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แบบรายงานการเปดเผยขอมูลเพ่ิมเติมของบริษัท 
 
1. ประวัติความเปนมา 
การกอต้ัง 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เม่ือวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 
ดวยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 99,000 บาท  โดยมีวัตถุประสงคหลักในการดําเนินธุรกิจที่เอ้ืออํานวยตอการศึกษาหา
ความรู เพื่อพัฒนาความรูความสามารถของคนไทย ในสาขาที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศ  โดยกลุมผูลงทุน
ทั้งหมดเปนวิศวกรไฟฟา ซึ่งตางก็เคยมีประสบการณในการดําเนินกิจกรรมเผยแพรความรูในขณะที่เปนนิสิต
มาแลวและตระหนักดีวาประเทศไทยยังขาดแคลนการพัฒนาส่ือความรูวิชาการอยูมาก 
 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) กอตั้งมานาน 26 ป  เปนสํานักพิมพที่เนนการผลิตหนังสือวิชาการ
รายเดียวในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  โดยไดรับอนุญาตใหเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ในภาคอุตสาหกรรมบริการกลุมธุรกิจหลัก ส่ือประชาสัมพันธ หมวดธุรกิจยอยส่ิงพิมพ ตั้งแตป พ.ศ. 
2534  และบริษัทฯแปลงสภาพเปนบริษัทมหาชน เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2536 
 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)  มีชื่อภาษาอังกฤษวา SE-EDUCATION PUBLIC COMPANY 
LIMITED โดยคําวา SE-EDUCATION เปนคํายอมาจากคําเต็มวา Science, Engineering and Education  
ปจจุบันชื่อเรียกส้ันๆ ของบริษัทฯ ซึ่งเปนที่รูจักกันแพรหลายคือ ซีเอ็ด (SE-ED) 
โลโก และสีของบริษัท 
 เนื่องจากกลุมผูกอตั้งเปนวิศวกรไฟฟา โลโก (เคร่ืองหมาย) ของซีเอ็ด จึงเปนรูปคลื่นทางไฟฟาที่สะทอน
ถึงวิทยาการที่ทันสมัย และมีความตอเนื่องของการดําเนินงานอยางไมส้ินสุด โลโกนี้เปนรูปที่เห็นจากจอภาพของ 
ออสซิลโลสโคป (เคร่ืองดูรูปคลื่นไฟฟา) เม่ือนําคลื่นทางไฟฟา 2 ความถี่มาปอนเขาทางแกนนอนและแกนตั้งของ
เคร่ืองออสซิลโลสโคป โดยคลื่นหนึ่งมีความถี่หนึ่งเปน 1.5 เทาของอีกความถี่หนึ่ง วงกลมลอมรอบคือขอบของ
จอภาพสีหลักของโลโกของซีเอ็ด คือ พื้นสีแดง เสนรูปคลื่นเปนสีขาว ตัวอักษรชื่อซีเอ็ด เปนสีน้ําเงินอมมวง หรือสี
ดํา โดยอาจเปลี่ยนแปลงไดตามลักษณะของสีพื้นภายนอก ดังนั้น สีหลักที่ใชในการออกแบบตกแตงตางๆ จะ
ประกอบดวยสีแดงขาว และน้ําเงินอมมวง เปนหลัก 

ที่ต้ังสํานักงาน 
1. ฝายบริหาร, ฝายผลิตหนังสือและวารสาร, ฝายจัดจําหนาย และการตลาด   

เลขที่ 800/30, 43-45 ซอยตระกูลสุข ถนนอโศกดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400  โทร.248-
6280-9 โทรสาร 246-5999 

2. สํานักงานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร และคลังสินคาจัดสง  
เลขที่ 46/45-50 ชั้น 7,8,10 และ ชั้น11 อาคารเนชั่น หมู 10 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา      
เขตบางนา กรุงเทพฯ โทร.751-4175 โทรสาร751-4188 
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ทุนจดทะเบียน 
 500 ลานบาท เรียกชําระแลว 210.99 ลานบาท  

การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการบริหารงานใน
ระยะ 5 ปที่ผานมา  สรุปไดดังนี ้
1. การขยายการประกอบธุรกิจ ตลอดระยะเวลา 5 ปที่ผานมา  บริษัทฯไดเพิ่มชองทางการจัดจําหนายโดย

ผานรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร ทั้งในกรุงเทพฯและตางจังหวัด ซึ่งไดเปดทําการตั้งแตป 2534 จนถึง ณ ส้ินป 
2542 รวม 42 สาขา  และเปนผูบริหารพื้นที่ขายหนังสือในแม็คโครออฟฟศ 6 สาขา  อีกทั้งบริษัทฯยังมีราน
เครือขายซีเอ็ดอีก 2 สาขา และรานเครือขายซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร 3 สาขา 

2. การเปล่ียนแปลงผูถือหุนรายใหญ   

• ป พ.ศ. 2541 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางผูถือหุนในเดือน พฤษภาคม 2541 จากการจัดสรรหุน
เพิ่มทุนใหผูลงทุนเฉพาะเจาะจง คือ เดอะ เซาทอ๊ีสเอเซีย ฟรอนทเธีย ฟนด ในสัดสวนการถือหุน 17.37% 
เปนผูถือหุนอันดับสามรองจากกลุมผูกอตั้ง และกลุมเนชั่น การเพิ่มทุนคร้ังนี้เพื่อรองรับการขยายของ
ธุรกิจ และการชําระหนี้เงินกูระยะยาว และทําใหบริษัทฯ ลดภาระกูยืมระยะส้ันไดเปนอยางมาก สงผลให
ดอกเบี้ยเงินกูยืมระยะส้ันลดลง ทําใหสภาพการทํากําไรดีข้ึน  อีกทั้งบริษัทฯ จะสามารถขยายกิจการ
ดําเนินการธุรกิจและขยายการลงทุนใหเติบโตอยางม่ันคง โดยมีทุนหมุนเวียน และสภาพคลองทาง
การเงินที่เหมาะสมรองรับกับปริมาณธุรกิจที่จะขยายตัวเพิ่มข้ึน และรองรับความแปรปรวนทางเศรษฐกิจ 
สงผลใหบริษัทฯ ยังสามารถดําเนินธุรกิจไปไดอยางราบร่ืน ไดรับความเชื่อถือ และมีความม่ันคง 

• ป พ.ศ. 2539 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางผูถือหุน ในชวงตนป 2539 จากกลุมจีเอฟ และเอบิโก 
มาเปนกลุม เนชั่นมัลติมีเดียกรุป ในสัดสวนการถือหุน 22.46% (2541 สัดสวนเปน 18.90%) ทําใหกลุม
เนชั่นกลายเปนผูถือหุนอันดับ 2 รองจากกลุมผูกอตั้งเดิมของบริษัทฯ ซึ่งคาดวาจะกอใหเกิดผลดีตอซีเอ็ด
ในดานชองทางการขยายธุรกิจในระยะยาว  สําหรับผลที่จะเกิดข้ึนทันที คือ เนชั่น จะใหรานซีเอ็ดบุคเซ็น
เตอรเปนศูนยการบอกรับสมาชิกส่ิงพิมพตางๆของเนชั่น ซึ่งจะทําใหซีเอ็ดไดรับผลดี ในแงการ
ประชาสัมพันธราน  และยังไดผลประโยชนทางออมจากปริมาณลูกคาเปาหมายที่จะเขารานมากย่ิงข้ึน 
นอกจากนั้น เนชั่นยังมอบหมายใหซีเอ็ดเปนผูจัดจําหนายหนังสือของเนชั่นดวย ที่สําคัญอีกประการหนึ่ง 
คือ ซีเอ็ดสามารถใชส่ือตางๆ ของเนชั่นในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธไดในตนทุนที่ต่ํา ซึ่งจะเปน
ประโยชนในการผลักดันการตลาดของบริษัทฯในระยะยาว โดยโอกาสที่ซีเอ็ดจะทําธุรกิจรวมกับเนชั่น คือ 
การผลิตรายการโทรทัศน และวิทยุ เพื่อปอนสถานีโทรทัศน ITV และสถานีวิทยุอ่ืน  ในปจจุบันนี้ บริษัทฯ 
ไดรวมมือกับกลุมเนชั่น ผลิตรายการวิทยุข้ึนทางสถานีวิทยุ 90.5 MHz. ชื่อรายการ IT INTERNET.COM  
ซึ่งเปนรายการวิทยุที่เกี่ยวกับ เร่ืองของ COMPUTER และ INTERNET   

• ป พ.ศ. 2538-2537 --- ไมมกีารเปล่ียนแปลงอยางสาระสําคัญ --- 
3. การเพ่ิมผลิตภัณฑใหม  บริษัทฯ มีการผลิตหนังสือใหมออกสูทองตลาดอยางสมํ่าเสมอ  โดยยังดําเนินตาม

วัตถุประสงคหลักของการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  อีกทั้งยังเปนผูจัดจําหนายหนังสือในแนวเดียวกันใหกับ
หนวยงานและสํานักพิมพอ่ืนๆ เปนจํานวนมาก 

4. การเปดเว็บไซต www.se-ed.com เพื่อรองรับการผลักดันทางการตลาดของบริษัทฯ ผานอีคอมเมิรซใน
อนาคต 
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2. ประเภทและลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจการเผยแพรความรู  โดยเนนในดานการพัฒนาความรู
ความสามารถของคนไทย ในสาขาที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศ  ในปจจุบัน บริษัทฯเปนผูผลิตและจําหนาย
วารสารและหนังสือเชิงวิชาการ  โดยเปนผูนําตลาดในสาขาคอมพิวเตอร  ไฟฟา  อิเล็กทรอนิกส  วิศวกรรมศาสตร
สาขาอื่น ๆ  หนังสือสงเสริมเยาวชน  หนังสือการบริหาร/การจัดการ  และหนังสือพัฒนาตนเอง 

 ลักษณะการดําเนินงานของบริษัทฯ (ลักษณะของรายได) สามารถแยกเปน 4 ลักษณะ ดังนี้ 
1. ผลิตและจําหนายวารสารและหนังสือเชิงวิชาการ และเปนผูจัดจําหนายหนังสือเชิงวิชาการใหหนวยงานและ

สํานักพิมพอ่ืน  เพื่อจําหนายใหกับรานหนังสือทั่วประเทศ  
2. จําหนายวารสารและหนังสือในลักษณะขายปลีก ผานรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร ซึ่งเปนรานหนังสือของบริษัทฯ 
3. รับจางโฆษณา เพื่อจัดลงในวารสารรายเดือน 7 ฉบับที่บริษัทฯผลิตข้ึน 
4. รับจางพิมพ จําหนายอุปกรณและเคร่ืองมือทางอิเล็กทรอนิกส จําหนายอุปกรณที่ใชในธุรกิจรานหนังสือ และ

รายไดอ่ืนๆ 

มูลคารายไดรวมการจําหนายผลิตภัณฑหลักจําแนกตามผลิตภัณฑ (จําหนายในประเทศทั้งจํานวน) 

ป 2542 ป 2541 ป 2540 ป 2539 รายไดจากการขายและบริการ 
พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

หนังสือ (รวมซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร) 702,871 87 557,584 87 548,234 81 510,828 79 
โฆษณา 47,753 6 51,687 8 85,543 13 89,307 14 
วารสาร 11,568 1 10,511 2 18,139 3 20,635 3 
อ่ืนๆ 48,741 6 17,367 3 20,536 3 22,606 4 
        รวมรายได 810,933 100 637,149 100 672,452 100 643,376 100 

2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑหรือบริการ 
      ผลิตภัณฑที่สําคัญของบริษัทฯ มีดังนี้ 
1. หนังสือเชิงวิชาการ  ปจจุบันบริษัทฯเปนผูผลิตหนังสือเชิงวิชาการรายใหญของประเทศ  โดยเปนผูนําตลาด

ในสาขาคอมพิวเตอร  อิเล็กทรอนิกส  วิศวกรรมศาสตรสาขาอื่นๆ  หนังสือสงเสริมเยาวชน  และหนังสือการ
บริหาร/การจัดการ  และหนังสือการพัฒนาตนเอง 

2. วารสารเชิงวิชาการรายเดือน    ปจจุบันบริษัทฯ    เปนผูผลิตวารสารรายเดือน   ทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จํานวน 7 ฉบับ  ดังนี้ 
• วารสารเซมิคอนดัคเตอรอิเล็กทรอนิกส  เนนหนักดานการใหความรูในสาขาอิเล็กทรอนิกส  เปนวารสาร

ดานเทคโนโลยีที่มีจํานวนหนาโฆษณามากที่สุด  เร่ิมออกจําหนายตั้งแตป 2517 
• วารสารไมโครคอมพิวเตอร  เนนหนักดานการใหความรูในสาขาไมโครคอมพิวเตอร  เร่ิมออกจําหนาย

ตั้งแตป 2526 
• วารสาร UpDATE (เดิมชื่อวารสารรูรอบตัว)  เนนหนักดานการใหความรูในเร่ืองที่แปลกใหมทันสมัยดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่นาสนใจ แกผูตองการพัฒนาตนเอง และติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยีใน
โลกปจจุบัน  เร่ิมออกจําหนายตั้งแตป 2521 
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• วารสาร Hobby Electronics (เดิมชื่อวารสารอิเลคทรอนิกสสมัครเลน)  เนนหนักดานการใหความรูดาน  
อิเล็กทรอนิกสแกเยาวชน และประชาชนทั่วไปที่เร่ิมสนใจ  เร่ิมออกจําหนายตั้งแตตนป  2534 

• วารสาร MICROCOMPUTER USER  เนนหนักดานการใหความรูในสาขาไมโครคอมพิวเตอร แก
ผูใชงานทั่วไป  เร่ิมออกจําหนายตั้งแตปลายป 2536 

• วารสาร Industrial Technology Review  เนนหนักดานใหความรูดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แกวิศวกร
โรงงาน และผูใชงานทั่วไป  เร่ิมออกจําหนายตั้งแตกลางป 2537 

• วารสาร Internet Magazine  เนนหนักดานการใหขอมูลและวิธีการเกี่ยวกับอินเทอรเน็ต แกคนทั่วไป  เร่ิม
ออกจําหนายตั้งแตกลางป 2539 

 
 แบงลักษณะของลูกคาตามประเภทของธุรกิจ ไดดังนี้  

- ธุรกิจขายสงหนังสือและวารสารลูกคาไดแก รานหนังสือรายยอยและรายใหญทั่วประเทศ รวมถึง
สถาบันการศึกษา และหองสมุด 

- ธุรกิจขายปลีกหนังสือและวารสาร เปนการขายผานสาขารานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร ซึ่งเนนการเปน
ศูนยรวมส่ือความรู ความบันเทิง สําหรับครอบครัวและคนทํางาน  

- ธุรกิจโฆษณาในวารสารของบริษัทฯ กลุมลูกคาเปนทั้งบุคคลธรรมดา หางราน บริษัท ที่ทําธุรกิจ
เกี่ยวของสอดคลองกับประเภทของวารสารนั้น  

 ผลของฤดูกาลที่กระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  ผลิตภัณฑของบริษัทฯ ไดรับผลกระทบ
ของฤดูกาล คือ ในเดือนมิถุนายนและเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเปนชวงเปดภาคการศึกษา  เพราะหนังสือของบริษัทฯ 
สวนหนึ่งเปนแบบเรียนหรือใชประกอบการเรียนการสอน ซึ่งจะมียอดจําหนายที่สูงข้ึนมาก  บางกลุมผลิตภัณฑที่
อาจเปนของขวัญปใหมได จะมียอดจําหนายสูงข้ีนในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 

2.2  การผลิตหรือการจัดหาผลิตภัณฑเพ่ือจัดจําหนาย 

 กําลังการผลิตและปริมาณการผลิต (จริง) 3 ปที่ผานมา 

มูลคาการผลิตหนังสือ (ลานบาท) 

2542 %เติบโต 2541 %เติบโต 2540 %เติบโต 2539 %เติบโต 

179.0 47.3% 121.5 (52.9%) 258.1 (22.3%) 332.2 (11.0%) 

              มูลคาการผลิต =  จํานวนเลมท่ีผลิต x ราคาปก 

 การส่ังพิมพแตละคร้ังนั้น จะมีการส่ังจํานวนการผลิต ใหสอดคลองกับปริมาณการขายที่เกิดข้ึนในแตละป
ตามความตองการของตลาด  โดยเนนประสิทธิภาพการบริหารสินคาคงคลังใหมีอัตราการหมุนเวียนของสินคาดีข้ึน  
ในป 2542 กําลังการผลิตไดเพิ่มข้ึน เนื่องมาจากบริษัทจะเนนทําการผลิตหนังสือที่ตลาดมีความตองการ เชน 
หนังสืออางอิง ประเภท Dictionary เปนตน  ในป 2541 กําลังการผลิตลดลงมากดวยเหตุที่บริษัทฯ ยังคงเนนการ
ผลติเฉพาะสินคาที่มีความตองการของตลาดเพียงพอที่จะทํากําไรเหมาะสมไดเทานั้นและอยูในทิศทางของบริษัทฯ 
ซึ่งปจจุบันมีการชะลอตัว จึงสงผลใหบริษัทฯ ลดการผลิตเพื่อปรับปรุงใหมีความสอดคลองกัน 
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 อัตราการใชกําลังการผลิต บริษัทฯ เปนผูผลิตหนังสือโดยมีกองบรรณาธิการบริหารและจัดการดูแล
การผลิตครบวงจร (ดูแผนภูมิที่ 1) โดยที่บริษัทฯ ไมมีโรงพิมพ ดังนั้นอัตราการผลิตจริงจึงสามารถเพิ่มหรือลดได
โดยไมเกิดอัตราการผลิตสูญเปลาของกองบรรณาธิการ ดวยเหตุจากการกระจายงานพิมพไปตามโรงพิมพตางๆ
นั่นเอง  

   วัตถุดิบและผูจําหนายวัตถุดิบ  กระดาษเปนวัตถุดิบหลักที่สําคัญของบริษัทฯ  โดยบริษัทฯซื้อวัตถุดิบ
จากผูจัดจําหนายในประเทศทั้งจํานวน (ไมมีนําเขาจากตางประเทศโดยบริษัทฯ) กระดาษที่ใชในการผลิตหนังสือ
และวารสารสวนมากจะเปนกระดาษปอนด, กระดาษปรูฟ, กระดาษอารต และกระดาษอารตการด  

   ผูจําหนายกระดาษรายใหญที่บริษัทติดตอส่ังซื้อ คือ                                     
 บริษัท  แฟนซีเปเปอร  จํากัด  บริษัท นีโอแนฟ จํากัด 

 บริษัท  เลาฮ่ัวเชียง  จํากัด  บริษัท ต.กิจวิบูลเทรดดิ้ง จํากัด 
 บริษัท  บี เค พี อิมปอรต เอ็กซปอรต จํากัด บริษัท OCEAN PAPER จํากัด 
 บริษัท THAI PACK PRINT PAPER จํากัด 
 บริษัท  ศิริพัลฟแอนดเปเปอร จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท จตุภัณฑเปเปอร จํากัด)  
   

 ความสัมพันธ และผลกระทบหากสูญเสียผูจําหนายวัตถุดิบ     มูลคาการส่ังซื้อกระดาษรายใหญจะ
มาจาก บริษัท เลาฮ่ัวเชียง จํากัด, บริษัท ศิริพัลฟแอนดเปเปอร จํากัด  และบริษัท แฟนซีเปเปอร จํากัด เปนตน 
โดยเปนการซื้อขาดเงื่อนไขการชําระเงินเฉลี่ยประมาณ 30 วัน  บริษัทฯ ไมมีความสัมพันธใดๆ กับผูจําหนาย
กระดาษดังกลาว  และบริษัทฯ ไมมีภาระผูกพันที่จะตองซื้อในอนาคต  ในกรณีที่บริษัทเหลานี้ไมสามารถจัดหา
กระดาษใหได  บริษัทฯ สามารถซื้อขาดมาจากผูจําหนายรายอื่นๆได 

 ข้ันตอนและเทคโนโลยีการผลิต  ข้ันตอนการผลิตหนังสือ และวารสารของบริษัทฯ เร่ิมตนจากการ
ประชุมเพื่อวางแผนและพิจารณาสรรหาตนฉบับ  ตนฉบับนี้อาจไดมาจากผูเขียนเสนอตนฉบับมาใหพิจารณา หรือ
จากการที่บริษัทฯ จัดหาผูที่เหมาะสมมาเขียนหรือแปลตามแนวทางที่บริษัทฯกําหนด เม่ือไดตนฉบับมาแลว  กอง
บรรณาธิการจะพิจารณาแนวเนื้อหา ความถูกตอง  และความนาอาน  ซึ่งรวมถึงการสงไปใหที่ปรึกษาเฉพาะสาขา
ของบริษัทฯ ที่มีความรูและสนใจในกลุมเนื้อหานั้นๆ ใหความเห็นตางๆ ในเชิงการตลาด จากนั้นจึงทําการปรับปรุง
เนื้อหาและรูปแบบใหเหมาะสม 
 ขณะเดียวกัน  พนักงานศิลปจะเร่ิมทําการออกแบบรูปเลม  เม่ือตนฉบับไดรับการปรับปรุงเรียบรอยแลว 
จึงถึงข้ันการทําอารตเวิรคดวยคอมพิวเตอร อารตเวิรคที่เสร็จแลวจะไดรับการตรวจทานซ้ํา และแกไขจนเปน
อารตเวิรคที่สมบูรณ  ในกรณีที่เปนหนังสือจะมีข้ันตอนเพิ่มเติมข้ึนมา คือ การตั้งชื่อหนังสือ  การกําหนดราคา  
รวมถึงการตลาดตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 
 อารตเวิรคที่สมบูรณแลว จะถูกสงไปยิงออกเคร่ืองยิงฟลม เพื่อใหไดฟลมที่คมชัด จากนั้นก็จะถูกสงไปทํา
แมพิมพ (เพลท) ที่บริษัทรับทํา และสงแมพิมพตอไปยังโรงพิมพเพื่อพิมพ พับ และเก็บเลม ในกรณีที่เปนหนังสือ 
สวนมากจะมีข้ันตอนการเย็บเลมดวยเชือก (ที่เรียกวา เย็บกี่) ที่โรงงานเย็บกี่ เพื่อใหมีความคงทนแข็งแรงเพิ่มข้ึน
กวาปกติ  สําหรับสวนที่เปนปกจะถูกสงไปอาบปกใหมันดวยระบบ UV ที่โรงงานอาบปก ตัวปกและเลมจะถูก
นํามาติดเขาดวยกันที่โรงงานไสกาว  จากนั้นจึงตัดรูปเลมใหไดขนาดมาตรฐาน และหอสงมาที่คลังพัสดุ บริษัทฯ 
จะทําการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพใหเรียบรอยกอน แลวจึงจัดสงออกจําหนาย   
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สําหรับเทคโนโลยีที่ใชในการทําตนฉบับหนังสือและวารสาร บริษัทฯใชอุปกรณหลัก คือ คอมพิวเตอร 
แมคอินทอช และ PC รวมถึงอุปกรณอ่ืนที่เกี่ยวของ โดยอุปกรณคอมพิวเตอรเหลานี้มีแนวโนมจะมีประสิทธิภาพ
สูงข้ึนแตราคาถูกลง บุคลากรที่อยูในกองบรรณาธิการ ลวนเปนผูมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในการผลิตตนฉบับ
การเขียนเร่ือง  ซึ่งมีทั้งบุคลากรในกองบรรณาธิการและนักเขียนทั่วไปรองรับอยู  ในกรณีที่เกิดภาวะขาดแคลน
บุคลากร  บริษทัฯ สามารถหาบุคลากรทดแทนได  (ดูแผนภูมิที่ 1) 

ความสามารถ ความจําเปน และคาใชจายในการปรับเคร่ืองจักรใหแขงขันได  เนื่องดวยบริษัทฯ 
ไมมีโรงพิมพ จึงไมมีการลงทุนในเคร่ืองจักรและอุปกรณในการพิมพหนังสือและวารสาร ดังนั้นความสามารถ ความ
จําเปน และคาใชจายในการปรับเคร่ืองจักรใหแขงขันไดนั้น เปนภาวะการพัฒนาและการแขงขันในกลุมธุรกิจโรง
พิมพ   ดังนั้น บริษัทฯ มีความสามารถในการตอรองและโอกาสทางลงทุนต่ําไดคุณภาพสูง ที่เลือกไดจากโรงพิมพ
ตางๆนั่นเอง 

 ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  สายการผลิตหลักของบริษัทฯ เปนกองบรรณาธิการ  ดังนั้น กระบวนการ
ผลิตจะเปนการจัดทําตนฉบับในสํานักงานของบริษัทฯ  จึงไมสรางมลภาวะที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  และไมได
อยูภายใตการควบคุมของหนวยงานรัฐใดๆ  
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แผนภูมิที่ 1    ขั้นตอนการผลิตหนังสือและวารสารโดยสังเขป 

  

  

      
 วางแผนและพิจารณาสรรหาตนฉบับ     
      
      
 ดําเนินการจนไดตนฉบับมา     
      
      
 ตรวจทานตนฉบับและปรับปรุง     
      
         ภายในบริษัทฯ 
 ออกแบบรูปเลม     
 จัดอารตเวิรคดวยคอมพิวเตอร     
      
   ต้ังชื่อหนังสือ และกําหนดราคา  
 ตรวจทาน/ปดเลม  (เฉพาะหนังสือ)   
      
      
 สงงานอารตเวิรคท่ีจัดดวย     
 คอมพิวเตอรไปยิงฟลม     
      
      
 สงฟลมไปทําแมพิมพ (เพลต)     
      
      
 พิมพ พับ และเก็บเลม     
      
      
 เย็บก่ีดวยเชือก  อาบปกดวยระบบ UV   
 (เฉพาะหนังสือ)     
      
       ภายนอกบริษัทฯ 
 ติดปกเขากับเลม     
      
      
 ตัดรูปเลม     
 และหอสงมาที่บริษัทฯ     
      
      
 ตรวจสอบกอนสงออกจําหนาย        ภายในบริษัทฯ  
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2.3 การตลาด   
 กลยุทธทางการตลาด  บริษัทฯ เปนผูบุกเบิกธุรกิจหนังสือเชิงวิชาการประเภท How-to มาตลอด
ระยะเวลา 26 ป และมีภาพพจนที่ดีในฐานะผูนําทางดานหนังสือและวารสารเชิงวิชาการดานเทคโนโลยีรายใหญ
ของประเทศ  

 จุดเดนในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ สรุปไดดังนี้ 
1. บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการวางแผนสรางและคัดเลือกหนังสือ  ซึ่งเปนสินคาหลักของบริษัทฯใหเหมาะสม

กับความตองการของตลาด  จึงทําใหหนังสือของบริษัทฯที่ออกจําหนายมีวงจรชีวิตอยูในตลาดยาวนานมาก  
และสามารถทํากําไรในระยะยาวใหกับบริษัทฯ ได 

2. บริษัทฯ เนนคุณภาพเปนหลัก  ทั้งในดานการคัดเลือกตนฉบับที่จะนํามาพิมพ  ความถูกตองในการผลิต  การ
จัดวางรูปเลมและการพิมพ  โดยเฉพาะอยางย่ิง การเขาเลมใชวิธีเย็บเชือก (เย็บกี่) จึงทําใหหนังสือทุกเลมมี
ความแข็งแรง ทนทาน กวามาตรฐานหนังสือทั่วไปในทองตลาด 

3. เนื่องจากบริษัทฯ ไดรวมมือกับสํานักพิมพชั้นนําในตางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา  ญี่ปุน  แคนาดา  อังกฤษ  
เยอรมัน  สิงคโปร ฯลฯ  จึงทําใหบริษัทฯ สามารถคัดเลือกตนฉบับที่จะนํามาจัดทําไดเปนจํานวนมาก  และ
สามารถจัดทําไดระยะยาวโดยไมมีปญหาเร่ืองลิขสิทธ์ิ 

4. การที่บริษัทฯไดดําเนินธุรกิจมานานกวา 26 ป และยึดถือคุณภาพ  บริการ  และความซื่อสัตยเปนสําคัญ  จึง
ไดรับความเชื่อถือมานานจากผูเขียน  ผูอาน  ผูลงโฆษณา และผูจัดจําหนาย เปนอยางดี  ทําใหบริษัทฯ มี
ภาพพจนที่ดี และสงผลใหสินคาของบริษัทฯไดรับการสนับสนุนและไดรับการยอบรับโดยงาย 

5. สินคาสวนใหญของบริษัทฯ เนนกลุมเปาหมายที่มีการศึกษา  มีกําลังซื้อ  และมีเนื้อหาที่จําเปนตอการทํางาน 
การพัฒนาความรูความสามารถที่จําเปน  จึงทําใหมีศักยภาพการเติบโตของตลาดอยางตอเนื่องและทําให
ตนทุนวัตถุดิบที่สําคัญ  เชน  กระดาษ  มีผลกระทบไมมากนัก  เพราะบริษัทฯ สามารถกําหนดราคาขายปลีก
ใหสอดคลองกับภาวะตนทุนจริงไดในการพิมพแตละคร้ัง 

6. บริษัทฯ เปนผูนําตลาดหนังสือคอมพิวเตอร  โดยมีสวนแบงตลาดประมาณ 90%+  และยังเปนผูนําตลาดดาน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส  วิศวกรรมศาสตรสาขาตางๆ  หนังสือบริหาร/การจัดการ/พัฒนาตนเอง 

7. วารสารสวนใหญของซีเอ็ด เปนผูนําตลาดในแตละสาขา เนนกลุมเปาหมายทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะ  ซึ่งเปน
กลุมที่มีความจําเปนตองติดตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และผลิตภัณฑอยางใกลชิด จึงทําใหมีฐาน
รายไดโฆษณาที่เขมแข็ง  และยังมีศักยภาพการเติบโตโดยไดรับผลกระทบจากการแขงขันจากส่ืออ่ืนนอยมาก 

 นโยบายการตั้งราคา  บริษัทฯ สามารถกําหนดราคาขายปลีกใหสอดคลองกับภาวะตนทุนจริงไดในการ
พิมพแตละคร้ัง  จึงทําใหไมไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงราคากระดาษมากนัก 

 

 

 

 

การจําหนายและชองทางการจําหนาย  ดานการจัดจําหนายหนังสือ บริษัทฯเปนผูจัดจําหนายสูราน
หนังสือเองโดยตรงทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด และยังจําหนายผานทาง ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร ซึ่งเปนรานหนังสือ
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ของบริษัทฯ เองดวย  และเปนผูบริหารพื้นที่ขายหนังสือในแม็คโครออฟฟศเซ็นเตอร  รวมทั้ง รานเครือขายซี
เอ็ดบุคเซ็นเตอร 

 สัดสวนการจัดจําหนายแตละวิธี ( 3 ปที่ผานมา) 

ป 2542 ป 2541 ป 2540 ป 2539  

ขายปลีกที่รานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร (ขายปลีก)     67 %   60 %      45 %    39 %   
ขายสงทั่วประเทศ        20 %   27 %    36 %    40 %  
โฆษณาและจําหนายวารสาร       7 %   10 %    16 %    17 % 
อ่ืนๆ          6 %    3 %     3 %      4 % 
 รวม      100 % 100 %  100 %   100 % 

นอกจากจัดจําหนายหนังสือที่บริษัทฯผลิตข้ึนเองไปยังรานคาและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศแลว 
บริษัทฯ ยังรับจําหนายหนังสือใหกับหนวยงานและสํานักพิมพอ่ืน ที่มีผลิตภัณฑสอดคลองกับทิศทางของบริษัทฯ
ดวย  ไดแก 

รานเอ็นไซโคลกราฟ   (หนังสือคอมพิวเตอร) 
แมคกรอฮิล อินเตอรเนชั่นแนล เอ็นเตอรไพรสอิงค   (หนังสือความรูท่ัวไปทางบริหารธุรกิจ) 
หจก.สํานักพิมพฟสิกสเซ็นเตอร   (หนังสือตําราวิชาการ)   
คุณสิทธิชัย  ประสานวงศ   (หนังสือคอมพิวเตอร)          
บริษัท M & E จํากัด   (หนังสือชาง, ความรูท่ัวไป) 
คุณยุพดี  กุลเรืองทรัพย   (หนังสอืคอมพิวเตอร) 
บริษัท โปรวิชั่น จํากัด   (หนังสือคอมพิวเตอร) 
ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยรังสิต   (หนังสือบัญชี, การเงิน และบริหาร) 
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด   (หนังสือเด็ก) 
บริษัท ซัคเซส มีเดีย จํากัด   (หนังสือคอมพิวเตอร) 
บริษัท เพียรสันเอ็ดดูเคชั่น อินโดไชนา จํากัด   (หนังสือคอมพิวเตอร, ความรูท่ัวไป, ชาง และ บริหาร) 
คุณนนทกร  นนทกรรณ   (หนังสือบริหาร) 
บริษัท S.P.C PRINTING จํากัด   (หนังสือคอมพิวเตอร) 
คุณลอย  ชุนพงษทอง   (หนังสือคอมพิวเตอร และ Dictionary) 
บริษัท ว.เพ็ชรสกุล จํากัด   (หนังสือคอมพิวเตอร) 
บริษัท เอ.อาร.อินฟอรเมชั่น แอนพับลิชชิ่ง จํากัด   (หนังสือคอมพิวเตอร) 
บริษัท วิตต้ี กรุป จํากัด   (หนังสือคอมพิวเตอร) 
บริษัท ไทพัน อินเตอรแอคท จํากัด   (หนังสือความรูท่ัวไป) 
สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย   (หนังสือชาง) 
บริษัท รัดเดอรสไดเจสท (ประเทศไทย) จํากัด   (หนังสือสารนุกรม) 

 เง่ือนไขสําคัญของการเปนผูจัดจําหนาย คือ บริษัทฯ เปนผูจัดจําหนายแตเพียงผูเดียวในชองทางการจัด
จําหนายที่กําหนด  ชําระเงินคาสินคาในสวนที่จําหนายไดแลวเทานั้น  และมีสิทธิที่จะคืนหนังสือในสวนที่ยัง
จําหนายไมไดใหแกผูฝากขาย 
 ปจจุบัน บริษัทฯ มีหนังสือที่ผลิตข้ึนเองและยังจําหนายอยูประมาณมากกวา 1,000 ชื่อ และรับจําหนาย
ใหกับหนวยงานและสํานักพิมพอ่ืนอีกประมาณมากกวา 1,200 ชื่อ 
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 สําหรับการจัดจําหนายวารสารนั้น ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  บริษัทฯ จะติดตอกับสายสงหลายราย
เพื่อกระจายวารสารไปยังรานคายอยในแตละพื้นที่  สวนในเขตตางจังหวัด บริษัทฯ จะติดตอกับสายสงตางจังหวัด 
เพื่อกระจายวารสารไปยังรานตัวแทนในแตละจังหวัดเพื่อกระจายสูรานยอยตอไป   

บริษัทฯ มีระบบการจัดจําหนายหนังสือที่ถือไดวาดีที่สุดในธุรกิจหนังสือของประเทศ และเปนผูพัฒนา
ระบบการจัดจําหนายที่เรียกวา Standing Order ข้ึนมา โดยบริษัทฯ ไดรับการคัดเลือกใหเปน สายสงดีเดนในความ
คิดเห็นของรานหนังสือ ทั้งในเขตกรุงเทพ และเขตตางจังหวัด 2 ปซอน (พ.ศ. 2537 และ 2538 ซึ่งเปนการสํารวจ
คร้ังลาสุด) จากการสํารวจโดยชมรมสงเสริมการจัดจําหนายหนังสือ (ชมรมสายสงหนังสือ) โดยประเด็นที่ไดรับการ
ยอมรับจากธุรกิจรานหนังสือ คือ  สินคาขายดี ระบบการจัดสงรวดเร็ว ระบบงานดี และมีการใหบริการเสริมแก
รานคา 
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ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  เปนธุรกิจขายปลีกหนังสือของบริษัทฯ ในลักษณะรานหนังสือทั่วไปขนาดกลาง  ซึ่ง
ตั้งอยูในศูนยการคาชั้นนําตางๆ และสถาบันการศึกษา โดยเนนการเปน ศูนยหนังสือสาระและบันเทิงสําหรับ
ครอบครัวและคนทํางาน  ไดเร่ิมทยอยเปดดําเนินการตั้งแตป 2534 จนปจจุบัน ณ ส้ินป 2542 มีทั้งส้ิน  42สาขา 
และ รานเครือขาย 5 แหง ไดแก  

 
กรุงเทพฯ      ภาคกลาง 

สาขาเซ็นทรัลซิต้ี บางนา (ชั้น 3)     พ.ค.2537  สาขาโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร อยุธยา   ธ.ค.2541   
สาขาเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา (ชั้น 3)   มี.ค.2538  สาขาโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร สุพรรณบุรี  มี.ค.2540 
สาขาเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 (ชั้น 3)   ธ.ค.2541 สาขาโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร สระบุรี   ธ.ค.2539 
สาขาเดอะมอลล บางกะป (ชั้น G)   ส.ค.2537    ภาคเหนือ 
สาขาเดอะมอลล บางแค (ชั้น G)   ต.ค.2537  สาขาโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร พิษณุโลก   ก.พ.2540 
สาขาฟวเจอรพารค รังสิต (ชั้นใตดิน)   มี.ค.2538  สาขาโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร เชียงใหม   พ.ย.2540 
สาขาฟวเจอรพารค บางแค (ชั้นใตดิน)   ส.ค.2537  รานเครือขายซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร :  
สาขาสีลมคอมเพล็กซ (ชั้น 4)   ธ.ค.2534         ศูนยการศึกษาซีเอ็ม เชียงใหม   ก.ย.2541  
สาขาฟอรจูนทาวน (ชั้นใตดิน)   พ.ย.2534   รานเครือขายซีเอ็ด : ศรีไกรลาศบุคเซ็นเตอร  
สาขาอิมพีเรียลเวิลด สําโรง (ชั้นใตดิน)   พ.ค.2536     นครสวรรค เขาเปนเครือขาย ป 2540 
สาขาหลักสี่พลาซา (ชั้น 3)   มี.ค.2535  (ปดชั่วคราว)                           ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สาขาแคมปสวอลลค (ทอปสซูเปอรมารเก็ต) (ชั้น 1)   สาขาโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร ขอนแกน   ธ.ค.2541 
    ถนนงามวงศวาน ดานตรงขามประตู 2    รานเครือขายซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร :  
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   ต.ค.2541           ศูนยหนังสือบุรีรัมย   ก.ค.2540 
สาขาพันธทิพยพลาซา (ชั้น M)   ก.ย.2541   รานเครือขาย : ศูนยหนังสือมหาวิยาลัยขอนแกน   เม.ย.2542 
สาขาโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร พระราม2   ก.ค.2540    ภาคตะวันออก 
สาขาโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร ซีคอนสแควร   ก.ย.2540  สาขาโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร พัทยา   ส.ค.2539 
สาขาโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร มีนบุรี   ต.ค.2540  สาขาโรบินสัน (ชั้นใตดิน) จันทบุรี   ม.ค.2541 
สาขาโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร สุขาภิบาล 1   ธ.ค.2540  สาขาแหลมทอง ระยอง   ธ.ค.2542 
สาขาคารฟูร เพชรเกษม   ก.พ.2541     ภาคใต 
สาขาฟวเจอรมารท (จัสโก) (ขั้นใตดิน)   สาขาโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร นครศรีธรรมราช   มิ.ย.2540 
     พระราม 3   ก.ย.2541    สาขาโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร สุราษฎรธานี   ม.ค.2541 
ศูนยหนังสือราชมงคลเทคนิคกรุงเทพฯ   ก.พ.2541  สาขาไดอานาดีพารทเมนทสโตร  
ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยสยาม   มิ.ย.2541        (ชั้น 1) หาดใหญ   ส.ค.2541 
สาขามาบุญครอง (SF ชั้น 7)   เม.ย2542   รานเครือขาย : สาขาโลตัส ภูเก็ต  (ชั้น 2)   ต.ค.2542 
สาขาคารฟูร รามอินทรา  (ชั้น 1)   พ.ค.2542 
สาขาไอที มอลล   (ชั้น 4)   พ.ค.2542 
สาขาโลตัส ฟอรจูนทาวน  (ชั้น1)   ก.ค.2542 
ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยรามคําแหง  (ชั้น 2)   ส.ค.2542 
สาขาคารฟูร สุขาภิบาล 3  (ชั้น 1)   ก.ย.2542 
สาขาโลตัส ศรนีครินทร  (ชั้น 2)   ก.ย.2542 
สาขาคารฟูร แจงวัฒนะ  (ชั้น 1)   ก.ย.2542 
สาขาเดอะมอลล งามวงศวาน  (ชั้น 1)   ธ.ค.2542 
 

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเปนผูบริหารพื้นที่ขายหนังสือในแม็คโครออฟฟศเซ็นเตอร 6 สาขา ไดแก 
สาขา ซีคอนสแควร    ม.ค.2539    สาขา พระราม 3    มี.ค.2540 
สาขา ยูไนเต็ดเซ็นเตอร    มี.ค.2539   สาขา ตะวันนา    ก.ย.2540 
สาขา RCA    ก.ค.2539           สาขา พหลโยธิน   พ.ย.2542 
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2.4 สิทธิในการประกอบธุรกิจ 
 สิทธิในการประกอบธุรกิจที่บริษัทฯ มี ไดแก สิทธิในการเปน Microsoft Authorized International 
Publisher ใหกับบริษัท Microsoft Press ซึ่งเปนสํานักพิมพในเครือของบริษัทไมโครซอฟท ยักษใหญในวงการ
ซอฟตแวรของโลก โดยเปนสํานักพิมพหลักที่ไดรับสิทธ์ิในการจัดทําหนังสือตางๆ ออกมาเปนภาษาไทย 
นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังเปนผูซื้อลิขสิทธ์ิหนังสือคอมพิวเตอรรายใหญที่สุดในประเทศไทย โดยมีการซื้อลิขสิทธ์ิ
จากสํานักพิมพชั้นนําของโลก เชน  Dorling Kindersley, IDG, Sybex, Tech Publication, Kogan Page  เปนตน 

 สํานักพิมพตางประเทศที่บริษัทฯ ซื้อลิขสิทธ์ิเพื่อมาแปลเปนภาษาไทย  ไดแก   

 Microsoft Press    Pearson Education Ltd. 
 Dorling Kindersley Ltd.   American Management Association (AMA) 
 IDG Books Worldwide, Inc.             Barron’s Educational Series, Inc. 
 Sybex, Inc.    HarperCollins Publishers Ltd. 
 Tech Publication Pte Ltd.   Ladybird Books Limited 
 Kogan Page Limited    Prima Publishing 
  Gakken Co., Ltd.    Random House Children’s Books 
 Hale & Iremonger Pty Ltd.   Round Lake Publishing Co., Inc. 
 Federal Publications (s) Ptd., Ltd.  Rutledge Hill Press, Inc. 
 McGraw-Hill     Simon & Schuster 

 

 ในการนําหนังสือมาแปลและเรียบเรียงนั้น  ลิขสิทธ์ิทั่วไปจะมีอายุประมาณ 3 ป  โดยสามารถขอตออายุ
ไดเปนระยะๆ  และชําระผลตอบแทนใหตามยอดขาย  นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีการซื้อลิขสิทธ์ิจากผูเขียน
ภายในประเทศดวย 

 

 ลักษณะของลูกคา  ลูกคาสวนใหญของบริษัทฯ คือ กลุมรานหนังสือทั้งรายใหญและรายยอยทั่วประเทศ 
ไมนอยกวา 700 รานคา รองลงมาคือกลุมลูกคาอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร  อิเล็กทรอนิกส  ที่ใชบริการลงโฆษณา
ในวารสารของบริษัทฯ 
 ทั้งนี้ลูกคาทั้งหมดของบริษัทฯ นี้ มิไดเปนบริษัทในเครือ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือเปนบริษัทที่
เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ  และไมมีขอผูกพันใดๆ กับบริษัทฯ ในอนาคต 
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ลูกคารายใหญ 10 รายแรกตอรายไดรวม 
ป 2542 ป 2541 ป 2540 ป 2539 ลําดับท่ี 

ช่ือลูกคา น.น % ช่ือลูกคา น.น % ช่ือลูกคา น.น % ช่ือลูกคา น.น % 
1 ศูนยหนังสือจุฬาฯ 1.8 สามัคคีสาร 1.8 สามัคคีสาร 7.7 สามัคคีสาร 5.7 
2 แพรพิทยา 1.2 ดวงกมล 1.2 ศูนยหนังสือจุฬาฯ 2.0 กลุมเซ็นทรัล 2.3 
3 เพ็ญบุญ 0.8 แพรพิทยา 1.2 แพรพิทยา 1.4 ศูนยหนังสือจุฬาฯ 1.9 
4 ดวงกมล(เชียงใหม) 0.6 เมเชอรโทรนิกส 0.6 เพ็ญบุญ 1.1 ดวงกมล 1.7 
5 สุริวงศบุคเซ็นเตอร 0.4 กลุมเซ็นทรัล 0.4 เมเชอรโทรนิกส 0.9 แพรพิทยา 1.5 
6 ดวงกมลไฮเทค 0.4 สุริวงศบุคเซ็นเตอร 0.4 กลุมเซ็นทรัล 0.9 เพ็ญบุญ 1.2 
7 คุณอดิชัย  ษิลาโล 0.4 แผง 22 (จตุจักร) 0.4 สุริวงศบุคเซ็นเตอร 0.7 เมเชอรโทรนิกส 0.7 
8 คุณอารมณ  ชาญยุทธ 0.3 เอเทคคอมพิวเตอร 0.3 เอเทคคอมพิวเตอร 0.6 สุริวงศบุคเซ็นเตอร 0.7 
9 แผงเบอร 22  0.3 ปริ้นบุค 0.3 ดีไลทแอดเวอรไทซิ่ง 0.6 เอเทคคอมพิวเตอร 0.6 
10 บจ.เมเชอรโทรนิกส 0.3 นัฐพงษเซลลฯ 0.2 คอรแทนดพีค 0.4 ดีไลทแอดเวอรฯ 0.6 
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3. ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 

แนวโนมธุรกิจหนังสือในภาวะปจจุบัน  ธุรกิจหนังสือโดยรวมเติบโตมาโดยตลอด  และยังมีแนวโนมที่ดี  แต
เร่ิมไดรับผลกระทบมาตั้งแตกลางป 2540 หลังจากที่ประเทศไทยไดเปลี่ยนระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงิน  ทําใหมีการชะลอ
ตัวลง  และตกลงอยางมากตามภาวะเศรษฐกิจที่เศรษฐกิจหดตัวอยางรุนแรง  สภาวะการเงินตึงตัวทั้งประเทศ  มีปญหา
สภาพคลองทางการเงิน และกําลังซื้อตกลงมาก ซึ่งเห็นภาพชัดมากตั้งแตเดือนตุลาคม 2540 เปนตนมา ทําใหเกิดปญหา
ลูกโซ  คาดการณวารานหนงัสือที่ไมสามารถควบคุมคาใชจายใหเหมาะสมกับยอดขาย จะตองปดตัวลงมาก และจะมีผล
ลูกโซทําใหสํานักพิมพทั้งเล็กและใหญ ที่สายปานไมยาวพอและบริหารสินคาและการเงินไมดีพอ จะปดตัวกันมากตามใน
ป 2541 และ 2542 
 โดยภาพรวมแลว คาดการณวายอดขายของธุรกิจหนังสือตกลงประมาณ 20% ในตอนคร่ึงหลังของป 2540 และ
มีแนวโนมตกกวานี้อีกในคร่ึงปแรกของป 2541 ปญหาการเงินและปญหาสภาพคลอง จะเปนปญหาสําคัญของ
ผูประกอบการจะตองชวยกันประคองกันไปใหได  อยางไรก็ตาม คาดวาในป 2542 ธุรกิจหนังสือโดยรวมจะโตข้ึนกวา ป 
2541 ประมาณ 5% และนาจะเติบโตเพิ่มข้ึนในป 2542 ซึ่งเปนไปตามภาวะการฟนตัวทางเศรษฐกิจ 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน  สําหรับการดําเนินงานของบริษัทฯ เอง  แมจะมีการชะลอตัวลงบางในป 
2540 ตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เนื่องจาก บริษัทฯยังคงเปนผูผลิตและจําหนายสงและปลีกหนังสือ
วิชาการรายใหญของประเทศ ธุรกิจวารสารและโฆษณาของบริษัทฯ ไดรับผลกระทบมาก เพราะเปนไปตามสภาวะของ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ที่สงผลถึงรายไดโฆษณาที่ลดลง สวนธุรกิจรานหนังสือซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร ก็ยังสามารถ
ขยายสาขาไดอยางตอเนื่องดวยเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจเอง  ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดรับผลกระทบในภาพรวมไมมากนัก  
อยางไรก็ดี  แนวโนมธุรกิจหนังสือของบริษัทฯ ในระยะยาว  ยังคงสามารถขยายตัวไดอยางตอเนื่องและม่ันคง 

โอกาสและอุปสรรค   ปริมาณความตองการหนังสือในประเทศยังขยายตัวตอเนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศที่
เติบโตอยางรวดเร็ว สงผลใหความตองการในการใฝหาความรูใหมๆมีเพิ่มมากข้ึนเพื่อใหทันตอการพัฒนาของโลก 
นอกจากนี้ยังไดรับการสงเสริมสนับสนุนจากทางภาครัฐบาลใหประชาชนไดรับการศึกษาที่สูงข้ึนเหลานี้เปนปจจัยที่ทําให
ธุรกิจรานหนังสือและธุรกิจผลิตหนังสือและวารสารเชิงวิชาการ สามารถขยายตัวไดอยางตอเนื่อง ซีเอ็ดเปนผูผลิตและ
จําหนายหนังสือเชิงวิชาการรายใหญของประเทศ จึงมีบุคคลากรที่มีความรูและเชี่ยวชาญเชิงวิชาการอยูเปนจํานวนมาก 
ทําใหสามารถผลิตหนังสือสนองการเติบโตของตลาด เพิ่มรายไดข้ึนอยางตอเนื่อง  

ปจจัยสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จของธุรกิจ (Key Success Factors) บริษัทฯ มีนโยบายธุรกิจที่ชัดเจน
และจําเปนตอการพัฒนาประเทศ มีรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร และกระจายอยูตามชุมชนที่สําคัญทั่วประเทศ อีกทั้งไดรับการ
ยอมรับและไดรับความไววางใจจากทุกฝายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ มีหลายปจจัยที่สงผลใหบริษัทฯ เปนบริษัท
ส่ิงพิมพที่ข้ึนอยูในระดับแนวหนาของประเทศ และมีผลมากข้ึนในการดําเนินธุรกิจในอนาคต ซึ่งสามารถสรุปโดยสังเขป
ไดดังนี้ 

1. มีนโยบายธุรกิจที่ชัดเจน และจําเปนตอการพัฒนาประเทศ โดยตลอดนับแตเร่ิมกอตั้งบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาบุคคลากรของประเทศในสาขาที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด ดังนั้น จึงเติบโต
ไปไดอยางตอเนื่องตามการพัฒนาประเทศ  และไมไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจรุนแรงนัก นอกจากนั้น ยัง
ทําใหภาพพจนของบริษัทฯ ชัดเจน เปนที่ยอมรับและไดรับความไววางใจจากทุกฝายที่เกี่ยวของ 
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2. มีเคร่ืองมือและสวนประกอบทางธุรกิจที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจในอนาคต เนื่องจากปจจุบันบริษัทฯ 
ดําเนินธุรกิจที่มีสวนเกื้อหนุนกันไดมาก ทําใหมีโอกาสประสบความสําเร็จไดสูงข้ึน ที่สําคัญไดแก  

2.1 บริษัทฯมีส่ือเปนของตนเองในดานเทคโนโลยีวิทยาศาสตร รวมทั้งสามารถใชส่ือของผูถือหุนของบริษัทฯ 
(บริษัท เนชั่นมัลติมีเดียกรุป จํากัด (มหาชน)  ไดในราคาตนทุนที่ต่ํา 

2.2 บริษัทฯ มีเนื้อหาสาระ (Content) เปนของตนเอง จากส่ิงพิมพประเภทความรูที่บริษัทฯเปนผูผลิต 
2.3 บริษัทฯ มีชองทางการจัดจําหนายและมีระบบการจําหนายเอง โดยผานรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร ซึ่งถือวาเปน

ชองทางการจัดจําหนายที่สําคัญและกระจายอยูตามชุมชนที่สําคัญทั่วประเทศ และมีระบบการจัดจํา-หนาย
ที่ถือไดวาเปนระบบที่ดีที่สุดในธุรกิจนี้  

จํานวนและขนาดของคูแขงขัน ธุรกิจการเผยแพรความรูขอมูลขาวสารและธุรกิจสํานักพิมพ มีแนวโนมที่สดใส
และเตบิโตอยางตอเนื่อง  จึงมีผูประกอบการรายใหมเกิดข้ึนอยูตลอดเวลา  และเกิดการแขงขันกันข้ึนในธุรกิจ  แตยังมีไม
มากนักเนื่องจากธุรกิจดังกลาวเปนธุรกิจที่ตองใชเงินลงทุนสูงประกอบกับตองมีบุคคลากรที่มีความรูความสามารถเฉพาะ
ทางในการเขียนหนังสือเชิงวิชาการ 

สวนแบงตลาด บริษัทฯ เปนผูนําตลาดหนังสือคอมพิวเตอร โดยมีสวนแบงตลาดประมาณ 90% และยังเปน
ผูนําตลาดดานหนังสืออิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมศาสตรสาขาตางๆ  หนังสือบริหาร/การจัดการ/พัฒนาตนเอง 

ความยาก/งายที่จะมีคูแขงขันรายใหม สภาพการแขงขันปจจุบันมีตัวอยางของผูประสบความสําเร็จในธุรกิจ
สํานักพิมพ และขอมูลขาวสารใหเห็นไดเดนชัดอยูหลายราย  และเปนธุรกิจที่ยังมีอนาคตเติบโตไดอีกมาก  ดังนั้นจึงมี
ผูประกอบการรายใหมเกิดข้ึนอยูตลอดเวลา และมีการแขงขันกันพอสมควรในบางสาขา อยางไรก็ตามในธุรกิจการ
เผยแพรความรูในสาขาที่บริษัทฯ ดําเนินงานอยู ยังมีการแขงขันกันไมมากนกั 

สินคาทดแทน การพัฒนาเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็วทั้งดานอุตสาหกรรมและธุรกิจ ทําใหเกิดความจําเปน
ที่จะตองเรียนรูส่ิงใหม พัฒนาความรูเพื่อความไมเสียเปรียบในการแขงขัน แตไมวาเทคโนโลยีทางการสื่อสารจะกาวหนา
ไปไกลถึงไหน หนังสือก็ยังเปนส่ือเดียวที่ใหความรูไดสะดวกทุกหนทุกแหง ทุกเวลา ราคาถูก และมีอายุยาวนานที่สุด 

อํานาจตอรองของผูซ้ือและผูขาย  จากการที่บริษัทฯ มีนโยบายการตั้งราคาขายปลีกใหสอดคลองกับภาวะ
ตนทุนจริงไดในการพิมพแตละคร้ัง และประกอบกับผูซึ่งเห็นความสําคัญของการเรียนรู และตระหนักถึงความจําเปนใน
การนําวิชาการมาใชควบคูกับชีวิตเพื่อตามทันพัฒนาการของโลก อีกทั้งผูซื้อมีระดับการศึกษาเฉลี่ยที่สูงข้ึน และจะย่ิง
สูงข้ึนในอนาคต ความตองการอานหนังสือจะเพิ่มมากข้ึนตามระดับการศึกษา การจัดจําหนายหนังสือของบริษัทฯ จึงไมมี
ภาวะการตอรองราคาจากผูซื้อ 
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4. ทุนและการถือหุน 
4.1  ทุน   ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 จํานวน 500.00 ลานบาท  แบงเปนหุนสามัญ

จํานวน 50.0 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10.00 บาท ทุนที่เรียกชําระแลว จํานวน 210.99 ลานบาทเปนหุนสามัญ 
จํานวน 21.1 ลานหุน  มูลคาที่ตราไวหุนละ 10.00 บาท 

ประวัติการเพ่ิมทุน  การเพิ่มทุนในระยะเวลา 5 ปยอนหลังกอนวันย่ืนรายการการเปดเผยขอมูลเพิ่มเติม
ตามรายการ  มีดังนี้ 

จํานวนทุนที่เปลี่ยนแปลงวันที่จดทะเบียน 
เปลี่ยนแปลงทุนใน
หนังสือบริคณหสนธิ 

ทุนที่เพ่ิม
(ลานบาท)

ทุนหลังเพ่ิม 
(ลานบาท) 

 
เหตุผลในการเพิ่มทุน 

 
สัดสวนและราคาในการเพิ่มทุน 

18 เมษายน 2539 112.0 152.2 เพื่อลดภาระการกูยืมระยะสั้นท้ังจํานวน จัดสรรใหกับผูถือหุนเดิม ในอัตรา 
2:1 ในราคาหุนละ 10 บาท 

28 พฤษภาคม 2541 37.4 189.6 เพื่อลดภาระการกูยืมระยะสั้น และสวนของ 
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป 
และรองรับการลงทุนขยายงานของบริษัท 
ในป 2541 

จัดสรรใหกับผูลงทุนเฉพาะเจาะจง 
คือ เดอะ เซาทอ๊ีสเอเซีย ฟรอนท 
เธีย ฟนด ในราคาหุนละ 20.95 
บาท (รวมสวนเกินมูลคาหุน หุนละ
10.95 บาท) 

26 มิถุนายน 2541 21.4 210.99 เพื่อลดภาระการกูยืม ระยะสั้น และสวนของ 
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป 
และรองรับการลงทุนขยายงานของบริษัท 
ในป 2541 

จัดสรรใหกับผูถือหุนเดิม ในอัตรา 
6:1 ในราคาหุนละ 10 บาท 

 4.2  มติใหออกหลักทรัพย   ไมมี 

4.3 พันธะผูกพันสําหรับหุนเพ่ิมทุนคงเหลือ    

ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2541 เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2541 มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติให
คณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจในการจัดสรรหุนเพิ่มทุนคงเหลือ (ถามี) ใหแกนายฤทธ์ิ ธีระโกเมน (ประธาน
กรรมการบริษัท) ในราคาหุนละ 10 บาท  อยางไรก็ตาม  จากการจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหผูถือหุนเดิม เม่ือวันที่ 26 
มิถุนายน 2541  มีหุนเพิ่มทุนคงเหลือ 401,287 หุน ปจจุบันยังไมดําเนินการใดๆ ในการจัดสรรหุนเพิ่มทุนคงเหลือ
ดังกลาว 

4.4  โครงสรางสวนของผูถือหุน   ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2542 

  ทุนชําระแลว                    210.99  ลานบาท 
 สวนล้ําคาหุน                  81.04  ลานบาท 
 กําไรสะสม-ยังไมจัดสรร        46.05  ลานบาท 
 สํารองตามกฎหมาย              5.44  ลานบาท 

หุนสามัญของบริษัทฯ ปจจุบันซื้อขายอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจํานวน 21.099 ลานหุน 
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 4.5  ผูถือหุนรายใหญ   รายชื่อผูถือหุนตั้งแตรอยละ 5 ข้ึนไปของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
โดยจัดลําดับตามผูถือหุนรายใหญป 2542 เปนเกณฑ (5 ปที่ผานมา) 

                                                                                  ป 2542                 ป  2541                   ป 2540                     ป  
2539  
            กลุมผูถือหุน                                                จํานวนหุน  สัดสวน    จํานวนหุน  สัดสวน     จํานวนหุน  สัดสวน     จํานวนหุน   สัดสวน 
 1. Thailand securities depository company limited        

      for  depositor                                                    4,952,044   23.47      5,007,84423.74          873,400 5.74              -             - 
  2. บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย(ประเทศไทย) จํากัด      7,523,426    35.66      4,401,890 20.86       4,094,978   26.90       4,843,630 31.82  
  3. นายฤทธ์ิ  ธีระโกเมน                                                  -              -        2,775,376  13.15       2,375,780   15.61       2,375,78015.61 
  4. บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)            3,988,425    18.90       3,988,425  18.90       3,418,650   22.46       3,418,650     22.46 
  5. กลุมเงินทุนหลักทรัพย จีเอฟ                                       -            -                 -           -                  -           -                -              -   

                                                                                  ป 2538 
            กลุมผูถือหุน                                                จํานวนหุน  สัดสวน     
 1. Thailand securities depository company limited        

      for  depositor                                                         -              -  
  2. บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย(ประเทศไทย) จํากัด      3,869,470    34.66  
  3. นายฤทธ์ิ  ธีระโกเมน                                                 -             -     
  4. บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)                   -             - 
  5. กลุมเงินทุนหลักทรัพย จีเอฟ                                  2,393,700   21.00  
                             

รายช่ือผูถือหุนรายใหญ  10  รายแรก  ณ  31  ธันวาคม  2542  มีดังนี ้ 

ลําดับที่ รายชื่อ จํานวนหุน % ของทุนที่ชําระแลว 

  1 บริษัท  ศูนยรับฝากตลาดหลักทรัพย (ประเทศไทย)  จํากัด 7,523,426 35.66 % 

  2 Thailand securities depository company limited for depositors 4,952,044 23.47 % 

  3 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)   3,988,425 18.90 % 

  4 นายยืน ภูวรวรรณ    743,400  3.52 % 

  5 นางจําเนียร  แซซิ้ม    553,816 2.62 % 

  6 นายพงษศักด์ิ  ศิวะภัทรกําพล    534,170 2.53 % 

  7 นางสาววรรณพร ภูวรวรรณ    462,800 2.19% 

  8 นางบุญนิตย  โชติสรยุทธ    441,350 2.09 % 

  9 นายสง  สุขดานนท     373,100 1.77 % 

 10 นายวัฒนา  เชียงกูล     216,000 1.02 % 

 รวม 19,788,531 93.77 % 

      (ขอมูลจาก บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2542) 
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แผนผังองคกร 
บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)  

 
      คณะกรรมการบริษัท    
        ประธานกรรมการ    

    นายธนาชัย   ธีรพัฒนวงศ    
       
       
         กรรมการผูจัดการ    
      นายทนง  โชติสรยุทธ    
       
                     คณะกรรมการพิจารณาผลิตภัณฑใหม 
       
     กรรมการผูจัดการ  
     รองกรรมการผูจัดการดานนั้นๆ 
     ผช.กรรมการผูจัดการดานการตลาด 
     และผูท่ีเก่ียวของโดยตรง  
       
       
          กรรมการรองกรรมการผูจัดการ กรรมการรองกรรมการผูจัดการ  
 ผูอํานวยการ  นายพงษศักดิ์  ศิวะภัทรกําพล นายวิบูลยศักดิ์  อุดมวนิช  
 ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร      
 นางมณฑลี  โชติสรยุทธ      
       
 ผูชวยกรรมการผูจัดการ       หนวยงานวารสาร        
 สายงานการขาย 

และจัดจําหนาย 
     และโฆษณาทั้งหมด  หนวยงานการเงิน 

และจัดซื้อ 
 

     นางกาญจนา เจริญวงศ       
       
       
 ผูชวยกรรมการผูจัดการ      
 สายงานการตลาด 

และผลิตภัณฑ 
           

 นางสาวพจนี  นิราศรพ      
       
       
         หนวยงานบัญชี 

           และบุคคล 
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5. การจัดการ 
 5.1 โครงสรางการจัดการ 
 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแก ประธานกรรมการ  กรรมการผูจัดการ รองกรรมการและกรรมการทั้งหมดมี
หนาที่ใหคําปรึกษาและวางนโยบาย, กลยุทธและวิสัยทัศนตางๆ ในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ 
 คณะกรรมการบริหาร ไดแก ประธานกรรมการ กรรมการผูจัดการ กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ 2 
ทาน มีหนาที่ดูแลและจัดการใหบริษัทฯ ดําเนินไปตามนโยบายที่บริษัทฯไดตั้งไวพรอมกับประเมินสถานการณ
ตรวจสอบและสอบทานผลการดําเนินงาน ภาวะธุรกิจ กําหนดกลยุทธทางการตลาดในปจจุบันและในอนาคต  
ปรับปรุงและพัฒนาบริษัทฯใหสามารถเติบโตไดตามแนวทางที่วางไวอยางมีศักยภาพ 
 คณะกรรมการผลิตภัณฑใหม ไดแก กรรมการผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการดานนั้น ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการดานการตลาดและผูเกี่ยวของโดยตรง มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาสอบทานและวิเคราะหภาวะผลการ
ดําเนินงาน, จัดหาเลือกตําราภายในประเทศและนอกประเทศนํามาผลิตหนังสือใหม, ปรับปรุงผลิตภัณฑเดิมให
ทันสมัยในเนื้อหา สาระและจัดการพิมพซ้ําผลิตภัณฑที่ขายดีและยังมีแนวโนมตลาดที่ดีและสดใส 
 การกําหนดจํานวนกรรมการสูงสุด และสัดสวนกรรมการที่เปนตัวแทนผูถือหุน --ไมมี--  โดยเปนไป
ตามมติที่ประชุมใหญผูถือหุน 
 คณะกรรมการ อํานาจหนาที่ องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท มีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ (อางถึงขอบังคับของบริษัทฯ จดทะเบียนแกไขเม่ือวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 (เดิมจดทะเบียนวันที่ 14 
มิถุนายน 2536 หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ขอ 13 ถึงขอ 30) 

 (ขอ 13) ใหบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร 
 (ขอ 14) กรรมการตองเปนบุคคลธรรมดา และ 
 (1)  บรรลุนิติภาวะ 
 (2)  ไมเปนบคุคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
 (3) ไมเคยรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิด เกี่ยวกับทรัพยที่ไดกระทําโดย
ทุจริต 

(4) ไมเคยถูกลงโทษไลออก หรือปลดออกจากราชการ  หรือองคการ หรือหนวยงานของรัฐ   ฐาน            
     ทุจริตตอหนาที่ 

 (ขอ 15) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ใหนับวาผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 
และผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงของตนที่มีอยูทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็
ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
   บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ
เทาจํานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหเลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อใหไดจํานวนกรรมการที่จะพึง
เลือกตั้งในคร้ังนั้น (เปนไปตามมาตรา 70 วรรค (1),(2) และ (3) แหง พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จํากัด พศ.2535) 
 (ขอ 16) ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา ถาจํานวน
กรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3  
  กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับสลาก
กันวาผูใดจะออก สวนปตอ ๆ ไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้น เปนผูออกจากตําแหนง 
   กรรมการซึ่งพนจากตําแหนง อาจไดรับเลือกตั้งใหมได 
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 (ขอ 17) นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตําแหนงเม่ือ 
   (1) ตาย 
   (2) ลาออก 
   (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามขอ 14 
   (4) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออกตามขอ 21  
   (5) ศาลมีคําส่ังใหออก 
 (ขอ 18) กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหย่ืนใบลาออกตอบริษัท การลาออกมีผลนับแตวันที่ใบลา
ออกไปถึงบริษัท 
    กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนทราบดวยก็ได 
 (ขอ 19) ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืน  นอกจากถึงคราวออกตามวาระใหคณะกรรมการ
เลือกผูถือหุนคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตาม(ขอ14) เขาเปนกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวาสองเดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทน
ดังกลาว จะอยูในตําแหนงกรรมการได เพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน 
  มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวน
กรรมการที่ยังเหลืออยู 
 (ขอ 20) ตําแหนงกรรมการและ (ขอ 25) แมจะวางไป แตกรรมการที่มีตัวอยูยอมทํากิจการได เวนแต
กรรมการจะลดนอยกวาจํานวนที่จะเปนองคประชุมตาม(ขอ13) กรรมการที่มีตัวอยูยอมทํากิจการไดเฉพาะแตเร่ืองการ
จัดใหมีการประชุมผูถือหุน เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วางลงทั้งหมดเทานั้น 
 (ขอ 21) ที่ประชุมผูถือหุน อาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได ดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอย
กวากึ่งหนึ่ง ของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 (ขอ 22) กรรมการจะเปนผูถือหุนของบริษัทหรือไมก็ได 
 (ขอ 23) ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ 
   ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเปนรอง
ประธานกรรมการก็ได รองประธานกรรมการมีหนาที่ตามขอบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย 
 (ขอ 24)  คณะกรรมการของบริษัท ตองประชุมอยางนอย 3 เดือนตอคร้ัง 
 (ขอ 25) ในการประชุมคณะกรรมการ  ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถามีรอง
ประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ได ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
   การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 
   กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เวนแตกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเร่ืองใดไมมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น   ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียง  
ชี้ขาด 
 (ขอ 26) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการใหประธานกรรมการหรือผูที่ไดรับมอบหมายสงหนังสือนัดประชุม
ไปยังกรรมการไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม เวนแตในกรณีจําเปนรีบดวนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชนของบริษัท 
จะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืน และกําหนดวันประชุมใหเร็วกวานั้นก็ได กรรมการตั้งแตสองคนข้ึนไปอาจรองขอให
เรียกประชุมคณะกรรมการได  โดยใหประธานกรรมการกําหนดวันประชุมภายในสิบส่ีวัน นับแตวันที่ไดรับการรองขอ 
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 (ขอ 27) กรรมการตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท 
ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุน 
 (ขอ 28) หามมิใหกรรมการประกอบกิจการ  เขาเปนหุนสวน หรือเขาเปนผูถือหุนในนิติบุคคลอ่ืน  ที่มีสภาพ 
อยางเดียวกัน และเปนการแขงขนกับกิจการของบริษัท เวนแตจะแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง 
 (ขอ 29) กรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับบริษัท หรือถือหุน 
หรือหุนกูเพิ่มข้ึนหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ 
 (ขอ 30) กรรมการ 2 ทาน ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทจึงจะมีผลผูกพันกับบริษัทได 

     คณะกรรมการสามารถกําหนดชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันพรอมประทับตราสําคัญบริษัทฯ 
 

5.2 ผูบริหาร และจํานวนพนักงาน 
รายละเอียดของผูบริหารตามเอกสารแนบ 1  

5.3  คาตอบแทนผูบริหาร (ผูบริหาร 15 รายแรก) 
      1.  คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน สําหรับป 2542  
       - คาเบี้ยประชุมและคาบําเหน็จกรรมการรายปใหกับคณะกรรมการของบริษัทฯเปนเงิน 0.489 ลานบาท 

      - เงินเดือนและโบนัสเปนคาตอบแทนใหกับผูบริหารทั้งปเปนเงินทั้งส้ิน 4.989 ลานบาท   
     2.  คาตอบแทนอื่น ไมมี 

 5.4  สัญญาการจัดการ  ไมมี 
5.5 การควบคุมภายใน ระบุความเห็นของผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  เกี่ยวกับความเพียงพอและการปฎิบัติ

ตามระบบการควบคุมภายใน อางถึงจดหมายความเห็นของผูสอบบัญชีที่แนบมาดวยแลวนั้น (จดหมายจากผูสอบ
บัญชี) 
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• จดหมายผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินป 2542 
ที่.ML030/2543 
 

                                          13  มีนาคม  2543 
 
เร่ือง  รายงานระบบการควบคุมภายในและระบบบัญชี 

เรียน  คณะกรรมการ 
        บริษัท  ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

            ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31  ธันวาคม 2542  
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป เพื่อแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาว วาใหแสดงฐานะการเงินและผล
การดําเนินงานโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป หรือไมเพียงใดนั้น บริษัทฯ ได
ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมในดานบัญชีตามที่เห็นวาจําเปนเพื่อประโยชนในการกําหนด
ขอบเขตการปฎิบัติงานตรวจสอบใหรัดกุมและเหมาะสม 

 บริษัทฯขอเรียนวาการตรวจสอบบัญชีมิไดตรวจสอบทุกรายการ แตไดใชวิธีการสุมทดสอบเทานั้น 
นอกจากนี้การศึกษา และประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมในดานบัญชีมีวัตถุประสงคโดยเฉพาะดังที่กลาวใน
ตอนตน ดังนั้นจึงไมอาจชี้ใหเห็นถึงจุดออนทั้งหมดที่อาจมีอยูในระบบการควบคุมภายในได 

 อยางไรก็ดี บริษัทฯไมพบจุดออนที่เปนสาระสําคัญในระบบการควบคุมภายในดานบัญชี ซึ่งมีผลกระทบตอ
งบการเงินดังกลาว  

 บริษัทฯ ขอขอบพระคุณฝายบริหารของบริษัทฯ ที่ไดใหเกียรติและไววางใจแกบริษัทฯ และขอขอบคุณฝาย
จัดการ และเจาหนาที่ฝายบัญชีที่ไดใหความรวมมือแกบริษัทฯ มาดวยดีโดยตลอด 
 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                         (นายสมชาย  คุรุจิตโกศล) 
  กรรมการผูจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 23
 
• จดหมายผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินป 2541 
ที่.ML035/2542 
 

                                        3  มีนาคม 2542 
 
เร่ือง  รายงานระบบการควบคุมภายในและระบบบัญชี 

เรียน  คณะกรรมการ 
        บริษัท  ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

            ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2541  
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป เพื่อแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาววาใหแสดงฐานะการเงินและผล
การดําเนินงานโดยถูกตองตามที่ควร และไดทําข้ึนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งไดถือปฏิบัติโดยสมํ่าเสมอ
เชนเดียวกับปกอนหรือไมเพียงใดนั้น บริษัทฯไดศึกษาและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมใน ดานบัญชีตามที่
เห็นวาจําเปนเพื่อประโยชนในการกําหนดขอบเขตการปฎิบัติงานตรวจสอบใหรัดกุมและเหมาะสม 

 บริษัทฯ ขอเรียนวาการตรวจสอบบัญชีมิไดตรวจสอบทุกรายการที่ไดใชวิธีการสุมตรวจสอบเทานั้น 
นอกจากนั้นการศึกษาและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมในดานบัญชีมีวัตถุประสงคโดยเฉพาะดังที่กลาวใน
ตอนตน ดังนั้นจึงไมอาจชี้ใหเห็นถึงจุดออนทั้งหมดที่อาจมีอยูในระบบการควบคุมภายในได 

 อยางไรก็ดี บริษัทฯไมพบจุดออนที่เปนสาระสําคัญในระบบการควบคุมภายในดานบัญชี ซึ่งมีผลกระทบตอ
งบการเงินดังกลาว  

 บริษัทฯขอขอบพระคุณฝายบริหารของบริษัทฯที่ไดใหเกียรติและไววางใจแกบริษัทฯและขอขอบคุณฝาย
จัดการและเจาหนาที่บัญชีที่ไดใหความรวมมือแกบริษัทฯมาดวยดีโดยตลอด 
 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                         (นายสมชาย  คุรุจิตโกศล) 
        กรรมการผูจัดการ 
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แบบ 57 (Y2K) 
       แบบรายงานเก่ียวกับการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับปญหา ป ค.ศ.2000 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
ประกอบธุรกิจหลักประเภท:  การพิมพและส่ิงพิมพ 
โดยมีที่ตั้งสํานักงานใหญ:   เลขที่ 800/43-45 ซอยตระกูลสุข ดินแดง กรุงเทพฯ 10400  

โทรศัพท 248-6280-9 โทรสาร 246-5999 

ขอรายงานเก่ียวกับการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับปญหาป ค.ศ.2000 คร้ังที่ 1/2541 
ขอมูลส้ินสุด ณ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2541 

การวิเคราะหและประเมินผลกระทบ 

แนวทางการวิเคราะหและประเมินผลของปญหาป ค.ศ.2000 ของบริษัทฯ วิเคราะหและประเมิน
ปญหาโดยพนักงานระดับบริหาร ไดแก กรรมการผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการ บรรณาธิการจัดการ 
ผูจัดการแผนก ซึ่งเปนบุคลากรที่มีความรูและมีความเขาใจในระบบงานเปนอยางดี เปนผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินการวิเคราะห ประเมิน ทดลอง ตรวจสอบ ทบทวน และสรุปปญหารวมถงึผลกระทบทั้งหมดที่อาจ
เกิดข้ึนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เกี่ยวกับการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับปญหาป ค.ศ.2000 โดย
การวิเคราะหและประเมินแลวเสร็จเม่ือตนป 2541 

   ผลกระทบของปญหาป ค.ศ.2000 ตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

บทสรุปการมีหรือไมมีผลกระทบของปญหาที่คาดวาจะเกิดข้ึนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

- บริษัทฯ ไมมีผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนตอระบบคอมพิวเตอรและระบบการจัดการภายในองคกร ระบบการผลิต 
ระบบการขายและการจัดจําหนาย ระบบรานคาปลีก ระบบการบริการ  ดวยประการสําคัญ คือกองบรรณาธิการ
มีความทันสมัยในการใชเทคโนโลยีเพื่อผลิตตนฉบับ  ดังนั้นจึงไมไดรับผลกระทบใด ๆ สําหรับระบบรานคา
ปลีกที่มีเครือขายทั่วประเทศ ไดรับการแกไขเรียบรอยตั้งแตตนป 2541  นอกจากนี้หนวยงานบริหารเพื่อการ
จัดการภายในใชคอมพิวเตอรและระบบการจัดการที่มีความสามารถรองรับป ค.ศ.2000  

- บริษัทฯ ไมมีผลกระทบที่มีสาระสําคัญในผลการดําเนินธุรกิจของบริษัทรวม เนื่องจากบริษัทรวมของบริษัทฯ 
เปนบริษัทที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยูแลว 

- บริษัทฯ มีผลกระทบที่เกิดข้ึนจากระบบบัญชี  โดยบริษัทฯ เร่ิมใชโปรแกรมใหมนี้ในไตรมาส 3 ป 2542 ในการ
ใชโปรแกรมใหมนี้ บริษัทฯ มีแนวทางดําเนินการมิใหมีผลกระทบใด ๆ ตอการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน และ
คาใชจายที่เกี่ยวของมีมูลคาไมเปนนัยสําคัญแตอยางใด (โดยประเมินจากความพรอมในอุปกรณคอมพิวเตอรที่
บริษัทฯ มีอยูในปจจุบัน)  โดยบริษัทฯ ไดแกไขปญหาป ค.ศ. 2000 เปนที่เรียบรอยแลว  ซึ่งจากการตรวจสอบ
การทํางานของระบบคอมพิวเตอรหลังจากผานป ค.ศ. 2000 นั้น ไมพบปญหาทีกอใหเกิดผลกระทบกับบริษัทฯ  
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แผนการแกไขปญหา  
 แผนการแกไขปญหา (เฉพาะระบบบัญชี) มีลําดับดังนี้  

1) ปลายไตรมาส 4/2541 จัดเตรียมโปรแกรมใหมและทดสอบการปฏิบัติจริงแลวเสร็จ  

2) ประมวลผลทางบัญชีดวยโปรแกรมใหมไตรมาส 1/2542 เปนตนไป  

ทั้งนี้แผนการแกไขดังกลาวอยูในความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ นอกจากนี้ไดเตรียมการจัดใหบริษัท
ผูจําหนายอุปกรณเปนผูรับรองวาระบบคอมพิวเตอรหรืออุปกรณที่สําคัญสามารถรองรับปญหาป ค.ศ.2000 อีกดวย 

 

บทวิเคราะหและคําอธิบายของฝายบริหาร 
 จากการที่บริษัทฯเปนผูนําในการผลิตหนังสือเชิงวิชาการประเภท How-to และหนังสือคอมพิวเตอร ประกอบ
กับบริษัทฯ เลือกการลงทุนในอุปกรณคอมพิวเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนการปรับตัวใหทันตอเทคโนโลยีที่
ทันสมัย จึงไมสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงอยางมีสาระสําคัญในกรณีปญหาป ค.ศ.2000  

กลาวโดยสรุป คือ บริษัทฯ มีผลกระทบเฉพาะระบบบัญชี โดยบริษัทฯ สามารถดําเนินแกไขไดทันกอนส้ินป 
2542   อีกทั้งมีคาใชจายที่เกี่ยวของในการแกปญหาเปนจํานวนเงินไมมีนัยสําคัญ คือไมเกินรอยละ 5 ของสวนของผู
ถือหุนตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2540  และเปนจํานวนเงินไมเกินกวา 10 ลานบาท  จึงถือไดวาผลกระทบ
ดังกลาวนี้ไมมีนัยสําคัญ 

 
หนังสือมอบอํานาจ 

เพ่ือวัตถุประสงคในการรับรองความถูกตองของรายงานการเปดเผยขอมูลเพ่ิมเติม ( แบบ 57 ) 

  ขาพเจาไดตรวจสอบขอความ และขอมูลในแบบรายงานเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมฉบับนี้แลว ขอรับรองวา
ขอความและขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอ่ืนสําคัญผิดหรือขาดขอความที่ควรตองแจงใน
สาระสําคัญอันอาจทําใหผูถือหรือผูเขาซื้อหลักทรัพยเสียหาย 

 ในกรณีนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสาร ที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน 
ขาพเจาไดมอบหมายให นายทนง โชติสรยุทธ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนา หากเอกสารใดไมมี
ลายมือชื่อของ นายทนง โชติสรยุทธ กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูล
ไว” 

 ช่ือ-นามสกุล              ตําแหนง               ลายมือช่ือ 
1. นายฤทธ์ิ  ธีระโกเมน  กรรมการ       _________________ 

2. นายทนง โชติสรยุทธ  กรรมการ       _________________ 

3. นายวิบูลยศักดิ์ อุดมวนิช กรรมการ       _________________ 

4. นายพงษศักดิ์ ศิวะภัทรกําพล กรรมการ       _________________ 

   ช่ือ-นามสกุล       ตําแหนง     ลายมือช่ือ 
นายทนง โชติสรยุทธ กรรมการผูจัดการ (ผูรับมอบอํานาจ)       _________________ 
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สรุปปญหาป 2000  (อางถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน จากผูตรวจสอบบัญชี) 
บริษัทฯ  ไดวิเคราะห ประเมินผลและแกไขระบบคอมพิวเตอรเพื่อแกไขปญหาป  ค.ศ.  2000 แลวเสร็จเม่ือ

ตนป  2541 ผลปรากฏวาบริษัทฯ ไมมีผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนตอระบบคอมพิวเตอรและระบบการจัดการภายใน
องคกร   ระบบการผลิต  ระบบการขายและการจัดจําหนาย  ระบบรานคาปลีก  และระบบบริการ  นอกจากนี้บริษัทฯ  
กําหนดใหหนวยงานบริหารเปนผูรับผิดชอบระบบการจัดการใหมีความสามารถรองรับปญหาป ค.ศ. 2000 

บริษัทฯ ไมมีผลกระทบที่มีสาระสําคัญในผลการดําเนินธุรกจิของบริษัทรวม เนื่องจากบริษัทรวมเปนบริษัทฯ
ที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีทีทันสมัย 

บริษัทฯ  มีผลกระทบที่เกิดข้ึนจากระบบบัญชี  โดยบริษัทฯ เร่ิมใชโปรแกรมใหมนี้ในไตรมาส 3 ป 2542 ใน
การใชโปรแแกรมใหมนี้  บริษัทฯ มีแนวทางการดําเนินการมิใหมีผลกระทบใด ๆ  ตอการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน  
และคาใชจายที่เกี่ยวของมีมูลคาไมเปนนัยสําคัญแตอยางใด (โดยประเมินจากความพรอมในอุปกรณคอมพิวเตอรที่
บริษทัฯ มีอยูในปจจุบัน)  โดยบริษัทฯ ไดแกไขปญหาป ค.ศ. 2000 นั้น   ไมพบปญหาที่กอใหเกิดผลกระทบกับ
บริษัทฯ 
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6.  สินทรัพยของบริษัทและบริษัทยอย 
 6.1  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ, สิทธิการเชาอาคาร 
 ลักษณะและสภาพของทรัพยสินที่กอใหเกิดรายได 
  1.  อาคารพรอมที่ดิน บริษัทฯ มีสํานักงาน 3 แหงที่บริษัทฯ เปนเจาของและไดเร่ิมใชดําเนินงานแลว 
มูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ 31  ธันวาคม 2542 เปนจํานวนเงินรวม  28.56  ลานบาท  ไดแก 
 (1) เลขที่ 800/43-45 ซอยตระกูลสุข ถนนอโศก-ดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพฯ เปน  อาคารพาณิชย   
   3 คูหาติดกันมีพื้นที่รวมกนั  42  ตารางวา  มีพื้นที่ใชสอยรวม 1,700 ตารางเมตร   ปจจุบันเปนที่ตั้ง
  ของสํานักงานใหญ 

(2) เลขที่ 158 ซอยตระกูลสุข ถนนอโศก-ดินแดง เปนตึก 2 ชั้น 1 หลัง มีพื้นที่ใชสอยรวม 180 ตารางเมตร 
ปจจุบันเปนฝายการตลาด  และอาคาร 4 ชั้นอยูบนพื้นที่ 350 ตารางวา  มีพื้นที่ใชสอยรวม 1,400  
ตารางเมตรเปนฝายผลิตตํารา  ฝายผลิตหนังสือสงเสริมเยาวชน  ฝายการเงิน  ฝายบริหารงานบุคคล
และบริหาร และสวนกลางของซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร 

(3) เลขที่ 800/30 ซอยตระกูลสุข ถ.อโศก-ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ เนื้อที่ประมาณ 16 ตารางวา 
ปจจุบันเปนฝายผลิตวารสารเซมิคอนดัตเตอรอิเลคทรอนิกส วารสารอิเล็กทรอนิกสสมัครเลน และ 
วารสาร Industrial Techology  Review 

 (4) เลขที่ 109/10-12 ซอยทินกรแยก1 ดินแดง 3 ชั้น 3 คูหาพื้นที่ 53.6 ตารางวา ปจจุบันเปนฝายผลิต
  หนังสือทั่วไป และฝายหนังสือตางประเทศ 
 บริษัทฯ ไดเชาอาคารพาณิชย 1 คูหา  เลขที่ 304/78  ซอยทับสุวรรณ 1 ถนนอโศก-ดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ  มีสิทธิการเชาระยะเวลา 14 ปโดยเร่ิมเชาในตนป พ.ศ. 2534 และซื้ออาคารพาณิชย 3 ชั้น 5 คูหา เลขที่ 662 
เขตดินแดง กรุงเทพฯ พื้นที่รวม 85 ตารางวามีพื้นที่ใชสอยรวม 240 ตารางเมตร  

2.  ทรัพยสินรอจําหนาย มูลคาที่ประเมินสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2542 เปนจํานวนเงิน 32.56 ลานบาท เปน
อาคารพรอมที่ดิน  เลขที่ 800/54-62  ซอยตระกูลสุข  ถนนอโศก-ดินแดง  เขตดินแดง  3 ชั้น 9 คูหา เนื้อที่รวม 126 
ตารางวา ซึ่งเดิมบริษัทฯมีวัตถุประสงคซื้อมาเพื่อใชดําเนินงาน แตจากการตรวจสอบสภาพแลวไมเหมาะสมที่จะใช
ดําเนินการของบริษัทฯ จึงทําการปรับปรุงเพื่อขาย  สวนอาคารพรอมที่ดิน เลขที่ 109/24-25 ซอยทินกรแยก 1 ดินแดง 
3 ชั้น 2 คูหา เนื้อที่ 53.1 ตารางวา ซึ่งไดมีการจําหนายตามมติการประชุมใหญสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2538 เม่ือเดือน
พฤษภาคม 2539  (ในป 2542 บริษัทฯ ไดมอบหมายใหผูชํานาญการประเมินราคาอิสระแหงหนึ่ง ประเมินราคา
ทรัพยสินรอจําหนายทุกแหง ปรากฎวาทรัพยสินรอจําหนายมีราคาสินทรัพยสุทธิที่แสดงในงบดุลของบริษัทฯ สูงกวามูล
คาที่คาดวาจะไดรับคืน ซึ่งเปนราคาที่กิจการสามารถไดรับจากการขาย โดยสินทรัพยในตลาดซื้อขายคลอง จํานวนเงิน 
32.56 ลานบาท เทียบกับราคาตามบญัชี 54.12 ลานบาท บริษัทฯ จึงปรับราคาทรัพยสินรอจําหนายลดลง) 

3.  ที่ดินและอาคารที่ไมไดใชดําเนินงาน มูลคาที่ประเมินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 เปนจํานวนเงิน 
44.32 ลานบาท บริษัทฯ ไดซื้อที่ดินประมาณ 10 ไรในซอยวัชรพล  ถนนรามอินทรา กรุงเทพฯ ในป 2537  ในอนาคต
พื้นที่สวนนี้จะนํามาใชเปนคลังพัสดุ และสํารองสําหรับการขยายงานของบริษัทฯตอไป มูลคาที่ประเมินสุทธิ ณ 31 
ธันวาคม 2542 เปนจํานวนเงิน 32.00 ลานบาท และที่ดินวางเปลา ซอยนกแกว ลาดพราว 71 มีเนื้อที่ 2 ไร 3 งาน 49 
ตารางวา มีมูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2542 เปนจํานวนเงิน 12.32 ลานบาท  (ในป 2542 บริษัทฯ ได
มอบหมายใหผูชํานาญการประเมินราคาอิสระแหงหนึ่ง  ประเมินราคาที่ดินและอาคารที่ไมไดใชดําเนินงานทุกแหง 
ปรากฏวาที่ดินแหงหนึ่งมีราคาสินทรัพยสุทธิที่แสดงในงบดุลของบริษัทฯ สูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ซึ่งเปนราคา
ที่กิจการสามารถไดรับจากการขายสินทรัพยในตลาดซื้อขายคลอง จํานวนเงิน 32.00 ลานบาท เทียบกับราคาตามบัญชี 
จํานวนเงิน 49.50 ลานบาท บริษัทฯ จึงปรับราคาที่ดินลง สวนที่ดินอีกแหงหนึ่งมีมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนสูงกวายอด
สินทรัพยสุทธิ) 
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สําหรับคลังพัสดุ  ณ 31 ธันวาคม 2542 บริษัทฯ มีคลังพัสดุเก็บสินคาดังนี้ 
1) เลขที่ 46/45-50 ชั้นที่ 10 อาคารเนชั่นทาวเวอร หมูที่ 10 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา 

เขตบางนา กรุงเทพฯ  
2) เลขที่ 167/5  หมูที่ 4  แขวงบางบอ  เขตบางบอ  กรุงเทพฯ 

 4.  เคร่ืองคอมพิวเตอร  ประกอบดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร เพื่อใชในระบบงานบัญชี, การเงิน คลังพัสดุ และ
งานบุคคล และระบบการรายงานเพื่อการตัดสินใจ ระบบไมโครคอมพิวเตอรเพื่อใชในการพิมพ และจัดรูปแบบเลม และ
ระบบไมโครคอมพิวเตอร ณ จุดขายในซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรสาขาตางๆ 
 5.  สิทธิการเชาในศูนยการคา ปจจุบันบริษัทฯ ไดมีสิทธิการเชา และเงินมัดจําเพื่อสิทธิการเชาพื้นที่ใน
ศูนยการคาชั้นนํา 9 แหง เพื่อประกอบธุรกิจการขายปลีกหนังสือทุกประเภท  ประกอบดวย 

      มูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2542 เปนจํานวนเงิน  153.05  ลานบาท  

 - พื้นที่ในศูนยการคาฟอรจูนทาวน ตั้งอยูบนถนนรัชดาภิเษก บริเวณส่ีแยก อ.ส.ม.ท. พื้นที่เชาอยูชั้นใต
  ดิน รวมเนื้อที่ประมาณ 288 ตารางเมตร  ระยะเวลาการเชา 20 ป ซึ่งไดทําสัญญาเชาแลว เม่ือวันที่ 
  28  กุมภาพันธ  2534 

- พื้นที่ในศูนยการคาสีลมคอมเพล็กซ ตั้งอยูบนถนนสีลม พื้นที่เชาอยูบนชั้น 4 รวมเนื้อที่ประมาณ 382 
   ตารางเมตร ระยะเวลาการเชา 20 ป  ซึ่งไดทําสัญญาเชาแลว เม่ือวันที่ 13 พฤศจิกายน  2534 

- พื้นที่ในศูนยการคาอิมพีเรียลเวิลด ตั้งอยูบนถนนสุขุมวิท สําโรง พื้นที่เชาอยูชั้นใตดินรวมเนื้อที่    
   ประมาณ 368 ตารางเมตรระยะเวลาการเชา 25 ปซึ่งไดทําสัญญาเชาแลวเม่ือวันที่ 4 กันยายน  2535 

 - พื้นที่ในศูนยการคาเซ็นทรัลซิตี้ บางนา  ตั้งอยูบนถนนบางนา-ตราด พื้นที่เชาอยูบนชั้น 3 รวมเนื้อที่
  ประมาณ 472 ตารางเมตร ระยะเวลาการเชา 30 ป ซึ่งไดทําสัญญาเชาเม่ือวันที่ 17 มิถุนายน  2536 

- พื้นที่ในศูนยการคาฟวเจอรปารค บางแค ตั้งอยูบนถนนเพชรเกษม พื้นที่เชาอยูชั้นใตดิน รวมเนื้อที่ 
   ประมาณ 284 ตารางเมตร ระยะเวลาการเชา 27 ป ไดทําสัญญาเชาแลวเม่ือวันที่ 22 สิงหาคม 2537 

 - พื้นที่ในศูนยการคาเดอะมอลล บางกะป  คอมเพล็กซ   ตั้งอยูบนถนนลาดพราว  พื้นที่เชาอยูชั้น  G 
  รวมเนื้อที่ประมาณ 294 ตารางเมตร ระยะเวลาการเชา 28 ปไดทําสัญญาเชาวันที่ 22เมษายน  2536 

 - พื้นที่ในศูนยการคาเดอะมอลลชอปปงเซ็นเตอร ตั้งอยูบนถนนเพชรเกษม พื้นที่เชาอยูชั้น G รวมเนื้อที่
  ประมาณ  296 ตารางเมตร ระยะเวลาการเชา 28 ป ซึ่งไดทําสัญญาเชาวันที่ 30  พฤศจิกายน  2537 

 - พื้นที่ในศูนยการคาฟวเจอรปารค รังสิต ตั้งอยูบนถนนวิภาวดีรังสิต   พื้นที่เชาอยูบนชั้น BF เนื้อที่
  ประมาณ  286 ตารางเมตร ระยะเวลาการเชา 27 ป ไดทําสัญญาเชาเม่ือวันที่ 25  กรกฎาคม 2538 

 - พื้นที่ในศูนยการคาเซ็นทรัล ปนเกลา ตั้งอยูบนถนนปนเกลา-นครชัยศรี พื้นที่เชาอยูบนชั้น 3 เนื้อที่
  ประมาณ 475 ตารางเมตร ระยะเวลาเชา 20 ป ไดทําสัญญาเชาเม่ือวันที่ 25 สิงหาคม 2538 
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 6.2  เงินลงทุนของบริษัท 
 ขอมูลของ บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2542 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทอ่ืน 3 บริษัท ดังนี้ 

 

 ที่มาของขอมูล : บัญชีรายชื่อผูถือหุนป 2542 คัดสําเนาจากกรมทะเบียนการคา  กระทรวงพาณิชย  

 

 บริษัทรวม 
 บริษัท เธิรดเวฟบรอดคาสติ้ง จํากัด 
 ประเภทกิจการ  :    ผลิตและดําเนินการรายการโทรทัศนและวิทยุ 
 ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว  :    5,000,000 บาท 
 จํานวนรอยละของเงินลงทุน  :    30.00 
 มูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน(วิธีราคาทุน) :    1,500,000  บาท  
 หัก คาเผื่อการลดราคาของเงินลงทุน  :    (1,500,000) บาท 
 เงินใหกูยืม  :    3,300,000  บาท 
 หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ประนอมหนี้ ) :    (3,300,000) บาท 
 ลักษณะความสัมพันธ  :    บริษัทรวม 
 ผูถือหุนรายใหญรายอ่ืนที่เหลือ      :    นายอุดม  ไพรเกษตร                       76,980  หุน (15.40%) 
 ผูถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ข้ึนไป           นางสาวประภาพร  นิลสุวรรณาโฆฆิต   76,980  หุน (15.40%) 
 (บอจ.5 ลงวันที่ 25 เมษายน 2541)           นางสาวกัลยา  สุขมา         76,979  หุน (15.40%) 
            นายเอกชัย  อธิคมนันทะ                   50,000  หุน (10.00%) 
            นายประยุทธ  สมบุญ                    50,000  หุน (10.00%) 

 

 บริษัทที่เกี่ยวของกัน 
 บริษัท ยูนิตี้เอ็นเตอรไพส จํากัด  
 ประเภทกิจการ : เปน Holding Company ลงทุนในบริษัทฯตางๆ 
 ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว : 261,000,000 บาท 
 จํานวนรอยละของเงินลงทุน :    ไมมีในนามบริษัทซีเอ็ด 
 มูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน : ไมมี     
 ลักษณะความสัมพันธ : การมีผูบริหารรวมกัน 
 ผูถือหุนรายใหญตั้งแตรอยละ 10 ข้ึนไป : นายทนง  โชติสรยุทธ 4,111,270 หุน 15.75% 
 (บอจ.5 ลงวันที่ 30 เมษายน 2542)  นายพงษศักดิ์  ศิวะภัทรกําพล 4,111,270 หุน 15.75% 
   นายวัฒนา  เชียงกุล 4,111,270 หุน 15.75% 
   นายยืน  ภูวรวรรณ 2,983,412 หุน 11.43% 
   นายฤทธ์ิ  ธีระโกเมน 2,983,411 หุน 11.43% 
   นายวิบูลศักดิ์ อุดมวนิช     2,222,944 หุน   8.52%  
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 บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด 
 ประเภทกิจการ   :    สํานักพิมพผูผลิตวารสารเทคนิคและคูมือวิศวกร 
 ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว   :    400,000 บาท 
 จํานวนรอยละของเงินลงทุน   :    25.00 
 มูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน(วิธีสวนไดเสีย) :    8,291,955.44 บาท  
 ลักษณะความสัมพันธ   :    บริษัทรวม 
 ผูถือหุนรายใหญรายอ่ืนที่เหลือ              :    นายสมมาตร สุพานิชยวิทย 600 หุน (15%) 
 (ผูถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ข้ึนไป)          บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล -              
 (บอจ.5 ลงวันที่ 15  เมษายน 2542)              เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนส    500 หุน (12.5%) 
                                                                          นางสิริรัตน  สุพานิชยวิทย 500 หุน (12.5%) 
 อื่น ๆ 
 บริษัท อินเตอรเนช่ันแนลซอฟทแวรแฟคตอร่ี จํากัด 
 ประเภทกิจการ  :    ออกแบบและผลิตซอฟทแวรจําหนายในและตางประเทศ 
 ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว  :    50,000,000 บาท 
 จํานวนรอยละของเงินลงทุน  :    3.00 
 มูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน(วิธีราคาทุน) :    1,500,000.00  บาท 
 หัก คาเผื่อการลดราคาของเงินลงทุน  : (1,500,000.00) บาท 
 ลักษณะความสัมพันธ  : การมีผูบริหารรวมกัน 

(บอจ.5  ลงวันที่  16  สิงหาคม  2542) 
หมายเหต ุ เนื่องจากบริษัทลงทุนในบริษัท อินเตอรเนชั่นแนลซอฟทแวรแฟคตอรี่ จํากัด นอยกวารอยละ 5 
                   จึงไมระบุรายชื่อผูถือหุน   

ในการเขาไปลงทุนในบริษัทฯรวมดังกลาว บริษัทฯไมไดเขาไปมีบทบาทในการบริหารงานใดๆ นอกเหนือจาก
การสงผูแทนเขาไปรวมเปนกรรมการของบริษัทฯ นั้นๆ 
 ในแงความสัมพันธในการดําเนินธุรกิจแลว บริษัทฯรับเปนผูจําหนายแตผูเดียวเฉพาะหนังสือใหแก บริษัท เอ็ม
แอนดอี จํากัด ซึ่งในปจจุบันยังเปนมูลคานอยมาก เม่ือเทียบกับรายไดจากการขายวารสาร และหนังสือทั้งหมดของ
บริษัทฯ 
6.3 มูลคาสินทรัพยสุทธิ (พันบาท) 

เพิ่มขึ้น    เพิ่มขึ้น     เพิ่มขึ้น      
เพิ่มขึ้น 
(ลดลง)    (ลดลง)     (ลดลง)      (ลดลง) 

      2542  % 2541 % 2540 % 2539 % 
  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท 
 1.  มูลคาสินทรัพยสุทธิ                               342,080    0.23      341,299     19.63     285,289     6.22    268,581      40.15  
 
 2.  มูลคาสินทรัพยสุทธิ 342,080      0.23     341,299     19.63     285,289     6.22    268,581      40.15  
     หัก หนี้ที่อาจเกิดขึ้นจากการค้ําประกัน           2,660    31.03        2,030        6.28                 (100.00)      1,910    
117.04 
                รวม                                       339,420     0.04     339,269     18.92     285,289     6.98    266,671      39.80  
     จํานวนหุน(ถัวเฉล่ียระหวางป) 21,099                  18,546            15,222                 14,049 
  
     3.  มูลคาสินทรัพยสุทธิตอหุน  ขอ 1 16.21                   18.40             18.74            19.12  
                                       ขอ 2               16.09                   18.29                   18.74              18.98            
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7. บุคคลที่มีผลประโยชนรวมและรายการระหวางกัน   

รายการระหวางกันกับบริษัทยอย ที่มีสาระสําคัญ สรุปไดดังนี้ 
 2542 2541 2540 2539 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
เงินลงทุนระหวางกัน เลิกกิจการ เลิกกิจการ 2,998 2,998 
ลูกหนี้เงินทดรองและเจาหนี้เงินทดรองระหวางกัน   401 362 
ดอกเบี้ยคางรับและดอกเบี้ยคางจายระหวางกัน   251 3 
เงินใหกูยืมและเงินกูยืมระหวางกัน   3,000 - 
ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจายระหวางกัน   250 - 

ในไตรมาสแรก ป 2541 บริษัท ยูนิไดเรคท จํากัด (บริษัทยอย) ไดเลิกกิจการและจายคืนทุนหลังหักคาใชจาย 
และหนี้สินทั้งหมดใหบริษัทฯ ครบถวนแลว จึงมิไดนํางบการเงินของบริษัทฯ ยอยมาจัดทํางบการเงินรวม  
 
8.  ปจจัยความเส่ียง 

ความเส่ียง มาตราการรองรับ และผลกระทบเชิงตัวเลข(ถามี) ที่อาจเกิดข้ึนและมีผลกระทบตอบริษัทฯอยางมี
นัยสําคัญ 

 1. ความเส่ียงทางดานการละเมิดลิขสิทธ์ิหนังสือ หนังสือเชิงวิชาการสวนใหญของบริษัทฯ มีทั้งซื้อ
ลิขสิทธ์ิมาจากตางประเทศ และจากนักเขียนในประเทศ อยางไรก็ตามแมวาบริษัทฯ ปฏิบัติอยางรัดกุมและเครงครัด  
เพื่อลดความเสี่ยงจากการซื้อลิขสิทธ์ิจากนักเขียนในประเทศแลว แตก็อาจมีความเส่ียงที่จะถูกฟองรอง กรณีละเมิด
ลิขสิทธ์ิผูอ่ืนได  เชน นักเขียนละเมิดลิขสิทธ์ิมากอนและมาจําหนายใหบริษัทฯ  ผลกระทบเชิงตัวเลข บริษัทฯ ก็อาจ
ถูกฟองรองในฐานะผูพิมพหรือผูจัดจําหนายได ซึ่งที่ผานมากรณีนี้มี 1-2 คร้ังเทานั้น มูลคาผลกระทบไมมีนัยสําคัญ 

 2.  ความเส่ียงทางดานชองทางการจัดจําหนายตามศูนยการคาช้ันนําและซุปเปอรเซ็นเตอร  ชอง
ทางการจําหนายสวนหนึ่งของบริษัทฯ  คือ การเปดรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรเปดในศูนยการคาชั้นนํา  และซุปเปอรเซ็น
เตอรชั้นนํา ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ซึ่งหากศูนยการคาดังกลาวประสบภัยหรือภาวะใดๆ ที่ไมสามารถเปด
ดําเนินการได บริษัทฯก็อาจสูญเสียรายไดบางสวนไป แตความเส่ียงดังกลาวก็สามารถลดลงไดเนื่องจากการทํา
ประกันภัยตางๆไวอยางครอบคลุม และเหตุการณดังกลาวนี้ก็เกิดข้ึนไมเปนปกติ อีกทั้งการเปดรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร
นี้ มิไดผูกมัดหรือเปดทําการเฉพาะศูนยการคาใดศูนยการคาหนึ่ง แตเปดกระจายอยูหลายๆกลุมผูประกอบการคา ไม
วาจะเปนกลุมเซ็นทรัล, กลุมเดอะมอลล, กลุมโรบินสัน, กลุมฟวเจอรปารค ,กลุมโลตัสซูปเปอรเซ็นเตอร, กลุมคารฟูร, 
หางไดอานาดีพาทเมนสโตร, กลุมแม็คโครออฟฟส  และการเปดตามสถาบันทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฯลฯ  จึง
เปนการลดความเสี่ยงของภาระผูกพันหรือเหตุการณที่ไมอาจคาดการณไดของกลุมธุรกิจตางๆ เหลานี้  ผลกระทบ
เชิงตัวเลข  มีภาวะเทากับราคาทุนของสินคาคงเหลือ ณ สาขา (หมายเหตุประกอบงบการเงิน 4 ป 2542: 32.33 ลาน
บาท) สําหรับผลกระทบที่มีตอทรัพยสินไมมีสาระสําคัญเนื่องจากการเปนเชา ยกเวนเกาสาขาแรกที่เปนลักษณะสิทธิ
การเชา (หมายเหตุประกอบงบการเงิน 8 ป 2542: 153.05 ลานบาท) 
 3. ความเส่ียงในเร่ืองผลิตภัณฑลาสมัยหรือถูกส่ืออื่นทดแทน เนื่องจากหนึ่งในผลิตภัณฑชั้นนําของ
บริษัทฯ คือ กลุมหนงัสือเชิงวิชาการ หมวดคอมพิวเตอร ที่มีสวนแบงตลาดประมาณ 90+% และในปจจุบันอุตสาห-
กรรมเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรเติบโตและมีพัฒนาการอยางรวดเร็ว จึงทําใหอายุหนังสือในกลุมนี้คอนขางส้ัน
กวาปกติ แตบริษัทฯไดปรับตัวและรองรับโดยการผลิตหนังสือกลุมนี้ใหมีปริมาณที่เหมาะสมกับการขายในชวงนั้นและ
บริษัทฯ ยังมีคณะกรรมการพิจารณาผลิตภัณฑใหม  ดูแลการผลิตอยางใกลชิด  ทําใหหนังสือในกลุมคอมพิวเตอรและ 
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หมวดอ่ืนๆ นี้ทันสมัยอยูตลอดเวลา สําหรับการถูกทดแทนดานส่ืออ่ืนนั้นจะยังไมมีนัยสําคัญในระยะ 5 ปนับจากนี้ 
เพราะไมวาเทคโนโลยีจะกาวไปไกลถึงไหน หนังสือก็ยังเปนส่ือเดียวที่ใหความรูไดสะดวกทุกหนทุกแหง ทุกเวลา 
ราคาถูกและมีอายุยาวนานที่สุด และในปจจุบันนี้ ทางบริษัทฯไดจัดทําเว็บไซด ชื่อ www.se-ed.com เพื่อใหประชาชน
ทั่วไปที่สนใจเขาไปดูรายชื่อ และรายละเอียดบางสวนของหนังสือที่ทางบริษัทมีไวจําหนาย 

4. ความเส่ียงเกี่ยวกับการขาดแคลนแหลงวัตถุดิบที่สําคัญคือกระดาษ กระดาษเปนวัตถุดิบที่สําคัญใน
การผลิตหนังสือ ซึ่งบริษัทฯซื้อวัตถุดิบจากผูจัดจําหนายในประเทศ ดังนั้น จึงไดรับความผันผวนจากราคาและปริมาณ
การใชกระดาษในทองตลาด ซึ่งสงผลถึงราคากระดาษที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แตไมถึงกับขาดแคลนจนหาซื้อ
ไมได ประกอบดวยซีเอ็ดมีกลยุทธในการตั้งราคาขายตามภาวะตนทุนจริง  จึงไมไดรับผลกระทบมากนัก 

 5.  ความเส่ียงเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการพิมพ อุตสาหกรรมการพิมพเปนกลุมธุรกิจสําคัญที่บริษัทฯ ใช
เปนฐานรองรับกําลังการผลิตหนังสือและวารสารของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯไมไดลงทุนสรางโรงงานและซื้อเคร่ืองจักร
เพื่อการพิมพนี้เอง จึงทําใหบริษัทฯไมมีความเส่ียงเนื่องจากการลงทุนเอง ดังนั้น การที่บริษัทฯใชโรงพิมพหลายโรง
พิมพเปนการรองรับกําลังการผลิต ซึ่งทําใหบริษัทฯสามารถควบคุมคาใชจายในการพิมพใหเหมาะสมได เพราะโรง
พิมพตองแขงขันเสนอราคาคาพิมพอยูตลอดเวลา และยังชวยใหบริษัทฯสามารถกําหนดระยะเวลาการผลิตไดแนนอน  
นอกจากนี้ เม่ือภาวะเศรษฐกิจถดถอย ยกตัวอยางเชนในปพ.ศ.2540 จนถึงปจจุบัน  อุตสาหกรรมการพิมพเกิดการ
ชลอตัว จะเห็นไดวาบริษัทฯ ไมตองแบกรับภาระตนทุนของโรงงานและเครื่องจักร เชน สํานักพิมพอ่ืน ๆ       

 6.  ความเส่ียงเกี่ยวกับภาวะการขาดแคลนบุคลากรเช่ียวชาญเฉพาะดาน    เนื่องจากผลิตภัณฑของ
บริษัทฯเปนหนังสือเชิงวิชาการ ไมวาจะเปนวารสารหรือตําราทางดานกลุมคอมพิวเตอร, กลุมอิเล็กทรอนิคส, เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม ลวนแตตองใชบุคลากรที่เชี่ยวชาญและมีความสามารถเฉพาะดานเปนแรงงานสําคัญซึ่งคนกลุมนี้ก็
จําเปนในการพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นๆ เชนเดียวกัน ดังนั้น ผลตอบแทนจากการจางแรงงานของอุตสาหกรรมอื่นๆ 
อาจจะมากกวาผลตอบแทนของธุรกิจผลิตและจําหนายหนังสือ จึงทําใหเกิดภาวะขาดแคลนและตองจางแรงงานใน
อัตราที่สูงสําหรับบริษัทฯ  ผลระทบเชิงตัวเลข  ไมมีสาระสําคัญ   เพราะสามารถจัดสรรหาบุคคลากรเพื่อทดแทนได  
 
9.  ปจจัยอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจลงทุน 

 ขอพิพาททางกฎหมาย ไมมี 

 นโยบายการจายเงินปนผล  บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหัก
ภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัทฯ  ตั้งแตรอบปบัญชี พ.ศ.2534 เปนตนไป  โดยจะเสนอใหมีการจายเงินปนผลในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปถัดจากปที่ดําเนินการ 

 นโยบายการสํารองตามกฎหมาย  บริษัทฯ มีนโยบายตั้งสํารองตามกฎหมายเมื่อ การประชุมใหญสามัญ
ประจําป เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ บริษัท มหาชน จํากัด พ.ศ. 2535  บริษัทฯ ตองจัดสรรสํารองไมนอยกวา
รอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีไมนอยกวารอยละ 10 
ของทุนจดทะเบียนทุนสํารองดังกลาวจะนําไปจายเงินปนผลไมได 
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10. ฐานะการเงินและการดําเนินงาน 
 ผูสอบบัญชีและนโยบายบัญชีที่สําคัญและตารางสรุปงบดุล งบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด 
 นายสมชาย  คุรุจิตโกศล เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3277 จากสํานักงานเอ เอ็ม ซี เปนผูที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด(มหาชน)  
 
งบการเงินเฉพาะบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด(มหาชน) 
สําหรับป 2542 และ 2541 
 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนญุาต 

เสนอตอผูถือหุนและคณะกรรมการของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)  จํากัด 
 ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 และ 2541 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน งบกําไรสะสม และงบกระแสเงินสด สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของ 
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)   ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของ
ขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการ
ตรวจสอบของขาพเจา 
 นอกจากที่จะกลาวในวรรคถัดไป ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อม่ันอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดง
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบ
รายการ ทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่
กิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําข้ึน ตลอดจนการ
ประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบ
ดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
 บัญชีเงินลงทนุในบริษัทรวม ณ วันที ่31 ธันวาคม 2542 และ 2541  ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอที่ 6  บริษัทฯ ไมไดรับรูสวนไดเสียจากเงินลงทุนในบริษัทรวม สําหรับปส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2542 และ 2541  
ของบริษัทรวมเนื่องจากบริษัทรวมดังกลาว จัดทํางบการเงินยังไมแลวเสร็จ 
 ขาพเจาเห็นวา  ยกเวนผลของรายการปรับปรุงที่อาจเกิดข้ึนตองบการเงิน สําหรับปส้ินสุดวันที ่ 31 
ธันวาคม 2542 และ 2541  ถาเงินลงทุนในบริษัทรวมไดรับรูสวนไดเสียจากการลงทุน ดังที่กลาวในวรรคสาม เพื่อให
เปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย  วาดวยการดํารงสถานะการเปนบริษัทจดทะเบียน  งบการเงินขางตนนี้
แสดงฐานะการเงิน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2542 และ  2541 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด  สําหรับปส้ินสุดวัน
เดียวกันของแตละปของ  บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)   โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป  
        บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด 
 
 
              (นายสมชาย  คุรุจิตโกศล) 
        ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3277 
 
กรุงเทพมหานคร 
วันที่  4  กุมภาพันธ  2543 
งบการเงินเฉพาะบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด(มหาชน) 
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สําหรับป 2540 และ 2539 
 

รายงานของผูสอบบัญชี 

เสนอตอผูถือหุน  บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)   
 ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2540 และ 2539 งบกําไรขาดทุนรวม งบกําไร
สะสมรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย  และงบการเงินเฉพาะบริษัทของ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) เชนเดียวกัน ตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งรวมทั้งการทดสอบรายการบัญชีและวิธีการตรวจสอบอ่ืนที่เห็นวาจําเปนแลว 
 งบการเงินของบริษัทรวม ที่นํามาใชในการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทรวม ตามวิธีสวนไดเสีย ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2540 และ 2539 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 8 ยังมิไดผานการตรวจสอบบัญชีจาก
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืน 
 ขาพเจาเห็นวา ข้ึนอยูกับผลของรายการปรับปรุงที่อาจมีข้ึนตองบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะ
บริษัทสําหรับป ส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2540 และ 2539 ถาบริษัทรวมดังกลาวในวรรคกอน ไดผานการตรวจสอบ
จากผูสอบบัญชีรับอนญุาตอ่ืนแลว งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2540 และ 2539 
ผลการดําเนินงานรวม  และกระแสเงินสดรวม สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษทั ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด 
(มหาชน) เชนเดียวกัน  โดยถูกตองตามที่ควรและไดจัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งถือปฏิบัติ
เชนเดียวกันโดยสมํ่าเสมอ 
 
        บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด 
 
 
              (นายสมชาย  คุรุจิตโกศล) 
        ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3277 
 
 
 
กรุงเทพมหานคร 
วันที่  6  กุมภาพันธ  2541 
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สรุปฐานะการเงินผลการดําเนินงาน 3 ปที่ผานมา 
                                 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)   

                                   ตารางงบดุล   
                                        ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542, 2541, 2540 และ 2539    

        หนวย : พันบาท 
  2542  2541  2540  2539  
  บาท % บาท % บาท % บาท % 

             สินทรัพย         
สินทรัพยหมุนเวียน         
     เงินสดและเงินฝากธนาคาร   34,305 4.8%         26,720 4.1%          14,407 2.3%       15,146 2.3% 
     เงินลงทุนระยะสั้น (หมายเหตุ  2) 176,460 24.9%        100,121 15.2%                - 0.0%       10,000 1.5% 
     ตั๋วเงินรับ  7,299 1.0%           6,309 1.0%          20,487 3.3%       11,942 1.8% 
     ลูกหนี้การคา-สุทธิ (หมายเหตุ  3) 44,625 6.3%         39,150 5.9%          65,157 10.3%       84,467 13.0% 
     สินคาคงเหลือ-สุทธิ (หมายเหตุ  4) 85,055 12.0%         89,331 13.6%        116,158 18.5%      119,815 18.5% 
     คาลิขสิทธ์ิจายลวงหนา  4,419 0.6%           5,301 0.8%           5,897 0.9%       12,280 1.9% 
     คาแปลจายลวงหนา  7,522 1.1%           8,699 1.3%          11,171 1.8%         8,897 1.4% 
     สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  5,627 0.8%           3,941 0.6%           5,901 0.9%       10,067 1.6% 
             รวมสินทรัพยหมุนเวียน  365,312 51.5%        279,572 42.5%        239,178 38.0%      272,614 42.0% 
บัตรเงินฝาก (หมายเหตุ  5) 10,549 1.5%         10,549 1.6%          10,549 1.7%             - 0.0% 
เงินลงทุนในบริษัทยอย       - 0.0%       - 0.0%           2,952 0.5%         3,056 0.5% 
เงินลงทุนและเงินใหกูยืมแกบริษัทรวม         
   และบริษัทท่ีเก่ียวของกัน-สุทธิ (หมายเหตุ  6) 8,292 1.2%           7,903 1.2%           7,967 1.3%         7,376 1.1% 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ (หมายเหตุ  7) 87,375 12.3%         74,841 11.4%          76,617 12.2%       75,565 11.6% 
สิทธิการเชาอาคาร (หมายเหตุ  8) 153,049 21.6%        164,650 25.0%        173,291 27.5%      181,932 28.0% 
ทรัพยสินรอจําหนาย (หมายเหตุ  9) 32,560 4.6%         51,814 7.9%          50,609 8.0%       42,673 6.6% 
ท่ีดินและอาคารท่ีไมไดใชดําเนินงาน (หมายเหตุ  10) 44,316 6.3%         61,811 9.4%          64,007 10.1%       64,007 9.8% 
สินทรัพยอื่น  7,233 1.0%           6,584 1.0%           4,369 0.7%         2,352 0.4% 
             รวมสินทรัพย  708,686 100%        657,724 100%        629,539 100%      649,575 100% 

             หนี้สินและสวนของผูถือหุน         
หนี้สินหมุนเวียน         
     เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (หมายเหตุ  11) 7,054 1.0%           8,497 1.3%          15,043 2.4%       16,067 2.5% 
     เงินกูยืมระยะสั้น                                        - 0.0%               - 0.0%                - 0.0%       10,000 1.5% 
     ตั๋วเงินจาย  25,003 3.5%         15,313 2.3%          15,855 2.5%       15,540 2.4% 
     เจาหนี้การคา   148,797 21.0%         69,999 10.6%          64,095 10.2%       63,309 9.8% 
     สวนของหนี้ระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระในหนึ่งป (หมายเหตุ  12) 44,467 6.3%         33,385 5.1%          23,305 3.7%       28,139 4.3% 
     คาลิขสิทธ์ิคางจาย  8,980 1.3%           7,615 1.2%          10,000 1.6%       14,756 2.3% 
     คาแปลคางจาย  870 0.1%           1,381 0.2%           2,560 0.4%         5,927 0.9% 
     ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย  11,556 1.6%           4,155 0.6%           1,243 0.2%       10,219 1.6% 
     หนี้สินหมุนเวียนอื่น  14,111 2.0%         11,753 1.8%           9,600 1.5%       11,836 1.8% 
            รวมหนี้สินหมุนเวียน  260,838 36.8%      152,098 23.1%        141,701 22.5%      175,792 27.1% 
เงินกูยืมจากบริษัทยอย  - 0.0% - 0.0% 3,000 0.5% - 0.0% 
เงินกูยืมระยะยาว (หมายเหตุ  12) 104,753 14.8%        164,327 25.0%        199,549 31.7%      205,202 31.6% 
หนี้สินอื่น  1,015 0.1% - 0.0% - 0.0% - 0.0% 
             รวมหนี้สิน  366,606 51.7%        316,425 48.1%        344,250 54.7%      380,994 58.7% 
สวนของผูถือหุน         
   ทุนเรือนหุน   ทุนจดทะเบียน (หมายเหตุ  13)        
          หุนสามัญ 50,000,000 หุน @ 10.00 บาท  500,000         500,000        500,000       500,000  
      ทุนท่ีออกและเรียกชําระแลว         
          หุนสามัญ 21,098,713 หุน @ 10.00 บาท   210,987 29.8%        210,987 32.1%                - 0.0%             - 0.0% 
          หุนสามัญ 15,222,090 หุน @ 10.00 บาท  - 0.0%               - 0.0%        152,221 24.2%      152,221 23.4% 
          หุนสามัญ 11,200,000 หุน @ 10.00 บาท  - 0.0%               - 0.0%                - 0.0%             - 0.0% 
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   สวนเกินมูลคาหุน  81,043 11.4%         81,043 12.3%          40,080 6.3%       40,080 6.2% 
รายการขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึน                      (หมายเหตุ  2)    (1,436) -0.2%               - 0.0%               - 0.0%               - 0.0% 
กําไรสะสม   จัดสรรแลว         
             สํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ  14) 5,439 0.8%           5,439 0.8%           3,481 0.6%         3,481 0.5% 
          ยังไมไดจัดสรร  46,047 6.5%         43,830 6.7%          89,507 14.2%       72,799 11.2% 
             รวมสวนของผูถือหุน  342,080 48.3%        341,299 51.9%        285,289 45.3%      268,581 41.3% 
                 รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน  708,686 100%        657,724 100%        629,539 100%      649,575 100% 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้        

 
                   บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)   

                      ตารางงบกําไรขาดทุน   
                      ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542, 2541, 2540 และ 2539    

        หนวย: พันบาท 
  2542  2541  2540  2539  
  บาท % บาท % บาท % บาท % 

รายได          
       รายไดจากการขาย  757,528 93.4%        612,061 96.0%        659,668 98.1%      636,074 98.9% 
       หนี้สูญรับคืน  11,962 1.5%               - 0.0%               - 0.0%               - 0.0% 
       รายไดอื่น  40,454 5.0%         25,183 4.0%          12,784 1.9%         7,301 1.1% 
        สวนแบงกําไรในบริษัทรวม  989 0.1%               - 0.0%               - 0.0%               - 0.0% 
                   รวมรายได  810,933 100%        637,244 100%        672,452 100%      643,375 100% 
คาใชจาย          
       ตนทุนขาย  517,509 63.8%        431,703 67.8%        416,044 61.9%      402,754 62.6% 
       คาใชจายในการขายและบริหาร  220,143 27.1%        163,826 25.7%        146,764 21.8%      138,163 21.5% 
       รายการขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย (หมายเหตุ 9,10) 39,056 4.8%               - 0.0%               - 0.0%               - 0.0% 
       หนี้สงสัยจะสูญ (หมายเหตุ  3) - 0.0%         27,807 4.4%           3,419 0.5%         3,628 0.6% 
       คาตอบแทนกรรมการ (หมายเหตุ  15) 489 0.1%             850 0.1%              802 0.1%           736 0.1% 
       ดอกเบ้ียจาย  17,883 2.2%         32,754 5.1%          33,959 5.1%       38,197 5.9% 
                  รวมคาใชจาย  795,080 98.0%        656,940 103.1%        600,989 89.4%      583,478 90.7% 
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนผลกระทบจากการ
ใชระบบแลกเปลี่ยนเงินตราแบบลอยตัว 

  
15,853 

 
2.0% 

 
       (19,696) 

 
-3.1% 

 
       71,463 

 
10.6% 

 
      59,897 

 
9.3% 

กําไร(ขาดทุน)จากการใชระบบแลกเปลี่ยนเงินตรา 
    แบบลอยตัวท่ีเกิดข้ึนจริง 

  
          - 

 
0.0% 

 
         - 

 
0.0% 

 
       (14,475) 

 
-2.1% 

 
- 

 
0.0% 

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน 
    กอนภาษีเงินไดนิตบุคคล 

  
15,853 

 
2.0% 

 
(19,696) 

 
-3.1% 

 
56,988 

 
8.5% 

 
59,897 

 
9.3% 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (หมายเหตุ  16) 13,636 1.7%          (5,577) -0.9%        (18,183) -2.7%      (19,102) -3.0% 
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน  2,217 0.3%        (25,273) -4.0%          38,805 5.8%       40,795 6.3% 
บวกกําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานของ          
         - บริษัทยอย  - 0.0%               - 0.0%            (104) -0.1%             58 0.0% 
         - บริษัทรวม  - 0.0%               - 0.0%              458 0.1%         1,202 0.2% 
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ  2,217 0.3%        (25,273) -4%          39,159 5.8%       42,055 6.5% 

          
กําไร(ขาดทุน)ตอหุน (หมายเหตุ  17) 0.11             (1.36)              2.57            2.99  

          
          
          
          
          

          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้         
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                                        บริษัท  ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด  (มหาชน)  
                                         ตารางงบกระแสเงินสดเปรยีบเทยีบ  

                                               ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542, 2541, 2540 และ 2539   
        หนวย: พันบาท 

  2542  2541  2540  2539  
  บาท % บาท % บาท % บาท % 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน         
     กําไร(ขาดทุน)สุทธิ  2,217 1.3%        (25,273) -28.4%          39,159 52.2%       42,055 45.3% 
     ปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)สุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)        
        คาเสื่อมราคา  22,510 13.1%         23,581 26.5%          22,942 30.6%       23,667 25.5% 
        สิทธิการเชาตัดบัญชี  11,600 6.8%           8,641 9.7%           8,641 11.5%         8,641 9.3% 
        (กําไร)ขาดทุนจากการขายทรัพยสิน  - 0.0%               42 0.0% (13) 0.0%        (1,716) -1.8% 
        ขาดทุนจากการโอนตัดทรัพยสินไมมีตัวตน  - 0.0%           2,079 2.3%                - 0.0%             - 0.0% 
         ขาดทุนจากสินคาชํารุด  14,759 8.6% 7,104 8.0% - 0.0% - 0.0% 
         ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย  39,056 22.8% - 0.0% - 0.0% - 0.0% 
        คาใชจายตัดจาย  1,910 1.1%           2,834 3.2%           2,702 3.6%         3,466 3.7% 
        สํารองสินคาเสื่อมสภาพและสินคาสูญหาย  (655) -0.4%           3,074 3.5%           1,665 2.2%             - 0.0% 
        สํารองสินคาเคลื่อนไหวชา   18,198 10.6%           5,639 6.3%                - 0.0%             - 0.0% 
        สํารองรับคืนสินคา (827) -0.5%             725 0.8%            (886) -1.2%         1,172 1.3% 
        หนี้สงสัยจะสูญ (หนี้สูญรับคืน)  (2,096) -1.2%         27,807 31.2%           3,419 4.6%        (2,113) -2.3% 
        สวนไดเสียจากเงินลงทุนในบริษัทยอย 
              และบริษัทรวม 

  
(988) 

 
-0.6% 

 
              - 0.0%

 
(103) 

 
-0.1%          (960)

 
-1.0% 

        ขาดทุนจากการรับคืนเงินลงทุนในบริษัทยอย  - 0.0%               78 0.1%                - 0.0%             - 0.0% 
        คาเผื่อการลดราคาในเงินลงทุน  - 0.0%           1,007 1.1%                - 0.0%             - 0.0% 
        (เพิ่มข้ึน)ลดลงในตั๋วเงินรับ  (990) -0.6%         14,178 15.9% (8,545) -11.4%       12,855 13.8% 
        (เพิ่มข้ึน)ลดลงในลูกหนี้การคา   (2,552) -1.5%          (2,525) -2.8%          16,777 22.3%        (8,805) -9.5% 
        (เพิ่มข้ึน)ลดลงในสินคาคงเหลือ  (28,025) -16.3%         11,010 12.4%           1,992 2.7%        (7,075) -7.6% 
        (เพิ่มข้ึน)ลดลงในคาลิขสิทธ์ิจายลวงหนา   883 0.5%             596 0.7%           6,383 8.5%           277 0.3% 
        (เพิ่มข้ึน)ลดลงในคาแปลจายลวงหนา   1,177 0.7%           2,472 2.8%         (2,274) -3.0%          (413) -0.4% 
        (เพิ่มข้ึน)ลดลงในสินทรัพยหมุนเวียนอื่น  (3,597) -2.1%            (874) -1.0%           1,464 1.9%          (826) -0.9% 
        เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในตั๋วเงินจาย  9,690 5.6%            (542) -0.6%              315 0.4%         5,453 5.9% 
        เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในเจาหนี้การคา  78,798 45.9%           5,904 6.6%              786 1.0%       15,730 16.9% 
        เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในคาลิขสิทธ์ิคางจาย  1,365 0.8%          (2,386) -2.7%         (4,755) -6.3%        (5,532) -6.0% 
        เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในคาแปลคางจาย  (511) -0.3%          (1,179) -1.3%         (3,367) -4.5%         1,051 1.1% 
        เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย  7,402 4.3%           2,912 3.3%         (8,976) -12.0%         7,033 7.6% 
        เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในเจาหนี้คาหุนบริษัทยอย  - 0.0%               - 0.0%                - 0.0%        (2,998) -3.2% 
        เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น  2,357 1.4%           2,153 2.4%         (2,236) -3.0%         1,889 2.0% 
     เงินสดสุทธิไดรับ(ใชไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน  171,681 100%         89,057 100%          75,090 100%       92,851 100% 

        
        
        
        
        
        
        

       
       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้       
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                                บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)   
                                  ตารางงบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ   

                                 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542, 2541, 2540 และ 2539    
        หนวย: พันบาท 

  2542  2541  2540  2539  
  บาท % บาท % บาท % บาท % 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน          
        (เพิ่มข้ึน)ลดลงในเงินลงทุนระยะสั้น  (77,775) 68.1%       (100,121) 82.1%                - 0.0%      (10,000) 143.7 % 
        รับคืนเงินลงทุนในบริษัทยอย  - 0.0%           2,874 -2.4%                - 0.0%       13,460 -193.5% 
        (เพิ่มข้ึน)ลดลงในเงินลงทุนและเงินใหกูยืมแก          
            บริษัทรวม และบริษัทท่ีเก่ียวของกัน  600 -0.5%             400 -0.3%                - 0.0%             - 0.0% 
        (เพิ่มข้ึน)ลดลงในเงินลงทุนในสถาบันการเงิน  - 0.0%               - 0.0%           (549) 1.6%             - 0.0% 
        ซื้อสินทรัพยถาวร  (35,044) 30.7%        (21,558) 17.7%       (24,042) 69.7%      (17,996) 258.7% 
        ขายสินทรัพยถาวร  - 0.0%               62 -0.1%               63 -0.2%         8,057 -115.8% 
        (เพิ่มข้ึน)ลดลงในทรัพยสินรอจําหนาย  (2,307) 2.0%          (1,205) 1.0%         (7,936) 23.0%             - 0.0% 
        (เพิ่มข้ึน)ลดลงในเงินมัดจําสิทธิการเชา   - 0.0% - 0.0%                - 0.0%                - 0.0% 
        (เพิ่มข้ึน)ลดลงในสิทธิการเชาอาคาร  - 0.0% - 0.0%                - 0.0%                - 0.0% 
        (เพิ่มข้ึน)ลดลงในท่ีดินอาคารท่ีไมไดใชดําเนินงาน  - 0.0%            (234) 0.2%                - 0.0%             - 0.0% 
        (เพิ่มข้ึน)ลดลงในสินทรัพยอื่น  (649) 0.6%          (2,215) 1.8%         (2,018) 5.9%          (477) 6.9% 
        เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในหนี้สินอื่น  1,015 -0.9% - 0.0%                - 0.0%                - 0.0% 
     เงินสดสุทธิไดรับ(ใชไป)จากการลงทุน  (114,160) 100%       (121,997) 100%       (34,482) 100%        (6,956) 100% 

          
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน          
        เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร   (1,444) 2.9%          (6,545) -14.5%         (1,024) 2.5%        (7,098) 9.2% 
        เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในเงินกูยืมระยะสั้น  - 0.0%               - 0.0%       (10,000) 24.2%      (80,000) 103.8% 
        เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในเงินกูยืมจากบริษัทยอย  - 0.0%          (3,000) -6.6%           3,000 -7.3%             - 0.0% 
        เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในเงินกูยืมจากกรรมการ  - 0.0% - 0.0% - 0.0%        (1,500) 2.0% 
        เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในสวนหนี้ระยะยาว          
             ท่ีถึงกําหนดชําระในหนึ่งป  11,082 -22.2%         10,080 22.2%         (4,834) 11.7%         4,139 -5.4% 
        เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในเงินกูยืมระยะยาว  (59,574) 119.3%        (35,222) -77.8%         (5,654) 13.7%      (27,496) 35.7% 
        เงินรับจากการเพิ่มทุน  - 0.0%         58,766 129.9%                - 0.0%       40,221 -52.2% 
        สวนเกินมูลคาหุน  - 0.0%         40,963 90.5%                - 0.0%             - 0.0% 
        จายเงินปนผล  - 0.0%        (19,789) -43.7%       (22,835) 55.2%        (5,328) 6.9% 
     เงินสดสุทธิไดรับ(ใชไป)จากการจัดหาเงิน  (49,936) 100%         45,253 100%       (41,347) 100%      (77,062) 100% 

          
          

เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มข้ึน(ลดลง)  7,585 22.1%         12,313 46.1%           (739) -5.1%         8,833 58.3% 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันตนงวด  26,720 77.9%         14,407 53.9%         15,146 105.1%         6,313 41.7% 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด  34,305 100%         26,720 100%         14,407 100%       15,146 100% 

          
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม           
        ดอกเบ้ียจาย  17,964          33,005          34,371        38,569  
        ภาษีเงินไดนิติบุคคล  4,155            1,509          14,859        12,069  

          
          
          
          
          
          
          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้         
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งบการเงินเฉพาะบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
สําหรับป 2542 และ 2541 
 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนญุาต 

เสนอตอผูถือหุนและคณะกรรมการของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)  จํากัด 
 ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 และ 2541 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน งบกําไรสะสม และงบกระแสเงินสด สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของ 
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)   ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของ
ขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการ
ตรวจสอบของขาพเจา 
 นอกจากที่จะกลาวในวรรคถัดไป ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อม่ันอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดง
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบ
รายการ ทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่
กิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําข้ึน ตลอดจนการ
ประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบ
ดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
 บัญชีเงินลงทนุในบริษัทรวม ณ วันที ่31 ธันวาคม 2542 และ 2541  ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอที่ 6  บริษัทฯ ไมไดรับรูสวนไดเสียจากเงินลงทุนในบริษัทรวม สําหรับปส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2542 และ 2541  
ของบริษัทรวมเนื่องจากบริษัทรวมดังกลาว จัดทํางบการเงินยังไมแลวเสร็จ 
 ขาพเจาเห็นวา  ยกเวนผลของรายการปรับปรุงที่อาจเกิดข้ึนตองบการเงิน สําหรับปส้ินสุดวันที ่ 31 
ธันวาคม 2542 และ 2541  ถาเงินลงทุนในบริษัทรวมไดรับรูสวนไดเสียจากการลงทุน ดังที่กลาวในวรรคสาม เพื่อให
เปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย  วาดวยการดํารงสถานะการเปนบริษัทจดทะเบียน  งบการเงินขางตนนี้
แสดงฐานะการเงิน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2542 และ  2541 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด  สําหรับปส้ินสุดวัน
เดียวกันของแตละปของ  บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)   โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป  
 
        บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด 
 
 
              (นายสมชาย  คุรุจิตโกศล) 
        ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3277 
 
กรุงเทพมหานคร 
วันที่  4  กุมภาพันธ  2543 
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
งบดุล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542, 2541, 2540 และ 2539  
  2542 2541 2540 2539 
  บาท บาท บาท บาท 

             สินทรัพย      
สินทรัพยหมุนเวียน      
     เงินสดและเงินฝากธนาคาร                                           34,304,709.93       26,719,832.91         14,406,830.96        15,145,893.91 
     เงินลงทุนระยะสั้น (หมายเหตุ  2)     176,460,294.75     100,120,767.00  -         10,000,000.00 
     ตั๋วเงินรับ          7,299,200.26         6,308,881.50         20,487,348.58        11,942,082.63 
     ลูกหนี้การคา-สุทธิ (หมายเหตุ  3)       44,625,478.23       39,150,287.91         65,156,788.51        84,466,788.93 
     สินคาคงเหลือ-สุทธิ (หมายเหตุ  4)       85,054,693.42       89,331,359.86       116,157,798.66      119,815,351.13 
     คาลิขสิทธ์ิจายลวงหนา          4,418,729.41         5,301,473.18          5,897,019.44        12,280,157.34 
     คาแปลจายลวงหนา          7,522,147.48         8,699,160.14         11,170,907.60          8,896,753.16 
     สินทรัพยหมุนเวียนอื่น          5,626,792.64         3,940,643.36          5,901,268.77        10,067,149.80 
             รวมสินทรัพยหมุนเวียน      365,312,046.12     279,572,405.86       239,177,962.52      272,614,176.90 
บัตรเงินฝาก (หมายเหตุ  5)       10,548,589.89       10,548,589.89         10,548,589.89  -  
เงินลงทุนในบริษัทยอย   -   -           2,951,665.84          3,055,846.49 
เงินลงทุนและเงินใหกูยืมแกบริษัทรวม      
   และบริษัทท่ีเก่ียวของกัน-สุทธิ (หมายเหตุ  6)         8,291,955.44         7,903,438.07          7,967,274.91          7,376,007.75 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ (หมายเหตุ  7)       87,375,695.98       74,840,913.66         76,616,819.92        75,565,141.70 
สิทธิการเชาอาคาร (หมายเหตุ  8)     153,049,157.42     164,649,527.48       173,290,980.56      181,932,433.64 
ทรัพยสินรอจําหนาย (หมายเหตุ  9)       32,559,999.99       51,813,963.18         50,609,162.06        42,672,888.02 
ท่ีดินและอาคารท่ีไมไดใชดําเนินงาน (หมายเหตุ  10)       44,315,707.00       61,811,315.93         64,007,026.00        64,007,026.00 
สินทรัพยอื่น          7,232,913.59         6,584,223.84          4,369,492.04          2,352,037.29 
             รวมสินทรัพย      708,686,065.43     657,724,377.91       629,538,973.74      649,575,557.79 
             หนี้สินและสวนของผูถือหุน      
หนี้สินหมุนเวียน      
     เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (หมายเหตุ  11)         7,053,501.77         8,497,507.76         15,042,749.68        16,066,683.21 
     เงินกูยืมระยะสั้น   -   -   -         10,000,000.00 
     ตั๋วเงินจาย        25,002,753.68       15,312,748.09         15,854,794.45        15,539,678.66 
     เจาหนี้การคา        148,797,255.79       69,999,184.74         64,094,849.31        63,308,490.78 
     สวนของหนี้ระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระในหนึ่งป (หมายเหตุ  12)      44,467,260.91       33,384,996.31         23,305,393.00        28,139,088.42 
     คาลิขสิทธ์ิคางจาย          8,979,905.36         7,614,833.72         10,000,660.77        14,756,149.38 
     คาแปลคางจาย            869,939.14         1,380,640.95          2,560,060.56          5,926,622.51 
     ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย         11,556,584.06         4,154,765.91          1,243,131.42        10,218,832.41 
     หนี้สินหมุนเวียนอื่น        14,110,748.46       11,753,373.50          9,600,003.18        11,836,325.46 
            รวมหนี้สินหมุนเวียน      260,837,949.17     152,098,050.98       141,701,642.37      175,791,870.83 
เงินกูยืมจากบริษัทยอย   -   -           3,000,000.00  -  
เงินกูยืมระยะยาว (หมายเหตุ  12)     104,752,852.71     164,327,181.14       199,548,692.41      205,202,395.79 
หนี้สินอื่น                               1,015,122.84  -   -   -  
             รวมหนี้สิน      366,605,924.72     316,425,232.12       344,250,334.78      380,994,266.62 

สวนของผูถือหุน      
   ทุนเรือนหุน  ทุนจดทะเบียน (หมายเหตุ  13)     
         หุนสามัญ 50,000,000 หุน @ 10.00 บาท      500,000,000.00     500,000,000.00       500,000,000.00      500,000,000.00 
             ทุนท่ีออกและเรียกชําระแลว      
          หุนสามัญ 21,098,713 หุน @ 10.00 บาท      210,987,130.00     210,987,130.00  -   -  
          หุนสามัญ 15,222,090 หุน @ 10.00 บาท  -   -        152,220,900.00      152,220,900.00  
          หุนสามัญ 11,200,000 หุน @ 10.00 บาท  -   -   -   -  
   สวนเกินมูลคาหุน        81,042,800.25       81,042,800.25         40,080,000.00        40,080,000.00 
   รายการขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึน (หมายเหตุ  2          (1,435,823.00)  -   -   -  
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   กําไรสะสม    จัดสรรแลว      
             สํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ  14)         5,438,801.06         5,438,801.06          3,480,853.05          3,480,853.05 
          ยังไมไดจัดสรร        46,047,232.40       43,830,414.48         89,506,885.91        72,799,538.12 
             รวมสวนของผูถือหุน      342,080,140.71     341,299,145.79       285,288,638.96      268,581,291.17 
                 รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน      708,686,065.43     657,724,377.91       629,538,973.74      649,575,557.79 

      
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้     

 
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542, 2541, 2540 และ 2539  

  2542 2541 2540 2539 
  บาท บาท บาท บาท 

รายได      
       รายไดจากการขาย  757,528,487.16     612,061,442.32       659,667,933.91      636,074,528.87 
       หนี้สูญรับคืน  11,962,167.76  -   -   -  
       รายไดอื่น  40,453,829.55       25,182,826.77         12,784,385.49          7,300,916.23 
       สวนแบงกําไรในบริษัทรวม  988,517.37  -   -   -  
                   รวมรายได  810,933,001.84     637,244,269.09       672,452,319.40      643,375,445.10 
คาใชจาย      
       ตนทุนขาย  517,509,037.91     431,702,803.30       416,044,339.38      402,754,395.49 
       คาใชจายในการขายและบริหาร  220,142,718.68     163,826,186.65       146,763,923.22      138,163,160.40 
       รายการขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย (หมายเหตุ 9,10) 39,056,173.58  -   -   -  
       หนี้สงสัยจะสูญ (หมายเหตุ  3)  -        27,806,773.65          3,419,258.20          3,628,496.43 
       คาตอบแทนกรรมการ (หมายเหตุ  15) 489,000.00           850,000.00             802,000.00            736,000.00 
       ดอกเบ้ียจาย  17,883,459.97       32,753,987.66         33,959,404.12        38,196,867.43 
                  รวมคาใชจาย  795,080,390.14     656,939,751.26       600,988,924.92      583,478,919.75 
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนผลกระทบจากการใช     
   ระบบแลกเปลี่ยนเงินตราแบบลอยตัว  15,852,611.70      (19,695,482.17)         71,463,394.48        59,896,525.35 
กําไร(ขาดทุน)จากการใชระบบแลกเปลี่ยนเงินตรา     
   แบบลอยตัวท่ีเกิดข้ึนจริง   -   -        (14,474,971.19)  -  
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 15,852,611.70      (19,695,482.17)         56,988,423.29        59,896,525.35 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (หมายเหตุ  16) (13,635,793.78)        (5,577,373.54)       (18,182,822.01)       (19,101,883.42) 
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน  2,216,817.92      (25,272,855.71)         38,805,601.28        40,794,641.93 
บวกกําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานของ      
         - บริษัทยอย   -   -            (104,180.65)              57,946.49  
         - บริษัทรวม   -   -              457,539.52          1,202,134.47 
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ  2,216,817.92      (25,272,855.71)         39,158,960.15        42,054,722.89 

      
กําไร(ขาดทุน)ตอหุน (หมายเหตุ  17) 0.11                    (1.36)                      2.57                      2.99 

      
 
 
 
 
 

     

      
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้     
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542, 2541, 2540 และ 2539  

  2542 2541 2540 2539 
  บาท บาท บาท บาท 

ทุนเรือนหุน      
      หุนสามัญ      
             ยอดตนงวด  210,987,130.00     152,220,900.00       152,220,900.00      112,000,000.00 
             เพิ่มทุนระหวางงวด   -        58,766,230.00  -         40,220,900.00 
             ยอดปลายงวด  210,987,130.00     210,987,130.00       152,220,900.00      152,220,900.00 
สวนเกินมูลคาหุน      
             ยอดตนงวด  81,042,800.25       40,080,000.00         40,080,000.00        40,080,000.00 
             เพิ่มระหวางงวด   -        40,962,800.25  -   -  
             ยอดปลายงวด  81,042,800.25       81,042,800.25         40,080,000.00        40,080,000.00 
รายการกําไร(รายการขาดทุน)ท่ียังไมเกิดข้ึน      
              ยอดตนงวด   -   -   -   -  
              เพิ่มระหวางงวด   (1,435,823.00)  -   -   -  
              ยอดปลายงวด  (1,435,823.00)  -   -   -  
กําไร(ขาดทุน)สะสม      
      จัดสรรแลว-      
         สํารองตามกฎหมาย      
             ยอดตนงวด  5,438,801.06         3,480,853.05          3,480,853.05          1,378,116.91 
             เพิ่มระหวางงวด   -          1,957,948.01  -           2,102,736.14 
             ยอดปลายงวด  5,438,801.06         5,438,801.06          3,480,853.05          3,480,853.05 
     ยังไมไดจัดสรร      
             ยอดตนงวด  43,830,414.48       89,506,885.91         72,799,538.12        38,175,282.87 
             เพิ่มระหวางงวด              2,216,817.92         1,343,049.29          39,538,277.79        42,054,722.89 
             ลดระหวางงวด   -       (27,230,803.72)  -          (2,102,736.14) 
             จายเงินปนผลระหวางงวด   -       (19,788,717.00)        (22,830,930.00)         (5,327,731.50) 
             ยอดปลายงวด  46,047,232.40       43,830,414.48         89,506,885.91        72,799,538.12 
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
งบกําไรสะสม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542, 2541, 2540 และ 2539  
  2542 2541 2540 2539 

  บาท บาท บาท บาท 
กําไรสะสมสวนท่ียังไมไดจัดสรร      
       กําไรสะสมยกมา  43,830,414.48 89,506,885.91 72,799,538.12        38,175,282.87 
       กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับงวด  2,216,817.92      (25,272,855.71)         39,158,960.15        42,054,722.89 
       หัก    เงินปนผล (หมายเหตุ  14)  -       (19,788,717.00)        (22,830,930.00)         (5,327,731.50) 
                สํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ  14)  -         (1,957,948.01)  -           2,102,736.14 
      บวก  ปรับปรุงรับรูสวนไดเสียจากบริษัทรวม  -  1,343,049.29 379,317.64  -  
รวมกําไรสะสมสวนท่ียังไมไดจัดสรร  46,047,232.40 43,830,414.48 89,506,885.91        72,799,538.12 
กําไรสะสมปลายงวด ประกอบดวย      
       จัดสรรแลว      
              สํารองตามกฎหมาย  5,438,801.06 5,438,801.06 3,480,853.05          3,480,853.05 
       ยังไมไดจัดสรร  46,047,232.40 43,830,414.48 89,506,885.91        72,799,538.12 
รวมกําไรสะสม  51,486,033.46 49,269,215.54 92,987,738.96        76,280,391.17 
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542, 2541, 2540 และ 2539  

  2542 2541 2540 2539 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน  บาท บาท บาท บาท 
     กําไร(ขาดทุน)สุทธิ  2,216,817.92      (25,272,855.71)         39,158,960.15        42,054,722.89 
     ปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)สุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)     
        คาเสื่อมราคา  22,509,810.38       23,580,565.11         22,941,633.36        23,666,766.22 
        สิทธิการเชาตัดบัญชี  11,600,370.06         8,641,453.08          8,641,453.08          8,641,453.08 
        (กําไร)ขาดทุนจากการขายทรัพยสิน   -              42,316.65              (13,491.24)         (1,716,361.46) 
        ขาดทุนจากการโอนตัดทรัพยสินไมมีตัวตน  -          2,079,166.64  -   -  
        ขาดทุนจากสินคาชํารุด  14,758,674.75 7,104,329.47  -   -  
        ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย  39,056,173.58  -   -   -  
        คาใชจายตัดจาย  1,910,390.95         2,834,476.44          2,702,037.70          3,465,895.86 
        สํารองสินคาเสื่อมสภาพและสินคาสูญหาย (654,834.59)         3,073,560.70          1,665,420.74  -  
        สํารองสินคาเคลื่อนไหวชา   18,197,861.62         5,638,552.91  -   -  
        สํารองรับคืนสินคา  (826,883.71)           724,675.11            (885,898.93)          1,172,231.06 
        หนี้สงสัยจะสูญ (หนี้สูญรับคืน)  (2,095,813.29)       27,806,773.65          3,419,258.20         (2,112,695.83) 
        สวนไดเสียจากเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม             (988,517.37)  -             (103,358.87)           (960,080.96) 
        ขาดทุนจากการรับคืนเงินลงทุนในบริษัทยอย  -              77,955.53  -   -  
        คาเผื่อการลดราคาในเงินลงทุน   -          1,006,886.13  -   -  
        (เพิ่มข้ึน)ลดลงในตั๋วเงินรับ  (990,318.76)       14,178,467.08         (8,545,265.95)        12,854,805.19 
        (เพิ่มข้ึน)ลดลงในลูกหนี้การคา   (2,552,493.32)        (2,524,948.16)         16,776,641.15         (8,804,706.02) 
        (เพิ่มข้ึน)ลดลงในสินคาคงเหลือ  (28,025,035.34)       11,009,995.72          1,992,131.73         (7,075,314.80) 
        (เพิ่มข้ึน)ลดลงในคาลิขสิทธ์ิจายลวงหนา   882,743.77           595,546.26          6,383,137.90            276,975.62 
        (เพิ่มข้ึน)ลดลงในคาแปลจายลวงหนา   1,117,012.66         2,471,747.46         (2,274,154.44)           (413,018.03) 
        (เพิ่มข้ึน)ลดลงในสินทรัพยหมุนเวียนอื่น  (3,596,540.23)          (873,851.03)          1,463,843.33           (825,512.49) 
        เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในตั๋วเงินจาย  9,690,005.59          (542,046.36)             315,115.79          5,453,015.76 
        เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในเจาหนี้การคา  78,798,071.05         5,904,335.43             786,358.53        15,730,025.06 
        เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในคาลิขสิทธ์ิคางจาย  1,365,071.64        (2,385,827.05)         (4,755,488.61)         (5,532,414.24) 
        เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในคาแปลคางจาย  (510,701.81)        (1,179,419.61)         (3,366,561.95)          1,050,592.62 
        เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 7,401,818.15         2,911,634.49         (8,975,700.99)          7,033,045.18 
        เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในเจาหนี้คาหุนบริษัทยอย   -   -   -          (2,997,900.00) 
        เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น  2,357,374.96         2,153,370.32         (2,236,322.28)          1,889,176.61 
     เงินสดสุทธิไดรับ(ใชไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน 171,681,058.66       89,056,860.26         75,089,748.40        92,850,701.32 
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   บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

 งบกระแสเงินสด 
       ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542, 2541, 2540 และ 2539  

  2542 2541 2540 2539 
  บาท บาท บาท บาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน      
        (เพิ่มข้ึน)ลดลงในเงินลงทุนระยะสั้น  (77,775,350.75)    (100,120,767.00)  -        (10,000,000.00) 
        รับคืนเงินลงทุนในบริษัทยอย   -          2,873,710.31  -         13,460,000.00 
        (เพิ่มข้ึน)ลดลงในเงินลงทุนและเงินใหกูยืมแก     
            บริษัทรวม และบริษัทท่ีเก่ียวของกัน  600,000.00           400,000.00  -   -  
        (เพิ่มข้ึน)ลดลงในเงินลงทุนในสถาบันการเงิน  -   -             (548,589.89)  -  
        ซื้อสินทรัพยถาวร  (35,044,592.70)      (21,557,954.32)        (24,042,385.57)       (17,995,925.93) 
        ขายสินทรัพยถาวร   -              61,812.18               62,565.23          8,056,658.95 
        (เพิ่มข้ึน)ลดลงในทรัพยสินรอจําหนาย  (2,306,601.46)        (1,204,801.12)         (7,936,274.04)  -  
        (เพิ่มข้ึน)ลดลงในเงินมัดจําสิทธิการเชา    -   -   -   -  
        (เพิ่มข้ึน)ลดลงในสิทธิการเชาอาคาร   -   -   -   -  
        (เพิ่มข้ึน)ลดลงในท่ีดินอาคารท่ีไมไดใชดําเนินงาน  -           (234,289.93)  -   -  
        (เพิ่มข้ึน)ลดลงในสินทรัพยอื่น  (648,689.75)        (2,214,731.80)         (2,017,454.75)           (477,000.00) 
        เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในหนี้สินอื่น  1,015,122.84  -   -   -  
     เงินสดสุทธิไดรับ(ใชไป)จากการลงทุน  (114,160,111.82)    (121,997,021.68)        (34,482,139.02)         (6,956,266.98) 

      
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน      
        เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร   (1,444,005.99)        (6,545,241.92)         (1,023,933.53)         (7,097,938.37) 
        เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในเงินกูยืมระยะสั้น   -   -         (10,000,000.00)          (80,000,000.00) 
        เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในเงินกูยืมจากบริษัทยอย   -         (3,000,000.00)          3,000,000.00  -  
        เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในเงินกูยืมจากกรรมการ   -   -   -          (1,500,000.00) 
        เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในสวนหนี้ระยะยาว      
                               ท่ีถึงกําหนดชําระในหนึ่งป 11,082,264.60       10,079,603.31         (4,833,695.42)          4,139,135.42 
        เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในเงินกูยืมระยะยาว  (59,574,328.43)      (35,221,511.27)         (5,653,703.38)       (27,495,982.22) 
        เงินรับจากการเพิ่มทุน   -        58,766,230.00  -         40,220,900.00 
        สวนเกินมูลคาหุน   -        40,962,800.25  -   -  
        จายเงินปนผล   -       (19,788,717.00)        (22,835,340.00)         (5,327,731.50) 
     เงินสดสุทธิไดรับ(ใชไป)จากการจัดหาเงิน  (49,936,069.82)       45,253,163.37        (41,346,672.33)       (77,061,616.67) 

      
      

เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มข้ึน(ลดลง)  7,584,877.02       12,313,001.95            (739,062.95)          8,832,817.67 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันตนงวด  26,719,832.91       14,406,830.96         15,145,893.91          6,313,076.24 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด  34,304,709.93       26,719,832.91         14,406,830.96        15,145,893.91 

      
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม       
        ดอกเบ้ียจาย  17,964,008.97       33,005,015.78         34,370,809.68        38,568,983.50 
        ภาษีเงินไดนิติบุคคล  4,154,765.91         1,508,731.86         14,858,565.72        12,068,838.24 
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1.  สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
1.1  บริษัทฯ  - รับรูรายไดจากการขายเมื่อสงมอบสินคาใหแกลูกคาเรียบรอยแลว  ยกเวนในกรณีขายฝาก

จะ รับรูรายได เม่ือตรวจนับสินคาในมือผูรับฝากขายตามกําหนดระยะเวลาที่ตกลงกัน                        
   - รายไดจากการโฆษณา บันทึกเปนรายไดเม่ือมีการลงโฆษณาแลว 

1.2 เงินลงทุนระยะส้ัน เปนเงินลงทุนในหนวยลงทุนกองทุนรวม ซึ่งบริษัทฯถือเปนหลักทรัพยเผื่อขาย       
แสดงดวยมูลคายุติธรรม 

1.3 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ประมาณข้ึนโดยพิจารณาจากลูกหนี้แตละรายที่คาดวาจะไมไดรับชําระ 
1.4 สินคาคงเหลือ 

- วัตถุดิบกระดาษ และงานระหวางทําบันทึกบัญชีในราคาทุนตามวิธีเขากอนออกกอน(FIFO) 
    หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา 
- สินคาสําเร็จรูปที่บริษัทเปนผูผลิต และสินคาสําเร็จรูปที่บริษัทซื้อมาเพื่อจําหนายบันทึกบัญชีใน

ราคาตามวิธีตนทุนถัวเฉลี่ย(Simple Average)หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา 
- วารสารรับคืนไมมีการตีราคา   

1.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ บันทกึบัญชีในราคาทุน และคํานวณคาเส่ือมราคาตามวิธีเสนตรงตามอายุ
การใชงาน  โดยประมาณดังนี้ 

  -  อาคาร     20  ป 
  -  คาตกแตงอาคาร  เคร่ืองใชสํานักงาน    5  ป 
  -  เคร่ืองปรับอากาศ      5  ป 
  -  ยานพาหนะ      5  ป 

1.6 คาลิขสิทธ์ิตางประเทศคางจาย คํานวณในอัตราที่กําหนดในสัญญาของการทําหนังสือตางประเทศ
ตามเกณฑคงคาง 

1.7 เงินลงทุนในบริษัทรวม  บันทึกตามวิธีสวนไดเสียจากการลงทุน (Equity Method) 
1.8 รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ แปลงคาเปนเงินบาท ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด

รายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันส้ินงวดแปลงคาโดย
การใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันส้ินงวดนั้น กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาดังกลาว  ถือเปนรายได
หรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 

1.9 การจัดสรรกําไรสะสม เปนไปตามพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชน จํากัด  พ.ศ. 2535 
1.10 กําไร(ขาดทุน)ตอหุน คํานวณโดยหารกําไร(ขาดทุน)สุทธิดวยจํานวนหุนที่ออก  และไดรับชําระแลว

ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ณ วันส้ินงวด ซึ่งไมไดคํานวณกําไรตอหุนปรับลด เนื่องจากบริษัทฯไมมีหุน
สามัญเทียบเทา 
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2. เงินลงทุนระยะส้ัน 
                      ประกอบดวย              2542                       2541 
                                                                                        บาท                     บาท 
                 เงินลงทุนในกองทุนเปด :- 

- อยุธยาตราสารเจริญทรัพย  15,211,520.00             - 
- อยุธยาตราสารปนผล   60,173,744.49                40,120,767.00 
- วรรณเฟล็กซิเบิล   20,020,917.93             - 
- วรรณตราสารหนี้    56,489,935.33  50,000,000.00 
- เอกธํารงทวีทรัพย   10,000,000.00            - 
- นครธนชโรเดอรอินคัมพลัส            10,000,000.00                10,000,000.00 

    เงินลงทุนในกองทุนรวมหุนบุริมสิทธ์ิ-หุนกูดอยสิทธิ 
         บมจ. กรุงศรีอยุธยา      6,000,000.00            -          -                     
                                        รวม             177,896,117.75               100,120,767.00  
     หัก  คาเผื่อการปรับมูลคา   (1,435,823.00)                          -          -                
         สุทธิ            176,460,294.75            100,120,767.00 - 
   
 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2542  บริษัทฯ บันทึกบัญชีเงินลงทนุระยะส้ันในกองทุนเปด ดวยมูลคายุติธรรมโดย
เงินลงทุนดังกลาวมีราคาตลาดรวม  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542  จํานวนเงิน 176.46 ลานบาท 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2541  บริษัทฯ  บันทกึเงินลงทุนในกองทุนเปดตามราคาทุน หรือราคาตลาดที่ต่ํากวา
เงินลงทุนดังกลาวมีราคาตลาดรวม  103.47  ลานบาท    

 

3. ลูกหนี้การคา-สุทธิ 

   2542 2541 2540 2539 
         ประกอบดวย บาท บาท บาท บาท 
                                                                                
 ลูกหนี้การคา-ขายหนังสือ   62,327,400.49 67,549,170.78 59,535,814.87 76,687,854.75 
 ลูกหนี้การคา-โฆษณา 9,601,941.90 10,375,826.76 15,864,234.51 15,488,835.78 
  หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (24,817,114.63) (35,461,076.39) (7,654,302.74) (4,235,044.54) 
         สํารองรับคืนสินคา                     (2,486,749.53) (3,313,633.24)  (2,588,958.13)    (3,474,857.06) 
 สุทธิ                                                        44,625,478.23 39,150,287.91 65,156,788.51   84,466,788.93 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2541  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสวนหนึ่งจํานวนเงิน 26.40 ลานบาท  เกิดจากการขาย
สินคาใหกับลูกหนี้การคา-ส่ิงพิมพรายใหญ  โดยในบัญชีหนี้สงสัยจะสูญ สําหรับป ส้ินสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2541   
จํานวนเงิน  26.40  ลานบาท  เปนหนี้สงสัยจะสูญที่เกิดจากลูกหนี้รายดังกลาว  ซึ่งแสดงไวในบญัชีหนี้สงสัยจะสูญใน
งบกําไรขาดทุน 
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4.   สินคาคงเหลือ - สุทธิ 
 ประกอบดวย 2542 2541 2540 2539 
  บาท บาท บาท บาท 
 กระดาษ                      1,041,694.11            53,785.62 150,617.58        304,200.00 
 งานระหวางทํา 5,720,016.96  8,843,025.00 7,623,639.00    11,452,860.00 
 สินคาสําเร็จรูป 70,689,774.71 67,563,199.40 74,917,742.56  73,039,748.02 
 สินคาสําเร็จรูปในมือผูรับฝากขาย 3,861,341.61 5,242,256.46  10,472,006.08 14,603,515.52 
 สินคาสําเร็จรูป ณ สาขา    32,332,778.89 18,676,979.21 25,329,565.66    21,085,379.07 
 หัก สํารองสินคาเส่ือมสภาพ               (4,754,498.33)      (5,409,332.92)      (2,335,772.22)      (670,351.48) 
              สํารองสินคาเคลื่อนไหวชา           (23,836,414.53)      (5,638,552.91)                -                      -                -   
                          สุทธิ                    85,054,693.42       89,331,359.86  116,157,798.66 119,815,351.13 
  

5. บัตรเงินฝาก 
 ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2542 และ 2541 บัตรเงินฝากทั้งจํานวน เปนเงินลงทุนในรูปของบัตรเงินฝากกับ
ธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง โดยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.13 – 4.5625 ตอป  และ 7.5 ตอป ตามลําดับ  กําหนดไถถอน 
5 ป ซึ่งไดโอนมาจากเงินลงทุนระยะส้ัน เนื่องจากสถาบันการเงินถูกระงับการดําเนินกิจการเปนการถาวร ตามคําส่ัง
ของกระทรวงการคลังและองคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) เม่ือวันที่ 8 ธันวาคม 2540 และบริษทัฯ 
ไดทําการเปลี่ยนตั๋วสัญญาใชเงินดังกลาวเปนบตัรเงินฝาก 
 
6. เงินลงทุนและใหกูยืมแกบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของกัน-สุทธิ 

เงินลงทุน ประกอบดวย 

            ป 2542 
             ประเภทกิจการ           ลักษณะ            ทุนชําระแลว  สัดสวน                  เงินลงทุน           เงินปน
ผล 
                                                                                         ความสัมพันธ                                               เงินลงทุน      วิธีราคาทุน     วิธีสวน
ไดเสีย 
   บาท                                      บาท 
บริษัท เธิรดเวฟบรอดคาสต้ิง จํากัด   ผลิตและดําเนินรายการ- 
                                                          โทรศัพทและวิทยุ             บริษัทรวม          5,000,000.00        30%              1,500,000.00                 -        
- 
บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด                 สํานักพิมพผูผลิตวารสาร- 
                                                          เทคนิคและคูมือวิศวกร     บริษัทรวม            400,000.00        25%                -        
8,291,955.44     600,000.00 
บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล  -               ออกแบบและผลิต- 
ซอฟแวร แฟคตอร่ี จํากัด                   ซอฟแวรจําหนายตาง-     การมีผูบริหาร      50,000,000.00          3%             1,500,000.00                   -        
- 
                                                           ประเทศ                           รวมกัน 
หัก  - คาเผ่ือการลดราคาของเงินลงทุนใน 
         บริษัทเธิรดเวฟบรอดคาสต้ิง จํากัด                                                                 (1,500,000.00)                 -          
       - บริษัท อินเตอร เนช่ันแนล ซอฟแวร แฟคเตอร่ี จํากัด                                                                                      (1,500,000.00)                 -        
- 
                รวม                                          -               8,291,955.44 
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         ป 2541 
                ประเภทกิจการ            ลักษณะ                ทุนชําระแลว        สัดสวน                   เงินลงทุน           
เงินปนผล 
                                                                                                        ความสัมพันธ                              เงินลงทุน          วิธีราคาทุน     วิธี
สวนไดเสีย 
                       บาท   บาท 
บริษัท เธิรดเวฟบรอดคาสต้ิง จํากัด   ผลิตและดําเนินรายการ- 
                                                          โทรศัพทและวิทยุ                   บริษัทรวม           5,000,000.00          30%     1,500,000.00              -        
- 
บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด                 สํานักพิมพผูผลิตวารสาร- 
                                                          เทคนิคและคูมือวิศวกร           บริษัทรวม             400,000.00            25%                 -        
7,410,324.20     400,000.00 
บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล                 ออกแบบและผลิตซอฟแวร-      การมีผูบริหาร 
 ซอฟแวรแฟคตอร่ี จํากัด                  จําหนายตางประเทศ                  รวมกัน              50,000,000.00            3%     1,500,000.00              -        
- 
หัก คาเผ่ือการลดราคาของเงินลงทุนใน 
บริษัทเธิรดเวฟบรอดคาสต้ิง จํากัด                                                                  (1,500,000.00)            -        
-   
บริษัท อินเตอร เนช่ันแนลซอฟแวร แฟคตอร่ี จํากัด                               (1,006,886.13)            -        
-         
                รวม                                     493,113.87    7,410,324.20 
    
                                                                                                               ป 2540 
                ประเภทกิจการ            ลักษณะ                 ทุนชําระแลว          สัดสวน                  เงินลงทุน        
เงินปนผล 
                                                                                          ความสัมพันธ                                        เงินลงทุน       วิธีราคาทุน     วิธีสวนได
เสีย 
   บาท  บาท 
บริษัท เธิรดเวฟบรอดคาสต้ิง จํากัด  ผลิตและดําเนินรายการ- 
                                                         โทรศัพทและวิทยุ                    บริษัทรวม           5,000,000.00              30%     1,500,000.00               -        
- 
บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด                สํานักพมิพผูผลิตวารสาร- 
                                                         เทคนิคและคูมือวิศวกร           บริษัทรวม              400,000.00              25%               -        
6,467,274.91     250,000.00 
บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล                ออกแบบและผลิตซอฟแวร       การมีผูบริหาร 
 ซอฟแวรแฟคตอร่ี จํากัด                 จําหนายตางประเทศ                  รวมกัน              50,000,000.00                3%     1,500,000.00                -        
- 
หัก คาเผ่ือการลดราคาของเงินลงทุนใน 
      บริษัทเธิรดเวฟบรอดคาสต้ิง จํากัด                                                                     (1,500,000.00)                -        
-   
                รวม                                          1,500,000.00   6,467,274.91 
 
          ป 2539 
                ประเภทกิจการ            ลักษณะ               ทุนชําระแลว             สัดสวน                 เงินลงทุน        
เงินปนผล 
                                                                                                  ความสัมพันธ                                        เงินลงทุน      วิธีราคาทุน    วิธี
สวนไดเสีย 
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    บาท    บาท 
บริษัท เธิรดเวฟบรอดคาสต้ิง จํากัด    ผลิตและดําเนินรายการ- 
                                                           โทรศัพทและวิทยุ                 บริษัทรวม           5,000,000.00            30%   1,500,000.00                  -        
- 
บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด                  สํานักพิมพผูผลิตวารสาร- 
                                                           เทคนิคและคูมือวิศวกร         บริษัทรวม             400,000.00            25%             -        
5,876,007.75        300,000.00 
บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล -                ออกแบบและผลิตซอฟแวร-    การมีผูบริหาร 
ซอฟแวรแฟคตอร่ี จํากัด              จําหนายตางประเทศ                        รวมกัน           50,000,000.00              3%   1,500,000.00                  -        
- 
หัก  คาเผ่ือการลดราคาของเงินลงทุนใน 
      บริษัทเธิรดเวฟบรอดคาสต้ิง จํากัด                                                               (1,500,000.00)                -        
-   
                รวม                                1,500,000.00    5,876,007.75 

 
 
              งบการเงินสําหรับป   ส้ินสุดวันที ่  31 ธันวาคม 2542 และ 2541   บริษัทฯ ไมไดรับรูสวนไดเสียจากเงิน
ลงทุน   สําหรับปส้ินสุด วันที ่31 ธันวาคม 2542 และ 2541 ของบริษัท เธิรดเวฟบรอดคาสติ้ง จํากัด และบริษัท เอ็ม 
แอนด อี จํากัด   เนื่องจากบริษัทรวมดังกลาวจัดทํางบการเงินยังไมแลวเสร็จ   จึงยังมิไดผานการตรวจสอบจากผูสอบ
บัญชีรับอนุญาต   
 
          เงินใหกูยืม ประกอบดวย                 2542   2541 2540 2539 
                                                           บาท บาท บาท บาท 
บริษัท เธิรดเวฟบรอดคาสติ้ง จํากัด 3,300,000.00 3,300,000.00 3,300,000.00 3,300,000.00 
บริษัท ยูนิตี้เอ็นเตอรไพรส จํากัด                  -                         -     -                -      -         
- 
                 รวม 3,300,000.00 3,300,000.00  3,300,000.00  3,300,000.00 
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                  (3,300,000.00) (3,300,000.00) (3,300,000.00) (3,300,000.00) 
                สุทธิ                                                 -                                 -                       -                          -        -         
-                

7.  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ        
             ประกอบดวย                                   2542                         2541                            2540         
2539 
  บาท                       บาท    บาท  บาท 
     ที่ดิน 14,243,213.00    14,243,213.00     11,813,213.00 11,813,213.00 
 อาคาร 15,072,159.47    15,072,159.47    15,145,159.47 15,145,159.47 
 คาตกแตงอาคาร 91,558,325.32    79,402,357.46    66,366,266.73 55,196,282.04 
 เคร่ืองใชสํานักงาน 95,310,849.25    75,834,957.45    72,994,182.36 62,787,536.75 
 เคร่ืองปรับอากาศ   6,303,308.07  6,180,418.10 6,553,405.37 5,259,607.52 
 ยานพาหนะ   8,814,986.24  5,531,182.24 5,641,862.61 5,631,100.77 
 งานระหวางกอสราง                                  -                                 -                         1,570,543.59         
314,012.76 
        รวม 231,302,841.35    196,264,287.72 180,084,633.13 156,146,912.31 
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 หัก คาเส่ือมราคาสะสม (143,927,145.37)   (121,423,374.06) (103,467,813.21) (80,581,770.61) 
        สุทธิ                               87,375,695.98   74,840,913.66 76,616,819.92  75,565,141.70 
      
  
 คาเส่ือมราคาสําหรับป  ส้ินสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2542, 2541, 2540 และ 2539 เปนจํานวนเงิน 22.51, 
23.58, 22.94 และ 23.67ลานบาท  ตามลําดับ  

ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง   บริษัทฯ นําไปเปนหลกัทรัพยค้ําประกันเงินเบกิเกินบญัช ี และเงินกูยืมระยะยาว 
จากธนาคารพาณิชย 

 8.  สิทธิการเชาอาคาร  
              ประกอบดวย                                          2542    2541      2540        2539    
                                                                      บาท                  บาท                    บาท            บาท 
 สิทธิการเชาพื้นที่ฟอรจูนทาวน 13,832,753.67 15,144,623.49 16,340,251.65 17,535,879.81 
 สิทธิการเชาพื้นที่สีลมคอมเพล็กซ 11,467,985.99 12,430,334.65 13,392,683.17 14,355,031.69 
 สิทธิการเชาพื้นที่อิมพีเรียลเวิลด 14,585,889.46 15,888,150.57 16,739,301.45 17,590,452.33 
 สิทธิการเชาพื้นที่เซ็นทรัลซิตี ้ 23,170,876.80 24,847,066.69 25,861,232.77 26,875,398.85 
 สิทธิการเชาพื้นที่ฟวเจอรปารคบางแค 15,246,664.73 16,432,086.24 17,181,839.16 17,931,592.08 
 สิทธิการเชาพื้นที่เดอะมอลลบางกะป 17,897,917.52 19,041,197.89 19,848,598.57 20,655,999.25 
 สิทธิการเชาพื้นที่เดอะมอลลเพชรเกษม 18,016,728.48 18,915,631.19 19,717,707.47 20,519,783.75 
       สิทธิการเชาพื้นที่ฟวเจอรปารครังสิต         17,547,147.01 18,767,377.89 19,577,480.49 20,387,583.09 
 สิทธิการเชาพื้นที่เซ็นทรัลปนเกลา            21,166,033.98       23,041,630.71      24,466,886.19      25,892,141.67       
 อ่ืนๆ                                               117,159.78 141,428.16 164,999.64  188,571.12 
                         รวม           153,049,157.42 164,649,527.48 173,290,980.56 181,932,433.64 

 บริษัทฯ นําสิทธิการเชาสวนใหญ ไปเปนหลักทรัพยค้ําประกนัเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย และ
สถาบันการเงิน  และเงินเบิกเกินบญัชีจากธนาคารพาณิชย 

 

9.  สินทรัพยรอจําหนาย 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 และ 2541 ทรัพยสินรอจําหนายทั้งจํานวนเปนที่ดินและอาคารซึ่งเดิมบริษัทฯ มี
วัตถุประสงคซื้อมาเพื่อใชดําเนินงาน แตจากการตรวจสอบสภาพแลวไมเหมาะสมที่จะใชดําเนินงาน  บริษัทฯ จึงทํา
การปรับปรุงเพื่อขาย  ดังนั้น จึงไดจัดประเภทเปนทรัพยสินรอจําหนาย 

ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางดังกลาว บริษัทฯ นําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกนัเงินเบิกเกนิบัญชีธนาคาร และเงินกู
ยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย 

ในป 2542 บริษัทฯ ไดมอบหมายใหผูชํานาญการประเมินราคาอิสระแหงหนึ่ง ประเมินราคาทรัพยสินรอ
จําหนายทุกแหง ปรากฏวาทรัพยสินรอจําหนายมีราคาสินทรัพยสุทธิ ที่แสดงในงบดุลของกิจการสูงกวามูลคาที่คาดวา
จะไดรับคืน ซึ่งเปนราคาที่กิจการสามารถไดรับจากการขาย  สินทรัพยในตลาดซื้อขายคลอง จํานวนเงิน 32.56 ลาน
บาท เทียบกับราคาตามบัญช ี จํานวนเงิน 54.12 ลานบาท บริษัทจึงปรับราคาทรัพยสินรอจําหนายลดลง โดยบันทึก
ผลตาง จํานวนเงิน 21.56 ลานบาท แสดงเปนรายการขาดทุนจากการดอยคาของทรัพยสินในงบกําไรขาดทุน 
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10.  ที่ดินและอาคารที่ไมไดใชดําเนินงาน 

ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางบริษัทฯนําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินเบิกบัญชีธนาคาร และเงินกูยืมระยะยาว
จากธนาคารพาณิชย  

 ในป 2542 บริษัทฯ ไดมอบหมายใหผูชํานาญการประเมินราคาอิสระแหงหนึ่ง ประเมินราคาที่ดินและอาคารที่
ไมไดใชดําเนินงานทุกแหง ปรากฏวาที่ดินแหงหนึ่งมีราคาสินทรัพยสุทธิที่แสดงในงบดุลของกิจการ สูงกวามูลคาทีค่าดวา
จะไดรับคืน ซึ่งเปนราคาที่กิจการสามารถไดรับจากการขายสินทรัพย ในตลาดซื้อขายคลองจํานวนเงิน 32 ลานบาท 
เทียบกับราคาตามบัญชี จํานวนเงิน 49.50 ลานบาท บริษัทจึงปรับราคาที่ดินลงโดยบันทึกผลตาง จํานวนเงิน 17.50 ลาน
บาท แสดงเปนรายการขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงบกําไรขาดทุน สวนที่ดินอีกแหงหนึ่งมีมูลคาที่คาดวาจะ
ไดรับคืน สูงกวายอดสินทรัพยสุทธิ   

 11. สินเช่ือและภาระคํ้าประกัน 
 สินเชื่อในรูปเงินเบิกเกนิบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะยาวค้ําประกัน โดยมีที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง ตาม
หมายเหตุ 7   สิทธิการเชา ตามหมายเหตุ 8   ทรัพยสินรอจําหนาย ตามหมายเหตุ 9   และ ที่ดินและส่ิงปลูกสรางที่
ไมไดใชดําเนนิงาน ตามหมายเหตุ 10 เปนหลักทรัพยค้ําประกัน 

12.  เงินกูยืมระยะยาว 
            ประกอบดวย                                2542                     2541                    2540                 2539 
                                                            บาท                      บาท                    บาท                    บาท 
เงินกูยืมจากธนาคาร                            140,419,066.69        187,040,066.68     212,145,385.83    221,644,109.59 
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน                      8,801,046.93          10,672,110.77       10,708,699.58      11,697,374.62 
            รวม                                    149,220,113.62        197,712,177.45     222,854,085.41    233,341,484.21 
หัก  สวนของหนี้ระยะยาวที่ถึงกําหนด- 
      ชําระในหนึ่งป                              (44,467,260.91        (33,384,996.31)    (23,305,393.00)    (28,139,088.42) 
      สุทธิ                                                  104,752,852.71         164,327,181.14    199,548,692.41    205,202,395.79 

 
เงินกูยืมระยะยาว มีวงเงินกู อัตราดอกเบี้ยและภาระค้ําประกันตาง ๆ ดังนี้ 

        หนวย:ลานบาท 
ลําดับ             ณ วันท่ี 31 ธันวาคม                              ผูใหกู        อัตราดอกเบี้ยรอยละ              ภาระ 
        วงเงินกู                 หนี้คงคาง                  คํ้าประกัน 
  2542 2541 2540 2539 2542 2541 2540 2539 
 1. 15.30   12.36 14.19 15.09 15.30 ธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง MLR MLR MLR MLR สิทธิการเชาเดอะมอลลเพชรเกษม 
 2. 16.50 13.35 15.31 16.27 16.50 ธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง MLR MLR MLR MLR สิทธิการเชาเดอะมอลลบางกะป 
 3. 30.00 24.77 28.29 30.00 30.00 ธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง MLR MLR MLR MLR ท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง 
 4. 19.10 14.31 17.05 18.62 19.10 ธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง MLR MLR MLR MLR สิทธิการเชาเซ็นทรัลปนเกลา 
 5. 72.00 42.94 53.21 59.64 66.00 ธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง MLR MLR MLR MLR ท่ีดิน อาคารพรอมสิ่งปลูกสราง 
            สิทธิการเชาฟอรจูนทาวน และ 
            สิทธิการเชาอิมพีเรียลเวิลด 
 6. 16.95 13.49 15.73 16.95 16.95 ธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง MLR MLR MLR MLR สิทธิการเชาฟวเจอรปารครังสิต 
 7. 17.00         -   12.19 13.16 14.17  ธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง MOR+1 MOR+1 MOR+1 MOR+1 สิทธิการเชาเซ็นทรัลซิต้ี  
 8. 12.88  8.80 10.67 11.15 11.70 สถาบันการเงินแหงหนึ่ง MLR MLR MLR MLR สิทธิการเชาฟวเจอรปารคบางแค 
 9. 10.00         - 1.59 3.29 4.91 ธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง MOR+1 MOR+1 MOR+1 MOR+1 สิทธิการเชาสีลมคอมเพล็กซ 
 10. 26.86 15.16 20.56     25.96 - ธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง MLR+1 MLR+1 MLR+1         -   ท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง 
 12. 13.00 4.04  8.92     12.73 - ธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง MLR+2 MLR+2 MLR+2     -   ท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง  
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การชําระคืนเงินกู 
  ณ  วันที่  31 ธันวาคม  2542 เงินกูยืมระยะยาวลําดับที่ 1 – 8 คงเหลือผอนชําระอยูระหวาง  43-86 งวด
โดยผอนชําระงวดละ 176,000–1,250,000 บาทซึ่งบริษัทฯจะตองชําระเงินกูใหครบถวนในระหวางป  2546 – 2548 
  เงินกูยืมระยะยาวลําดับที่ 10, 11 เหลือผอนชําระ  34 งวด และ 11 งวด ตามลําดับ โดยผอนชําระงวดละ  
450,000 บาท และ 470,000 บาท ตามลําดับ ซึ่งบริษัทฯจะตองชําระคืนเงินกูใหครบภายในป 2545 
 
13.  การเพ่ิมทุน 

 ตามมติที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน  คร้ังที ่1/2541 เม่ือวันที่  30  เมษายน  2541  มีมติเปนเอกฉันท  ให
จัดสรรหุนเพิ่มหุนทุนของบริษัทฯ จากเดิม 15.22 ลานหุน  มูลคาหุนละ 10.00  บาท  จํานวนเงิน 152.22 ลานบาท  
เปน 21.50 ลานหุน มูลคาหุนละ 10.00 บาท  จํานวนเงิน  215.00 ลานบาท  โดยการออกหุนสามัญ  จํานวน 6.278 
ลานหุน  มูลคาหุนละ 10.00 บาท  จํานวนเงิน 62.78 ลานบาท  โดยนําหุนสามัญดังกลาวออกจัดสรรดังนี ้

1. บริษัทฯ จัดสรรหุนเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนลงทุนเฉพาะเจาะจง คือ เดอะเซาทอ๊ีสเอเซียฟรอนทเธีย ฟนด  
3.74 ลานหุน มูลคาหุนละ 20.95 บาท (รวมสวนเกินมูลคาหุน หุนละ 10.95 บาท) บริษัทฯ ไดรับชําระ
คาหุนจากผูลงทุนเฉพาะเจาะจงแลวทั้งจํานวน  เม่ือวันที่ 28 เมษายน 2541 เปนมูลคา78.36 ลานบาท 
(รวมสวนเกินมูลคาหุน 40.96 ลานบาท) ซึ่งบริษัทฯ ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยแลว  
เม่ือวันที่ 28 พฤษภาคม 2541 

2. บริษัทฯ จัดสรรหุนเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิม 2.54 ลานหุนในอัตราสวน  6 หุนเดิม ตอ 1 หุนใหม  ใน
ราคาหุนละ  10.00 บาท บริษัทฯ ไดรับชําระคาหุนจากผูถือหุนจากเดิม เปนจํานวนเงิน 21.36 ลาน
บาท คงเหลือหุนที่ยังไมไดจัดสรรจํานวน 0.40 ลานหุน และบริษัทฯ ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวง
พาณิชยแลว เม่ือวันที่  26  มิถุนายน   2541 

 
14.  การจายเงินปนผลและสํารองตามกฎหมาย 

 
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน  คร้ังที่ 1/2541 เม่ือวันที่ 30 เมษายน  2541 มีมติเปนเอกฉันทใหจายเงินปน

ผลจากผลดําเนินงานประจําป  2540 แกผูถือหุนที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 9 เมษายน 2541 ในอัตรา
หุนละ 1.30 บาท  ซึ่งไมนอยกวารอยละ 50  ของกําไรสุทธิหลังภาษีเงินไดนิติบุคคลประจําป  2540  จากจํานวนหุน
คงเหลือ ณ ส้ินปรวมเปนเงินปนผลทั้งส้ิน 19.79 ลานบาท  บริษัทฯ ไดจายเงินปนผล  เม่ือวันที่  29  พฤษภาคม  
2541  และอนุมัติจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย  จํานวน  1.96  ลานบาท 
 
15.  คาตอบแทนกรรมการ 

ตามมติที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน คร้ังที ่1/2542  เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2542  มีมติเปนเอกฉันทใหงดการ
พิจารณาจายคาบําเหน็จกรรมการ สําหรับผลการดําเนินงานป 2541 

ตามมติที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที ่1/2541  เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2541  มีมติเปนเอกฉันทใหจายคา
บําเหน็จแกคณะกรรมการที่ดํารงตําแหนง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2540 เพื่อตอบแทนผลการดําเนินงานในป 2540  
ทานละ  30,000  บาท  และสําหรับประธานกรรมการบรษิัทฯ  40,000  บาท 
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16.  ภาษีเงินไดนติิบุคคล 
 ภาษีเงินไดนิติบุคคลคํานวณในอตัรารอยละ 30 ของกําไรสุทธิตามบัญชี กอนรับรูสวนไดเสียจากเงินลงทุนใน
บริษัทยอยและบริษัทรวม บวกดวยคาใชจายตองหามตามประมวลรัษฎากร 

17.  กําไร(ขาดทุน)ตอหุน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2541 ขาดทุนตอหุน คํานวณโดยการหารขาดทุนสุทธิดวยจํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวง

น้ําหนักตามรายละเอียด ดังนี ้
 

   เทียบจํานวนหุน                           ระยะเวลาที่ออก                             จํานวนหุนคิดตามเดือน 
  วันที ่          เต็มมูลคา                          3 เดือน          12 เดือน          3 เดือน                  12 เดือน
  
  1 ม.ค. 41  15,222,090                                -               148                     -                        2,252,869,320 
28 พ.ค. 41  18,962,985                              -                29                     -                          549,926,565 
26 มิ.ย. 41  21,098,713                               92              188           1,941,081,596                3,966,558,044              
                             92              365           1,941,081,596                6,769,353,929 
 

 จํานวนหุนถวงน้ําหนกั สําหรับงวด 3 เดือน  =     1,941,081,596       =      21,098,713   หุน 
                       92 
 
 จํานวนหุนถวงน้ําหนกั สําหรับงวด 12 เดือน  =     6,769,353,929      =      18,546,175   หุน 
                     365 

      

        สําหรับไตรมาสที่ 4                          สําหรับงวดระยะเวลา 
               3 เดือน                            12 เดือน 

ขาดทุนสุทธิ                    (17,641,454.60)                                (25,272,855.71) 

ขาดทุนตอหุน (บาท)               =  (17,641,454.60)   =  (0.84)                    (25,272,855.71)  =  (1.36) 
             21,098,713                       18,546,175 
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18.  งบกําไรขาดทุนสําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2542, 2541, 2540 และ 2539 
 
 งบกําไรขาดทุนสําหรับปส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2542, 2541, 2540 และ 2539 ซึ่งไดสอบทานตามวิธีการ
ที่สมาคมบัญชีและผูสอบบญัชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย กําหนดในแถลงการณมาตรฐานการสอบบญัชีที่เกี่ยวกับ
เร่ืองนี้ 
 
                       ยังไมไดตรวจสอบ
  
                              สอบทานแลว 
                                 สําหรับปส้ินสุดวันที ่ 31 
ธันวาคม  
          2542 2541 2540 2539 
        พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
 รายได 
  รายไดจากการขาย                              225,887 168,037 149,568 159,458 
  รายไดอ่ืน                                                        9,277 10,967         5,355         2,671 
    รวมรายได 235,164 179,004 154,923 162,129 
 คาใชจาย 
  ตนทุนขาย  174,830      112,353      96,221  102,522 
  คาใชจายในการขายและบริหาร                                    54,938        50,601 38,547 36,404 
  ขาดทุนจากการดอยคาของทรัพยสิน (หมายเหตุ 9, 10)       39,056               -             -              - 
                  หนี้สงสัยจะสูญ                  (หมายเหตุ 3)                            -        20,924        2,970             - 
                  คาตอบแทนกรรมการ       (หมายเหตุ 15)                         117      125           108             -   
  ดอกเบี้ยจาย 3,772 7,066 9,454  8,148  
  ภาษีเงินไดนิตบิุคคล                (หมายเหตุ 16)              13,636         5,577         (590)        5,400    
   รวมคาใชจาย  286,349 196,646 146,710 152,474 
 กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนกระทบจากการ- 
      ใชระบบแลกเปลี่ยนเงินตราแบบลอยตัว (51,185) (17,642) 8,213 9,655 
 กําไร(ขาดทุน)จากระบบการใชระบบแลกเปลี่ยนเงิน - 
             ตราแบบลอยตัว                                                        -       -       (14,096)            - 
 กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน (51,185) (17,642)        (5,883)       9,655 
 กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน - บริษัทยอย -      -  (244) - 
                                  - บริษัทรวม           -         -          416 
 กําไร(ขาดทุน)สุทธิ    (51,185) (17,642)        (6,127) 10,071 
            บวกขาดทุน(หัก)กําไรสุทธิสวนของผูถือหุนสวนนอย           -            -          -              - 
            กําไร(ขาดทุน)สุทธิของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)     (51,185)     (17,642)        (6,127)     10,071 
            กําไร(ขาดทุน)ตอหุนสวนของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)  
                   (หนวย : บาท)                  (หมายเหตุ 17) (2.43) (0.84)          (0.40)        0.66 
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19.  การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 บริษัทฯ ดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจผลิตและจําหนายหนังสือ และดําเนินธุรกิจในสวนงาน
ทางภูมิศาสตรเดียว คือ ในประเทศไทย   ดังนั้น รายได กําไร และสินทรัพยทั้งหมดที่แสดงในงบการเงิน จึงเกี่ยวกับ
สวนงานธุรกิจ และสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว 
 

20.  หนี้สินที่อาจจะเกิดข้ึนภายหนา 

           นอกจากหนี้สินที่ปรากฏในงบการเงิน ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2542 บริษัทยังมีหนี้สินที่อาจจะเกิดข้ึนกับ
ธนาคารเกี่ยวกับ   Letter  of  Guarantee   เปนจํานวนเงิน  2.66  ลานบาท 

 

21.   ปญหาป  ค.ศ. 2000 

บริษัทฯ ไดวิเคราะห ประเมินผลและแกไขระบบคอมพิวเตอรเพื่อแกไขปญหาป ค.ศ. 2000 แลวเสร็จเม่ือตน
ป 2541 ผลปรากฏวาบริษัทฯ ไมมีผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนตอระบบคอมพิวเตอร และระบบการจัดการภายในองคกร   
ระบบการผลิต  ระบบการขายและการจัดจําหนาย  ระบบรานคาปลีก  และระบบบริการ  นอกจากนี้บริษัทฯ  
กําหนดใหหนวยงานบริหารเปนผูรับผิดชอบระบบการจัดการใหมีความสามารถรองรับปญหาป ค.ศ. 2000 

บริษัทฯ ไมมีผลกระทบที่มีสาระสําคัญในผลการดําเนินธุรกิจของบริษัทรวม เนื่องจากบริษัทรวมเปนบริษัทฯ
ที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีทีทันสมัย 

บริษัทฯ มีผลกระทบที่เกิดข้ึนจากระบบบญัช ี  โดยบริษัทฯ เร่ิมใชโปรแกรมใหมนี้ในไตรมาส 3 ป 2542 ใน
การใชโปรแกรมใหมนี ้บริษัทฯ มีแนวทางการดําเนินการมิใหมีผลกระทบใดๆ ตอการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน  และ
คาใชจายที่เกี่ยวของมีมูลคาไมเปนนัยสําคัญแตอยางใด(โดยประเมินจากความพรอมในอุปกรณคอมพิวเตอรที่บริษัทฯ 
มีอยูในปจจุบัน) โดยบริษัทฯ ไดแกไขปญหาป ค.ศ. 2000 นั้น  ไมพบปญหาที่กอใหเกิดผลกระทบกับบริษัทฯ 

 

22.  การจัดประเภทรายการบัญชีใหม   
     งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2541 ที่นํามาเปรียบเทียบมีการจัดประเภทรายการทางบัญชีใหม เพื่อ
ประโยชนในการเปรียบเทียบกับงบการเงิน ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2542   
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23. ขอความทั่วไป 
-  บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้งข้ึน  เม่ือวันที่ 29 กรกฎาคม 2517  ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ บมจ.102  ตั้งอยู

เลขที่ 800/30, 43-45 ซอยตระกูลสุข ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย 

-  ลักษณะการดําเนินงานของบริษัท 
1. ผลิตและจําหนายวารสาร และหนังสือเชิงวิชาการ บริษัทฯ เปนผูจําหนายเชิงวิชาการให

หนวยงาน และสํานักพิมพอ่ืน เพื่อจําหนายใหกับรานหนังสือทั่วไป 
2. จําหนายวารสาร และหนังสือในลกัษณะขายปลีก ผานรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  ซึ่งเปนราน

หนังสือของบริษัทฯ 
3. รับจางโฆษณา  เพื่อจัดลงในวารสารรายเดือน 7 ฉบับ ที่บริษัทฯ ผลิตข้ึน 
4. รับจางพิมพ  จําหนายอุปกรณ และเคร่ืองมือทางอิเล็คทรอนิกส และรายไดอ่ืน ๆ 

-  ขอมูลเกี่ยวกับพนักงาน 
2542   2541 

จํานวนพนักงานถัวเฉลี่ยตอป (คน)    586    542 
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน (ลานบาท)  80.29   69.58 

-  การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
ดวยที่ประชุมคณะกรรมการ  บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)  คร้ังที่ 6/2542  เม่ือวันที่ 22

ธันวาคม  2542  ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  จํานวน 3 ทาน  โดยมีคุณสมบัตคิรบถวนตามที่
ตลาดหลักทรัพยฯ  กําหนดทุกประการ 

 
 
 
 

 
               ---------------------------------------------------------- 
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11.  คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ 
 1.  การดําเนินงานและฐานะการเงินที่ผานมา 

            1.1 ความสามารถในการทํากําไรและประสิทธิภาพในการดําเนินงานสําหรับ 3  ปที่ผานมาและงวดลาสุด 

             ความสามารถในการสรางรายได  

                                   ป 2542 2541 2540 2539 
                                                                                                        
                    รายไดรวม (ลานบาท) 811 637 672 643                                
                    อัตราการเติบโตจากปกอน +27.3% -5.2% +4.5% +23%  
 
 ตลอดระยะเวลา 4 ปที่ผานมาบริษัทฯ สามารถสรางระดับการเติบโตของรายไดใหเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องทั้งรายได
จากการขายหนังสือ รายไดจากการโฆษณา เปนที่นาพอใจ โดยรายไดรวมเติบโตเปนสองเทาในทุก ๆ สองป  (ยกเวน ป 
2540 เนื่องจากประสบภาวะเศรษฐกิจฟองสบู) ซึ่งจากเติบโตหลักมาจากการเพิ่มกําลังการผลิตหนังสือใหมของบริษัทฯ ทั้ง
ในสาขาคอมพิวเตอร และหนังสืออานทั่วไป ตลอดจนมาจากการเพิ่มชองทางการจัดจําหนายผานรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรเปน
ศูนยจําหนายหนังสือของบริษัทฯ รวม 42 สาขาและรานเครือขายซีเอ็ดอีก 5 สาขา  

การเติบโตนี้เปนสัญญาที่ยืนยันกระแสความตื่นตัวในการรับรูขาวสารของประชาชนที่มีเพิ่มข้ึน และการตื่นตัวที่จะ
ปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีไดเปนอยางดี แมวาในป 2540 เปนปที่
ธุรกิจโดยรวมประสบปญหา เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจซบเซาลงมากกวาปกอน โดยเฉพาะอยางย่ิงธุรกิจส่ิงพิมพไดรับ
ผลกระทบจากรายไดโฆษณาอสังหาริมทรัพยลดนอยลงมาก   อยางไรก็ตามป  2540   นับเปนปการทดสอบพื้นฐานของ
ธุรกิจ 
ซีเอ็ดอีกปหนึ่งที่ยังสามารถรักษาระดับการทํากําไรไดอยูในทามกลางภาวะความผันผวนของเศรษฐกิจเชนนี้ เปนผลจาก
การที่บริษัทฯเนนนโยบายการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํากําไรเปนหลัก โดยไมเนนการเพิ่มยอดขาย ซึ่งบริษัทฯเร่ิมใช
อยางจริงจังตั้งแตป 2538 โดยการควบคุมคาใชจายใหเหมาะสมการไมเพิ่มจํานวนพนักงาน การลดยอดขายที่ไมมีคุณภาพ
ลง การเลือกผลิตและจัดจําหนายเฉพาะสินคาที่มีความตองการของตลาด 
 
ผลการดําเนินงานป 2542 เปรียบเทียบป 2541 

สําหรับผลการดําเนินงานป 2542 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542 บริษัทฯ มีรายไดรวม 811 ลานบาทเพิ่มข้ึน 
174 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึน 27% สงผลใหบริษัทฯ มีกําไรจากการดําเนินงานกอนขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย,
ดอกเบี้ยและภาษีเปนจํานวนเงิน 73 ลานบาท เพิ่มสูงข้ึนมากถึง 38 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึน 106% สงผลใหบริษัทฯ มี
ความสามารถในการทํากําไรเปน 10% ตอรายไดรวม หรือเพิ่มข้ึน 4% ของรายไดรวมจากงวดเดียวกันของปกอน  
(2541: กําไรกอนหนี้สูญรายใหญ ดอกเบี้ยและภาษีเปน 35 ลานบาท หรือ 6% ตอรายไดรวม) และบริษัทฯ มีกําไรสุทธิ
สําหรับป 2542 เปนจํานวนเงิน 2 ลานบาท เพิ่มข้ึน 27 ลานบาท หรือ +109% (2541 ขาดทุนสุทธิ 25 ลานบาท) โดยมี
การปรับปรุงความสามารถในการทํากําไรและมีผลกระทบที่สําคัญ ดังนี้ 

1) มีการเปดรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรไดอยางตอเนื่องเฉลี่ย 1 สาขาทกุๆ เดือน โดยมีสาขาที่บริษัทฯ รับผิดชอบ
ยอดขายทั้งส้ินรวม 45 สาขา สรางยอดขาย 542 ลานบาทเพิ่มข้ึน 155 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึน 40% ขณะที่
สามารถควบคุมคาใชจายในการดําเนินงานใหสูงข้ึนเพียงเล็กนอย นอกจากนี้ยังทําใหหนังสือที่บริษัทฯ ผลิต
และจําหนายขายไดเปนสัดสวนที่มากข้ึนตามไปดวย จึงทําใหสัดสวนกําไรข้ันตนตอยอดขายรวมของบริษัทฯ 
เพิ่มข้ึนจาก 29% เปน 32% และบริษัทฯ ยังคงรักษาระดับรายไดจากการจัดจําหนายและโฆษณาไวไดโดย
ลดลงเพียงเล็กนอย จากสองประการนี้สงผลไดบริษัทมีตนทุนขายตอรายไดจากการขายลดลง 2% ของ
ยอดขาย 
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2) นอกจากนั้น บริษัทฯ มีรายไดอ่ืนเพิ่มข้ึน 53 ลานบาท ไดแก เงินปนผลจากเงินลงทุนระยะส้ัน 15 ลานบาท 
หนี้สูญรับคืน 12 ลานบาท รายไดจากการจัดงาน Thailand Electronic Show 99 เปนตน 

3) ผลของจากชําระเงินกูจากเงินเพิ่มทุน สงผลใหอัตรากําไรตอรายไดจากการขายเพิ่มข้ึน 3%  

4) บริษัทฯ ไดมีการบันทึก สินคาชํารุด สํารองสินคาเคลื่อนไหวชา และเส่ือมสภาพ 33 ลานบาทจึงทําให
คาใชจายในการขายและบริหารยังคงที่ที่ระดับ 27% ตอรายไดรวม (2541: 26% ตอรายไดรวม) และในไตรมาส 
4 ไดประเมินทรัพยสินรอจําหนาย ที่ดินและอาคารที่ไมใชดําเนินงานทั้งจํานวน และไดรับรูผลขาดทุนจากการ
ดอยคาของสินทรัพย (เฉพาะที่ขาดทุน) เปนจํานวนเงิน 39 ลานบาท 

 
ผลการดําเนินงานป 2541 เปรียบเทียบป 2540 

ขาดทุนสุทธิสําหรับป เปนจํานวนเงิน 25.27 ลานบาทคิดเปน –3.97% ของรายไดรวม (2540: มีกําไรสุทธิ 39.16 
ลานบาทคิดเปน 5.82% ของรายไดรวม) โดยลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 64.43 ลานบาทหรือลดลง 9.79% ของรายได
รวม โดยสาเหตุหลักสามประการ คือ 
 ประการแรก บริษัทฯ มีรายไดจากการขายและการจัดจําหนายหนังสือและรายไดโฆษณา ซึ่งเปนรายไดที่มีกําไร
ข้ันตนสูงสุด รวมลดลงประมาณ 11.85 ลานบาท หรือลดลง 32.60% จากงวดเดียวของปกอน เปนผลสืบเนื่องจากเศรษฐกิจ
หดตัว ประการที่สอง บริษัทฯ มีรายไดจากรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร (ธุรกิจคาปลีก) เพิ่มข้ึน 69.82 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึน 
22.61% จากการขยายสาขาอยางตอเนื่องจากปกอน และที่สําคัญ คือประการสุดทาย บริษัทฯ มีการบันทึกรายจายหนี้สงสัย
จะสูญ สําหรับปเปนจํานวนเงิน 27.81 ลานบาท เพิ่มข้ึนอยางมีสาระสําคัญจากงวดเดียวกันของปกอน 24.39 ลานบาท ซึ่ง
เปนหนี้สงสัยจะสูญที่เกิดจากลูกหนี้รายใหญ 
 จากสาเหตุดังกลาวสงผลใหตนทุนขายเพิ่มข้ึน 5.88% ของรายไดรวมและคาใชจายในการขายละบริหารรวมเพิ่มข้ึน 
3.88% ของรายไดรวมและหนี้สงสัยจะสูญตอรายไดรวมเพิ่มข้ึน 3.86% ของรายไดรวม จึงทําใหสภาพการทํากําไรโดยรวม
สําหรับปลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 9.79% ของรายไดรวม) 

 

ผลการดําเนินงานป 2540 เปรียบเทียบป 2539 

สําหรับผลการดําเนินงานป 2540  บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจากการดําเนินงานกอนผลกระทบจากการใชระบบ
แลกเปลี่ยนเงินตราแบบลอยตัว หลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล เปนเงิน 53.63 ลานบาท  คิดเปน 7.97% ของรายไดรวม (ป 
2539 กําไรสุทธิเปน 6.53% ของรายไดรวม) หรือเพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 27.54%  

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดทําการเปลี่ยนเงินกูตางประเทศระยะยาวเปนสกุลเงินบาททั้งจํานวน โดยมีผลขาดทุน 14.47 ลาน
บาท  สงผลใหกําไรสุทธิสําหรับป 2540 ลดลงเปน 39.16 ลานบาท หรือลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนเพียง 2.89 ลาน
บาท  หรือลดลง 6.87%  

แมจะถือวานาพอใจเม่ือเทียบกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศซึ่งอยูในชวงถดถอยอยางรุนแรง แตก็ถือวามี
การชะลอตัวลงกวาที่คาดหมายเม่ือตนปมากหลังจากที่มีการปรับอัตราแลกเปลี่ยนเปนแบบลอยตัวในเดือนกรกฎาคม  แลว
สงผลใหเกิดสภาวะเงินตึงตัวข้ึนมาอยางรุนแรง  โดยเฉพาะอยางย่ิงในปลายไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ทั้งไตรมาส  ซึ่ง
ผลกระทบเขามาชัดเจนมากที่การซื้อขายหนังสือลดนอยลงอยางเห็นไดชัด  ประมาณไมนอยกวา 20% ในภาพรวม  
นอกจากนั้น  รานหนังสือตางก็เรงคืนหนังสือเพื่อ ลดหนี้ที่จะถึงกําหนดชําระ  เพื่อลดปญหาสภาพคลองทางการเงินระยะส้ัน  
ดังนั้น บริษัทฯ จึงไมเนนการผลักดันยอดขาย  เพื่อเปดโอกาสใหลูกคาปรับตัวกันระยะหนึ่งกอน  ขณะเดียวกันรายได
โฆษณาก็ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 
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ดวยเหตุดังกลาว ยอดขายสงหนังสือของบริษัทฯ สําหรับป 2540 จึงลดลงประมาณ 5.80% เม่ือเทียบกับงวด
เดียวกันของปกอน สวนธุรกิจวารสารมียอดขายโฆษณาลดลง 4.20 % ซึ่งนับวาตกลงนอยมากเม่ือเทียบกับอุตสาหกรรม
โฆษณาในภาพรวม   

อยางไรก็ตามเนื่องจากในรอบป 2540 นี้ บริษัทฯ ขยายธุรกิจคาปลีกเพิ่มข้ึนดวยการเปดซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรเพิ่มข้ึน
อีก 8 สาขา  รวมเปน 20 สาขา  และรานเครือขายซีเอ็ดแบบเต็มรูปแบบ ซึ่งเปนสาขาทดสอบอีก 1 สาขา  จึงทําใหสามารถ
ผลักดันยอดขายของธุรกิจคาปลีกใหสูงเพิ่มข้ึน 20.30% และทําใหรายไดรวมของบริษัทฯ เพิ่มเปน 672.45 ลานบาท  หรือ
เพิ่มข้ึน 4.52 % เม่ือเทียบกับปกอน 

สวนสาเหตุที่บริษัทฯ ยังสามารถรักษาระดับสภาพการทํากําไรไดอยูในภาวะเศรษฐกิจเชนนี้ เปนผลจากการที่
บริษัทฯ เนนนโยบายการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํากําไรเปนหลัก  โดยไมเนนการเพิ่มยอดขาย  ซึ่งบริษัทฯ เร่ิมใชอยาง
จริงจังตั้งแตป 2538 โดยการควบคุมคาใชจายใหเหมาะสม การไมเพิ่มจํานวนพนักงาน  การลดยอดขายที่ไมมีคุณภาพลง  
การเลือกผลิตและจัดจําหนายเฉพาะสินคาที่มีความตองการของตลาดเพียงพอที่จะทํากําไรที่เหมาะสมได และอยูในทิศทาง
ของบริษัทฯ เทานั้น เพื่อปรับปรุงอัตราการหมุนเวียนสินคาและอ่ืนๆ ทําใหสัดสวนคาใชจายในการขายและบริหารลดลงจาก
งวดเดียวกันของปกอนได  จึงทําใหผลการดําเนินงานดีข้ึน โดยมีอัตรากําไรสุทธิกอนหักผลกระทบจากการใชอัตรา
แลกเปลี่ยนแบบลอยตัว เพิ่มข้ึนจาก 6.53% ของรายไดรวม  มาเปน 7.97% 

บริษัทฯ ยังมีความม่ันใจในธุรกิจความรูอยู วายังมีศักยภาพที่จะเติบโตไดอีกมาก แมวาในชวงนี้จะมีการชะลอการ
เติบโตในภาพรวมลง  จนทําใหตองระมัดระวังในการขยายงานอยางมาก  แตก็ยังเชื่อม่ันวาภายใน 2 ปขางหนา มีแนวโนม
จะกลับมาเติบโตอยางม่ันคงไดอีก ดวยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงจะยังคงขยายงานตอ เพื่อเตรียมฐานรองรับธุรกิจความรูในอนาคต  
โดยจะปรับทิศทางทุกหนวยงานของบริษัทฯใหเนนการเขาไปสนองตอบปญหาการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรของ
ประเทศมากข้ึน  ซึ่งเปนจุดแข็งและเปนวัตถุประสงคของบริษัทฯ ตั้งแตเร่ิมกอตั้งเม่ือ 24 ปกอน 

บริษัทฯ พรอมที่จะเปนผูบุกเบิกใหความรูคูประชาชน  ไมวาเหตุการณขางหนาของประเทศจะเปนไปในทิศทางใด  
เพราะเราม่ันใจวา  พวกเราไมใชผูสรางฟองสบูนั้น  แตเรามีสวนอยางมากในการสรางศักยภาพใหคนไทยทุกคน ทุกอาชีพ  
ใหสามารแขงขันกับชาวโลกไดทั้งในอดีต  วันนี้และในอนาคต  เพราะจากเหตุการณคร้ังนี้ทําใหเราตระหนักดีวา ประชาชน
ของเรานั้นตองเรงรีบเขาสูความเปนประชากรโลกในอนาคตอีกไมนานนี้แลว 

 ความสามารถในการควบคุมคาใชจาย และการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํากําไร 

            โดยมีแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํากําไรดังนี้ ตั้งแตป 2539 จนถึงปจจุบัน  
            (1) การเรงขยายกําลังการผลิตหนังสือที่อยูในความตองการของตลาด  
 (2) การผลักดันยอดขายใหมีอัตราสูงข้ึนอยางตอเนื่อง  ไมวาจะเปนการเพิ่มผลิตภัณฑใหม และเพิ่มชอง

ทางการจัดจําหนายโดยการเปดรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรในกรุงเทพฯและตางจังหวัด และการเปดราน
เครือขายซีเอ็ด  

(3) การลงทุน หรือขยายงาน แตเฉพาะสวนที่มีความเส่ียงต่ําใชเงินลงทุนนอย   และเลือกทําเฉพาะที่มีความ 
      ชํานาญพอที่จะควบคุมผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามเปาหมายไดเทานั้น   
(4)  ตลอดจนการเรงปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานหนวยงานตางๆ ทุกหนวยงาน 

 จากความแนวแนและตั้งใจจริงในแนวทางการดําเนินงานดังกลาว ทําใหบริษัทฯ สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ทํากําไรไดดีข้ึนอยางตอเนื่อง สงผลใหอัตราสวนทางการเงิน “ความสามารถในการทํากําไรดีข้ึน” ดังตารางอัตราสวนสรุป
ทางการเงินที่ไดเสนอไปแลวในขางตน 
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 1.2  คําอธิบายเกี่ยวกับฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม ป 2542, 2541, 2540 และป 2539 

           สินทรัพย 
                ป  2542 2541 2540 2539  

 สินทรัพยหมุนเวียน (ลานบาท)        365.3 279.6 239.2 272.6   
 อัตราเพิ่มข้ึนข้ึนจากปกอน  30.7%          16.9%         (12.3%)         7.5%   

 สินทรัพยรวม (ลานบาท)  708.7 657.7 629.6 649.6  
 อัตราเพิ่มข้ึน(ลดลง)จากปกอน   7.8%  (4.5%) (3.1%)         (2.1%)   
 
 รายงานการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินป 2539-2542 (4 ป) 

 สินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 เปนจํานวนเงิน 708.69 ลานบาท เพิ่มข้ึน 59 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึน 
9% สาเหตุหลักคือ เปนเงินลงทุนระยะส้ันเพิ่มข้ึน 166.46 ลานบาท เปนเงินสดรับจากการเพิ่มทุนและเงินสดคงเหลือ
จากการดําเนินงาน  

  หนี้สินรวม รวม วันที่ 31 ธันวาคม 2542 เปนจํานวนเงิน 366.60 ลานบาท ลดลง 14 ลานบาท หรือลดลง 4%   

 สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31  ธันวาคม  2542 เปนจํานวนเงิน 342.08 ลานบาทเพิ่มข้ึน 76.50 ลานบาทหรือ
เพิ่มข้ึนรอยละ 28% 
 
คําอธิบายเกี่ยวกับงบกระแสเงินสดและความเพียงพอของโครงสรางเงินทุน 
      กระแสเงินสดจากกิจกรรม ไดมา(ใชไป) 
                         ป 2542 2541 2540 2539  
 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท  
    จากกิจกรรมการดําเนินงาน          171.7 89.1 75.1 92.8  
         จากกิจกรรมการลงทุน                        (114.2) (122.0) (34.5) ( 6.9)  
         จากกิจกรรมการจัดหาเงิน (49.9)  45.3                (41.3)             (77.1)    
         กระแสเงินสดสุทธิ ไดมา (ใชไป)  7.6  12.3                  (0.7)               8.8  
 
                 บริษัทฯ ระดมเงินทุนมาตั้งแตป 2534 ตลอดจนป 2538 ดวยการเพิ่มทุน  และการกูยืมระยะยาวจากธนาคาร
และสถาบันการเงิน เพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาสําหรับการเปดรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร รวมประมาณ 200 ลานบาท การ
ลงทุนในการผลิตและการสํารองสินคาเพื่อขาย และลงทนุในลูกหนี้และตั๋วเงินรับสุทธิ ผลจากการลงทุนอยางตอเนื่องเกิด
กระแสเงินสดรับจากการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพสูงในป 2539 คือ 85.6 ลานบาท โดยรอยละ 75 มายอดขายที่
เพิ่มข้ึนของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร ดังนั้นอัตราสวนทางการเงิน “ ความสามารถในการกอหนี้ของกิจการ “ จึงมีแนวโนมที่จะ
ลดลง และมีความสามารถในการจายดอกเบี้ยอัตราที่ดีข้ึนเทาตัวเชนเดียวกัน  
  
2.  แนวโนมในอนาคต 
 บริษัทฯจะปรับปรุงประสิทธิภาพการทํากําไรใหเหมาะสมข้ึน เพื่อใหสามารถสรางผลตอบแทนที่เหมาะสมแกผู
ลงทุน และทําใหบริษัทฯสามารถระดมทุนในระยะยาวไดโดยไมยากนัก 
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 บริษัทฯจึงกําหนดนโยบายทั่วไปเพื่อใหไดกําไรตอเงินลงทุนสูงข้ึน ดังนี้ 
1. จะเนนใชการตลาดผลักดันใหยอดขายสินคาที่มีอยูใหขายไดมากย่ิงข้ึน 
2. จะเนนการผลิตและการจัดจําหนายเฉพาะสินคาที่มีความตองการของตลาดเพียงพอที่จะทํากําไรที่

เหมาะสมไดเทานั้น และอยูในทิศทางของบริษัท 
3. จะเนนการขยายงานที่มีความเส่ียงต่ํา และไมตองใชเงินทุนในทรัพยสินมากนัก 
4. จะควบคุมคาใชจาย และพัฒนางานตางๆใหมีประสิทธิผลย่ิงข้ึน โดยใหใชจํานวนบุคลากรเทาเดิม รวมทั้ง

ลดงานหรือหนวยงานที่ไมสามารถทํากําไร และ/หรือไมเปนกลยุทธที่สําคัญของบริษัทในอนาคตลง 

แนวทางเพิ่มเติมจากปจจุบัน 
1. เนนการผลิตและจัดจําหนายหนังสือประกอบการเรียนระดับปวช.และปวส.ข้ึนไปและหนังสืออางอิง 
2. จะเนนการขยายรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรและรานเครือขายรานคาพันธมิตร ตลอดจนเขาชวยปรับปรุง

รานคาทั่วประเทศ เพื่อเปนฐานรับรองการเติบโตของบริษัทฯ 
3. จะพัฒนาการเผยแพรความรูแกคนไทยสูรูปแบบอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากส่ิงพิมพเพิ่มข้ึนเพื่อสนองความ

ตองการและพฤติกรรมสังคมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต  
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12.  บุคคลอางอิงอ่ืนๆ 

 นายทะเบียนหุน : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด  
   62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ชั้น 4, 6-7 ถนนรัชดาภิเษก 
   แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  10110 
   โทร. 359-1200-01 โทรสาร. 359-1259 

 ผูสอบบัญชี : นายสมชาย  คุรุจิตโกศล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3277 
   บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด  
   ชั้น 19 ราชเทวีทาวเวอร 77  ถนนพญาไท  กรุงเทพฯ 10400  
   โทร. 653-8091-3 โทรสาร. 653-8090 

 ที่ปรึกษากฎหมาย: สํานักงาน  ชวน แอนด แอสโซซิเอทส ทนายความ 
   4/1482 ชั้น 3-5 ถนนนวมินทร แขวงคลองกุม เขตบึงกุม  
   กรุงเทพฯ 10230 
   โทร. 509-3421-2, 509-3570 โทรสาร.509-3571 
 ผูแทนผูถือหุนกู  --- ไมมีหุนกู --- 

 สถาบันการเงินที่ใหสินเช่ือและรับฝากเงิน    ยอดคงคาง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 
 การลงทุนในกองทุนเปด:-                          (หนวย: ลานบาท) 
  -อยุธยาตราสารเจริญทรัพย      15.21 
  -อยุธยาตราสารปนผล      60.17 
  -วรรณเฟล็กซิเบิล       20.02 
  -วรรณตราสารหนี้       56.49 
  -เอกธํารงคทวีทรัพย      10.00 
  -นครธนชโรเดอรอินคัมพลัส      10.00 
 เงินลงทุนในกองทุนรวมหุนบุริมสิทธ์ิ-หุนกูดอยสิทธ์ิ บมจ.กรุงศรีอยุธยา                   6.00 
   รวม                177.89 
 หัก  คาเผื่อการปรับมูลคา                    (1.43) 
   สุทธิ                176.46 
   

 สถาบันการเงินที่ใหสินเช่ือ                                      (หนวย: ลานบาท) 
 - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา    สํานักงานใหญ 122.89  
 - ธนาคารกสิกรไทย สํานักงานใหญ     4.04   
 - ธนาคารกรุงไทย สาขาดินแดง    13.49 
 - บริษัทเงินทุนหลักทรัพยธนนคร จํากัด     8.80 
   รวม  149.22   
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 สถาบันรับฝากเงิน และเปนแหลงเงินทุนหมุนเวียน    ณ 31 ธันวาคม 2542  มีเงินฝากรวม  16.77  
ลานบาท 

- บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
- บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
- บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
- บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
- บริษัท ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
- บริษัท ธนาคารนครธน จํากัด (มหาชน) 
- บริษัท ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
- บริษัท ธนาคารอาคารสงเคราะห จํากัด (มหาชน) 
- บริษัท ธนาคารไทยทนุ จํากัด (มหาชน) 
- บริษัท ธนาคารเอเชีย จํากัด (มหาชน) 

 
13.  ขอมูลอ่ืนที่เกี่ยวของ  ไมมี 
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(เอกสารแนบ 1) 
 5.2  ผูบริหาร 
รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม  (มีการเปล่ียนแปลง ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2542)   

รายชื่อบริษัท บมจ.ซีเอ็ด บจก.เอ็มแอนดอี บจก.เธิรดเวฟ- บจก.ยูนิตี้เอ็นเตอรไพส บจก.อินเตอรเนชั่นแนล- 
   บรอดคาสติ้ง  ซอฟทแวร แฟคตอร่ี 

          รายช่ือ      
 1. นายธนาชัย  ธีรพัฒนวงศ /, x     
 2. นายทนง  โชติสรยุทธ /, //  / /  
 3. นายวิบูลยศักด์ิ  อุดมวนิช /, //   /  
 4. นายพงษศักด์ิ  ศิวะภัทรกําพล /, //   /  
 5. นายสมบูรณ  ชินสวนานนท /, ***   /  
 6. รศ. ยืน  ภูวรวรรณ /   /  
 7. นายวัฒนา  เชียงกูล /   /  
 8. นายไพรัช  สิฏฐกุล /     
 9. นายประวิทย  ตันติวศินชัย /, ***     
10. นายสิทธิชัย หยุน /     
11. นายสมชาย หาญจิตตเกษม /, ***     
12. นายยูจีน ซอนเดอร เดวิส  /     
13. นายวรสิทธ์ิ โภคาชัยพัฒน  /     
14. นายสาโรช  ล้ําเลิศประเสริฐกุล /     
15. นางสาวพจนี  นิราศรพ //     
16. นางมณฑลี โซติสรยุทธ  //     
17. นางกาญจนา เจริญวงษ //     

หมายเหตุ :   / =  กรรมการ x = ประธานกรรมการ // =  ผูบริหาร ***กรรมการอิสระ  
                                :  รายนามกรรมการลําดับที่ 14   เขามารับตําแหนงในวันที่  22  ธันวาคม  2542 

• จํานวนพนักงานเฉล่ียของบริษัท 586  คน 
• รายช่ือคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ณ 31 ธันวาคม 

2542  ประกอบดวย 17 ทาน ดังนี้ 
 1. ชื่อ : นายธนาชัย  ธีรพัฒนวงศ  
  อายุ : 56  ป 
  ตําแหนง : กรรมการและประธานกรรมการ 
  วันเร่ิมตําแหนง : 2539 
  ปที่เร่ิมเขาทํางานกับบริษัท : 2539 
  สัดสวนในการถือหุนบริษัท : ไมมี ณ 31 ธ.ค. 2542 
  คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด : อาชีวะ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย  พระนคร 
  ประวัติการทํางาน : 2542            ประธานกรรมการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
    2539-ปจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร  
     บริษัท สยามอินโฟเทนเมนท จํากัด -สถานีโทรทัศน ITV 
    2539-2542 กรรมการ  บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
    2530-ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร  
     บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 
    2521 Managing Director  กลุมเดอะเนชั่น 
    2520-2521 General Manager  กลุมเดอะเนชั่น 
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    2519-2520 เร่ิมงานกับกลุมเดอะเนชั่น 
 
 2. ชื่อ : นายทนง  โชติสรยุทธ 
  อายุ : 47  ป 
  ตําแหนง : กรรมการและกรรมการผูจัดการ 
  วันเร่ิมตําแหนง : 2530 
  ปที่เร่ิมเขาทํางานกับบริษัท : 2517 
  สัดสวนในการถือหุนบริษัท : 3,400 หุน (0.02%) ณ 31 ธ.ค. 2542 
  คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  ประวัติการทํางาน : 2530-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
    2528-2530 รองกรรมการผูจัดการดานการตลาด 
     บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด 
 
  
 3. ชื่อ : นายวิบูลยศักด์ิ  อุดมวนิช  
  อายุ : 46  ป 
  ตําแหนง : กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ 
  วันเร่ิมตําแหนง : 2536 
  ปที่เร่ิมเขาทํางานกับบริษัท : 2517 
  สัดสวนในการถือหุนบริษัท : 1,000 หุน (0.00%) ณ 31 ธ.ค. 2542 
  คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  ประวัติการทํางาน : 2530-ปจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ 
     บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
    2528-ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการ ดานการผลิต  
     บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
    2517-ปจจุบัน กรรมการบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

 

 4. ชื่อ : นายพงษศักด์ิ  ศิวะภัทรกําพล 
  อายุ : 47  ป 
  ตําแหนง : กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ 
  วันเร่ิมตําแหนง : 2536 
  ปที่เร่ิมเขาทํางานกับบริษัท : 2517 
  สัดสวนในการถือหุนบริษัท : 534,170 หุน (2.53%) ณ 31 ธ.ค. 2542 
  คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  ประวัติการทํางาน : 2536-ปจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ 
     บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
    2533-2536 บรรณาธิการบริหารฝายวารสารไมโครคอมพิวเตอร   
     บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
    2527-ปจจุบัน ผูจัดการแผนกขายอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
     บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
    2517-ปจจุบัน  กรรมการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
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 5. ชื่อ : นายสมบูรณ  ชินสวนานนท 
  อายุ : 51  ป 
  ตําแหนง : กรรมการ 
  วันเร่ิมตําแหนง : 2534 
  ปที่เร่ิมเขาทํางานกับบริษัท : 2534 
  สัดสวนในการถือหุนบริษัท : 10,000 หุน (0.05%) ณ 31 ธ.ค. 2542 
  คุณวุฒิทางการศึกษา : Master of Management (Finance) Northwestern University, U.S.A. 
  ประวัติการทํางาน : 2538-ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
    2538-ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการ 
     บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
    2537 ผูชวยกรรมการผูจัดการ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
    2534-2536 ผูอํานวยการฝายอาวุโส สํานักบริหารเงิน 
     ธนาคารกสิกรไทย จํากัด 
    2529-2534 ผูอํานวยการสํานักบริหารเงิน ธนาคารกสิกรไทย จํากัด 
    2527-ปจจุบัน กรรมการบริษัท อุตสาหกรรมผาวิจิตรไทย จํากัด 
 
 

 6. ชื่อ : รศ. ยืน  ภูวรวรรณ  
  อายุ : 49  ป 
  ตําแหนง : กรรมการ 
  วันเร่ิมตําแหนง : 2533 
  ปที่เร่ิมเขาทํางานกับบริษัท : 2533 
  สัดสวนในการถือหุนบริษัท : 743,400 หุน (3.52%) ณ 31 ธ.ค. 2542 
  คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด : ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ  
         สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย 
  ประวัติการทํางาน : 2533-ปจจุบัน กรรมการบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
    2533-ปจจุบัน ผูอํานวยการ สํานักบริการคอมพิวเตอร  
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
    2528-ปจจุบัน อนุกรรมการคณะกรรมการคอมพิวเตอรของรัฐ 
     กรรมการสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุน) 
    2525-ปจจุบัน หัวหนาหองปฏิบัติการวิจัยไมโครคอมพิวเตอร 
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
    2516-ปจจุบัน อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 
     คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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 7. ชื่อ : นายวัฒนา  เชียงกูล  
  อายุ : 48  ป 
  ตําแหนง : กรรมการ 
  วันเร่ิมตําแหนง : 2533 
  ปที่เร่ิมเขาทํางานกับบริษัท : 2533 
  สัดสวนในการถือหุนบริษัท : 216,000 หุน (1.02%) ณ 31 ธ.ค. 2542 
  คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟาส่ือสาร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  ประวัติการทํางาน : 2534-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ 
     บริษัท โททัล เอ็นจิเนียร่ิง แอนดเมนเทนแนนสเซอรวิส จํากัด 
    2533-ปจจุบัน กรรมการบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
    2533 ผูชวยหัวหนากองระบบควบคุม และเคร่ืองมือ 
     การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

  

 8. ชื่อ : นายไพรัช  สิฏฐกุล 
  อายุ : 51  ป 
  ตําแหนง : กรรมการ 
  วันเร่ิมตําแหนง : 2517 
  ปที่เร่ิมเขาทํางานกับบริษัท : 2517 
  สัดสวนในการถือหุนบริษัท : 99,750 หุน (0.47%) ณ 31 ธ.ค. 2542 
  คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟาส่ือสาร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  ประวัติการทํางาน : 2533-ปจจุบัน วิศวกรระดับ 11 สังกัดสวนกลาง ฝบฟ. 
     การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
    2527-2533 หัวหนาแผนกอุปกรณควบคุม 
     การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
    2517-ปจจุบัน กรรมการบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

  

 9. ชื่อ : นายประวิทย  ตันติวศินชัย 
  อายุ :   44 ป 
  ตําแหนง : กรรมการ 
  วันเร่ิมตําแหนง : 2542 
  ปที่เร่ิมเขาทํางานกับบริษัท : 2542 
  สัดสวนในการถือหุนบริษัท : ไมมี ณ 31 ธ.ค. 2542 
  คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด : ปริญญาตรีทางบัญชี  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  ประวัติการทํางาน : 2542-ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
    2537-ปจจุบัน ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน  
     บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต จํากัด 

2537-2532 ผูจัดการฝายการเงิน  บริษัท คารโนดเมตลบอกซ จํากัด 
    2530-2532 ผูจัดการฝายบริหาร  บริษัท ลานนาลิกไนท จํากัด 

2526-2530 ผูชวยผูจัดการฝายบัญชี  บริษัท เหมืองบานปู จํากัด 
    2522-2526 ผูสอบบัญชี  สํานักงาน เอสจีวี ณ ถลาง 
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 10. ชื่อ : นายสุทธิชัย  หยุน 
  อายุ : 55 ป 
  ตําแหนง : กรรมการ 
  วันเร่ิมตําแหนง : 2539 
  ปที่เร่ิมเขาทํางานกับบริษัท : 2539 
  สัดสวนในการถือหุนบริษัท : ไมมี ณ 31 ธ.ค. 2542 
  คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด : อาชีวะ  โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย พระนคร 
  ประวัติการทํางาน : 2539-ปจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร 
     บริษัท สยามอินโฟเทนเมนท จํากัด -สถานีโทรทัศน ITV 
     กรรมการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)  
    2514-ปจจุบัน บรรณาธิการอํานวยการ  
     บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 
    2511-2514 หนังสือพิมพบางกอกโพสต 
 
  
 11. ชื่อ : นายสมชาย  หาญจิตตเกษม 
  อายุ : 39 ป 
  ตําแหนง : กรรมการ 
  วันเร่ิมตําแหนง : 2541 
  ปที่เร่ิมเขาทํางานกับบริษัท : 2541 
  สัดสวนในการถือหุนบริษัท : ไมมี ณ 31 ธ.ค. 2542 
  คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด : ปริญญาโท 
  ประวัติการทํางาน : 2541-ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
    2539-ปจจุบัน  รองกรรมการผูจัดการบริษัท เอ็ม เค เรสโตรองค จํากัด
  
 
 12. ชื่อ : นายยูจีน  เอส  เดวิส 
  อายุ : 45 ป 
  ตําแหนง : กรรมการ 
  วันเร่ิมตําแหนง : 2541 
  ปที่เร่ิมเขาทํางานกับบริษัท : 2541 
  สัดสวนในการถือหุนบริษัท : ไมมี ณ 31 ธ.ค. 2542 
  คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด : ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนิวยอรค สหรัฐอเมริกา 
  ประวัติการทํางาน : 2541-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
    2534-ปจจุบัน บริษัท ฟนันซา จํากัด  
    2532-2534 ธนาคารเชสเมนฮัตตัน จํากัด 
    2527-2532 บริษัท เฟรสบอสตันคอรปอเรชั่น โตเกียว ญี่ปุน 
    2524-2527 บริษัท เลทแมนบวรเชอส นิวยอรค 
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 13. ชื่อ : นายวรสิทธ์ิ  โภคาชัยพัฒน 
  อายุ : 37 ป 
  ตําแหนง : กรรมการ 
  วันเร่ิมตําแหนง : 2541 
  ปที่เร่ิมเขาทํางานกับบริษัท : 2541 
  สัดสวนในการถือหุนบริษัท : ไมมี ณ 31 ธ.ค. 2542 
  คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด : ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเบนทลียคอลเลจ สหรัฐอเมริกา 
  ประวัติการทํางาน : 2541-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
    2534-ปจจุบัน บริษัท ฟนันซา จํากัด  
    2535-ปจจุบัน บริษัท ชัยพัฒน กรุป จํากัด  
    2533-2534 ธนาคารเชสเมนฮัตตัน จํากัด 
    2532-2533 บงล.ทิศโก 
  
 
 14. ชื่อ : นายสาโรช  ลํ้าเลิศประเสริฐกุล 
  อายุ : 37  ป 
  ตําแหนง :  กรรมการ 
  วันที่เร่ิมตําแหนง : 2542 
  ปที่เขาทํางานกับบริษัท : 2542 
  สัดสวนในการถือหุนบริษัท : ไมมี ณ 31 ธ.ค. 2542 
  คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด : บัญชีมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
  ประวัติการทํางาน : 2542  กรรมการบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
    2537-ปจจุบัน  กรรมการผูจัดการ บริษัท เอซีที แมเนจเมนท จํากัด 

2535-2537 ผูจัดการสํานักงาน เอสเอเอ็มเอส 
    2530-2533  ผูชวยผูสอบบัญชี สํานักงานเอเอ็มซี 

 

 15. ชื่อ : นางสาวพจนี  นิราศรพ 
  อายุ : 43  ป 
  ตําแหนง : ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานการตลาดและผลิตภัณฑ 
  วันเร่ิมตําแหนง : 2536 
  ปที่เร่ิมเขาทํางานกับบริษัท : 2526 
  สัดสวนในการถือหุนบริษัท : 7,070 หุน (0.03%) ณ 31 ธ.ค. 2542 
  คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด : วิทยาศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  ประวัติการทํางาน : 2536-ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานการตลาดและผลิตภัณฑ 
     บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
    2533-2536 บรรณาธิการฝายวารสารและหนังสือทั่วไป 
     บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
    2528-2533 บรรณาธิการจัดการ วารสารรูรอบตัว(ปจจุบัน คือ วารสารUp DATE) 
     บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากดั 
    2526-2529 บรรณาธิการจัดการ วารสารมิติที่ 4  
     บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด 
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 16. ชื่อ : นางมณฑลี  โชติสรยุทธ 
  อายุ : 42  ป 
  ตําแหนง : ผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายผลิตหนังสือ และผูอํานวยการ ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร 
  วันเร่ิมตําแหนง : 2536 
  ปที่เร่ิมเขาทํางานกับบริษัท : 2524 
  สัดสวนในการถือหุนบริษัท : 2,040 หุน (0.01%) ณ 31 ธ.ค. 2542 
  คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด : การศึกษาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตปทุมวัน 
  ประวัติการทํางาน : 2539-ปจจุบัน ผูอํานวยการ ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  
     บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
    2536-ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
     บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
    2524-2536 บรรณาธิการฝายตําราและหนังสือเชิงวิชาการ 
     บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด 
    ภรรยาของคุณทนง  โชติสรยุทธ  กรรมการผูจัดการ 
 
 
 17. ชื่อ : นางกาญจนา  เจริญวงษ 
  อายุ : 43  ป 
  ตําแหนง : ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานขายและจัดจําหนาย 
  วันเร่ิมตําแหนง : 2541 
  ปที่เร่ิมเขาทํางานกับบริษัท : 2524 
  สัดสวนในการถือหุนบริษัท : ไมมี ณ 31 ธ.ค. 2542 
  คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด : ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
  ประวัติการทํางาน : 2541-ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานขายและจัดจําหนาย  
     บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
    2536-2538 ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายบริหารกลาง 
     บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
    2524-2536 ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 
     บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 




