
รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ    ผูถือหุนของ บริษัท  ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)   
 

ขาพเจาไดสอบทานงบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2545 งบกําไรขาดทุน  สําหรับไตรมาสและสําหรับ       
งวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2545 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด สําหรับ
งวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2545  ของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น  จํากัด  (มหาชน)    ซึ่งผูบริหารของกิจการเปน
ผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้      สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตอ
งบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา 
 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีเกี่ยวกับการสอบทาน ซึ่งกําหนดใหขาพเจา
ตองวางแผนและปฏิบัติงานสอบทาน เพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางพอประมาณวา งบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริง
อันเปนสาระสําคัญหรือไม    การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัด โดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการและ     
การวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงินจึงใหความเชื่อมั่นนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรอง
ท่ัวไป   ดังนั้นขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินที่สอบทานได 
 

ขาพเจาไมพบสิ่งท่ีเปนเหตุใหเชื่อวา  งบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการ
บัญชีท่ีรับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา 
 

งบการเงินสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2544   ของบริษัท  ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)                 
ไดมีการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่นในสํานักงานเดียวกัน   และเสนอรายงานไวอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงาน                 
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2545   งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 ท่ีแสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินดังกลาว 
 

นอกจากนี้  งบกําไรขาดทุน สําหรับไตรมาสและสําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2544          
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด สําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2544           
ท่ีแสดงเปรียบเทียบไดสอบทานโดยผูสอบบัญชีอื่นนั้นดวยเชนกัน  ตามรายงานลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2544  ซึ่งไดรายงาน
วาไมพบสิ่งท่ีเปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป 
   

บริษัท  สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด 
 
 

( นางสาวซูซาน  เอี่ยมวณิชชา ) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  เลขที่ 4306 

 

กรุงเทพมหานคร 
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2545  
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(หนวย : พันบาท)
2545 2544

ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
สอบทานแลว

             สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
     เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 62,654                  84,500                  
     เงินลงทุนชั่วคราว 255,333                192,302                
     ลูกหน้ีการคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ (หมายเหตุ  3) 57,534                  70,860                  
     สินคาคงเหลือ-สุทธิ  (หมายเหตุ  4) 106,790                121,315                
     สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 18,067                  18,183                  
             รวมสินทรัพยหมุนเวียน 500,378                487,160                
สินทรัพยไมหมุนเวียน
     เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (หมายเหตุ  5) 11,158                  9,653                    
     ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ (หมายเหตุ  6) 186,162                166,910                
     สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ (หมายเหตุ  7) 129,454                135,826                
     ทรัพยสินรอจําหนาย-สุทธิ (หมายเหตุ  8) 32,560                  36,007                  
     ท่ีดินและอาคารที่ไมไดใชดําเนินงาน-สุทธิ (หมายเหตุ  9) 50,050                  50,323                  
     เงินค้ําประกันการเชาและเงินมัดจํา 23,810                  19,707                  
             รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 433,194                418,426                
                    รวมสินทรัพย 933,572                905,586                

 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท  ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบดุล

ณ วันที่  30 กันยายน 2545 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2544
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(หนวย : พันบาท)
2545 2544

ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
สอบทานแลว

             หน้ีสินและสวนของผูถือหุน
หน้ีสินหมุนเวียน
     เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 1,972 18,844
     เจาหน้ีการคาและตั๋วเงินจาย 367,887 291,958
     คาลิขสิทธ์ิคางจาย 15,045 10,619
     ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 12,417 34,035
     หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 45,106 37,778
            รวมหน้ีสินหมุนเวียน 442,427 393,234
หน้ีสินไมหมุนเวียน
     หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน 3,842 4,117
            รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 3,842 4,117
                  รวมหน้ีสิน 446,269 397,351

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท  ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบดุล

ณ วันที่  30 กันยายน 2545 และ วันที่ 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 32,335 35,051
   กําไร(ขาดทุน)ท่ียังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย 843 (5,921)
   กําไรสะสม
          จัดสรรแลว
             สํารองตามกฎหมาย 15,125 8,938
          ยังไมไดจัดสรร 146,970 178,137
             รวมสวนของผูถือหุน 487,303 508,235
                 รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 933,572 905,586

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ณ วันที่  30 กันยายน 2545 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2544

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

2545 2544 2545 2544

รายไดจากการดําเนินงาน
      รายไดจากการขาย 500,537 432,257 1,430,424 1,189,067
      รายไดอ่ืน 5,171 2,479 19,205 13,304
      สวนแบงกําไรในบริษัทรวม -            -            2,030 1,216
                   รวมรายได 505,708 434,736 1,451,659 1,203,587
คาใชจายจากการดําเนินงาน
      ตนทุนขาย 331,735 290,133 1,004,272 822,831
      คาใชจายในการขายและบริหาร 125,555 80,869 337,464 239,067
      คาตอบแทนกรรมการ 147 147 1,471 871
                  รวมคาใชจาย 457,437 371,149 1,343,207 1,062,769
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล 48,271 63,587 108,452 140,818
ดอกเบี้ยจาย (65) (47) (206) (260)
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (หมายเหตุ 12) (12,975) (21,456) (27,732) (43,845)
กําไรสุทธิ 35,231 42,084 80,514 96,713

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (หนวย : บาท) (หมายเหตุ 13) 1.67           1.99           3.82             4.58           
กําไรตอหุนปรับลด (หนวย : บาท) (หมายเหตุ 13) 1.13           -            2.63             -            

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สําหรับงวด 9 เดือน
ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน

บริษัท  ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
 งบกําไรขาดทุน

สําหรับไตรมาส
ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน
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(หนวย : พันบาท)
ทุนเรือนหุนที่ออก สวนเกิน สวนเกินทุน กําไร(ขาดทุน)ท่ียังไม รวม
และเรียกชําระแลว มูลคาหุน จากการตีราคา เกิดขึ้นใน

สินทรัพย หลักทรัพยเผื่อขาย จัดสรรแลว ยังไมจัดสรร

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2545 210,987 81,043 35,051 (5,921)                         8,938 178,137 508,235
คาเส่ือมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย -                         -              (2,716)               -                              -               -               (2,716)
กําไรท่ียังไมเกิดข้ึนในหลักทรัพยเผื่อขาย -                         -              -                   6,764 -               -               6,764
รายการที่ยังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน 210,987 81,043 32,335 843                              8,938 178,137 512,283
จัดสรรสํารองตามกฎหมายระหวางงวด (หมายเหตุ 10) -                         -              -                   -                              6,187 (6,187) -              
เงินปนผลจาย                                        (หมายเหตุ 10) -                         -              -                   -                              -               (105,494) (105,494)
กําไรสุทธิสําหรับงวด -                         -              -                   -                              -               80,514 80,514
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2545 210,987 81,043 32,335 843 15,125 146,970 487,303

ทุนเรือนหุนที่ออก สวนเกิน สวนเกินทุน ขาดทุนที่ยังไม รวม
และเรียกชําระแลว มูลคาหุน จากการตีราคา เกิดขึ้นใน

สินทรัพย หลักทรัพยเผื่อขาย จัดสรรแลว ยังไมจัดสรร

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2544 210,987 81,043 -                   (7,078) 5,550 92,608 383,110
ขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนในหลักทรัพยเผื่อขาย -                         -              -                   (2,847)                         -               -               (2,847)
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่มระหวางงวด -                         -              36,929 -                              -               -               36,929
คาเส่ือมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย -                         -              (1,206) -                              -               -               (1,206)
รายการที่ยังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน 210,987 81,043 35,723 (9,925) 5,550 92,608 415,986
จัดสรรสํารองตามกฎหมายระหวางงวด -                         -              -                   -                              3,388 (3,388) -              
เงินปนผลจาย -                         -              -                   -                              -               (34,813) (34,813)
กําไรสุทธิสําหรับงวด -                         -              -                   -                              -               96,713 96,713
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2544 210,987 81,043 35,723 (9,925) 8,938 151,120 477,886

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กําไรสะสม

กําไรสะสม

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน

สําหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2545 และ 2544
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(หนวย : พันบาท)
2545 2544

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
    กําไรสุทธิ 80,514             96,713             
    ปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน
         คาเสื่อมราคา - สินทรัพยที่ใชในการดําเนินงาน 30,464             23,221             
         คาเสื่อมราคา - สินทรัพยที่ไมใชในการดําเนินงาน 283                  47                    
         รายการปรับปรุงขอผิดพลาดของสินทรัพยถาวร -                  (968)                
         รายการขาดทุนจากการตีราคาของสินทรัพยลดลง -                  55                    
         สิทธิการเชาตัดจาย 6,372               6,372               
         ขาดทุนจากสินคาสูญหายและเคลื่อนไหวชา 16,021             5,566               
         ขาดทุนจากประมาณการรับคืนสินคา (โอนกลับบัญชี) (1,232)             1,659               
         หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 286                  919                  
         สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (2,030)             (1,216)             
         ขาดทุนจากการขายที่เกิดขึ้นจริงในหลักทรัพยเผ่ือขาย 1,745               1,354               
         กําไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ (220)                (6)                    
         กําไรจากการขายที่ดินและอาคารที่ไมไดใชดําเนินงาน (683)                -                  
         กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินจากการดําเนินงาน 131,520           133,716           
    (เพ่ิมขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ 14,273             (24,586)           
    (เพ่ิมขึ้น)ลดลงในสินคาคงเหลือ (1,496)             (22,403)           
    (เพ่ิมขึ้น)ลดลงในสินทรัพยหมุนเวียนอื่น 116                  (5,035)             
    (เพ่ิมขึ้น)ลดลงในเงินค้ําประกันการเชาและเงินมัดจํา (4,103)             (4,680)             
    เพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในเจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย 75,929             4,265               
    เพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในคาลิขสิทธิ์คางจาย 4,426               4,016               
    เพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย (21,618)           (1,341)             
    เพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น 7,328               23,335             
    เพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไมหมุนเวียนอื่น (275)                81                    
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน 206,100           107,368           

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท  ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวันที่  30 กันยายน 2545 และ 2544
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บริษัท  ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

(หนวย : พันบาท)
2545 2544

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
     ซื้อหลักทรัพยเผ่ือขาย (175,000)          (57,000)           
     เงินสดรับจากการขายหลักทรัพยเผ่ือขาย 116,987           62,657             
     (เพ่ิมขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนในบริษัทยอย (75)                  (25)                  
     เงินสดจายคาปรับปรุงที่ดินที่ไมใชดําเนินงาน -                  (658)                
     ซื้อทรัพยสิน (51,721)           (47,696)           
     เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ 229                  6                      
     เงินสดรับจากการขายที่ดินและอาคารที่ไมไดใชดําเนินงาน 3,400               -                  
     เงินปนผลรับจากบริษัทรวม 600                  400                  
เงินสดสุทธิไดรับ(ใชไป)ในกิจกรรมการลงทุน (105,580)          (42,316)           

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
     เพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (16,872)           2,599               
     ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว -                  (20,819)           
     จายเงินปนผล (105,494)          (34,813)           
เงินสดสุทธิไดรับ(ใชไป)ในกิจกรรมการจัดหาเงิน (122,366)          (53,033)           

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้น(ลดลง) - สุทธิ (21,846)           12,019             
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ณ วันตนงวด 84,500             41,575             
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ณ วันปลายงวด 62,654             53,594             

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพ่ิมเติม
     1. เงินสดที่จายในระหวางงวดสําหรับ
              ดอกเบี้ยจาย 206                  260                  
              ภาษีเงินได 49,349             21,598             
     2. รายการที่ไมกระทบกระแสเงินสด
          2.1  สําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2545 และ 2544   บริษัทฯ ไดปรับปรุงรายการกําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการ
                  ปรับมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายกับสวนของผูถือหุนจํานวนเงิน 6.76 ลานบาท และ (2.85) ลานบาท  ตามลําดับ
          2.2  สําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2544 บริษัทฯ ไดประเมินราคาที่ดินและอาคารเพิ่มขึ้นจํานวนเงิน 36.93 ลานบาท

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวันที่  30 กันยายน 2545 และ 2544
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บริษัท  ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันที่ 30 กันยายน 2545 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 
 

 
1. เกณฑในการนําเสนองบการเงินและนโยบายการบัญช ี
   

1.1 งบการเงินระหวางกาลไดจัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทย และแสดงโดยใชรูปแบบยอ
ตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 41  เรื่อง งบการเงินระหวางกาล        รวมท้ังเพิ่มเติมรายการใน
งบการเงินพื้นฐานอันไดแก   งบดุล    งบกําไรขาดทุน     งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน       และ
งบกระแสเงินสด โดยถือตามรูปแบบที่กําหนดไวในประกาศกรมทะเบียนการคา เรื่อง กําหนดรายการยอท่ีตองมี
ในงบการเงิน (พ.ศ. 2544)   เพื่อใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
ขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ  สําหรับงบการเงินระหวางกาลนี้เปนนโยบายการบัญชีท่ีใชกับงบการเงิน
สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  พ.ศ. 2544   ดังนั้น งบการเงินระหวางกาลนี้ควรอานควบคู                
ไปกับงบการเงินสําหรับปบัญชี  พ.ศ. 2544 

     

1.2 บริษัทฯ ไมไดนําเสนองบการเงินรวมระหวางบริษัทฯ และบริษัท ซีเอ็ด บุคเซ็นเตอร จํากัด  ซึ่งเปนบริษัทยอย  
เนื่องจากบริษัทยอยดังกลาวยังไมเริ่มดําเนินงาน  และมูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอยไมมีสาระสําคัญตอ                 
งบการเงินของบริษัทฯ 

 

1.3 เพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงิน บริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษโดยแปลจากงบการเงินฉบับ
ภาษาไทยนี้ เพื่อวัตถุประสงคของการรายงานภายในประเทศ   

                             
2. รายการกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

บริษัทฯ  มีรายการบัญชี ท่ี เกิด ข้ึนกับกิจการที่ เกี่ ยวของกันโดยมีผู ถือหุนกลุม เดียวกันหรือมี                
กรรมการรวมกัน  ยอดคงเหลือและรายการระหวางกันที่สําคัญระหวางบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวของกันมีดังนี้ 

                                                                        

2.1 สินทรัพยและหนี้สินระหวางกัน 
 

(หนวย : พันบาท) 
 

 ลักษณะความสัมพันธ ณ วันที่ 30 กันยายน 2545 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 
    
เจาหนี้การคา    

บริษัท เอ็ม แอนด  อี จํากัด บริษัทรวม 1,893 1,048 
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดียกรุป   จํากัด (มหาชน) ผูถือหุน 2,855 3,162 
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท  เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด บริษัทที่เก่ียวของกับผูถือหุน 7,361 2,440 
บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด บริษัทที่เก่ียวของกับผูถือหุน                      - 1,716 
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2.2 รายไดและคาใชจายระหวางกัน  
 

(หนวย : พันบาท)                       
 

  สําหรับงวด 9 เดือน นโยบายการคิดราคา 
 ลักษณะความสัมพันธ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ระหวางกัน 

  2545 2544  
     
มูลคาซื้อสินคา     

บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด บริษัทรวม 2,482 1,307 ราคาตลาด 
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดียกรุป  จํากัด (มหาชน) ผูถือหุน 9,880 2,584 ราคาตลาด 
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท  เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด บริษัทที่เก่ียวของกับผูถือหุน 11,452 4,806 ราคาตลาด 

     
คาเชาพื้นที่และคาบริการ     

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดียกรุป   จํากัด (มหาชน) ผูถือหุน 7,708 4,599 ราคาที่ตกลงกัน 

 
3. ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธ ิ
 

ณ วันที่ 30 กันยายน  2545  และวันที่ 31 ธันวาคม 2544    ลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้ท่ีคางชําระ             
ไดดังนี้ 

 (หนวย : พันบาท) 
 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2545 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 
ลูกหนี้การคา   

ยังไมถึงกําหนดชําระ 53,323 33,997 
คางชําระนอยกวา  6  เดือน 8,883 26,624 
คางชําระตั้งแต 6-12  เดือน 512   7,807 
คางชําระมากกวา  12  เดือน 20,785 27,393 

            รวมลูกหนี้การคา 83,503 95,821 
ตั๋วเงินรับ 4,902  6,942 
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (28,134) (27,933) 
        คาเผื่อรับคืนสินคา (2,737) (3,970) 
            สุทธิ 57,534  70,860 
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4. สินคาคงเหลือ-สุทธิ 
 

ประกอบดวย 
 (หนวย : พันบาท) 

 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2545 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 
สินคาคงเหลือ 151,332 156,646 
หัก  คาเผื่อสินคาสูญหายและเคลื่อนไหวชา (44,542)     (35,331) 
          สุทธิ 106,790 121,315 

 
5. เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
     

ประกอบดวย 
 

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

บริษัทยอย        
บริษัท ซีเอ็ด บุคเซ็นเตอร จํากัด บ ริษั ทที่ ป รึ กษ า

ทางธุรกิจ 
100 99.93% 100 วิธีราคาทุน  100 - 

บริษัทรวม        
บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด สํานักพิมพผูผลิต

ว า รส า ร เ ทคนิ ค
และคูมือวิศวกร 

 
 

400 

 
 

25% 

 
 

100 

 
 

วิธีสวนไดเสีย  

 
 

11,058 

 
 

600 
    200  11,158 600 

 

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

บริษัทยอย        
บริษัท ซีเอ็ด บุคเซ็นเตอร จํากัด บ ริษั ทที่ ป รึ กษ า

ทางธุรกิจ 
25 99.93% 25 วิธีราคาทุน 25 - 

บริษัทรวม        
บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด สํานักพิมพผูผลิต

ว า รส า ร เ ทคนิ ค
และคูมือวิศวกร 

 
 

400 

 
 

25% 

 
 

100 

 
 

วิธีสวนไดเสีย  

 
 

9,628 

 
 

400 
    125  9,653 400 

 

   เงินลงทุนในบริษัท ซีเอ็ด บุคเซ็นเตอร จํากัด  ซึ่งเปนบริษัทยอย บริษัทฯ บันทึกเงินลงทุนในวิธีราคาทุน 
เนื่องจากบริษัทยอยดังกลาวยังไมเริ่มดําเนินงาน และมูลคาเงินลงทุนไมมีสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯ 
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งบการเงิน สําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2545 และ 2544  บริษัทฯ ไมไดรับรูสวนไดเสีย
จากเงินลงทุนของบริษัท  เอ็ม แอนด อี  จํากัด     เนื่องจากบริษัทรวมดังกลาวไมไดจัดทํางบการเงินรายไตรมาส       
อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดรับงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544  ของบริษัท  เอ็ม แอนด อี จํากัด               
ซึ่งไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแลว   บริษัทฯ จึงบันทึกรับรูสวนไดเสียจากเงินลงทุน           
ในบริษัทรวมดังกลาวในงบกําไรขาดทุน สําหรับงวด  9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  2545  จํานวนเงิน                 
2.03 ลานบาท  

 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2545 และวันที่ 31 ธันวาคม 2544 เงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวคิดเปน                 
รอยละ 1.18 และรอยละ 1.06 ตามลําดับ  ตอสินทรัพยรวมของบริษัทฯ 

 
6. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธ ิ
 

สําหรับงวดเกาเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2545 มีดังนี้ 
 

 (หนวย : พันบาท) 
ราคาตามบัญชีตนงวด-สุทธิ 166,910 
ซื้อสินทรัพย 51,721 
ขายสินทรัพย (9) 
คาเสื่อมราคา-ท่ีอยูในงบกําไรขาดทุน (30,464) 
คาเสื่อมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย  (สวนของผูถือหุน)      (1,996) 
ราคาตามบัญชีสิ้นงวด – สุทธิ 186,162 

 

ท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง สวนหนึ่งซึ่งมีมูลคาตามบัญชีจํานวน 43.59 ลานบาท    บริษัทฯ นําไปเปน       
หลักทรัพยคํ้าประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย 

 

7. สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ 
 

สิทธิการเชาอาคารเปนสิทธิการเชาพื้นที่ในศูนยการคาช้ันนําเพื่อเปดสาขารานหนังสือซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร 
สวนหนึ่งซึ่งมีมูลคาตามบัญชีจํานวน 86.93  ลานบาท  บริษัทฯ นําไปเปนหลักทรัพยคํ้าประกันเงินกูยืมระยะยาวและ
เงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารพาณิชย 

 

8.    ทรัพยสินรอจําหนาย-สุทธ ิ
    

ณ วันที่ 30 กันยายน 2545 และวันที่ 31 ธันวาคม 2544    ทรัพยสินรอจําหนายเปนที่ดินพรอมสิ่งปลูก
สราง โดยบางสวนบริษัทฯ นําไปเปนหลักทรัพยคํ้าประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร  และเงินกูยืมระยะยาวจาก           
ธนาคารพาณิชย 
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9. ท่ีดินและอาคารที่ไมไดใชดําเนินงาน-สุทธิ 
 

สําหรับงวดเกาเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2545 มีดังนี้ 
                                                                                                                                     

 (หนวย : พันบาท) 
ราคาตามบัญชีตนงวด – สุทธิ 50,323 
คาเสื่อมราคา (273) 
ราคาตามบัญชีสิ้นงวด – สุทธิ 50,050 

 

ท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางทั้งจํานวน บริษัทฯ นําไปเปนหลักทรัพยคํ้าประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและ
เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย 

 
10. เงินปนผลจายและสํารองตามกฎหมาย 

 

ตามมติท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2545 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2545 มีมติเปนเอกฉันท               
ใหจายเงินปนผลจากกําไรสวนที่มิไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2544  แกผู
ถือหุนตามนโยบายปนผลตามปกติของบริษัทฯ ในอัตราหุนละ 3.00  บาท และจายปนผลเปนกรณีพิเศษอีกหุนละ 
2.00 บาท เนื่องจากสภาพคลองของบริษัทฯ มีมากจนสามารถคืนเงินกูระยะยาวไดหมดกอนกําหนดตั้งแตไตรมาส 1 ป 
2544 และยังมีสภาพคลองมากเพียงพอกับการขยายงานตามแผนงานไดอยู   รวมเปนเสนอใหจายเงินปนผลแกผูถือหุน
ท้ังสิ้นในอัตราหุนละ  5.00  บาท  เปนจํานวนเงินรวม 105.49 ลานบาท  โดยบริษัทฯ ไดจายเงินปนผลแลว    วันที่ 29 
พฤษภาคม 2545 และใหจัดสรรกําไรเปนสํารองตามกฎหมายในอัตรารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป 2544  เปน
จํานวนเงิน 6.19 ลานบาท 

 
11. ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 

11.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิแกผูถือหุนเดิม 
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2544 ท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทฯ  ไดมีมติอนุมัติให

บริษัทฯ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ จํานวน 10,549,356 หนวย  โดยการเสนอขายใหแกผูถือหุน
เดิมของบริษัทฯ ท้ังจํานวน     ราคาหนวยละ 0 บาท  ในสัดสวนหุนสามัญ 2 หุนเดิม ตอใบสําคัญแสดงสิทธิ       
ท่ีจะซื้อหุนสามัญ 1 หนวย   ถามีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิใหปดเศษทิ้ง อัตราการใชสิทธิ  คือ ใบสําคัญแสดง
สิทธิ 1 หนวย ใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญ 1 หุน ในราคาหุนละ 16.50 บาท   โดยใบสําคัญแสดงสิทธิมี
อายุ 5 ป นับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิไดตั้งแตวันที่ใบสําคัญ
แสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ป คือ วันที่ 15 ธันวาคม 2546    โดยสามารถใชสิทธิไดทุก 3 เดือน และสามารถใชสิทธิ
ครั้งสุดทายในวันที่ 15 ธันวาคม 2549 
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11.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิแกกรรมการ พนักงานและผูรับชวงซื้อหลักทรัพย 
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2544  ท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติให

บริษัทฯ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญชนิดระบุช่ือผูถือและหามเปลี่ยนมือ (ยกเวนใบสําคัญแสดง
สิทธิท่ีถือโดยผูรับชวงซื้อหลักทรัพย) จํานวน 3,164,800 หนวย โดยเสนอขายใหแกกรรมการ พนักงาน และ     
ผูรับชวงซื้อหลักทรัพย ราคาหนวยละ 0 บาท อัตราการใชสิทธิ   คือ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ใชสิทธิ           
แปลงสภาพเปนหุนสามัญ 1 หุน ในราคาหุนละ 10 บาท   โดยแบงเปน 5 ฉบับ เริ่มใชสิทธิไดครั้งแรกวันที่ 15 
มกราคม 2546 โดยระยะเวลาในการเริ่มใชสิทธิแตละฉบับหางกันทุก 1 ป และสามารถใชสิทธิครั้งสุดทายใน
วันที่ 15 มกราคม 2550 ซึ่งแตละฉบับสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญไดเปนสัดสวนรอยละ 10, 10, 10, 30 และ 40 
ของจํานวนสิทธิท่ีไดรับทั้งหมด ตามลําดับ 

 
12. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 

สําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2545 บริษัทฯ คํานวณภาษีเงินไดในอัตรารอยละ 25              
ของกําไรสุทธิตามบัญชีกอนรับรูสวนไดเสียจากเงินลงทุนในบริษัทรวม  บวกดวยคาใชจายตองหามตาม            
ประมวลรัษฎากร  ซึ่งอัตราภาษีเปนอัตราใหมตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 387 พ.ศ. 2544 

 

ในป 2544 บริษัทฯ คํานวณภาษีเงินไดในอัตรารอยละ  30  ของกําไรสุทธิตามบัญชีกอนรับรูสวนไดเสีย
จากเงินลงทุนในบริษัทรวม  บวกดวยคาใชจายตองหามตามประมวลรัษฎากร 

 
13. กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลด 
     

 สําหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2545 
 กําไรสุทธ ิ จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย 

ถวงน้ําหนัก 
กําไรตอหุน 

 พันบาท พันหุน บาท 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน    

กําไรสุทธิ 35,231 21,099 1.67 
ผลกระทบตอหุนสามัญเทียบเทาปรับลด    10,126  

กําไรตอหุนปรับลด    
กําไรท่ีเปนของผูถือหุนสามัญและที่อาจจะ    
มีการแปลงเปนหุนสามัญ 35,231 31,225 1.13 
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 สําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2545 
 กําไรสุทธิ จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย 

ถวงน้ําหนัก 
กําไรตอหุน 

 พันบาท พันหุน บาท 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน    
   กําไรสุทธิ 80,514 21,099 3.82 
   ผลกระทบตอหุนสามัญเทียบเทาปรับลด  9,568  
กําไรตอหุนปรับลด    
   กําไรท่ีเปนของผูถือหุนสามัญและที่อาจจะ    
   มีการแปลงเปนหุนสามัญ 80,514 30,667 2.63 

 
14. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
   

บริษัทฯ ดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจผลิตและจําหนายหนังสือ  รวมท้ังดําเนินธุรกิจ       
ในสวนงานทางภูมิศาสตรเดียว คือในประเทศไทย ดังนั้นรายได กําไรและสินทรัพยท้ังหมดที่แสดงในงบการเงิน     
จึงเกี่ยวกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว 

 
15. หนี้สินที่อาจจะเกิดข้ึนภายหนา 
   

นอกจากหนี้สินที่ปรากฏในงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน  2545 และวันที่ 31 ธันวาคม  2544            
บริษัทฯ ยังมีหนี้สินที่อาจจะเกิดข้ึนกับธนาคารในการใหธนาคารออกหนังสือคํ้าประกันเปนจํานวนเงิน  4.38 ลาน
บาท  และ 3.95 ลานบาท ตามลําดับ 

 
16. สัญญาตาง ๆ 
 

บริษัทฯ มีสัญญาเชาอาคารและสัญญาบริการกับบริษัทที่เกี่ยวของกันและบุคคลภายนอก  เพื่อใชเปน     
ท่ีทําการสํานักงานใหญและศูนยกระจายสินคาของบริษัทฯ    นอกจากนี้บริษัทฯ ไดทําสัญญาเชาพื้นที่เพื่อเปน            
ท่ีตั้งสาขารวมทั้งสิ้น 102  สาขา  โดยมีอายุสัญญาเชาตั้งแต 1 ถึง 10 ป  บริษัทฯ มีคาเชาและคาบริการสาธารณูปโภค
จายรวมทั้งหมดประมาณ 134.50 ลานบาทตอป 

 
  
 

 




