
รายงานการสอบทานงบการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ    ผูถือหุนและคณะกรรมการของ บริษัท  ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)   
 

ขาพเจาไดสอบทานงบดุล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 งบกําไรขาดทุน  สําหรับไตรมาสและสําหรับ       
งวด 6 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2545 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด สําหรับ
งวด 6 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2545  ของบริษัท  ซีเอ็ดยูเคช่ัน  จํากัด  (มหาชน)    ซ่ึงผูบริหารของกิจการ                
เปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้  สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงาน
ตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา 
 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับการสอบทาน ซ่ึงกําหนดให
ขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานสอบทาน เพื่อใหไดความเช่ือมั่นอยางพอประมาณวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม    การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัด โดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของ
กิจการและ     การวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงินจึงใหความเช่ือมั่นนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บัญชี              ที่รับรองทั่วไป   ดังนั้นขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินที่สอบทานได 
 

ขาพเจาไมพบส่ิงที่เปนเหตุใหเช่ือวา  งบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา 
 

งบการเงินสําหรับป  ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2544   ของบริษัท   ซี เอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน )                 
ไดมีการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่นในสํานักงานเดียวกัน    และเสนอรายงานไวอยางไมมีเง่ือนไขตามรายงาน                 
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2545   งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 ที่แสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินดังกลาว 
 

นอกจากนี้  งบกําไรขาดทุน สําหรับไตรมาสและสําหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2544          
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด สําหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2544           
ที่แสดงเปรียบเทียบไดสอบทานโดยผูสอบบัญชีอื่นนั้นดวยเชนกัน  ตามรายงานลงวันที่ 7 สิงหาคม 2544  ซ่ึงไดรายงานวา
ไมพบส่ิงที่เปนเหตุใหเช่ือวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
   

บริษัท  สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด 
 
 

( นางสาวซูซาน  เอี่ยมวณิชชา ) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  เลขที่ 4306 

 

กรุงเทพมหานคร 
วันที่  1 สิงหาคม 2545 
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(หนวย : พันบาท)
2545 2544

ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
สอบทานแลว

             สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
     เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 72,471                84,500               
     เงินลงทุนช่ัวคราว 198,353              192,302             
     ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ (หมายเหตุ  3) 69,500                70,860               
     สินคาคงเหลือ-สุทธิ  (หมายเหตุ  4) 105,610              121,315             
     สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 22,841                18,183               
             รวมสินทรัพยหมุนเวียน 468,775              487,160             
สินทรัพยไมหมุนเวียน
     เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (หมายเหตุ  5) 11,083                9,653                 
     ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ (หมายเหตุ  6) 166,818              166,910             
     สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ (หมายเหตุ  7) 131,578              135,826             
     ทรัพยสินรอจําหนาย-สุทธิ (หมายเหตุ  8) 32,560                36,007               
     ที่ดินและอาคารที่ไมไดใชดําเนินงาน-สุทธิ (หมายเหตุ  9) 50,141                50,323               
     เงินค้ําประกันการเชาและเงินมัดจํา 28,080                19,707               
             รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 420,260              418,426             
                    รวมสินทรัพย 889,035              905,586             

 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท  ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบดุล

ณ วันท่ี  30 มิถุนายน 2545 และ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544
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(หนวย : พันบาท)
2545 2544

ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
สอบทานแลว

             หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
     เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 19,076 18,844
     เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย 344,087 291,958
     ภาษีเงินไดคางจาย 13,420 34,035
     หนี้สินหมุนเวียนอื่น 57,893 48,397
            รวมหนี้สินหมุนเวียน 434,476 393,234
หนี้สินไมหมุนเวียน
     หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 3,796 4,117
            รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 3,796 4,117
                  รวมหนี้สิน 438,272 397,351

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท  ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบดุล

ณ วันท่ี  30 มิถุนายน 2545 และ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544
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(หนวย : พันบาท)
2545 2544

ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
สอบทานแลว

สวนของผูถือหุน
   ทุนเรือนหุน
      ทุนจดทะเบียน
          หุนสามัญ 34,812,869 หุน มูลคาหุนละ10.00 บาท 348,129 348,129
      ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
        หุนสามัญ 21,098,713 หุน มูลคาหุนละ 10.00 บาท 210,987 210,987

   สวนเกินมูลคาหุน 81,043 81,043
   สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย 33,008 35,051
   ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย (1,138) (5,921)
   กําไรสะสม
          จัดสรรแลว
             สํารองตามกฎหมาย 15,125 8,938
          ยังไมไดจัดสรร 111,738 178,137
             รวมสวนของผูถือหุน 450,763 508,235
                 รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 889,035 905,586

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ณ วันท่ี  30 มิถุนายน 2545 และ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544

บริษัท  ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบดุล
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(หนวย : พันบาท)

2545 2544 2545 2544

รายไดจากการดําเนินงาน
      รายไดจากการขาย 485,956 405,631 929,887 756,810
      รายไดอื่น 4,929 3,885 14,034 10,825
      สวนแบงกําไรในบริษัทรวม 2,030 1,216 2,030 1,216
                   รวมรายได 492,915 410,732 945,951 768,851
คาใชจายจากการดําเนินงาน
      ตนทุนขาย 351,697 275,384 672,537 532,697
      คาใชจายในการขายและบริหาร 108,521 82,211 211,910 158,198
      คาตอบแทนกรรมการ 1,177 577 1,324 724
                  รวมคาใชจาย 461,395 358,172 885,771 691,619
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 31,520 52,560 60,180 77,232
ดอกเบี้ยจาย (52) (46) (141) (213)
ภาษีเงินได                          (หมายเหตุ 12) (7,375) (15,616) (14,757) (22,390)
กําไรสุทธิ 24,093 36,898 45,282 54,629

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (หนวย : บาท) (หมายเหตุ 13) 1.14                1.75                 2.15                     2.59      
กําไรตอหุนปรับลด (หนวย : บาท) (หมายเหตุ 13) 0.77                -                   1.46                     -        

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท  ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
 งบกําไรขาดทุน

สําหรับไตรมาส สําหรับงวด 6 เดือน
สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน
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(หนวย : พันบาท)
ทุนเรือนหุนท่ีออกสวนเกิน ขาดทุนท่ียังไม รวม
และชําระแลว มูลคาหุน เกิดข้ึนใน

หลักทรัพยเผ่ือขายยังไมจัดสรร

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2545 210,987 81,043 (5,921)            178,137 473,184
รายการปรับปรุงสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย -                 -        -                 -              0
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย -                 -        4,783 -              4,783
รายการที่ยังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน 210,987 81,043 (1,138)            178,137 477,967
จัดสรรสํารองตามกฎหมายระหวางงวด (หมายเหตุ 10) -                 -        -                 (6,187) -            
เงินปนผลจาย                                          (หมายเหตุ 10) -                 -        -                 (105,494) (105,494)
กําไรสุทธิสําหรับงวด -                 -        -                 45,282 45,282
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 210,987 81,043 (1,138) 111,738 417,755

ทุนเรือนหุนท่ีออกสวนเกิน ขาดทุนท่ียังไม รวม
และชําระแลว มูลคาหุน เกิดข้ึนใน

หลักทรัพยเผ่ือขายยังไมจัดสรร

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2544 210,987 81,043 (7,078) 92,608 383,110
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย -                 -        (702)               -              (702)
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่มระหวางงวด -                 -        -                 -              0
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยลดระหวางงวด -                 -        -                 -              0
รายการที่ยังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน 210,987 81,043 (7,780) 92,608 382,408
จัดสรรสํารองตามกฎหมายระหวางงวด -                 -        -                 (3,388) -            
เงินปนผลจาย -                 -        -                 (34,813) (34,813)
กําไรสุทธิสําหรับงวด -                 -        -                 54,629 54,629
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2544 210,987 81,043 (7,780) 109,036 402,224

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุน

สําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2545 และ 2544

กําไรสะสม

กําไรสะสม



7                         

(หนวย : พันบาท)
2545 2544

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
    กําไรสุทธิ 45,282              54,629                
    ปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน
         คาเส่ือมราคา - สินทรัพยที่ใชในการดําเนินงาน 19,867              14,700                
         คาเส่ือมราคา - สินทรัพยที่ไมใชในการดําเนินงาน 192                   -                      
         รายการปรับปรุงขอผิดพลาดของสินทรัพยถาวร -                    (848)                    
         รายการขาดทุนจากการตีราคาของสินทรัพยลดลง -                    55                       
         สิทธิการเชาตัดจาย 4,248                4,248                  
         ขาดทุนจากสินคาสูญหายและเคลื่อนไหวชา 8,824                4,732                  
         ขาดทุนจากประมาณการรับคืนสินคา (โอนกลับบัญชี) (325)                  1,420                  
         หนี้สงสัยจะสูญ (หนี้สูญรับคืน) (3,337)               2,287                  
         สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (2,030)               (1,216)                 
         ขาดทุนจากการขายที่เกิดขึ้นจริงในหลักทรัพยเผื่อขาย 1,837                1,389                  
         กําไรจากการขายทรัพยสิน (683)                  (6)                        
         กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงา 73,875              81,390                
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ 5,022                (34,852)               
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินคาคงเหลือ 6,881                4,417                  
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพยหมุนเวียนอื่น (4,658)               (10,638)               
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินค้ําประกันและเงินมัดจํา (8,373)               (4,128)                 
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย 52,129              18,903                
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินไดคางจาย (20,615)             (677)                    
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น 9,496                27,655                
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไมหมุนเวียนอื่น (321)                  (26)                      
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน 113,436            82,044                

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด
สําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันท่ี  30 มิถุนายน 2545 และ 2544

บริษัท  ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)



8                         
บริษัท  ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

(หนวย : พันบาท)
2545 2544

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
     ซ้ือหลักทรัพยเผื่อขาย (120,000)           (27,000)               
     เงินสดรับจากการขายหลักทรัพยเผื่อขาย 116,895            52,622                
     (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนในบริษัทยอย -                    (25)                      
     ซ้ือทรัพยสิน (21,098)             (28,557)               
     เงินสดรับจากการขายทรัพยสิน 3,400                6                         
     เงินปนผลรับ 600                   -                      
เงินสดสุทธิไดรับ(ใชไป)ในกิจกรรมการลงทุน (20,203)             (2,954)                 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
     เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 232                   (780)                    
     เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกูยืมระยะยาว -                    (20,819)               
     จายเงินปนผล (105,494)           (34,813)               
เงินสดสุทธิไดรับ(ใชไป)ในกิจกรรมการจัดหาเงิน (105,262)           (56,412)               

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ (12,029)             22,678                
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ณ วันตนงวด 84,500              41,575                
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ณ วันปลายงวด 72,471              64,253                

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
     1. เงินสดที่จายในระหวางงวดสําหรับ
              ดอกเบี้ยจาย 141                   213                     
              ภาษีเงินได 35,372              22,274                
     2. รายการที่ไมกระทบกระแสเงินสด
          2.1  ณ วันที่ 30 มิถุนายน  2545 และ 2544   บริษัทฯ ไดปรับปรุงรายการกําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับ
                 มูลคา เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายกับสวนของผูถือหุนจํานวนเงิน 4.78 ลานบาท และ (0.70) ลานบาท ตามล
          2.2  สําหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2544 บริษัทฯ ไดประเมินราคาที่ดินและอาคารเพิ่มขึ้นจํานวนเงิน 
                  36.93 ลานบาท

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันท่ี  30 มิถุนายน 2545 และ 2544
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บริษัท  ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2545 และ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544 
 

 
1. เกณฑในการนําเสนองบการเงินและนโยบายการบัญชี 
   

1.1 งบการเงินระหวางกาลไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และแสดงโดยใชรูปแบบ
ยอตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 41  เร่ือง งบการเงินระหวางกาล   รวมทั้งเพิ่มเติมรายการ     
ในงบการเงินพื้นฐานอันไดแก งบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน  และ           
งบกระแสเงินสด โดยถือตามรูปแบบที่กําหนดไวในประกาศกรมทะเบียนการคา เร่ือง กําหนดรายการยอ         
ที่ตองมีในงบการเงิน (พ.ศ . 2544)   เพื่อใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ                 
ตลาดหลักทรัพย และขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ  สําหรับงบการเงินระหวางกาลนี้เปนนโยบายการบัญชีที่ใชกับงบการเงิน
สําหรับปบัญชีส้ินสุดวันที่   31  ธันวาคม   พ .ศ. 2544   ดังนั้น  งบการเงินระหวางกาลนี้ควรอานควบคู                
ไปกับงบการเงินสําหรับปบัญชี  พ.ศ. 2544 

     

1.2 บริษัทฯ ไมไดนําเสนองบการเงินรวมระหวางบริษัทฯ และบริษัท ซีเอ็ด บุคเซ็นเตอร จํากัด  ซ่ึงเปนบริษัทยอย  
เนื่องจากบริษัทยอยดังกลาวยังไมเร่ิมดํา เนินงาน  และมูลคา เงินลงทุนในบริษัทยอยไมมีสาระสําคัญตอ                 
งบการเงินของบริษัทฯ 

 

1.3 เพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงิน บริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษโดยแปลจากงบการเงิน
ฉบับภาษาไทยนี้ เพื่อวัตถุประสงคของการรายงานภายในประเทศ   

                             
2. รายการกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

บริษัทฯ  มีรายการบัญชีที่ เกิดขึ้นกับกิจการที่ เกี่ ยวของกันโดยมีผูถือหุนกลุม เดียวกันหรือมี                
กรรมการรวมกัน  ยอดคงเหลือและรายการระหวางกันที่สําคัญระหวางบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวของกันมีดังนี้ 

                                                                        

2.1 สินทรัพยและหนี้สินระหวางกัน 
 

(หนวย : พันบาท) 
 

 ลักษณะความสัมพันธ ณ วันที่ 30  มิถุนายน 2545 ณ วันที่ 31  ธันวาคม  2544 
    
เจาหน้ีการคา    

บริษัท เอ็ม แอนด  อี จํากัด บริษัทรวม 1,567 1,048 
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดียกรุป   จํากัด (มหาชน) ผูถือหุน 6,712 3,162 
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท  เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน 4,142 2,440 
บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน 1,936 1,716 
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2.2 รายไดและคาใชจายระหวางกัน  
 

(หนวย : พันบาท)                     
 

  สําหรับงวด 6 เดือน นโยบายการคิดราคา 
 ลักษณะความสัมพันธ สิ้นสุดวันที่  30 มิถุนายน ระหวางกัน 

  2545 2544  
     
มูลคาซื้อสินคา     

บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด บริษัทรวม 2,191 1,016 ราคาตลาด 
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดียกรุป   จํากัด (มหาชน) ผูถือหุน 7,321     25 ราคาตลาด 
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท  เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน 7,212 565 ราคาตลาด 

     
คาเชาพ้ืนที่และคาบริการ     

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดียกรุป   จํากัด (มหาชน) ผูถือหุน 5,001 3,049 ราคาที่ตกลงกัน 

 
3. ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ 
 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน  2545  และวันที่ 31 ธันวาคม  2544    ลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้ที่คางชําระ             
ไดดังนี้ 

 (หนวย : พันบาท) 
 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 
ลูกหนี้การคา   

ยังไมถึงกําหนดชําระ 55,508 33,997 
คางชําระนอยกวา  6  เดือน 8,349 26,624 
คางชําระตั้งแต 6-12  เดือน 1,603   7,807 
คางชําระมากกวา  12  เดือน 23,088 27,393 

            รวมลูกหนี้การคา 88,548 95,821 
ตั๋วเงินรับ 9,108  6,942 
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (24,511) (27,933) 
        คาเผื่อรับคืนสินคา (3,645) (3,970) 
            สุทธิ 69,500  70,860 
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4. สินคาคงเหลือ-สุทธิ 
 

ประกอบดวย 
 (หนวย : พันบาท) 

 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 
สินคาคงเหลือ 147,150 156,646 
หัก  คาเผื่อสินคาสูญหายและเคลื่อนไหวชา (41,540)     (35,331) 
          สุทธิ 105,610 121,315 

 
5. เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
     

ประกอบดวย 
 

     ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545  
 ประเภทกิจการ ทุนชําระแลว สัดสวน ราคาทุน เงินลงทุน เงินปนผล 
  พันบาท เงินลงทุน พันบาท วิธีการตีราคา พันบาท พันบาท 

บริษัทยอย        
บริษัท ซีเอ็ด บุคเซ็นเตอร จํากัด บริษั ทที่ ป รึกษ า

ทางธุรกิจ 
25 99.93% 25 วิธีราคาทุน  25 - 

บริษัทรวม        
บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด สํานักพิมพผูผลิต

ว า รส าร เท คนิ ค
และคูมือวิศวกร 

 
 

400 

 
 

25% 

 
 

100 

 
 

วิธีสวนไดเสีย  

 
 

11,058 

 
 

600 
    125  11,083 600 

 

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544  
 ประเภทกิจการ ทุนชําระแลว สัดสวน ราคาทุน เงินลงทุน เงินปนผล 
  พันบาท เงินลงทุน พันบาท วิธีการตีราคา พันบาท พันบาท 

บริษัทยอย        
บริษัท ซีเอ็ด บุคเซ็นเตอร จํากัด บริษั ทที่ ป รึกษ า

ทางธุรกิจ 
25 99.93% 25 วิธีราคาทุน 25 - 

บริษัทรวม        
บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด สํานักพิมพผูผลิต

ว า รส าร เท คนิ ค
และคูมือวิศวกร 

 
 

400 

 
 

25% 

 
 

100 

 
 

วิธีสวนไดเสีย  

 
 

9,628 

 
 

400 
    125  9,653 400 

 

   เงินลงทุนในบริษัทซีเอ็ด บุคเซ็นเตอร จํากัด  ซ่ึงเปนบริษัทยอย บริษัทฯ บันทึกเงินลงทุนในวิธีราคาทุน 
เนื่องจากบริษัทยอยดังกลาวยังไมเร่ิมดําเนินงาน และมูลคาเงินลงทุนไมมีสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯ 
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งบการเงิน สําหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2545 และ 2544  บริษัทฯ ไมไดรับรูสวนไดเสีย
จากเงินลงทุนของบริษัท  เอ็ม แอนด อี  จํากัด     เนื่องจากบริษัทรวมดังกลาวไมไดจัดทํางบการเงินรายไตรมาส       
อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดรับงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2544  ของบริษัท   เอ็ม แอนด อี จํากัด               
ซ่ึงไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแลว   บริษัทฯ จึงบันทึกรับรูสวนไดเสียจากเงินลงทุน           
ในบริษัทรวมดังกลาวในงบกําไรขาดทุน  สําหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30  มิถุนายน 2545 จํานวนเงิน                 
2.03 ลานบาท  

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 และวันที่ 31 ธันวาคม  2544 เ งินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวคิดเปน                 
รอยละ 1.25 และรอยละ 1.07  ตามลําดับ  ตอสินทรัพยรวมของบริษัทฯ 

 
6. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ 
 

สําหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2545 
 

 (หนวย : พันบาท) 
ราคาตามบัญชีตนงวด-สุทธิ 166,910 
ซ้ือสินทรัพย 21,098 
คาเส่ือมราคา-ที่อยูในงบกําไรขาดทุน (19,867) 
คาเส่ือมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย  (สวนของผูถือหุน)          (1,323) 
ราคาตามบัญชีส้ินงวด - สุทธิ 166,818 

 

ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง สวนหนึ่งซ่ึงมีมูลคาตามบัญชีจํานวน 48.03 ลานบาท     บริษัทฯ นําไปเปน
หลักทรัพยค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย 

 

7. สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ 
 

สิทธิการเชาอาคารเปนสิทธิการเชาพื้นที่ในศูนยการคาช้ันนําเพื่อเปดสาขารานหนังสือซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร 
สวนหนึ่งซ่ึงมีมูลคาตามบัญชีจํานวน 81.42  ลานบาท  บริษัทฯ นําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาวและ
เงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารพาณิชย 

 

8.    ทรัพยสินรอจําหนาย-สุทธิ 
    

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 และวันที่ 31 ธันวาคม 2544    ทรัพยสินรอจําหนายเปนที่ดินพรอมส่ิงปลูก
สราง โดยบางสวนบริษัทฯ นําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร  และเงินกูยืมระยะยาวจาก           
ธนาคารพาณิชย 

 
 
 
 
 



 13 

9. ที่ดินและอาคารที่ไมไดใชดําเนินงาน-สุทธิ 
 

สําหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2545 
                                                                                                                                     

 (หนวย : พันบาท) 
ราคาตามบัญชีตนงวด – สุทธิ 50,323 
คาเส่ือมราคา (182) 
ราคาตามบัญชีส้ินงวด – สุทธิ 50,141 

 

ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางทั้งจํานวน บริษัทฯ นําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
และเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย 

 
10. เงินปนผลจายและสํารองตามกฎหมาย 

 

ตามมติที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2545 มีมติเปนเอกฉันท               
ใหจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป 2544  ในอัตราหุนละ 5  บาท  รวมจํานวน 105.49 ลานบาท            
โดยบริษัทไดจ ายเงินปนผลแลววันที่  29 พฤษภาคม  2545   และใหจัดสรรกําไรเปนสํารองตามกฎหมาย                 
ในอัตรารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป 2544  เปนจํานวนเงิน 6.19 ลานบาท 

 
11. ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 

11.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิแกผูถือหุนเดิม 
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2544 ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทฯ  ไดมีมติอนุมัติให

บริษัทฯ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญ จํานวน 10,549,356 หนวย  โดยการเสนอขายใหแกผูถือหุน
เดิมของบริษัทฯ ทั้งจํานวน     ราคาหนวยละ 0 บาท  ในสัดสวนหุนสามัญ 2 หุนเดิม ตอใบสําคัญแสดงสิทธิ       
ที่จะซ้ือหุนสามัญ 1 หนวย ถามีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิใหปดเศษทิ้ง อัตราการใชสิทธิ คือ ใบสําคัญแสดง
สิทธิ 1 หนวย ใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญ 1 หุน ในราคาหุนละ 16.50 บาท   โดยใบสําคัญแสดงสิทธิ      
มีอายุ 5 ป นับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ซ่ึงผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิไดตั้งแตวันที่          
ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ  2 ป คือ วันที่ 15 ธันวาคม  2546   โดยสามารถใชสิทธิไดทุก 3 เดือน และ
สามารถใชสิทธิคร้ังสุดทายในวันที่ 15 ธันวาคม 2549 
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11.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิแกกรรมการ พนักงานและผูรับชวงซ้ือหลักทรัพย 
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2544  ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติให

บริษัทฯ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญชนิดระบุช่ือผูถือและหามเปลี่ยนมือ (ยกเวนใบสําคัญแสดง
สิทธิที่ถือโดยผูรับชวงซ้ือหลักทรัพย) จํานวน 3,164,800 หนวย โดยเสนอขายใหแกกรรมการ พนักงาน และ     
ผูรับชวงซ้ือหลักทรัพย ราคาหนวยละ 0 บาท  อัตราการใชสิทธิ   คือ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ใชสิทธิ           
แปลงสภาพเปนหุนสามัญ 1 หุน ในราคาหุนละ 10 บาท   โดยแบงเปน 5 ฉบับ เร่ิมใชสิทธิไดคร้ังแรกวันที่ 15 
มกราคม 2546 โดยระยะเวลาในการเร่ิมใชสิทธิแตละฉบับหางกันทุก 1 ป และสามารถใชสิทธิคร้ังสุดทายใน
วันที่ 15 มกราคม 2550 ซ่ึงแตละฉบับสามารถใชสิทธิซ้ือหุนสามัญไดเปนสัดสวนรอยละ 10, 10, 10, 30 และ 
40 ของจํานวนสิทธิที่ไดรับทั้งหมด ตามลําดับ 

 
12. ภาษีเงินได 
 

สําหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2545 บริษัทฯ คํานวณภาษีเงินไดในอัตรารอยละ 25              
ของกําไรสุทธิตามบัญชีกอนรับรูสวนไดเ สียจากเงินลงทุนในบริษัทรวม  บวกดวยคาใชจายตองหามตาม            
ประมวลรัษฎากร  ซ่ึงอัตราภาษีเปนอัตราใหมตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 387 พ.ศ. 2544 

 

ในป 2544 บริษัทฯ คํานวณภาษีเงินไดในอัตรารอยละ  30  ของกําไรสุทธิตามบัญชีกอนรับรูสวนไดเสีย
จากเงินลงทุนในบริษัทรวม  บวกดวยคาใชจายตองหามตามประมวลรัษฎากร 

 
13. กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลด 
     

 สําหรับไตรมาส ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2545 
 กําไรสุทธิ จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย 

ถวงน้ําหนัก 
กําไรตอหุน 

 พันบาท พันหุน บาท 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน    

กําไรสุทธิ 24,093 21,099 1.14 
ผลกระทบตอหุนสามัญเทียบเทาปรับลด    10,187  

กําไรตอหุนปรับลด    
กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญและที่อาจจะ    
มีการแปลงเปนหุนสามัญ 24,093 31,286 0.77 
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 สําหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2545 
 กําไรสุทธิ จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย 

ถวงน้ําหนัก 
กําไรตอหุน 

 พันบาท พันหุน บาท 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน    
   กําไรสุทธิ 45,282 21,099 2.15 
   ผลกระทบตอหุนสามัญเทียบเทาปรับลด    9,946  
กําไรตอหุนปรับลด    
   กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญและที่อาจจะ    
   มีการแปลงเปนหุนสามัญ 45,282 31,045 1.46 

 
14. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
   

บริษัทฯ ดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจผลิตและจําหนายหนังสือ  รวมทั้งดําเนินธุรกิจ       
ใน สวนงานทางภูมิศาสตรเดียว คือในประเทศไทย ดังนั้นรายได กําไรและสินทรัพยทั้งหมดที่แสดงในงบการเงิน     
จึงเกี่ยวกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว 

 
15. หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นภายหนา 
   

นอกจากหนี้ สินที่ปรากฏในงบการเ งิน ณ  วันที่  30 มิถุนายน 2545 และวันที่ 31 ธันวาคม  2544            
บริษัทฯ ยังมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นกับธนาคารในการใหธนาคารออกหนังสือค้ําประกัน  เปนจํานวนเงิน  4.36 ลาน
บาท  และ  3.95 ลานบาท ตามลําดับ 

 
16. สัญญาตาง ๆ 
 

บริษัทฯ มีสัญญาเชาอาคารและสัญญาบริการกับบริษัทที่เกี่ยวของกันและบุคคลภายนอก  เพื่อใชเปน     
ที่ทําการสํานักงานใหญและศูนยกระจายสินคาของบริษัทฯ    นอกจากนี้บริษัทฯ ไดทําสัญญาเชาพื้นที่เพื่อเปน            
ที่ตั้งสาขารวมทั้งส้ิน 93 สาขา  โดยมีอายุสัญญาเชาตั้งแต 1 ถึง 10 ป  บริษัทฯ มีคาเชาและบริการจายรวมทั้งหมด
ประมาณ  102.32  ลานบาทตอป 

 
  
 

 


