
    
 

รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ    ผูถือหุนของ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)   
 
   ขาพเจาไดสอบทานงบดุล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 งบกําไรขาดทุน  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของ         
ผูถือหุน และงบกระแสเงินสด สําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2546 และ 2545 ของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น  จํากัด  
(มหาชน)    ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้    สวนขาพเจา
เปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา 
 
  ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับการสอบทาน ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตอง
วางแผนและปฏิบัติงานสอบทาน เพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางพอประมาณวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญหรือไม   การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัด โดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการและการวิเคราะห   
เปรียบเทียบขอมูลทางการเงินจึงใหความเช่ือมั่นนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป   ดังนั้น
ขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินที่สอบทานได 
 
  ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเช่ือวา  งบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา 
 
  ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 ของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด 
(มหาชน) ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และเสนอรายงานไวอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 
2546 งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ที่แสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินที่ขาพเจาไดตรวจสอบและเสนอรายงาน
ไวแลวดังกลาว ขาพเจามิไดใชวิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังจากวันที่ในรายงานนั้น 
 
 
   
         บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด 
 
 
           (นางสาวซูซาน  เอี่ยมวณิชชา) 
        ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4306 
 
 
 
กรุงเทพมหานคร 
วันที่  9  พฤษภาคม  2546 
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(หนวย : พันบาท)
2546 2545

ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
สอบทานแลว

             สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
     เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 91,970             78,886              
     เงินลงทุนช่ัวคราว-สุทธิ (สุทธิจากคาเผื่อการปรับมูลคา
        ป 2546 และ 2545 จํานวนเงิน (1,219) พันบาท  และ 1,438 พันบาท ตามลําดับ) 313,271           305,928            
     ลูกหนี้การคาและต๋ัวเงินรับ-สุทธิ (หมายเหตุ  3) 54,284             65,656              
     สินคาคงเหลือ-สุทธิ  (หมายเหตุ  4) 113,362           105,587            
     สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 23,218             20,364              
             รวมสินทรัพยหมุนเวียน 596,105           576,421            
สินทรัพยไมหมุนเวียน
     เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (หมายเหตุ  5) 11,158             11,158              
     ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ (หมายเหตุ  6) 216,188           207,675            
     สิทธิการเชาอาคาร (หมายเหตุ  7) 125,206           127,330            
     ทรัพยสินรอจําหนาย-สุทธิ (หมายเหตุ  8) 50,700             50,700              
     ที่ดินและอาคารที่ไมไดใชดําเนินงาน-สุทธิ (หมายเหตุ  9) 32,549             40,027              
     เงินคํ้าประกันการเชาและเงินมัดจํา 28,799             27,750              
             รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 464,600           464,640            
                    รวมสินทรัพย 1,060,705        1,041,061         

 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบดุล

ณ วันที่  31 มีนาคม 2546 และ 31 ธันวาคม 2545



3

(หนวย : พันบาท)
2546 2545

ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
สอบทานแลว

             หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
     เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 6,701 18,651
     เจาหนี้การคาและต๋ัวเงินจาย 412,917 411,265
     ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 28,944 21,247
     คาใชจายคางจาย 26,088 28,628
     หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 38,751 33,956
            รวมหนี้สินหมุนเวียน 513,401 513,747
หนี้สินไมหมุนเวียน
     หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 3,701 3,699
            รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 3,701 3,699
                  รวมหนี้สิน 517,102 517,446

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบดุล
ณ วันที่  31 มีนาคม 2546 และ 31 ธันวาคม 2545

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
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(หนวย : พันบาท)
2546 2545

ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
สอบทานแลว

สวนของผูถือหุน
   ทุนเรือนหุน (หมายเหตุ 10)
      ทุนจดทะเบียน
          หุนสามัญ 34,812,869 หุน มูลคาหุนละ10.00 บาท 348,129 348,129
      ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
        หุนสามัญ 21,380,973 หุน มูลคาหุนละ 10.00 บาท 213,810 -                   
        หุนสามัญ 21,098,713 หุน มูลคาหุนละ 10.00 บาท -                  210,987

   สวนเกินมูลคาหุน 81,043 81,043
   สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย-สุทธิ 43,086 46,311
   กําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดข้ึนในหลักทรัพยเผื่อขาย (1,219) 1,438
   กําไรสะสม
          จัดสรรแลว
             สํารองตามกฎหมาย 15,124 15,124
          ยังไมไดจัดสรร 191,759 168,712
             รวมสวนของผูถือหุน 543,603 523,615
                 รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,060,705 1,041,061

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ณ วันที่  31 มีนาคม 2546 และ 31 ธันวาคม 2545

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบดุล
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(หนวย : พันบาท)
2546 2545

รายไดจากการดําเนินงาน
      รายไดจากการขาย 518,103           443,931            
      รายไดอ่ืน 7,667               9,105                
                   รวมรายได 525,770           453,036            
คาใชจายจากการดําเนินงาน
      ตนทุนขาย 358,833           320,840            
      คาใชจายในการขายและบริหาร 135,416           103,389            
      คาตอบแทนกรรมการ 147                  147                  
                  รวมคาใชจาย 494,396           424,376            
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล 31,374             28,660              
ดอกเบี้ยจาย (56)                  (89)                   
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (8,271)              (7,381)              
กําไรสุทธิ 23,047             21,190              

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน (หนวย : บาท) (หมายเหตุ 11) 1.08                 0.99                 
กําไรตอหุนปรับลด (หนวย : บาท) (หมายเหตุ 11) 0.74                 0.71                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่  31 มีนาคม 2546 และ 2545

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
 งบกําไรขาดทุน
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(หนวย : พันบาท)
ทุนเรือนหุนที่ออก สวนเกินมูลคาหุน สวนเกินทุนจากการกําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดขึ้น รวม
และชําระแล ว ตีราคาสินทรัพย ในหล ักทรัพยเผ่ือขาย จัดสรรแล ว ยังไมจัดสรร

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2546 210,987 81,043 46,311 1,438                       15,124 168,712 523,615
กรรมการและพนักงาน
      ใชใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุน (หมายเหตุ 10) 2,823 -                -                 -                          -          -            2,823
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย-ขายระหวางงวด -                -                (2,388)            -                          -          -            (2,388)                  
คาเส่ือมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย -                -                (837)               -                          -          -            (837)                     
ขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนในหลักทรัพยเผ่ือขาย -                -                -                 (2,657)                      -          -            (2,657)                  
รายการท่ียังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน 213,810 81,043 43,086 (1,219)                      15,124 168,712 520,556
กําไรสุทธิสําหรับงวด -                -                -                 -                          -          23,047       23,047                  
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2546 213,810 81,043 43,086 (1,219)                      15,124 191,759 543,603

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2545 210,987 81,043 35,051 (5,921)                      8,938 178,137 508,235
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย-ขายระหวางงวด -                -                (720)               -                          -          -            (720)                     
คาเส่ือมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย -                -                (658)               -                          -          -            (658)                     
กําไรท่ียังไมเกิดข้ึนในหลักทรัพยเผ่ือขาย -                -                -                 3,409 -          -            3,409
รายการท่ียังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน 210,987 81,043 33,673 (2,512)                      8,938 178,137 510,266
กําไรสุทธิสําหรับงวด -                -                -                 -                          -          21,190 21,190
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2545 210,987 81,043 33,673 (2,512)                      8,938 199,327 531,456

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2546 และ 2545

กําไรสะสม
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(หนวย : พันบาท)
2546 2545

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
    กําไรสุทธิ 23,047                    21,190                    
    ปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน
         คาเส่ือมราคา-สินทรัพยที่ใชในการดําเนินงาน 12,688                    9,727                       
         คาเส่ือมราคา-สินทรัพยที่ไมใชในการดําเนินงาน 81                            101                          
         สิทธิการเชาตัดจาย 2,124                       2,124                       
         ขาดทุนจากสินคาชํารุด -                           356                          
         ขาดทุนจากสินคาสูญหาย 4,392                       1,988                       
         ขาดทุนจากสินคาเส่ือมสภาพและเคล่ือนไหวชา (โอนกลับบัญชี) 1,658                       (205)                        
         ขาดทุนจากการประมาณการรับคืนสินคา (โอนกลับบัญชี) (555)                        (329)                        
         หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (หนี้สูญไดรับคืน) 1,796                       (2,042)                     
         ขาดทุนจากการขายที่เกิดข้ึนจริงในหลักทรัพยเผ่ือขาย -                           1,148                       
         กําไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (640)                        (683)                        
         กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 44,591                    33,375                    
    (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในลูกหนี้การคาและต๋ัวเงินรับ 10,131                    11,299                    
    (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในสินคาคงเหลือ (13,826)                   (2,390)                     
    (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (2,854)                     (2,873)                     
    (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในเงินคํ้าประกันและเงินมัดจํา (1,049)                     (1,613)                     
    เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเจาหนี้การคาและต๋ัวเงินจาย 1,652                       26,368                    
    เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 7,697                       6,804                       
    เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในคาใชจายคางจาย (2,540)                     1,043                       
    เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 4,795                       6,645                       
    เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในหนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 2                              (138)                        
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน 48,599                    78,520                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สอบทานแลว

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันท่ี  31 มีนาคม 2546 และ 2545

ยังไมไดตรวจสอบ
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

(หนวย : พันบาท)
2546 2545

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
     ซ้ือหลักทรัพยเผ่ือขาย (10,000)                  (90,000)                  
     เงินสดรับจากการขายหลักทรัพยเผ่ือขาย -                         29,421                   
     ซ้ือที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (22,038)                  (9,225)                    
     เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 5,650                      3,400                      
เงินสดสุทธิไดรับ(ใชไป)ในกิจกรรมการลงทุน (26,388)                  (66,404)                  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
     เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (11,950)                  (5,524)                    
     เงินสดรับจากการใชใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุน 2,823                      -                         
เงินสดสุทธิไดรับ(ใชไป)ในกิจกรรมการจัดหาเงิน (9,127)                    (5,524)                    

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง) - สุทธิ 13,084                   6,592                      
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 78,886                   84,500                   
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายงวด 91,970                   91,092                   

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
     1. เงินสดที่จายในระหวางงวดสําหรับ
              ดอกเบี้ยจาย 56                          89                          
              ภาษีเงินไดนิติบุคคล 574                        577                        
     2. รายการที่ไมกระทบกระแสเงินสด
                   ณ วันที่ 31 มีนาคม  2546 และ 2545   บริษัทฯ ไดปรับปรุงรายการกําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดข้ึนจากการปรับมูลคา
          เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายกับสวนของผูถือหุนจํานวนเงิน (2.66) ลานบาท และ 3.41 ลานบาท ตามลําดับ           
     3. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารที่มีอายุไมเกิน 3 เดือน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันท่ี  31 มีนาคม 2546 และ 2545

ยังไมไดตรวจสอบ
สอบทานแลว
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

                                                วันท่ี 31 มีนาคม 2546 และ 31 ธันวาคม 2545 
 

 

1. เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาลและนโยบายการบัญชี 
   

1.1 งบการเงินระหวางกาลไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และแสดงโดยใชรูปแบบ
ยอตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 41  เร่ือง งบการเงินระหวางกาล   รวมทั้งเพิ่มเติมรายการใน
งบการเงินพื้นฐานอัน  ไดแก  งบดุล  งบกําไรขาดทุน  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบ
กระแสเงินสด โดยถือตามรูปแบบที่กําหนดไวในประกาศกรมทะเบียนการคา เร่ือง กําหนดรายการยอที่ตองมี
ในงบการเงิน (พ.ศ. 2544) เพื่อใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย 
และขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

    
   นโยบายการบัญชีที่สําคัญ  สําหรับงบการเงินระหวางกาลนี้เปนนโยบายการบัญชีที่ใชกับงบการเงิน
สําหรับปบัญชีส้ินสุดวันที่  31  ธันวาคม  พ.ศ. 2545        ดังนั้น งบการเงินระหวางกาลนี้ควรอานควบคูไปกับ
งบการเงินสําหรับปบัญชี  พ.ศ. 2545 

     
1.2 บริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงินเปนภาษาไทยตามระเบียบขอบังคับของกฎหมายไทย ซ่ึงแปลเปนภาษาอังกฤษเพื่อ

ความสะดวกของผูอานงบการเงิน 
                             

2. รายการกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

  บริษัทฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการที่เกี่ยวของกันโดยมีผูถือหุนกลุมเดียวกันหรือมีกรรมการ
รวมกัน  ยอดคงเหลือและรายการระหวางกันที่สําคัญระหวางบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวของกันมีดังนี้ 

 
                    

2.1 สินทรัพยและหนี้สินระหวางกัน 
(หนวย : พันบาท) 

  ลักษณะความสัมพันธ ณ วันที่ 31  มีนาคม  2546 ณ วันที่ 31  ธันวาคม  
2545 

     
 เจาหน้ีการคา     
 บริษัท เอ็ม แอนด  อี จํากัด  บริษัทรวม 2,084 1,610 
 บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดียกรุป   จํากัด (มหาชน)  ผูถือหุน 7,781 8,375 
 บริษัท เนช่ัน เอ็กมอนท  เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด  บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน 3,481 4,479 
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 2.2  รายไดและคาใชจายระหวางกัน  
(หนวย : พันบาท)                    

   สําหรับงวดสามเดือน นโยบายการคิดราคา 
 ลักษณะความสัมพันธ  ส้ินสุดวันที่  31 มีนาคม ระหวางกัน 
   2546 2545  
      
มูลคาซื้อสินคา      
 บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด บริษัทรวม  2,130 1,936 ราคาตลาด 
 บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดียกรุป   จํากัด (มหาชน) ผูถือหุน  5,175 2,871 ราคาตลาด 
 บริษัท เนช่ัน เอ็กมอนท  เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน  2,954 3,030 ราคาตลาด 
      
คาเชาพ้ืนที่และคาบริการ      
 บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดียกรุป   จํากัด (มหาชน) ผูถือหุน  2,430 1,784 ราคาที่ตกลงกัน 

 
3. ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ 
 

   ณ วันที่ 31 มีนาคม  2546  และวันที่ 31 ธันวาคม 2545  ลูกหนี้การคา แยกตามอายุหนี้ที่คางชําระได   
ดังนี้ 

                     (หนวย : พันบาท)
             

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 
ลูกหนี้การคา   
   ยังไมถึงกําหนดชําระ 47,505 48,563 
   เกินกําหนดชําระไมเกิน  6  เดือน 11,338 21,301 
   เกินกําหนดชําระมากกวา 6 เดือน ถึง 12  เดือน 3,924      369 
   เกินกําหนดชําระมากกวา  12  เดือน 14,615 15,252 
                            รวมลูกหนี้การคา 77,382 85,485 
ตั๋วเงินรับ   4,665  8,133 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (24,681) (24,325) 
      คาเผื่อรับคืนสินคา    (3,082)   (3,637) 
                            สุทธิ 54,284 65,656 

 
4. สินคาคงเหลือ-สุทธิ 
  ประกอบดวย 
                (หนวย : พันบาท) 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 
สินคาคงเหลือ 156,350 147,990 
หัก คาเผื่อสินคาสูญหาย   (17,295)   (18,368) 
หัก คาเผื่อสินคาเคลื่อนไหวชา   (25,693)   (24,035) 
          สุทธิ 113,362 105,587 
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5. เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
     
   ประกอบดวย 

 
                                                       ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 

 ประเภทกิจการ ทุนชําระแลว สัดสวน ราคาทุน เงินลงทุน เงินปนผล 
  พันบาท เงินลงทุน พันบาท วิธีการตีราคา พันบาท พันบาท 
บริษัทยอย        
   บริษัท ซีเอ็ด  บริษัทที่ปรึกษา       
      บุคเซ็นเตอร จํากัด ทางธุรกิจ 100 99.93% 100 วิธีราคาทุน    100 - 
บริษัทรวม        
  บริษัท เอ็ม แอนด อี  สํานักพิมพผูผลิตวารสาร       
       จํากัด เทคนิคและคูมือวิศวกร 400 25% 100 วิธีสวนไดเสีย 11,058 - 
    200  11,158 - 

 
                                                ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 

 ประเภทกิจการ ทุนชําระแลว สัดสวน ราคาทุน เงินลงทุน เงินปนผล 
  พันบาท เงินลงทุน พันบาท วิธีการตีราคา พันบาท พันบาท 
บริษัทยอย        
    บริษัท ซีเอ็ด  บริษัทที่ปรึกษา       
        บุคเซ็นเตอร จํากัด ทางธุรกิจ 100 99.93%  100 วิธีราคาทุน   100 - 
บริษัทรวม        
    บริษัท เอ็ม แอนด อี สํานักพิมพผูผลิตวารสาร       
        จํากัด เทคนิคและคูมือวิศวกร 400 25% 100 วิธีสวนไดเสีย 11,058 600 
    200  11,158 600 

 
  เงินลงทุนในบริษัท ซีเอ็ด บุคเซ็นเตอร จํากัด  ซ่ึงเปนบริษัทยอย บริษัทฯ บันทึกเงินลงทุนในวิธีราคา
ทุน เนื่องจากบริษัทยอยดังกลาวยังไมเร่ิมดําเนินงาน และมูลคาเงินลงทุนไมมีสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯ 

 
   บริษัทฯ ไมไดรับรูสวนไดเสียจากผลการดําเนินงานของบริษัทเอ็ม แอนด อี จํากัด สําหรับงวดสาม
เดือน ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2546 และ 2545 และสําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545       เนื่องจากบริษัทรวม
ดังกลาวไมไดจัดทํางบการเงินรายสามเดือน และปดงบการเงินประจําปยังไมแลวเสร็จ อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดรับ
งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544  ของบริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด  ซ่ึงไดผานการตรวจสอบโดย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแลว   บริษัทฯ จึงบันทึกรับรูสวนไดเสียจากเงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวในงบกําไร
ขาดทุน  สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 จํานวนเงิน 2.03 ลานบาท  
 
   ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 และ 31 ธันวาคม 2545 เงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวคิดเปนรอยละ 1.04
และ 1.06 ตามลําดับ ตอสินทรัพยรวมของบริษัทฯ 
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6. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ 
 
    สําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2546 
 

  (หนวย : พันบาท) 
ราคาตามบัญชีตนงวด-สุทธิ 207,675 
ซ้ือสินทรัพย   22,038 
คาเส่ือมราคา-ที่อยูในงบกําไรขาดทุน   (12,688) 
คาเส่ือมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย                        
     (สวนของผูถือหุน)       (837) 
ราคาตามบัญชีส้ินงวด – สุทธิ 216,188 

 
   ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางจํานวนเงิน 5.12 ลานบาท      บริษัทฯ นําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันวงเงิน
เบิกเกินบัญชีธนาคารและวงเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย 
 

7. สิทธิการเชาอาคาร 
 

   สิทธิการเชาอาคารเปนสิทธิการเชาพื้นที่ในศูนยการคาช้ันนํา        เพื่อเปดสาขารานหนังสือซีเอ็ดบุค
เซ็นเตอร สวนหนึ่งซ่ึงมีมูลคาตามบัญชีจํานวนเงิน 84.02 ลานบาท บริษัทฯ นําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันวงเงิน
เบิกเกินบัญชีจากธนาคารพาณิชยและวงเงินกูยืมระยะยาว 

 
8.    ทรัพยสินรอจําหนาย-สุทธิ 
    
  ณ  วันที่ 31 มีนาคม  2546 และวันที่ 31 ธันวาคม  2545  ทรัพย สินรอจําหนายเปนที่ดินพรอม               

ส่ิงปลูกสราง โดยบางสวนบริษัทฯ นําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและวงเงินกูยืมระยะ
ยาวจากธนาคารพาณิชย 
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9. ที่ดินและอาคารที่ไมไดใชดําเนินงาน-สุทธิ 
 

    สําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2546 
                                                                                                                                     
                      (หนวย: พันบาท) 

ราคาตามบัญชีตนงวด – สุทธิ 40,027 
จําหนาย / จัดประเภท (5,010) 
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย – ขายระหวางงวด (2,387) 
คาเส่ือมราคา      (81) 
ราคาตามบัญชีส้ินงวด – สุทธิ 32,549 

 

    ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางทั้งจํานวน บริษัทฯ นําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคารและวงเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย 

 

   สําหรับงวดสามเดือน  ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2546  บริษัทฯ ไดจําหนายที่ดินและอาคารบางสวน 
ราคาตามบัญชี จํานวนเงิน 5.01 ลานบาท ใหกับบุคคลภายนอกในราคาที่ตกลงกัน โดยมีผลกําไรจากการจําหนาย  
ดังกลาว จํานวนเงิน 0.64 ลานบาท 

 

10.   สวนของผูถือหุน 
 

  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546    มีผูมาใชสิทธิซ้ือหุนสามัญ        ซ่ึงเปนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกตามมติ
การประชุมผูถือหุนคร้ังที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2544 จํานวน 282,260 หุน มีผลทําใหทุนที่ออกและชําระ
แลวของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจํานวนเงิน 2.82 ลานบาท โดยบริษัทฯ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนเรียกชําระเมื่อวันที่  28 
มกราคม 2546 และยังเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิใชสิทธิแตยังไมมีผูมาใชจํานวน 2,882,540 หนวย 

 

11.  การกระทบยอดกําไรตอหุนปรับลด 
     
                                                                                                 สําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม  

  จํานวนหุนสามัญ  
 กําไรสุทธิ ถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 
 2546 2545 2546 2545 2546 2545 
 บาท บาท หุน หุน บาท บาท 
กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน       
   กําไรสุทธิ 23,047,452 21,190,450 21,372,611 21,330,798 1.08 0.99 
ผลกระทบตอหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       
   ใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวน 13,431,896 หนวย       
                                   (2545 : 13,714,156 หนวย)     - - 9,903,378 8,313,860 - - 
กําไรตอหุนปรับลด       
   กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญสมมติวามีการ       
   แปลงเปนหุนสามัญ 23,047,452 21,190,450 31,275,989 29,644,658 0.74 0.71 
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12. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
  

   บริษัทฯ ดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจผลิตและจําหนายหนังสือรวมทั้งดําเนินธุรกิจ
ใน สวนงานทางภูมิศาสตรเดียว คือในประเทศไทย ดังนั้นรายได กําไรและสินทรัพยทั้งหมดที่แสดงในงบการเงิน 
จึงเกี่ยวกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว 

 
13. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นภายหนา 
   

13.1 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 และวันที่ 31 ธันวาคม 2545 บริษัทฯ ยังมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นกับธนาคาร
เกี่ยวกับ  Letter  of  Guarantee  เปนจํานวนเงิน 4.18 ลานบาท และ 4.13 ลานบาท ตามลําดับ 

 

13.2 บริษัทฯ มีสัญญาเชาอาคารและสัญญาบริการกับบริษัทที่เกี่ยวของกันและบุคคลภายนอก เพื่อใชเปนที่ทํา
การสํานักงานใหญและศูนยกระจายสินคาของบริษัทฯ    นอกจากนี้บริษัทฯ ไดทําสัญญาเชาพื้นที่เพื่อเปน
ที่ตั้งสาขารวมทั้งส้ิน 117 สาขา โดยมีอายุสัญญาเชาตั้งแต 1 ถึง 10 ป บริษัทฯ มีคาเชาและคาบริการ
สาธารณูปโภคจายรวมทั้งหมดประมาณ 44.59 ลานบาทตอป และทําสัญญาเชาเพื่อเปนคลังสินคา (ถนน       
กิ่งแกว) 1 แหง สัญญาเชามีอายุ 3 ป 

 
14.  เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน 
   

   ตามมติที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2546 มีมติเปนเอกฉันทดังนี้ 
- อนุมัติใหจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป  2545  ในอัตราหุนละ 4.50 บาท รวม

จํานวน 96.23 ลานบาท มีกําหนดจายเงินปนผล วันที่ 16 พฤษภาคม 2546    และใหจัดสรรกําไร
เปนสํารองตามกฎหมายในอัตรารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป 2545  เปนจํานวนเงิน 5.11 ลาน
บาท 

- อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุน (การแตกมูลคาหุน) จากมูลคาหุนละ 10 บาท เปน
มูลคาหุนละ 1 บาท 

 
 
 
 
 


