รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถือหุนและคณะกรรมการของ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดสอบทานงบดุล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2545 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงในส ว นของผู ถือหุ น
และงบกระแสเงินสด สําหรับไตรมาส สิ้นสุดวันเดียวกัน ของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูบริหารของกิจการเป น ผู รั บ ผิ ดชอบ
ตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานต องบการเงิ น ดั งกล าวจากผลการ
สอบทานของขาพเจา
ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับการสอบทาน ซึ่ ง กํ าหนดให ขาพเจ าต อ งวางแผน
และปฏิบัติงานสอบทาน เพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางพอประมาณวา งบการเงินแสดงข อมู ลที่ ขัดต อข อเท็ จจริ ง อั น เป น สาระสํ าคั ญ หรื อไม
การสอบทานนี้มขี อบเขตจํากัด โดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการและการวิ เคราะห เปรี ย บเที ย บข อมู ลทางการเงิ น จึ ง ให
ความเชื่อมั่นนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังนั้นขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงิ น ที่ สอบ
ทานได
ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวา งบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา
งบการเงินสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 ของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) ไดมีการตรวจสอบโดย
ผูสอบบัญชีอื่นในสํานักงานเดียวกัน และเสนอรายงานไวอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2545 งบดุล ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2544 ที่แสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินดังกลาว
นอกจากนี้
งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด สําหรับไตรมาส
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2544 ที่แสดงเปรียบเทียบมีการสอบทานโดยผูสอบบัญชีอื่นนั้นดวยเชนกัน ตามรายงานลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2544
ซึ่งไดรายงานวาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด

(นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4306

กรุงเทพมหานคร
วันที่ 5 พฤษภาคม 2545

2
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2545 และ 31 ธันวาคม 2544
(หนวย : พันบาท)
2545
2544
ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
สอบทานแลว
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ (สุทธิจากคาเผื่อการลดมูลคา
ป 2545 และ 2544 จํานวนเงิน 2,512 พันบาท และ 5,921 พันบาท ตามลําดับ)

ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ
สินคาคงเหลือ-สุทธิ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ
สิทธิการเชาอาคาร
ทรัพยสินรอจําหนาย-สุทธิ
ที่ดินและอาคารที่ไมไดใชดําเนินงาน-สุทธิ
เงินค้ําประกันการเชาและเงินมัดจํา
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หมายเหตุ 3)
(หมายเหตุ 4)

(หมายเหตุ
(หมายเหตุ
(หมายเหตุ
(หมายเหตุ
(หมายเหตุ

5)
6)
7)
8)
9)

91,092

84,500

255,141
65,573
121,566
21,056
554,428

192,302
74,830
121,315
18,183
491,130

9,653
165,750
133,702
32,560
50,233
21,320
413,218
967,646

9,653
166,910
135,826
36,007
50,323
19,707
418,426
909,556

3
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2545 และ 31 ธันวาคม 2544
(หนวย : พันบาท)
2545
2544
ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
สอบทานแลว
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย
ภาษีเงินไดคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

13,321
318,326
40,839
59,725
432,211

18,845
291,958
34,035
52,366
397,204

3,979
3,979
436,190

4,117
4,117
401,321

4
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2545 และ 31 ธันวาคม 2544
(หนวย : พันบาท)
2545
2544
ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
สอบทานแลว
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
(หมายเหตุ 10)
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 34,812,869 หุน มูลคาหุนละ10.00 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
หุนสามัญ 21,098,713 หุน มูลคาหุนละ 10.00 บาท
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย
สวนเกินมูลคาหุน
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย-สุทธิ
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

348,129

348,129

210,987
(2,512)
81,043
33,673

210,987
(5,921)
81,043
35,051

8,938
199,327
531,456
967,646

8,938
178,137
508,235
909,556

5
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน
สําหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2545 และ 2544
(หนวย : พันบาท)
2544

2545
รายไดจากการดําเนินงาน
รายไดจากการขาย
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจายจากการดําเนินงาน
ตนทุนขาย
คาใชจายในการขายและบริหาร
คาตอบแทนกรรมการ
รวมคาใชจาย
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินได
กําไรสุทธิ

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (หนวย : บาท)
กําไรตอหุนปรับลด (หนวย : บาท)

(หมายเหตุ 11)

(หมายเหตุ 12)
(หมายเหตุ 12)

443,931
9,105
453,036

350,150
7,926
358,076

320,840
103,389
147
424,376
28,660
(89)
(7,381)
21,190

257,314
75,943
147
333,404
24,672
(167)
(6,774)
17,731

1.00
0.72

0.84
-

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

6
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2545 และ 2544
(หนวย : พันบาท)
ทุนเรือนหุนที่ออกสวนเกินมูลคาหุน สวนเกินทุนอืน่ ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้น
และชําระแลว

210,987
210,987
210,987

ยอคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2544
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย
รายการที่ยังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน
กําไรสุทธิสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2544

81,043
81,043
81,043

-

และชําระแลว

210,987
210,987
210,987

รวม

ในหลักทรัพยเผื่อขาย จัดสรรแลว ยังไมจัดสรร

(7,077)
(2,450)
(9,527)
(9,527)

ทุนเรือนหุนที่ออกสวนเกินมูลคาหุน สวนเกินทุนอืน่ ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2545
รายการปรับปรุงสวนเกินทุนจากการตีราคาท
กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพย
รายการที่ยังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน
กําไรสุทธิสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2545

กําไรสะสม

5,550 92,608
5,550 92,608
17,731
5,550 110,339

กําไรสะสม

383,111
(2,450)
380,661
17,731
398,392

รวม

ในหลักทรัพยเผื่อขาย จัดสรรแลว ยังไมจัดสรร

81,043
81,043
81,043

35,051
(1,378)
33,673
33,673

(5,921)
3,409
(2,512)
(2,512)

8,938 178,137 508,235
(1,378)
3,409
8,938 178,137 510,266
21,190 21,190
8,938 199,327 531,456

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

7
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2545 และ 2544
2545
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ
ปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน
คาเสื่อมราคา-สินทรัพยที่ใชในการดําเนินงาน
คาเสื่อมราคา-สินทรัพยที่ไมใชในการดําเนินงาน
สิทธิการเชาตัดจาย
ขาดทุนจากสินคาชํารุด
ขาดทุนจากสินคาสูญหาย
ขาดทุนจากสินคาเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวชา (โอนกลับบัญชี)
ขาดทุนจากการประมาณการรับคืนสินคา (โอนกลับบัญชี)
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับบัญชี)
(กําไร)ขาดทุนจากการขายที่เกิดขึ้นจริงในหลักทรัพยเผื่อขาย
(กําไร)ขาดทุนจากการขายทรัพยสิน
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สิน
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินคาคงเหลือ
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพยหมุนเวียนอื่น
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินค้ําประกันและเงินมัดจํา
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินไดคางจาย
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน

(หนวย : พันบาท)
2544

21,190

17,731

9,727
101
2,124
356
1,988
(205)
(329)
(2,042)
1,148
(683)
33,375
11,299
(2,390)
(2,873)
(1,613)
26,368
6,804
7,688
(138)
78,520

6,924

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2,124
2,460
540
498
(542)
(408)
29,327
(11,689)
23,602
(7,719)
(1,851)
2,172
6,422
17,770
(80)
57,954

8
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2545 และ 2544
2545
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื้อหลักทรัพยเผื่อขาย
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพยเผื่อขาย
ซื้อทรัพยสิน
เงินสดรับจากการขายทรัพยสิน
เงินสดสุทธิไดรับ(ใชไป)ในกิจกรรมการลงทุน

(หนวย : พันบาท)
2544

(90,000)
29,421
(9,225)
3,400
(66,404)

(27,000)
22,408
(13,924)
1
(18,515)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกูยืมระยะยาว
เงินสดสุทธิไดรับ(ใชไป)ในกิจกรรมการจัดหาเงิน

(5,524)
(5,524)

(6,525)
(20,819)
(27,344)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายงวด

6,592
84,500
91,092

12,095
41,575
53,670

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
1. เงินสดที่จายในระหวางงวดสําหรับ
89
244
ดอกเบี้ยจาย
577
352
ภาษีเงินได
2. รายการที่ไมกระทบกระแสเงินสด
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2545 และ 2544 บริษัทฯ ไดปรับปรุงรายการกําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับ
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายกับสวนของผูถือหุนจํานวนเงิน 3.41 ลานบาท และ (2.45) ลานบาท ตามลําดับ
3. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารที่มีอายุไมเกิน 3 เดือน
ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 มีนาคม 2545 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2544

1. นโยบายการบัญชี
1.1 งบการเงินระหวางกาลไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และแสดงโดยใชรูปแบบ
ยอตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง งบการเงินระหวางกาล รวมทั้งเพิ่มเติมรายการใน
งบการเงินพื้นฐานอันไดแก งบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน และงบ
กระแสเงินสด โดยถือตามรูปแบบที่กําหนดไวในประกาศกรมทะเบียนการคา เรื่อง กําหนดรายการยอที่ตองมี
ในงบการเงิน (พ.ศ. 2544) เพื่อใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
และขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
นโยบายการบัญชีที่สําคัญ สําหรับงบการเงินระหวางกาลนี้เปนนโยบายการบัญชีที่ใชกับงบการเงิน
สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544 ดังนั้น งบการเงินระหวางกาลนี้ควรอานควบคูไปกับ
งบการเงินสําหรับปบัญชี พ.ศ. 2544
1.2 เพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงิน บริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษโดยแปลจากงบการเงิน

ฉบับภาษาไทยนี้ เพื่อวัตถุประสงคของการรายงานภายในประเทศ
2. รายการกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการที่เกี่ยวของกันโดยมีผูถือ หุ น กลุ ม เดี ยวกั น หรื อ มี ก รรมการ
รวมกัน ยอดคงเหลือและรายการระหวางกันที่สําคัญระหวางบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวของกันมีดังนี้
2.1 สินทรัพยและหนี้สินระหวางกัน
(หนวย : พันบาท)
ลักษณะความสัมพันธ

เจาหนี้การคา
บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด
บริษัท เนชั่น มัลติมีเ ดียกรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเ ทนเมนท จํากัด
บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเ ทนเมนท จํากัด

บริษัทรวม
ผูถือหุน
บริษัทที่เ กี่ยวของกับผูถือหุน
บริษัทที่เ กี่ยวของกับผูถือหุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2545

1,626
1,651
3,292
1,745

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2544

1,048
3,162
2,440
1,716
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2.2 รายไดและคาใชจายระหวางกัน
(หนวย : พันบาท)
สําหรับไตรมาส
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2545
2544

ลักษณะความสัมพันธ

มูลคาซื้อสินคา
บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด
บริษัท เนชั่น มัลติมีเ ดียกรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเ ทนเมนท จํากัด

บริษัทรวม
ผูถือหุน
บริษัทที่เ กี่ยวของกับผูถือหุน

1,936
2,871
3,030

550
752
-

คาเชาพื้นที่และคาบริการ
บริษัท เนชั่น มัลติมีเ ดียกรุป จํากัด (มหาชน)

ผูถือหุน

1,784

1,369

นโยบายการคิดราคา
ระหวางกัน

ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด

ราคาที่ตกลงกัน

3. ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2545 และวันที่ 31 ธันวาคม 2544 ลูกหนี้การคา แยกตามอายุหนี้ที่คางชําระได
ดังนี้
(หนวย : พันบาท)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2545 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544
ลูกหนี้การคา
ยังไมถึงกําหนดชําระ
คางชําระนอยกวา 6 เดือน
คางชําระตั้งแต 6-12 เดือน
คางชําระมากกวา 12 เดือน
รวมลูกหนี้การคา
ตั๋วเงินรับ
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

38,658
17,057
3,662
23,513
82,890
8,574
(25,891)
65,573

33,997
26,624
7,807
27,393
95,821
6,942
(27,933)
74,830

4. สินคาคงเหลือ-สุทธิ
ประกอบดวย

สินคาคงเหลือ
หัก คาเผื่อสินคาสูญหายและเคลื่อนไหวชา
สุทธิ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2545
159,036
(37,470)
121,566

(หนวย : พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544
156,646
(35,331)
121,315
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5. เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
ประกอบดวย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2545
ประเภทกิจการ
บริษัทยอย
บริษัท ซีเ อ็ด
บุคเซ็นเตอร จํากัด
บริษัทรวม
บริษัท เอ็ม แอนด อี
จํากัด

ทุนชําระแลว
พันบาท

สัดสวน
เงินลงทุน

ราคาทุน
พันบาท

เงินลงทุน
วิธีการตีราคา
พันบาท

บริษัทที่ปรึกษา
ทางธุรกิจ

25

99.93%

25

วิธีราคาทุน

สํานักพิมพผูผลิตวารสาร
เทคนิคและคูมือวิศวกร

400

25%

100
125

วิธีสวนไดเ สีย

เงินปนผล
พันบาท

25

-

9,628
9,653

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544
ประเภทกิจการ
บริษัทยอย
บริษัท ซีเ อ็ด
บุคเซ็นเตอร จํากัด
บริษัทรวม
บริษัท เอ็ม แอนด อี
จํากัด

บริษัทที่ปรึกษา
ทางธุรกิจ
สํานักพิมพผูผลิตวารสาร
เทคนิคและคูมือวิศวกร

ทุนชําระแลว
พันบาท

สัดสวน
เงินลงทุน

ราคาทุน
พันบาท

เงินลงทุน
วิธีการตีราคา
พันบาท

25

99.93%

25

วิธีราคาทุน

400

25%

100
125

วิธีสวนไดเ สีย

25

9,628
9,653

เงินปนผล
พันบาท

-

400
400

ในไตรมาส 2 ป 2544 บริษัทฯ ไดลงทุนในบริษัท ซีเอ็ด บุคเซ็นเตอร จํากัด จํานวน 24,982.50 บาท
คิดเปนอัตรารอยละของการลงทุน 99.93 บริษัทฯ ไมไดรับรูสวนไดเสียและจัดทํางบการเงินรวม เนื่องจากจํานวน
เงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวไมมีสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯ แตอยางใด
งบการเงิน สําหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2545 และ 2544 และสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2544 บริษัทฯ ไมไดรับรูสวนไดเสียจากเงินลงทุนของบริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด เนื่องจากบริษัทรวม
ดังกลาวไมไดจัดทํางบการเงินรายไตรมาสและปดงบการเงินประจําป
อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดรับงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 ของบริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด ซึ่งไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตอื่นแลว บริษัทฯ จึงบันทึกรับรูสวนไดเสียจากเงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวในงบกําไรขาดทุน สําหรับ
ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 จํานวนเงิน 1.22 ลานบาท
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2545 และ 31 ธันวาคม 2544 เงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวคิดเปนรอยละ 0.99
และ 1.06 ตามลําดับ ตอสินทรัพยรวมของบริษัทฯ
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6. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ
สําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2545
(หนวย : พันบาท)
ราคาตามบัญชีตนงวด-สุทธิ
ซื้อสินทรัพย
คาเสื่อมราคา-ที่อยูในงบกําไรขาดทุน
คาเสื่อมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย
(สวนของผูถือหุน)
ราคาตามบัญชีสิ้นงวด – สุทธิ

166,910
9,225
(9,727)
(658)
165,750

ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางจํานวนเงิน 45.0 ลานบาท บริษัทฯ นําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงิน
เบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย
7. สิทธิการเชาอาคาร
สิทธิการเชาอาคารเปนสิทธิการเชาพื้นที่ในศูนยการคาชั้นนํา เพื่อเปดสาขาร า นหนั งสื อ ซี เ อ็ ด บุ ค
เซ็นเตอร สวนหนึ่งจํานวนเงิน 90.0 ลานบาท บริษัทฯ นําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาว และวงเงิ น
เบิกเกินบัญชีจากธนาคารพาณิชย
8. ทรัพยสินรอจําหนาย-สุทธิ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2545 และวันที่ 31 ธันวาคม 2544
ทรัพยสินรอจําหนายเปนที่ดินพรอม
สิ่งปลูกสราง โดยบางสวนบริษัทฯ นําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และเงินกูยืมระยะยาว
จากธนาคารพาณิชย
สําหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2545 บริษัทฯ ไดจําหนายที่ดินและอาคารบางสวนมูลคา
3.44 ลานบาท ใหกับบุคคลภายนอก ในราคาที่ตกลงกันโดยมีผลกําไรจากการจําหนายที่ดินและอาคาร จํานวนเงิน
0.68 ลานบาท
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9. ที่ดินและอาคารที่ไมไดใชดําเนินงาน-สุทธิ
สําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2545

ราคาตามบัญชีตนงวด – สุทธิ
คาเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีสิ้นงวด - สุทธิ

(หนวย: พันบาท)
50,323
(90)
50,233

ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางทั้งจํานวน บริษัทฯ นําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
และเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย
10. สวนของผูถือหุน
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
10.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิแกผูถือหุนเดิม
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2544 ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติใหบริษัท
ฯ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ จํานวน 10,549,356 หนวย โดยการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม
ของบริษัทฯ ทั้งจํานวน ราคาหนวยละ 0 บาท ในสัดสวนหุนสามัญ 2 หุนเดิม ตอใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุนสามัญ 1 หนวย ถามีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิใหปดเศษทิ้ง อัตราการใชสิทธิ คือ ใบสําคัญแสดงสิทธิ
1 หนวย ใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญ 1 หุน ในราคาหุนละ 16.50 บาท โดยใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ป
นับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิไดตั้งแตวันที่ใบสําคัญแสดง
สิทธิมีอายุครบ 2 ป คือ วันที่ 15 ธันวาคม 2546 โดยสามารถใชสิทธิไดทุก 3 เดือน และสามารถใชสิทธิครั้ง
สุดทายในวันที่ 15 ธันวาคม 2549
10.2

ใบสําคัญแสดงสิทธิแกกรรมการ พนักงานและผูรับชวงซื้อหลักทรัพย
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2544 ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติใหบริษัท
ฯ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญชนิดระบุชื่อผูถือและหามเปลี่ยนมือ (ยกเวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่
ถือโดยผูรับชวงซื้อหลักทรัพย) จํานวน 3,164,800 หนวย โดยเสนอขายใหแกกรรมการ พนักงาน และผูรับชวง
ซื้อหลักทรัพย ราคาหนวยละ 0 บาท อัตราการใชสิทธิ คือ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ใชสิทธิแปลงสภาพเปน
หุนสามัญ 1 หุน ในราคาหุนละ 10 บาท โดยแบงเปน 5 ฉบับ เริ่มใชสิทธิไดครั้งแรกวันที่ 15 มกราคม 2546
โดยระยะเวลาในการเริ่มใชสิทธิแตละฉบับหางกันทุก 1 ป และสามารถใชสิทธิครั้งสุดทายในวันที่ 15 มกราคม
2550 ซึ่งแตละฉบับสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญไดเปนสัดสวนรอยละ 10 , 10, 10, 30 และ 40 ของจํานวน
สิทธิที่ไดรับทั้งหมด ตามลําดับ
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11. ภาษีเงินได
สําหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2545 บริษัทฯ คํานวณภาษีเงินไดในอัตรารอยละ 25 ของ
กําไรสุทธิตามบัญชีกอนรับรูสวนไดเสียจากเงินลงทุนในบริษัทรวมบวกดวยคาใชจายตองหามตามประมวล
รัษฎากร ซึ่งอัตราภาษีเปนอัตราใหมตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 387 พ.ศ. 2544
ในป 2544 บริษัทฯ คํานวณภาษีเงินไดในอัตรารอยละ 30 ของกําไรสุทธิตามบัญชีกอนรับรูสวนได
เสียจากเงินลงทุนในบริษัทรวม บวกดวยคาใชจายตองหามตามประมวลรัษฎากร
12. กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลด
สําหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2545
กําไรสุทธิ จํานวนหุนสามัญ
กําไรตอหุน
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
พันบาท
พันหุน
บาท
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสุทธิ
ผลกระทบตอหุนสามัญเทียบเทาปรับลด
กําไรตอหุนปรับลด
กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญ สมมติวา
มีการแปลงเปนหุนสามัญ

21,190

21,099
8,314

1.00

21,190

29,413

0.72

13. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
บริษัทฯ ดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจผลิตและจําหนายหนังสือรวมทั้งดําเนินธุรกิจ
ใน สวนงานทางภูมิศาสตรเดียว คือในประเทศไทย ดังนั้นรายได กําไรและสินทรัพยทั้งหมดที่แสดงในงบการเงิน
จึงเกี่ยวกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว
14. หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นภายหนา
นอกจากหนี้สินที่ปรากฏในงบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2545 และวันที่ 31 ธันวาคม 2544 บริษัทฯ
ยังมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นกับธนาคารเกี่ยวกับ Letter of Guarantee เปนจํานวนเงิน 3.95 ลานบาท
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15.

เครื่องมือทางการเงิน
บริษัทฯ มีความเสี่ยงอันเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ ยนซึ่ งไม มี
สาระสําคัญ เนื่องจากการขยายงานของบริษัทฯ พยายามลงทุนดวยกระแสเงิ น สดหมุ น เวี ยน จึ งไม มี ห นี้ สิน ระยะ
ยาวที่กอใหเกิดภาระดอกเบี้ยและลักษณะการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวของกับเงินตราตางประเทศมี สัด ส ว นที่
ไมมีสาระสําคัญ บริษัทฯ จึงมิไดใชเครื่องมือทางการเงิ น เพื่ อ ป อ งกั น ความเสี่ ยงดั งกล า ว อย า งไรก็ ต ามหากการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวของกับเงินตราตางประเทศมีสัดสวนเพิ่ม มากขึ้ น บริ ษัท ฯ จะพิ จ ารณาใช เ ครื่ อ งมื อ
ทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะประกอบธุ รกรรม
ตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เปนตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา
15.1

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
บริษัทฯ มีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา แตบริษัทฯ มีนโยบายในการให
สินเชื่อที่ระมัดระวัง ดังนั้น บริษัทฯ จึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายอยางเปนสาระสําคัญจากการเก็บหนี้

15.2 ความเสี่ยงดานผลตอบแทนจากการลงทุน
ความเสี่ยงดานอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเกิดจากการเปลี่ ยนแปลงของอั ต ราผลตอบแทนจาก
การลงทุ น ในอนาคต
ซึ่ ง จะมี ผ ลกระทบต อ ผลการดํ า เนิ น งานและกระแสเงิ น สดของบริ ษัท ฯ
เกี่ยวเนื่องจากเงินลงทุนระยะสั้นที่มีอั ต ราดอกเบี้ ยและเงิ น ป น ผลรั บ ปรั บ ขึ้ น ลงตามอั ต ราตลาด (Floating
rate)
15.3 มูลคายุติธรรม
เนื่องจากสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิ น ส ว นใหญ จั ด อยู ในประเภทระยะสั้ น ดั งนั้ น
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินดั งกล า วจึ งแสดงมู ล ค า ไม แตกต า งจากมู ล ค า ยุ ติ ธรรม
อยางมีสาระสําคัญประกอบกับเงินลงทุนระยะสั้นของบริษัทฯ ไดปรับมูลคาเงินลงทุนเปนมูลคายุติธรรมแลว
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16. สัญญาตาง ๆ
16.1 บริษัทฯ มีสัญญาเชาหองชุด สัญญาเชาอาคารจอดรถ และสัญญาบริการที่อาคารเนชั่นทาวเวอรและสัญญาเช า
อาคารและสัญญาบริการอีกหนึ่งแหงเพื่อใชเปนคลังสิ น ค า ที่ ตํ า บลบางบ อ สมุ ท รปราการ รวม 16 ฉบั บ
เพื่อใชเปนสํานักงานใหญและศูนยกระจายสิ น ค า ของบริ ษัท ฯ ซึ่ งสั ญ ญาเช า ทั้ งหมดมี อ ายุ ตั้ งแต 1 - 3 ป
โดยอายุสัญญาคงเหลือ อยูระหวาง 0-3 ป (ไมรวมสัญญาเชาพื้นที่ที่ทําเปนสาขา 1 แหง)
16.2 บริษัทฯ มีสัญญาเชาพื้นที่เพื่อเปนที่ตั้งสาขารวมทั้งสิ้น 79 สาขา ซึ่ งสั ญ ญาดั งกล า วจะมี อ ายุ สัญ ญาเช า อยู
ระหวาง 3-10 ป ปจจุบันอายุสัญญาคงเหลืออยูระหวาง 1 เดือน ถึง 9 ป 8 เดือน ทั้ งนี้ บ ริ ษัท ฯ มี ก ารชํ า ระค า
เชา พื้นที่แตละแหงคิดอัตราคาเชาตามขอตกลงในสัญญาที่ตกลงระหวางกัน
16.3 ปจจุบันบริษัทฯ มีสัญญาสิทธิการเชาในศูนยการคาเพื่อประกอบธุรกิจรานหนังสือ ซีเ อ็ ด บุ ค เซ็ น เตอร รวม 9
แหง โดยมีอายุตามสัญญาอยูระหวาง 20-30 ป และมี อ ายุ สัญ ญาคงเหลื อ ประมาณ 9 ป 6 เดื อ น ถึ ง 21 ป 4
เดือน มูลคาสิทธิการเชาสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2545 เทากับ 133.70 ลานบาท ทั้ งนี้ สิท ธิ ก ารเช า ของ
บริษัทฯ จํานวน 7 แหง จาก 9 แหงขางตนมีภาระค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารพาณิชย 3 แหง
16.4 มีสิทธิการเชาอาคารพาณิชยแหงหนึ่งโดยมีอายุตามสัญญา 14 ป และมี อ ายุ สัญ ญาคงเหลื อ ประมาณ 2 ป 10
เดือน มูลคาสิทธิการเชาสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2545 เท า กั บ 64,437.87 บาท ป จ จุ บั น บริ ษัท ฯ ได นํ า
อาคารพาณิชยแหงนี้ใหบุคคลอื่นเชา โดยมีอายุคงเหลือตามสัญญาใหเชาเทากับอายุสัญ ญาคงเหลื อ ที่ บ ริ ษัท ฯ
มีอยู
16.5 บริษัทฯ ทําสัญญาการขอใชลิขสิทธิ์กับเจาของลิขสิท ธิ์ โดยตรง โดยทั่ ว ไปบริ ษัท ฯ จะได รับ อนุ ญ าตให ใช
ลิขสิทธิ์เพื่อจัดพิมพและจัดจําหนายแตผูเดี ยวมี กํ า หนดเวลา 3 ป หรื อ จนกว า จะขายหนั งสื อ ตามจํ า นวนที่
ไดรับอนุญาตใหพิมพหมดและสามารถขอพิมพเพิ่มเติมได ซึ่งอายุสัญญาจะไดรับการต อ อายุ อ อกไปอี ก 3 ป
โดยอัตโนมัติ ปจจุบันบริษัทฯ มีสัญญาการใชลิขสิทธิ์ทั้งในประเทศและตางประเทศรวม 1,508 ฉบับ
17. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน
ตามมติที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2545 มีมติเปนเอกฉันทให
จายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป 2544 ในอัตราหุนละ 5.0 บาท รวมจํานวน 105.49 ลานบาท มี
กําหนดจายเงินปนผล วันที่ 29 พฤษภาคม 2545 และใหจัดสรรกําไรเปนสํารองตามกฎหมาย ในอัตรารอยละ 5
ของกําไรสุทธิประจําป 2544 เปนจํานวนเงิน 6.19 ลานบาท

