคา-สินทรัพยท่ีใชในการดําเนินงาน 32,500,353.39       26,917,699.98       
         คาเสื่อมราคา-สินทรัพยท่ีไมใชในการดําเนินงานและทรัพยสินรอการขาย 146,071.42            -
         สิทธิการเชาตัดบัญชี 8,495,457.12         8,728,050.90         
         รายการปรับปรุงขอผิดพลาดของสินทรัพยถาวร (941,044.87)           -
         รายการขาดทุนจากการโอนตัดทรัพยสินไมมีตัวตน - 200,975.23             
         รายการขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยและตีราคาสินทรัพยลดลง 55,507.85              824,921.39             
         รายการขาดทุนจากสินคาชํารุด 2,856,103.64         13,470,102.41       
         สํารองสินคาสินคาสูญหาย 522,335.97            9,757,627.83         
         สํารองสินคาสินคาเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวชา - 454,936.74             
         สํารองรับคืนสินคา 1,483,357.72         -
         หน้ีสงสัยจะสูญ 3,004,582.70         110,756.13             
         สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (1,215,542.05)       (920,913.24)           
        (กําไร)ขาดทุนจากการขายที่เกิดขึ้นจริงในหลักทรัพยเผื่อขาย 1,102,042.38         (725,656.56)           
         กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน - (3,000.00)                
         (กําไร)ขาดทุนจากการขายทรัพยสิน (6,014.53)               -
         กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน 171,733,242.25    126,586,130.13     
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหน้ีการคาและตั๋วเงินรับ (33,211,092.50)     10,061,329.49       
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินคาคงเหลือ (24,066,838.05)     (39,254,635.89)      
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในคาลิขสิทธ์ิจายลวงหนา (2,111,094.59)       1,857,265.47         
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในคาแปลจายลวงหนา (71,774.80)             1,569,114.93         
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพยหมุนเวียนอื่น (2,235,142.38)       (7,965.55)                
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินค้ําประกันและเงินมัดจํา (8,079,101.87)       (4,395,188.71)        
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจาหน้ีการคาและตั๋วเงินจาย 58,647,026.19       59,511,261.77       
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในคาลิขสิทธ์ิคางจาย 789,441.98            849,467.72             
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 11,760,409.63       10,717,574.12       
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในคาใชจายคางจายอื่น 280,645.90            6,103,575.48         
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหน้ีสินหมุนเวียนอื่น 19,349,984.97       (1,236,364.03)        
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหน้ีสินอื่น 1,912,253.46         (510,800.36)           
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน 194,697,960.19    171,850,764.57     
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี  31  ธันวาคม  2544  และ  2543

หนวย : บาท
2544 2543

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
     ซื้อหลักทรัพยเผื่อขาย (107,000,000.00)   (32,000,000.00)      
     เงินสดรับจากการขายหลักทรัพยเผื่อขาย 82,908,557.62       45,937,176.56       
     (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนบริษัทยอย (24,982.50)             -
     เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน - 3,000.00                 
     (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนระยะยาว 200,000.00            (200,000.00)           
     เงินปนผลรับจากบริษัทรวม 400,000.00            400,000.00             
     ซื้อทรัพยสิน (70,044,661.26)     (42,940,231.78)      
     เงินสดรับจากการขายทรัพยสิน 6,369.48                 -
     (เพิ่มขึ้น)ลดลงในท่ีดินและอาคารที่ไมไดใชดําเนินงาน (658,413.00)           -
เงินสดสุทธิไดรับ(ใชไป)ในกิจกรรมการลงทุน (94,213,129.66)     (28,800,055.22)      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
     เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (1,927,870.10)       13,719,107.78       
     เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกูยืมระยะยาว (20,819,170.00)     (128,400,943.62)   
     จายเงินปนผล (34,812,876.45)     (21,098,713.00)      
เงินสดสุทธิไดรับ(ใชไป)ในกิจกรรมการจัดหาเงิน (57,559,916.55)     (135,780,548.84)   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี  31  ธันวาคม  2544  และ  2543

หนวย : บาท
2544 2543

เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง) 42,924,913.98       7,270,160.51         
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันตนงวด 41,574,870.44       34,304,709.93       
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด 84,499,784.42       41,574,870.44       

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
     1. เงินสดท่ีจายในระหวางปสําหรับ
         ดอกเบ้ียจาย 344,653.46            8,272,275.55         
         ภาษีเงินไดนิติบุคคล 45,724,672.11       23,316,828.05       
     2. รายการท่ีไมกระทบกระแสเงินสด
         2.1  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544 และ 2543    บริษัทฯ ไดปรับปรุงรายการกําไร(ขาดทุน)ท่ียังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาเงินลงทุน
                ในหลักทรัพยเผื่อขายกับสวนของผูถือหุนจํานวนเงิน  1.16  ลานบาท และ (5.64) ลานบาท ตามลําดับ           
         2.2  สําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2544 บริษัทฯ ไดประเมินราคาท่ีดินและอาคารเพิ่มขึ้นจํานวนเงิน 36.93  ลานบาท
         2.3  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544  บริษัทฯ  จัดประเภทบัตรเงินฝากจากเงินลงทุนระยะยาวเปนเงินลงทุนระยะสั้น จํานวนเงิน 10.55
                ลานบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2544 และ 2543 
 

 

1. หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน 
   

1.1 งบกําไรขาดทุนสําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 ที่นํามาเปรียบเทียบ มีการจัดประเภทรายการบัญชี
ใหม เพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบกับงบกําไรขาดทุนสําหรับป  ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 

 1.2 ในป 2544 บริษัทฯ ไดลงทุนในบริษัทซีเอ็ด บุคเซ็นเตอร จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย ตามหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอที่ 10 โดยบริษัทฯ ไมไดนําเสนองบการเงินรวม เนื่องจากจํานวนเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวไม
มีสาระสําคัญตองบการเงินเฉพาะบริษัทแตอยางใด  

 1.3 บริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงินเปนภาษาไทยตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ซ่ึงหลักการบัญชีที่
ใชอาจแตกตางจากหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศอื่นๆ และเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงิน 
บริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ เพื่อวัตถุประสงคของ
การรายงานภายในประเทศ 

 

2. ขอความทั่วไป 
    

  บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2517 บริษัทฯ แปลงสภาพเปนบริษัท  (มหาชน) 
จํากัดเมื่อวันที่ 29 เมษายน  2536  ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ บมจ. 102 ตั้งอยูเลขที่ 800/30, 43-45  ซอยตระกูลสุข  
ถนนอโศก-ดินแดง  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย ในเดือนเมษายน 2544 บริษัทฯไดยาย
สํานักงานใหญไปที่ เลขที่ 46/87-90 อาคารเนช่ันทาวเวอร ช้ันที่ 19  ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา  เขตบางนา 
กรุงเทพฯ 10260 

  - ลักษณะการดําเนินงานของบริษัทฯ 
   1. จําหนายหนังสือ    และวารสารในลักษณะขายปลีก ผานรานซีเอ็ดบุคเ ซ็นเตอร     ซ่ึงเปนราน 
     หนังสือของบริษัทฯ   
   2. ผลิตและจําหนายหนังสือ และวารสารเชิงวิชาการ บริษัทฯ เปนผู จําหนายหนังสือเชิงวิชาการ 
     ใหหนวยงานและสํานักพิมพอื่น เพื่อจําหนายใหกับรานหนังสือทั่วไป 
   3. รับจางโฆษณา เพื่อจัดลงในวารสารรายเดือน  8  ฉบับที่บริษัทฯ ผลิตขึ้น 
   4. รับจางพิมพ  จําหนายอุปกรณและเคร่ืองมือทางอิเล็กทรอนิกสและอื่นๆ   
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  - ขอมูลเกี่ยวกับพนักงาน 
                          สําหรับป   
               ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2544 2543 
จํานวนพนักงานถัวเฉลี่ย  (คน)      910      700 
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน  (ลานบาท) 151.08 100.82 

 
3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
 

  งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่ประกาศโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตแหงประเทศไทย โดยมีนโยบายการบัญชีที่สําคัญดังนี้ 

 3.1 บริษัทฯ - รับรูรายไดจากการขายเมื่อสงมอบสินคาใหแกลูกคาเรียบรอยแลว     ยกเวนในกรณีขายฝากจะรับรู
รายได เมื่อตรวจนับสินคาในมือผูรับฝากขายตามกําหนดระยะเวลาที่ตกลงกัน 

    - รายไดจากการโฆษณา  บันทึกเปนรายไดเมื่อมีการลงโฆษณาแลว  
 3.2 เงินลงทุนระยะส้ัน เปนเงินลงทุนในหนวยลงทุนกองทุนรวม ซ่ึงบริษัทฯถือเปนหลักทรัพยเผื่อขายแสดงดวย  

มูลคายุติธรรม 
 3.3 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  ประมาณขึ้นโดยพิจารณาจากลูกหนี้แตละรายที่คาดวาจะไมไดรับชําระ 
  3.4 สินคาคงเหลือ 
  - วัตถุดิบกระดาษ บันทึกบัญชีในราคาทุนตามวิธีเขากอน-ออกกอน (FIFO) หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแต

ราคาใดจะต่ํากวา และงานระหวางทําบันทึกบัญชีในราคาทุนที่เกิดขึ้นจริง 
- สินคาสําเร็จรูปที่บริษัทฯผลิตเองมีนโยบายบัญชีดังนี้ 
  -สินคาสําเร็จรูป ณ สํานักงานใหญ และสินคาสําเร็จรูปในมือผูรับฝากขาย บันทึกในราคาทุนที่ผลิต

และรับเขาคร้ังลาสุด  หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา 
  -สินคาสําเร็จรูป ณ สาขา บันทึกในราคาทุนตามวิธีถัวเฉลี่ย (Simple Average) หรือมูลคาสุทธิที่จะ

ไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา 
  -สินคาสําเร็จรูปที่บริษัทฯซ้ือมาเพื่อจําหนาย บันทึกบัญชีในราคาทุนตามวิธีทุนถัวเฉลี่ย (Simple  
                Average) หรือมูลคาสุทธิแลวแตราคาใดจะต่ํากวา 

   - วารสารรับคืนไมมีการตีราคา 
- สํารองเพื่อลดมูลคาสินคาคงเหลือพิจารณาจากสินคาเกา  ลาสมัย  เส่ือมสภาพ 
- สํารองสินคาสูญหาย บริษัทฯ มีนโยบายตั้งสํารองสินคาสูญหายในอัตรารอยละ 1 ของยอดขายสะสม ณ 
สาขา ซ่ึงบริษัทฯ จะพิจารณาปรับปรุงสํารองดังกลาว เมื่อมีการตรวจนับสินคาคงเหลือในสาขานั้นๆ 
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3.5 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  

3.5.1 คาตกแตงอาคาร เคร่ืองใชสํานักงาน เคร่ืองปรับอากาศ และยานพาหนะ บันทึกบัญชีในราคาทุนหลัง
หักคาเส่ือมราคาสะสม 

3.5.2 ที่ดิน และอาคาร แสดงตามมูลคายุติธรรมโดยผูประเมินราคาอิสระ ซ่ึงบริษัทฯ มีนโยบายที่จะใหผู
ประเมินราคาอิสระประเมินราคาสินทรัพยดังกลาวทุกๆ 5 ป และในระหวางนี้หากมีปจจัยอื่นใดที่มี
ผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตอมูลคาสินทรัพย บริษัทฯจะใหมีการประเมินราคาใหมในปนั้นๆ สวน
ที่เพิ่มขึ้นของราคาที่ประเมินใหม จะถือเปนสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยในสวนของผูถือหุน 
สําหรับสวนที่ลดลงของราคาที่ประเมินใหม    จะถือเปนรายการขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย
ลดลงในงบกําไรขาดทุน 

3.5.3 คาเส่ือมราคา คํานวณดวยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานที่ประมาณไวดังตอไปนี้ 
     - อาคาร     20 ป 
    - เคร่ืองตกแตงอาคาร เคร่ืองใชสํานักงาน 5 ป 
    - เคร่ืองปรับอากาศ   5 ป 
    - ยานพาหนะ    5 ป 

     บริษัทฯ บันทึกคาเส่ือมราคาเปนคาใชจายประจํางวด  คาเส่ือมราคาของสวนที่ตีราคาเพิ่มขึ้น 
บริษัทฯ ไดนําไปหักออกจากสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยในสวนของผูถือหุน  

 3.6 คาลิขสิทธ์ิตางประเทศคางจาย คํานวณในอัตราที่กําหนดในสัญญาของการทําหนังสือตางประเทศตามเกณฑ
คงคาง 

 3.7 เงินลงทุนในบริษัทรวม บันทึกตามวิธีสวนไดเสีย (Equity Method)     และเงินลงทุนในบริษัทยอยบันทึก
ตามราคาทุนเนื่องจากบริษัทยอยยังไมเร่ิมดําเนินงานและมูลคาของเงินลงทุนไมมีสาระสําคัญตองบการเงิน
ของบริษัทฯ 

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

3.9 กําไรตอหุน 
-กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน   คํานวณโดยหารกําไรสุทธิดวยจํานวนหุนสามัญที่ออกและไดรับชําระแลวถัวเฉลี่ย
ถวง น้ําหนัก ณ วันส้ินงวด   
-กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิงวดดวยผลรวมของจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ที่ออกอยูในระหวางงวดกับจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่บริษัทฯ อาจตองออกเพื่อแปลงหุน
สามัญเทียบเทาปรับลดทั้งส้ิน (ใบสําคัญแสดงสิทธิ) ใหเปนหุนสามัญ 

 3.10 บริษัทฯ มิไดใชเคร่ืองมือทางการเงินที่เกี่ยวกับตราสารอนุพันธทางการเงิน สินทรัพยทางการเงินและหนี้สิน
ทางการเงินที่แสดงในงบดุล ประกอบดวย เงินสดและเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนระยะส้ัน ลูกหนี้การคาและ
ตั๋วเงินรับ เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และเจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย 
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4. รายการระหวางกัน 
 

  รายการระหวางกันของบริษัทฯ กับบริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของกันรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่
มีสาระสําคัญมีดังนี้ 
 

4.1  รายไดและคาใชจายระหวางกัน 
   สําหรับป 
 ประเภทกิจการ ลักษณะความสัมพันธ ส้ินสุดวันที่  31 ธันวาคม 
   2544 2543 
   พันบาท พันบาท 
มูลคาซื้อสินคา     
  บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด สํานักพิมพผูผลิตวารสารเทคนิคและ  

คูมือวิศวกร 
 
บริษัทรวม 

 
2,059 

 
   555 

  บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดียกรุป   จํากัด (มหาชน) ส่ิงพิมพ ผูถือหุน 8,349 1,769 
  บริษัท เนช่ัน เอ็กมอนท  เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด ส่ิงพิมพ บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน 12,384 1,302 
     
คาเชาพ้ืนที่และคาบริการ     
  บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดียกรุป   จํากัด (มหาชน) ส่ิงพิมพ ผูถือหุน 6,534 2,921 

  บริษัท เนช่ัน พรอพเพอรตี้ส จํากัด อสังหาริมทรัพย บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน 1,062   797 

     
คาลิขสิทธ์ิ     

   บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดียกรุป   จํากัด (มหาชน) ส่ิงพิมพ ผูถือหุน 210 108 
   นายยืน  ภูวรวรรณ เจาของลิขสิทธ์ิ 30 ช่ือ ผูถือหุนและกรรมการ 253 52 
   นายวัฒนา เชียงกูล เจาของลิขสิทธ์ิ 6 ช่ือ ผูถือหุนและกรรมการ 81 15 
   นายทนง โชติสรยุทธ์ิ เจาของลิขสิทธ์ิ 7 ช่ือ ผูถือหุนและกรรมการ 172 12 
   นายพงษศักดิ์  ศิวะภัทรกําพล เจาของลิขสิทธ์ิ 3 ช่ือ ผูถือหุนและกรรมการ 1 1 
   นายฤทธ์ิ    ธีระโกเมน เจาของลิขสิทธ์ิ  5 ช่ือ ผูถือหุน - 1 
 

  4.2 สินทรัพยและหนี้สินระหวางกัน 
 ประเภทกิจการ ลักษณะความสัมพันธ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
   2544 2543 
   พันบาท พันบาท 
 คาเชาพ้ืนที่และคาบริการคางจาย     
    บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดียกรุป   จํากัด (มหาชน) ส่ิงพิมพ ผูถือหุน 685              - 
    บริษัท เนช่ัน พรอพเพอรตี้ส จํากัด อสังหาริมทรัพย บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน 327      44 
 เจาหน้ีการคา     
    บริษัท เอ็ม แอนด  อี จํากัด สํานักพิมพผูผลิตวารสารเทคนิค     

และคูมือวิศวกร 
 
บริษัทรวม 

1,048 1,561 

   บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดียกรุป   จํากัด (มหาชน) ส่ิงพิมพ ผูถือหุน 3,162 - 
   บริษัท เนช่ัน เอ็กมอนท  เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด ส่ิงพิมพ บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน 2,440    320 
   บริษัท เนช่ัน เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด ส่ิงพิมพ บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน 1,716 - 
คาลิขสิทธ์ิคางจาย     
   บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดียกรุป   จํากัด (มหาชน) ส่ิงพิมพ ผูถือหุน 312    28 
   นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน เจาของลิขสิทธ์ิ 5 ช่ือ ผูถือหุน 1 - 
   นายยืน  ภูวรวรรณ เจาของลิขสิทธ์ิ 30 ช่ือ ผูถือหุนและกรรมการ 93   24 
   นายวัฒนา เชียงกูล เจาของลิขสิทธ์ิ 6 ช่ือ ผูถือหุนและกรรมการ 32    7 
   นายทนง โชติสรยุทธ์ิ เจาของลิขสิทธ์ิ 7 ช่ือ ผูถือหุนและกรรมการ 110    5 
คาลิขสิทธ์ิจายลวงหนา     
   บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดียกรุป   จํากัด (มหาชน) ส่ิงพิมพ ผูถือหุน 88               - 
   นายวัฒนา  เชียงกูล เจาของลิขสิทธ์ิ 6 ช่ือ ผูถือหุนและกรรมการ 28 - 
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รายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญระหวางบริษัทฯ กับบริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของกัน รวมถึง

บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน มีการกําหนดราคาเปนตามราคาตลาด ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบไดกับรายการที่เกิดขึ้นกับ
บุคคลภายนอก       

   

5.   เงินสดและเงินฝากธนาคาร   
 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 และ 2543 เงินสดในมือสวนหนึ่งจํานวนเงิน 13.77 ลานบาท และ 10.36 
ลานบาท ตามลําดับ เปนเงินสดที่ไดรับจากการขายสินคาตามรานหนังสือซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรในวันทําการส้ินรอบ
ระยะเวลาบัญชี  ซ่ึงไดนําฝากธนาคาร ณ วันทําการของรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป    

 

6.  เงินลงทุนระยะส้ัน- สุทธิ 
 

    ประกอบดวย 
                        2544                        2543 

 บาท บาท 
หลักทรัพยเผื่อขาย :-   
-  เงินลงทุนในกองทุนเปด 181,673,997.75 158,684,597.75 
-  เงินลงทุนในกองทุนรวมหุนบุริมสิทธ์ิ-หุนกูดอยสิทธิ    6,000,000.00    6,000,000.00 
-  บัตรเงินฝาก 10,548,589.89 - 
                 รวม 198,222,587.64 164,684,597.75 
หัก คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน (5,920,579.77)     (7,077,491.75) 
                 สุทธิ 192,302,007.87 157,607,106.00 

 

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 บัตรเงินฝากเปนเงินลงทุนในรูปของบัตรเงินฝากกับธนาคารพาณิชยแหง
หนึ่ง ซ่ึงเดิมเปนตั๋วสัญญาใชเงินที่บริษัทฯ ฝากไวกับสถาบันการเงินที่ถูกระงับการดําเนินกิจการเปนการถาวรตาม
คําส่ังของกระทรวงการคลังและองคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2540 โดย
มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.7159 ตอป จะครบกําหนดไถถอนภายในเดือนตุลาคม 2545 

 

7. ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ 
 

    ประกอบดวย   
                     2544                        2543 

  บาท  บาท 
ต๋ัวเงินรับ   6,941,541.75   3,718,079.80 
ลูกหนี้การคา-ขายหนังสือ  83,868,900.00  54,674,270.23 
ลูกหนี้การคา-โฆษณา  11,952,376.35  11,159,375.57 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (27,932,453.46)  (24,927,870.76)  
       สํารองรับคืนสินคา (3,970,107.25) (31,902,560.71)   (2,486,749.53) (27,414,620.29) 
                สุทธิ  70,860,257.39  42,137,105.31 



16 
   ลูกหนี้การคา-ขายหนังสือ  แยกตามอายุหนี้ไดดังนี้  
                        2544                2543 

   บาท   บาท 
ใน Credit Term 29,610,902.21  14,135,038.97 
เกิน Credit Term 1- 6 เดือน 20,140,241.40  17,305,158.81 
เกิน Credit Term มากกวา 6 เดือนไมเกิน 1 ป   6,725,039.66      203,575.71 
เกิน Credit Term มากกวา 1 ป 27,392,716.73 23,030,496.74 
                            รวม 83,868,900.00 54,674,270.23 

 
   ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2544 และ 2543   คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสวนหนึ่งจํานวนเงิน 13.90 ลานบาท  
เทากัน เปนหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การคา-ส่ิงพิมพรายใหญที่เกิดจากการขายสินคาในป 2541  

 
8.   สินคาคงเหลือ-สุทธิ 
 
     ประกอบดวย 
                                       2544                            2543 

 บาท บาท 
กระดาษ 233,851.67 986,191.32 
งานระหวางทํา 6,696,815.00 5,377,205.57 
สินคาสําเร็จรูป 71,810,213.23 65,842,184.44 
สินคาสําเร็จรูปในมือผูรับฝากขาย 13,366,157.01 6,062,509.42 
สินคาสําเร็จรูป ณ สาขา 64,538,753.77 61,162,049.01 
หัก สํารองสินคาสูญหาย (15,034,462.13) (14,512,126.16) 
      สํารองสินคาเส่ือมสภาพและเคลื่อนไหวชา (20,296,267.78) (24,291,351.27) 
               สุทธิ 121,315,060.77 100,626,662.33 

 
9. เงินลงทุนระยะยาว 
 
    ประกอบดวย     
                                                       2543 

  บาท 
บัตรเงินฝาก  10,548,589.89 
เงินฝากประจํา  200,000.00 
      รวม  10,748,589.89 
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   ณ  วันที่ 31  ธันวาคม 2543     บัตรเงินฝาก เปนเงินลงทุนในรูปของบัตรเงินฝากกับธนาคารพาณิชย
แหงหนึ่ง  ตามโครงการ คปต.42 โดยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.445 ตอป  กําหนดไถถอน  5  ป      ซ่ึงในป 2544 
บัตรเงินฝากดังกลาวจะครบกําหนดไถถอนภายใน 1 ปขางหนา บริษัทฯ จึงโอนไปเปนเงินลงทุนระยะส้ันตามหมาย
เหตุ 6 
    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 เงินฝากประจําทั้งจํานวน เปนเงินฝากประจํากับธนาคารพาณิชยแหง
หนึ่ง ซ่ึงบริษัทฯ นําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารพาณิชยแหงนี้ 

 
10. เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
 
     ประกอบดวย 
                                                                                                               ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544                        

 ประเภทกิจการ   ลักษณะ ทุนชําระแลว สัดสวน เงินลงทุน เงินปนผล 
  ความสัมพันธ บาท เงินลงทุน วิธีการตีราคา บาท บาท 
บริษัท ซีเอ็ด  บริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจ บริษัทยอย   24,982.50 99.93% วิธีราคาทุน       24,982.50 - 
    บุคเซ็นเตอร จํากัด        
บริษัท เอ็ม แอนด อี สํานักพิมพผูผลิตวาสาร บริษัทรวม 400,000.00 25% วิธีสวนไดเสีย 9,628,410.73 400,000.00 
   จํากัด เทคนิคและคูมือวิศวกร       
      9,653,393.23 400,000.00 

 
                                                                                                               ณ วันที่ 31ธันวาคม 2543 

 ประเภทกิจการ   ลักษณะ
ความสัมพันธ 

ทุนชําระแลว
บาท 

สัดสวนเงิน
ลงทุน 

เงินลงทุน 
วิธีการตีราคา              บาท 

เงินปนผล
บาท 

บริษัท เอ็ม แอนด อี สํานักพิมพผูผลิตวาสาร บริษัทรวม 400,000.00 25% วิธีสวนไดเสีย 8,812,868.68 400,000.00 
    จํากัด เทคนิคและคูมือวิศวกร       
      8,812,868.68 400,000.00 

 
   ในไตรมาส 2 ป 2544 บริษัทฯ ไดลงทุนในบริษัท ซีเอ็ด บุคเซ็นเตอร จํากัด จํานวน 24,982.50 บาท  
คิดเปนอัตรารอยละของการลงทุน 99.93     ซ่ึงบริษัทยอยดังกลาวยังไมเร่ิมดําเนินงาน    โดยบริษัทฯ ไมไดรับรูสวน
ไดเสียและจัดทํางบการเงินรวม เนื่องจากจํานวนเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวไมมีสาระสําคัญตองบการเงินของ
บริษัทฯ แตอยางใด 
 
   งบการเงิน สําหรับไตรมาส และสําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544  และ  2543  บริษัทฯ ไมได
รับรูสวนไดเสียจากเงินลงทุนของบริษัท เอ็ม แอนด อี  จํากัด    เนื่องจากบริษัทรวมดังกลาวไมไดจัดทํางบการเงิน
รายไตรมาสและปดงบการเงินประจําป  อยางไรก็ตามบริษัทฯไดรับงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2543 และ 2542 ของบริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด  ซ่ึงไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแลว   บริษัท
ฯจึงบันทึกรับรูสวนไดเสียจากเงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวในงบกําไรขาดทุน  สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2544 จํานวนเงิน 1.22 ลานบาทและสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 จํานวนเงิน 0.92 ลานบาท 
ตามลําดับ  
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11. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 
 

    ประกอบดวย 
(หนวย : บาท) 

รายการ ท่ีดิน อาคาร คาตกแตง เครื่องใช เครื่องปรับ ยานพาหนะ งานระหวาง รวม 
   อาคาร สํานักงาน อากาศ  กอสราง  

ราคาทุน         
ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2543 14,243,213.00 15,072,159.47 107,522,353.90 118,801,561.90 6,573,803.75 11,752,815.86 - 273,965,907.88 
ซ้ือเพ่ิม - - 34,663,490.52 28,670,925.11 -   5,273,827.66 1,436,417.97 70,044,661.26 
จําหนาย/โอนออก (4,430,000.00) (8,199,142.50) - (19,065,984.52) - - - (31,695,127.02) 
ณ วันท่ี  31 ธันวาคม  2544 9,813,213.00 6,873,016.97 142,185,844.42 128,406,502.49 6,573,803.75 17,026,643.52 1,436,417.97 312,315,442.12 
คาเส่ือมราคาสะสม         
ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2544 - (8,616,349.54) (73,979,222.50) (75,893,322.56) (5,760,524.14) (6,519,236.59) - (170,768,655.33) 
คาเสื่อมราคาสําหรับป -   (571,022.65) (13,575,897.97) (16,205,834.49) (409,205.67) (1,738,392.61) - (32,500,353.39) 
จําหนาย/โอนออก - 3,973,729.46 - 19,065,629.57 - - -    23,039,359.03 
ปรับปรุงขอผิดพลาด - -     (348,532.11)      842,376.98 - - -       493,844.87 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544 - (5,213,642.73) (87,903,652.58) (72,191,150.50) (6,169,729.81) (8,257,629.20) - (179,735,804.82) 
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย         
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2543 -  (824,921.39)    - - - - -  (824,921.39) 
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย/จัดประเภท - 824,921.39   - - - - - 824,921.39 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544 - - - - - - -   - 
คาเผื่อจากการตีราคาสินทรัพยลดลง         
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2543 - (55,507.85) - - - - -  (55,507.85) 
ขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพยลดลง - 55,507.85 - - - - - 55,507.85 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544 - - - - - - - - 
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย         
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2543 - - - - - - - - 
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย 24,422,187.00 12,507,357.64 - - - - - 36,929,544.64 
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย/จัดประเภท    (720,000.00) - - - - - -    (720,000.00) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544 23,702,187.00 12,507,357.64 - - - - - 36,209,544.64 
คาเส่ือมราคาสะสม-สวนเกินทุน         
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2543  - - - - - - - - 
คาเส่ือมราคาสําหรับป -    (672,631.20) - - - - -   (672,631.20) 
จําหนาย/จายโอน  (1,206,346.43)      (1,206,346.43) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544 - (1,878,977.63) - - - - - (1,878,977.63) 
มูลคาสุทธิตามบัญชี         
ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2543  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 
ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2544 33,515,400.00 12,287,754.25 54,282,191.84 56,215,351.99       404,073.94 8,769,014.32 1,436,417.97 166,910,204.31 
คาเสื่อมราคาท่ีแสดงในงบกําไรขาดทุน สําหรับป       
    ส้ินสุดวันท่ี 31  ธันวาคม 2543     26,917,699.98 
    ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2544        32,500,353.39 
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    ในป 2544 บริษัทฯ ไดมอบหมายใหผูประเมินราคาอิสระแหงหนึ่ง ประเมินราคาที่ดินและอาคารทุก
แหง ปรากฏวาราคาประเมินของที่ดินและอาคารมีมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ณ วันที่ 18 เมษายน 2544 ซ่ึงเปนราคา
ที่กิจการสามารถไดรับจากการขายสินทรัพยในตลาดซ้ือขายคลอง สูงกวาราคาสินทรัพยสุทธิที่แสดงในงบดุลของ
กิจการ ในบัญชีที่ดิน 4 แหง จํานวนเงิน 11.81 ลานบาท และบัญชีอาคารสุทธิ 3 แหง จํานวนเงิน 1.87 ลานบาท 
เทียบกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของที่ดิน จํานวนเงิน 36.23 ลานบาท  และอาคาร จํานวนเงิน 14.38 ลานบาท 
บริษัทฯจึงปรับราคาที่ดินและอาคารเพิ่มขึ้นโดยบันทึกผลตางที่ดิน จํานวนเงิน 24.42 ลานบาท  และอาคารจํานวน
เงิน 12.51 ลานบาท  แสดงเปนสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยในสวนของผูถือหุนในงบดุล ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2544 และอาคารอีก 1 แหง มีมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ํากวาราคาสินทรัพยสุทธิที่แสดงในงบดุลของ
กิจการ จํานวนเงิน 0.84 ลานบาท เทียบกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของอาคาร จํานวนเงิน 0.78 ลานบาท บริษัทฯ 
จึงปรับราคาอาคารดังกลาวลดลง โดยบันทึกผลตาง จํานวนเงิน 0.06 ลานบาท เปนรายการขาดทุนจากการตีราคา
ลดลงของสินทรัพยในงบกําไรขาดทุนสําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544   
   
   ในไตรมาส 4 ป 2544 บริษัทฯ ไดโอนที่ดินและสวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินดังกลาวจํานวนเงิน   
2.72  ลานบาท และอาคารที่ตั้งอยูบนที่ดินผืนดังกลาว ซ่ึงมีมูลคาสุทธิ จํานวนเงิน 0.73 ลานบาท  ไปเปนทรัพยสิน
รอจําหนายตามหมายเหตุ 13 
 
   ในป 2543 บริษัทฯไดใหผูประเมินราคาอิสระแหงหนึ่งประเมินราคาอาคารที่มีไวใหเชาซ่ึงเปนสวน
หนึ่งของบัญชีอาคาร   โดยมีราคาตามบัญชี จํานวนเงิน 3.63 ลานบาท ปรากฏวาราคาประเมินของอาคารมีมูลคา 
3.25 ลานบาท ซ่ึงเปนราคาที่กิจการสามารถไดรับจากการขายอาคารดังกลาวในตลาดซ้ือขายคลอง แตต่ํากวาราคา
ตามบัญชีจํานวนเงิน 0.38 ลานบาท โดยผลตางที่เกิดขึ้นไดแสดงเปนรายการขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยใน
งบกําไรขาดทุนไตรมาส 4  ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 และในไตรมาส 3 ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2544 ผูเชาได
ยกเลิกการเชาอาคารหลังดังกลาว ซ่ึงบริษัทฯยังไมมีวัตถุประสงคที่จะใชอาคารดังกลาวในการดําเนินงานจึงจัด
ประเภทไปเปนที่ดิน และอาคารที่ไมไดใชดําเนินงานตามหมายเหตุ 14  
  
   ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง บริษัทฯ นําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงิน
กูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย 

 
12. สิทธิการเชาอาคาร 
 

   สิทธิการเชาอาคาร     เปนสิทธิการเชาพื้นที่ในศูนยการคาช้ันนํา     เพื่อเปดสาขารานหนังสือ ซีเอ็ดบุค
เซ็นเตอร ซ่ึงสวนใหญบริษัทฯ นําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินกูระยะยาวจากธนาคารพาณิชย และวงเงิน
เบิกเกินบัญชีจากธนาคารพาณิชย 
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13.  ทรัพยสินรอจําหนาย-สุทธิ 
 
    ประกอบดวย 
 
                                                                                 

 2544 2543 
 บาท บาท 
ราคาทุน 57,720,564.64 54,120,564.64 
บวก สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม      720,000.00 - 
หัก   คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (21,560,564.65) (21,560,564.65) 
        คาเผื่อขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพยลดลง       (55,507.85) - 
        คาเส่ือมราคาสะสม - อาคารรอการจําหนาย     (816,995.19) - 

สุทธิ 36,007,496.95 32,559,999.99 
 
    

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 สวนหนึ่งจํานวนเงิน 3.45 ลานบาท เปนที่ดินและอาคาร ซ่ึงโอนมาจาก
บัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ตามหมายเหตุ 11 เพื่อรอจําหนาย  โดยมูลคาที่โอนมาเปนมูลคาสุทธิที่คาดวาจะ
ไดรับจากการประเมินราคาทรัพยสิน เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2544  

 
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 ทั้งจํานวนเปนที่ดิน และอาคาร ซ่ึงเดิมบริษัทฯ มีวัตถุประสงคเพื่อใช
ดําเนินงาน แตจากการสอบทานสภาพแลวไมเหมาะสมที่จะใชดําเนินงานของ บริษัทฯ จึงทําการปรับปรุงเพื่อขาย 
ดังนั้นจึงไดจัดประเภทเปนทรัพยสินรอจําหนาย โดยในป 2542 บริษัทฯ ไดมอบหมายใหผูชํานาญการประเมินราคา
อิสระแหงหนึ่ง ประเมินราคาทรัพยสินรอจําหนายทุกแหง ปรากฎวาราคาประเมินของทรัพยสินรอจําหนายมีมูลคา
ที่คาดวาจะไดรับคืน ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2542 ซ่ึงเปนราคาที่กิจการสามารถไดรับจากการขายสินทรัพยในตลาด
ซ้ือขายคลองต่ํากวาราคาสินทรัพยสุทธิที่แสดงในงบดุลของกิจการจํานวนเงิน 54.12 ลานบาท เทียบกับมูลคาที่คาด
วาจะไดรับคืนจํานวนเงิน 32.56 ลานบาท บริษัทฯจึงปรับราคาทรัพยสินรอจําหนายลดลงโดยบันทึกผลตาง จํานวน
เงิน 21.56 ลานบาท แสดงเปนรายการขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงบกําไรขาดทุนในปดังกลาว 

   
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 และ 2543 ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางดังกลาว บริษัทฯ นําไปเปนหลกัทรัพย

ค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร   และเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย 
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14. ที่ดินและอาคารที่ไมไดใชดําเนินงาน-สุทธิ 
 
    ประกอบดวย 

(หนวย: บาท) 
 ที่ดินไมใช สวนปรับปรุงที่ดิน อาคารไมใช รวม 
 ดําเนินงาน ไมใชดําเนินงาน ดําเนินงาน  
  ราคาทุน     
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 61,811,315.93 - - 61,811,315.93 
   รับโอนมาจากที่ดินและอาคารที่ใชดําเนินงาน   2,430,000.00 - 6,599,142.50   9,029,142.50 
   ซื้อเพ่ิม - 658,413.00 -       658,413.00 
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 64,241,315.93 658,413.00 6,599,142.50 71,498,871.43 
   คาเส่ือมราคาสะสม     
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 - - - - 
   รับโอนมาจากคาเส่ือมราคาสะสม-อาคารที่ใชดําเนินงาน - - (3,163,067.44) (3,163,067.44) 
   คาเส่ือมราคาสําหรับป - (27,417.84)    (112,320.41)    (139,738.25) 
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 - (27,417.84) (3,275,387.85) (3,302,805.69) 
   คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย     
   ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2543 (17,495,608.93) - - (17,495,608.93) 
   รับโอนมาจากอาคารที่ใชดําเนินงาน - - (824,921.39)      (824,921.39) 
   ปรับปรุงรายการที่ผิดพลาด - - 447,200.00      447,200.00 
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 (17,495,608.93) - (377,721.39) (17,873,330.32) 
   มูลคาสุทธิตามบัญชี     
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 44,315,707.00 - - 44,315,707.00 
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 46,745,707.00 630,995.16 2,946,033.26 50,322,735.42 
คาเส่ือมราคาที่แสดงในงบกําไรขาดทุนสําหรับป     
    ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544        139,738.25 

 
    ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง บริษัทฯ นําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และ เงิน

กูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย 
 
    ในป 2542  บริษัทฯ ไดมอบหมายใหผูประเมินราคาอิสระแหงหนึ่งประเมินราคาที่ดินที่ไมไดใช

ดําเนินงานทุกแหง ปรากฏวา   ราคาประเมินของที่ดินที่ไมไดใชดําเนินงานแหงหนึ่งมีมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ณ 
วันที่ 27 ธันวาคม 2542  ซ่ึงเปนราคาที่กิจการสามารถไดรับจากการขายสินทรัพยในตลาดซ้ือขายคลองต่ํากวาราคา
สินทรัพยสุทธิที่แสดงในงบดุลของกิจการจํานวนเงิน 49.50 ลานบาท         เทียบกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
จํานวนเงิน 32.00 ลานบาท บริษัทฯ จึงปรับราคาที่ดินที่ไมไดใชดําเนินงานลดลงโดยบันทึกผลตางจํานวนเงิน 
17.50 ลานบาท แสดงเปนรายการขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงบกําไรขาดทุนปดังกลาว 
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15. สินเช่ือและภาระค้ําประกัน 
 

   สินเช่ือในรูปเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะยาว  ค้ําประกันโดยมีเงินฝากประจําตาม
หมายเหตุ 9 ที่ดิน พรอมส่ิงปลูกสราง ตามหมายเหตุ 11 สิทธิการเชาอาคาร ตามหมายเหตุ 12 ทรัพยสินรอจําหนาย 
ตามหมายเหตุ 13   และที่ดินและส่ิงปลูกสรางที่ไมไดใชดําเนินงาน  ตามหมายเหตุ 14  เปนหลักทรัพยค้ําประกัน   

 
16. เงินกูยืมระยะยาว 
 
    ประกอบดวย 
                                                                                       2543 

   บาท 
เงินกูยืมจากธนาคาร   20,819,170.00 
หัก สวนของหนี้ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป   (7,836,000.00) 
               สุทธิ   12,983,170.00 

 
 เงินกูยืมระยะยาว มีวงเงินกู อัตราดอกเบี้ย และภาระค้ําประกันตางๆ ดังนี้  
 

   (หนวย : ลานบาท) 
        ลําดับที่      วงเงินกู              หนี้คงคาง        ผูใหกู         อัตราดอกเบี้ยรอยละ                      ภาระคํ้าประกัน 
                        ณ วันที่        ณ วันที่ 
                       31 ธันวาคม  31 ธันวาคม            31 ธันวาคม  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 บริษัทฯ ไดชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวทั้งจํานวนกอน
กําหนดแลว 
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17.  สวนของผูถือหุน 
 

17.1   ใบสําคัญแสดงสิทธิ 
17.1.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิแกผูถือหุนเดิม 
  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2544 ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทฯ  ไดมีมติอนุมัติใหบริษัท
ฯ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญ จํานวน 10,549,356 หนวย โดยการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม
ของบริษัทฯ  ทั้งจํานวน      ราคาหนวยละ 0 บาท  ในสัดสวนหุนสามัญ 2 หุนเดิม ตอใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซ้ือหุนสามัญ 1 หนวย ถามีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิใหปดเศษทิ้ง อัตราการใชสิทธิคือใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 
หนวย ใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญ 1 หุน ในราคาหุนละ 16.50 บาท  โดยใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ป 
นับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ซ่ึงผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิไดตั้งแตวันที่ใบสําคัญแสดง
สิทธิมีอายุครบ 2 ป คือวันที่ 15 ธันวาคม 2546 โดยสามารถใชสิทธิไดทุก 3 เดือน และสามารถใชสิทธิคร้ัง
สุดทายในวันที่ 15 ธันวาคม 2549 
17.1.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิแกกรรมการ พนักงานและผูรับชวงซ้ือหลักทรัพย 
  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2544  ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติใหบริษัท
ฯ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญชนิดระบุช่ือผูถือและหามเปลี่ยนมือ (ยกเวนใบสําคญัแสดงสิทธิที่
ถือโดยผูรับชวงซ้ือหลักทรัพย) จํานวน 3,164,800 หนวย โดยเสนอขายใหแกกรรมการ พนักงาน และผูรับชวง
ซ้ือหลักทรัพย ราคาหนวยละ 0 บาท อัตราการใชสิทธิคือ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ใชสิทธิแปลงสภาพเปน
หุนสามัญ 1 หุน ในราคาหุนละ 10 บาท โดยมีระยะเวลาการใชสิทธิ ดังนี้ 

ฉบับที่ 1  ใชสิทธิซ้ือหุนสามัญคร้ังแรกไดในวันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 1 ป นับแตวันที่ออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ คือวันที่ 15 มกราคม 2546 

ฉบับที่ 2  ใชสิทธิซ้ือหุนสามัญคร้ังแรกไดในวันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ป นับแตวันที่ออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ คือวันที่ 15 มกราคม 2547 

ฉบับที่ 3  ใชสิทธิซ้ือหุนสามัญคร้ังแรกไดในวันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ป นับแตวันที่ออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ คือวันที่ 15 มกราคม 2548 

ฉบับที่ 4  ใชสิทธิซ้ือหุนสามัญคร้ังแรกไดในวันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 4 ป นับแตวันที่ออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ คือวันที่ 15 มกราคม 2549 

ฉบับที่ 5  ใชสิทธิซ้ือหุนสามัญคร้ังแรกไดในวันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ป นับแตวันที่ออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ คือวันที่ 15 มกราคม 2550 

17.2  การจายเงินปนผล  จัดสรรสํารองตามกฎหมาย และการจายคาบําเหน็จแกกรรมการ 
 17.2.1   ตามมติที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2544     เมื่อวันที่  30  เมษายน  2544   มีมติเปนเอกฉันท

ดังนี้ 
 -อนุมัติใหจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป 2543 แกผูถือหุนที่มีรายช่ือในสมุดทะเบียน  ผู

ถือหุน ณ วันที่ 9 เมษายน 2544  ในอัตราหุนละ 1.65 บาท  จากจํานวนหุนคงเหลือ  ณ  ส้ินปรวมเปน
เงินปนผลทั้งส้ิน  34.81 ลานบาท ซ่ึงบริษัทฯ จายเงินปนผลในวันที่ 30 พฤษภาคม 2544 และอนุมัติ
จัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน 3.39 ลานบาท 
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     - อนุมัติใหมีการจายคาบําเหน็จแกกรรมการ ที่ดํารงตําแหนง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 ทานละ   
30,000 บาท และสําหรับประธานกรรมการบริษัทฯ 40,000 บาท   สําหรับผลการดําเนินงานป  
2543 

 17.2.2 ตามมติที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่   1/2543    เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2543   มีมติเปนเอก
ฉันท   

                                    ดังนี้ 
    - อนุมัติใหจายเงินปนผลจากผลจากดําเนินงานประจําป 2542  แกผูถือหุนที่มีรายช่ือในสมุดทะเบียน

ผูถือหุน ณ วันที่ 7 เมษายน 2543 ในอัตราหุนละ 1 บาท จากจํานวนหุนคงเหลือ ณ ส้ินปรวมเปน
เงินปนผลทั้งส้ิน 21.10 ลานบาท  ซ่ึงบริษัทฯ  จายเงินปนผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2543    และ
อนุมัติจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน 0.11 ลานบาท 

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

17.3 การเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน 
  -อนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  จํานวน 289.01 ลานบาท     จากทุนจดทะเบียน 500.00 ลาน

บาท คงเหลือ 210.99 ลานบาท  เพื่อใหทุนจดทะเบียนมีจํานวนเทากับทุนที่ออกและเรียกชําระแลว 
ตามหนังสือรับรองจากกรมทะเบียนการคา ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2544  

   -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 เพื่อรองรับการใชสิทธิที่จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ 

     -ออกหุนสามัญใหมจํานวน 3.16 ลานหุน  มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท รวม 31.65 ลาน
บาท  เพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรใหแกกรรมการ  และพนักงาน
ของบริษัทฯ และผูรับชวงซ้ือหลักทรัพย 

  
18. สํารองตามกฏหมาย 
 
   การจัดสรรกําไรสะสมเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 โดยบริษัทฯจะ

จัดสรรสํารองเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 
 
19. คาตอบแทนกรรมการ 
 

    สําหรับไตรมาส และสําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31  ธันวาคม 2544 และ 2543   คาตอบแทนกรรมการ
เปนผลประโยชนที่จายใหแกกรรมการของบริษัทฯ ตามมาตรา 90 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด โดยไมรวม
เงินเดือนและผลประโยชนที่เกี่ยวของที่จายใหแกกรรมการบริหาร 
 



25 
20. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 

   ภาษีเงินไดนิติบุคคลคํานวณในอัตรารอยละ  30     ของกําไรสุทธิตามบัญชีกอนรับรูสวนไดเสียจาก
เงินลงทุนในบริษัทรวม  บวกดวยคาใชจายตองหามตามประมวลรัษฎากร 
 

21. กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลด 
     
                                                                          สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544  
                                                                                                 กําไรสุทธิ        จํานวนหุนสามัญ          กําไรตอหุน 
                                      ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

 พันบาท พันหุน บาท 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน    
   กําไรสุทธิ 123,730 21,099 5.86 
   ผลกระทบตอหุนสามัญเทียบเทาปรับลด -   1,199 - 
กําไรตอหุนปรับลด    
   กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญ สมมติวา    
   มีการแปลงเปนหุนสามัญ 123,730 22,298 5.55 

 
22. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
  

   บริษัทฯดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจเดียวคือธุรกิจผลิต และจําหนายหนังสือและดําเนินธุรกิจใน 
สวนงานทางภูมิศาสตรเดียว คือในประเทศไทย ดังนั้นรายได กําไร และสินทรัพยทั้งหมดที่แสดงในงบการเงิน จึง
เกี่ยวกับสวนงานธุรกิจ และสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว 
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23. งบกําไรขาดทุนสําหรับไตรมาส ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 และ 2543 
 

    งบกําไรขาดทุนสําหรับไตรมาส ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 และ 2543 ซ่ึงไดสอบทานตามวิธีการที่
สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย  กําหนดในแถลงการณมาตรฐานการสอบบัญชีที่
เกี่ยวกับเร่ืองนี้แลวดังนี้ 

                ยังไมไดตรวจสอบ 
                สอบทานแลว 
                     สําหรับไตรมาส 
                ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2544  2543 
 พันบาท  พันบาท 
รายไดจากการดําเนินงาน    
     รายไดจากการขาย 446,537  326,895 
     รายไดอื่น 2,568  5,783 
     สวนแบงกําไรในบริษัทรวม -  921 
               รวมรายได 449,105  333,599 
คาใชจายจากการดําเนินงาน    
     ตนทุนขาย  313,400  238,936 
     คาใชจายในการขายและบริหาร 94,816  78,318 
     คาตอบแทนกรรมการ                                                      (หมายเหตุ 19) 147  147 

               รวมคาใชจาย 408,363  317,401 
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล 40,742  16,198 

ดอกเบี้ยจาย (85)  (1,050) 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (13,640)  (5,073) 
กําไรสุทธิ 27,017  10,075 
    

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน  (หนวย : บาท) 1.28  0.48 
กําไรตอหุนปรับลด (หนวย : บาท)     1.21          - 
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24. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  
 

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

 
25.   เคร่ืองมือทางการเงิน 

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

 
25.1   ความเส่ียงดานการใหสินเช่ือ 

 
   บริษัทฯ มีความเส่ียงดานการใหสินเช่ือที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา   แตบริษัทฯ มีนโยบายในการให
สินเช่ือที่ระมัดระวัง  ดังนั้น บริษัทฯ  จึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายอยางเปนสาระสําคัญจากการเก็บหนี้ 

 
 25.2 ความเส่ียงดานอัตราดอกเบี้ย 

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

 
 25.3   มูลคายุติธรรม 

 
   เนื่องจากสินทรัพยทางการเงิน และหนี้สินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้น   ดังนั้น
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพย และหนี้สินทางการเงินดังกลาวจึงแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรม
อยางมีสาระสําคัญประกอบกับเงินลงทุนระยะส้ันของบริษัทฯไดปรับมูลคาเงินลงทุนเปนมูลคายุติธรรมแลว 
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26. หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นภายหนา 
   

    นอกจากหนี้สินที่ปรากฏในงบการเงิน ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2544 และ 2543  บริษัทฯ ยังมีหนี้สินที่
อาจจะเกิดขึ้นกับธนาคารเกี่ยวกับ  Letter  of  Guarantee  เปนจํานวนเงิน   3.95 ลานบาท  

 
27. เหตุการณภายหลังวันที่งบการเงิน  
 

   ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2545  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2545  มีมติเปนเอกฉันทให
เสนอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนพิจารณาจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป 2544 แกผูถือหุนที่มี
รายช่ือในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 9 เมษายน 2545 โดยพิจารณาจายเงินปนผลตามปกติของบริษัทฯ จํานวน
เงิน 3.00 บาท ตอหุน ซ่ึงคิดเปนรอยละ 50 ของกําไรสุทธิประจําป และพิจารณาจายปนผลเปนกรณีพิเศษอีกหุนละ 
2.00 บาท เนื่องจากสภาพคลองของบริษัทฯ มีมาก จนสามารถคืนเงินกูระยะยาวไดหมดกอนกําหนดตั้งแตไตรมาส 
1 ป 2544 และยังมีสภาพคลองมากเพียงพอกับการขยายงานตามแผนงาน รวมเปนเสนอใหมีการจายเงินปนผลแกผู
ถือทั้งส้ิน ในอัตราหุนละ 5.00 บาท ซ่ึงที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอใหมีการจายปนผลในวันที่ 29 
พฤษภาคม 2545 และพิจารณาตั้งสํารองตามกฎหมาย รอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป 2544 

 
 
 

 




