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ขอมูลสรุป (Executive summary) 
 
 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)  ดําเนินธุรกิจการเผยแพรความรูเชิงวิชาการ  เพื่อ
พัฒนาความรูความสามารถของคนไทย  ในทิศทางท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ  โดยการ
ผลิตวารสารเชิงวิชาการ 7 ฉบับ ผลิตและจําหนายหนังสือ  และดําเนินงานรานหนังสือรานซีเอ็ดบุค
เซ็นเตอร ท้ังในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด 
 ปจจุบันบริษัทฯ เปนผูผลิตหนังสือรายใหญของประเทศ  เปนผูจําหนายหนังสือ (ท่ีท้ังผลิต
เองและรับจัดจําหนายในสํานักพิมพและหนวยงานอื่น)  รายใหญของประเทศ     และเปนผู
ดําเนินงานรานหนังสือท่ีมีจํานวนสาขาและมียอดขายมากท่ีสุดในประเทศไทย 
             สําหรับผลการดําเนินงานในป 2543 บริษัทฯ สามารถผานป 2543หรือ ค.ศ.2000 มาได
ดวยดีโดยไมมีปญหา Y2K หรืออุปสรรคใดๆ จากระบบคอมพิวเตอร และระบบปฏิบัติการตางๆ 
บริษัทฯ มีผลการดําเนินการทํารายไดทะลุเปาหมาย 1,000 ลานบาท สมดังท่ีตั้งใจไวตั้งแตตนป โดย
มียอดรายไดรวม 1,173 ลานบาท เติบโตจากป 2542 ประมาณ 45%  
             แมวาภาวะเศรษฐกิจของประเทศยังมีอัตราการเติบโตท่ีไมดีนัก แตภาวะการเติบโตของ
บริษัทฯ ยังคงเปนไปดวยดี โดยสามารถขยายสาขารานหนังสือไดเพิ่มขึ้น และมีอัตราการเติบโตท่ีดี
ท้ังดานสาขาเดิม และสาขาเปดใหม  
             สําหรับรายไดจากดานการคาสงและโฆษณาวารสารตางๆ ยังคงมีอัตราการเติบโตอยู แตไม
เทากับดานการคาปลีก ทางดานการจัดการและการตรวจสอบควบคุมภายใน บริษัทฯ ไดดําเนินการ
ตามขอพึงปฏิบัติท่ีดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยมาโดยตลอด  และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ควบคุมภายในยิ่งๆ ขึ้นเพื่อรองรับกับการเติบโตของธุรกิจคาปลีกในอนาคต 

 
                (ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนท่ี 2 กอนตดัสินใจลงทุนในหลักทรัพย) 
 

                                                                                                        
 
 
 
 
 

 



แบบ 56-1 
                                                                                                                                                                 

 
แบบรายงานการเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมของบริษัท 

 
บริษัท: ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ :  ส่ิงพิมพ 
โดยมีท่ีต้ังสํานักงานใหญท่ี : 46/87-90 ชั้น 19                
อาคารเนชั่นทาวเวอร  ถนนบางนา-ตราด 
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260  เลขทะเบียนบริษัท :  102                               

โทรศัพท: 751-5888,  325-1111                   โทรสาร : 751-5999,  325-3333 

โฮมเพจ:   http:\\ www.se-ed.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1. ปจจัยความเส่ียง 
 

          ปจจัยท่ีอาจทําใหเกิดความเสี่ยงตอการลงทุนของผูลงทุนหรือไดรับผลกระทบตอผูออก
หลักทรัพย  มีดังนี้ 

1.1 ความเส่ียงทางดานการละเมิดลิขสิทธ์ิหนังสือ   การผลิตหนังสือเชิงวิชาการตองซ้ือลิขสิทธ์ิจาก
นักเขียนในประเทศ  และตางประเทศเปนสวนใหญ   แมวาบริษัทฯ จะมีมาตรการในการปฏิบัติ
อยางเครงครัดและรัดกุมแลวก็ตาม   แตก็อาจมีความเสี่ยงท่ีจะถูกฟองรองกรณีละเมิดลิขสิทธ์ิ
ผูอื่นได เชน  นักเขียนหรอืสํานักพิมพละเมิดลิขสิทธ์ิมากอน และมอบหมายใหบริษัทฯ เปนผู
จัดพิมพและ/หรือจัดจําหนายให  บริษัทฯ ในฐานะผูพิมพ  หรือผูจัดจําหนาย  ก็อาจถูกฟองได  
ซ่ึงในกรณีนี้มีนอยมาก  และมูลคาผลกระทบไมมีนัยสําคัญ 

1.2 ความเส่ียงทางดานชองทางการจัดจําหนาย   ชองทางการจําหนายสวนหนึ่งของบริษัทฯ มาจาก
การเปดรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรตามศูนยการคาชั้นนําและซูเปอรเซ็นเตอรท่ัวไปท้ังกรุงเทพฯ และ
ตางจังหวัด  และมิไดผูกมัดหรือเปดทําการเฉพาะศูนยการคาใดศูนยการคาหนึ่ง  แตเปดกระจาย
อยูหลายกลุมผูประกอบการ  เชน  กลุมเซ็นทรัล, กลุมเดอะมอลล, กลุมโรบินสัน, กลุมฟวเจอร
ปารค, กลุมโลตัสฯ, กลุมคารฟูร  และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฯลฯ  ซ่ึงถาหาก
ศูนยการคาดังกลาวประสบภัยหรือภาวะใดๆท่ีไมสามารถเปดดําเนินการได บริษัทฯ ก็อาจ
สูญเสียรายไดบางสวนไป  แตความเสี่ยงดังกลาวก็สามารถลดลงไดเนื่องจากบริษัทฯ ไดทํา
ประกันภัยตางๆไวอยางครอบคลุม ผลกระทบเชิงตัวเลข  มีภาวะเทากับราคาทุนของสินคา
คงเหลือ ณ สาขา (หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 7 ของป 2543  :  61.16 ลานบาท)   สิทธิการ
เชา (หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 11 ของป 2543 : 144.32 ลานบาท) 

1.3 ความเส่ียงภัยในเร่ืองผลิตภัณฑลาสมัยหรือถูกส่ืออ่ืนทดแทน   ในปจจุบันอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรเติบโต และมีการพัฒนาการอยางรวดเร็ว  จึงทําใหอายุและ
ความทันสมัยของหนังสือคอนขางสั้นกวาปกติ  และดวยเหตุนี้หนึ่งในผลิตภัณฑท่ีสําคัญของ
บริษัทฯ คือ กลุมหนังสือเชิงวิชาการ หมวดคอมพิวเตอร  ท่ีมีสวนแบงการตลาดประมาณ 70%  
จึงตองปรับตัวและรองรับการผลิตหนังสือกลุมนี้ใหมีปริมาณท่ีเหมาะสม อยางใกลชิด  และยัง
มีคณะกรรมการพิจารณาผลิตภัณฑใหมๆ ใหทันสมัยอยูตลอดเวลา  และยังจัดทําเว็บไซด ชื่อ 
www.se-ed.com    เพื่อใหผูท่ีสนใจไดทราบหนังสือท่ีออกใหมอยูตลอดเวลา  อยางไรก็ตาม   
ไมวาเทคโนโลยีจะกาวล้ําไปไกลถึงไหน  หนังสือก็ยังเปนส่ือเดียวท่ีใหความรูไดสะดวกทุกท่ี  
ทุกเวลา  ราคาถูก  และมีอายุยาวนาน  จึงยังไมถูกแทนท่ีโดยสื่อในรูปแบบอื่นๆ ไดโดยงาย 

 



1.4 ความเส่ียงเก่ียวกับการขาดแคลนวัตถุดิบ    กระดาษเปนวัตถุดิบท่ีสําคัญในการผลติหนังสือ  
การผันผวนจากราคาและปริมาณการใชกระดาษในทองตลาด  จึงสงผลใหราคามีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  แตก็ไมถึงกับขาดแคลนจนหาซื้อไมได  ประกอบดวยบริษัทฯ มี
นโยบายในการตั้งราคาขายตามภาวะตนทุนจริง จึงไมไดรับผลกระทบมากนัก 

1.5 ความเส่ียงเก่ียวกับอุตสาหกรรมการพิมพ   อุตสาหกรรมการพิมพเปนกลุมธุรกิจสําคัญท่ี
บริษัทฯใชเปนฐานรองรับกําลังการผลิต  เนื่องจากบริษัทฯ ไมไดลงทุนสรางโรงงานและซื้อ
เครื่องจักร  จึงทําใหบริษัทฯ ไมมีความเสี่ยงจากการลงทุน  ดังนั้นการท่ีบริษัทฯ ใชโรงพิมพ
หลายโรงพิมพเปนการรองรับการผลิต  ทําใหบริษัทฯ สามารถควบคุมคาใชจายไดอยาง
เหมาะสม  ดวยภาวะการแขงขันเสนอราคาคาพิมพอยูตลอดเวลา  และยังสามารถกําหนด
ระยะเวลาการผลิตไดอยางแนนอนอีกดวย 

1.6  ความเส่ียงเก่ียวกับภาวะการขาดแคลนบุคลากรท่ีเชี่ยวชาญเฉพาะดาน   บุคลากรท่ีเชี่ยวชาญ
และมีความสามารถเฉพาะดาน  เปนแรงงานสําคัญในการผลิตหนังสือเชิงวิชาการตางๆ  ใน
ขณะเดียวกันการพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นๆ ก็เชนเดียวกัน  ดังนั้น ผลการตอบแทนจากการจาง
อุตสาหกรรมดานอื่นอาจมีผลตอบแทนมากกวาธุรกิจผลิตและจําหนายหนังสือ  จึงอาจทําให
เกิดภาวะขาดแคลนและตองจางแรงงานในอัตราท่ีสูง  แตสําหรับบริษัทฯ ผลกระทบเชิง
ตัวเลข ไมมีสาระสําคัญ  เพราะสามารถจัดสรรหาบุคลากรเพื่อทดแทนได  

 



2. ลักษณะการประกอบธรุกิจ 
 

2.1   ประวัติความเปนมา 
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) (SE-EDUCATION Public Company Limited)ได

จดทะเบียนจัดตั้งเม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ.2517  ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 99,000 บาท  
โดยมีวัตถุประสงคหลักในการดําเนินธุรกิจท่ีเอื้ออํานวยตอการศึกษาหาความรู เพื่อพัฒนา
ความรูความสามารถของคนไทย ในสาขาท่ีจําเปนตอการพัฒนาประเทศ  โดยไดรับอนุญาต
ใหเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในภาคอุตสาหกรรมบริการ
กลุมธุรกิจหลัก ส่ือประชาสัมพันธ  หมวดธุรกิจยอยส่ิงพิมพ  ตั้งแตป พ.ศ.2534  และแปลง
สภาพเปนบริษัทมหาชน เม่ือวันท่ี 29  เมษายน พ.ศ.  2536  ปจจุบันบริษัทมีชื่อเรียกส้ันๆ และ
รูจักกันอยางแพรหลายคือ ซีเอ็ด (SE-ED) ซ่ึงยอมาจากคําเต็มวา Science, Engineering and 
Education   

      2.2   การเปล่ียนแปลงผูถือหุนรายใหญ   
ป พ.ศ. 2541  บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางผูถือหุนในเดอืน พฤษภาคม 2541 

จากการจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหผูลงทุนเฉพาะเจาะจง คือ เดอะ เซาทอี๊สเอเซีย ฟรอนทเธีย ฟนด 
ในสัดสวนการถือหุน 17.37% เปนผูถือหุนอันดับสามรองจากกลุมผูกอตั้ง และกลุมเนชั่น 
การเพิ่มทุนครั้งนี้เพื่อรองรับการขยายของธุรกิจ และการชําระหนี้เงินกูระยะยาว และทําให
บริษัทฯ ลดภาระกูยืมระยะสั้นไดเปนอยางมาก สงผลใหดอกเบ้ียเงินกูยืมระยะสั้นลดลง ทํา
ใหสภาพการทํากําไรดีขึ้น  อีกท้ังบริษัทฯ จะสามารถขยายกิจการดําเนินการธุรกิจและขยาย
การลงทุนใหเติบโตอยางม่ันคง โดยมีทุนหมุนเวียน และสภาพคลองทางการเงินท่ีเหมาะสม
รองรับกับปริมาณธุรกิจท่ีจะขยายตัวเพิ่มขึ้น และรองรับความแปรปรวนทางเศรษฐกิจ สงผล
ใหบริษัทฯ ยังสามารถดําเนินธุรกิจไปไดอยางราบรื่น ไดรับความเชื่อถือ และมีความม่ันคง 

  2.3    ลักษณะการดําเนินงานของบริษัท(ลักษณะของรายได)  
      สามารถแยกเปน   4   ลักษณะดังนี ้

- จําหนายหนังสือและวารสารในลักษณะขายปลีก  ผานรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  ซ่ึงเปน
รานหนังสือของบริษัทฯ 

- ผลิตและจําหนายหนังสือ และวารสารเชิงวิชาการ  บริษัทฯ เปนผูจําหนายหนังสือเชิง     
วิชาการใหหนวยงานและสํานักพิมพอื่น  เพื่อจําหนายใหกับรานหนังสือท่ัวไป 

- รับจางโฆษณา  เพื่อจัดลงในวารสารรายเดือน 7 ฉบับท่ีบริษัทฯผลิตขึ้น 
- รับจางพิมพ  จําหนายอุปกรณและเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส  และรายไดอื่นๆ 



 2.4   มูลคารายไดรวมการจําหนายผลิตภัณฑหลักจําแนกตามผลิตภัณฑ (จําหนายในประเทศ) 
 

รายไดจากการขาย 
และบริการ ป 2543 ป 2542 ป 2541 ป 2540 

 พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % 
หนังสือ(รวมซีเอ็ดบุค 
เซ็นเตอร) 

1,087,660 92.66  715,230 88.20  567,345 89.05  548,234 81.53 

โฆษณา 53,324 4.54 39,567 4.88 36,527 5.73 85,543 12.72 

วารสาร 10,206 0.87 11,568 1.43 10,510 1.65 18,139 2.70 

อ่ืน  ๆ 22,637 1.93 44,568 5.49 22,767 3.57 20,536 3.05 

รวมรายได 1,173,827 100.00 810,933 100.00 637,149 100.00 672,452 100.00 

 

 
 



3.  การประกอบธรุกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 
 
3.1  ลักษณะผลิตภัณฑและบริการท่ีสําคัญของบริษัทฯ มีดังนี้ 

หนังสือเชิงวิชาการ  ปจจุบันบริษัทฯ เปนผูผลิตหนังสือเชิงวิชาการรายใหญของประเทศ โดย
เปนผูนําตลาดในสาขาคอมพิวเตอร อิเล็คทรอนิกส วิศวกรรมศาสตรสาขาอื่นๆ หนังสือสงเสริมเยาวชน
และหนังสือการบริหาร การจัดการ และหนังสือการพัฒนาตนเอง 

   วารสารเชิงวิชาการรายเดือน  ปจจุบันบริษัท ฯ เปนผูผลิตวารสารรายเดือน ทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี จํานวน 7 ฉบับ ดังนี้ วารสารเซมิคอนคัดเตอรอิเลก็ทรอนิกส,  Microcomputer, UpDATE, 
Hobby Electronics, Microcomputer User, Industrial Technology Review, และวารสาร Internet  

 
สัดสวนการจัดจําหนาย (3 ปท่ีผานมา) 

ประเภทการจดัจําหนาย 2543 2542 2541 2540 
ขายปลีกที่รานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร(ขายปลีก) 
ขายสงทั่วไป 
โฆษณาและจําหนายวารสาร 
 อ่ืน  ๆ

76 % 
16 % 
6 % 
2 % 

67 % 
20 % 
7 % 
6 % 

60 % 
27 % 
10 % 
3 % 

45 % 
36 % 
16 % 
3 % 

รวม 100 % 100 % 100 % 100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รานหนังสือซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร    ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร เปนธุรกิจขายปลีกหนังสือของบริษัทฯ ใน
ลักษณะรานหนังสือท่ัวไปขนาดกลาง ซ่ึงตั้งอยูในศูนยการคาชั้นนําตางๆ และสถาบันการศึกษา โดยเนน
การเปนศูนยหนังสือสาระและบันเทิงสําหรับครอบครัวและคนทํางาน ไดเริ่มทะยอยเปดดําเนินการ
ตั้งแตป 2534 จนถึงปจจุบัน ณ ส้ินป 2543 มีท้ังส้ิน  61 สาขา และรานเครือขาย 5 สาขา ไดแก        

 
สาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
 

 

สาขาโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร ซีคอนสแควร  
สาขาโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร มีนบุร ี 
สาขาโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร สุขาภิบาล 1  
สาขาโลตัส ฟอรจูนทาวน 
สาขาโลตัส ศรีนครินทร  
สาขาโลตัส รามอินทรา  
สาขาโลตัส บางแค 
สาขาโลตัส พระราม4 
สาขาโลตัสแจงวัฒนะ 
สาขาโลตัส สุขุมวิท 50 
สาขาโลตัสหลักส่ี 
สาขาโลตัส พระราม 2 
สาขาคารฟูร เพชรเกษม                
สาขาคารฟูรรามอินทรา 
สาขาคารฟูร สุขาภิบาล 3 
สาขาคารฟูร แจงวฒันะ  
สาขาคารฟู รัตนาธิเบศร 
สาขาคารฟูรพระราม 4 
สาขาเดอะมอลล บางกะป                         
สาขาเดอะมอลล บางแค  
สาขาเดอะมอลล งามวงศวาน 
สาขาฟวเจอรพารค บางแค   
สาขาฟวเจอรพารค รังสิต   
สาขาฟวเจอรมารทพระราม3 
 
 
 
 

สาขาบิ๊กซี สมุทรปราการ 
สาขาบิ๊กซี หัวหมาก 
สาขาสีลมคอมเพล็กซ  
สาขาฟอรจูนทาวน  
สาขาอิมพีเรียลเวิลด สําโรง  
สาขาหลักส่ีพลาซา (ปดช่ัวคราว) 
สาขาแคมปสวอลลค (ทอปสซูเปอรมารเก็ต) 
สาขาพันธทิพยพลาซา 
สาขาเซ็นทรัลซิต้ี บางนา 
สาขาเซ็นทรัล ปนเกลา 
สาขาเซ็นทรัลพลาซารัชดา-พระราม3     
สาขามาบุญครอง 
สาขาไอที มอลล  
สาขาแม็คโคร ถ.นราธวิาสราชนครินทร  
สาขาเสรีเซ็นเตอร  
สาขาสยามเซ็นเตอร  
สาขาเนช่ันทาวนเวอร 
ศูนยหนังสือราชมงคลเทคนิคกรุงเทพฯ 
ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยสยาม        
ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
สาขานิดา 
 
 
 



ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สาขาโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร สระบุรี      สาขาโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร ขอนแกน  
สาขาโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร สุพรรณบรุี  
สาขาโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร อยธุยา  
ภาคเหนือ 
สาขาโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร พิษณุโลก  
สาขาโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร เชียงใหม  
รานเครือขายซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร 
ศูนยการศึกษาซีเอ็ม เชียงใหม  
ศรีไกรลาศ บุคเซ็นเตอร  นครสวรรค 
ภาคใต 
สาขาโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร นครศรีธรรมราช  
สาขาโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร สุราษฎรธานี  

  สาขาไดอานาดีพารทเมนทสโตร หาดใหญ  
สาขาบิ๊กซี หาดใหญ 
รานเครือขายซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร 
โลตัส  ภูเก็ต 

สาขาโลตัส โคราช 
 สาขาเดอะมอลล โคราช  
รานเครือขายซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร 
     -  ศูนยหนังสือบรุีรัมย ก.ค.2540 
     -  ศูนยหนังสือมหาวทิยาลัยขอนแกน 
สาขาซุนเฮง ศรีษะเกษ 
ภาคตะวันออก 
สาขาโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร พทัยา  
สาขาโรบินสัน(ช้ันใตดิน) จันทบุร ี
สาขาแหลมทอง ระยอง  

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเปนผูบริหารพื้นที่ขายหนังสือในแม็คโครออฟฟตเซ็นเตอร 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.2540 

สําหรับการจัดจําหนายวารสารนั้นในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  บริษัทฯจะติดตอกับสายสง
หลายรายเพื่อกระจายวารสารไปยังรานคายอยในแตละพื้นท่ี  สวนในเขตตางจังหวัดบริษัทฯจะติดตอกับ
สายสงตางจังหวัด  เพื่อกระจายวารสารไปยังรานตัวแทนในแตละจังหวัดเพื่อกระจายสูรานยอยตอไป 
            บริษัทฯมีระบบการจัดจําหนายหนังสือท่ีถือวาดีท่ีสุดรายหนึ่งในธุรกิจหนังสือของประเทศ และ
เปนผูพัฒนาระบบการจัดจําหนายท่ีเรียกวา Standing Order ขึ้นมา โดยบริษัทฯ ไดรับการคัดเลือกใหเปน 
สายสงดีเดนในความคิดเห็นของรานหนังสือ ท้ังในเขตกรุงเทพฯ และเขตตางจังหวัด 2 ปซอน  (พ.ศ. 
2537 และ 2538 ซ่ึงเปนการสํารวจครั้งลาสุด) จากการสํารวจโดยชมรมสงเสริมการจัดจําหนายหนังสือ
(ชมรมสายสงหนังสือ)โดยประเด็นท่ีไดรับการยอมรับจากธุรกิจรานหนังสือ คือ สินคาขายดี ระบบการ
จัดสงรวดเร็ว ระบบงานดี และมีการใหบริการเสริมแกรานคา 
 
 
 
 



3.2   การตลาดและภาวะการแขงขัน 
          การตลาด 

กลยุทธทางการตลาด  บริษัทฯ เปนผูบุกเบิกธุรกิจหนังสือเชิงวิชาการประเภท  How-to  มา
ตลอดระยะเวลา 27 ป และมีภาพพจนท่ีดีในฐานะผูนําทางดานหนังสือ และวารสารเชิงวิชาการ ดาน
เทคโนโลยีรายใหญของประเทศโดยบริษัทฯ เนนในประเด็นตอไปนี้ 

- ใหความสําคัญในการวางแผนสรางและคัดเลือกหนังสือ  ใหเหมาะสมกับความ
ตองการของตลาด  จึงทําใหสินคาหลักของบริษัทฯ มีวงจรชีวิตอยูในตลาดยาวนาน
และสามารถทํากําไรในระยะยาวได 

- ใหความสําคัญในการคัดเลอืกตนฉบับท่ีจะนํามาพิมพ ความถูกตองในการผลิต รวมท้ัง
คุณภาพ  การจัดทํารูปเลม  ความแข็งแรง  ทนทาน  กวามาตรฐานหนังสือท่ัวไปใน 

       ทองตลาด 
- บริษัทฯ  ไดรวมมือกับสํานักพิมพชั้นนําในตางประเทศ เชน  สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน 

แคนาดา  อังกฤษ  เยอรมัน  สิงคโปร ฯลฯ     จึงทําใหสามารถคัดเลือกตนฉบับท่ีจะ
นํามาจัดทําเปนจํานวนมาก และสามารถจัดทําไดระยะยาวโดยไมมีปญหาเรื่องลิขสิทธ์ิ 

- การท่ีบริษัทฯ  ไดดําเนินธุรกิจมานานกวา  27  ป  และยึดถือคุณภาพ บริการ  และความ
ซ่ือสัตยเปนสําคัญจึงไดรับความเชื่อถือจากผูเขียน ผูอาน ผูลงโฆษณา และผูจัดจําหนาย 
เปนอยางดีทําใหบริษัทฯ มีภาพพจนท่ีดี และสงผลใหสินคาของบริษัทฯไดรับการ
สนับสนุนและไดรับการยอมรับโดยงาย 

- สินคาสวนใหญเนนกลุมเปาหมายท่ีมีการศึกษา  มีกําลังซ้ือ  และมีเนื้อหาท่ีจําเปนตอการ
ทํางานการพัฒนาความรูความสามารถ จึงทําใหศักยภาพการเติบโตของตลาดเปนไป
อยางตอเนื่อง  และไมกระทบกับตนทุนการผลิตมากนัก นอกจากนั้น บริษัทฯ ยัง
สามารถกําหนดราคาขายปลีกใหสอดคลองกับภาวะตนทุนจริงในการพิมพแตละครั้งได 

- บริษัทฯ เปนผูนําตลาดหนังสือคอมพิวเตอรโดยมีสวนแบงการตลาดประมาณ  70+% 
และยังเปนผูนําตลาดดานหนังสืออิเล็กทรอนิกส  วิศวกรรมศาสตรสาขาตางๆ หนังสือ
บริหาร /การจัดการ/พัฒนาตนเอง 

- วารสารสวนใหญเปนผูนําตลาดในแตละสาขา เนนกลุมเปาหมายทางเทคโนโลยี
โดยเฉพาะ ซ่ึงเปนกลุมท่ีมีความจําเปนตองติดตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี     
และผลิตภัณฑอยางใกลชิด จึงทําใหฐานรายไดโฆษณาท่ีเขมแข็ง และยังมีศักยภาพการ
เติบโตโดยไดรับผลกระทบจากการแขงขันจากสื่ออื่นนอยมาก 

- เนนการพัฒนาชองทางการจัดจําหนายท่ีเหมาะสม เพื่อใหมีโอกาสถึงกลุมเปาหมายได
งายขึ้น และมีการเสียหายลดนอยลง 



 
  นโยบายการต้ังราคา บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดราคาขายปลีกใหสอดคลองกับภาวะตนทุนจริง

ในระยะยาว  จึงทําใหไมไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงราคากระดาษมากนัก 
 
  การจําหนายและชองทางการจําหนาย  ดานการจัดจําหนายหนังสือ บริษัทฯ เปนผูจัดจําหนายสู

รานหนังสือเองโดยตรงท้ังในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด และยังจําหนายผานทาง ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร ซ่ึง
เปนรานหนังสือของบริษัทฯ เองดวย  และเปนผูบริหารพื้นท่ีขายหนังสือในแม็คโครออฟฟซเซ็นเตอร 
รวมท้ัง รานเครือขายซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร    

 
ลักษณะของลูกคา   
1. รานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรจํานวน 61 สาขา เปนรานหนังสือขายปลีก  เปนศูนยรวมส่ือความรู

ความบันเทิงสําหรับครอบครัว นิสิตนักศึกษา  และคนทํางาน 
2. ลักษณะของลูกคาขายสง  คือกลุมรานหนังสือท้ังรายใหญ และรายยอยท่ัวประเทศไมนอย

กวา 700 รานคา รองลงมาคือกลุมลูกคาอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร อิเล็กทรอนิกส ท่ีใช
บริการลงโฆษณาในวารสารของบริษัท  ท้ังนี้ลูกคาท้ังหมดของบริษัทฯ นี้มิไดเปนบริษัท
ในเครือ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือเปนบริษัทท่ีเกี่ยวของกันกับบริษัทฯ และไมมีขอ
ผูกพันใดๆ กับบริษัทฯ ในอนาคต 

 
ภาวะการแขงขัน  
ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน สําหรับการดําเนินงานของบริษัทฯ เอง แมจะมีการชะลอตัว

ลงบางในป 2540 ตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เนื่องจาก บริษัทฯ ยังคงเปนผูผลิตและ
จําหนายสงและปลีกหนังสือวิชาการรายใหญของประเทศ ธุรกิจวารสารและโฆษณาของบริษัทฯ ไดรับ
ผลกระทบมาก เพราะเปนไปตามสภาวะของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ท่ีสงผลทําใหรายได
โฆษณาลดลง สวนธุรกิจรานหนังสือซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรยังสามารถขยายสาขาไดอยางตอเนื่องดวย
เงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจเอง ดังนั้นบริษัทฯ จึงไดรับผลกระทบในภาพรวมไมมากนัก  อยางไรก็ดี 
แนวโนมธุรกิจหนังสือของบริษัทฯ ในระยะยาว ยังคงสามารถขยายตัวไดอยางตอเนื่องและม่ันคง 

โอกาสและอุปสรรค เนื่องจากภาครัฐบาลสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนไดรับการศึกษาท่ีสูงขึ้น 
เพื่อใหทันตอการพฒันาของโลกสงผลใหความตองการในการใฝหาความรูใหมๆมีเพิ่มมากขึ้น และ
ปริมาณความตองการหนังสือในประเทศมีมากขึ้นดวย  เหลานี้เปนปจจัยท่ีทําใหธุรกิจหนังสือและธุรกิจ
ผลิตหนังสือและวารสารเชิงวิชาการสามารถขยายตัวไดอยางตอเนื่อง ซีเอ็ดฯเปนผูผลิตและจําหนาย



หนังสือเชิงวิชาการรายใหญของประเทศรวมถึงมีบุคลากรท่ีมีความรูและเชี่ยวชาญเชิงวิชาการอยูเปน
จํานวนมาก ทําใหสามารถผลิตหนังสือสนองการเติบโตของตลาด และเพิ่มรายไดขึ้นอยางตอเนื่อง 

ปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอความสําเร็จของธุรกิจ (Key Success Factors)  ปจจัยท่ีสงผลใหบริษัทฯ 
เปนบริษัทส่ิงพิมพท่ีอยูในระดับแนวหนาของประเทศและมีบทบาทมากขึ้นในการดําเนินธุรกิจใน
อนาคตสามารถสรุปโดยสังเขปดังนี้ 

- มีนโยบายธุรกิจท่ีชัดเจน และจําเปนตอการพัฒนาประเทศ     โดยตลอดนับแตเริ่มกอตั้ง 
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาบุคคลากรของประเทศในสาขาที่จําเปน
ตอการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด ดังนั้นจึงเติบโตไปไดอยางตอเนื่องตามการพัฒนา
ประเทศ และไมไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจรุนแรงนัก  นอกจากนั้นยังทําให
ภาพพจนของบริษัทฯ ชัดเจน เปนท่ียอมรับและไดรับความไววางใจจากทุกฝายท่ี
เกี่ยวของ 

- มีเคร่ืองมือและสวนประกอบทางธุรกิจท่ีเอ้ือตอการดําเนินธุรกิจในอนาคต เนื่องจาก
ปจจุบันบริษัทฯดําเนินธุรกิจท่ีมีสวนเกื้อหนุนกันไดมากทําใหมีโอกาสประสบ
ความสําเร็จไดสูงขึ้น ท่ีสําคัญไดแก 

1.  บริษัทฯ มีส่ือเปนของตนเองในดานเทคโนโลยีวิทยาศาสตร รวมท้ัง
สามารถใชส่ือของผูถือหุนของบริษัทฯ (บริษัท เนชั่นมัลติมีเดียกรุป จํากัด (มหาชน) )
ไดในราคาตนทุนต่ํา 

2.  บริษัทฯ มีเนื้อหาสาระ(Content) เปนของตนเอง จากสิ่งพิมพประเภท
ความรูท่ีบริษัทฯ เปนผูผลิต 

3.  บริษัทฯ มีชองทางการจัดจําหนายและมีระบบการจําหนายเอง โดยผาน
รานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร ซ่ึงถือวาเปนชองทางการจัดจําหนายท่ีสําคัญและกระจายอยูตาม
ชุมชนท่ีสําคัญท่ัวประเทศ และมีระบบการจัดจําหนายท่ีถือไดวาเปนระบบท่ีดีท่ีสุดใน
ธุรกิจนี้ 

- จํานวนและขนาดของคูแขงขัน ธุรกิจการเผยแพรความรูขอมูลขาวสารและธุรกิจ
สํานักพิมพ มีแนวโนมท่ีสดใสและเติบโตอยางตอเนื่อง จึงมีผูประกอบการรายใหม
เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา และเกิดการแขงขันกันขึน้ในธุรกิจแตยังมีไมมากนัก เนื่องจาก
ธุรกิจดังกลาวเปนธุรกิจท่ีตองใชเงินลงทุนสูง  ประกอบกับตองมีบุคคลากรท่ีมี
ความรูความสามารถเฉพาะทางในการเขียนหนังสือเชิงวิชาการ 



- สวนแบงการตลาด บริษัทฯเปนผูนําตลาดหนังสือคอมพิวเตอร โดยมีสวนแบงตลาด
 ประมาณ 70%   และยังเปนผูนําตลาดดานหนังสืออิเล็กทรอนกิส  วิศวกรรมศาสตร
สาขาตางๆ  หนังสือบริหาร/การจัดการ/พัฒนาตนเอง 

- ความยาก/งายท่ีจะมีคูแขงขันรายใหม สภาพการแขงขันปจจุบันมีตัวอยางของผูประสบ
ความสําเร็จในธุรกิจสํานักพิมพและขอมูลขาวสารใหเห็นไดเดนชัดอยูหลายราย และ
เปนธุรกิจท่ียังมีอนาคตเติบโตไดอีกมาก  ดังนั้น จึงมีผูประกอบการรายใหมเกิดขึ้นอยู
ตลอดเวลาและมีการแขงขันกนัพอสมควรในบางสาขา อยางไรก็ตาม  ในธุรกิจการ
เผยแพรความรูในสาขาท่ีบริษัทฯ   ดําเนินงานอยู ยังมีการแขงขันกันไมมากนัก 

- สินคาทดแทน การพัฒนาเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็วท้ังดานอุตสาหกรรมและธุรกิจ 
ทําใหเกิดความจําเปนท่ีจะตองเรียนรูส่ิงใหมพัฒนาความรูเพื่อความไมเสียเปรียบในการ
แขงขัน แตไมวาเทคโนโลยีทางการสื่อสารจะกาวหนาไปไกลถึงไหน หนังสือก็ยังเปน
ส่ือเดียวท่ีใหความรูไดสะดวกทุกท่ี ทุกเวลา ราคาถูก และมีอายุยาวนาน 

- อํานาจตอรองของผูซ้ือและผูขาย  จากการท่ีบริษัทฯ มีนโยบายการตั้งราคาขายปลีกให
สอดคลองกับภาวะตนทุนจริงไดในการพิมพแตละครั้ง และประกอบกับผูซ้ือเห็น
ความสําคัญของการเรียนรู และตระหนักถึงความจําเปนในการนําวิชาการมาใชควบคู
กับชีวิตเพื่อตามทันพัฒนาการของโลก อีกท้ังผูซ้ือมีระดับการศึกษาเฉลี่ยท่ีสูงขึ้น และ
จะยิ่งสูงขึ้นในอนาคต ความตองการอานหนังสือจะเพิ่มมากขึ้นตามระดับการศึกษา 
การจัดจําหนายหนังสือของบริษัทฯ จึงไมมีภาวะการตอรองราคาจากผูซ้ือ 

 
   3.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ   

อัตราการใชกําลังการผลิต  เนื่องจากบริษัทฯ ไมมีโรงพิมพเอง แตการผลิตหนังสือมีกอง
บรรณาธิการบริหารและจัดการดูแลการผลิตครบวงจร และกระจายงานพิมพไปตามโรงพิมพตาง ๆ   
ดังนั้น อัตราการผลิตจริงจึงสามารถเพิ่มหรือลดไดโดยไมเกิดอัตราสูญเปลาใด ๆ  

วัตถุดิบและผูจําหนายวัตถุดิบ กระดาษเปนวัตถุดิบหลักสําคัญของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ซ้ือ
วัตถุดิบจากผูจําหนายในประเทศท้ังจํานวน (ไมมีนําเขาจากตางประเทศโดยบริษัทฯ) กระดาษท่ีใชใน
การผลิตหนังสือและวารสารสวนมากจะเปนกระดาษปอนด, กระดาษปรูฟ, กระดาษอารต, และ
กระดาษอารตการด 

ความสัมพันธ  และผลกระทบหากสูญเสียผูจําหนายวัตถุดิบ  มูลคาการสั่งซ้ือกระดาษรายใหญ
จะมาจาก บริษัทแฟนซีเปเปอร จํากัด บริษัท เลาฮั่วเชียง จํากัด  บริษัท 99 กรุป เซ็นเตอร จํากัด เปนตน
โดยเปนการซื้อขาด เง่ือนไขการชําระเงินโดยเฉลี่ยประมาณ 30 วัน บริษัทฯไมมีความสัมพันธใด ๆ กับ



ผูจําหนายดังกลาว และบริษัทฯไมมีภาระผูกพันท่ีจะตองซ้ือในอนาคต ในกรณีท่ีบริษัทเหลานี้ไม
สามารถจัดหากระดาษใหได บริษัทฯ สามารถซื้อขาดมาจากผูจําหนายรายอื่นๆ ได 

ขั้นตอนและเทคโนโลยีการผลิต   ขั้นตอนการผลติหนังสือ   และวารสารของบริษัทฯ เริ่มตน
จากการประชุมเพื่อวางแผน  และพิจารณาสรรหาตนฉบับ   ตนฉบับนี้อาจไดมาจาก  ผูเขียนเสนอ
ตนฉบับมาใหพิจารณา หรือจากการท่ีบริษัทฯ จัดหาผูท่ีเหมาะสมมาเขียนหรือแปลตามแนวทางท่ี
บริษัทฯ กําหนด เม่ือไดตนฉบับมาแลว กองบรรณาธิการจะพิจารณาแนวเนื้อหา ความถูกตอง   และ
ความนาอาน ซ่ึงรวมถึงการสงไปใหท่ีปรึกษาเฉพาะสาขาของบริษัทฯ ท่ีมีความรูและสนใจในกลุม
เนื้อหานั้นๆ ใหความเห็นตางๆ ในเชิงการตลาด จากนั้นจึงทําการปรับปรุงเนื้อหาและรูปแบบให
เหมาะสม 

ขณะเดียวกันพนักงานศิลปจะเริ่มทําการออกแบบรูปเลมเม่ือตนฉบับไดรับการปรับปรุง
เรียบรอยแลวจึงถึงขั้นการทําอารตเวิรคดวยคอมพิวเตอร อารตเวิรคท่ีเสร็จแลวจะไดรับการตรวจทาน
ซํ้า  และแกไขจนเปนอารตเวิรคท่ีสมบูรณ  ในกรณีท่ีเปนหนังสือจะมีขั้นตอนเพิ่มเติมขึ้นมา คือ การตั้ง
ชื่อหนังสือ การกําหนดราคา รวมถึงการตลาดตางๆ ท่ีเกี่ยวของเพื่อใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย  

อารตเวิรคท่ีสมบูรณแลว จะถูกสงไปยิงออกเครื่องยิงฟลม เพื่อใหไดฟลมท่ีคมชัด จากนั้นก็จะ
ถูกสงไปทําแมพิมพ (เพลต) ท่ีบริษัทรับทํา และสงแมพิมพตอไปยังโรงพิมพเพื่อพิมพ พับ และเก็บเลม 
ในกรณีท่ีเปนหนังสือสวนมากจะมีขั้นตอนการเก็บเย็บเลมดวยเชือก (ท่ีเรียกวา เย็บกี่) ท่ีโรงงานเย็บกี่ 
เพื่อใหมีความคงทนแข็งแรงเพิ่มขึ้นกวาปกติ  สําหรับสวนท่ีเปนปกจะถูกสงไปอาบปกใหมันดวยระบบ 
UV ท่ีโรงงานอาบปก ตัวปกและเลมจะถูกนํามาติดเขาดวยกันท่ีโรงงานไสกาว  จากนั้น จึงตัดรูปเลมให
ไดขนาดมาตรฐาน และหอสงมาท่ีคลังพัสดุบริษัทฯ เพื่อทําการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพให
เรียบรอยกอน แลวจึงสงออกจําหนาย 

สําหรับเทคโนโลยีท่ีใชในการทําตนฉบับหนังสือ และวารสาร  บริษัทฯใชอุปกรณหลัก คือ 
คอมพิวเตอรแมคอินทอช และ PC  รวมถึงอุปกรณอื่นท่ีเกี่ยวของ โดยอุปกรณคอมพิวเตอรเหลานี้มี
แนวโนมจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นแตราคาถูกลง บุคลากรท่ีอยูในกองบรรณาธิการ ลวนเปนผูมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดานในการผลิตตนฉบับ การเขียนเรื่อง ซ่ึงมีท้ังบุคลากรในกองบรรณาธิการและนักเขียน
ท่ัวไปรับรองอยู ในกรณีท่ีเกิดภาวะขาดแคลนบุคลากร บริษัทฯ สามารถหาบุคลากรทดแทนได  

ความสามารถ  ความจําเปน  และคาใชจายในการปรับเคร่ืองจักรใหแขงขันได  เนื่องดวยบริษัทฯ 
ไมมีโรงพิมพ จึงไมมีการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณในการพิมพหนังสือและวารสาร  ดังนั้น   
บริษัทฯ จึงไมมีความจําเปนตองพัฒนาสื่อตาง ๆ เหลานั้นดวยตนเอง และดวยสภาพการแขงขันของ
ธุรกิจโรงพิมพ ทําใหบริษัทฯ มีความสามารถในการตอรอง  และการเลือกสรรโรงพิมพท่ีเหมาะสม     
ไดงายตลอดเวลา 



ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  สายการผลิตหลักของบริษัทฯ เปนกองบรรณาธิการ ดังนั้น 
กระบวนการผลิตจะเปนการจัดทําตนฉบับในสํานักงานของบริษัทฯ จึงไมสรางมลภาวะท่ีมีผลกระทบ
ตอส่ิงแวดลอม และไมไดอยูภายใตการควบคุมของหนวยงานรัฐใดๆ 

 

3.4 งานท่ียังไมไดสงมอบ  
– ไมมี - 

 



4. การวิจัยและพัฒนา 
 

 บริษัทฯ ไมมีโครงการวิจัยและพัฒนาแยกเปนโครงการชัดเจน เพราะไดแฝงไปในการวาง
แผนการดําเนินงาน และการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานของทุกสวนงานอยูแลว  โดยไดมี
การทดสอบความคิดใหม ๆ การวัดและประเมินผล ตลอดจนการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
  
 



5. ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 
 
5.1  ลักษณะสําคัญของทรัพยสินถาวร 

ท่ีดิน,อาคาร และอุปกรณ ทรัพยสินถาวรหลักท่ีบริษัทใชในการประกอบธุรกิจ
ประกอบดวยอาคารพรอมท่ีดิน ซ่ึงอาคารรวมคาตกแตงมีมูลคาสุทธิตามบัญชี 39.17 ลานบาท 
ท่ีดินมีมูลคาสุทธิ 14.00 ลานบาท ไมมีภาระค้ําประกัน 

 5.2  ทรัพยสินไมมีตัวตน 
  สิทธิการเชาในศูนยการคา    ปจจุบันบริษัทฯ มีสิทธิการเชามูลคา 144.32 ลานบาท   เปน
สิทธิการเชาพื้นท่ีในศูนยการคาชั้นนํา เพื่อประกอบธุรกิจรานหนังสือซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร มีอายุ
ตามสัญญาอยูระหวาง 20-30 ป มีภาระค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารพาณิชยและสถาบัน
การเงิน 

 
 



6. โครงการในอนาคต  
 

บริษัทฯ มีนโยบายจะปรับปรุงประสิทธิภาพการทํากําไรใหเหมาะสมขึ้น เพื่อใหสามารถสราง
ผลตอบแทนระยะยาวท่ีเหมาะสมแกผูลงทุน  โดยตั้งเปาหมายใหไดสูงในระดับแนวหนาของ     
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ 

 
นโยบายท่ัวไป 
บริษัทฯ กําหนดนโยบายท่ัวไปเพื่อใหไดกําไรตอเงินลงทุนสูงขึ้น ดังนี ้

- ผลักดนัใหยอดขายสินคาท่ีมีอยูใหขายไดมากยิ่งขึน้ 
- ผลิตและการจัดจําหนายเฉพาะสินคาท่ีมีความตองการของตลาดเพียงพอท่ีจะทํากําไร

ท่ีเหมาะสมไดเทานั้น และอยูในทิศทางของบริษัทฯ 
- เนนการขยายงานท่ีมีความเสี่ยงต่ํา  และไมตองใชเงินทุนในทรัพยสินมากนัก 
- ควบคุมคาใชจายและพัฒนางานตางๆ ใหมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นโดยใหใชจํานวน

บุคลากรเทาเดิม  รวมท้ังลดงานหรือหนวยงานท่ีไมสามารถทํากําไร และ/หรือไมเปน
กลยุทธท่ีสําคัญของบริษัทในอนาคตลง 

 
แนวทางการเติบโตของบริษัทฯ 
บริษัทฯ เนนการขยายงานของบริษัทฯ ในทิศทางตอไปนี้ 

- เนนการผลิตและจําหนายหนังสือประกอบการเรียน และหนังสืออางอิงมากขึ้น 
- เนนการขยายรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรและรานเครือขาย รานคาพันธมิตร ตลอดจนเขา

ชวยปรับปรุงรานคาท่ัวประเทศ เพื่อเปนฐานรองรับการเติบโตของบริษัทฯ  และการ
สรางศูนยกระจายสินคาขนาดใหญ เพื่อรองรับการใหบริการใหไดรวดเร็วยิ่งขึ้น 

- เนนการพัฒนาการเผยแพรความรูแกคนไทยสูรูปแบบอื่นๆท่ีนอกเหนือจากสิ่งพิมพ
เพิ่มขึ้นเพื่อสนองความตองการและพฤตกิรรมสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

 



7.   ขอพิพาททางกฎหมาย  
-ไมมี- 

 



8.   โครงสรางเงินทุน  
1.   หลักทรัพยของบริษัท   บริษัทมีทุนจดทะเบียน จํานวน 500.00 ลานบาท  เรียกชําระแลวจํานวน 

210.99 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 50.00 ลานหุน มูลคาหุนละ 10.00 บาท  

2.   ผูถือหุนรายใหญ   รายชื่อผูถือหุนตั้งแตรอยละ 5 ขึ้นไปของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 
โดยจัดลําดับตามผูถือหุนรายใหญ ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนครั้งหลักสุดป 2543 เปนเกณฑ  
มีดังนี้ 

 

รายชื่อผูถือหุนรายใหญ  10  รายแรก  ณ  29 ธันวาคม  2543  มีดังนี้ 
 

ลําดับท่ี รายชื่อ จํานวนหุน 
% ของทุน 

ท่ีชําระแลว 

1 MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL LIMITED 4,255,795 20.17 % 

2 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)   4,057,841 19.23% 

3 นายฤทธิ์ ธีระโกเมน    3,056,926 14.49 % 

4 นายเอกศักด์ิ แดงเดช   1,689,683  8.01 % 

5 นายยืน ภูวรวรรณ    743,400  3.52 % 

6 บริษัทหลักทรัพย เพ่ือธุรกิจหลักทรัพย จํากัด   739,200 3.50 % 

7 SOMERS (U.K.) LIMITED  722,633 3.43 % 

8 นายพงษศักด์ิ ศิวะภัทรกําพล 568,170 2.69 % 

9 นางจําเนียร แซซ้ิม  553,816  2.62 % 

10 นางสาววรรณพร ภูวรวรรณ    462,800  2.19% 

 รวม 16,850,264 79.85 % 

(ขอมูลจาก บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด  ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2543) 
 

 
 



3.  นโยบายการจายเงินปนผล 

นโยบายการจายเงินปนผล  บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไร
สุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัทฯ  ตั้งแตรอบปบัญชี พ.ศ.2534 เปนตนไป  โดยจะเสนอให
มีการจายเงินปนผลในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปถัดจากปท่ีดําเนินการ 

 นโยบายการสํารองตามกฎหมาย  บริษัทฯ มีนโยบายตั้งสํารองตามกฎหมายในการประชุมใหญ
สามัญประจําป เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ บริษัท มหาชน จํากัด พ.ศ. 2535  บริษัทฯ ตองจัดสรร
สํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวา
ทุนสํารองนี้จะมีไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองดังกลาวจะนําไปจายเงินปนผล
ไมได 
 
 



9. การจัดการ 
9.1  โครงสรางการจัดการ 

อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแก ประธานกรรมการ  กรรมการผูจัดการ รองกรรมการ

และกรรมการท้ังหมด  มีหนาท่ีใหคําปรึกษาและวางนโยบาย, กลยุทธและวิสัยทัศนตางๆ ใน
การดําเนินกิจการของบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบ  ท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ซีเอ็ดยูเคชั่น  จํากัด 
(มหาชน)  ครั้งท่ี 6/2542 เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2542 ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
จํานวน 3 ทาน โดยมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีตลาดหลักทรัพยฯ กําหนดทุกประการ มีหนาท่ี
เสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินการ และการเพิ่มมูลคาใหองคกร ซ่ึงจะกอใหเกิด
ประสิทธิผลตอ 

1. ความเชื่อม่ันและความนาเชื่อถือของรายงานทางการเงินเพิ่มมากขึ้น 

2. ความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีเพิ่มมากขึ้น 
โดยคณะกรรมการจะคํานึงถึงความรับผิดชอบของตนตอ 

- การรายงานขอมูลทางการเงิน 

- การเลือกใชนโยบายทางบัญชีท่ีเหมาะสม 

- การบริหารทางการเงิน 

- ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 

- การกําหนดกลยุทธ และนโยบายทางธุรกิจ 

- การปฏิบัติตามขอกําหนด และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

- การจัดการและการควบคุมความเสี่ยงทางธุรกิจ 

3. ปรับปรุงหนาท่ีและกระบวนการ ของการตรวจสอบภายในและภายนอก และ
ปรับปรุงใหการสื่อสารระหวางคณะกรรมการ ฝายตรวจสอบภายใน  และผูสอบ
บัญชีมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

 

 



9.2  การกําหนดจํานวนกรรมการสูงสุดและสัดสวนกรรมการท่ีเปนตัวแทนผูถือหุน          
    --ไมมี--  โดยเปนไปตามมติท่ีประชุมใหญผูถือหุน 

คณะกรรมการอํานาจหนาท่ีองคประกอบและแตงต้ังคณะกรรมการบริษัท 
มีรายละเอียดดังตอไปนี้ (อางถึงขอบังคับของบริษัทฯ จดทะเบียนแกไขเม่ือวันท่ี 27 

พฤษภาคม 2541 (เดิมจดทะเบียนวันท่ี 14 มิถุนายน 2536 หมวดท่ี 4 คณะกรรมการ ขอ 15,   
ขอ 28 ถึง ขอ 30)  

 (ขอ 15)  ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ใหนับวาผูถือหุนมีคะแนนเสียง
เทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง และผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงของตนท่ีมีอยูท้ังหมด
เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมาก
นอยเพียงใดไมได 

 บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้ง
เปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น     ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับการ
เลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ใหเลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อใหไดจํานวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น (เปนไปตาม
มาตรา 70 วรรค (1),(2) และ (3) แหง พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ.2535) 

 (ขอ 28) หามมิใหกรรมการประกอบกิจการ  เขาเปนหุนสวน หรือเขาเปนผูถือหุนใน
นิติบุคคลอืน่ ท่ีมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท เวนแตจะแจง
ใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบกอนท่ีจะมีมติแตงตั้ง 

 (ขอ 29) กรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียในสัญญาท่ี
ทํากับบริษัท หรือถือหุน หรือหุนกูเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ 

 (ขอ 30) กรรมการ 2 ทาน ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทจึงจะ
มีผลผูกพนักับบริษัทได 

   คณะกรรมการสามารถกําหนดชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพนัพรอมประทับตรา
สําคัญบริษัทฯ 

 

 

 

 



9.3   คาตอบแทนผูบริหาร 
1.     คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน สําหรับป 2543 

คาตอบแทนกรรมการ      คาเบ้ียประชุมและคาบําเหน็จกรรมการรายปใหกับ
คณะกรรมการของบริษัทฯ  เปนเงิน  0.588 ลานบาท  คาตอบแทนผูบริหาร (6 ราย) 
เงินเดือนและโบนัสเปนคาตอบแทนใหกับผูบริหารท้ังปเปนเงินท้ังส้ิน 9.05 ลานบาท 

2.     คาตอบแทนอ่ืน    
-ไมมี- 

 ตามมติท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2543 เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2543 
มีมติเปนเอกฉันทใหมีการจายคาบําเหน็จแกกรรมการ ท่ีดํารงตําแหนง ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2542 ทานละ 30,000 บาท และสําหรับประธานกรรมการบริษัทฯ 40,000 บาท 
สําหรับผลการดําเนินงานป 2542 

 9.4   การกํากับดูแลกิจการ  

 ท่ีผานมาคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาและใหความสําคัญตามขอพึงปฎิบัติท่ีดี
สําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน ซ่ึงเปนไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยเกือบทุกขอ  

 
 9.5   การควบคุมดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 

 บริษัทฯ มีนโยบาย และวิธีการดูแลผูบริหารมิใหนําขอมูลภายในของบริษัทไป
ใชเพี่อประโยชนสวนตน รวมท้ังเพื่อการซื้อขายหลกัทรัพยโดยเฉพาะในชวง 1 เดือน
กอนท่ีงบการเงินเผยแพรตอสาธารณชนอยางรัดกุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.6  บุคลากร   
พนักงานถัวเฉลี่ยในป 2543 มีจํานวน 700 คน ผลตอบแทนท้ังเงินเดือนโบนัส

และเงินสมทบกองทุนเปนจํานวนเงิน 100.82 ลานบาท   ( ป 2542  มีจํานวนพนักงาน 586 
คน  คาใชจายรวม  80.29 ลานบาท)  

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน   
บริษัทฯ มีนโยบายในการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคลากรขึ้นมาอยาง

ตอเนื่องเพื่อใหมีความสามารถแขงขัน และรับมือกับวิทยาการใหม ๆ ท่ีพัฒนา
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงจัดใหมีการอบรมภายในองคการโดยแบงตามหลักสูตรตาง ๆ 
ท่ีเหมาะสมกับตําแหนง, มาตรฐานวิชาชีพ  หรือตามเปาหมายและวัตถุประสงคของ
หนวยงานยอย   รวมท้ังมีการสงบุคลากรเขาฝกอบรมกับองคกรภายนอก ท้ังในประเทศ
และตางประเทศ 

 

 

 

 

 
 



10.  การควบคุมภายใน   
 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) มีจํานวน 3 ทาน ดังนี้   
   1.  นายสาโรช    ล้ําเลิศประเสริฐกุล    ประธานกรรมการตรวจสอบ    
   2.  นายประวิทย   ตันติวศินชัย    กรรมการตรวจสอบ 
   3.  นายสมชาย   หาญจิตตเกษม    กรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีสําคัญ ดังนี้ 

- สอบทานรายงานทางการเงินใหมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีอยางถูกตอง 
และมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ 

- สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

- สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย   วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

- พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัท ในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือ
รายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองครบถวน 

- พิจารณาคัดเลือก และเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท 

- ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย   ภายในขอบเขตความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ในการปฏิบัติงานท่ีผานมา คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุม 5 ครั้ง เพื่อทําการสอบ
ทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2543 ไดประชุมรวมกับ
ผูสอบบัญชีภายนอก ฝายจัดการ ฝายบัญชี และการเงิน และฝายตรวจสอบภายในของบริษัท  เพื่อ
พิจารณาการจัดทํารายงานทางการเงิน และการเสนอรายงาน ตลอดจนรับฟงคําชี้แจงของผูสอบบัญชี
ภายนอก และขอเสนอแนะภายหลังการตรวจสอบรวมกับฝายจัดการและผูท่ีเกี่ยวของในการสอบทาน
ขอมูลท่ีสงใหหนวยงานกํากับดูแล สอบทานและพิจารณารวมกับฝายจัดการของบริษัทใหมีระบบการ
ควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม    อยางไรก็ตามในป 2543 เปน
เพียงจุดเริ่มตนของการทํางานของคณะกรรมการตรวจสอบในอนาคตคณะกรรมการตรวจสอบ จะ
ผลักดนัใหมีการพัฒนาการตรวจสอบภายในของบริษัท ในขอบเขตท่ีกวางขึ้นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
เพื่อเปนเครื่องมือของฝายบริหารในการกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายท่ีวางไวและพัฒนาให
เปนองคกรท่ีมีระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  

สําหรับป 2544 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและใหความเห็นชอบแผนการตรวจสอบ
ภายในของฝายตรวจสอบภายใน  และใหจัดทํารายงานการตรวจสอบเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ
ทุกไตรมาส  นอกจากนี้ไดพิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้ง   บริษัทสํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด  เปน
ผูสอบบัญชีสําหรับป 2544 ตอคณะกรรมการของบริษัท เพื่อนําเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติ
ตอไป 

    ( นายสาโรช  ล้ําเลิศประเสริฐกุล ) 
    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

19 มีนาคม 2544 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานระบบการควบคุมภายในดานบัญชี 
 

                                                                                                     วันท่ี 2 มีนาคม 2544 

เรื่อง   รายงานระบบการควบคุมภายในดานบัญชี 

เรียน  คณะกรรมการ 

   บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

     46/87-90 ชั้น 19 อาคารเนชั่นทาวเวอร  

     ถ.บางนา-ตราด บางนา กรุงเทพฯ 10260 

                     ตามท่ีบริษัทฯ    ไดรับมอบหมายใหตรวจสอบงบการเงินของบริษัท   ซีเอ็ดยูเคชั่น   
จํากัด (มหาชน) สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2543 ตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 
เพื่อแสดงความเห็นวางบการเงินดังกลาวแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน  โดยถูกตอง
ตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปหรือไมเพียงใดนั้น บริษัทฯ  ไดศึกษา
และประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในดานบัญชี   ตามท่ีเห็นวาจําเปนเพื่อประโยชน
ในการกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบใหรัดกุมและเหมาะสม 

                     บริษัทฯ ขอเรียนวาการตรวจสอบบัญชีมิไดตรวจสอบทุกรายการหากแตไดใชวิธี
ทดสอบเทานั้น นอกจากนี้การศึกษาและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในดานบัญชีมี
วัตถุประสงคตามท่ีกลาวในตอนตน   ดังนั้น จึงไมอาจชี้ใหเห็นจุดออนท่ีอาจมีอยูในระบบการ
ควบคุมภายในได อยางไรก็ดีในการตรวจสอบบัญชี บริษัทฯ       ไมพบจุดออนท่ีมีสาระสําคัญของ
ระบบการควบคุมภายในดานบัญชี ซ่ึงมีผลกระทบตองบการเงินดังกลาว 

                     บริษัทฯ    ขอขอบคุณฝายบริหารและเจาหนาท่ีของบริษัทฯ   ท่ีไดใหความรวมมือ   
และสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีของบริษัทฯ เปนอยางดี 

 

                                                                 ขอแสดงความนับถือ                                                    

                                                                   (นายสมชาย     คุรุจิตโกศล) 

                                                               กรรมการผูจัดการ 

 
 



11.  บุคคลท่ีมีผลประโยชนรวมและรายการระหวางกนั   
- ไมมี - 

 



12.  ฐานะการเงินและการดําเนินงาน 
 

1.   งบการเงิน 

ผูสอบบัญชีและนโยบายบัญชีท่ีสําคัญและตารางสรุปงบดุล งบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด 
นายสมชาย  คุรุจิตโกศล เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3277 จากสํานักงานเอ เอ็ม ซี เปนผูท่ีไดรับความเห็นชอบ
จากบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด(มหาชน)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งบการเงินเฉพาะบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด(มหาชน) 
สําหรับป 2543 และ 2542 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถือหุนและคณะกรรมการของ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)   

 ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2543 และ 2542 งบกําไรขาดทุนงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ในสวนของผูถือหุน งบกําไรสะสม และงบกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละป ของบริษัท ซีเอ็ด
ยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)  ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบ
การเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของ
ขาพเจา 

 ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตอง
วางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อม่ันอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการ  ท้ังท่ีเปนจํานวนเงิน และ
การเปดเผยขอมูลในงบการเงินการประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับ
รายการทางการเงินท่ีเปนสาระสําคัญซ่ึงผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการ
แสดงรายการท่ีนําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปท่ีเปนเกณฑอยาง
เหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

 ขาพเจาไดรายงานไวเม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2543 โดยแสดงความเห็นตองบการเงินของป 2542 อยางมี
เง่ือนไขเกี่ยวกับบริษัทฯไมไดรับรูสวนไดเสียจากเงินลงทุนในบริษัทรวมแหงหนึ่ง เนื่องจากบริษัทรวมดังกลาว
จัดทํางบการเงินยังไมแลวเสร็จ ในป 2543 บริษัทฯ ไดรับงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2542 ของ
บริษัทรวมท่ีผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่น   และไดทําการปรับปรุงการรับรูสวนไดเสียให
เปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป  ดังนั้นความเห็นของขาพเจาในปจจุบันตองบการเงินป 2542 ตามท่ีแสดง
ในรายงานนี้จึงแตกตางจากความเห็นท่ีแสดงไวเดิมในปกอน 

 ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2543  และ   2542  ผลการ
ดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน และกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของ
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)  โดยถูกตองตามควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

         บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด 
              (นายสมชาย  คุรุจิตโกศล) 
        ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3277 

กรุงเทพมหานคร 
วันท่ี  15  กุมภาพันธ  2544 
 
 



งบการเงินเฉพาะบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด(มหาชน) 

สําหรับป 2542 และ 2541 
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอตอผูถือหุนและคณะกรรมการของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)  จํากัด 

 ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2542 และ 2541 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงในสวนของผูถอืหุน งบกําไรสะสม และงบกระแสเงินสด สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของ 
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)   ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของ
ขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการ
ตรวจสอบของขาพเจา 

 นอกจากท่ีจะกลาวในวรรคถัดไป ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรอง
ท่ัวไป ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อม่ันอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดง
ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบ
รายการ ท้ังท่ีเปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ี
กิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินท่ีเปนสาระสําคัญ ซ่ึงผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการ
ประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบ
ดังกลาวใหขอสรุปท่ีเปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

 บัญชีเงินลงทุนในบริษัทรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2542 และ 2541  ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ
ท่ี 6  บริษัทฯ ไมไดรับรูสวนไดเสียจากเงินลงทุนในบริษัทรวม สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2542 และ 2541  
ของบริษัทรวมเนื่องจากบริษัทรวมดังกลาว จัดทํางบการเงินยังไมแลวเสร็จ 

 ขาพเจาเห็นวา  ยกเวนผลของรายการปรับปรุงท่ีอาจเกิดขึ้นตองบการเงิน สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2542 และ 2541  ถาเงินลงทุนในบริษัทรวมไดรับรูสวนไดเสียจากการลงทุน ดังท่ีกลาวในวรรคสาม 
เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย  วาดวยการดํารงสถานะการเปนบริษัทจดทะเบียน  งบการเงิน
ขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2542 และ  2541 ผลการดําเนนิงานและกระแสเงินสด  สําหรับป
ส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของ  บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)   โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตาม
หลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป  

        บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด    
               (นายสมชาย  คุรุจิตโกศล)   
                             ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3277 

กรุงเทพมหานคร    

วันท่ี 4 กุมภาพันธ 2543 



บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
งบดุล 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2543, 2542, 2541 และ 2540 
  2543 2542 2541 2540 
  บาท บาท บาท บาท 
             สินทรัพย      
สินทรัพยหมุนเวียน                             
     เงินสดและเงินฝากธนาคาร                                     (หมายเหตุ 4) 41,574,870.44 34,304,709.93       26,719,832.91 14,406,830.96 
     หลักทรัพยเผื่อขาย-สุทธ ิ (หมายเหตุ 5) 157,607,106.00 176,460,294.75     100,120,767.00 - 
     ต๋ัวเงินรับ  3,718,079.80 7,039,242.70         6,308,881.50 20,487,348.58 
     ลูกหนี้การคา-สุทธิ (หมายเหตุ 6) 37,774,551.51 44,625,478.23       39,150,287.91 65,156,788.51 
     สินคาคงเหลือ-สุทธิ (หมายเหตุ 7) 100,626,662.33 85,054,693.42       89,331,359.86 116,157,798.66 
     สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน      
     คาลิขสิทธิ์จายลวงหนา  2,561,463.94 4,418,729.41         5,301,473.18 5,897,019.44 
     คาแปลจายลวงหนา  5,953,032.55 7,522,147.48         8,699,160.14 11,170,907.60 
     อ่ืน  ๆ   5,894,715.75 5,886,750.20         3,940,643.36 5,901,268.77 
             รวมสินทรัพยหมุนเวยีน  355,710,486.32 365,312,046.12     279,572,405.86 239,177,962.52 
      
เงินลงทุนระยะยาว (หมายเหตุ 

8,14) 
10,748,589.89 10,548,589.89       10,548,589.89 10,548,589.89 

เงินลงทุนในบริษัทยอย  - - - 2,951,665.84 
เงินลงทุนและเงินใหกูยืมแกบริษัทรวม      
     และบริษัทที่เก่ียวของกัน-สุทธ ิ (หมายเหตุ 9) 8,812,868.68 8,291,955.44         7,903,438.07 7,967,274.91 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธ ิ (หมายเหตุ 10) 102,372,331.16 87,375,695.98       74,840,913.66 76,616,819.92 
สิทธิการเชาอาคาร (หมายเหตุ 11) 144,321,106.52  153,049,157.42     164,649,527.48 173,290,980.56 
สินทรัพยอ่ืน      
     ทรัพยสินรอจําหนาย (หมายเหตุ 12) 32,559,999.99 32,559,999.99       51,813,963.18 50,609,162.06 
     ที่ดินที่ไมไดใชดําเนินงาน (หมายเหตุ 13) 44,315,707.00  44,315,707.00       61,811,315.93 64,007,026.00 
     อ่ืน ๆ  11,628,102.30 7,232,913.59         6,584,223.84  4,369,492.04 
             รวมสินทรัพย  710,469,191.86 708,686,065.43     657,724,377.91 629,538,973.74 
      
      
      
      
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้

 
    



บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
งบดุล 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2543, 2542, 2541 และ 2540 
  2543 2542 2541 2540 
  บาท บาท บาท บาท 
             หนี้สินและสวนของผูถือหุน      
หนี้สินหมุนเวียน      
     เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (หมายเหตุ 14) 20,772,609.55  7,053,501.77         8,497,507.76  15,042,749.68 
     ต๋ัวเงินจาย  14,635,268.55 25,002,753.68       15,312,748.09 15,854,794.45 
     เจาหนี้การคา  218,676,002.69  148,797,255.79       69,999,184.74   64,094,849.31 
     สวนของหนี้ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป (หมายเหตุ 15) 7,836,000.00 44,467,260.91 33,384,996.31 23,305,393.00 
     หนี้สินหมุนเวยีนอ่ืน      
            คาลิขสิทธิ์คางจาย  9,829,373.08  8,979,905.36         7,614,833.72 10,000,660.77 
            ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย  22,274,158.18 11,556,584.06         4,154,765.91  1,243,131.42 
            คาใชจายคางจายอ่ืน  10,781,596.79 4,678,021.31 - - 
            อ่ืน  ๆ  7,365,570.01 8,601,934.04 13,134,014.45 12,160,063.74 
                  รวมหนี้สินหมุนเวยีน  312,170,578,.85 259,137,216.92 152,098,050.98 141,701,642.37 
เงินกูยืมจากบริษัทยอย  - - -  3,000,000.00 
เงินกูยืมระยะยาว (หมายเหตุ 15) 12,983,170.00 104,752,852.71     164,327,181.14 199,548,692.41 
หนี้สินอ่ืน  2,205,054.73 2,715,855.09 - - 
             รวมหนี้สิน  327,358,803.58 366,605,924.72     316,425,232.12  344,250,334.78 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้
 

    



บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
งบดุล 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2543, 2542, 2541 และ 2540 
  2543 2542 2541 2540 
  บาท บาท บาท บาท 
สวนของผูถือหุน      
     ทุนเรือนหุน  
          ทุนจดทะเบยีน 

     

               หุนสามัญ 50,000,000 หุน @  10.00 บาท  500,000,000.00  500,000,000.00     500,000,000.00 500,000,000.00 
        ทนุที่ออกและเรียกชําระแลว      
               หุนสามัญ 21,098,713 หุน @ 10.00 บาท   210,987,130.00 210,987,130.00     210,987,130.00 - 
              หุนสามญั 15,222,090 หุน @ 10.00 บาท  - - -  152,220,900.00 
สวนเกินมูลคาหุน  81,042,800.25  81,042,800.25       81,042,800.25 40,080,000.00 
รายการขาดทุนที่ยังไมเกิดข้ึน – หลักทรัพยเผื่อขาย (หมายเหตุ 5) (7,077,491.75)  (1,435,823.00) - - 
กําไรสะสม  
      จัดสรรแลว 

 
    

            สํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 16) 5,549,641.96  5,438,801.06         5,438,801.06  3,480,853.05 
      ยังไมไดจัดสรร  92,608,307.82 46,047,232.40       43,830,414.48  89,506,885.91 
            รวมสวนของผูถือหุน  383,110,388.28  342,080,140.71     341,299,145.79  285,288,638.96 
                 รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน  710.469.191.86  708,686,065.43     657,724,377.91 629,538,973.74 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้     
      



บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
งบกําไรขาดทุน 

สําหรับปส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2543, 2542, 2541 และ 2540 
  2543 2542 2541 2540 
  บาท บาท บาท บาท 
รายไดจากการดําเนินงาน      
       รายไดจากการขาย  1,136,658,671.45 757,528,487.16 612,061,442.32 659,667,933.91 
       หนี้สูญรบัคืน  - 11,962,167.76 - - 
       รายไดอ่ืน  36,248,373.47 40,453,829.55 25,182,826.77 12,784,385.49 
       สวนแบงกําไรในบริษัทรวม  920,913.24 988,517.37 - - 
                   รวมรายได  1,173,827,958.16 810,933,001.84 637,244,269.09 672,452,319.40 
คาใชจายจากการดําเนินงาน      
       ตนทุนขาย  787,411,312.74 517,509,037.91 431,702,803.30 416,044,339.38 
       คาใชจายในการขายและบริหาร  274,971,142.59 220,142,718.68 163,826,186.65 146,763,923.22 
       รายการขาดทุนจากการดอยคาของ
สินทรัพย 

(หมายเหตุ  
10,12 และ 13) 824,921.39 39,056,173.58 - - 

       หนี้สงสัยจะสูญ  - -  27,806,773.65  3,419,258.20 
       คาตอบแทนกรรมการ (หมายเหตุ 16) 588,000.00 489,000.00 850,000.00  802,000.00 
                  รวมคาใชจาย  1,063,795,376.72 777,196,930.17 624,185,763.60 567,029,520.80 
กําไร(ขาดทุน)กอนดอกเบี้ยจาย      
       และภาษีเงินไดนิติบุคคล  110,032,581.44 33,736,071.67 13,058,505.49 105,422,798.60 
กําไร(ขาดทุน)จากการใชระบบแลกเปลีย่น
เงินตรา 

 
    

      แบบลอยตัวที่เกิดข้ึนจริง  - - - (14,474,971.19) 
ดอกเบี้ยจาย  (8,227,549.95) (17,883,459.97) (32,753,987.66) (33,959,404.12) 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล  (34,034,402.17) (13,635,793.78) (5,577,373.54) (18,182,822.01) 
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน  67,770,629.32 2,216,817.92 (25,272,855.71) 38,805,601.28 
บวกกําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานของ      
         - บริษัทยอย  - - -  (104,180.65) 
         - บริษัทรวม  - - -  457,539.52 
กําไร(ขาดทุน)สุทธ ิ  67,770,629.32 2,216,817.92 (25,272,855.71) 39,158,960.15 
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนข้ันพื้นฐาน  3.21 0.11  (1.36)  2.57 
      
จํานวนหุนสามัญ (หนวย : หุน)  21,098,713 21,098,713 21,098,713 15,222,090 
      
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงิน    



บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน 

สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี  31  ธันวาคม  2543,2542,2541และ 2540 
  2543 2542 2541 2540 

  บาท บาท บาท บาท 

ทุนเรือนหุน      
      หุนสามญั      
             ยอดตนงวด  210,987,130.00 210,987,130.00 152,220,900.00 152,220,900.00 
             เพิ่มทุนระหวางงวด  - - 58,766,230.00 - 
             ยอดปลายงวด  210,987,130.00 210,987,130.00 210,987,130.00 152,220,900.00 
สวนเกินมูลคาหุน      
             ยอดตนงวด  81,042,800.25 81,042,800.25   40,080,000.00     40,080,000.00 
             เพิ่มระหวางงวด  - - 40,962,800.25 - 
             ยอดปลายงวด  81,042,800.25 81,042,800.25  81,042,800.25 40,080,000.00 
รายการขาดทุนที่ยังไมเกิดข้ึน – หลักทรัพย
เผื่อขาย 

     

              ยอดตนงวด  (1,435,823.00) - - - 
              เพิ่มระหวางงวด   (5,641,668.75) (1,435,823.00) - - 
              ยอดปลายงวด  (7,077,491.75) (1,435,823.00) - - 
กําไร(ขาดทุน)สะสม      
      จัดสรรแลว      
         สํารองตามกฎหมาย      
             ยอดตนงวด  5,438,801.06 5,438,801.06 3,480,853.05 3,480,853.05 
             เพิ่มระหวางงวด (หมายเหตุ 16) 110,840.90 - 1,957,948.01 - 
             ยอดปลายงวด  5,549,641.96 5,438,801.06 5,438,801.06 3,480,853.05 
     ยังไมไดจัดสรร      
             ยอดตนงวด  46,047,232.40 43,830,414.48  89,506,885.91 72,799,538.12 
             เพิ่มระหวางงวด  67,770,629.32   2,216,817.92 1,343,049.29 39,538,277.79 
             ลดระหวางงวด (หมายเหตุ 16) (110,840.90) - (27,230,803.72) - 
             จายเงินปนผลระหวางงวด (หมายเหตุ 16) (21,098,713.00) - (19,788,717.00) (22,830,930.00) 
             ยอดปลายงวด  92,608,307.82 46,047,232.40 43,830,414.48 89,506,885.91 
              รวมสวนของผูถือหุน  383,110,388.28 342,080,140.71 341,299,145.79 285,288,638.96 
      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้     
     



บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
งบกําไรสะสม 

สําหรับป ส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2543, 2542, 2541 และ 2540 
  2543 2542 2541 2540 
  บาท บาท บาท บาท 
กําไรสะสมสวนที่ยังไมไดจัดสรร      
       กําไรสะสมทีย่ังไมไดจัดสรรตนงวด  46,047,232.40 43,830,414.48 89,506,885.91 72,799,538.12 
       กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับป  67,770,629.32 2,216,817.92 (25,272,855.71) 39,158,960.15 
       จายเงินปนผล (หมายเหตุ 16) (21,098,713.00) - (19,788,717.00) (22,830,930.00) 
       จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 16) (110,840.90) -  (1,957,948.01) - 
       ปรบัปรุงรบัรูสวนไดเสียจากบริษัทรวม  - - 1,343,049.29 379,317.64 
รวมกําไรสะสมสวนทีย่ังไมไดจัดสรรปลายงวด 92,608,307.82 46,047,232.40 43,830,414.48 89,506,885.91 
กําไรสะสมปลายงวด ประกอบดวย      
       จัดสรรแลว      
              สํารองตามกฎหมาย  5,549,641.96 5,438,801.06 5,438,801.06 3,480,853.05 
       ยังไมไดจัดสรร  92,608,307.82 46,047,232.40 43,830,414.48 89,506,885.91 
รวมกําไรสะสม  98,157,949.78 51,486,033.46 49,269,215.54 92,987,738.96 
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2543, 2542, 2541 และ 2540 
  2543 2542 2541 2540 
  บาท บาท บาท บาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน      
     กําไร(ขาดทุน)สุทธ ิ  67,770,629.32 2,216,817.92 (25,272,855.71) 39,158,960.15 
     ปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)สุทธเิปนเงินสดรับ(จาย)     
        คาเส่ือมราคา  26,917,699.98 22,509,810.38 23,580,565.11 22,941,633.36 
        สิทธิการเชาตัดบัญชี  8,728,050.90 11,600,370.06  8,641,453.08 8,641,453.08 
(กําไร)ขาดทุนจากการขายทรัพยสิน  - - 42,316.65 (13,491.24) 
        รายการขาดทุนจากการโอนตัดทรัพยสินไมมีตัวตน 200,975.23 - 2,079,166.64 - 
        รายการขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย 824,921.39 39,056,173.58 - - 
        รายการขาดทุนจากสินคาชํารุด  13,470,102.41 14,758,674.75 7,104,329.47 - 
        คาใชจายตัดจาย  - - 2,834,476.44 2,702,037.70 
        สํารองสินคาเส่ือมสภาพและสินคาสูญหาย 9,757,627.83 (654,834.59) 3,073,560.70 1,665,420.74 
        สํารองสินคาเคลื่อนไหวชา  454,936.74 18,197,861.62 5,638,552.91 - 
        สํารองรับคืนสินคา  - (826,883.71) 724,675.11 (885,898.93) 
        หนี้สงสัยจะสูญ (หนี้สูญรับคืน)  110,756.13 (2,095,813.29) 27,806,773.65 3,419,258.20 
        สวนแบง(กําไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (920,913.24)  (988,517.37) - (103,358.87) 
        (กําไร)ขาดทุนจากการขายหลักทรัพยเผื่อขาย (725,656.56) 93,380.00 - - 
        กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวมและบริษัททีเ่ก่ียวของ (3,000.00) - - - 
        ขาดทุนจากการรับคืนเงินลงทุนในบริษัทยอย - - 77,955.53 - 
        คาเผื่อการลดราคาในเงินลงทุน  - - 1,006,886.13 - 
        กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนเงินทุน 
        หมุนเวียน 126,586,130.13 103,867,039.35 57,337,855.71 77,526,014.19 
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2543, 2542, 2541 และ 2540 
  2543 2542 2541 2540 
  บาท บาท บาท บาท 
        (เพิ่มข้ึน)ลดลงในต๋ัวเงินรับ  3,321,162.90 (990,318.76) 14,178,467.08 (8,545,265.95) 
        (เพิ่มข้ึน)ลดลงในลูกหนี้การคา  6,740,166.59 (2,552,493.32) (2,524,948.16) 16,776,641.15 
        (เพิ่มข้ึน)ลดลงในสินคาคงเหลือ  (39,254,635.89) (28,025,035.34) 11,009,995.72 1,992,131.73 
        (เพิ่มข้ึน)ลดลงในคาลิขสิทธิ์จายลวง   หนา  1,857,265.47 882,743.77 595,546.26 6,383,137.90 
        (เพิ่มข้ึน)ลดลงในคาแปลจายลวงหนา  1,569,114.93 1,177,012.66 2,471,747.46 (2,274,154.44) 
        (เพิ่มข้ึน)ลดลงในสินทรัพยหมุนเวยีนอ่ืน  (7,965.55) (1,686,149.28)  (873,851.03)  1,463,843.33 
        (เพิ่มข้ึน)ลดลงในสินทรัพยอ่ืน  (4,395,188.71) (648,689.75) - - 
        เพิม่ข้ึน(ลดลง)ในต๋ัวเงินจาย  (10,367,485.13) 9,690,005.59  (542,046.36) 315,115.79 
        เพิม่ข้ึน(ลดลง)ในเจาหนี้การคา  69,878,746.90 78,798,071.05 5,904,335.43 786,358.53 
        เพิม่ข้ึน(ลดลง)ในคาลิขสิทธิ์คางจาย  849,467.72 1,365,071.64  (2,385,827.05) (4,755,488.61) 
        เพิม่ข้ึน(ลดลง)ในคาแปลคางจาย  - - - - 
        เพิม่ข้ึน(ลดลง)ในภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย  10,717,574.12 7,401,818.15 2,911,634.49 (8,975,700.99) 
        เพิม่ข้ึน(ลดลง)ในคาใชจายคางจายอ่ืน  6,103,575.48 1,673,212.72 - - 
        เพิม่ข้ึน(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวยีนอ่ืน  (1,236,364.03) 173,460.43 973,950.71 (5,602,884.23) 
        เพิม่ข้ึน(ลดลง)ในหนี้สินอ่ืน  (510,800.36) 1,015,122.84 - - 
     เงินสดสุทธไิดมา(ใชไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน 171,850,764.57 172,140,871.75 89,056,860.26 75,089,748.40 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน      
        ซ้ือหลักทรัพยเผื่อขาย  (32,000,000.00) (92,750,590.75)  (100,120,767.00) - 
        เงินสดรับจากการขายหลักทรัพยเผื่อขาย  45,937,176.56 14,881,860.00 - - 
        เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวม และ 
บริษัททีเ่ก่ียวของ 

3,000.00 - - - 

        รบัคืนเงินลงทุนในบริษัทยอย  - - 2,873,710.31 - 
        (เพิ่มข้ึน)ลดลงในเงินลงทุนระยะยาว  (200,000.00) - -  (548,589.89) 
        เงินปนผลรับจากบริษัทรวม   400,000.00 600,000.00 400,000.00 - 
        ซ้ือสินทรัพยถาวร  (42,940,231.78) (35,044,592.70) (21,557,954.32) (24,042,385.57) 
        ขายสินทรัพยถาวร  - - 61,812.18  62,565.23 
        (เพิ่มข้ึน)ลดลงในทรัพยสินรอจําหนาย  - (2,306,601.46)  (1,204,801.12) (7,936,274.04) 
        (เพิ่มข้ึน)ลดลงในที่ดินอาคารที่ไมไดใชดําเนินงาน - - (234,289.93) - 
        (เพิ่มข้ึน)ลดลงในสินทรัพยอ่ืน  - - (2,214,731.80) (2,017,454.75) 
เงินสดสุทธิไดรบั(ใชไป)ในกิจกรรมการลงทนุ  (28,800,055.22) (114,619,924.91) (121,997,021.68) (34,482,139.02) 
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2543, 2542, 2541 และ 2540 
  2543 2542 2541 2540 
  บาท บาท บาท บาท 
      
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน      
        เพิม่ข้ึน(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร  13,719,107.78 (1,444,005.99)  (6,545,241.92) (1,023,933.53) 
        เพิม่ข้ึน(ลดลง)ในเงินกูยืมระยะส้ัน  - - - (10,000,000.00) 
        เพิม่ข้ึน(ลดลง)ในเงินกูยืมจากบริษัทยอย  -  -  (3,000,000.00) 3,000,000.00 
        เพิม่ข้ึน(ลดลง)ในเงินกูยืมระยะยาว  (128,400,943.62) (48,492,063.83) (25,141,907.96) (10,487,398.80) 
        เงินรับจากการเพิ่มทุน  - - 58,766,230.00 - 
        สวนเกินมูลคาหุน  - - 40,962,800.25 - 
        จายเงินปนผล  (21,098,713.00) - (19,788,717.00) (22,835,340.00) 
     เงินสดสุทธไิดรับ(ใชไป)ในกิจกรรมการจัดหาเงิน (135,780,548.84) (49,936,069.82) 45,253,163.37 (41,346,672.33) 
      
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มข้ึน(ลดลง)  7,270,160.51 7,584,877.02 12,313,001.95  (739,062.95) 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันตนงวด  34,304,709.93 26,719,832.91 14,406,830.96 15,145,893.91 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันส้ินงวด  41,574,870.44 34,304,709.93 26,719,832.91 14,406,830.96 
      
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม      
     1.  เงินสดที่จายในระหวางปสําหรบั      
         ดอกเบี้ยจาย  8,272,275.55 17,964,008.97 33,005,015.78 34,370,809.68 
         ภาษีเงินไดนิติบุคคล  23,316,828.05 4,154,765.91  1,508,731.86 14,858,565.72 
     2. รายละเอยีดเพิ่มเติมในรายการที่ไมเปนตัวเงนิ     
         ในป 2543 และ 2542 บริษัทฯ ไดปรบัปรุงรายการขาดทุนที่ยังไมเกิดข้ึนจากการปรับมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายกับสวนของผุถือ
หุนจํานวนเงิน (5.62) ลานบาท และ  (1.44) ลานบาท ตามลําดับ 
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2543 และ 2542 
 

1.  การจัดประเภทรายการบัญชีใหม   
     งบการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2542 และงบกําไรขาดทุนสําหรับป ส้ินสุดวันเดียวกัน ท่ีนํามา
เปรียบเทียบมีการจัดประเภทรายการทางบัญชีใหม  เพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบกับงบการเงิน ณ วันท่ี31 
ธันวาคม  2543 
 
2.  ขอความท่ัวไป 

-  บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้งขึ้น  เม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม 2517  ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี บมจ.102  ตั้งอยู
เลขท่ี 800/30, 43-45 ซอยตระกลูสุข ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย 

-  ลักษณะการดําเนินงานของบริษัท 
1. จําหนายหนังสือ และวารสารในลักษณะขายปลีก ผานรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  ซ่ึงเปนรานหนังสือ

ของบริษัทฯ 
2. ผลิตและจําหนายหนังสือ และวารสารเชิงวิชาการ บริษัทฯ เปนผูจําหนายเชิงวิชาการให

หนวยงาน และสํานักพิมพอื่น เพื่อจําหนายใหกับรานหนังสือท่ัวไป 
3. รับจางโฆษณา  เพื่อจัดลงในวารสารรายเดือน 7 ฉบับ ท่ีบริษัทฯ ผลิตขึ้น 
4. รับจางพิมพ  จําหนายอุปกรณ และเครื่องมือทางอิเล็คทรอนิกส และรายไดอื่น ๆ 

-  ขอมูลเกี่ยวกับพนักงาน 
2543  2542 

จํานวนพนักงานถัวเฉลี่ยตอป (คน)    700   586 
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน (ลานบาท)   100.82     80.29 

-  การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

ดวยท่ีประชุมคณะกรรมการ  บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)  ครั้งท่ี 6/2542  เม่ือวันท่ี 22ธันวาคม  2542  
ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  จํานวน 3 ทาน  โดยมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีตลาดหลักทรัพยฯ  กําหนด
ทุกประการ 

 

 
 



3. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีท่ีประกาศโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาต
แหงประเทศไทย โดยมีนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญดังนี้ 

3.1  บริษัทฯ  -  รับรูรายไดจากการขายเม่ือสงมอบสินคาใหแกลูกคาเรียบรอยแลว  ยกเวนใน   กรณีขาย
ฝากจะ รับรูรายได เม่ือตรวจนับสินคาในมือผูรับฝากขายตามกําหนดระยะเวลาท่ีตกลง
กัน                                                    

-   รายไดจากการโฆษณา บันทึกเปนรายไดเม่ือมีการลงโฆษณาแลว 
3.2 เงินลงทุนระยะสั้น เปนเงินลงทุนในหนวยลงทุนกองทุนรวม ซ่ึงบริษัทฯถือเปนหลักทรัพยเผื่อขาย 

แสดงดวยมูลคายุติธรรม 
3.3 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ประมาณขึ้นโดยพิจารณาจากลูกหนี้แตละรายท่ีคาดวาจะไมไดรับชําระ 
3.4 สินคาคงเหลือ 

- วัตถุดิบกระดาษและงานระหวางทําบันทึกบัญชีในราคาทุนตามวิธีเขากอนออกกอน (FIFO) 
หรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา 

- สินคาสําเร็จรูปท่ีบริษัทเปนผูผลิต และสินคาสําเร็จรูปท่ีบริษัทซ้ือมาเพื่อจําหนายบันทึกบัญชี
ในราคาตามวิธีตนทุนถัวเฉลี่ย (Simple Average) หรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะ
ต่ํากวา 

- วารสารรับคืนไมมีการตีราคา   
- สํารองเพื่อลดมูลคาสินคาคงเหลือพิจารณาจากสินคาเกา ลาสมัย เส่ือมสภาพและสูญหาย 

3.5 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ บันทึกบัญชีในราคาทุน และคํานวณคาเสื่อมราคาตามวิธีเสนตรงตามอายุ
การใชงาน  โดยประมาณดังนี้ 

  -  อาคาร     20  ป 
  -  คาตกแตงอาคาร  เครื่องใชสํานักงาน   5  ป 
  -  เครื่องปรับอากาศ      5  ป 
  -  ยานพาหนะ      5  ป 

3.6 คาลิขสิทธ์ิตางประเทศคางจายคํานวณในอัตราท่ีกําหนดในสัญญาของการทําหนังสือตางประเทศ
ตามเกณฑคงคาง 

3.7 เงินลงทุนในบริษัทรวม บันทึกตามวิธีสวนไดเสีย (Equity Method) 
3.8 รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ แปลงคาเปนเงินบาท ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิด

รายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันส้ินงวดแปลงคาโดย
การใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันส้ินงวดนั้น กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาดังกลาว  ถือเปนรายได
หรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 

 
 



3.9 การจัดสรรกําไรสะสมเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด  พ.ศ. 2535 โดยบริษัทจะ
จัดสรรสํารอง  เม่ือไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน 

3.10 กําไร(ขาดทุน)ตอหุน คํานวณโดยหารกําไร(ขาดทุน)สุทธิดวยจํานวนหุนท่ีออก  และไดรับชําระ
แลวถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ณ วันส้ินงวด ซ่ึงไมไดคํานวณกําไรตอหุนปรับลด เนื่องจากบริษัทฯไมมี
หุนสามัญเทียบเทา 

 
4. เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

ณ วันท่ี  31  ธันวาคม  2543  และ  2542  เงินสดในมือสวนหนึ่งจํานวนเงิน  10.36  ลานบาท  
และ  7.70  ลานบาท  ตามลําดับ   เปนเงินสดท่ีไดรับจากการขายสินคาตามรานหนังสือซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร
ในวันทําการสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี  ซ่ึงไดนําฝากธนาคาร ณ วันทําการของรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป 

 
5. หลักทรัพยเผื่อขาย - สุทธิ 

 ประกอบดวย 
 

 2543 2542 2541 2540 
 บาท บาท บาท บาท 
เงินลงทุนในกองทุนเปด 158,684,597.75 171,896,117.75 100,120,767.00 - 
เงินลงทุนในกองทุนรวมหุน
บุริมสิทธ์ิ-หุนกูดอยสิทธิ 6,000,000.00 6,000,000.00 - 

 
- 

                 รวม 164,684,597.75 177,896,117.75 100,120,767.00 - 
หัก คาเผื่อการปรับมูลคา (7,077,491.75) (1,435,823.00) - - 
                 สุทธิ 157,607,106.00 176,460,294.75 100,120,767.00 - 

 
-   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2543  บริษัทฯ บันทึกบัญชีเงินลงทุนระยะสั้นในกองทุนเปด ดวยมูลคา  

ยุติธรรมโดยเงินลงทุนดังกลาวมีราคาตลาดรวม  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2543  จํานวนเงิน 157.61 ลานบาท 
   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2542  บริษัทฯ  บันทึกเงินลงทุนในกองทุนเปดตามราคาทุน หรือราคาตลาดท่ี

ต่ํากวาเงินลงทุนดังกลาวมีราคาตลาดรวม  176.46  ลานบาท    
 
 
 
 
 
 



6. ลูกหนี้การคา-สุทธิ 
 

 2543 2542 2541 2540 
 บาท บาท บาท บาท 
ลูกหนี้การคา-ขายหนังสือ 54,029,800.23 62,327,400.49 67,549,170.78 59,535,814.87 
ลูกหนี้การคา-โฆษณา 11,159,375.57 9,601,941.90 10,375,826.76 15,864,234.51 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (24,927,870.76) (24,817,114.63) (35,461,076.39) (7,654,302.74) 
       สํารองรับคืนสินคา (2,486,749.53) (2,486,749.53) (3,313,633.24)   (2,588,958.13) 
                สุทธิ 37,774,555.51 44,625,478.23 39,150,287.91 65,156,788.51 

      
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2541  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสวนหนึ่งจํานวนเงิน 26.40 ลานบาท  เกิดจากการ 
ขายสินคาใหกับลูกหนี้การคา-ส่ิงพิมพรายใหญ  โดยในบัญชีหนี้สงสัยจะสูญ สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2541 จํานวนเงิน 26.40 ลานบาท เปนหนี้สงสัยจะสูญท่ีเกิดจากลูกหนี้รายดังกลาวซ่ึงแสดงไวในบัญชีหนี้สงสัย 
จะสูญในงบกําไรขาดทุน 
 

7. สินคาคงเหลือ – สุทธิ 
    ประกอบดวย 

 2543 2542 2541 2540 
 บาท บาท บาท บาท 
กระดาษ 986,191.32 1,041,694.11 53,785.62     150,617.58 
งานระหวางทํา 5,377,205.57 5,720,016.96 8,843,025.00  7,623,639.00 
สินคาสําเร็จรูป 65,842,184.44 70,689,774.71 67,563,199.40 74,917,742.56 
สินคาสําเร็จรูปในมือผูรับฝากขาย 6,062,509.42 3,861,341.61 5,242,256.46 10,472,006.08 
สินคาสําเร็จรูป ณ สาขา 61,162,049.01 32,332,778.89 18,676,979.21 25,329,565.66 
หัก สํารองสินคาเสื่อมสภาพและ
สินคาสูญหาย 

(14,512,126.16) (4,754,498.33) (5,409,332.92)  (2,335,772.22) 

      สํารองสินคาเคลื่อนไหวชา (24,291,351.27) (23,836,414.53) (5,638,552.91)  - 
               สุทธิ 100,626,662.33 85,054,693.42 89,331,359.86 116,157,798.66 

 
 
 
 



8. เงินลงทุนระยะยาว 

 ณ วันท่ี 31  ธันวาคม 2543 และ 2542 บัตรเงินฝากท้ังจํานวน เปนเงินลงทุนในรูปของบัตรเงินฝากกับ
ธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง โดยมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 3.445 ตอป และ 4.13–4.5625 ตอป  ตามลําดับ  กําหนดไถ
ถอน 5 ป ซ่ึงไดโอนมาจากเงินลงทุนระยะสั้น เนื่องจากสถาบันการเงินถูกระงับการดําเนินกิจการเปนการถาวรตาม
คําส่ังของกระทรวงการคลังและองคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.)  เม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม 2540 และ
บริษัทฯ ไดทําการเปลี่ยนตั๋วสัญญาใชเงินดังกลาว  เปนบัตรเงินฝาก 
 

9. เงินลงทุนและใหกูยืมแกบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทท่ีเก่ียวของกัน-สุทธิ 

       เงินลงทุน ประกอบดวย 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2543 
 

 เงินลงทุน 
รายชื่อบริษัท วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย 

 
ประเภทกิจการ 

ลักษณะ 
ความสัมพัน

ธ 

ทุนชําระแลว 
บาท 

สัดสวน 
เงินลงทุน 

บาท บาท 

เงินปนผล 
บาท 

บริษัท เอ็ม แอนด 
อี  จํากัด 

สํานักพิมพผูผลิต
วารสารเทคนิคและ
คูมือวิศวกร 

บริษัทรวม 400,000.00 25% - 8,812,868.68 400,000.00 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2542 
 

  เงินลงทุน 
รายชื่อบริษัท ประเภทกิจการ วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย 

  

ลักษณะ 
ความสัมพัน

ธ 

ทุนชําระแลว 
บาท 

สัดสวน 
เงินลงทุน 

บาท บาท 

เงินปนผล 
บาท 

บริษัท เธิรดเวฟ 
บรอดคาสต้ิง จํากัด 

ผลิตและดําเนิน
รายการโทรทัศน
และวิทยุ บริษัทรวม 5,000,000.00 30% 1,500,000.00 - - 

บริษัท เอ็ม แอนด อี 
จํากัด 

สํานักพิมพผูผลิต
วารสารเทคนิคและ
คูมือวิศวกร บริษัทรวม 400,000.00 25% - 8,291,955.44 600,000.00 

บริษัทอินเตอร 
เนชั่นแนล ซอฟแวร
แฟคตอรี่ จํากัด 

ออกแบบและผลิต
ซอฟแวรจําหนาย 
ตางประเทศ 

การมี 
ผูบริหาร
รวมกัน 50,000,000.00 3% 1,500,000.00 - - 

หัก คาเผ่ือการลดราคา
ของเงินลงทุนใน 

       

-บริษัท เธิรดเวฟ 
บรอดคาสต้ิง จํากัด 

    
(1,500,000.00) - 

 

-บริษัท อินเตอร        
 เนชั่นแนล ซอฟแวร
แฟคตอรี่  จํากัด 

    
(1,500,000.00) - 

 

           สุทธิ     - 8,291,955.44 600,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2541 
 

  เงินลงทุน 
รายชื่อบริษัท ประเภทกิจการ วิธีราคาทุน วิธีสวนได

เสีย 
  

ลักษณะ 
ความสัมพันธ 

ทุนชําระแลว 
บาท 

สัดสว
น 
เงิน
ลงทุน บาท บาท 

เงินปนผล 
บาท 

บริษัทเธิรดเวฟ บรอด
คาสต้ิง จํากัด 

ผลิตและดําเนิน
รายการโทรทัศน
และวิทยุ 

บริษัทรวม   5,000,000.00  30% 1,500,000.00 - - 

บริษัท เอ็ม แอนด อี 
จํากัด 

สํานักพิมพผูผลิต
วารสารเทคนิคและ
คูมือวิศวกร 

บริษัทรวม 400,000.00 25% - 7,410,324.20 400,000.00 

บริษัทอินเตอร 
เนชั่นแนล ซอฟแวร  
แฟคตอรี่ จํากัด 

ออกแบบและผลิต
ซอฟแวรจําหนาย 
ตางประเทศ 

การมี 
ผูบริหาร 
รวมกัน 

50,000,000.00 3% 1,500,000.00 - - 

หัก คาเผ่ือการลดราคา 
       ของเงินลงทุนใน 

       

-บริษัท เธิรดเวฟ        
   บรอดคาสต้ิง จํากัด     (1,500,000.00) -  
-บริษัท อินเตอร 
 เนชั่นแนล ซอฟแวร
แฟคตอรี่  จํากัด 

    
(1,006,886.13)   

           สุทธิ     493,113.87 7,410,324.20 400,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2540 

 
  เงินลงทุน 

รายชื่อบริษัท ประเภทกิจการ วิธีราคาทุน วิธีสวนได
เสีย 

  

ลักษณะ 
ความสัมพันธ 

ทุนชําระแลว 
บาท 

สัดสว
น 
เงิน
ลงทุน บาท บาท 

เงินปนผล 
บาท 

บริษัทเธิรดเวฟ บรอด
คาสต้ิง จํากัด 

ผลิตและดําเนิน
รายการโทรทัศน
และวิทยุ บริษัทรวม   5,000,000.00  30% 1,500,000.00 - - 

บริษัท เอ็ม แอนด อี 
จํากัด 

สํานักพิมพผูผลิต
วารสารเทคนิคและ
คูมือวิศวกร บริษัทรวม     400,000.00 25% - 6,467,274.91 250,000.00 

บริษัทอินเตอรเนชั่น
แนล ซอฟแวร  
แฟคตอรี่ จํากัด 

ออกแบบและผลิต
ซอฟแวรจําหนาย
ตางประเทศ 

การมี 
ผูบริหารรวมกัน 

50,000,000.00 3% 1,500,000.00 - - 
หัก คาเผ่ือการลด  ราคา
ของเงินลงทุนใน  

       

-บริษัท เธิรดเวฟ        
   บรอดคาสต้ิง จํากัด     (1,500,000.00) -  
           สุทธิ     1,500,000.00 6,467,274.91 250,000.00 

 
            งบการเงินสํารับไตรมาส และสําหรับป  ส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2543 บริษัทฯ ไมไดรับรูสวนไดเสียจาก
เงินลงทุน  ของบริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด เนื่องจากบริษัทรวมดังกลาวจัดทํางบการเงินยังไมแลวเสร็จ  จึงยังมิได
ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต  อยางไรก็ตามในไตรมาส 2 ป 2543  บริษัทฯ ไดรับงบการเงินสําหรับ
ป สําหรับปส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2542 บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด   ซ่ึงไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตอืน่แลว  บริษัทฯ จึงบันทึกรับรูสวนไดเสียจากเงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวในงบกําไรขาดทุน สําหรับป 
ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2543 จํานวน 0.92 ลานบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 เงินใหกูยืม  
ประกอบดวย   
 

 2543 
บาท 

2542 
บาท 

2541 
บาท 

2540 
บาท 

บริษัท เธิรดเวฟบรอดคาส
ติ้ง จํากัด 

3,300,000.00 3,300,000.00 3,300,000.00 

บริษัท ยูนิตี้เอ็นเตอรไพรส - - - 
รวม                                     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) 
สุทธิ - - - 

 
 เงินใหกูยืมแกบริษัทรวม จํานวน  3.30  ลานบาท  เปนเงินใหกูยืมแกบริษัท เธิรดเวฟ บรอดคาสติ้ง จํากัด  
เดิมตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญท้ังจํานวนแลว  โดยในใตรมาส  4  ป  2543  บริษัทรวมดังกลาว มีคําส่ังจากศาลให
ลมละลาย  ทางบริษัทฯ เห็นวา  บริษัทรวมไมมีทรัพยสินเพียงพอท่ีจะชําระคืนบริษัทฯ  จึงปรับปรุงบัญชีเงินใหกูยืม
และบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญออกท้ังจํานวนในไตรมาส  4  ป  2543 
 

10. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ  
             ประกอบดวย                             
                                                                 2543                        2542                           2541                        2540 

  บาท                        บาท    บาท  บาท 
     ท่ีดิน 14,243,213.00    14,243,213.00     14,243,213.00 11,813,213.00 
 อาคาร                                       14,247,238.08    15,072,159.47    15,072,159.47 15,145,159.47 
 คาตกแตงอาคาร                      107,522,353.90    91,558,325.32    79,402,357.46 66,366,266.73 
 เครื่องใชสํานักงาน                 118,801,561.90    95,310,849.25    75,834,957.45 72,994,182.36 
 เครื่องปรับอากาศ                       6,573,803.75  6,303,308.07 6,180,418.10 6,553,405.37 
 ยานพาหนะ                               11,752,815.86  8,814,986.24 5,531,182.24 5,641,862.61 
 งานระหวางกอสราง                              -                                -                                 -                   1,570,543.59 
        รวม   273,140,986.49    231,302,841.35         196,264,287.72 180,084,633.13 
 หัก คาเสื่อมราคาสะสม         (170,768,655.33)    (143,927,145.37)      (121,423,374.06)      (103,467,813.21) 
        สุทธิ                               102,372,331.16   87,375,695.98 74,840,913.66         76,616,819.92 



  ในเดือนกุมภาพันธป 2544 บริษัทฯ ไดใหผูชํานาญการประเมินราคาอิสระแหงหนึ่งประเมินราคาอาคารท่ีไว
ใหเชาซ่ึงเปนสวนหนึ่งของบัญชีอาคาร โดยมีราคาตามบัญชี จํานวนเงิน 3.63 ลานบาท ปรากฏวาราคาประเมินของ
อาคารมีมูลคา ณ วันท่ี 21 กุมภาพันธ 2544 จํานวนเงิน 2.80 ลานบาท ซ่ึงเปนราคาท่ีกิจการสามารถไดรับจากการขาย
อาคารดังกลาวในตลาดซื้อขายคลองแตต่ํากวาราคาตามบัญชีจํานวนเงิน 0.83 ลานบาท โดยผลตางท่ีเกิดขึ้นไดแสดง
เปนรายการขาดทุนจากการดอยคาของสนิทรัพยในงบกําไรขาดทุนสําหรับป   ส้ินสุดวันท่ี 31    ธันวาคม 2543 
   
 ท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง บริษัทฯ นําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืม ระยะ
ยาวจากธนาคารพาณิชย 
 

11.  สิทธิการเชาอาคาร  
 สิทธิการเชาอาคารเปนสิทธิการเชาพื้นท่ีในศูนยการคาชั้นนําเพื่อเปดสาขารานหนังสือซีเอ็ดบุค 
เซ็นเตอร 
 บริษัทฯนําสิทธิการเชาสวนใหญไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย และ
สถาบันการเงิน   และเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารพาณิชย 
 

12.  สินทรัพยรอจําหนาย 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2543 และ 2542 ทรัพยสินรอจําหนายท้ังจํานวนเปนท่ีดินและอาคารซึ่งเดิมบริษัทฯ มี
วัตถุประสงคซ้ือมาเพื่อใชดําเนินงาน แตจากการตรวจสอบสภาพแลวไมเหมาะสมท่ีจะใชดําเนินงาน  บริษัทฯ จึงทํา
การปรับปรุงเพื่อขาย  ดังนั้น จึงไดจัดประเภทเปนทรัพยสินรอจําหนาย 

ท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางดังกลาว บริษัทฯ นําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และเงินกู
ยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย 

ในป 2542 บริษัทฯ ไดมอบหมายใหผูชํานาญการประเมินราคาอิสระแหงหนึ่ง ประเมินราคาทรัพยสินรอ
จําหนายทุกแหง ปรากฏวาทรัพยสินรอจําหนายมีราคาสินทรัพยสุทธิ ท่ีแสดงในงบดุลของกิจการสูงกวามูลคาท่ีคาด
วาจะไดรับคืน ซ่ึงเปนราคาท่ีกิจการสามารถไดรับจากการขาย  สินทรัพยในตลาดซื้อขายคลอง จํานวนเงิน 32.56 ลาน
บาท เทียบกับราคาตามบัญชี จํานวนเงิน 54.12 ลานบาท บริษัทจึงปรับราคาทรัพยสินรอจําหนายลดลง โดยบันทึก
ผลตาง จํานวนเงิน 21.56 ลานบาท แสดงเปนรายการขาดทุนจากการดอยคาของทรัพยสินในงบกําไรขาดทุน 

 
 
 
 
 
 



13.  ท่ีดินและอาคารท่ีไมไดใชดําเนินงาน 

ท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางบริษัทฯนําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินเบิกบัญชีธนาคาร และเงินกูยืมระยะยาว
จากธนาคารพาณิชย  

 ในป 2542 บริษัทฯ ไดมอบหมายใหผูชํานาญการประเมินราคาอิสระแหงหนึ่ง ประเมินราคาท่ีดินและ
อาคารท่ีไมไดใชดําเนินงานทุกแหง ปรากฏวาท่ีดินแหงหนึ่งมีราคาสินทรัพยสุทธิท่ีแสดงในงบดุลของกิจการ สูง
กวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน ซ่ึงเปนราคาท่ีกิจการสามารถไดรับจากการขายสินทรัพย ในตลาดซื้อขายคลอง
จํานวนเงิน 32 ลานบาท เทียบกับราคาตามบัญชี จํานวนเงิน 49.50 ลานบาท บริษัทจึงปรับราคาท่ีดินลงโดยบันทึก
ผลตาง จํานวนเงิน 17.50 ลานบาท แสดงเปนรายการขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงบกําไรขาดทุน สวน
ท่ีดินอีกแหงหนึ่งมีมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน สูงกวายอดสินทรัพยสุทธิ  

 

 14. สินเชื่อและภาระค้ําประกัน 
 สินเชื่อในรูปเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะยาวค้ําประกัน โดยมีท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง ตาม
หมายเหตุ 10   สิทธิการเชา ตามหมายเหตุ 11 ทรัพยสินรอจําหนาย ตามหมายเหตุ 12 และ ท่ีดินและสิ่งปลูกสรางท่ี
ไมไดใชดําเนินงาน ตามหมายเหตุ 13 เปนหลักทรัพยค้ําประกัน 
 

15.  เงินกูยืมระยะยาว 
            ประกอบดวย                                 2543                         2542                      2541                         2540 
                                                                   บาท                         บาท                       บาท                          บาท 
เงินกูยืมจากธนาคาร                            20,819,170.00        140,419,066.69     187,040,066.68         212,145,385.83 
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน                            -                       8,801,046.93      10,672,110.77           10,708,699.58 

                            รวม                        20,819,170.00       149,220,113.62    197,712,177.45          222,854,085.41 
หัก  สวนของหนี้ระยะยาวท่ีถึงกําหนด- 
      ชําระในหนึ่งป                                (7,836,000.00)      (44,467,260.91)    (33,384,996.31)        (23,305,393.00) 
      สุทธิ                                               12,983,170.00       104,752,852.71    164,327,181.14          199,548,692.41 
 
 
 
 
 
 
 



เงินกูยืมระยะยาว มีวงเงินกู อัตราดอกเบ้ียและภาระค้ําประกันตาง ๆ ดังนี้ 
                หนวย : ลานบาท 

ลําดับ  วง 
เงินกู 

หนี้คงคาง 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

ผูใหกู อัตราดอกเบี้ยรอยละ ภาระคํ้าประกัน 

  2543 2542 2541 2540  2543 2542 2541 2540  

1. 15.30 - 12.36 14.19 15.09 ธนาคารพาณิชย
แหงหนึ่ง 

MLR MLR MLR MLR สิทธิการเชาเดอะมอลล
เพชรเกษม 

2. 16.5 - 13.35 15.31 16.27 ธนาคารพาณิชย
แหงหนึ่ง 

MLR MLR MLR MLR สิทธิการเชาเดอะมอลล
บางกะป 

3. 30.00 - 24.77 28.29 30.00 ธนาคารพาณิชย
แหงหนึ่ง 

MLR MLR MLR MLR ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง 

4. 19.10 - 14.31 17.05 18.62 ธนาคารพาณิชย
แหงหนึ่ง 

MLR MLR MLR MLR สิทธิการเชาเซ็นทรัล 
ปนเกลา 

5. 72.00 - 42.94 53.21 59.64 ธนาคารพาณิชย
แหงหนึ่ง 

MLR MLR MLR MLR ที่ดิน อาคารพรอมส่ิงปลูก
สรางสิทธิการเชา 
ฟอรจูนทาวน และสิทธิ
การเชาอิมพีเรียลเวิลด 

6. 80.73 11.06 13.49 15.73 16.95 ธนาคารพาณิชย
แหงหนึ่ง 

MLR MLR MLR MLR สิทธิการเชา 
ฟวเจอรปารครังสิต 

7. 17.00 - - 12.19 13.16 ธนาคารพาณิชย
แหงหนึ่ง 

MOR+1 MOR+1 MOR+1 MOR+1 สิทธิการเชาเซ็นทรัลซิต้ี 
บางนา 

8. 12.88 - 8.80 10.67 11.15 สถาบันการเงิน 
แหงหนึ่ง 

MLR MLR MLR MLR สิทธิการเชา 
ฟวเจอรปารคบางแค 

9. 10.00 - - 1.59 3.29 ธนาคารพาณิชย
แหงหนึ่ง 

MOR+1 MOR+1 MOR+1 MOR+1 สิทธิการเชาสีลม 
คอมเพล็กซ 

10. 26.86 9.76 15.16 20.56 25.96 ธนาคารพาณิชย
แหงหนึ่ง 

MOR+1 MOR+1 MOR+1 MOR+1 ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง 

11. 13.00 - 4.04 8.92 12.73 ธนาคารพาณิชย
แหงหนึ่ง 

MLR+2 MLR+2 MLR+2 MLR+2 ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง 

 
         

การชําระคืนเงินกู 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2543 เงินกูยืมระยะยาวตามลําดับท่ี 1 - 5 เปนเงินกูรวม 9 วงเงินคงคางผอนชําระอยู
ระหวาง 22 - 54 งวด โดยผอนชําระงวดละ 203,000 - 450,000 บาท ซ่ึงบริษัทฯจะตองชําระเงินกูใหครบถวนใน
ระหวางป 2547 - 2548 
 
 



16.  การจายเงินปนผลและสํารองตามกฎหมาย 
ตามมติท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2543   เม่ือวันท่ี  28  เมษายน  2543   มีมติเปนเอกฉันทให

จายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป 2542  แกผูถือหุนท่ีมีรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันท่ี 7 เมษายน 
2543  ในอัตราหุนละ 1 บาท  จากจํานวนหุนคงเหลือ  ณ  ส้ินปรวมเปนเงินปนผลท้ังส้ิน  21.10 ลานบาท ซ่ึงบริษัทฯ 
จายเงินปนผลในวันท่ี 26 พฤษภาคม 2543 และอนุมัติจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน 0.11 ลานบาท 

 
17.  คาตอบแทนกรรมการ 
 ตามมติท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2543  เม่ือวันท่ี  28 เมษายน 2543   มีมติเปนเอกฉันทใหมีการ
จายคาบําเหน็จแกกรรมการ  ท่ีดํารงตําแหนง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2542 ทานละ 30,000 บาท และสําหรับประธาน
กรรมการบริษัทฯ 40,000 บาท สําหรับผลการดําเนินงานป  2542 
 
18.  ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 ภาษีเงินไดนิติบุคคลคํานวณในอตัรารอยละ 30 ของกําไรสุทธิตามบัญชี  กอนรับรูสวนไดเสียจากเงินลงทุน
ในบริษัทรวม  บวกดวยคาใชจายตองหามตามประมวลรัษฎากร 
 
19.  งบกําไรขาดทุนสําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  2543,2542, 2541, และ 2540 
 งบกําไรขาดทุนสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2543, 2542, 2541 และ 2540 ซ่ึงไดสอบทานตามวิธีการท่ี
สมาคมบัญชี และผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย กําหนดในแถลงการณมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                    ยังไมไดตรวจสอบ  
                            สอบทานแลว 
                        สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  
                                                                                   2543          2542           2541          2540 
                                                                                 พันบาท      พันบาท      พันบาท    พันบาท 
 รายได 
  รายไดจากการขาย                                                        326,820 225,887      168,037    149,568 
  รายไดอื่น                                                                          5,858 9,277 10,967        5,355 
  สวนแบงกําไรในบริษัทรวม                                                921              -                  -          (244)  
    รวมรายได  333,599 235,164     179,004    154,679 
  คาใชจาย 
  ตนทุนขาย   238,931      174,830     112,353       96,221  
  คาใชจายในการขายและบริหาร                                77,498        54,938       50,601       38,547 
  ขาดทุนจากการดอยคาของทรัพยสิน                                  825        39,056             -                  - 
                  หนี้สงสัยจะสูญ                                                                  -                   -        20,924          2,970 
                  คาตอบแทนกรรมการ                                                           147            117            125             108   
  ดอกเบ้ียจาย                                                                     1,050         3,772          7,066         9,454  
  ภาษีเงินไดนิติบุคคล                                                        5,073       (6,705)         5,577          (590)    
   รวมคาใชจาย                                                        323,524     266,008      196,646      146,710 
 กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนกระทบจากการ- 
      ใชระบบแลกเปลี่ยนเงินตราแบบลอยตัว                         10,075     (30,844)     (17,642)         7,969 
 กําไร(ขาดทุน)จากระบบการใชระบบแลกเปลี่ยนเงิน - 
             ตราแบบลอยตัว                                                             -                 -                  -         (14,096) 
 กําไร(ขาดทุน)สุทธิ                                                              10,075     (30,844)     (17,642)       (6,127) 
 กําไร(ขาดทุน)ตอหุนสวนของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น 
              จํากัด (มหาชน) (หนวย : บาท)                                                0.48        (1.46)          (0.84)        (0.40) 
                           

 

 

 

 



20.  การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 บริษัทฯ ดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจผลิตและจําหนายหนังสือ และดําเนินธุรกิจ
ในสวนงานทางภูมิศาสตรเดียว คือ ในประเทศไทย   ดังนั้น รายได กําไร และสินทรัพยท้ังหมดท่ีแสดงในงบการเงิน 
จึงเกี่ยวกับสวนงานธุรกิจ และสวนงานทางภูมิศาสตรตามท่ีกลาวไว 
 

21.  หนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้นภายหนา 

           นอกจากหนี้สินท่ีปรากฏในงบการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2542 บริษัทยังมีหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับธนาคาร
เกี่ยวกับ   Letter  of  Guarantee   เปนจํานวนเงิน  2.66  ลานบาท    

 

22.   ปญหาป  ค.ศ. 2000 

บริษัทฯ ไดวิเคราะหประเมินผลและแกไขระบบคอมพิวเตอรเพื่อแกไขปญหาป ค.ศ. 2000 แลวเสร็จเม่ือตนป 
2541 ผลปรากฏวาบริษัทฯไมมีผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นตอระบบคอมพิวเตอร และระบบการจัดการภายในองคกร 
ระบบการผลิต ระบบการขายและการจัดจําหนาย ระบบรานคาปลีกและระบบบริการ นอกจากนี้บริษัทฯกําหนดให
หนวยงานบริหารเปนผูรับผิดชอบระบบการจัดการใหมีความสามารถรองรับปญหาปค.ศ. 2000 

บริษัทฯ ไมมีผลกระทบท่ีมีสาระสําคัญในผลการดําเนินธุรกิจของบริษัทรวม เนื่องจากบริษัทรวมเปนบริษัท
ฯท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีทีทันสมัย 

บริษัทฯ มีผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากระบบบัญชี  โดยบริษัทฯ เริ่มใชโปรแกรมใหมนี้ในไตรมาส 3 ป 2542 ใน
การใชโปรแกรมใหมนี้ บริษัทฯ มีแนวทางการดําเนินการมิใหมีผลกระทบใดๆ ตอการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน
และคาใชจายท่ีเกี่ยวของมีมูลคาไมเปนนัยสําคัญแตอยางใด(โดยประเมินจากความพรอมในอุปกรณคอมพิวเตอรท่ี
บริษัทฯ มีอยูในปจจุบัน) โดยบริษัทฯ ไดแกไขปญหาป ค.ศ. 2000 นั้นไมพบปญหาท่ีกอใหเกิดผลกระทบกับบริษัทฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



2.  คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ 
การดําเนินงานและฐานะการเงินท่ีผานมา 
1.1   ความสามารถในการทํากําไรและประสิทธิภาพในการดําเนินงานสําหรับ 3  ปท่ีผานมา  และงวดลาสุด 

             ความสามารถในการสรางรายได  
                                   ป   2543 2542 2541  2540                                       
                    รายไดรวม (ลานบาท) 1,174 811 637 672                                 
                    อัตราการเติบโตจากปกอน   +44.8% +27.3% -5.2% +4.5%  
 ตลอดระยะเวลา 4 ปท่ีผานมาบริษัทฯ สามารถสรางระดับการเติบโตของรายไดใหเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องท้ัง
รายไดจากการขายหนังสือ รายไดจากการโฆษณา เปนท่ีนาพอใจ โดยรายไดรวมเติบโตเปนประมาณสองเทาในทุก ๆ 
สองป  (ยกเวน ป 2540 เนื่องจากประสบภาวะวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ) ซ่ึงการเติบโตหลักมาจากการเพิ่มชอง
ทางการจัดจําหนายผานรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรเปนศูนยจําหนายหนังสือของบริษัทฯ รวม 61 สาขาและรานเครือขายซี
เอ็ดอีก 5 สาขา และการเพิ่มกําลังการผลิตหนังสือใหมของบริษัทฯ ท้ังในสาขาคอมพิวเตอร และหนังสืออานท่ัวไป  

การเติบโตนี้เปนสัญญาณท่ียืนยันกระแสความตื่นตัวในการรับรูขาวสารของประชาชนท่ีมีเพิ่มขึ้นและการ
ตื่นตัวท่ีจะปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีไดเปนอยางดี แมวา
ในป 2540 เปนปท่ีธุรกิจโดยรวมประสบปญหา เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจซบเซาลงมากกวาปกอนโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ธุรกิจส่ิงพิมพไดรับผลกระทบจากรายไดโฆษณาลดนอยลงมาก อยางไรก็ตามป  2540  นับเปนปการทดสอบพื้นฐาน
ของธุรกิจซีเอ็ดอีกปหนึ่งท่ียังสามารถรักษาระดับการทํากําไรไดอยูในทามกลางภาวะความผันผวนของเศรษฐกิจ
เชนนี้ เปนผลจากการท่ีบริษัทฯเนนนโยบายการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํากําไรเปนหลัก โดยไมเนนการเพิ่ม
ยอดขาย ซ่ึงบริษัทฯเริ่มใชอยางจริงจังตั้งแตป 2538 โดยการควบคุมคาใชจายใหเหมาะสม  การไมเพิ่มจํานวน
พนักงาน การลดยอดขายท่ีไมมีคุณภาพลง การเลือกผลิตและจัดจําหนายเฉพาะสินคาท่ีมีความตองการของตลาด 

 
ผลการดําเนินงานป 2543 เปรียบเทียบป 2542 
สําหรับผลการดําเนินงานป 2543 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2543 บริษัทฯ มีรายไดรวม 1174ลาน  บาทเพิ่มขึ้น 

363 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 45% สงผลใหบริษัทฯ มีกําไรจากการดําเนินงานกอนขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย,
ดอกเบ้ียและภาษีเปนจํานวนเงิน 111 ลานบาท เพิ่มสูงขึ้นมากถึง 38 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 52% สงผลใหบริษัทฯ มี
ความสามารถในการทํากําไรเปน 9% ตอรายไดรวม ซ่ึงใกลเคียงกับปกอน และบริษัทฯ มีกําไรสุทธิสําหรับป 2543 
เปนจํานวนเงิน 68 ลานบาท เพิ่มขึ้น 66 ลานบาท หรือ +2957% (2542 กําไรสุทธิ 2 ลานบาท) โดยมีการปรับปรุง
ความสามารถในการทํากําไรและมีผลกระทบท่ีสําคัญ ดังนี้ 

 
 
 
 



1. มีการเปดรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรไดอยางตอเนื่องเฉลี่ย 1 สาขาทุกๆ เดือน โดยมีสาขาท่ีบริษัทฯ รับผิดชอบ
ยอดขายท้ังส้ินรวม 66 สาขา สรางยอดขาย 894 ลานบาทเพิ่มขึ้น 352 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 76% ขณะท่ี
สามารถควบคุมคาใชจายในการดําเนินงานใหสูงขึ้นเพียงเล็กนอย นอกจากนี้ยังทําใหหนังสือท่ีบริษัทฯ 
ผลิตและจําหนายขายไดเปนสัดสวนท่ีมากขึ้นตามไปดวยจึงทําใหสัดสวนกําไรขั้นตนตอยอดขายรวม
ของบริษัทฯใกลเคียงกับปกอนคอื 31% และบริษัทฯ ยังคงรักษาระดับรายไดจากการจัดจําหนายและ
โฆษณาไวไดโดยลดลงเพียงเล็กนอย จากสองประการนี้สงผลใหบริษัทมีตนทุนขายตอรายไดจากการ
ขายลดลง 1% ของยอดขาย 

2. นอกจากนั้น บริษัทฯ มีรายไดอื่น 37 ลานบาท ไดแก เงินปนผลจากเงินลงทุนระยะสั้น 12 ลานบาท  
รายไดจากการจัดงาน Thailand Electronic Show 2000 จํานวนเงิน   9 ลานบาท เปนตน 

3. ผลของการชําระเงินกูจากเงินเพิ่มทุน สงผลใหอัตรากําไรตอรายไดจากการขายเพิ่มขึ้น 3%  
4. บริษัทฯ ไดมีการบันทึก สินคาชํารุด สํารองสินคาเคลื่อนไหวชา และเสื่อมสภาพ 23.68 ลานบาทจึงทําให

คาใชจายในการขายและบริหารยังคงท่ีท่ีระดับ23% ตอรายไดรวม (2542: 27% ตอรายไดรวม) และใน
ไตรมาส 4 ไดประเมินทรัพยสินรอจําหนาย ท่ีดินและอาคารท่ีไมใชดําเนินงานท้ังจํานวน และไดรับรูผล
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย  (เฉพาะท่ีขาดทุน)  เปนจํานวนเงิน  0.82  ลานบาท  (2542 : 39 ลาน
บาท ) 
 

ผลการดําเนินงานป 2542 เปรียบเทียบป 2541 
สําหรับผลการดําเนินงานป 2542 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2542 บริษัทฯ มีรายไดรวม 811 ลานบาทเพิ่มขึ้น 

174 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 27% สงผลใหบริษัทฯ มีกําไรจากการดําเนินงานกอนขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย,
ดอกเบ้ียและภาษีเปนจํานวนเงิน 73 ลานบาท เพิ่มสูงขึ้นมากถึง 38 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 106% สงผลใหบริษัทฯ มี
ความสามารถในการทํากําไรเปน 10% ตอรายไดรวม หรือเพิ่มขึ้น 4% ของรายไดรวมจากงวดเดียวกันของปกอน  
(2541: กําไรกอนหนี้สูญรายใหญ ดอกเบ้ียและภาษีเปน 35 ลานบาท หรือ 6% ตอรายไดรวม) และบริษัทฯ มีกําไร
สุทธิสําหรับป 2542 เปนจํานวนเงิน 2 ลานบาท เพิ่มขึ้น 27 ลานบาท หรือ +109% (2541 ขาดทุนสุทธิ 25 ลานบาท) 
โดยมีการปรับปรุงความสามารถในการทํากําไรและมีผลกระทบท่ีสําคัญ ดังนี้ 

1) มีการเปดรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรไดอยางตอเนื่องเฉลี่ย 1 สาขาทุกๆ เดือน โดยมีสาขาท่ีบริษัทฯ 
รับผิดชอบยอดขายท้ังส้ินรวม 45 สาขา สรางยอดขาย 542 ลานบาทเพิ่มขึ้น 155 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 
40% ขณะท่ีสามารถควบคุมคาใชจายในการดําเนินงานใหสูงขึ้นเพียงเล็กนอย นอกจากนี้ยังทําให
หนังสือท่ีบริษัทฯ ผลิตและจําหนายขายไดเปนสัดสวนท่ีมากขึ้นตามไปดวย จึงทําใหสัดสวนกําไรขั้นตน
ตอยอดขายรวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 29% เปน 32% และบริษัทฯ ยังคงรักษาระดับรายไดจากการจัด
จําหนายและโฆษณาไวไดโดยลดลงเพียงเล็กนอย จากสองประการนี้สงผลไดบริษัทมีตนทุนขายตอ
รายไดจากการขายลดลง 2% ของยอดขาย 



2) นอกจากนั้น บริษัทฯ มีรายไดอื่นเพิ่มขึ้น 53 ลานบาท ไดแก เงินปนผลจากเงินลงทุนระยะสั้น 15 ลาน
บาท หนี้สูญรับคืน 12 ลานบาท รายไดจากการจัดงาน Thailand Electronic Show 99 เปนตน  

3) ผลของจากชําระเงินกูจากเงินเพิ่มทุน สงผลใหอัตรากําไรตอรายไดจากการขายเพิ่มขึ้น 3%  

4) บริษัทฯ ไดมีการบันทึก สินคาชํารุด สํารองสินคาเคลื่อนไหวชา และเสื่อมสภาพ 33 ลานบาทจึงทําให
คาใชจายในการขายและบริหารยังคงท่ีท่ีระดับ 27% ตอรายไดรวม (2541: 26% ตอรายไดรวม) และใน
ไตรมาส 4 ไดประเมินทรัพยสินรอจําหนาย ท่ีดินและอาคารท่ีไมใชดําเนินงานท้ังจํานวน และไดรับรูผล
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย (เฉพาะท่ีขาดทุน) เปนจํานวนเงิน 39 ลานบาท 

 
ผลการดําเนินงานป 2541 เปรียบเทียบป 2540 

ขาดทุนสุทธิสําหรับป 2541 เปนจํานวนเงิน 25.27 ลานบาทคิดเปน –3.97% ของรายไดรวม (2540:มี
กําไรสุทธิ 39.16 ลานบาทคิดเปน 5.82% ของรายไดรวม) โดยลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 64.43 ลาน
บาทหรือลดลง 9.79% ของรายไดรวม โดยสาเหตุหลักสามประการ คือ 

 ประการแรก บริษัทฯ มีรายไดจากการขายและการจัดจําหนายหนังสือและรายไดโฆษณา ซ่ึงเปน
รายไดท่ีมีกําไรขั้นตนสูงสุด รวมลดลงประมาณ 11.85 ลานบาท หรือลดลง 32.60% จากงวดเดียวของปกอน 
เปนผลสืบเนื่องจากเศรษฐกิจหดตัว ประการท่ีสอง บริษัทฯ มีรายไดจากรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร (ธุรกิจคา
ปลีก) เพิ่มขึ้น 69.82 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 22.61% จากการขยายสาขาอยางตอเนื่องจากปกอน และท่ีสําคัญ 
คือประการสุดทาย บริษัทฯ มีการบันทึกรายจายหนี้สงสัยจะสูญ สําหรับปเปนจํานวนเงิน 27.81 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นอยางมีสาระสําคัญจากงวดเดียวกันของปกอน 24.39 ลานบาท ซ่ึงเปนหนี้สงสัยจะสูญท่ีเกิดจาก
ลูกหนี้รายใหญ 

 จากสาเหตุดังกลาวสงผลใหตนทุนขายเพิ่มขึ้น 5.88% ของรายไดรวมและคาใชจายในการขายและ
บริหารรวมเพิ่มขึ้น 3.88% ของรายไดรวมและหนี้สงสัยจะสูญตอรายไดรวมเพิ่มขึ้น 3.86% ของรายไดรวม 
จึงทําใหสภาพการทํากําไรโดยรวมสําหรับปลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 9.79% ของรายไดรวม) 

 
ความสามารถในการควบคุมคาใชจาย และการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํากําไร 

   โดยมีแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํากําไรดังนี้ ตั้งแตป 2539 จนถึงปจจุบัน  
(1) การเรงขยายกําลังการผลิตหนังสือท่ีอยูในความตองการของตลาด  
(2) การผลักดันยอดขายใหมีอัตราสูงขึ้นอยางตอเนื่องไมวาจะเปนการเพิ่มผลิตภัณฑใหม และ

เพิ่มชองทางการจัดจําหนายโดยการเปดรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด 
และการเปดรานเครือขายซีเอ็ด  

(3) การลงทุน หรือขยายงาน แตเฉพาะสวนท่ีมีความเสี่ยงต่ําใชเงินลงทุนนอย   และเลือกทําเฉพาะท่ี
มีความชํานาญพอท่ีจะควบคุมผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามเปาหมายไดเทานั้น   

(4) ตลอดจนการเรงปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานหนวยงานตางๆ ทุกหนวยงาน 



  จากความแนวแนและตั้งใจจริงในแนวทางการดําเนินงานดังกลาว ทําใหบริษัทฯ สามารถปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทํากําไรไดดีขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลใหอตัราสวนทางการเงิน “ความสามารถในการทํา
กําไรดีขึ้น” ดังตารางอัตราสวนสรุปทางการเงินท่ีไดเสนอไปแลวในขางตน 
1.2   คําอธิบายเก่ียวกับฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม ป 2543, 2542, 2541 และป 2540 

           สินทรัพย 
                ป                                          2543   2542 2541    2540  
   สินทรัพยหมุนเวียน (ลานบาท)                  355.7        365.3          279.6          239.2    
                      อัตราเพิ่มขึ้นขึ้นจากปกอน                           ( 2.6%)     30.7%       (16.9%)      (12.3%) 
    สินทรัพยรวม (ลานบาท)           10.5        708.7          657.7          629.6 
   อัตราเพิ่มขึ้น(ลดลง)จากปกอน                      0.3%           7.8%       (4.5%)        (3.1%)   
 
รายงานการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินป 2540-2543 (4 ป) 
 สินทรัพยรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2543 เปนจํานวนเงิน 710.47 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1.78 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 
0.3% สาเหตุหลักคือ สินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น 16 ลานบาท  และเงินสดเพิ่มขึ้น 7 ลานบาท เนื่องจากการขยายสาขาเพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็ว จึงทําใหสินคาและเงินสดหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น และ หลักทรัพยเผื่อขาย ลดลง 19 ลานบาท เนื่องจากขาย
คืนเงินลงทุนบางสวน เพื่อนํามาจายคืนเงินกูระยะยาว 
  หนี้สินรวม วันท่ี 31 ธันวาคม 2543 เปนจํานวนเงิน 327.36 ลานบาท ลดลง 39 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 
11  สาเหตุหลักคือ จายคืนเงินกูยืมระยะยาว 
 สวนของผูถอืหุน ณ วันท่ี 31  ธันวาคม  2543 เปนจํานวนเงิน 383.11 ลานบาทเพิ่มขึ้น 41.03 ลานบาทหรือ
เพิ่มขึ้นรอยละ 11 

 
คําอธิบายเก่ียวกับงบกระแสเงินสดและความเพียงพอของโครงสรางเงินทุน 

 
                         ป 2543 2542 2541 2540 
 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท  
    จากกิจกรรมการดําเนินงาน          171.9 172.1 89.1 75.1 
  จากกิจกรรมการลงทุน                       (28.8) (114.6) (122.0) (34.5) 
           จากกิจกรรมการจัดหาเงิน                (135.8)               (49.9)                 (45.3)              (41.3)   
           กระแสเงินสดสุทธิ ไดมา (ใชไป)         7.3                  7.6                    12.3                 (0.7) 
 
 
 



 บริษัทฯ ระดมเงินทุนมาตั้งแตป 2534 ตลอดจนป 2538 ดวยการเพิ่มทุน  และการกูยืมระยะยาวจากธนาคาร
และสถาบันการเงิน เพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาสําหรับการเปดรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร รวมประมาณ 200 ลานบาท 
การลงทุนในการผลิตและการสํารองสินคาเพื่อขาย และลงทุนในลูกหนี้และตั๋วเงินรับสุทธิ ผลจากการลงทุนอยาง
ตอเนื่องเกิดกระแสเงินสดรับจากการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพสูงในป 2539 คือ 171.85 ลานบาท โดยรอยละ 
75 มาจากยอดขายท่ีเพิ่มขึ้นของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร ดังนั้นอัตราสวนทางการเงิน “ ความสามารถในการกอหนี้ของ
กิจการ “ จึงมีแนวโนมท่ีจะลดลง และมีความสามารถในการจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวท่ีดีขึ้นเทาตัวเชนเดียวกัน  
 
(2) ตารางสรุปอัตราสวนทางการเงิน 

อัตราสวนทางการเงิน สูตรการคํานวณ  2543 2542 2541 2540 
อัตราสวนสภาพคลอง (LIQUIDITY RATIO) 
อัตราสวนสภาพคลอง  สินทรัพยหมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน เทา 1.14 1.41 1.84 1.69 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เงินสดและเงินฝากธนาคาร + หลักทรัพยในความตองการ      

 ของตลาด +ลูกหนี้การคาและต๋ัวเงินรับ) / หนี้สินหมุนเวียน เทา 0.77 1.01 1.13 0.71 
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน / หนี้สินหมุนเวียนเฉล่ีย รอบ 0.6 0.84 0.61 0.47 
อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การคา ขายสุทธิ / ( ลูกหนี้การคากอนหนี้สงสัยจะสูญ +      

 ต๋ัวเงินรับการคา ) (เฉล่ีย) รอบ 3.28 2.64 2.50 3.49 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย 360 / อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา วัน 110 136 144 103 
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ ตนทุนขาย / สินคาคงเหลือ ( เฉล่ีย ) เทา 6.56 5.22 4.27 3.79 
ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย 360 / อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ วัน 55 69 84 95 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ ซ้ือหรือตนทุนขาย / (เจาหนี้การคา + ต๋ัวเงินจายการคา) 

เฉล่ีย 
เทา 3.87 3.99 5.22 5.44 

ระยะเวลาชําระหนี้ 360 / อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ วัน 93 90 69 66 
Cash Cycle ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย + ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย  วัน 72 115 159 132 

  - ระยะเวลาชําระหนี้      
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร ( PROFITABILITY RATIO )      
อัตรากําไรข้ันตน กําไรข้ันตน / ขายสุทธิ  % 30.73 31.68 29.47 36.93 
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน กําไรจากการดําเนินงาน / ขายสุทธิ % 5.88 0.16 -4.13 5.88 
อัตรากําไรอ่ืน กําไรที่ไมไดจากการดําเนินงาน / รายไดรวม % 13.37 0.12 - 0.05 
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน / กําไรจากการดําเนินงาน % 257.07 140.15 352.38 193.50 
อัตรากําไรสุทธิ กําไรสุทธิ / รายไดรวม % 5.77 0.27 -3.97 11.17 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน กําไรสุทธิ / สวนของผูถือหุน (เฉล่ีย) % 18.69 0.65 -8.07 14.14 
 
 
 

      

       



อัตราสวนทางการเงิน สูตรการคํานวณ  2543 2542 2541 2540 
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (EFFICIENCY RATIO) 
    (ไมรวมสวนไดเสียของบริษัทรวม) 

     

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย กําไรสุทธิ / สินทรัพยรวม (เฉล่ีย) % 9.55 0.32 -3.93 6.12 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (กํารไรสุทธิ + คาเส่ือมราคา ) / สินทรัพยถาวรสุทธิ (เฉล่ีย) % 42.46 15.13 2.85 27.10 
อัตราการหมุนของสินทรัพย รายไดรวม / สินทรัพยรวม (เฉล่ีย) เทา 1.65 1.19 0.99 1.05 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)      
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน หนี้สินรวม / สวนของผูถือหุน เทา 0.85 1.07 0.93 1.21 
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน + ดอกเบี้ยจายจากการ      

 ดําเนินงาน + ภาษี / ดอกเบี้ยจายจากการดําเนินงานและ
ลงทุน 

เทา 26.02 11.39 3.89 3.75 

อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน / (การจายชําระหนี้สิน +       
 รายจายลงทุน + ซ้ือสินทรัพย + เงินปนผลจาย) เทา 0.96 1.06 0.53 1.11 

อัตราการจายเงินปนผล เงินปนผล / กําไรสุทธิ % 31.13 - -78.30 58.30 
 
 



13. ขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของ  
          – ไมมี - 

 



การรับรองความถูกตองของขอมูล 
                                                                                                                    อากรแสตมป 
                                

หนังสือมอบอํานาจ 
เพื่อวัตถุประสงคในการรับรองความถูกตองของรายงานการเปดเผยขอมูลเพิ่มเติม (แบบ 56-1) 

        “ ขาพเจาไดตรวจสอบขอความและขอมูลในแบบรายงานเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมฉบับนี้แลว 
ขอรับรองวาขอความและขอมูลดังกลาวถกูตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิดหรอื
ขาดขอความท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญอันอาจทําใหผูถอืหรือผูเขาซ้ือหลกัทรัพยเสียหาย 

            ในกรณีนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองท่ี
เปนชุดเดียวกัน  ขาพเจาไดมอบหมายให นายทนง โชติสรยุทธ  เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้
ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นายทนง โชติสรยุทธ กํากับไว   ขาพเจาจะถือวา
ไมใชขอมูลท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว ” 

    
          ชื่อ-นามสกุล                           ตําแหนง                                         ลายมือชื่อ 
1. นายธนาชัย   ธีรพัฒนวงศ                  ประธานกรรมการ                ___________________ 

2. นายทนง   โชติสรยุทธ                             กรรมการ                           ___________________ 

3. นายวิบูลยศักดิ์   อุดมวนิช                        กรรมการ                               ___________________ 

4. นายพงษศักดิ์  ศิวะภัทรกําพล                  กรรมการ                          ___________________ 

  

 

           ชื่อ-นามสกุล                                            ตําแหนง      ลายมือชื่อ 

ผูรับมอบอํานาจ  นายทนง  โชติสรยุทธ       กรรมการผูจัดการ                  ___________________                    
 
 
 

 



                                                                                                                 ผูบริหาร                                                                                                         (เอกสารแนบ 1) 
รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม  (มีการเปลี่ยนแปลง ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2543)         
 

รายชื่อบริษัท บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น บจก.เอ็มแอนดอ ี บมจ.เนชั่นมัลติมีเดีย กรุป MORGAN STANLEY & CO 
INTERNATIONAL LIMITED 

รายชื่อ    
 1. นายธนาชัย  ธรีพัฒนวงศ /, x x  
 2. นายทนง  โชติสรยทุธ /, // /   
 3. นายวิบูลยศักดิ์  อุดมวนิช /, //   
 4. นายพงษศักดิ์  ศิวะภทัรกําพล /, //   
 5. นายสมบูรณ  ชินสวนานนท /, ***   
 6. รศ. ยืน  ภูวรวรรณ /   
 7. นายวัฒนา  เชียงกูล /   
 8. นายไพรัช  สิฏฐกุล /   
 9. นายประวทิย  ตันติวศินชัย /, ***   
10. นายสุทธิชัย หยุน / /  
11. นายสมชาย หาญจิตตเกษม /, ***   
12. นายยูจีน ซอนเดอร เดวิส  /  / 
13. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน  / / / 
14. นายสาโรช  ล้ําเลิศประเสรฐิกุล /, ***   
15. นางสาวพจนี  นริาศรพ //   
16. นางมณฑล ีโชติสรยุทธ  //   
17. นางกาญจนา เจรญิวงษ //   
หมายเหตุ : / =  กรรมการ             x= ประธานกรรมการ      // =  ผูบริหาร        ***กรรมการอิสระ  

      รายนามกรรมการลําดับที่ 14   เขามารับตําแหนงในวันที่  22  ธันวาคม  2543 



รายชื่อคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) ณ  28 เมษายน 2543        ประกอบดวย 17 ทาน   ดังนี้ 
                                              

ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง 
(1) 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
(2) 

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท(%)  

(3) 
ประวัติการทํางาน 

1 นายธนาชัย  ธรีพัฒนวงศ 
กรรมการและ 
ประธานกรรมการ 

57 อาชีวะ โรงเรียน
อัสสัมชัญพาณิชย 
พระนคร 

ไมม ี 2542-ปจจุบัน      ประธานกรรมการบริษัท ซีเอ็ดยเูคชั่น จํากัด (มหาชน) 
2539-ปจจุบัน      รองประธานกรรมการบริหาร  
                            บริษัท สยามอินโฟเทนเมนท จํากัด-สถานีโทรทัศน  ITV     
                            กรรมการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด 
2530-ปจจุบัน     ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 
2521             Managing Director  กลุมเดอะเนชั่น 
2520-2521     General Manager  กลุมเดอะเนชั่น 
                            เริม่งานกับกลุมเดอะเนชั่น     

2 นายทนง  โชติสรยทุธ 
กรรมการและ 
กรรมการผูจัดการ 

48 วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิตสาขาไฟฟา
จุฬาลงกรณ 

1.223 % 2530-ปจจุบัน      กรรมการผูจัดการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
2528-2530    รองกรรมการผูจัดการดานการตลาด บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)  
 

3 นายวิบูลยศักดิ์  อุดมวนิช 
กรรมการและ 
รองกรรมการผูจัดการ 

47 วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิตสาขาไฟฟา
จุฬาลงกรณ 

0.005 % 2530-ปจจุบัน      กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ  บริษัท ซีเอ็ดยเูคชั่น  จํากัด (มหาชน) 
2528- ปจจุบัน     รองกรรมการผูจัดการ ดานการผลิต  บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
2517- ปจจุบัน     กรรมการบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
 

4 นายพงษศักดิ์ ศิวะภทัรกําพล 
กรรมการและ 
รองกรรมการผูจัดการ 

48 วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิตสาขาไฟฟา
จุฬาลงกรณ 

2.693 % 2536-ปจจุบัน      กรรมการและรองกรรมการผูจัดการบริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
2533-2536      บรรณาธิการบริหารฝายวารสารไมโครคอมพิวเตอร   
       บริษัท ซีเอ็ดยเูคชั่น จํากัด (มหาชน) 
2527      ผูจัดการแผนกขายอุปกรณอิเล็กทรอนิกส บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
 

5 นายสมบูรณ  ชินสวนานนท
กรรมการ 

52 Master of 
Management(Finance
)Northwestern 
University,U.S.A 

0.047 % 2538-ปจจุบัน      กรรมการอิสระ บริษัท ซีเอ็ดยเูคชั่น จํากัด (มหาชน) 
2538-ปจจุบัน      รองกรรมการผูจัดการ บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
2537                  ผูชวยกรรมการผูจัดการ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด  (มหาชน) 
2534-2536        ผูอํานวยการฝายอาวโุส สํานักบริหารเงิน  ธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

       ผูอํานวยการสํานักบริหารเงิน ธนาคารกสิกรไทย จํากัด 
2527-ปจจุบัน       กรรมการบริษัท อุตสาหกรรมผาวิจิตรไทย จํากัด 

6 รศ.ยืน  ภูวรวรรณ 
กรรมการ 

50 ปริญญาโท สาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ
และการจัดการ
สถาบันเทคโนโลยี
แหงเอเชีย 

3.523 % 2533-ปจจุบัน      กรรมการบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
2533-ปจจุบัน      ผูอํานวยการ สํานักบริการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
2528-ปจจุบัน      อนุกรรมการคณะกรรมการคอมพิวเตอรของรัฐ 
                            กรรมการสมาคมสงเสรมิเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุน) 
2525-ปจจุบัน      หัวหนาหองปฏิบัติการวจิัยไมโครคอมพิวเตอร   มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
2516-ปจจุบัน      อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร    
                            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 



ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง 
(1) 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
(2) 

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท(%)  

(3) 
ประวัติการทํางาน 

7 นายวัฒนา  เชียงกูล 
กรรมการ 

49 วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิตสาขาไฟฟา
จุฬาลงกรณ 

1.789% 2534-ปจจุบัน      กรรมการผูจัดการ  บริษัท โททัล เอ็นจิเนยีริ่ง แอนด เมนเทนแนนสเซอรวิส จํากัด 
2533-ปจจุบัน      กรรมการบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
2533    ผูชวยหัวหนากองระบบควบคุมและเครื่องมือ  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
 

8 นายไพรัช  สิฏฐกุล 
กรรมการ 

52 วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิตสาขาไฟฟา
สื่อสารจุฬาลงกรณ 

0.688% 2533-ปจจุบัน      วิศวกรระดับ 11 สังกัดสวนกลาง ฝบฟ.   การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
2527-2533      หัวหนาแผนกอุปกรณควบคุมการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
2517-ปจจุบัน       กรรมการบริษัท ซีเอ็ดยเูคชั่น จํากัด (มหาชน) 

9 นายประวทิย  ตันติวศินชัย
กรรมการอิสระ 

45 ปริญญาตรีทางบัญชี 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

ไมม ี 2542-ปจจุบัน     กรรมการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
2537-ปจจุบัน     ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต จํากัด 
2532-2537     ผูจัดการฝายการเงิน บริษัท คารโนดเมตลบอกซ จํากัด 
2530-2532     ผูจัดการฝายบริหาร บริษัท ลานนาลิกไนท จาํกัด 
2526-2530     ผูชวยผูจัดการฝายบัญชี บริษัท เหมืองบานปู จํากัด 
                            ผูสอบบญัชี สํานักงาน เอสจีวี ณ ถลาง 

10 นายสุทธิชัย  หยุน 
กรรมการ 

56 อาชีวะ โรงเรียน
อัสสัมชัญพาณิชย 
พระนคร 

ไมม ี 2539-ปจจุบัน     รองประธานกรรมการบริหาร 
      บริษัท สยามอินโฟเทนเมนท จํากัด –สถานีโทรทัศน ITV 
      กรรมการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)  
2514-ปจจุบัน      บรรณาธิการอํานวยการ  บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 
                            หนังสือพิมพบางกอกโพสต 

11 นายสมชาย หาญจิตตเกษม
กรรมการอิสระ 

40 ปริญญาโท ไมม ี 2541-ปจจุบัน      กรรมการบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
2539-ปจจุบัน      รองกรรมการผูจัดการ  บริษัท เอ็ม เค เรสโตรองค จํากัด 
 

12 
 

นายยูจีน เอส เดวิส 
กรรมการ 

46 ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยนิวยอรค 
สหรัฐอเมริกา 

ไมม ี 2541-ปจจุบัน      กรรมการ บริษัท ซีเอ็ดยเูคชั่น จํากัด (มหาชน) 
2534-ปจจุบัน      บริษัท ฟนันซา จํากัด 
2532-2534      ธนาคารเชสเมนฮัตตัน จํากัด 
2527-2532      บริษัท เฟรสบอสตันคอรปอเรชั่น โตเกียว ญี่ปุน  
2524-2527      บริษัท เลทแมนบวรเชอส นิวยอรค 
 

13 
 

นายวรสิทธิ ์ โภคาชัยพัฒน
กรรมการ 

37 ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยเบนทลีย
คอลเลจ 
สหรัฐอเมริกา 

ไมม ี 2541-ปจจุบัน      กรรมการ  บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
2534-ปจจุบัน      บริษัท  ฟนันซา  จํากัด 
2535-ปจจุบัน      บริษัท  ชัยพัฒน กรุป จํากัด 
2533-2534           ธนาคารเชสเมนฮัตตัน  จํากัด 
                            บริษัทเงินลงทุนหลักทรัพย ทิสโก 

14 นายสาโรช  ล้ําเลิศประเสริฐกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

38 บัญชีมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรม 
ศาสตร 

ไมม ี 2542-ปจจุบัน      กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
2537-ปจจุบัน      กรรมการผูจัดการ บริษัท เอซีที แมเนจเมนท จํากัด 
2535-2537     ผูจัดการสํานักงาน เอสเอเอ็มเอส 
                           ผูชวยผูสอบบัญชี สํานักงานเอเอ็มซี 



ลําดับที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง 
(1) 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา (2) 

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท(%) 

(3) 
ประวัติการทํางาน 

15 นางสาวพจนี  นริาศรพ 
ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงาน
การตลาด และผลิตภัณฑ 
 

44 วิทยาศาสตรบัณฑิต 
จุฬาลงรณมหา
วิทยาลัย 

0.034 % 2536-ปจจุบัน      ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานการตลาดและผลิตภัณฑ   
                            บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
2533-2536      บรรณาธิการฝายวารสารและหนังสือทั่วไป   บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
2528-2533      บรรณาธิการจัดการวารสารรูรอบตัว   บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น  จํากัด  (มหาชน) 
                            บรรณาธิการจัดการ วารสารมิติที ่4   บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

16 นางมณฑลี  โชติสรยุทธ 
ผูชวยกรรมการผูจัดการ  และ
ผูอํานวยการซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร 

43 การศึกษาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาเขตปทุมวัน 

0.010 % 2539-ปจจุบัน      ผูอํานวยการซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร   บริษัท ซีเอ็ดยเูคชั่น จํากัด (มหาชน) 
2536-ปจจุบัน      ผูชวยกรรมการผูจัดการ  บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
2524-2536     บรรณาธิการฝายตําราและหนังสือเชิงวิชาการ   บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
             ภรรยาของคุณทนง  โชติสรยุทธ  กรรมการผูจัดการ 
 

17 นางกาญจนา  เจรญิวงษ 
ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงาน
ขายและจัดจําหนาย 
 

44 ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศา
สตร 

ไมม ี 2541-ปจจุบัน      ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานขายและจัดจําหนาย 
                           บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น  จํากัด (มหาชน) 
2536-2538     ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายบริหารกลาง  บริษัท ซีเอ็ดยเูคชั่น จํากัด (มหาชน)  
                           ผูจัดการฝายบญัชีและการเงิน  บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด  (มหาชน) 
 

 



เอกสารแนบ 3 
 
 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการยอยของบริษัท 

          -- ไมมี -- 
 


