รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนของ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวน
ของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด สําหรับป สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูบริหารของ
กิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการ
แสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 ที่
แสดงเปรียบเทียบไดมีการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่นในสํานักงานเดียวกัน และเสนอรายงานไวอยางไมมีเงื่อนไขตาม
รายงานสอบบัญชีลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2545
ขาพเจ าไดปฏิบั ติง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญชี ที่รั บรองทั่ว ไป ซึ่ง กํา หนดใหข าพเจ า
ตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสํา คัญ หรือ ไม การตรวจสอบรวมถึง การใช วิธี ก ารทดสอบหลัก ฐานประกอบรายการทั้ งที่ เป นจํ า นวนเงิน และ
การเป ด เผยข อ มู ล ในงบการเงิ น การประเมิ น ความเหมาะสมของหลั ก การบั ญชี ที่ กิ จ การใช แ ละประมาณการเกี่ ย วกั บ
รายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดง
รายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสม
ในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ผลการดําเนินงาน และ
กระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามควรในสาระสําคัญตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด

( นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา )
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4306
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 26 กุมภาพันธ 2546

2
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544
2545
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ
สินคาคงเหลือ-สุทธิ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ
สิทธิการเชาอาคาร
ทรัพยสินรอจําหนาย-สุทธิ
ที่ดินและอาคารที่ไมไดใชดําเนินงาน-สุทธิ
เงินค้ําประกันการเชาและเงินมัดจํา
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หมายเหตุ 5)
(หมายเหตุ 6)
(หมายเหตุ 7)

(หมายเหตุ
(หมายเหตุ
(หมายเหตุ
(หมายเหตุ
(หมายเหตุ

8)
9)
10)
11)
12)

(หนวย : บาท)
2544

78,885,911.71
305,927,592.82
65,150,060.81
105,586,543.56
20,869,697.15
576,419,806.05

84,499,784.42
192,302,007.87
70,860,257.39
121,315,060.77
18,182,754.01
487,159,864.46

11,158,480.26
207,674,821.02
127,330,192.28
50,700,000.00
40,027,312.95
27,750,094.00
464,640,900.51
1,041,060,706.56

9,653,393.23
166,910,204.31
135,825,649.40
36,007,496.95
50,322,735.42
19,707,204.17
418,426,683.48
905,586,547.94

3
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544
2545
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย
คาลิขสิทธิ์คางจาย
คาใชจายคางจาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย : บาท)
2544

18,650,887.03
411,264,723.15
11,482,757.93
17,145,389.03
21,246,936.52
33,955,813.43
513,746,507.09

18,844,739.45
291,958,297.43
10,618,815.06
11,062,242.69
34,034,567.81
26,715,554.98
393,234,217.42

3,699,183.69
3,699,183.69
517,445,690.78

4,117,308.19
4,117,308.19
397,351,525.61

4
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544
2545
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 34,812,869 หุน มูลคาหุนละ 10.00 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
หุนสามัญ 21,098,713 หุน มูลคาหุนละ 10.00 บาท
สวนเกินมูลคาหุน
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย
กําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หมายเหตุ 13)

(หนวย : บาท)
2544

348,128,690.00

348,128,690.00

210,987,130.00
81,042,800.25
46,310,786.86
1,437,657.49

210,987,130.00
81,042,800.25
35,050,567.01
(5,920,579.77)

15,124,675.01
168,711,966.17
523,615,015.78
1,041,060,706.56

8,938,173.43
178,136,931.41
508,235,022.33
905,586,547.94

5
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544
(หนวย : บาท)
2544

2545
รายไดจากการดําเนินงาน
รายไดจากการขาย
รายไดอื่น
สวนแบงกําไรในบริษัทรวม
รวมรายได
คาใชจายจากการดําเนินงาน
ตนทุนขาย
คาใชจายในการขายและบริหาร
คาตอบแทนกรรมการ
รวมคาใชจาย
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรสุทธิ
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรตอหุนปรับลด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หมายเหตุ 15)

(หมายเหตุ 16)

(หมายเหตุ 17)
(หมายเหตุ 17)

1,975,299,971.75
25,908,945.28
2,030,139.53
2,003,239,056.56

1,635,603,732.58
15,873,025.31
1,215,542.05
1,652,692,299.94

1,378,885,102.54
484,165,592.69
588,000.00
1,863,638,695.23
139,600,361.33
(235,885.00)
(37,109,374.99)
102,255,101.34

1,129,526,103.81
341,018,429.24
588,000.00
1,471,132,533.05
181,559,766.89
(344,653.46)
(57,485,081.92)
123,730,031.51

4.85
3.32

5.86
5.55

6
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถ ือ หุน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544
(หนวย : บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2544

ทุนเรือนหุนที่ออก

สวนเกิน

สวนเกินทุน

และเรียกชําระแลว

มูล คาหุน

จากการตีราคา

ไมเกิดขึ้นใน

สินทรัพ ย

หลักทรัพ ยเผื่อขาย

210,987,130.00

กําไรที่ยังไมเ กิดขึ้นในหลักทรัพยเ ผื่อขาย

-

81,042,800.25
-

กําไร(ขาดทุน)ที่ยัง

-

(7,077,491.75)

-

1,156,911.98

กําไรสะสม
จัดสรรแลว
5,549,641.96
-

รวม

ยังไมจัดสรร
92,608,307.82
-

383,110,388.28
1,156,911.98

สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเ พิ่มระหวางงวด

-

-

36,929,544.64

-

-

-

36,929,544.64

คาเสื่อมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย

-

-

(1,878,977.63)

-

-

-

(1,878,977.63)

รายการที่ยังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน

210,987,130.00

81,042,800.25

35,050,567.01

(5,920,579.77)

จัดสรรสํารองตามกฎหมายระหวางงวด

-

-

-

-

เงินปนผลจาย

-

-

-

-

กําไรสุทธิสําหรับป

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544

210,987,130.00

กําไรที่ยังไมเ กิดขึ้นในหลักทรัพยเ ผื่อขาย

-

81,042,800.25
-

35,050,567.01
-

(5,920,579.77)
7,358,237.26

5,549,641.96
3,388,531.47
8,938,173.43

92,608,307.82
(3,388,531.47)
(34,812,876.45)

419,317,867.27
(34,812,876.45)

123,730,031.51

123,730,031.51

178,136,931.41

508,235,022.33

-

-

7,358,237.26

สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเ พิ่มระหวางงวด

-

-

10,538,272.21

-

-

-

10,538,272.21

สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย - ขายระหวางงวด

-

-

(720,000.00)

-

-

-

(720,000.00)

คาเสื่อมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย

-

-

1,441,947.64

-

-

-

1,441,947.64

รายการที่ยังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน

210,987,130.00

จัดสรรสํารองตามกฎหมายระหวางงวด (หมายเหตุ 13)
เงินปนผลจาย

(หมายเหตุ 13)

กําไรสุทธิสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

81,042,800.25

46,310,786.86

1,437,657.49

8,938,173.43

178,136,931.41

6,186,501.58

(6,186,501.58)

526,853,479.44

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(105,493,565.00)

(105,493,565.00)

-

-

-

-

-

102,255,101.34

102,255,101.34

168,711,966.17

523,615,015.78

210,987,130.00

81,042,800.25

46,310,786.86

1,437,657.49 15,124,675.01

-

7
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544
2545
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ
ปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน
คาเสื่อมราคา-สินทรัพยที่ใชในการดําเนินงาน
คาเสื่อมราคา-สินทรัพยที่ไมใชในการดําเนินงานและรอจําหนาย
รายการปรับปรุงขอผิดพลาดของสินทรัพยถาวร
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยรอจําหนายและไมใชดําเนินงาน
สิทธิการเชาตัดจาย
ขาดทุนจากสินคาสินคาสูญหายและเคลื่อนไหวชา
ขาดทุนจากการทําลายสินคา
ขาดทุนจากประมาณการรับคืนสินคา
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
ขาดทุนจากการขายที่เกิดขึ้นจริงในหลักทรัพยเผื่อขาย
กําไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
กําไรจากการขายสินทรัพยรอจําหนาย
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนในสินทรัพยและหนี้สินจากการดําเนินงาน

(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินคาคงเหลือ
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพยหมุนเวียนอื่น
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินค้ําประกันการเชาและเงินมัดจํา
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในคาลิขสิทธิ์คางจาย
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในคาใชจายคางจาย
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย : บาท)
2544

102,255,101.34

123,730,031.51

42,268,814.33
361,600.43
2,576,262.72
8,495,457.12
20,679,079.87
8,938,240.39
(332,989.73)
(2,991,413.78)
(2,030,139.53)
1,745,343.13
(222,712.25)
(683,330.73)
181,059,313.31
9,034,600.09
(13,888,803.05)
(2,686,944.14)
(8,042,889.83)
119,306,425.72
863,942.87
6,083,146.34
(12,787,631.29)
7,240,259.45
(418,124.50)
285,763,294.97

32,500,353.39
146,071.42
(941,044.87)
55,507.85
8,495,457.12
3,378,439.61
1,483,357.72
3,004,582.70
(1,215,542.05)
1,102,042.38
(6,014.53)
171,733,242.25
(33,211,092.50)
(24,066,838.05)
(4,418,011.77)
(8,079,101.87)
58,647,026.19
789,441.98
280,645.90
11,760,409.63
19,349,984.97
1,912,253.46
194,697,960.19
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544

(หนวย : บาท)
2544

2545
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื้อหลักทรัพยเผื่อขาย
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพยเผื่อขาย
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนบริษัทยอย
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนระยะยาว
เงินปนผลรับจากบริษัทรวม
ซื้อที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ เพิ่ม
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยรอจําหนาย
เงินสดจายคาปรับปรุงที่ดินที่ไมใชดําเนินงาน
เงินสดสุทธิไดรับ(ใชไป)ในกิจกรรมลงทุน

(225,000,000.00)
116,987,309.18
(74,947.50)
600,000.00
(81,830,751.19)
228,639.25
3,400,000.00
(185,689,750.26)

(107,000,000.00)
82,908,557.62
(24,982.50)
200,000.00
400,000.00
(70,044,661.26)
6,369.48
(658,413.00)
(94,213,129.66)

(193,852.42)

(1,927,870.10)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว
จายเงินปนผล

-

(20,819,170.00)

(105,493,565.00)

(34,812,876.45)

(105,687,417.42)

(57,559,916.55)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)

(5,613,872.71)

42,924,913.98

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายงวด

84,499,784.42
78,885,911.71

41,574,870.44
84,499,784.42

235,885.00

344,653.46

49,897,006.28

45,724,672.11

เงินสดสุทธิไดรับ(ใชไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
1. เงินสดที่จายในระหวางปสําหรับ
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
2. รายการที่ไมกระทบกระแสเงินสด
2.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544 บริษัทฯ ไดปรับปรุงรายการกําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาเงินลงทุน
ในหลักทรัพยเผื่อขายกับสวนของผูถือหุนจํานวนเงิน 7.36 ลานบาท และ 1.16 ลานบาท ตามลําดับ
2.2 สําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2545 และ 2544 บริษัทฯ ไดประเมินราคาที่ดินและอาคารเพิ่มขึ้นสุทธิจํานวนเงิน 11.98 ลานบาท
และ 36.93 ลานบาท ตามลําดับ
2.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 บริษัทฯ มีการจัดประเภทรายการใหม โดยโอนรายการที่ดินและอาคารไมไดใชดําเนินงานจํานวนเงิน
12.32 ลานบาท ไปเปนทรัพยสินรอจําหนาย

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

1. ขอความทั่วไป
บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2517 บริษัทฯ แปลงสภาพเปนบริษัท (มหาชน)
จํากัด เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2536 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ บมจ. 102 ตั้งอยูเลขที่ 46/87-90 อาคารเนชั่นทาวเวอร
ชั้นที่ 19 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
- ลักษณะการดําเนินงานของบริษัทฯ
1. จํ า หน า ยหนั ง สื อ และวารสารในลั ก ษณะขายปลี ก ผ า นร า นซี เ อ็ ด บุ ค เซ็ น เตอร ซึ่ ง เป น ร า นหนั ง สื อ
ของบริษัทฯ
2. ผลิตและจําหนายหนังสือ และวารสารเชิงวิชาการ บริษัทฯ เปนผูจําหนายหนังสือเชิงวิชาการใหหนวยงานและ
สํานักพิมพอื่น เพื่อจําหนายใหกับรานหนังสือทั่วไป
3. รับจางโฆษณา เพื่อจัดลงในวารสารรายเดือน 9 ฉบับที่บริษัทฯ ผลิตขึ้น
4. รับจางพิมพ จําหนายอุปกรณและเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกสและอื่นๆ
- ขอมูลเกี่ยวกับพนักงาน

จํานวนพนักงานถัวเฉลี่ย (คน)
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน (ลานบาท)

สําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2544
2545
1,197
910
174.39
151.08

2. หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน
2.1 งบการเงินของบริษัทฯ ไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทยซึ่ง
คณะกรรมการควบคุ ม การประกอบวิ ช าชี พ สอบบั ญ ชี แ ต ง ตั้ ง โดยรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงพาณิ ช ย ภ ายใต
พระราชบัญญัติผูสอบบัญชี พ.ศ. 2505 ไดมีมติใหประกาศใชแลว และตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน
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2.2 ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในบางกรณีที่ฝายบริหารอาจตองใชการ
ประมาณและการตั้งสมมติฐานซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงิน และในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว
2.3 บริษัทฯ ไมไดนําเสนองบการเงินรวมระหวางบริษัทฯ และบริษัท ซีเอ็ด บุค เซ็นเตอร จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย
เนื่องจากบริษัทยอยดังกลาวยังไมเริ่มดําเนินงานและมูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอยไมมีสาระสําคัญตองบการเงิน
ของบริษัทฯ
2.4 บริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงินเปนภาษาไทยตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ซึ่งหลักการบัญชี ที่
ใชอาจแตกตางจากหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศอื่นๆ และเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงิน
บริ ษั ท ฯ ได จั ด ทํ า งบการเงิ น ฉบั บ ภาษาอั ง กฤษโดยแปลจากงบการเงิ น ฉบั บ ภาษาไทยนี้ เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค
ของการรายงานภายในประเทศ
3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
บริษัทฯ มีนโยบายการบัญชีที่สําคัญดังนี้
3.1 บริษัทฯ - รับรูรายไดจากการขายเมื่อสงมอบสินคาใหแกลูกคาเรียบรอยแลว ยกเวนในกรณีขายฝากจะรับรู
รายได เมื่อตรวจนับสินคาในมือผูรับฝากขายตามกําหนดระยะเวลาที่ตกลงกัน
- รายไดจากการโฆษณา บันทึกเปนรายไดเมื่อมีการลงโฆษณาแลว
3.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดรวมเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย กระแสรายวันและประจําไมเกิน 3
เดือนที่ไมติดภาระค้ําประกัน
3.3 เงินลงทุนระยะสั้น เปนเงินลงทุนในหนวยลงทุนกองทุนรวม ซึ่งบริษัทฯถือเปนหลักทรัพยเผื่อขายแสดงดวย
มูลคายุติธรรม บริษัทฯรับรูการเปลี่ยนแปลงมูลคาเปนรายการแยกตางหากในสวนของผูถือหุนและจะบันทึกใน
งบกําไรขาดทุนเมื่อไดจําหนายเงินลงทุนนั้นไปแลว
3.4 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ประมาณขึ้นโดยพิจารณาจากลูกหนี้แตละรายที่คาดวาจะไมไดรับชําระ
3.5 บริษัทฯ มีนโยบายตั้งคาเผื่อรับคืนสินคาในอัตรารอยละ 20 ของยอดลูกหนี้ตางจังหวัด ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณา
ปรับปรุงคาเผื่อดังกลาว เมื่อมีการรับคืนสินคาจริง
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3.6 สินคาคงเหลือ
- วัตถุดิบกระดาษ บันทึกบัญชีในราคาทุนตามวิธีเขากอน-ออกกอน (FIFO) หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแต
ราคาใดจะต่ํากวา และงานระหวางทําบันทึกบัญชีในราคาทุนที่เกิดขึ้นจริง
- สินคาสําเร็จรูปที่บริษัทฯ ผลิตเองมีนโยบายบัญชีดังนี้
- สินคาสําเร็จรูป ณ สํานักงานใหญ และสินคาสําเร็จรูปในมือผูรับฝากขาย บันทึกในราคาทุนที่ผลิตและ
รับเขาครั้งลาสุด หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา
- สินคาสําเร็จรูปที่บริษัทฯ ซื้อมาเพื่อจัดจําหนายและสินคาสําเร็จรูป ณ สาขา บันทึกในราคาทุนตามวิธี
ถัวเฉลี่ย (Simple Average) หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา
- วารสารรับคืนไมมีการตีราคา
- สํารองเพื่อลดมูลคาสินคาคงเหลือพิจารณาจากสินคาเกา ลาสมัย เสื่อมสภาพ
- สํารองสินคาสูญหาย บริษัทฯ มีนโยบายตั้งสํารองสินคาสูญหายในอัตรารอยละ 1 ของยอดขายสะสม
ของสาขา ซึ่งบริษัทฯจะพิจารณาปรับปรุงสํารองดังกลาว เมื่อมีการตรวจนับสินคาคงเหลือในสาขานั้น ๆ
3.7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
3.7.1 ค า ตกแต ง อาคาร เครื่ อ งใช สํ า นั ก งาน เครื่ อ งปรั บ อากาศ และยานพาหนะ บั น ทึ ก บั ญ ชี ใ นราคาทุ น
หลังหักคาเสื่อมราคาสะสม
3.7.2 ที่ ดิ น และอาคาร แสดงตามมู ล ค า ยุ ติ ธ รรมโดยผู ป ระเมิ น ราคาอิ ส ระ ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ มี น โยบายที่ จ ะให
ผูประเมินราคาอิสระประเมินราคาสินทรัพยดังกลาวทุก ๆ 5 ป และในระหวางนี้หากมีปจจัยอื่นใดที่มี
ผลกระทบอย า งมี ส าระสํ า คั ญต อ มู ล ค า สิ น ทรั พ ย บริ ษั ท ฯจะให มี ก ารประเมิ น ราคาใหม ใ นป นั้ น ๆ
ส ว นที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของราคาที่ ป ระเมิ น ใหม จะถื อ เป น ส ว นเกิ น ทุ น จากการตี ร าคาสิ น ทรั พ ย ใ นส ว นของ
ผูถือหุน สําหรับสวนที่ลดลงของราคาที่ประเมินใหมจากราคาทุน จะถือเปนรายการขาดทุนจากการ
ตีราคาสินทรัพยลดลงในงบกําไรขาดทุน
3.7.3 คาเสื่อมราคา คํานวณดวยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานที่ประมาณไวดังตอไปนี้
- อาคาร
20
ป
- เครื่องตกแตงอาคาร เครื่องใชสํานักงาน
5
ป
- เครื่องปรับอากาศ
5
ป
- ยานพาหนะ
5
ป
บริษัทฯ บันทึกคาเสื่อมราคาเปนคาใชจายประจํางวด คาเสื่อมราคาของสวนที่ตีราคาเพิ่มขึ้น
บริษัทฯ ไดนําไปหักออกจากสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยในสวนของผูถือหุน
3.8 ค า ลิ ข สิ ท ธิ์ ต า งประเทศค า งจ า ย คํ า นวณในอั ต ราที่ กํ า หนดในสั ญ ญาของการทํ า หนั ง สื อ ต า งประเทศ
ตามเกณฑคงคาง
3.9 เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ร ว ม บั น ทึ ก ตามวิ ธี ส ว นได เ สี ย (Equity
Method) และเงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย อ ย
บั น ทึ ก ตามราคาทุ น เนื่ อ งจากบริ ษั ท ย อ ยยั ง ไม เ ริ่ ม ดํ า เนิ น งานและมู ล ค า ของเงิ น ลงทุ น ไม มี ส าระสํ า คั ญ ต อ
งบการเงินของบริษัทฯ
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3.10 รายการบั ญ ชี ที่ เ ป น เงิ น ตราต า งประเทศแปลงค า เป น เงิ น บาทตามอั ต ราแลกเปลี่ ย น ณ วั น ที่ เ กิ ด รายการ
ยอดคงเหลื อ ของสิ น ทรั พ ย แ ละหนี้ สิ น ที่ เ ป น เงิ น ตราต า งประเทศ ณ วั น สิ้ น งวดแปลงค า โดยการใช
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวดนั้น กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาดังกลาว ถือเปนรายไดหรือคาใชจาย
ในงบกําไรขาดทุน
3.11 กําไรตอหุน
- กํ า ไรต อ หุ น ขั้ น พื้ น ฐาน คํ า นวณโดยหารกํ า ไรสุ ท ธิ ด ว ยจํ า นวนหุ น สามั ญ ที่ อ อกและได รั บ ชํ า ระแล ว
ถัวเฉลี่ยถวง น้ําหนัก ณ วันสิ้นงวด
- กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิดวยผลรวมของจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่
ออกอยูในระหวางงวดกับจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่บริษัทฯ อาจตองออกเพื่อแปลงหุน
สามัญเทียบเทาปรับลดทั้งสิ้น (ใบสําคัญแสดงสิทธิ) ใหเปนหุนสามัญ
3.12 บริษัทฯ มิไดใชเครื่องมือทางการเงินที่เกี่ยวกับตราสารอนุพันธทางการเงิน สินทรัพยทางการเงินและหนี้สิน
ทางการเงินที่แสดงในงบดุล ประกอบดวย เงินสดและเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนระยะสั้น ลูกหนี้การคาและ
ตั๋วเงินรับ เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และเจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการ
แตละรายการไดเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอที่เกี่ยวของ
4. รายการกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริ ษั ท ฯ มี ร ายการบั ญ ชี ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข อ งกั น โดยมี ผู ถื อ หุ น กลุ ม เดี ย วกั น หรื อ มี
กรรมการรวมกัน ยอดคงเหลือและรายการระหวางกันที่สําคัญระหวางบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวของกันมีดังนี้
4.1 สินทรัพยและหนี้สินระหวางกัน
(หนวย : พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

เจาหนี้การคา
บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดียกรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด
บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด

ลักษณะความสัมพันธ

2545

2544

บริษัทรวม
ผูถือหุน
บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน
บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน

1,610
8,375
4,479
-

1,048
3,162
2,440
1,716
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4.2 รายไดและคาใชจายระหวางกัน
(หนวย : พันบาท)
ลักษณะความสัมพันธ

มูลคาซื้อสินคา
บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดียกรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด

บริษัทรวม
ผูถือหุน
บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน

คาเชาพื้นที่และคาบริการ
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดียกรุป จํากัด (มหาชน)

ผูถือหุน

บริษัท เนชั่น พรอพเพอรตี้ส จํากัด

บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน

สําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2545
2544

นโยบายการคิดราคา
ระหวางกัน

3,062
20,281
14,070

2,059
8,349
12,384

ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด

9,498

6,534

ราคาที่ตกลงกัน

821

1,062

ราคาที่ตกลงกัน

5. เงินลงทุนชั่วคราว
ประกอบดวย
2545
หลักทรัพยเผื่อขาย : - เงินลงทุนในกองทุนเปด (ราคายุติธรรม)
- เงินลงทุนในกองทุนรวมหุนบุริมสิทธิ์-หุนกูดอยสิทธิ
- บัตรเงินฝาก
รวม

299,927,592.82
6,000,000.00
305,927,592.82

(หนวย : บาท)
2544
175,753,417.98
6,000,000.00
10,548,589.89
192,302,007.87

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 บัตรเงินฝากเปนเงินลงทุนในรูปของบัตรเงินฝากกับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง
ซึ่ ง เดิ ม เป น ตั๋ ว สั ญ ญาใช เ งิ น ที่ บ ริ ษั ท ฯ ฝากไว กั บ สถาบั น การเงิ น ที่ ถู ก ระงั บ การดํ า เนิ น กิ จ การเป น การถาวร
ตามคําสั่งของกระทรวงการคลังและองคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2540
โดยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.7159 ตอป ซึ่งไถถอนในเดือนตุลาคม 2545 แลว

6. ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ
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ประกอบดวย
2545
ลูกหนี้การคา
ยังไมถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระไมเกิน 6 เดือน
เกินกําหนดชําระมากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน
เกินกําหนดชําระมากกวา 12 เดือน
รวมลูกหนี้การคา
ตั๋วเงินรับ
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาเผื่อรับคืนสินคา
สุทธิ

(หนวย : บาท)
2544

48,057,040.17
21,300,939.16
368,840.53
15,251,986.58
84,978,806.44
8,133,247.89
(24,324,876.00)
(3,637,117.52)
65,150,060.81

33,997,003.22
26,624,656.06
7,806,900.34
27,392,716.73
95,821,276.35
6,941,541.75
(27,932,453.46)
(3,970,107.25)
70,860,257.39

2545
850,523.98
5,198,493.23
64,410,589.60
77,530,585.77
147,990,192.58
(18,368,485.23)
(24,035,163.79)
105,586,543.56

(หนวย : บาท)
2544
233,851.67
6,696,815.00
85,176,370.24
64,538,753.77
156,645,790.68
(15,034,462.13)
(20,296,267.78)
121,315,060.77

7. สินคาคงเหลือ-สุทธิ
ประกอบดวย

กระดาษ
งานระหวางทํา
สินคาสําเร็จรูป
สินคาสําเร็จรูป ณ สาขา
รวม
หัก คาเผื่อสินคาสูญหาย
คาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวชา
สุทธิ

8. เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
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ประกอบดวย
ประเภทกิจการ
บริษัทยอย
บริษัท ซีเอ็ด บุคเซ็นเตอร จํากัด
บริษัทรวม
บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด

บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษา
ทางธุรกิจ
สํานักพิมพผูผลิต
วารสารเทคนิ ค
และคูมือวิศวกร

ประเภทกิจการ
บริษัทยอย
บริษัท ซีเอ็ด บุคเซ็นเตอร จํากัด
บริษัทรวม
บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด

บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษา
ทางธุรกิจ
สํานักพิมพผูผลิต
วารสารเทคนิ ค
และคูมือวิศวกร

ทุนชําระแลว สัดสวน
บาท
เงินลงทุน

ราคาทุน
บาท

100,000.00

99.93%

99,930.00

400,000.00

25%

ทุนชําระแลว สัดสวน
บาท
เงินลงทุน

100,000.00
199,930.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545
เงินลงทุน
วิธีการตีราคา
บาท
วิธีราคาทุน

เงินปนผล
บาท

100,000.00

-

วิธีสวนไดเสีย 11,058,550.26 600,000.00
11,158,550.26 600,000.00

ราคาทุน
บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544
เงินลงทุน
วิธีการตีราคา
บาท

25,000.00

99.93%

24,982.50

วิธีราคาทุน

400,000.00

25%

100,000.00
124,982.50

วิธีสวนไดเสีย

เงินปนผล
บาท

24,982.50

-

9,628,410.73 400,000.00
9,653,393.23 400,000.00

เงินลงทุนในบริษัท ซีเอ็ด บุคเซ็นเตอร จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย บริษัทฯ บันทึกเงินลงทุนในวิธีราคาทุน
เนื่องจากบริษัทยอยดังกลาวยังไมเริ่มดําเนินงาน และมูลคาเงินลงทุนไมมีสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯ
งบการเงิน สําหรับไตรมาส และสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544 บริษัทฯ ไมไดรับรู
สวนไดเ สียจากเงิ นลงทุน ของบริ ษัท เอ็ ม แอนด อี จํ ากัด เนื่อ งจากบริษั ทรว มดั งกล าวไมไ ดจั ดทํางบการเงิ น
รายไตรมาสและปดงบการเงินประจําป อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดรับงบการเงินสําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2544 ของบริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด ซึ่งไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแลว บริษัทฯ จึง
บันทึกรับรูสวนไดเสียจากเงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวในงบกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2545 จํานวนเงิน 2.03 ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544 เงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาว คิดเปนรอยละ 1.06 ตอสินทรัพย
รวมของบริษัทฯ เทากันทั้งสองป
9. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ
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ประกอบดวย
(หนวย : บาท)
รายการ
ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย/โอนออก

ที่ดิน

อาคาร

คาตกแตง
อาคาร

เครื่องใช
สํานักงาน

เครื่องปรับ
อากาศ

ยานพาหนะ

งานระหวาง
กอสราง

9,813,213.00
-

6,873,016.97
-

142,185,844.42
26,891,982.63
-

128,406,502.49
42,863,197.23
-

6,573,803.75
-

17,026,643.52
4,841,564.60
(423,936.82)

9,813,213.00

6,873,016.97

169,077,827.05

171,269,699.72

6,573,803.75

21,444,271.30

(737,503.10)
8,670,424.70

393,722,256.49

-

(5,213,642.73)
(285,355.14)
(5,498,997.87)

(87,903,652.58)
(18,614,461.76)
(106,518,114.34)

(72,191,150.50)
(20,049,097.34)
(92,240,247.84)

(6,169,729.81)
(225,832.52)
(6,395,562.33)

(8,257,629.20)
(3,094,067.57)
418,009.82
(10,933,686.95)

-

(179,735,804.82)
(42,268,814.33)
418,009.82
(221,586,609.33)

23,702,187.00
(32,219.00)
23,669,968.00

12,507,357.64
(201,121.79)
12,306,235.85

-

-

-

-

-

36,209,544.64
(233,340.79)
35,976,203.85

-

(1,878,977.63)
(2,761,994.35)
4,203,941.99
(437,029.99)

-

-

-

-

-

(1,878,977.63)
(2,761,994.35)
4,203,941.99
(437,029.99)

1,436,417.97
7,971,509.83

รวม

312,315,442.12
82,568,254.29
(1,161,439.92)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545
คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31ธันวาคม 2544
คาเสื่อมราคาสําหรับป
จําหนาย/โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544
ปรับลดสวนเกินทุนจากการตีราคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545
คาเสื่อมราคาสะสม-สวนเกินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ปรับลดสวนเกินทุนจากการตีราคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545
มูลคาสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545

33,483,181.00

13,243,224.96

62,559,712.71

79,029,451.88

178,241.42

10,510,584.35

8,670,424.70

207,674,821.02

คาเสื่อมราคาที่แสดงในงบกําไรขาดทุน สําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545

32,500,353.39
42,268,814.33

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 บริษัทฯ ไดมอบหมายใหผูประเมินราคาอิสระแหงหนึ่งประเมินราคาที่ดิน
และอาคารทุกแหง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ราคาตามบัญชี
ที่ดิน
อาคาร
รวม

33,515,400.00
9,713,998.80
43,229,398.80

ราคาประเมิน
(วิธีราคาตลาด)
33,483,181.00
13,716,819.00
47,200,000.00

ราคาประเมินสูงกวา
(ต่ํากวา)ราคาตามบัญชี
(32,219.00)
4,002,820.20
3,970,601.20

บริษัทฯ บันทึกสวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคารเพิ่มในสวนของผูถือหุนในงบดุล จํานวน4.00
ลานบาท
ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง สวนหนึ่งซึ่งมีมูลคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 จํานวน 43.59
ลานบาท บริษัทฯ นําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย
10. สิทธิการเชาอาคาร
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สิ ท ธิ ก ารเช า อาคาร เป น สิ ท ธิ ก ารเช า พื้ น ที่ ใ นศู น ย ก ารค า ชั้ น นํ า เพื่ อ เป ด สาขาร า นหนั ง สื อ
ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร สวนหนึ่งซึ่งมีมูลคาตามบัญชีจํานวน 85.48 ลานบาท ซึ่งสวนใหญบริษัทฯ นําไปเปนหลักทรัพย
ค้ําประกันเงินกูระยะยาวจากธนาคารพาณิชย และวงเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารพาณิชย
11. ทรัพยสินรอจําหนาย-สุทธิ
ประกอบดวย

ราคาทุน
ขายอาคารพาณิชยพรอมที่ดิน
รับโอนจากสินทรัพยไมใชดําเนินงาน
รวม
คาเสื่อมราคาสะสมตนงวด
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ตัดคาเสื่อมราคาสะสม-สวนที่ขาย
รวม
สวนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสินยกมา
เพิ่มระหวางงวดจากการตีราคาใหม
จัดประเภทรายการใหม
ลดลงระหวางงวดจากการขาย
รวม
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยยกมา
จัดประเภทรายการใหม
ลดลงระหวางงวดจากการขาย
ลดลงระหวางงวดจากการตีราคาใหม
รวม
สุทธิ

2545
57,720,564.64
(3,600,000.00)
12,315,707.00

(หนวย : บาท)
2544
57,720,564.64
-

66,436,271.64
(816,995.19)
(10,827.69)
827,822.88
720,000.00
8,384,293.00
(720,000.00)
8,384,293.00
(21,616,072.50)
55,507.85
(2,559,999.99)
(24,120,564.64)
50,700,000.00

57,720,564.64
(810,662.02)
(6,333.17)
(816,995.19)
720,000.00
720,000.00
(21,560,564.65)
(55,507.85)
(21,616,072.50)
36,007,496.95

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 สวนหนึ่งจํานวนเงิน 12.32 ลานบาท เปนที่ดินเปลาซึ่งรับโอนมาจากบัญชี
ที่ดินที่ไมใชดําเนินงาน ตามหมายเหตุ 12 โดยมูลคาที่โอนเปนราคาทุนที่ไดมา
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน บริษัทฯ ไดมอบหมายใหผูประเมินราคาอิสระแหงหนึ่งประเมินราคาที่ดินและ
อาคารรอจําหนายทุกแหง โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ราคาตามบัญชี
ที่ดินเปลา
ที่ดินพรอมอาคารพาณิชย
รวม

12,315,707.00
32,559,999.99
44,875,706.99

ราคาประเมิน
ราคาประเมินสูงกวา
(วิธีราคาตลาด) (ต่ํากวา)ราคาตามบัญชี
20,700,000.00
8,384,293.00
30,000,000.00
(2,559,999.99)
50,700 ,000.00
5,824,293.01

บริษัทฯ บันทึกสวนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสินในสวนของผูถือหุนในงบดุลในป 2545 จากการปรับ
ราคาที่ดินเพิ่ม เนื่องจากราคาประเมินสูงกวาราคาตามบัญชีจํานวน 8.38 ลานบาท สวนอาคารพาณิชยพรอมที่ดินมี
ราคาประเมินต่ํากวาราคาตามบัญชีจํานวน 2.56 ลานบาท บริษัทฯไดบันทึกขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไร
ขาดทุนป 2545
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544 ทรัพยสินรอจําหนาย สวนหนึ่งจํานวน 54.12 ลานบาท(ราคาตาม
บัญชี) บริษัทฯ นําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย

12. ที่ดินและอาคารที่ไมไดใชดําเนินงาน-สุทธิ
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ประกอบดวย
(หนวย: บาท)
ที่ดิน
ไมใชดําเนินงาน
ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544
โอนไปทรัพยสินรอจําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545
คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544
ประเมินราคาสินทรัพยลดลงระหวางงวด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544
ประเมินราคาสินทรัพยเพิ่มขึ้นระหวางงวด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545
มูลคาสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545

64,241,315.93
(12,315,707.00)
51,925,608.93

สวนปรับปรุงที่ดิน
ไมใชดําเนินงาน

อาคาร
ไมใชดําเนินงาน

รวม

658,413.00
658,413.00

6,599,142.50
6,599,142.50

71,498,871.43
(12,315,707.00)
59,183,164.43

(27,417.84)
(65,841.28)
(93,259.12)

(3,275,387.85)
(284,931.46)
(3,560,319.31)

(3,302,805.69)
(350,772.74)
(3,653,578.43)

(17,495,608.93)
(17,495,608.93)

-

(377,721.39)
(16,262.73)
(393,984.12)

(17,873,330.32)
(16,262.73)
(17,889,593.05)

2,387,320.00
2,387,320.00

-

46,745,707.00

630,995.16

2,946,033.26

50,322,735.42

36,817,320.00

565,153.88

2,644,839.07

40,027,312.95

-

-

คาเสื่อมราคาที่แสดงในงบกําไรขาดทุนสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545

2,387,320.00
2,387,320.00

139,738.25
350,772.74

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 บริษัทไดมอบหมายใหผูประเมินราคาอิสระแหงหนึ่งประเมินราคาที่ดิน
และอาคารที่ไมไดใชดําเนินงานทุกแหง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่ดินเปลา
ที่ดินของอาคารพาณิชย
อาคารพาณิชย
รวม

ราคาตามบัญชี

ราคาประเมิน

32,000,000.00
2,430,000.00
2,698,942.73
37,128,942.73

32,000,000.00
4,817,320.00
2,682,680.00
39,500,000.00

ราคาประเมินสูงกวา
(ต่ํากวา)ราคาตามบัญชี
2,387,320.00
(16,262.73)
2,371,057.27

ในป 2545 บริษัทฯ ไดบันทึกสวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินที่ตั้งอาคารพาณิชยจํานวน 2.39 ลานบาท
ในสวนของผูถือหุน และรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของอาคารพาณิชยจํานวน 0.02 ลานบาทในงบกําไรขาดทุน
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ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง บริษัทฯ นําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และ เงินกูยืม
ระยะยาวจากธนาคารพาณิชย
13. เงินปนผลจายและสํารองตามกฎหมาย
ตามมติ ที่ ป ระชุ ม ใหญ ส ามั ญ ผู ถื อ หุ น ครั้ ง ที่ 1/2545 เมื่ อ วั น ที่ 29 เมษายน 2545 มี ม ติ เ ป น เอกฉั น ท
ใหจายเงินปนผลจากกําไรสวนที่มิไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2544 แก
ผูถือหุนตามนโยบายปนผลตามปกติของบริษัทฯ ในอัตราหุนละ 3.00 บาท และจายปนผลเปนกรณีพิเศษอีกหุนละ
2.00 บาท เนื่องจากสภาพคลองของบริษัทฯ มีมากจนสามารถคืนเงินกูระยะยาวไดหมดกอนกําหนดตั้งแตไตรมาส 1 ป
2544 และยังมีสภาพคลองมากเพียงพอกับการขยายงานตามแผนงานไดอยู รวมเปนเสนอใหจายเงินปนผลแกผูถือหุน
ทั้งสิ้นในอัตราหุนละ 5.00 บาท เปนจํานวนเงินรวม 105.49 ลานบาท โดยบริษัทฯ ไดจายเงินปนผลแลว วันที่ 29
พฤษภาคม 2545 และใหจัดสรรกําไรเปนสํารองตามกฎหมายในอัตรารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป 2544 เปน
จํานวนเงิน 6.19 ลานบาท
14. ใบสําคัญแสดงสิทธิ
14.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิแกผูถือหุนเดิม
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2544 ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติให
บริษัทฯ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ จํานวน 10,549,356 หนวย โดยการเสนอขายใหแกผูถือหุน
เดิมของบริษัทฯ ทั้งจํานวน ราคาหนวยละ 0 บาท ในสัดสวนหุนสามัญ 2 หุนเดิม ตอใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุนสามัญ 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

14.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิแกกรรมการ พนักงานและผูรับชวงซื้อหลักทรัพย
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2544 ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติให
บริษัทฯ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญชนิดระบุชื่อผูถือและหามเปลี่ยนมือ (ยกเวนใบสําคัญแสดง
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สิทธิที่ถือโดยผูรับชวงซื้อหลักทรัพย) 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 โดยสามารถใชสิทธิไดทุก 3 เดือน
และสามารถใชสิทธิครั้งสุดทายในวันที่ 14 มกราคม 2551 ซึ่งแตละฉบับสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญไดเปน
สัดสวนรอยละ 10, 10, 10, 30 และ 40 ของจํานวนสิทธิที่ไดรับทั้งหมด ตามลําดับ
15. คาตอบแทนกรรมการ
สํ า หรั บ ไตรมาส และสํ า หรั บป สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2545 และ 2544 ค า ตอบแทนกรรมการ
เปนผลประโยชนที่จายใหแกกรรมการของบริษัทฯ ตามมาตรา 90 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด โดยไมรวม
เงินเดือนและผลประโยชนที่เกี่ยวของที่จายใหแกกรรมการบริหาร
16. ภาษีเงินไดนิติบุคคล
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 บริษัทฯ คํานวณภาษีเงินไดในอัตรารอยละ 25 ของกําไรสุทธิ
ตามบัญชีกอนรับรูสวนไดเสียจากเงินลงทุนในบริษัทรวม บวกดวยคาใชจายตองหามตามประมวลรัษฎากร ซึ่งอัตรา
ภาษีเปนอัตราใหมตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 387 พ.ศ. 2544 (ป 2544 อัตรารอยละ 30)
17. กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลด
สําหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545
กําไรสุทธิ
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย
กําไรตอหุน
ถวงน้ําหนัก

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสุทธิ
ผลกระทบตอหุนสามัญเทียบเทาปรับลด
กําไรตอหุนปรับลด
กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญและที่อาจจะ
มีการแปลงเปนหุนสามัญ

พันบาท

พันหุน

บาท

21,741

21,099
10,147

1.03

21,741

31,246

0.70

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545
กําไรสุทธิ
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย
กําไรตอหุน
ถวงน้ําหนัก
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พันบาท
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสุทธิ
ผลกระทบตอหุนสามัญเทียบเทาปรับลด
กําไรตอหุนปรับลด
กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญและที่อาจจะ
มีการแปลงเปนหุนสามัญ

พันหุน

บาท

102,255

21,099
9,715

4.85

102,255

30,814

3.32

18. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
บริษัทฯดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจเดียวคือธุรกิจผลิต และจําหนายหนังสือรวมทั้งดําเนินธุรกิจ ใน
สวนงานทางภูมิศาสตรเดียว คือในประเทศไทย ดังนั้นรายได กําไร และสินทรัพยทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินจึง
เกี่ยวกับสวนงานธุรกิจ และสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว

19. งบกําไรขาดทุนสําหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544
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งบกําไรขาดทุนสําหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544 ซึ่งไดสอบทานตามวิธีการ
ที่ส มาคมนัก บั ญชี แ ละผู สอบบัญชี รับ อนุ ญาตแห ง ประเทศไทย กํ าหนดในแถลงการณม าตรฐานการสอบบั ญชี
ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้แลวดังนี้
ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว
(หนวย : พันบาท)
สําหรับไตรมาส
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2545
2544
รายไดจากการดําเนินงาน
รายไดจากการขาย
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจายจากการดําเนินงาน
ตนทุนขาย
คาใชจายในการขายและบริหาร
คาตอบแทนกรรมการ
รวมคาใชจาย
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรสุทธิ
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (หนวย : บาท)
กําไรตอหุนปรับลด (หนวย : บาท)

(หมายเหตุ 15)

(หมายเหตุ 16)

544,875
6,704
551,579

446,537
2,568
449,105

374,613
145,671
147

313,400
94,816
147

520,431
31,148
(30)
(9,377)
21,741

408,363
40,742
(85)
(13,640)
27,017

1.03
0.70

1.28
1.21

20. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริ ษั ท ฯ มี ก ารจั ด ตั้ ง กองทุ น สํ า รองเลี้ ย งชี พ ตามพระราชบั ญญั ติ ก องทุ น สํ า รองเลี้ ย งชี พ พ.ศ. 2530
ซึ่งพนักงานที่เปนสมาชิกจะจายเงินสะสมแตละเดือนและบริษัทฯ จายสมทบในอัตราที่เทากันเพื่อสมทบเขากองทุน
สํารองเลี้ยงชีพโดยใหสถาบันการเงินในประเทศแหงหนึ่งเปนผูจัดการกองทุน
21. เครื่องมือทางการเงิน
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บริ ษั ท ฯ มี ค วามเสี่ ย งอั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงของอั ต ราดอกเบี้ ย และอั ต ราแลกเปลี่ ย น
ซึ่งไมมีสาระสําคัญ เนื่องจากการขยายงานของบริษัทฯ พยายามลงทุนดวยกระแสเงินสดหมุนเวียน จึงไมมีหนี้สิน
ระยะยาวที่กอใหเกิดภาระดอกเบี้ย และลักษณะการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวของกับเงินตราตางประเทศ
มีสัดสวนที่ไมมีสาระสําคัญ บริษัทฯ จึงมิไดใชเครื่องมือทางการเงินเพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว อยางไรก็ตาม
หากการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวของกับเงินตราตางประเทศมีสัดสวนเพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ จะพิจารณาใช
เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสม เพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะประกอบ
ธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เปนตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา
21.1 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
บริษัทฯ มีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา แตบริษัทฯ มีนโยบายในการให
สินเชื่อที่ระมัดระวัง ดังนั้น บริษัทฯ จึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายอยางเปนสาระสําคัญจากการเก็บหนี้
21.2 ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคตซึ่งจะมีผลกระทบตอ
ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ
เกี่ยวเนื่องจากเงินลงทุนชั่วคราวที่มีอัตราดอกเบี้ยและ
เงินปนผลรับปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด (Floating interest rate) และบริษัทฯ มิไดใชเครื่องมือทางการเงินเพื่อ
ปองกันความเสี่ยงดังกลาว
21.3 มูลคายุติธรรม
เนื่องจากสินทรัพย และหนี้สินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้น ดังนั้นมูลคาตามบัญชี
ของสินทรัพย และหนี้สินทางการเงินดังกลาวจึงแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ
ประกอบกับเงินลงทุนระยะสั้นของบริษัทฯไดปรับมูลคาเงินลงทุนเปนมูลคายุติธรรมแลว
22. หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นภายหนา
นอกจากหนี้สินที่ปรากฏในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544 บริษัทฯ ยังมีหนี้สินที่
อาจจะเกิดขึ้นกับธนาคารเกี่ยวกับ Letter of Guarantee เปนจํานวนเงิน 4.13 ลานบาท และ 3.95 ลานบาท ตามลําดับ
23. สัญญาตาง ๆ
บริษัทฯ มีสัญญาเชาอาคารและสัญญาบริการกับบริษัทที่เกี่ยวของกันและบุคคลภายนอก เพื่อใชเปน
ที่ทําการสํานักงานใหญ และศูน ยกระจายสินค าของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดทํา สัญญาเชาพื้นที่ เพื่อเป น
ที่ตั้งสาขารวมทั้งสิ้น 111 สาขา โดยมีอายุสัญญาเชาตั้งแต 1 ถึง 10 ป บริษัทฯ มีคาเชาและคาบริการสาธารณูปโภค
จายรวมทั้งหมดประมาณ 143.06 ลานบาทตอป และทําสัญญาเชาเพื่อเปนคลังสินคา (ถนนกิ่งแกว) 1 แหง สัญญาเชามี
อายุ 3 ป

24. การอนุมัติงบการเงิน
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งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) แลว
25. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2546 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิกลุมที่ 2 จํานวน 282,260 หนวย ไดใชสิทธิในการ
ซื้อหุนสามัญจํานวน 282,260 หุน ในราคาหุนละ 10.00 บาท รวมเปนเงิน 2.82 ลานบาท ทําใหทุนชําระแลวของ
บริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 210.98 ลานบาท เปน 213.80 ลานบาท บริษัทฯไดไปจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ชําระแลวกับ
กระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2546 ดังนั้นบริษัทฯ จึงคงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่ใหแกกรรมการ
พนักงาน และผูรับชวงซื้อหลักทรัพยที่ยังไมไดแปลงสภาพเปนหุนสามัญอีกจํานวน 2,882,540 หนวย

