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ขอมูลสรุป (Executive Summary) 
 
 
 
 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)  ดําเนินธุรกิจผลิตหนังสือ และวารสารเชิงวิชาการ  เพ่ือพัฒนาความรู
ความสามารถของคนไทย ในทิศทางที่เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ  รับจัดจําหนายหนังสือ  และ
ดําเนินงานรานหนังสือ ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด 
 ปจจุบัน  บริษัทฯ เปนผูผลิตหนังสือสูระบบรานหนังสือรายใหญ  เปนผูรับจัดจําหนายหนังสือสูระบบราน
หนังสือรายใหญ  โดยจัดจําหนายหนังสือทั้งที่ผลิตเอง และหนังสือจากสํานักพิมพและหนวยงานอื่น  และเปนผู
ดําเนินงานรานหนังสือที่มีจํานวนสาขา และมียอดขายมากที่สุดในประเทศไทย  
 แมวาภาวะเศรษฐกิจของประเทศ  ยังมีอัตราการเติบโตที่ไมดีนัก  แตภาวะการเติบโตของบริษัทฯ ก็ยังคง
เปนไปดวยดี  โดยบริษัทฯ สามารถขยายสาขารานหนังสือ ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร เพ่ิมขึ้นอีก 28 สาขา จนเปน 94 
สาขาในสิ้นป 2544  ขณะเดียวกัน ก็สามารถผลักดันยอดขายของสาขาเดิม ใหมีอัตราการเติบโตเปนที่นาพอใจ  
ทําใหยอดขายจากซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร (ซึ่งเปนรายไดหลักประมาณ 79 % ของรายไดรวมของบริษัทฯ ในป 2544)  
สามารถเติบโตไดสูงกวาปกอนถึง 46.6 % 
 ประกอบกับนโยบายของบริษัทฯ ที่เนนการผลิตหนังสือที่ขายดีใหเปนสัดสวนมากขึ้น  และสามารถควบคุม
ตนทุนการผลิตและคาใชจายตางๆ ไดอยางเหมาะสม  จึงทําใหผลการดําเนินงานในป 2544 ของบริษัทฯ ดีขึ้นมาก 
อยางนาพอใจ  โดยสามารถทํารายไดรวม 1,652.69 ลานบาท  ซึ่งสูงกวาปกอนถึง 40.8 %  มีกําไรสุทธิ 123.73 
ลานบาท  ซึ่งเพ่ิมขึ้นกวาปกอนถึง 82.6 %  และมีคา ROE สูงถึง 27.8 %  ซึ่งนับวาไดมีกําไรสุทธิ และคา ROE 
สูงที่สุดในกลุมธุรกิจการพิมพและส่ิงพิมพ ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 นอกจากนั้น  ที่ประชุมผูถือหุนสามัญครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2544 ไดมีมติอนุมัติใหเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนแกผูถือหุนเดิม เพ่ือรองรับการขยายงานในอนาคต  และใหเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุนตามโครงการ ESOP แก กรรมการที่เปนพนักงาน  พนักงาน  และผูรับชวงซื้อหลักทรัพย  เพ่ือ
เปนการรักษาบุคลากรใหมีแรงจูงใจในการผลักดันใหบริษัทฯ เติบโตในระยะยาว  ดังนี้ 

• สําหรับผูถือหุนเดิม  บริษัทฯ ไดขออนุญาตเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิและหุนสามัญที่ออกใหมเพ่ือ
รองรับใบสําคัญแสดงสิทธิแกผูถือหุนเดิม  จํานวน 10,549,343 หนวย  โดยไมมีมูลคาเสนอขาย  ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 1 หนวย  สามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน ในราคาหุนละ 16.50 บาท  ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดนํา
ใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หลังจากที่ไดรับอนุมัติจาก 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  กรณีที่ผูถือหุนใชสิทธิซื้อหุนสามัญทั้งหมด  
บริษัทฯ จะไดรับเงินจํานวนทั้งส้ิน 174 ลานบาท 

• สําหรับกรรมการที่เปนพนักงาน  พนักงาน  และผูรับชวงซื้อหลักทรัพย  บริษัทฯ ไดขออนุญาตเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิและหุนสามัญที่ออกใหมเพ่ือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิแกกรรมการ พนักงาน และ
ผูรับชวงซื้อหลักทรัพย  จํานวน 3,164,800 หนวย  โดยไมมีมลูคาเสนอขาย  ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย 
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สามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน ในราคาหุนละ 10 บาท  ทั้งนี้ ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวเปน
ใบสําคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผูถือและหามเปล่ียนมือ (ยกเวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ถือโดยผูรับชวงซื้อ
หลักทรัพย)  กรณีที่ผูถือหุนใชสิทธิซื้อหุนสามัญทั้งหมด  บริษัทฯ จะไดรับเงินจํานวนทั้งส้ินประมาณ 
31.65 ลานบาท 

(ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที่ 2 กอนตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย) 
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สวนที่ 2 
บริษัททีอ่อกหลักทรัพย 

 
 
 
 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)  ประกอบธุรกิจหลักคือ  ผลิตหนังสือ และวารสารเชิงวิชาการ  รับจัด
จําหนายหนังสือ  และดําเนินงานรานหนังสือ ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด  โดยมีที่ต้ัง
สํานักงานใหญ เลขท่ี 46/87-90  อาคารเนชั่นทาวเวอร ชั้น 19  ถนนบางนา-ตราด  แขวงบางนา  เขตบางนา  
กรุงเทพฯ 10260  

เลขทะเบียนบริษัท  :  บมจ. 102 
Home Page  :  www.se-ed.com 
โทรศัพท       :  0-2325-1111 
โทรสาร        :  0-2325-3333  

1. ปจจัยความเสี่ยง 
ปจจัยที่อาจทําใหเกิดความเสี่ยงตอการลงทุนของผูลงทุน  หรือไดรับผลกระทบตอผูออกหลักทรัพย  มีดังนี้ 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับภาวะการขาดแคลนบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะดาน   บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ  
และมีความสามารถเฉพาะดาน นับเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุด ในการผลิตหนังสือและวารสารเชิงวิชาการตางๆ  
รวมถึงการสรางสรรคผลงานอื่นในธุรกิจที่บริษัทฯ ดําเนินงาน  ซึ่งสวนใหญเปนธุรกิจบุกเบิก   

บริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของกลุมบุคลากรขางตน  จึงไดจัดใหมีโครงการใหผลตอบแทนในรูปของหุน
ใหแกพนักงาน (ESOP) ขึ้น  เพ่ือจูงใจใหพนักงานของบริษัทฯ มีกําลังใจในการสรางการเติบโตใหบริษัทฯ ในระยะ
ยาว  โครงการนี้ไดรับอนุมัติจาก กลต.ใหออกวอรแรนตได ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2544   

ความเสี่ยงทางดานชองทางการจัดจําหนาย   ชองทางการจําหนายที่สําคัญสวนหนึ่งของบริษัทฯ มาจาก
การเปดรานหนังสือ ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร ตามศูนยการคาชั้นนํา และซูเปอรเซ็นเตอรทั่วไป  ทั้งกรุงเทพฯ และ
ตางจังหวัด  โดยมิไดผูกมัด  หรือเปดทําการเฉพาะศูนยการคาใดศูนยการคาหนึ่ง  แตเปดกระจายอยูหลายกลุม
ผูประกอบการ  เพ่ือกระจายความเสี่ยงในอนาคต  ซึ่งถาหากศูนยการคาดังกลาวประสบภัย  หรืออยูในภาวะใดๆ ที่ไม
สามารถเปดดําเนินการได  บริษัทฯ ก็อาจสูญเสียรายไดบางสวนไป  หรือเสียหายจากสินคาเสียหายจากภัยตางๆ  แต
ความเสี่ยงดังกลาว  ก็สามารถลดลงไดเนื่องจากบริษัทฯ ไดทําประกันภัยตางๆ ไวอยางครอบคลุม 

อยางไรก็ตาม  การขยายชองทางการจําหนายของบริษัทฯ ที่มักจะกระจายไปตามซูเปอรเซ็นเตอรตางๆ  อาจ
ไดรับผลกระทบได หากรัฐบาลออกกฎหมายควบคุมการขยายสาขาของซูเปอรเซ็นเตอรเหลานั้น 
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ความเสี่ยงทางดานการละเมิดลิขสิทธ์ิหนังสือ   การผลิตหนังสือเชิงวิชาการ  อาจมีความเสี่ยงที่จะถูก
ฟองรองกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ผูอ่ืนได  เชน  นักเขยีน หรือสํานักพิมพละเมิดลิขสิทธิ์มาโดยที่บริษัทฯ ไมทราบมากอน  
แลวมอบหมายใหบริษัทฯ เปนผูจัดพิมพ  และ / หรือจัดจําหนายให  บริษัทฯ ในฐานะผูพิมพ หรือผูจัดจําหนาย ก็อาจ
ถูกฟองรองจากเจาของลิขสิทธิ์ได  ดังนั้น  จึงเปนส่ิงที่กองบรรณาธิการของบริษัทฯ และหนวยงานรับจัดจําหนายของ
บริษัทฯ ตองทําการคัดเลือกตนฉบับที่จะนํามาผลิต  หรือหนังสือที่จะรับมาจัดจําหนาย  ใหรอบคอบ  และระมัดระวัง
มากขึ้น  เพ่ือไมใหเกิดปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ผูอ่ืน  นอกจากนั้น  เพ่ือลดโอกาสความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
ดังกลาว  บริษัทฯ ยังไดระบุในเงื่อนไขสัญญา ที่ผูเขียน หรือเจาของหนังสือ  จะตองเปนผูยืนยันวาผลงานของตนมิได
ละเมิดลิขสิทธิ์ผูหนึ่งผูใด  และหากมีปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้น  จะยินยอมรับผิดชอบคาเสียหายทั้งหมดที่
บริษัทฯ ไดรับจากการละเมิดดังกลาวดวย 

อยางไรก็ตาม  ปญหาเหลานี้เกิดขึ้นนอยมาก  และมูลคาผลกระทบไมมีนัยสําคัญ 

ความเสี่ยงในเร่ืองผลิตภัณฑลาสมัย  หรือถูกสื่ออ่ืนทดแทน   ในปจจุบัน เทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอร 
ไดรับการพัฒนาอยางรวดเร็ว  จึงทําใหหนังสือในกลุมคอมพิวเตอรมีอายุการขายสั้นลงกวาเดิม  และมีการเริ่มใชส่ือ
ทางอิเล็กทรอนิกส  เขามาใชแทนที่หนังสือในบางประเภท และบางการใชงาน  บริษัทฯ จึงปรับตัวดวยการเนนการ
เลือกผลิตหนังสือที่มีอายุยาว  และขายดีเปนสัดสวนมากขึ้น  รวมท้ังไดจัดทําเว็บไซต ชื่อ www.se-ed.com เพ่ือใหผูที่
สนใจไดทราบหนังสือที่ออกใหมไดรวดเร็วขึ้น   

อยางไรก็ตาม  จากสถิติในตางประเทศ  พบวาแมส่ือทางอิเล็กทรอนิกสจะไดรับการพัฒนาอยางรวดเร็ว  แตก็
ยังตองใชเวลาอีกนานพอสมควร กวาที่จะเริ่มมีน้ําหนักกระทบตอธุรกิจหนังสือ  ซึ่งเมื่อถึงเวลาดังกลาว  บริษัทฯ ก็
สามารถปรับตัวรับกับกระแสดังกลาวไดทัน  เพราะบริษัทฯ ไดเตรียมโครงสรางพ้ืนฐานไวรองรับแลว 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขาดแคลนวัตถุดิบ   กระดาษเปนวัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตหนังสือ  และมีการ
เปล่ียนแปลงดานราคาแปรผันตามความตองการของตลาดและตามปริมาณการผลิต อยูตลอดเวลา  แตเนื่องจาก
หนังสือที่บริษัทฯ ผลิตขึ้น มีกลุมเปาหมายที่มีกําลังซื้อ  และมีการศึกษา  จึงทําใหบริษัทฯ สามารถใชนโยบายปรับ
ราคาตามสภาพตนทุนที่แทจริงได เปนระยะๆ  จึงไมไดรับผลกระทบมากนัก 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการพิมพ   เนื่องจากบริษัทฯ ไมไดลงทุนสรางโรงพิมพเปนของตนเอง  จึง
ทําใหบริษัทฯ ไมมีความเสี่ยงจากการลงทุน  และไมไดรับผลกระทบในเชิงลบจากการแขงขันตัดราคากันใน
อุตสาหกรรมการพิมพ  ในการนี้  บริษัทฯ เลือกใชโรงพิมพหลายแหงเปนฐานรองรับการผลิต  ซึ่งทําใหบริษัทฯ 
สามารถควบคุมคาใชจายไดอยางเหมาะสม จากภาวะการแขงขันเสนอราคาคาพิมพอยูตลอดเวลา  และยังสามารถ
กําหนดระยะเวลาการผลิตไดอยางแนนอนอีกดวย 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
2.1  ประวัติความเปนมา   บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) (SE-EDUCATION Public Company 

Limited)  ไดจดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2517  ดวยทุนจดทะเบียน 99,000 บาท  โดยมี
วัตถุประสงคหลักในการดําเนินธุรกิจที่เอ้ืออํานวยตอการศึกษาหาความรู เพ่ือพัฒนาความรูความสามารถของคนไทย 
ในสาขาที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศ  โดยกลุมผูเริ่มกอต้ังทั้งหมดประกอบดวย วิศวกรไฟฟา 10 คน ที่จบการศึกษา
จากคณะวิศวกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ซึ่งตางก็เคยมีประสบการณในการทํากิจกรรมเผยแพรความรูใน
ขณะที่เปนนิสิตมาแลว  และตระหนักดีวาประเทศไทยยังขาดแคลนการพัฒนาส่ือความรูเชิงวิชาการอยูมาก 
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การเปลี่ยนแปลงผูถือหุนรายใหญ (ขอมูล ณ วันปดสมุดทะเบียน) 

8 มิ.ย. 2544 7 เม.ย. 2543 9 เม.ย. 2542 9 เม.ย. 2541  

จํานวนหุน % จํานวนหุน % จํานวนหุน % จํานวนหุน % 

บริษัท เนชั่นมัลติมีเดียกรุป 
จํากัด (มหาชน) 

4,299,641 20.38 4,057,841 19.23 4,039,341 19.14 3,418,650 22.46 

Merrill Lynch Pierch 
Fenner and Smith 

- - - - 3,986,995 18.90 - - 

Morgan Stanley & Co 
International Limited* 

4,578,028 21.70 4,255,795 20.17 - - - - 

นายฤทธิ์  ธีระโกเมน 3,055,926 14.48 3,056,926 14.49 2,797,176 13.26 2,397,580 15.75 

∗ เดอะเซาทอิ๊สเอเซีย ฟรอนทเธีย ฟนด  เปนกองทุนที่เขารวมลงทุนในบริษัทฯ เม่ือเดือนพฤษภาคม 2541  ดวยจํานวนหุนทั้งส้ิน 
3,740,895 หุน  และเพิ่มสัดสวนการถือหุนเปน 3,986,995 หุน  4,003,395 หุน  และ 4,199,595 หุนในป 2542 ถึง ป 2544 
ตามลําดับ  จากขอมูลการปดสมุดทะเบียนเพื่อประชุมผูถือหุนในป 2542 ถึงป 2544  โดย เดอะเซาทอิ๊สเอเซีย ฟรอนทเธีย ฟนด  
ไดให Merrill Lynch Pierch Fenner and Smith เปน custodian ใหในป 2542  และ Morgan Stanley & Co International Limited  
เปน custodian ใหตั้งแตวันที่ 13 พฤษภาคม 2542 ถึงปจจุบัน 

บริษัทฯ ไดรับอนุญาตใหเปน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ในภาคอุตสาหกรรม
บริการ  กลุมธุรกิจหลัก ส่ือประชาสัมพันธ  หมวดธุรกิจยอย  ส่ิงพิมพ  ต้ังแตป พ.ศ. 2534  และแปลงสภาพเปน
บริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2536  ปจจุบัน บริษัทฯ มีชื่อเรียกสั้นๆ  ซึ่งเปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย 
คือ ซีเอ็ด (SE-ED)  ซึ่งยอมาจากคําเต็มวา Science, Engineering and Education 

ในระยะเริ่มแรก  บริษัทฯ ผลิตวารสารรายเดือน “เซมิคอนดัคเตอรอิเล็กทรอนิกส”  และเปนผูแทนจําหนาย
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสจากตางประเทศ   

ในป พ.ศ. 2521 เริ่มผลิตวารสารรายเดือน “ทักษะฉบับวิทยาศาสตและเทคโนโลยี”  ซึ่งเปนวารสาร
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสําหรับเยาวชน และผูสนใจทั่วไป   

ในป พ.ศ. 2522  เริ่มผลิตวารสารรายเดือน “มิติที่ 4”  เพ่ือเสริมสรางจินตนาการและความคิดสรางสรรค  
และกระตุนผูที่ไมชอบวิทยาศาสตรหนักๆ ใหหันมาสนใจวิทยาศาสตรมากขึ้น 

ในป พ.ศ. 2523  เริ่มผลิตหนังสือวิชาการดานวิศวกรรมศาสตร และวิทยาศาสตร ออกจําหนาย  ตอมาได
ขยายสายงานผลิตออกมาเปน ฝายผลิตตําราและหนังสือเชิงวิชาการ 

ในป พ.ศ. 2526  ผลิตวารสารรายเดือน ไมโครคอมพิวเตอร  และเริ่มผลิตหนังสือดานไมโครคอมพิวเตอร
ออกจําหนาย  พรอมๆ กันนี้  หมวดหนังสือบริหาร / การจัดการ ของบริษัทฯ ก็เริ่มตนอยางจริงจัง  โดยเนน
หนังสือที่สามารถชวยคนทํางานใหทํางานไดดีขึ้น  มากกวาจะเนนหนังสือที่คาดวาจะขายดีเปนพักๆ เทานั้น 

ในป พ.ศ. 2528  บริษัทฯ เริ่มใชระบบการจัดจําหนายหนังสือแบบ Standing Order ที่ดัดแปลงขึ้นให
เหมาะสมกับธุรกิจหนังสือของไทย  และไดรวมวารสาร ทักษะฉบับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และวารสาร มิติที่ 
4 เขาดวยกัน  และเปล่ียนชื่อใหมเปนวารสาร รูรอบตัว  ซึ่งตอมาก็ไดเปล่ียนรูปเลม และเนื้อหาใหทันสมัยเพ่ิมขึ้น  
และเปล่ียนชื่อใหมเปน UpDATE  ขณะเดียวกันก็ไดขยายสายงานผลิตหนังสือสงเสริมเยาวชนข้ึนมาอยางจริงจัง  
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เพ่ือบุกเบิกหนังสือสาระความรูสําหรับเยาวชน  ซึ่งตอมาในป พ.ศ. 2529  “วิทยาศาสตรอานสนุก” การตูนชุดเสริม
ความรูชุดแรก  ก็ไดออกวางตลาดและไดรับการตอนรับเปนอยางดี 

บริษัทฯ บุกเบิกธุรกิจวารสาร และหนังสือเชิงวิชาการ อยางตอเนื่องมาเปนลําดับ  จนกลายเปนสํานักพิมพ
สาระความรูชั้นนํา  และมีระบบจัดจําหนายที่เปนที่ยอมรับวาดีที่สุดในธุรกิจหนังสือ  และไดเริ่มบทบาทการเปน
ผูรับจัดจําหนายหนังสือใหกับสํานักพิมพอ่ืนที่ผลิตหนังสือประเภทใกลเคียงกันดวย 

แมวาบริษัทฯ จะมียอดขาย  และมีการเติบโตอยางนาพอใจ เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมหนังสือโดยเฉลี่ย  
แตก็พบวามีขอจํากัดที่จํานวนรานหนังสือที่ดีมีนอยเกินไป  ทําใหหนังสือที่บริษัทฯ ผลิตขึ้นไมสามารถถูกกระจาย  
และถูกจัดวางอยางเหมาะสม  ยอดขายที่ไดสําหรับหนังสือแตละเรื่อง จึงไมสามารถทําไดมากขึ้นกวาเดิมนัก 

เมื่อทําการสํารวจตอมา  พบวารานหนังสือเดิมไมพรอมจะขยายงาน  และไมพรอมจะปรับปรุงไดมาก
กวาเดิมเทาไรนัก  ขณะที่ระยะเวลาดังกลาว  ศูนยการคายุคใหม กําลังจะเริ่มทะยอยเปดอยางตอเนื่อง  และเห็น
แนวโนมวานาจะเปนทําเลใหมสําหรับธุรกิจรานหนังสือที่จะประสบความสําเร็จได  แตตองใชเงินลงทุนสูงมาก  
ดังนั้น  ในไตรมาสที่ 3  พ.ศ. 2533  บริษัทฯ จึงยื่นเรื่องเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย  และเริ่มโครงการรานหนังสือ “ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร” ขึ้น  เพ่ือใหคนไทยไดมีโอกาสหาซื้อหนังสือดีๆ ไดสะดวก
ขึ้น  และเปนการรองรับการเติบโตของตลาดหนังสือทั้งหมด  โดยมีทิศทางเนนการเปดในศูนยการคาชั้นนํา  รานซี
เอ็ดบุคเซ็นเตอร จะจําหนายหนังสือที่บริษัทฯ ผลิตขึ้นเอง และหนังสือของสํานักพิมพอ่ืนดวย  เพ่ือใหมีความ
สมบูรณในฐานะรานหนังสือทั่วไป  ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร เปดดําเนินการสาขาแรก ในปลายป พ.ศ. 2534 ที่
ศูนยการคาฟอรจูนทาวน 

ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร เริ่มเปดในซูเปอรเซ็นเตอร เปนครั้งแรกในไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2539  ที่โลตัสซูเปอรเซ็น
เตอร  สาขาพัทยา  เพราะเห็นวาซูเปอรเซ็นเตอร เปนทิศทางใหมของธุรกิจคาปลีกที่จะเพิ่มความสําคัญมากขึ้นใน
อนาคต  และจะเปนทําเลที่เหมาะสมสําหรับธุรกิจรานหนังสือในอนาคตระยะยาว  หลังจากที่ไดปรับรูปแบบของซี
เอ็ดบุคเซ็นเตอร ใหเปนโฉมใหม  ที่เนนการใชสีที่สดใส  ใหดูทันสมัยขึ้น  เนนการออกแบบชั้นหนังสือที่สามารถ
ผลิตไดงายขึ้น  และมีตนทุนต่ําลง  เพ่ือความรวดเร็วในการเปดสาขาใหม  และเนนการพัฒนาศูนยกระจายหนังสือ 
(Book Distribution Center) ใหมีขีดความสามารถที่จะรองรับปริมาณงานไดมากกวา 100 สาขา  ตลอดจนได
พัฒนาโมเดลของการอยูรอด และการเติบโต ที่ไดพัฒนาและทดลองใชมาจนเหมาะสมแลว  จึงทําใหซีเอ็ดบุคเซ็น
เตอร มีความพรอมในการเติบโตอยางแข็งแรง  และสามารถเปดสาขาใหมๆ ไดอยางรวดเร็ว  ดวยตนทุน และ
คาใชจายดําเนินการที่ตํ่าลง  และมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงขึ้น   

นอกจากนั้น  ยังพัฒนาความสัมพันธกับศูนยการคา  และซูเปอรเซ็นเตอร  รายใหญทุกราย  และไดรับ
ความไววางใจในฐานะ พันธมิตรธุรกิจที่สําคัญ ของแตละแหง  ทําใหมีโอกาสพัฒนารูปแบบธุรกิจอยางตอเนื่อง  
จนปจจุบัน  ถือไดวา ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร เปนเชนรานหนังสือที่มีพัฒนาการอยางตอเนื่อง  และเติบโตอยางรวดเร็ว  
จนมีจํานวนสาขา  และมียอดขายมากที่สุดในประเทศไทย  และเปนแกนหลักของการเติบโตของบริษัทฯ ต้ังแต 
พ.ศ. 2540 เปนตนมา 

บริษัทฯ ไดยายสํานักงานทั้งหมดจาก ซอยตะกูลสุข  ถนนอโศก-ดินแดง  ซึ่งบริษัทฯ ไดอยูมาตั้งแตป พ.ศ. 
2526  มาที่อาคารเนชั่นทาวเวอร เสร็จส้ินในตนป พ.ศ. 2544  หลังจากที่ไดยายสํานักงานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร
ทั้งหมด มาลวงหนาแลวตั้งแต กลางป พ.ศ. 2541  เพ่ือใหมีพ้ืนที่ทํางานมากขึ้น  ใหมีความสะดวกในการ
ประสานงาน  และใหรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ไดอีกมาก 



 

หนา  7 

2.2 การประกอบธุรกิจ   บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลัก 3 สวน  คือ 
1. ธุรกิจสํานักพิมพ  โดยผลิตหนังสือ และวารสารเชิงวิชาการ และสาระความรู  รับจางโฆษณาเพื่อจัดลง

ในวารสารรายเดือนที่บริษัทฯ ผลิตขึ้น  รับจางพิมพหนังสือ  และเปนผูจัดงานประจําป Thailand 
Electronics & Industrial Technology  

2. ธุรกิจรับจัดจําหนายหนังสือ  โดยจัดจําหนายใหกับหนังสือของบริษัทฯ เอง และสํานักพิมพอ่ืน  เพ่ือ
จําหนายใหกับรานหนังสือทั่วไป  และชองทางการขายอื่นๆ 

3. ธุรกิจรานหนังสือ  โดยเปนผูดําเนินงานราน ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด  
รวมท้ังการขยายตัวในลักษณะเครือขาย  และการบริหารพื้นที่ขายในรูปแบบตางๆ 

ในทั้งสามสวนธุรกิจนี้  บริษัทฯ มีบทบาทในฐานะที่เปนผูนําตลาดรายใหญของแตละสวนธุรกิจ  ซึ่งแตละ
สวนธุรกิจตางเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  ทําใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน  และสามารถสรางมูลคาเพ่ิมโดยรวม
ใหกับบริษัทฯ ไดเปนอยางดี 

นอกจากนั้น  บริษัทฯ ยังเขาไปถือหุนรอยละ 25 ในบริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด  ซึ่งมีทุนชําระแลวเทากับ 
400,000 บาท  บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด ประกอบธุรกิจเปนสํานักพิมพ โดยเปนผูผลิตวารสารเทคนิคและคูมือ
วิศวกร  และมอบหมายใหบริษัทฯ เปนผูจัดจําหนายหนังสือทั้งหมดให 

และถือหุนรอยละ 99.93 ในบริษัท ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร จํากัด (จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2544) ซึ่งมี
ทุนชําระแลวเทากับ 24,982.50 บาท  แตมิไดดําเนินธุรกิจใดๆ  เพราะมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันบุคคลอื่นนําชื่อ ซี
เอ็ดบุคเซ็นเตอร ไปจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม  ซึ่งทําใหอาจเกิดความเขาใจผิดคิดวาเปนกิจการเดียวกัน เทานั้น   

2.3 มูลคารายไดรวมการจําหนายผลิตภัณฑหลักจําแนกตามผลิตภัณฑ 

ป 2544 ป 2543 ป 2542 ป 2541 รายไดจากการ
ขายและบริการ พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % 
รายไดจากธุรกิจหนังสือ      
  - ขายปลีก1 1,303,475 78.87 888,838 75.72 537,506 66.28 378,689 59.43 
  - ขายสง2   244,911   14.82     181,946   15.50   174,136   21.47   170,601   26.77 
      รวม 1,548,386  93.69 1,070,784 91.22 711,642 87.75 549,290 86.20 
กลุมวารสาร3 87,218 5.28 77,788 6.63 65,118 8.03 62,456 9.80 
อื่น ๆ 17,088 1.03 25,256 2.15 34,173 4.22 25,498 4.00 
รวมรายได 1,652,692 100.00 1,173,828 100.00 810,933 100.00 637,244 100.00 

 

หมายเหต ุ รายไดมีการจัดประเภทใหมเพื่อใหสามารถเปรียบเทียบกันไดกับปปจจุบัน 

1 ขายปลีก หมายถึง  รายไดจากการขายที่รานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  ซ่ึงเปนรานหนังสือของบริษัทฯ  และชองทางการขายอื่นที่ซีเอ็ดบุค
เซ็นเตอรบริหาร 

2 ขายสง หมายถึง  รายไดจากการขายสงหนังสือที่ผลิตเอง  และที่รับจัดจําหนาย  ไปใหแกรานหนังสือทั่วไป  และชองทางการขายอื่น 
1 และ 2 มูลคาขายของหนังสือที่ผลิตเอง  คิดเปนรอยละ 13.91  ของรายไดทั้งหมดในป 2544 
3 รายไดกลุมวารสาร ไดแก รายไดจากการขายวารสาร, ขายโฆษณา และการจัดงานงาน Thailand Electronics & Industrial 

Technology   
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3.  การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 
3.1  ลักษณะผลิตภัณฑและบริการที่สําคัญ   บริษัทฯ เปนผูผลิตและผูจัดจําหนายหนังสือที่บริษัทฯ 

ผลิตเองและของสํานักพิมพอ่ืน  ผานราน ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร ทั้ง 88 สาขา และรานเครือขายอีก 6 สาขา (ขอมูล ณ 
31 ธันวาคม 2544)  และขายสงใหลูกคาทั้งรายใหญและรายยอยทั่วประเทศไมนอยกวา 700 ราย  ลักษณะ
ผลิตภัณฑและบริการที่สําคัญของบริษัทฯ  มีดังนี้ 

ผลิตภัณฑ  และบริการที่สําคัญที่บริษัทฯ ดําเนินการอยู มีดังนี้ 
1. หนังสือ  ปจจบัุน  บริษัทฯ เปนผูผลิตหนังสือสูรานหนังสือเปนรายใหญของประเทศ  โดยเปนผูบุกเบิก  และ

เปนผูนําตลาดในสาขาคอมพิวเตอร  อิเล็กทรอนิกส  วิศวกรรมศาสตรสาขาอื่น ๆ  หนังสือสงเสริมเยาวชน  
และหนังสือการบริหาร / การจัดการ  และหนังสือการพัฒนาตนเอง 

2. วารสาร  ปจจบัุน  ซีเอ็ด เปนผูผลิตวารสารทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน  8 ฉบับ  ดังนี้ 
• วารสารเซมิคอนดัคเตอรอิเล็กทรอนิกส   เปนวารสารรายเดือน  เนนหนักดานการใหความรูในสาขา

อิเล็กทรอนิกส  เริ่มออกจําหนายตั้งแต พ.ศ. 2517 
• วารสารไมโครคอมพิวเตอร  เปนวารสารรายเดือน  เนนหนักดานการใหความรูในสาขา

ไมโครคอมพิวเตอร  เริ่มออกจําหนายตั้งแต พ.ศ. 2526 
• วารสาร UpDATE   เปนวารสารรายเดือน  เนนหนักดานการใหความรูในเรื่องที่แปลกใหม ทันสมัย

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่นาสนใจ  แกผูตองการพัฒนาตนเอง และติดตามความกาวหนาของ
เทคโนโลยีในโลกปจจุบัน  เริ่มออกจําหนายตั้งแต พ.ศ. 2521 

• วารสาร Hobby Electronics  เปนวารสารรายเดือน  เนนหนักดานการใหความรูดานอิเล็กทรอนิกส
แกเยาวชน และประชาชนทั่วไปที่เริ่มสนใจ  เริ่มออกจําหนายตั้งแตตนป พ.ศ. 2534  

• วารสาร MICROCOMPUTER USER  เปนวารสารรายเดือน  เนนหนักดานการใหความรูในสาขา
ไมโครคอมพิวเตอร แกผูใชงานทั่วไป  เริ่มออกจําหนายตั้งแตปลายป พ.ศ. 2536 

• วารสาร Industrial Technology Review  เปนวารสารรายเดือน  เนนหนักดานใหความรูดาน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมแกวิศวกรโรงงาน  และผูใชงานทั่วไป  เริ่มออกจําหนายตั้งแตกลางป พ.ศ. 
2537 

• วารสาร Internet Magazine  เปนวารสารรายเดือน  เริ่มออกจําหนายตั้งแตกลางป พ.ศ. 2539 
• วารสาร Mechanical Technology  เปนวารสารราย 2 เดือน  เริ่มออกจําหนายตั้งแตกลางป พ.ศ. 

2544 
รายไดของบริษัทฯ ในสวนนี้  จะเกิดจากรายไดจากการขายวารสาร  รายไดจากการรับลงโฆษณา  และรายได
จากการจัดทําหนังสือพิเศษ  นอกจากนั้น  บริษัทฯ ยังใชทีมงานเดิมที่มีอยู  เปนผูดําเนินงานจัดงานประจําป  
Thailand Electronics & Industrial Technology  เพ่ือเปนการเสริมรายได  และเปนการสงเสริมอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสของประเทศ 

3. การรับจัดจําหนาย  บริษัทฯ เปนผูจัดจําหนายสูรานหนังสือเองโดยตรงทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด  
และยังจัดจําหนายผานทาง ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  ซึ่งเปนรานหนังสือของบริษัทฯ เองดวย 
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นอกจากจะจัดจาํหนายหนังสือที่บริษัทฯ ไดผลิตขึ้นเอง  ไปยังรานคาและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศแลว  
ยังรับจัดจําหนายหนังสือใหกับหนวยงานและสํานักพิมพอ่ืนๆ ที่มีผลิตภัณฑสอดคลองกับทิศทางของ
บริษัทฯ 

ปจจุบัน  บริษัทฯ มีหนังสือที่ผลิตขึ้นเองและยังจัดจําหนายอยูประมาณมากกวา 1,200 ชื่อ  และรับจัด
จําหนายใหกับหนวยงานและสํานักพิมพอ่ืนอีกประมาณมากกวา 2,100 ชื่อ 
สําหรับการจัดจําหนายวารสารในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  บริษัทฯ จะติดตอกับสายสงหลายรายเพื่อ
กระจายวารสารไปยังรานคายอยในแตละพ้ืนที่  สวนในเขตตางจังหวัด  จะติดตอกับสายสงตางจังหวัด เพ่ือ
กระจายวารสารไปยังรานตัวแทนในแตละจังหวัดเพ่ือกระจายสูรานยอยตอไป 

4. ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร (SE-ED Book Center) เนื่องจากประเทศไทยยังขาดรานหนังสือที่ดีอยูอีกมาก  ทํา
ใหธุรกิจหนังสือไมสามารถเติบโตไดมากเทาที่ควร  แตรานหนังสือเดิมสวนใหญไมพรอมจะขยายงานตอ  
บริษัทฯ จึงไดเริ่มโครงการเปดรานหนังสือดวยตนเองตั้งแตป พ.ศ.2534  เพ่ือรองรับการเติบโตของหนังสือที่
บริษัทฯ ผลิตขึ้น และหนังสือที่บริษัทฯ รับจัดจําหนาย  รวมท้ังรองรับการเติบโตของธุรกิจหนังสือโดยรวม  
และเพ่ือศึกษาปญหาของธุรกิจคาปลีก  และเปนสนามทดสอบความคิดตางๆ ในการสงเสริมการขาย  การจัด
งาน  และการบริหารรานคาปลีก   
รานหนังสือ .ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  เปนรานหนังสือทั่วไปขนาดกลาง  ที่มีลักษณะการออกแบบ  และการจัดวาง
สินคาทันสมัย  มีประสิทธิภาพการขายที่ดี  และเนนการเปดในทําเลที่อํานวยความสะดวกใหแกคนทั่วไปให
สามารถหาซื้อหนังสือที่ดีไดงายขึ้น  สวนใหญจึงตั้งอยูในศูนยการคาชั้นนํา  ซูเปอรเซ็นเตอรชั้นนํา (เชน  เทส
โกโลตัส  บ๊ิกซี  และคารฟูร)  และสถาบันการศึกษา  ทั้งในกรุงเทพ และตางจังหวัด  โดยเนนการเปน ศูนย
หนังสือสาระและบันเทิง สําหรับครอบครัว และคนทํางาน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2544  บริษัทฯ เปด ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร ไดรวมท้ังส้ิน 94 สาขา  โดยอยูในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล 59 สาขา  และอยูในตางจังหวัดอีก 35 สาขา  ในจํานวนนี้ทั้งหมดเปนรานที่บริษัทฯ 
บริหารเองทั้งส้ิน 88 สาขา  เปน รานเครือขายซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร (ซึ่งเปนรานที่ไดรับความชวยเหลือเต็ม
รูปแบบ  โดยซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร เปนผูจัดสงสินคาให)  จํานวน 3 สาขา  และเปน รานเครือขายซีเอ็ด (เปนราน
ที่ไดรับความชวยเหลือไมเต็มรูปแบบ  รานสั่งสินคาเอง)  จํานวน 3 สาขา   

ขอมูลจํานวนสาขาของซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร ณ วันสิ้นป 
 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 
สาขาที่เพ่ิมข้ึนในป 2 1 1 4 2 2 10 13 12 19 28 
จํานวนสาขารวม 2 3 4 8 10 12 22 35 47 66 94 

นอกจากนั้น  ยังเขาไปบริหารพื้นที่ขายหนังสือและวารสารในซูเปอรเซ็นเตอร  และศูนยการคา ในรูปแบบ
ตางๆ กันอีก ประมาณไมนอยกวา 45 แหง  
ปจจุบัน  ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร นับเปนเชนรานหนังสือที่มีจํานวนสาขา  และมียอดขายมากที่สุดในประเทศไทย 
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3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 
การตลาด 
กลยุทธทางการตลาด   บริษัทฯ เปนผูบุกเบิกธุรกิจหนังสือเชิงวิชาการประเภท How-to มาตลอด

ระยะเวลา 28 ป และมีภาพพจนที่ดีในฐานะผูนําทางดานหนังสือ และวารสารเชิงวิชาการดานเทคโนโลยีรายใหญ
ของประเทศ  จึงทําใหการดําเนินงานในสวนอื่นๆ ของบริษัทฯ ไดรับความนาเชื่อถือตามไปดวย  และมีโอกาส
ประสบความสําเร็จสูงขึ้น  ในดานการตลาดนั้น บริษัทฯ เนนในประเด็นตอไปนี้ 
− เนนการสรางมูลคาเพ่ิมรวมสูงสุด  โดยใชจุดแข็งของบริษัทฯ ที่มี ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร ซึ่งเปนชองทางการ

ขายปลีกเปนของตนเอง  และเนนโมเดลการจัดจําหนายที่เหมาะสมกับหนังสือแตละประเภท  เพ่ือใหมี
โอกาสเขาถึงกลุมเปาหมายไดเหมาะสมขึ้น และมีการเสียหายนอยลง 

− ใหความสําคัญในการกําหนดทิศทาง  การวางแผนการผลิต  และการคัดเลือกหนังสือใหม  ใหเหมาะสมกับ
ความตองการของตลาด  เพ่ือทําใหสินคาหลักของบริษัทฯ มีวงจรชีวิตอยูในตลาดยาวนาน  และสามารถ
ทํากําไรในระยะยาวได 

− เนนการพัฒนาเครื่องมือ และชองทางการประชาสัมพันธ  เพ่ือใหมีโอกาสประสบความสําเร็จไดสูงขึ้นตั้งแต
เริ่มวางตลาด 

− เนนการสรางความสัมพันธกับคูคาในระดับตางๆ เพ่ือใหประทับใจในการทํางานรวมกัน  และทําใหมีโอกาส
ทางธุรกิจสูงขึ้น 

− เนนการเลือกทําเลสําหรับเปดซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร ที่เปนทําเลที่มีศักยภาพสูงระยะยาว  และสามารถทํากําไร
ระยะยาวไดเทานั้น 

นโยบายราคาของบรษิัทฯ   บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดราคาสินคาของบริษัทฯ ใหสอดคลองกับกําลัง
ซื้อของกลุมเปาหมาย  สอดคลองกับตนทุนการผลิตที่แทจริง  และสามารถทํากําไรไดระยะยาวอยางเหมาะสม  ใน
กรณีที่สินคาเปนวารสาร  ซึ่งรายไดจากการขายวารสารไมสามารถรองรับนโยบายนี้ไดโดยตรง  จะอาศัยรายได
จากการขายโฆษณามาเปนรายไดหลักแทน 

การจําหนายและชองทางการจําหนาย   บริษัทฯ เปนผูจัดจําหนายหนังสือ และวารสาร สูรานซีเอ็ดบุค
เซ็นเตอร และรานหนังสืออ่ืนๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด  โดยบริหารชองทางการจัดจําหนายแบงตาม
ประเภทของลูกคาและสินคาและบริการ  ดังนี้ 

1. ลูกคาขายปลีกหนังสือและวารสาร  ไดแก นสิิต นักศึกษา และคนทํางาน  โดยบริษัทฯ จําหนายผาน
รานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร จํานวน 88 สาขา และรานเครือขายอีก 6 สาขา (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544) 
ซึ่งเปนศูนยรวมส่ือความรูความบันเทิงสําหรับครอบครัว โดยเปดดําเนินการตามศูนยการคาชั้นนําและ
ซูเปอรเซ็นเตอรทั่วไปทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด  และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฯลฯ 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรานเครือขายอีก รวม 6 สาขา 

2. ลูกคาขายสงหนังสือและวารสาร  คือ  กลุมลูกคาทั้งรายใหญ และรายยอยทั่วประเทศไมนอยกวา 700 
ราย  โดยบริษัทฯ จะจัดสงหนังสือของบริษัทฯ ไปสูรานคาตางๆ ในเขตกรุงเทพฯ เองท้ังหมด  สวนการ
จัดสงหนังสือไปยังรานหนังสือในตางจังหวัด  บริษัทฯ จะใชบริการของ รสพ.  หรือบริษัทรับสงพัสดุของ
เอกชนแลวแตกรณี   
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สําหรับการจัดจําหนายวารสารในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  บริษัทฯ จะติดตอกับสายสงหลายรายเพื่อ
กระจายวารสารไปยังรานคายอยในแตละพ้ืนที่  สวนในเขตตางจังหวัด บริษัทฯ จะติดตอกับสายสง ซึ่ง
ปจจุบันมีเพียง 1 ราย เพ่ือกระจายวารสารสูรานคายอยในตางจังหวัดตอไป  
สําหรับการจัดจําหนายหนังสือ สงรานหนังสือในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลสวนใหญ  บริษัทฯ จะใช
ระบบการจัดจําหนายหนังสือที่เรียกวา Standing Order  ซึ่งเปนระบบการจัดจําหนายที่บริษัทฯ พัฒนาขึ้น  
ซึ่งเปนสวนผสมระหวางการฝากขาย  และการขายขาด   สําหรับรานหนังสือในตางจังหวัดสวนใหญ  
บริษัทฯ จะใชระบบการจัดจําหนายแบบขายขาด  และรับคืนไดจํานวนหนึ่ง 

3. ลูกคาใชบริการโฆษณาในวารสาร  ไดแก  กลุมลูกคาอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร  อิเล็กทรอนิกส  ซึ่ง
ลูกคาที่ใชบริการโฆษณานี้มีทั้งลูกคาที่ใชบริการโฆษณาเปนรายป หรือ ที่ใชบริการโฆษณาเปนครั้งคราว  

ทั้งนี้ลูกคาทั้งหมดของบริษัทฯ  มิไดเปนบริษัทในเครือ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือเปนบริษัทที่เกี่ยวของกันกับ
บริษัทฯ  และไมมีขอผูกพันใด ๆ กับบริษัทฯ ในอนาคต 

ภาวะการแขงขัน 
ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน   ธุรกิจหนังสือ ถือวาเปนอุตสาหกรรมหนึ่งที่ยังคงมีอัตราการเติบโต

อยางตอเนื่อง  คาดวามีอัตราการเติบโตประมาณ 10 -15% สําหรับป 2543 ถึง 2545  และยังมีชองวางทาง
การตลาดอยู  จึงทําใหมีผูสนใจเขามามากในธุรกิจสํานักพิมพ  ธุรกิจรานหนังสือ  และธุรกิจวารสาร  การแขงขัน
จึงเริ่มมีมากขึ้น  แตก็ถือวามีสวนชวยกระตุนใหตลาดมีการเติบโตขึ้นดวยในระยะยาว 

อยางไรก็ตาม  บริษัทฯ ยังคงมีอัตราการเติบโตที่ดีมากในธุรกิจรานหนังสือ  ธุรกิจสํานักพิมพ  และธุรกิจรับ
จัดจําหนาย  เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีจุดแข็งที่ชัดเจน  สวนธุรกิจวารสาร แมในภาพรวมของบริษัทฯ จะมีการ
เติบโต  แตก็ถือวาไมดีมากนัก  เพราะไดรับการกระทบกระเทือนในวารสารที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร  ที่มีการ
แขงขันรุนแรง  และมีการตัดราคาคาโฆษณาอยางมาก  แตในกลุมวารสารดานอิเล็กทรอนิกส และอุตสาหกรรม  
ยังคงมีการเติบโตที่นาพอใจอยู 

โอกาสและอุปสรรค   เนื่องจากภาครัฐบาลสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนไดรบัการศึกษาที่สูงขึ้น เพ่ือให
ทันตอการพัฒนาของโลก  สงผลใหความตองการในการใฝหาความรูใหมๆ มีเพ่ิมมากขึ้น  และปริมาณความ
ตองการหนังสือในประเทศมีมากขึ้นดวย  เหลานี้เปนปจจัยที่ทําใหธุรกิจหนังสือ  และวารสารเชิงวิชาการ  สามารถ
ขยายตัวไดอยางตอเนื่อง  ประกอบกับการเรงขยายตัวของซูเปอรเซ็นเตอร  ก็ทําใหบริษัทฯ มีทําเลสําหรับราน
หนังสือใหมๆ ของซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร เพ่ิมมากขึ้นตามไปดวย  บริษัทฯ ในฐานะที่เปนผูผลิตและจําหนายหนังสือ
เชิงวิชาการรายใหญของประเทศ  และเปนเจาของรานหนังสือที่ใหญที่สุด  จึงมีขอไดเปรียบในการแขงขันที่ชัดเจน  
รวมท้ังการที่มีสภาพคลองทางการเงินที่ดีมาก  จึงทําใหมีศักยภาพที่จะเติบโตอยางตอเนื่องไดมากกวาคาเฉล่ีย
ของอุตสาหกรรมมาก   

ปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอความสําเร็จของธุรกิจ (Key Success Factors)   ปจจัยที่สงผลใหบริษัทฯ เปน
บริษัทส่ิงพิมพที่อยูในระดับแนวหนาของประเทศ  และมีบทบาทมากขึ้นในการดําเนินธุรกิจในอนาคต  สามารถ
สรุปโดยสังเขปดังนี้ 

− นโยบายธุรกิจท่ีชัดเจนและจําเปนตอการพัฒนาประเทศ  นับแตเริ่มกอต้ัง บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากรของประเทศในสาขาที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด  ดังนั้น 
จึงเติบโตไปไดอยางตอเนื่องตามการพัฒนาประเทศ  และไมไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจรุนแรงนัก 



 

หนา  12 

นอกจากนั้นยังทําใหภาพพจนของบริษัทฯ มีความชัดเจน  เปนที่ยอมรับ  และไดรับความไววางใจจากทุก
ฝายที่เกี่ยวของ 

− มีเคร่ืองมือและสวนประกอบทางธุรกิจท่ีเอ้ือตอการดําเนินธุรกิจในอนาคต  เนื่องจากปจจุบัน
โครงสรางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีสวนเกื้อหนุนกัน  ทําใหมีโอกาสประสบความสําเร็จไดสูงขึ้น ที่
สําคัญคือ  

1. บริษัทฯ  มีชองทางการจัดจําหนายและมีระบบการจําหนายเอง  โดยผานรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร ซึ่ง
ถือวาเปนชองทางการจัดจําหนายที่สําคัญ  และกระจายอยูตามชุมชนที่สําคัญทั่วประเทศ  และมี
ระบบการจัดจําหนายที่ถือไดวาเปนระบบที่ดีที่สุดในธุรกิจนี้ 

2. บริษัทฯ มีส่ือ และเครื่องมือการประชาสัมพันธเปนของตนเอง  คือ วารสารที่บริษัทฯ ผลิตเอง 8 
ฉบับ  รายการโทรทัศน Book Variety  เวบไซต www.se-ed.com  และการใหบริการฟรี
อีเมล และฟรีโฮสติ้งผาน www.se-ed.net  นอกจากนี้  บริษัทฯ ยังสามารถประชาสัมพันธ
ผานหนังสือพิมพ  โทรทัศน  และวิทยุ ของ บริษัท เนชั่นมัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผู
ถือหุนใหญรายหนึ่งของบริษัทฯ  ไดในอัตราพิเศษ 

3. บริษัทฯ มีเนื้อหาสาระ(Content) เปนของตนเอง  และมีกองบรรณาธิการซึ่งประกอบดวย บุคลากรที่
มีความรูความสามารถ ทําใหบริษัทสามารถผลิตส่ิงพิมพประเภทความรูไดเอง 

− จํานวนและขนาดของคูแขงขัน ธุรกิจการเผยแพรความรูขอมูลขาวสารและธุรกิจสํานักพิมพ มีแนวโนมที่
สดใสและเติบโตอยางตอเนื่อง  แตเนื่องจากธุรกิจดังกลาวเปนธุรกิจที่ตองมีบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถเฉพาะทางในการเขียนหนังสือเชิงวิชาการ  คูแขงจึงยังมีไมมากนัก  อีกทั้งการที่บริษัทฯ ได
ดําเนินธุรกิจมานานกวา 28 ป และยึดถือคุณภาพ บริการ และความซื่อสัตยเปนสําคัญ  ทําใหบริษัทฯ มี
ภาพพจนที่ดี  และสงผลใหสินคาของบริษัทฯ ไดรับการสนับสนุนและไดรับการยอมรับโดยงาย  จึงไดรับ
ความเชื่อถือจากผูเขียน ผูอาน ผูลงโฆษณา และผูจัดจําหนายเปนอยางดี  

− สวนแบงการตลาด  บริษัทฯ เปนผูนําตลาดหนังสือคอมพิวเตอร  และยังเปนผูนําตลาดดานหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมศาสตรสาขาตางๆ  หนังสือบริหาร / การจัดการ  และหนังสือการพัฒนาตนเอง 

− สินคาทดแทน  การพัฒนาเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็วทั้งดานอุตสาหกรรมและธุรกิจ  ทําใหเกิดความ
จําเปนที่จะตองเรียนรูส่ิงใหมพัฒนาความรูเพ่ือความไมเสียเปรียบในการแขงขัน  แตไมวาเทคโนโลยี
ทางการสื่อสาร และคอมพิวเตอร จะกาวหนาไปไกลถึงเพียงใด  หนังสือก็ยังเปนส่ือเดียวที่ใหความรูได
สะดวกทุกที่ ทุกเวลา ราคาถูก และมีอายุยาวนาน 

− อํานาจตอรองของผูซื้อและผูขาย  จากการที่บริษัทฯ มีนโยบายการตั้งราคาขายปลีกใหสอดคลองกับ
ภาวะตนทุนจริงในการพิมพแตละครั้ง  และประกอบกับผูซื้อเห็นความสําคัญของการเรียนรู  และตระหนัก
ถึงความจําเปนในการนําวิชาการมาใชควบคูกับชีวิตเพ่ือตามทันพัฒนาการของโลก  อีกทั้งผูซื้อมีระดับ
การศึกษาเฉล่ียที่สูงขึ้น และจะยิ่งสูงขึ้นในอนาคต  ความตองการอานหนังสือจะเพ่ิมมากขึ้นตามระดับ
การศึกษา  การจัดจําหนายหนังสือของบริษัทฯ จึงไมมีภาวะ การตอรองราคาจากผูซื้อ 
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3.3 การจัดหาผลติภัณฑหรือบริการ 
3.3.1  หนังสือท่ีรับจัดจําหนาย   ปจจุบันบริษัทฯ เปนผูรับจัดจําหนายหนังสือ และสินคาอื่น ๆ จากผูจัด

จําหนาย จํานวนมากกวา 1,000 ราย โดยบริษัทฯ รับจัดจําหนายหนังสือจากผูจัดจําหนายรายใหญ 10 อันดับแรก
รวมคิดเปน 24.61% ของรายไดรวมท้ังหมดของป 2544 

3.3.2  หนังสือท่ีบริษัทฯ เปนผูผลิต 
อัตราการใชกําลังการผลิต   เนื่องจากบริษัทฯ ไมมีโรงพิมพเอง  แตการผลิตหนังสือมีกองบรรณาธิการ

บริหารและจัดการดูแลการผลิตครบวงจร  และกระจายงานพิมพไปตามโรงพิมพตางๆ  ดังนั้น  อัตราการผลิตจริง
จึงสามารถเพิ่ม หรือลดได โดยไมเกิดอัตราสูญเปลาใด ๆ 

วัตถุดิบและผูจําหนายวัตถุดิบ   กระดาษเปนวัตถุดิบหลักสําคัญของบริษัทฯ  โดยบริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบ
จากผูจําหนายในประเทศทั้งจํานวน (ไมมีการนําเขาจากตางประเทศโดยบริษัทฯ)  กระดาษที่ใชในการผลิตหนังสือ
และวารสารสวนมากจะเปนกระดาษปอนด  กระดาษปรูฟ  กระดาษอารต  และกระดาษอารตการด 

ความสัมพันธ และผลกระทบหากสูญเสียผูจําหนายวัตถุดิบ   มูลคาการสั่งซื้อกระดาษรายใหญจะมา
จาก บริษัทแฟนซีเปเปอร จํากัด, บริษัท เลาฮั่วเชียง จํากัด, บริษัท 99 กรุป เซ็นเตอร จํากัด เปนตน  โดยเปนการ
ซื้อขาด  เง่ือนไขการชําระเงินโดยเฉลี่ยประมาณ 30 วัน  บริษัทฯไมมีความสัมพันธใดๆ กับผูจําหนายดังกลาว  
และบริษัทฯไมมีภาระผูกพันที่จะตองซื้อในอนาคต  ในกรณีที่บริษัทเหลานี้ไมสามารถจัดหากระดาษใหได  
บริษัทฯ สามารถซื้อจากผูจําหนายรายอื่นๆ ได 

ข้ันตอนและเทคโนโลยีการผลิต   ขั้นตอนการผลิตหนังสือใหม และวารสารของบริษัทฯ เริ่มตนจาก
คณะกรรมการพิจารณาผลิตภัณฑใหมจะประชุมเพ่ือวางแผน และพิจารณาสรรหาตนฉบับ ตนฉบับนี้อาจไดมาจาก
ผูเขียนเสนอตนฉบับมาใหพิจารณา  หรือจากการที่บริษัทฯ จัดหาผูที่เหมาะสมมาเขียนหรือแปลตามแนวทางที่
บริษัทฯ กําหนด  เมื่อไดตนฉบับมาแลว จะทําสัญญาการใชลิขสิทธิ์ (ถามี) กับผูเขียน ผูแปล หรือสํานักพิมพใน
ตางประเทศ แลวแตกรณี  จากนั้นกองบรรณาธิการจะพิจารณาแนวเนื้อหา ความถูกตอง และความนาอาน  ซึ่ง
รวมถึงการสงไปใหที่ปรึกษาเฉพาะสาขาของบริษัทฯ ที่มีความรูและสนใจในกลุมเนื้อหานั้นๆ ใหความเห็นตางๆ 
ในเชิงการตลาด ขั้นตอนนี้อยูกอนทําสัญญา เพราะเปนการพิจารณาวาจะทําเลมนั้นหรือไม จากนั้นจึงปรับปรุง
เนื้อหาและรูปแบบใหเหมาะสม  

ขณะเดียวกัน พนักงานศิลปจะเร่ิมออกแบบรูปเลม  เมื่อตนฉบับไดรับการปรับปรุงเรียบรอยแลวจึงถึงขั้น
การทําอารตเวิรคดวยคอมพิวเตอร  อารตเวิรคที่เสร็จแลวจะไดรับการตรวจทานซ้ํา  และแกไขจนเปนอารตเวิรคที่
สมบูรณ  ในกรณีที่เปนหนังสือจะมีขั้นตอนเพิ่มเติมขึ้น คือ การตั้งชื่อหนังสือ การกําหนดราคา  รวมถึงการตลาด
ตางๆ ที่เกี่ยวของเพ่ือใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 

สําหรับเทคโนโลยีที่ใชในการทําตนฉบับหนังสือ และวารสาร  บริษัทฯ ใชอุปกรณหลัก คือ คอมพิวเตอร
แมคอินทอช และ PC รวมถึงอุปกรณอ่ืนที่เกี่ยวของ  โดยอุปกรณคอมพิวเตอรเหลานี้มีแนวโนมจะมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้นแตราคาถูกลง  บุคลากรที่อยูในกองบรรณาธิการลวนเปนผูมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในการผลิตตนฉบับ
การเขียนเรื่องซึ่งมีทั้งบุคลากรในกองบรรณาธิการและนักเขียนทั่วไปรองรับอยู  

เมื่อผลิตตนฉบับเรียบรอยแลว  จะวาจางโรงพิมพ  โดยบริษัทฯเปนผูส่ังซื้อกระดาษเอง  และจะกําหนดให
ผูขายกระดาษสงกระดาษไปยังโรงพิมพโดยตรง เพ่ือจัดพิมพตนฉบับดังกลาวเปนหนังสือเพ่ือจัดจําหนายตอไป 

ความสามารถ ความจําเปน และคาใชจายในการปรับเครื่องจักรใหแขงขันได   เนื่องดวยบริษัทฯ ไม
มีโรงพิมพ จึงไมมีการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณในการพิมพหนังสือและวารสาร  ดังนั้น บริษัทฯ จึงไมมีความ
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จําเปนตองพัฒนาเครื่องจักรและอุปกรณตาง ๆ เหลานั้นดวยตนเอง  และดวยสภาพการแขงขันของธุรกิจโรงพิมพ 
ทําใหบริษัทฯ มีความสามารถในการตอรอง และการเลือกสรรโรงพิมพที่เหมาะสมไดงายตลอดเวลา 

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม   สายการผลิตหลักของบริษัทฯ เปนกองบรรณาธิการ  ดังนั้น กระบวนการ
ผลิตจะเปนการจัดทําตนฉบับในสํานักงานของบริษัทฯ จึงไมสรางมลภาวะที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  และไมได
อยูภายใตการควบคุมของหนวยงานรัฐใด ๆ 

3.4 งานที่ยังไมไดสงมอบ 
– ไมมี - 

4. การวิจัยและพัฒนา 
บริษัทฯ ปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน  โดยไดมีการทดสอบความคิดใหม ๆ  การพัฒนาเครื่องมือ

ชวยงาน  การพัฒนาระบบการทํางาน  การวัดและประเมินผล  ตลอดจนการปรับปรุงอยางตอเนื่องในดานตางๆ  
ดังนี้ 

1. การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศ   บริษัทฯ ไดลงทุนอยางตอเนื่องในการพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอรทั้งดานฮารดแวร และซอฟตแวร ของทั้งองคกร  โดยเฉพาะอยางยิ่งตั้งแตกลางป พ.ศ. 2543 
เปนตนมา  เพ่ือลดขั้นตอน และเพ่ิมความเร็วในการสื่อสารระหวางหนวยงาน และระหวางพนักงานที่
เกี่ยวของกัน  มีประสิทธิภาพ  โดยเนนการจัดระบบที่มีความเชื่อถือไดสูง  ลดโอกาสที่ระบบจะหยุด  หรือ
ขอมูลเสียหาย เนื่องจากสาเหตุตางๆ  

2. การปรับปรุงระบบการจัดการ  และการพัฒนาพนักงาน   บริษัทฯ ไดพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม
พนักงานในระดับตางๆ  เพ่ือใหทํางานไดดีขึ้น  และใหมีความสุขในการทํางานมากขึ้น  และจัดการ
ฝกอบรมตอเนื่องมาโดยตลอด 
นอกจากนั้น  ในปลายป 2544  บริษัทฯ ไดเริ่มการทํา ISO 9001 : 2000  กับทุกหนวยงานของบริษัทฯ 
ทั้งหมด  เพ่ือใหเปนจุดเริ่มตนของการทบทวนระบบงานทั้งหมด  การพัฒนาความมีสวนรวมของ
พนักงาน  และใหไดคุณภาพของการใหบริการที่ดีขึ้นเรื่อยๆ  ที่สําคัญที่สุด  คือ  บริษัทฯ ไดนําเอา
เครื่องมือทางการจัดการที่สําคัญ  เชน  Balanced Scorecard, Activity-Based Costing, Benchmarking, 
Reengineering, Thinking Big  และ Zero-based Thinking  มาเชื่อมโยงเขาขณะทํา ISO  เพ่ือพัฒนา
ระบบงาน  และเครื่องชี้วัดตางๆ  ใหนําไปสูความเปนเลิศในแตละกระบวนการที่สําคัญตอการอยูรอด  
การเติบโต  การแขงขัน  และการใหบริการที่จะทําใหลูกคาและคูคาประทับใจ  เพ่ือใหแนใจวาบริษัทฯ จะ
สามารถรักษา  และพัฒนาความเปนผูนําในแตละธุรกิจที่บริษัทฯ ดําเนินงานอยู  ไดอยางตอเนื่องระยะ
ยาว  คาดวาการพัฒนาระบบตางๆ จะเสร็จส้ินระยะแรกภายในสิ้นป 2545  ถัดจากนั้นจะเขาสูระยะ
พัฒนาตอเนื่องตามระบบ 

3. ดานผลิตภัณฑ  บริษัทฯ พัฒนา  ศึกษา  และทดลอง  เพ่ือหาส่ือ หรือกลุมผลิตภัณฑใหมๆ  ที่จะมี
บทบาทในการใหความรูแกคนไทยในอนาคต และกาวทันกับวิทยาการของยุคโลกาภิวัฒน  เพ่ือ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคทั้งที่รูชัดเจน  หรือเปนความตองการที่ซอนตัวอยู 

4. ดานการขยายสาขา  และพัฒนารูปแบบการบริหารพื้นท่ีขายในรูปแบบตางๆ กัน  บริษัทฯ ศึกษา 
และทดสอบความเปนไปไดของการเปดสาขาในรูปแบบตางๆ  ในทําเลตางๆกัน  รวมถึงการพัฒนาการ
บริหารพื้นที่ขายใหมๆ อยางตอเนื่อง  โดยรวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ที่เปนเจาของพื้นที่  เพ่ือสงเสริม
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ใหผูบริโภคมีโอกาสไดรับความสะดวกในการซื้อไดมากที่สุด  และมุงที่จะกระตุนตลาดหนังสือทั้ง
กรุงเทพฯ และตางจังหวัด 

5. ดานการสื่อสารกับกลุมเปาหมาย  และระบบอินเทอรเน็ต   ต้ังแตป พ.ศ. 2542 เปนตนมา  บริษัทฯ 
ต้ังหนวยงานขึ้นมาโดยเฉพาะ  เพ่ือพัฒนาเวบไซต www.se-ed.com  ขึ้นมา  และการใหบริการฟรี
อีเมล  ฟรีโฮสติ้ง  ในชื่อของ se-ed.net  ขึ้นมาเพื่อใชเปนเครื่องมือที่สําคัญในอนาคตในการสื่อสารกับ
กลุมเปาหมาย  การขยายฐานลูกคา  การเพิ่มบริการใหมๆ  และรองรับระบบการซื้อขายผานทาง
อินเทอรเน็ตในอนาคตที่กําลังอยูในระหวางการพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวของกอนการเปดใหบริการอยาง
เปนทางการในป 2546  ต้ังแตตนปพ.ศ. 2544 บริษัทฯ เริ่มผลิตรายการโทรทัศน Book Variety 
ออกอากาศทาง UBC8 ทุกวันอาทิตย  เพ่ือเปนอีกชองทางหนึ่งในการสื่อสารกับกลุมเปาหมาย 

5. ทรัพยสินทีใ่ชในการประกอบธุรกิจ 

มูลคาทางบัญชสีุทธิของที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสทิธิการเชาของบริษทัฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 

ประเภททรัพยสนิ ลักษณะ
กรรมสทิธ์ิ 

มูลคาตามบัญชสีุทธิ 
(ลานบาท) 

ภาระคํ้าประกัน 
การกูเงิน 

ที่ดิน เจาของ 33.52 14.24 
อาคาร เจาของ 12.29 5.45 
คาตกแตงอาคาร เจาของ 54.28 38.81 
เครื่องใชสํานักงาน เจาของ 56.21 - 
เครื่องปรับอากาศ เจาของ 0.40 - 
ยานพาหนะ เจาของ 8.77 - 
งานระหวางกอสราง เจาของ 1.44 - 
สิทธิการเชา  135.83 109.99 

รวม 302.74 168.49 

5.1  สินทรัพยของบรษิัทฯ   ประกอบดวย  ที่ดิน  อาคาร  อุปกรณ  และสิทธิการเชา  ซึ่งมีรายละเอียด
ดังตอไปนี ้

5.1.1 บริษัทฯ มีสัญญาเชาหองชุด  สัญญาเชาอาคารจอดรถ  และสัญญาบริการ ที่อาคารเนชั่นทาวเวอร และ
สัญญาเชาอาคารและสัญญาบริการอีก 1 แหง เพ่ือใชเปนคลังสินคาที่ตําบลบางบอ สมุทรปราการ  รวม  
18 ฉบับ  เพ่ือใชเปนสํานักงานใหญและศูนยกระจายสินคาของบริษัทฯ ซึ่งสัญญาเชาทั้งหมดมีอายุ 3 ป  
โดยอายุสัญญาคงเหลืออยูระหวาง 0 ถึง 3 ป  

5.1.2 บริษัทฯ มีสัญญาเชาพ้ืนที่เพ่ือเปนที่ต้ังสาขารวมทั้งส้ิน 78 สาขา  ซึ่งสัญญาดังกลาว จะมีอายุสัญญาเชา
อยูระหวาง 3 ป ถึง 10 ป  ปจจบัุน อายุสัญญาคงเหลืออยูระหวาง 4 เดือน ถึง 9 ป 11 เดือน  ทั้งนี้ 
บริษัทฯ มีการชําระคาเชาพ้ืนที่แตละแหงคิดจากอัตรารอยละของมูลคาขายของแตละสาขา  ซึ่งอัตรา
รอยละดังกลาวขึ้นอยูกับขอตกลงในสัญญาที่ตกลงระหวางกัน  

5.1.3 ปจจุบัน บริษัทฯ มีสัญญาสิทธิการเชาในศูนยการคา เพ่ือประกอบธุรกิจราหนังสือซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร 
รวม 9 แหง  โดยมีอายุตามสัญญาอยูระหวาง 20 ถึง 30 ป  และมีอายุสัญญาคงเหลือประมาณ 9 ป 9 
เดือน  ถึง 21 ป 7 เดือน  มูลคาสิทธิการเชาสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 เทากับ 135.83 ลานบาท 
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ทั้งนี้ สิทธิการเชาของบริษัทฯ จํานวน 7 แหงจาก 9 แหงขางตน  มีภาระค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคารพาณิชย 3 แหง  

5.1.4 มีสิทธิการเชาอาคารพาณิชยแหงหนึ่ง โดยมีอายุตามสัญญา 14 ป  และมีอายุสัญญาคงเหลือประมาณ 3 
ป 1 เดือน  มูลคาสิทธิการเชาสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 เทากับ 70,295.86 บาท  ปจจุบัน 
บริษัทฯ ไดนําอาคารพาณิชยแหงนี้ใหนิติบุคคลอื่นเชา  โดยมีอายุคงเหลือตามสัญญาใหเชาเทากับอายุ
สัญญาคงเหลือที่บริษัทฯ มีอยู 

5.2  สินทรัพยไมมีตัวตนของบริษทัฯ   สินทรัพยที่ไมมีตัวตนที่สําคัญคือ  ลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ
หนังสือเพ่ือจําหนาย  ซึ่งบริษัทฯ จะทําสัญญาการขอใชลิขสิทธิ์กับเจาของลิขสิทธิ์โดยตรง  โดยทั่วไป  บริษัทฯ จะ
ไดรับอนุญาตใหใชลิขสิทธิ์เพ่ือจัดพิมพและจัดจําหนายแตผูเดียว  มีกําหนดเวลา 3 ป  หรือจนกวาจะขายหนังสือ
ตามจํานวนที่ไดรับอนุญาตใหพิมพหมด  และสามารถขอพิมพเพ่ิมเพ่ิมเติมได  ซึ่งอายุสัญญาจะไดรับการตออายุ
ออกไปอีก 3 ปโดยอัตโนมัติ  ปจจุบัน บริษัทฯมีสัญญาการใชลิขสิทธิ์ทั้งในประเทศและตางประเทศ ดังมี
รายละเอียดตอไปนี้ 

ประเภทสัญญา จํานวน (ฉบับ) 
จํานวนสัญญาลิขสิทธิ์ในประเทศ 770 
จํานวนสัญญาลิขสิทธิ์ตางประเทศ 628 

5.3 นโยบายการลงทุนในบริษทัยอยและบริษัทรวมของบริษัทฯ 
5.3.1 นโยบายการลงทุน 

--ไมม—ี 
5.3.2 การควบคุมดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวม  บริษัทฯ มีบริษัทยอย 1 แหง  คือ บริษัท ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร 

จํากัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2544 โดยการจัดตั้งบริษัท ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร จํากัด มี
วัตถุประสงคเพ่ือปองกันการนําชื่อของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรไปลอกเลียนแบบเทานั้น 
บริษัทฯ มีบริษัทรวมเพียงบริษัทเดียว  คือ บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด  โดยบริษัทฯไดสงกรรมการ 1 
ทานเขาเปนกรรมการของบริษัทรวมดังกลาว 

6. โครงการในอนาคต 
บริษัทฯ มีนโยบายจะปรับปรุงประสิทธิภาพการทํากําไรใหเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหสามารถสรางผลตอบแทนระยะ

ยาวที่เหมาะสมแกผูลงทุน โดยต้ังเปาหมายใหไดผลตอบแทนสูงในระดับแนวหนาของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ 

นโยบายทั่วไป   บริษัทฯ กําหนดนโยบายทั่วไปเพ่ือใหไดกําไรตอเงินลงทุนสูงขึ้น ดังนี้ 
− ผลักดันใหยอดขายสินคาที่มีอยู ใหขายไดมากยิ่งขึ้น 
− ผลิตและจัดจําหนายเฉพาะสินคาที่มีความตองการของตลาดเพียงพอที่จะทํากําไรที่เหมาะสมไดเทานั้น และ

อยูในทิศทางของบริษัทฯ 
− เนนการขยายงานที่มีความเสี่ยงต่ํา  และไมตองใชเงินทุนในทรัพยสินมากนัก 
− ควบคุมคาใชจายและพัฒนางานตางๆ ใหมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น  รวมท้ังลดงานหรือหนวยงานท่ีไมสามารถทํา

กําไร และ / หรือไมเปนกลยุทธที่สําคัญของบริษัทในอนาคตลง 
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แนวทางการเติบโตของบริษัทฯ   บริษัทฯ เนนการขยายงานของบริษัทฯ ในทิศทางตอไปนี้ 
− การผลิตหนังสือ  เนนการผลิตและจําหนายหนังสือประกอบการเรียน  และหนังสืออางอิงมากขึ้น รวมท้ัง

การแสวงหาตนฉบับหนังสือขายดี และแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจ เพ่ือรวมกันผลิตหนังสือใหมๆ ออกสู
ตลาด 

− การผลิตวารสาร  เพ่ิมการออกวารสารใหมในสาขาที่มีศักยภาพทางธุรกิจ 
− การกระจายสินคา  สรางศูนยกระจายสินคาขนาดใหญจํานวน 1 แหงในเขตกรุงเทพมหานคร ประมาณ ป 

2546  เพ่ือรองรับการกระจายหนังสือและวารสารไปยังรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร และรานคาปลีกทั่วประเทศให
ไดรวดเร็วย่ิงขึ้น 

− การคาปลีก  ขยายรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรและรานเครือขาย  รานคาพันธมิตร  ตลอดจนเขาชวยปรับปรุง
รานคาทั่วประเทศเพื่อเปนฐานรองรับการเติบโตของบริษัทฯ  โดยมีนโยบายเพ่ิมสาขาของรานซีเอ็ดบุคเซ็น
เตอร โดยเฉล่ียประมาณ 15 สาขาตอป โดยใชเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ 

− ชองทางการจําหนาย  ขยายงานในสวนการจัดงานแสดงสินคา โดยจัดงานแสดงสินคาในสาขาที่มี
ศักยภาพทางธุรกิจ และหาชองทางใหม ๆ  ในการขายผลิตภัณฑ 

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีแผนการพัฒนาการเผยแพรความรูแกคนไทยในรูปแบบอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก
ส่ิงพิมพขึ้น  เพ่ือสนองความตองการและพฤติกรรมสังคมที่เปล่ียนแปลงในอนาคต  

7. ขอพิพาททางกฎหมาย 
-ไมม-ี 

8. โครงสรางเงินทุน 
8.1  หลักทรัพยของบริษทั   ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2544  บริษัทมีทุนจดทะเบียน 348,128,690 บาท  

แบงเปนหุนสามัญ 34,812,869 หุน  มูลคาหุนละ 10 บาท  ทุนเรียกชําระจํานวน 210,987,130 บาท  แบงเปนหุน
สามัญ 21,098,713 หุน  มูลคาหุนละ 10 บาท 

ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2544  มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ จํานวน 137,141,560 บาท  จากเดิม 210,987,130 บาท  เปน 348,128,690 บาท  โดยแบงเปน  

1. ออกหุนสามัญใหมจํานวน 10,549,356 หุน  เพ่ือรองรับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเสนอ
ขายแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ  ในอัตราสวน 2 หุนเดิม ตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย  โดยไมมี
คาใชจาย  ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย สามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน ในราคาหุนละ 16.50 บาท  
และสามารถใชสิทธิไดทุก 3 เดือน ต้ังแตวันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ป จนถึงวันที่ใบสําคัญแสดง
สิทธิมีอายุครบ 5 ป   และ 

2. ออกหุนสามัญใหมจํานวน 3,164,800 หุน  เพ่ือรองรับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญจํานวน 
3,164,800  หนวย  เสนอขายแกกรรมการที่เปนพนักงาน  พนักงาน  และผูรับชวงซื้อหลักทรัพย  โดยไมมี
คาใชจาย  ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย สามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน (ยกเวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่
ถือโดยผูรับชวงซื้อหลักทรัพย) ในราคาหุนละ 10 บาท  ทั้งนี้ ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว จะแบงออกเปน 5 
ฉบับ  โดยแตละฉบับจะเริ่มทยอยใชสิทธิไดต้ังแตปที่ 1  ปที่ 2  ปที่ 3  ปที่ 4  และปที่ 5 ตามลําดับ  และ
สามารถใชสิทธิไดจนกวาใบสําคัญแสดงสิทธิจะมีอายุครบ 6 ป 
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8.2  ผูถือหุนรายใหญ   รายชื่อกลุมผูถือหุนที่ถือหุนสูงสุด 10 รายแรก โดยรวมจํานวนหุนที่ถือโดยผูที่
เกี่ยวของตามมาตรา 258 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  ณ วันที่ 8 มิถุนายน 
2544  มีดังนี้  

ลําดับท่ี ชื่อผูถือหุน จํานวนหุน % ของทุน 
ท่ีชําระแลว 

1 Morgan Stanley & Co International Limited  4,578,028   21.70 % 
2 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)    4,299,641  20.38 % 
3 นายฤทธิ์  ธีระโกเมน     3,055,926  14.48 % 
4 นายเอกศักดิ์  แดงเดช   1,689,683   8.01 % 
5 Pershing Securities Limiter-Client Account    654,500  3.10 % 
6 นางสาวณัญจนา  ภูวรวรรณ  463,400  2.20 % 
7 นางสาววรรณพร  ภูวรวรรณ  462,800   2.19 % 
8 นางบุญนิตย  โชติสรยุทธ 441,350  2.09 % 
9 นายพงษศักดิ์  ศิวะภัทรกําพล 440,770  2.09 % 
10 นายไพรัช  สิฏฐกุล  305,100  1.45 % 

 รวม  16,391,198   77.69 % 

(ขอมูลจาก บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด) 

8.3  นโยบายการจายเงินปนผล   บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไร
สุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัทฯ  ต้ังแตรอบปบัญชี พ.ศ. 2534 เปนตนไป  โดยจะเสนอใหมีการ
จายเงินปนผลในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปถัดจากปที่ดําเนินการ 
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9. การจัดการ 
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9.1  โครงสรางการจัดการ   โครงสรางกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด และ
คณะทํางานหนึ่งชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาผลิตภัณฑใหม คณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะทํางานพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งมีอํานาจหนาที่ดังนี้ 

คณะกรรมการบริษัท  มีหนาที่ใหคําปรึกษาและวางนโยบาย กลยุทธและวิสัยทัศนตางๆ ในการดําเนิน
กิจการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 14 ทาน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. นายธนาชัย ธีรพัฒนวงศ ประธานกรรมการ 
2. นายสาโรช ลํ้าเลิศประเสริฐกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายประวิทย ตันติวศินชัย กรรมการตรวจสอบ 
4. นายสมชาย หาญจิตตเกษม กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
5. นายสมบูรณ ชินสวนานนท กรรมการอิสระ 
6. รศ.ยืน ภูวรวรรณ กรรมการ 
7. นายวัฒนา เชียงกูล กรรมการ 
8. นายไพรัช สิฏฐกูล กรรมการ 
9. นายสุทธิชัย หยุน กรรมการ 

10. นายยูจีน เอส เดวิส กรรมการ 
11. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน กรรมการ 
12. นายทนง โชติสรยุทธ กรรมการและกรรมการผูจัดการ 
13. นายวิบูลยศักดิ์ อุดมวนิช กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ 
14. นายพงษศักดิ์ ศิวะภัทรกําพล กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ 

คณะกรรมการพิจารณาผลิตภัณฑใหม มีหนาที่รวมกันพิจารณาวิเคราะหความเปนไปไดในการขาย การ
วางแผนการตลาด รวมถึงการกําหนดกลยุทธการตั้งราคา และกลยุทธทางการตลาดของหนังสือใหม และวารสาร
ใหม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 คณะกรรมการพิจารณาผลิตภัณฑใหมประกอบดวยกลุมบุคคลดังตอไปนี้ 

1. นายทนง โชติสรยุทธ กรรมการและกรรมการผูจัดการ 
2. นายวิบูลยศักดิ์ อุดมวนิช กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ 
3. นายพงษศักดิ์ ศิวะภัทรกําพล กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ 
4. ผูชวยกรรมการผูจัดการ  สายผลิตภัณฑที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวของ 
5. บรรณาธิการ หรือผูจัดการ  สายผลิตภัณฑที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่เสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินการ และการเพิ่มมูลคาใหองคกร 
ซึ่งจะกอใหเกิดประสิทธิผลตอ 

1. ความเชื่อมั่นและความนาเชื่อถือของรายงานทางการเงินเพ่ิมมากขึ้น 
2. ปรับปรุงหนาที่และกระบวนการของการตรวจสอบภายในและภายนอก และปรับปรุงใหการสื่อสารระหวาง

คณะกรรมการ  ฝายตรวจสอบภายใน และผูสอบบัญชีมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 คณะกรรมการตรวจสอบมีจํานวน 3 ทานดังนี้ 

1. นายสาโรช ลํ้าเลิศประเสริฐกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายประวิทย ตันติวศินชัย กรรมการตรวจสอบ 
3. นายสมชาย หาญจิตตเกษม กรรมการตรวจสอบ 

นอกเหนือจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีการแตงตั้ง คณะทํางานพิจารณาผลตอบแทน (Compensation 
Committee) มหีนาที่รวมกันพิจารณาทบทวนการกําหนดผลตอบแทนใหแกผูบริหารของบริษัทฯ ใหมีความ
เหมาะสมกับความรับผิดชอบ และตลาดแรงงานภายนอก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 คณะทํางานพิจารณา
ผลตอบแทนมีจํานวน 3 ทาน 

ผูบริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 มีทั้งหมด 9 ทาน ดังนี้ 

1.   นายทนง โชติสรยุทธ กรรมการและกรรมการผูจัดการ 
2.   นายวิบูลยศักดิ์ อุดมวนิช กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ 
3.   นายพงษศักดิ์ ศิวะภัทรกําพล กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ 
4.   นางสาวพจนี  นิราศรพ ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานการตลาดและผลติภัณฑ 
5.   นางมณฑลี  โชติสรยุทธ ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร 
6.   นางกาญจนา  เจริญวงษ ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานขายและจัดจําหนาย 
7.   นางนุชนารถ กองวิสัยสุข* ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานวารสาร 
8.   นางสาวสจิพัฒน  พุมพ่ึงพุทธ ผูจัดการแผนกการเงิน 
9.   นางสาวอารี แซอึ้ง ผูจัดการแผนกบัญชี 

* ไดรับแตงตั้งเม่ือเดือน มกราคม  ป 2544 

ขอบเขตหนาท่ีของกรรมการผูจัดการ   ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2544 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 
กันยายน 2544 มีมติอนุมัติใหกรรมการผูจัดการของบริษัทฯ มีอํานาจในการดําเนินงานแทนคณะกรรมการบริษัทฯ 
ในเรื่องดังนี้ 

1. บริหารกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคและขอบังคับ ตลอดจนระเบียบอํานาจดําเนินการและ
มติที่ออกโดยที่ประชุมคณะกรรมการ และใหมีอํานาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางของบริษัทฯ และใน
การบริหารกิจการ กรรมการผูจดัการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการ 

2. จาง บรรจุ แตงตั้ง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจาง และใหพนักงาน หรือลูกจางพนสภาพ รวมตลอดทั้ง
การเลื่อน หรือปรับคาจางของพนักงาน แตไมรวมถึงพนักงานหรือลูกจางซึ่งคณะกรรมการหรือระเบียบ
ขอบังคับกําหนดใหคณะกรรมการเปนผูจาง บรรจุ แตงตั้ง ลงโทษทางวินัย หรือเลิกจาง 

3. กําหนดเงื่อนไขในการทํางานของพนักงานและลูกจาง ออกคําส่ังหรือประกาศกําหนดวิธีการบริหารงานและ
การดําเนินกิจการของบริษัทฯ โดยไมขัดหรือแยงกับระเบียบของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการ หรือ
กฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

4. ดําเนินกิจการใดๆ ตามระเบียบบริษัทฯ และมติคณะกรรมการ รวมท้ังกําหนดหนาที่ใหพนักงานและลูกจาง
ของบริษัทฯ ระดับตางๆ ปฏิบัติตาม 

5. มีอํานาจกระทําการแทนและผูกพันบริษัทฯ ในการลงนามทําสัญญาอนุญาตใหใชลิขสิทธิ์ตางๆ และสัญญา
อ่ืนใดที่เกี่ยวของกับลิขสิทธิ์ โดยใชความระมัดระวังตามสมควร เพ่ือมิใหมีการละเมิดลิขสิทธิ์ของผูอ่ืน 
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6. กิจการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหกรรมการผูจดัการและกรรมการผูมีอํานาจลงนามมีอํานาจกระทําแทน
และผูกพันบริษัทฯ ไดในขอบเขตแหงอํานาจหนาที่ที่ระบุไวในขอ 1 เวนแตรายการที่กรรมการผูจัดการและ
กรรมการผูมีอํานาจลงนามอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ 
หรือบริษัทยอย จะกระทําไดตอเมื่อไดรับมติที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการอิสระเขารวมประชุมดวย
เทานั้น เพ่ือการนี้กรรมการผูจัดการและกรรมการผูมีอํานาจลงนามจะมอบอํานาจใหบุคคลใดกระทํากิจการ
เฉพาะอยางแทนก็ได 

7. เมื่อกรรมการผูจัดการไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได หากเปนงานประจําวันตามปกติโดยทั่วไปให
รองกรรมการผูจัดการเปนผูพิจารณาอนุมัติแทนตามความจําเปนและเหมาะสม แลวรายงานหรือเสนอ
กรรมการผูจัดการโดยตรงในภายหลัง นอกเหนือจากนั้นใหเสนอตอประธานกรรมการเปนผูพิจารณาอนุมัติ 
หรือในกรณีที่ตําแหนงกรรมการผูจัดการวางลง และยังไมมีการแตงตั้งกรรมการผูจัดการคนใหม ให
คณะกรรมการเปนผูแตงตั้งผูรักษาการแทน โดยอาจจะคัดเลือกจากกรรมการหรือผูถือหุนซึ่งมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามตามขอบังคับของบริษัทฯ ทานใดทานหนึ่งก็ได 

คณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 และไมมีลักษณะตองหามตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
เกี่ยวกับเรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหมฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 

9.2  การสรรหากรรมการและผูบริหาร   บริษัทฯ ไมมีคณะกรรมการสรรหาโดยเฉพาะ ทั้งนี้การ
คัดเลือกบุคคลที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหารดําเนินการดังนี้ 

องคประกอบและการแตงต้ังคณะกรรมการบริษัท   ตามขอบังคับของบริษัทฯคณะกรรมการของบริษัท
มีไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร 

ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ที่ประชุมผูถือหุนจะเลือกตั้งกรรมการ โดยใหนับวาผูถือหุนมี
คะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง และผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงของตนท่ีมีอยูทั้งหมดเลือกตั้ง
บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกิน
จํานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหเลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อใหไดจํานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้ง
นั้น 

ในการประชุมสามัญประจําปทกุครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่
จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 

หามมิใหกรรมการประกอบกิจการ  เขาเปนหุนสวน หรือเขาเปนผูถือหุนในนิติบุคคลอื่น ที่มีสภาพอยาง
เดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ เวนแตจะแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง 

กรรมการตองแจงใหบริษัทฯ ทราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับบริษัทฯ หรือถือหุน หรือ
หุนกูเพ่ิมขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ 

กรรมการ 2 ใน 3 ทาน ที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญ
ของบริษัทฯ จึงจะมีผลผูกพันกับบริษัทฯได คณะกรรมการสามารถกําหนดชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน
พรอมประทับตราสําคัญบริษัทฯ 
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องคประกอบและการแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาผลิตภัณฑใหม   กรรมการผูจัดการเปนประธาน
คณะกรรมการพิจารณาผลิตภัณฑโดยตําแหนงและเปนผูแตงตั้งกรรมการพิจารณาผลิตภัณฑใหมทานอื่นๆ ซึ่ง
ปฏิบัติหนาที่อยูในสายงานที่รับผิดชอบผลิตภัณฑใหมนั้นๆ 

องคประกอบและการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ   คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบโดยแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย  

องคประกอบและการแตงต้ังคณะทํางานพิจารณาผลตอบแทน   คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้ง
คณะทํางานพิจารณาผลตอบแทนโดยแตงตั้งจากกรรมการและบุคคลภายนอกซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญธุรกิจส่ิงพิมพ  

9.3  คาตอบแทนผูบริหาร 
1. คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน สําหรับป 2544  คาเบ้ียประชุมและคาบําเหน็จกรรมการรายปใหกับคณะกรรมการ

ของบริษัทฯ รวม 14 ทาน เปนเงิน  0.588 ลานบาท  สวนคาตอบแทนผูบริหารจํานวน 7 ราย ไดแก เงินเดือน
และโบนัสเปนเงินทั้งส้ิน 14.30 ลานบาท 

 2. คาตอบแทนอื่น  ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2544 มีมติอนุมัติการ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนแกกรรมการและพนักงาน และผูรับชวงซื้อหลักทรัพย รวมท้ังส้ิน 
3,164,800 หนวย ราคาใชสิทธิตอหนวยเทากับ 10 บาท ทั้งนี้จะจัดสรรใหแกกรรมการและผูบริหารดังนี้ 

(ก)  กรรมการที่ไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนมีดังนี้ 

ช่ือ - สกุล จํานวนทีไ่ดรับจัดสรร 
1. นายทนง  โชติสรยุทธ  318,190 หนวย 
2. นายวิบูลยศักดิ์  อุดมวนิช  246,010 หนวย 
3. นายพงษศักดิ์   ศิวะภทัรกําพล  214,130 หนวย 

(ข)  ผูบริหารที่ไดรับการจัดสรรเกินกวารอยละ 5 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนทั้งหมด มี
จํานวน   1 ทานดังนี้ 

ช่ือ - สกุล ตําแหนง จํานวนทีไ่ดรับจัดสรร 
นางมณฑลี โชติสรยุทธ ผูชวยกรรมการผูจัดการ  190,230 หนวย 

ผูบริหาร ยกเวน ก) และ ข) อาจไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนแตจะไมไดรบัการจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนเกินรอยละ 5 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนทั้งหมด 

9.4  การกํากับดูแลกิจการ   บริษัทฯใหความสําคัญและจัดใหมีกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเปนเครื่องมือที่สําคัญของคณะกรรมการบริษัท ในการกํากับดูแลการดําเนินงานและ
การบริหารงานของบริษัทฯ ใหไดมาตรฐานและเปนไปในแนวทางที่ถูกตอง คณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติ
และขอบเขตการดําเนินงานภายใตขอกําหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

คณะกรรมการบริษัทตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัทฯ
ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริต ระมัดระวังผลประโยชนของบริษัทฯ และกําหนดนโยบายและ
ทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ กํากับดูแลและควบคุมใหผูบริหารระดับสูงทําหนาที่บริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ และใหมีความโปรงใสแลว กรรมการยังตองเปนบุคคลที่มีความซื่อสัตยสุจริต มีจริยธรรมในการ
ดําเนินธุรกิจ มีความรูความสามารถ และประสบการณที่เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจ ดําเนินงานโดยรักษา
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ผลประโยชนของผูถือหุน มีการเปดเผยขอมูลที่ถูกตองครบถวน มีมาตรฐานและโปรงใสแลว คณะกรรมการบริษัท
ยังยึดหลักปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน เพ่ือสรางความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นตอผูถือ
หุน ผูลงทุน และผูที่เกี่ยวของ ทุกฝาย 

9.5  การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน   บริษัทฯ กําหนดใหการนําเอกสาร หรือขอมูลของบริษัทฯ ไปใช
เพ่ือประโยชนสวนตัว หรือนําออกนอกบริษัทฯ กอนไดรับอนุญาต รวมท้ังการนําขอมูลงบการเงินไปใชเพ่ือการซื้อ
ขายหลักทรัพยในชวง 1 เดือนกอนที่จะเผยแพรตอสาธารณชน เปนการกระทําผิดวินัยของบริษัทฯ หากผูบริหาร
หรือพนักงานคนใดกระทําผิดวินัย จะไดรับโทษตั้งแต การตักเตือน การตัดคาจาง การพักงานโดยไมไดรับคาจาง 
จนถึงการเลิกจาง  

9.6  บุคลากร  สําหรับป 2544  บริษัทฯ มีจํานวนพนักงานทั้งส้ิน 1,045 คนแบงเปนพนักงานประจํา
สํานักงานใหญ 546 คน และพนักงานประจําสาขา 499 คน โดยบริษัทฯ ใหผลตอบแทนทั้งเงินเดือน โบนัส และเงิน
สมทบกองทุนเปนจํานวน 151.08 ลานบาท (ป 2543 มีพนักงานถัวเฉล่ียจํานวน 700 คน ผลตอบแทนทั้งเงินเดือน
โบนัสและเงินสมทบกองทุนเปนจํานวนเงิน 100.82 ลานบาท)  

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน   บริษัทฯ มีนโยบายในการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร
ขึ้นมาอยางตอเนื่องเพ่ือใหมีความสามารถแขงขัน และรับมือกับวิทยาการใหมๆ ที่พัฒนาเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
จึงจัดใหมีการอบรมภายในองคการโดยแบงตามหลักสูตรตาง ๆ ที่เหมาะสมกับตําแหนง มาตรฐานวิชาชีพ หรือ
ตามเปาหมายและวัตถุประสงคของหนวยงานยอย รวมท้ังมีการสงบุคลากรเขาฝกอบรมกับองคกรภายนอก ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ 

10. การควบคมุภายใน 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2544 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2544  ไดประเมินความเพียงพอของ

ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยการตอบแบบสอบถามตามเอกสารแนบ ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 
ทานไดเขารวมประชุม  และมีความเห็นสอดคลองกับที่ประชุม   

ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน  สามารถสรุปโดยแบงเปน 5 สวน  ดังนี้ 

สวนที่ 1  องคกรและสภาพแวดลอม   เปาหมายการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ถูกกําหนดขึ้นอยาง
รอบคอบ  ชัดเจน  มีความเปนไปได  และสามารถวัดผลได  โดยแบงเปนแผนระยะสั้น 1 ป  และแผนระยะยาว 3 
ป  ทั้งนี้  บริษัทฯ มีการจัดโครงสรางองคกรที่เอ้ืออํานวยตอการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายที่ไดต้ังไว  และมี
ขอกําหนดหามฝายบริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับ
กิจการและบทลงโทษ  อยางไรก็ตาม  บริษัทฯ อยูระหวางการรางนโยบาย  และระเบียบวิธีปฏิบัติงานในธุรกรรม
ดานการเงิน  การจัดซื้อและการบริหาร  ทั้งนี้  ในการจัดทํานโยบายและแผนการปฏิบัติงานดังกลาว  จะคํานึงถึง
ความเปนธรรมตอคูคา  เพ่ือประโยชนของบริษัทฯ ในระยะยาว 

สวนที่ 2  การบริหารความเสี่ยง   การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ กระทําโดยการประเมินความเสี่ยง
ในการประกอบธุรกิจ ทั้งที่เปนปจจัยภายใน และปจจัยภายนอกอยางสม่ําเสมอ  โดยคณะทํางานซึ่งประกอบดวย 
ผูชวยกรรมการผูจัดการ ในสายงานที่เกี่ยวของกับแตละความเสี่ยง  และหัวหนางานในแตละหนวยงานที่เกี่ยวของ  
จะวิเคราะหถึงสาเหตุที่ทําใหเกิดปจจัยความเสี่ยงตางๆ  การกําหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง  รวมถึงติดตาม
การปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
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สวนที่ 3  การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร   การปฏิบัติงานของฝายบริหาร มีการแบงแยก
หนาที่ความรับผิดชอบดานการอนุมัติ  การบันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ  และการดูแลจัดเก็บทรัพยสิน 
ออกจากกันโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ การอนุมัติการทําธุรกรรมใดๆ จะอนุมัติโดยกรรมการผูมีอํานาจ 2 ใน 3 ทาน 

การอนุมัติการทําธุรกรรมของบริษัทกับผูถือหุนใหญ  กรรมการ  ผูบริหาร  หรอืผูที่เกี่ยวของกับบุคคล
ดังกลาว  จะคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัท  และพิจารณาเสมือนเปนรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก 

สวนที่ 4  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล   บริษัทฯ จัดใหมีขอมูลที่สําคัญตางๆ อยาง
เพียงพอ เพ่ือประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ  อยางไรก็ตาม  บางครั้งบริษัทฯ ไมสามารถจัดสงขอมูลทาง
การเงิน เพ่ือประกอบการพิจารณาในการประชุม ใหแกกรรมการไดพรอมกับหนังสือนัดประชุมที่ไดจัดสงให
กรรมการลวงหนาวันประชุมโดยเฉลี่ย 7 วัน  แตจะสงใหลวงหนาเพียง 1 วัน หรือเสนอในวันประชุม 

เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และบัญชีตางๆ  ถูกจัดเก็บอยางเปนหมวดหมู  และจัดขึ้นตามนโยบาย
บัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ 

สวนที่ 5   ระบบการติดตาม   บริษัทฯ จัดใหมีการติดตามผลการดําเนินงาน  โดยเปรียบเทียบกับ
เปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ไดต้ังไวเปนรายไตรมาส  การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน มี
ขึ้นอยางสม่ําเสมอ  โดยผูตรวจสอบภายในตองจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ เสนอโดยตรงตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  หากมีการตรวจพบขอบกพรองอันเปนสาระสําคัญ  จะตองรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
ระยะเวลาอันควร   รวมถึงการรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองดังกลาว 

11.  รายการระหวางกัน 
รายการระหวางกันของบริษัทฯ กับบริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของกันรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่มี

สาระสําคัญ มีดังนี้ 

11.1  รายไดและคาใชจายระหวางกัน 

 ประเภทกิจการ ลักษณะความสมัพันธ สําหรับป 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

   2544 2543 
   พันบาท พันบาท 
มูลคาซ้ือสินคา     
บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด สํานักพิมพผูผลิตวารสาร

เทคนคิ  และคูมอืวิศวกร 
บริษัทรวม 2,059 555 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดียกรุป จํากัด (มหาชน) สิ่งพิมพ ผูถอืหุน 8,349 1,769 
บริษัท เนชั่น เอก็มอนท  เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด สิ่งพิมพ บริษัททีเ่กี่ยวของกับผูถอืหุน 12,384 1,302 
     
คาเชาพื้นที่และคาบริการ     
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดียกรุป จํากัด (มหาชน) สิ่งพิมพ ผูถอืหุน 6,534 2,921 
บริษัท เนชั่น พรอพเพอรต้ีส จํากดั อสังหาริมทรัพย บริษัททีเ่กี่ยวของกับผูถอืหุน 1,062 797 
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 ประเภทกิจการ ลักษณะความสมัพันธ สําหรับป 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

   2544 2543 
   พันบาท พันบาท 
คาลิขสิทธ์ิ     
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดียกรุป จํากัด (มหาชน) สิ่งพิมพ ผูถอืหุน 210 108 
นายยนื  ภูวรวรรณ เจาของลิขสิทธิ์ 30 ช่ือ ผูถอืหุนและกรรมการ 253 52 
นายวัฒนา  เชียงกูล เจาของลิขสิทธิ์ 6 ช่ือ ผูถอืหุนและกรรมการ 81 15 
นายทนง  โชติสรยุทธิ ์ เจาของลิขสิทธิ์ 7 ช่ือ ผูถอืหุนและกรรมการ 172 12 
นายพงษศักดิ์  ศวิะภัทรกําพล เจาของลิขสิทธิ์ 3 ช่ือ ผูถอืหุนและกรรมการ 1 1 
นายฤทธิ์  ธีระโกเมน เจาของลิขสิทธิ์ 5 ช่ือ ผูถอืหุน - 1 

11.2  สินทรัพยและหนี้สินระหวางกัน 

 ประเภทกิจการ ลักษณะความสมัพันธ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
   2544 2543 
   พันบาท พันบาท 
คาเชาพื้นที่ และคาบรกิารคางจาย     
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดียกรุป จํากัด (มหาชน) สิ่งพิมพ ผูถอืหุน 685 - 
บริษัท เนชั่น พรอพเพอรต้ีส จํากดั อสังหาริมทรัพย บริษัททีเ่กี่ยวของกับผูถอืหุน 327 44 

เจาหนีก้ารคา     
บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด สํานักพิมพผูผลิตวารสาร

เทคนคิ และคูมอืวิศวกร 
บริษัทรวม 1,048 1,561 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดียกรุป จํากัด (มหาชน) สิ่งพิมพ ผูถอืหุน 3,162 - 
บริษัท เนชั่น เอก็มอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด สิ่งพิมพ บริษัททีเ่กี่ยวของกับผูถอืหุน 2,440 320 
บริษัท เนชั่น เอด็ดูเทนเมนท จํากัด สิ่งพิมพ บริษัททีเ่กี่ยวของกับผูถอืหุน 1,716 - 

คาลิขสิทธ์ิคางจาย     
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดียกรุป จํากัด (มหาชน) สิ่งพิมพ ผูถอืหุน 312 28 
นายฤทธิ์  ธีระโกเมน เจาของลิขสิทธิ์ 5 ช่ือ ผูถอืหุน 1 - 
นายยนื  ภูวรวรรณ เจาของลิขสิทธิ์ 30 ช่ือ ผูถอืหุนและกรรมการ 93 24 
นายวัฒนา  เชียงกูล เจาของลิขสิทธิ ์6 ช่ือ ผูถอืหุนและกรรมการ 32 7 
นายทนง  โชติสรยุทธิ ์ เจาของลิขสิทธิ์ 7 ช่ือ ผูถอืหุนและกรรมการ 110 5 

คาลิขสิทธ์ิจายลวงหนา     
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดียกรุป จํากัด (มหาชน) สิ่งพิมพ ผูถอืหุน 88 - 
นายวัฒนา  เชียงกูล เจาของลิขสิทธิ์ 6 ช่ือ ผูถอืหุนและกรรมการ 28 - 

 รายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญระหวางบริษัทฯ กับบริษัทรวม  และบริษัทที่เกี่ยวของกัน  รวมถึงบุคคลที่
เกี่ยวโยงกัน  มีการกําหนดราคาเปนตามราคาตลาด  ซึ่งสามารถเปรียบเทียบไดกับรายการที่เกิดขึ้นกับ
บุคคลภายนอก 
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มาตรการคุมครองผูลงทุน   ทางบริษัทฯ กําหนดใหรายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญระหวางบริษัทฯ 
กับบริษัทรวม  และบริษัทที่เกี่ยวของกัน  รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน  ผานที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการ
อิสระเขารวมประชุม  เพ่ือดูแลใหรายการระหวางกันเปนไปอยางยุติธรรม  และมีนโยบายการกําหนดราคาที่
เหมาะสม 

มาตรการหรอืขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน   ในกรณีที่บริษัทฯ มีการเขาทํา
รายการระหวางกันกับผูบริหาร  หรือผูถือหุน  หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน  บริษัทฯ จะพิจารณาถึงขนาดของรายการ
เปนสําคัญ  กลาวคือ  กรณีที่รายการดังกลาวมีขนาดของรายการไมอยูในเกณฑที่กําหนดโดยตลาดหลักทรัพยฯ  
คณะกรรมการไดมอบหมายใหกรรมการบริษัทฯ ที่เปนผูบริหาร  ซึ่งประกอบดวย  คุณทนง  โชติสรยุทธ  คุณ
วิบูลยศักดิ์  อุดมวนิช  และคุณพงษศักดิ์ ศิวะภัทรกําพล  สามารถเขาทํารายการดังกลาวได โดยใหกรรมการ
จํานวนสองในสามทานขางตนลงลายมือชื่อรวมกัน 

ผูบริหาร หรือผูถือหุน ที่มีสวนกรณีในรายการที่มีขนาดของรายการเขาเกณฑที่กําหนดโดยตลาด
หลักทรัพยฯ  ใหดําเนินการตามหลักเกณฑของประกาศที่เกี่ยวของดังกลาวโดยเครงครัด 

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการระหวางกัน ที่มีผูบริหาร หรือผูถือหุน ที่มีสวนไดเสียที่เกี่ยวของนั้น  จะอนุมัติโดยไม
มีผูไดเสียลงมติอนุมัติดวย 

นโยบายและแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต   บริษัทฯ อาจมีการทํารายการระหวาง
กันกับผูถือหุนรายใหญ  และกับผูบริหารของบริษัทฯ ในอนาคต  ซึ่งรายการที่เกิดขึ้นจะเปนในรูปของการทํา
สัญญาเชาพ้ืนที่  สัญญาบริการ  และสัญญาลิขสิทธิ์  ซึ่งเปนไปเพ่ือประโยชนทางการคาของบริษัทฯ เทานั้น 

12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
1) สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในระยะ 3 ปที่ผานมา 

(ก) สรุปรายงานการสอบบญัชี 
• งบการเงินท่ีสอบทานสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2544   ผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นแบบไมมี

เง่ือนไขตองบการเงินดังกลาว  ทั้งนี้ผูสอบบัญชี คือ นางสาววรรญา พุทธเสถียร บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม 
ซี จํากัด 

• การตรวจสอบงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2543   ผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นแบบ
ไมมีเง่ือนไขตองบการเงินดังกลาว  ทั้งนี้ผูสอบบัญชี คือ นายสมชาย คุรุจิตโกศล บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม 
ซี จํากัด 

• การตรวจสอบงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2542 และ 2541   ผูสอบบัญชีไดแสดง
ความเห็นแบบมีเง่ือนไขตองบการเงิน เกี่ยวกับบัญชีเงินลงทุนในบริษัทรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 
และ 2541 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 6 บริษัทฯ ไมไดรับรูสวนไดเสียจากเงินลงทุนในบริษัท
รวม สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542 และ 2541 ของบริษัทรวมเนื่องจากบริษัทรวมดังกลาวจัดทํา
งบการเงินยังไมแลวเสร็จ  ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542 และ 2541 
คือ นายสมชาย คุรุจิตโกศล บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด 
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(ก)  ตารางสรุปงบการเงิน 

บริษัท ซีเอ็ดยเูคชั่น จํากัด (มหาชน) 
งบดุล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 2543 2542 และ 2541 
  พันบาท   

สินทรัพย 2544 2543 2542 2541 
สินทรัพยหมุนเวียน 
     เงินสดและเงนิฝากธนาคาร 84,500 41,575 34,305 26,720 
     หลักทรัพยเผือ่ขาย-สุทธ ิ 192,302 157,607 176,460 100,121 
     ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธ ิ 70,860 42,137 51,664 45,459 
     สินคาคงเหลือ-สุทธ ิ 121,315 100,627 85,055 89,331 
     สินทรัพยหมนุเวียนอืน่     
        คาลิขสิทธิ์จายลวงหนา 4,673 2,561 4,419 5,301 
        คาแปลจายลวงหนา 6,025 5,953 7,522 8,699 
        อื่น ๆ   7,485 5,250 5,887 3,941 
รวมสินทรัพยหมนุเวียน 487,160 355,710 365,312 279,572 

เงินลงทนุระยะยาว -   10,749 10,549 10,549 
เงินลงทนุและเงินใหกูยืมแกบริษัทรวม     
     และบริษัทที่เกี่ยวของกัน-สุทธ ิ 9,653 8,813 8,292 7,903 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธ ิ 166,910 102,372 87,375 74,841 
สิทธิการเชาอาคาร 135,826 144,321 153,049 164,650 
สินทรัพยอื่น     
     ทรัพยสินรอจําหนาย 36,007 32,560 32,560 51,814 
     ที่ดินที่ไมไดใชดําเนินงาน 50,323 44,316 44,316 61,811 
     เงินค้ําประกนัและเงินมัดจํา 19,707 11,628 7,233 6,584 
             รวมสินทรัพย 905,586 710,469 708,686 657,724 
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บริษัท ซีเอ็ดยเูคชั่น จํากัด (มหาชน) 

งบดุล 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 2543 2542 และ 2541 
  พันบาท   

หนี้สินและสวนของผูถือหุน 2544 2543 2542 2541 
หนี้สินหมุนเวียน 
     เงินเบิกเกนิบัญชีธนาคาร 18,845 20,773 7,053 8,498 
     เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย 291,958 233,311 173,800 85,312 
     สวนของหนี้ระยะยาวทีถ่ึงกําหนดชําระในหนึ่งป - 7,836 44,467 33,385 
     หนี้สินหมุนเวียนอืน่     
            คาลิขสิทธิ์คางจาย 10,619 9,829 8,980 7,615 
            ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 34,035 22,274 11,557 4,155 
            คาใชจายคางจายอืน่ 11,062 10,782 4,678 4,471 
            อื่น ๆ  26,715 7,366 8,602 7,067 
                  รวมหนี้สินหมุนเวียน 393,234 312,171 259,137 150,503 
เงินกูยมืระยะยาว - 12,983 104,753 164,327 
หนี้สินอื่น 4,117 2,205 2,716 1,595 
             รวมหนี้สิน 397,351 327,359 366,606 316,425 
สวนของผูถือหุน 
          ทุนจดทะเบียน 
               หุนสามัญ 50,000,000 หุน @ 10.00 บาท - 500,000 500,000 500,000 
               หุนสามัญ 34,812,869 หุน @ 10.00 บาท 348,129 - - - 
        ทุนทีอ่อกและเรียกชําระแลว     
               หุนสามัญ 21,098,713 หุน @ 10.00 บาท  210,987 210,987 210,987 210,987 
สวนเกินมูลคาหุน 81,043 81,043 81,043 81,043 
รายการขาดทุนทีย่ังไมเกิดข้ึน – หลักทรัพยเผื่อขาย (5,921) (7,078) (1,436) - 
สวนเกินทนุจากการตีราคาสินทรพัย 35,051 - - - 
กําไรสะสม      
      จัดสรรแลว     
            สํารองตามกฎหมาย 8,938 5,550 5,439 5,439 
      ยังไมไดจัดสรร 178,137 92,608 46,047 43,830 
            รวมสวนของผูถือหุน 508,235 383,110 342,080 341,299 
                 รวมหนี้สินและสวนของผูถอืหุน 905,586 710,469 708,686 657,724 
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บริษัท ซีเอ็ดยเูคชั่น จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุน 
สําหรับป สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2544 2543 2542 และ 2541 

 พันบาท   
 2544 2543 2542 2541 

รายไดจากการดาํเนินงาน 
       รายไดจากการขาย 1,635,604 1,148,572 757,528 612,061 
       หนี้สูญรับคนื - - 11,962 - 
       รายไดอื่น 15,873 24,335 40,454 25,183 
       สวนแบงกําไรในบริษัทรวม 1,215 921 989 - 
                   รวมรายได 1,652,692 1,173,828 810,933 637,244 
คาใชจายจากการดําเนินงาน     
       ตนทุนขาย 1,143,310 791,151 517,509 431,703 
       คาใชจายในการขายและบรหิาร 324,174 271,120 218,825 163,826 
       รายการขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย 55 825 39,056 - 
       หนี้สงสัยจะสูญ 3,005 111 1,318 27,807 
       คาตอบแทนกรรมการ 588 588 489 850 
                  รวมคาใชจาย 1,471,132 1,063,795 777,197 624,186 
กําไร(ขาดทุน)กอนดอกเบีย้จาย     
       และภาษีเงินไดนิติบุคคล 181,560 110,033 33,736 13,059 
ดอกเบี้ยจาย (345) (8,228) (17,883) (32,754) 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (57,485) (34,034) (13,636) (5,577) 
กําไร(ขาดทุน)สุทธ ิ 123,730 67,771 2,217 (25,273) 
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนข้ันพ้ืนฐาน  (บาท) 5.86 3.21 0.11 (1.36) 
กําไร (ขาดทุน)ตอหุนปรับลด  (บาท) 5.55 - - - 

    
จํานวนหุนสามัญ (หนวย : หุน) 21,098,713 21,098,713 21,098,713 21,098,713 
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บริษัท ซีเอ็ดยเูคชั่น จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลีย่นแปลงสวนของผูถอืหุน 
สําหรับป สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2544 2543 2542 และ 2541 

 พันบาท   
 2544 2543 2542 2541 

หุนสามัญ 
             ยอดตนงวด 210,987 210,987 210,987 152,221 
             เพ่ิมทนุระหวางงวด - - - 58,766 
             ยอดปลายงวด 210,987 210,987 210,987 210,987 
สวนเกินมูลคาหุน     
             ยอดตนงวด 81,043 81,043 81,043 40,080 
             เพ่ิมระหวางงวด - - - 40,963 
             ยอดปลายงวด 81,043 81,043 81,043 81,043 
รายการขาดทุนทีย่ังไมเกิดข้ึน – หลักทรัพยเผื่อขาย     
              ยอดตนงวด (7,078) (1,436) - - 
              เพ่ิมระหวางงวด  1,157 (5,642) (1,436) - 
              ยอดปลายงวด (5,921) (7,078) (1,436) - 
สวนเกินทนุจากการตีราคาสินทรพัย 
             ยอดตนงวด - - - - 
             เพ่ิมระหวางงวด 36,930 - - - 
             ลดระหวางงวด (1,879) - - - 
             ยอดปลายงวด 35,051 - - - 
กําไร(ขาดทุน)สะสม 
      จัดสรรแลว 
         สํารองตามกฎหมาย 
             ยอดตนงวด 5,550 5,439 5,439 3,481 
             เพ่ิมระหวางงวด 3,388 111 - 1,958 
             ยอดปลายงวด 8,938 5,550 5,439 5,439 
     ยังไมไดจัดสรร     
             ยอดตนงวด 92,608 46,047 43,830 89,507 
             เพ่ิมระหวางงวด 123,730 67,771 2,217 1,343 
             ลดระหวางงวด (3,388) (111) - (27,231) 
             จายเงินปนผลระหวางงวด (34,813) (21,099) - (19,789) 
             ยอดปลายงวด 178,137 92,608 46,047 43,830 
              รวมสวนของผูถือหุน 508,235 383,110 342,080 341,299 
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บริษัท ซีเอ็ดยเูคชั่น จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรสะสม 
สําหรับป สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2544 2543 2542 และ 2541 

 พันบาท   
 2544 2543 2542 2541 

กําไรสะสมสวนทีย่ังไมไดจัดสรร 
       กําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรตนงวด 92,608 46,047 43,830 89,507 
       กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับป 123,730 67,771 2,217 (25,273) 
       จายเงินปนผล (34,813) (21,099) - (19,789) 
       จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย (3,388) (111) - (1,958) 
       ปรับปรุงรับรูสวนไดเสยีจากบริษัทรวม - - - 1,343 
รวมกําไรสะสมสวนที่ยังไมไดจัดสรรปลายงวด 178,137 92,608 46,047 43,830 
กําไรสะสมปลายงวดประกอบดวย     
       จัดสรรแลว     
              สํารองตามกฎหมาย 8,938 5,550 5,439 5,439 
       ยังไมไดจัดสรร 178,137 92,608 46,047 43,830 
รวมกําไรสะสม 187,075 98,158 51,486 49,269 
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บริษัท ซีเอ็ดยเูคชั่น จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด 
สําหรับป สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2544 2543 2542 และ 2541 

 พันบาท   
 2544 2543 2542 2541 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
     กําไร(ขาดทุน)สุทธ ิ 123,730 67,771 2,217 (25,273) 
     ปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)สุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)     

จากการดําเนินงาน     
        คาเสื่อมราคา-สินทรัพยที่ใชในการดําเนินงาน 32,500 26,918 22,510 23,581 

 คาเสื่อมราคา-สินทรัพยที่ไมใชในการดําเนินงาน     
และทรัพยสินรอการขาย 146 - - - 

 คาใชจายตัดจาย - - - 2,834 
        สิทธิการเชาตัดบัญชี 8,495 8,728 11,600 8,641 

รายการปรับปรุงขอผิดพลาดของสินทรัพยถาวร (941) - - - 
        (กําไร)ขาดทุนจากการขายทรัพยสิน (6) - - 42 
        รายการขาดทุนจากการโอนตัดทรัพยสินไมมตัีวตน - 201 - 2,079 
        รายการขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย 56 825 39,056 - 
        รายการขาดทุนจากสินคาชาํรุด 2,856 13,470 14,759 7,104 
        สํารองสินคาเสื่อมสภาพและสินคาสูญหาย 522 9,757 (655) 3,074 
        สํารองสินคาเคลื่อนไหวชา - 455 18,198 5,639 
        สํารองรับคืนสินคา 1,483 - (827) 725 
        หนี้สงสัยจะสูญ (หนี้สูญรับคืน) 3,005 111 (2,096) 27,807 
        สวนแบง(กําไร)ขาดทุนจากเงินลงทนุในบรษัิทรวม (1,215) (921) (988) - 
        (กําไร)ขาดทุนจากการขายหลักทรัพยเผื่อขาย 1,102 (726) 93 - 
        กําไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทรวมและ     
              บริษัทที่เกีย่วของ - (3) - - 
        ขาดทุนจากการรับคืนเงินลงทุนในบริษัทยอย - - - 78 
        คาเผื่อการลดราคาในเงินลงทุน - - - 1,007 
        กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยน     
             สินทรพัยและหนี้สินดําเนินงาน 171,733 126,586 103,867 57,338 
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 พันบาท   

 2544 2543 2542 2541 
        (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ (33,211) 10,061 (3,542) 11,653 
        (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในสินคาคงเหลือ (24,067) (39,255) (28,025) 11,010 
        (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในคาลิขสิทธิจ์ายลวงหนา (2,111) 1,857 883 596 
        (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในคาแปลจายลวงหนา (72) 1,569 1,177 2,472 
        (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในสินทรัพยหมุนเวียนอืน่ (2,235) (8) (1,686) (874) 
        (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในเงินค้ําประกันและเงินมัดจํา (8,079) (4,395) (649) - 
        (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในสินทรัพยอื่น - - - (2,215) 
        เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย 58,647 59,511 88,488 5,362 
        เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในคาลิขสิทธิ์คางจาย 790 850 1,365 (2,386) 
        เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 11,760 10,718 7,402 2,912 
        เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในคาใชจายคางจายอื่น 281 6,104 207 3,227 
        เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในหนี้สินหมนุเวียนอืน่ 19,350 (1,236) 1,534 (3,317) 
        เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในหนี้สินอืน่ 1,912 (511) 1,120 1,064 
     เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมดําเนนิงาน 194,698 171,851 172,141 86,842 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน      
        ซื้อหลักทรพัยเผือ่ขาย (107,000) (32,000) (92,750) (100,121) 
        เงินสดรับจากการขายหลักทรัพยเผื่อขาย 82,909 45,937 14,882 - 

(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในเงินลงทนุบริษัทยอย (25) - - - 
        เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวม      
                      และบริษัทที่เกีย่วของ - 3  - - 
        รับคืนเงินลงทุนในบริษัทยอย - - - 2,874 
        (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในเงินลงทุนระยะยาว 200 (200) - - 
        เงินปนผลรับจากบริษัทรวม  400 400 600 400  
        ซื้อทรัพยสนิ (70,045) (42,940) (35,045) (21,558) 
        เงินสดรับจากการขายทรัพยสิน 6 - - 62 
        (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในทรัพยสินรอจําหนาย - - (2,307) (1,205) 
        (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในที่ดินอาคารที่ไมไดใชดําเนนิงาน (658) - - (234) 
เงินสดสุทธไิดรับ(ใชไป)ในกิจกรรมการลงทุน (94,213) (28,800) (114,620) (119,782) 
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บริษัท ซีเอ็ดยเูคชั่น จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด 
สําหรับป สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2544 2543 2542 และ 2541 

 พันบาท   
 2544 2543 2542 2541 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
        เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (1,928) 13,719 (1,444) (6,545) 
        เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเงินกูยืมระยะสั้น - - - - 
        เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเงินกูยืมจากบริษัทยอย - - - (3,000) 
        เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเงินกูยืมระยะยาว (20,819) (128,401) (48,492) (25,142) 
        เงินรบัจากการเพิ่มทุน - - - 58,766 
        สวนเกินมลูคาหุน - -   - 40,963 
        จายเงินปนผล (34,813) (21,099) - (19,789) 
     เงินสดสุทธิไดรับ(ใชไป)ในกิจกรรมการจัดหาเงิน (57,560) (135,781) (49,936) 45,253 

เงินสดและเงนิฝากธนาคารเพิ่มข้ึน(ลดลง) 42,925 7,270 7,585 12,313 
เงินสดและเงนิฝากธนาคาร ณ วันตนงวด 41,575 34,305 26,720 14,407 
เงินสดและเงนิฝากธนาคาร ณ วันสิ้นงวด 84,500 41,575 34,305 26,720 
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพ่ิมเติม     
     1.  เงินสดทีจ่ายในระหวางปสําหรับ     
         ดอกเบี้ยจาย 345 8,272 17,964 33,005 
         ภาษีเงินไดนิติบุคคล 45,725 23,317 4,155 1,509 
     2. รายละเอียดเพ่ิมเติมในรายการที่ไมเปนตัวเงิน 

2.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 และ 2543  บริษัทฯ ไดปรับปรุงรายการกําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดข้ึนจากการปรับ
มูลคาเงินลงทนุในหลักทรัพยเผือ่ขาย กับสวนของผูถอืหุนจํานวนเงิน 1.16 ลานบาท  และ (5.64) ลานบาท 
ตามลําดับ 

2.2 สําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2544  บริษัทฯ ไดประเมนิราคาทีดิ่นและอาคารเพิม่ข้ึนจํานวนเงิน 36.93 ลานบาท 
2.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544  บริษัทฯ จัดประเภทบัตรเงินฝากจากเงินลงทุนระยะยาวเปนเงินลงทนุระยะส้ัน 

จํานวนเงนิ 10.55 ลานบาท  
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(ข)  ตารางสรุปงบการเงิน 

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio) 
อัตราสวน 2544 2543 2542 2541 

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.24 1.14 1.40 1.84 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.88 0.77 0.33 0.47 
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.55 0.60 0.83 0.61 
อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) 3.72 3.40 2.87 2.59 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วัน) 97 106 125 139 
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 6.26 4.84 3.25 2.81 
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)  57 74 111 128 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา) 3.85 3.44 3.31 3.83 
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน) 93 105 109 94 
Cash Cycle (วัน) 61 76 127 173 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร ( Profitability Ratio) 
อัตราสวน 2544 2543 2542 2541 

อัตรากําไรข้ันตน 30.10% 31.12% 33.00% 29.52% 
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน 7.56% 5.90% 0.29% -4.12% 
อัตรากําไรอืน่ 0.01% 0.14% 0.11% -0.17% 
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร 113.37% 135.76% 165.73% 155.32% 
อัตรากําไรสุทธ ิ 7.49% 5.77% 0.27% -3.97% 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน 27.76% 18.69% 0.65% -8.07% 

  
อัตราสวนแสดงประสทิธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)   

อัตราสวน 2544 2543 2542 2541 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย 15.31% 9.55% 0.32% -3.94% 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร 62.51% 51.97% 44.04% 23.43% 
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 2.05 1.65 1.19 0.99 

    
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)   

อัตราสวน 2544 2543 2542 2541 
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถอืหุน (เทา) 0.78 0.85 1.07 0.93 
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา) 698.58 24.59 10.79 3.74 
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (cash basis) 1.30 0.96 1.00 0.50 
อัตราการจายเงินปนผล 85.26% 51.37% 104.69% 113.54% 
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12.2 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน 

ภาพรวมของผลการดําเนนิงานทีผ่านมา  

   2544        2543        2542        2541 
รายไดรวม (ลานบาท)                   1,652.7      1,173.8       810.9     637.2 
อัตราการเติบโตจากปกอน (%)          +40.8        +44.8       +27.3 -5.2 

ตลอดระยะเวลา 3 ปที่ผานมา  บริษัทฯ สามารถสรางระดับการเติบโตของรายได  และกําไร ใหเพ่ิมขึ้นอยาง
ตอเนื่อง  ทั้งรายไดจากการขายหนังสือ  รายไดจากการโฆษณา  เปนที่นาพอใจ  การเติบโตหลักมาจากการเพิ่มชอง
ทางการจัดจําหนายผานรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  ซึ่งเปนรานหนังสือของบริษัทฯ รวม 88 สาขา  และรานเครือขายอีก  
6 สาขา ณ ส้ินธันวาคม 2544  และการเพิ่มกําลังการผลิตหนังสือใหมของบริษัทฯ ที่มีสัดสวนหนังสือที่ขายดีมากขึ้น  
ซึ่งเปนผลจากการที่บริษัทฯ เนนนโยบายการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํากําไรระยะยาวเปนหลัก  โดยการควบคุม
คาใชจายใหเหมาะสม  การลดยอดขายที่ไมมีคุณภาพลง  การเลือกผลิตและจัดจําหนายเฉพาะสินคาที่มีความตองการ
ของตลาด 

การเติบโตนี้  เปนสัญญาณที่ยืนยันกระแสความตื่นตัวในการรับรูขาวสารของประชาชนที่มีเพ่ิมขึ้น  และการ
ปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีไดเปนอยางดี แมจะยังอยูในภาวะเศรษฐกิจซบเซา 

ผลการดําเนนิงาน   สําหรับผลการดําเนินงานป 2544 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544  บริษัทฯ มีรายไดรวม 
1,652.69 ลานบาท  เพ่ิมขึ้น 478.86 ลานบาท  หรือเพ่ิมขึ้น 40.8 %  สงผลใหบริษัทฯ มีกําไรจากการดําเนินงานกอน
ดอกเบี้ยจายและภาษีเปนจํานวนเงิน 181.56 ลานบาท  เพ่ิมสูงมากขึ้นถึง 71.53 ลานบาท  หรือเพ่ิมขึ้น 65.0 %  
สงผลใหบริษัทฯ มีความสามารถในการทํากําไรเปน 7.5 % ตอรายไดรวม  ซึ่งสูงขึ้นกวาปกอน  และบริษัทฯ มีกําไร
สุทธิสําหรับป 2544 เปนจํานวนเงิน 123.73 ลานบาท  เพ่ิมขึ้น 55.96 ลานบาท  หรือเพ่ิมขึ้น 82.6 %  โดยมีการ
ปรับปรุงความสามารถในการทํากําไร  และมีผลกระทบที่สําคัญ  ดังนี้ 

1. มีการเปดรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรไดเพ่ิมขึ้นอีก 28 สาขา  โดยมีสาขาและรานเครือขายทั้งส้ินรวม 94 สาขา  
สรางยอดขาย 1,303.48 ลานบาท  เพ่ิมขึ้น 414.64 ลานบาท  หรือเพ่ิมขึ้น 46.7%  ขณะที่บริษัทฯ สามารถ
ควบคุมคาใชจายในการดําเนินงานใหสูงขึ้นเพียงเล็กนอย  นอกจากนี้ ยังทําใหหนังสือที่บริษัทฯ ผลิตและ
จําหนาย ขายไดเปนสัดสวนที่มากขึ้นตามไปดวย  จึงทําใหสัดสวนกําไรขั้นตนตอยอดขายรวมของบริษัทฯ 
ใกลเคียงกับปกอน คือ  30.1 %  และบริษัทฯ ยังคงรักษาระดับรายไดจากการจัดจําหนายและโฆษณาไวได
โดยลดลงเพียงเล็กนอย  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรายไดจากการจัดงาน Thailand Electronics & Industrial 
Technology 2001 ที่มากกวาปกอนถึง 36.2 %  ซึ่งมีคาใชจายคงที่ในการจัดงานสวนหนึ่ง ที่สงผลใหกําไร
ขั้นตนของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้น  จากสาเหตุ 2 ประการนี้  สงผลใหบริษัทฯ มีตนทุนขายตอรายไดจากการขาย
ลดลง 1.02 % จากป 2543 

2. บริษัทฯ มีรายไดอ่ืน 17.09 ลานบาท  ไดแก  เงินปนผลจากเงินลงทุนระยะส้ัน 6.65 ลานบาท  เปนตน 
3. ผลของการชําระเงินกูจากเงินเพ่ิมทุน  สงผลใหบริษัทฯ มีอัตรากําไรตอรายไดจากการขายเพิ่มขึ้น จาก 5.9 % 

ในป 2543 เปน 7.6 % ในป 2544 
4. คาใชจายในการขายและบริหาร ป 2544 ลดลงเหลือ 19.8 % ตอรายไดรวม  เทียบกับป 2543 อยูที่ 23.2 % 

ตอรายไดรวม  เนื่องจากในป 2543 บริษัทฯ ไดมีการบันทึก สินคาชํารุด  สํารองสินคาเคล่ือนไหวชา และ
เส่ือมสภาพ 23.68 ลานบาท  และในไตรมาส 4 ป 2543  บริษัทฯ ไดประเมินทรัพยสินรอจําหนาย  ที่ดินและ
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อาคารที่ไมใชดําเนินงานทั้งจํานวน  และไดรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย เปนจํานวนเงิน 0.82 
ลานบาท  ในขณะที่ป 2542 บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยเทากับ 39 ลานบาท 

สําหรับผลการดําเนินงานป 2543 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543  บริษัทฯ มีรายไดรวม 1,173.83 ลานบาท
เพ่ิมขึ้น 362.90 ลานบาท  หรือเพ่ิมขึ้น 44.8 %  สงผลใหบริษัทฯ มีกําไรจากการดําเนินงานกอนขาดทุนจากการดอย
คาของสินทรัพย  ดอกเบี้ยจาย และภาษี เปนจํานวนเงิน 110.86 ลานบาท  เพ่ิมสูงขึ้นมากถึง 38.07 ลานบาท  หรือ
เพ่ิมขึ้น 52.3 %  สงผลใหบริษัทฯ มีความสามารถในการทํากําไรเปน 5.8 % ตอรายไดรวม  ซึ่งใกลเคียงกับปกอน  
และบริษัทฯ มีกําไรสุทธิสําหรับป 2543 เปนจํานวนเงิน 67.77 ลานบาท  เพ่ิมขึ้น 65.55 ลานบาท  หรือ 2,957.1 %  
โดยมีการปรับปรุงความสามารถในการทํากําไร  และมีผลกระทบที่สําคัญ  ดังนี้ 

1. มีการเปดรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร ไดเพ่ิมขึ้นอีก 19 สาขา  โดยมีสาขาและรานเครือขายทั้งส้ินรวม 66 สาขา  
สรางยอดขาย 894 ลานบาท  เพ่ิมขึ้น 352 ลานบาท  หรือเพ่ิมขึ้น 64.9 %  ขณะที่บริษัทฯ สามารถควบคุม
คาใชจายในการดําเนินงานใหสูงขึ้นเพียงเล็กนอย  นอกจากนี้ ยังทําใหหนังสือที่บริษัทฯ ผลิตและจําหนาย 
ขายไดเปนสัดสวนที่มากขึ้นตามไปดวย  จึงทําใหสัดสวนกําไรขั้นตนตอยอดขายรวมของบริษัทฯ ใกลเคียงกับ
ปกอน คือ  31.1 %  และบริษัทฯ ยังคงรักษาระดับรายไดจากการจัดจําหนายและโฆษณาไวได โดยลดลงเพียง
เล็กนอย  และบริษัทฯ มีรายไดจากการจัดงาน Thailand Electronics & Industrial Technology 2000 มากขึ้น
กวาปกอน 87.6 %  ซึ่งมีตนทุนคงที่สวนหนึ่ง  จึงทําใหมีกําไรขั้นตนจากการจัดงานดังกลาวเพ่ิมขึ้น  จาก
สาเหตุ 3 ประการนี้  สงผลใหบริษัทฯ มีตนทุนขายตอรายไดจากการขายลดลง 0.95 % จากป 2542 

2. บริษัทฯ มีรายไดอ่ืน 25.26 ลานบาท  ไดแก  เงินปนผลจากเงินลงทุนระยะส้ัน 12 ลานบาท  เปนตน 
3. ผลของการชําระเงินกูจากเงินเพ่ิมทุน  สงผลใหบริษัทฯ มีอัตรากําไรตอรายไดจากการขายเพิ่มขึ้น จาก 0.3 % 

ในป 2542 เปน 5.9 % ในป 2543 
4. บริษัทฯ ไดมีการบันทึก สินคาชํารุด สํารองสินคาเคล่ือนไหวชา และเส่ือมสภาพ 23.68 ลานบาท  จึงทําให

คาใชจายในการขายและบริหารยังคงที่ที่ระดับ 23.4 % ตอรายไดรวม  เทียบกับป 2542 อยูที่ 27.0 % ตอ
รายไดรวม  และในไตรมาส 4 บริษัทฯไดประเมินทรัพยสินรอจําหนาย ที่ดินและอาคารที่ไมใชดําเนินงานทั้ง
จํานวน  และไดรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยเปนจํานวนเงิน 0.82 ลานบาท  ในขณะที่ป 2542  
บริษัทฯมีขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยเทากับ 39 ลานบาท 

ฐานะการเงิน   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544  บริษัทฯมีสินทรัพยรวมท้ังส้ิน 905.59 ลานบาท  หรือเพ่ิมขึ้น
ประมาณ 27.5 %  โดยสินทรัพยหลักของบริษัทฯ ประกอบดวย 

− ที่ดิน  อาคาร  และอุปกรณ 166.91 ลานบาท  
− สิทธิการเชาอาคาร 135.83 ลานบาท  
− หลักทรัพยเผื่อขาย 192.30 ลานบาท  และ 
− สินคาคงเหลือ 121.32 ลานบาท  

สินทรัพยรวม  เพ่ิมขึ้นจากป 2543 เทากับ 195.12 ลานบาท  การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสินทรัพยรวมดังกลาว
เปนผลมาจาก 

− ที่ดิน  อาคาร  และอุปกรณ สุทธิเพ่ิมขึ้นประมาณ 64.54 ลานบาท  เกิดจากการตีราคาที่ดิน และอาคาร
เพ่ิมขึ้น  เปนจํานวนเงิน 36.21 ลานบาท  เพ่ือใหเปนไปตามราคาที่ผูประเมินราคาอิสระ ไดทําการ
ประเมินไว  และ 
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− คาตกแตงอาคารเพิ่มขึ้น จํานวนเงิน 34.66 ลานบาท  เนื่องจากบริษัทฯ เพ่ิงยายสํานักงานใหญ มาที่
อาคารเนชั่นทาวเวอรเมื่อตนป 2544  และคาตกแตงอาคารสาขาที่เปดเพ่ิมขึ้นในป 2544 อีก 28 สาขา 

− ลูกหนี้การคา และต๋ัวเงินรับ เพ่ิมขึ้น 28.72  ลานบาท  เพราะกิจการมียอดขายสงเพ่ิมขึ้น 
− หลักทรัพยเผื่อขาย เพ่ิมขึ้นจาก 168.36 ลานบาท  เปน 192.30 ซึ่งเพ่ิมขึ้น 23.95 ลานบาท  
− สินคาคงเหลือของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้นจาก 100.63 ลานบาท  เปน 121.32 ลานบาท  ซึ่งเพ่ิมขึ้น 20.69 ลาน

บาท  เนื่องจากบริษัทฯ เปดสาขาเพิ่มขึ้น  จึงสงผลใหปริมาณสินคาคงเหลือเพ่ิมขึ้น  

ดานหนี้สิน  บริษัทฯมีหนี้สินรวม 397.35 ลานบาท  เพ่ิมขึ้นจากป 2543 จํานวน 69.99 ลานบาท  โดยในไตรมาส 
1 ป 2544 นี้  บริษัทฯ สามารถชําระหนี้เงินกูยืมระยะยาวทั้งหมด  ในขณะที่จํานวนเจาหนี้การคาและหนี้สินหมุนเวียน
อ่ืนเพ่ิมขึ้นจากป 2543  สงผลใหหนี้สินรวมของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้นเล็กนอยจากป 2543  ดานสวนของผูถือหุนเพ่ิมขึ้น 
125.12 ลานบาท จากการที่บริษัทฯมีกําไรสุทธิสําหรับป 2544 เทากับ 123.73 ลานบาท  และมีสวนเกินทุนจากการตี
ราคาสินทรัพยเพ่ิมอีก 35.05 ลานบาท  และจายเงินปนผลจากการดําเนินงานป 2543 จํานวนเงิน  34.81 ลานบาท 

จากขอมูลทางการเงินขางตน  สงผลใหอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ลดลงเล็กนอย  จาก 0.85 เทาในป 
2543 เปน 0.78 เทาในป 2544 

สําหรับสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543  เปนจํานวนเงิน 710.47 ลานบาท  เพ่ิมขึ้น 1.78 ลานบาท  
หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 0.3  สาเหตุหลัก คือ  สินคาคงเหลือเพ่ิมขึ้น 16 ลานบาท  และเงินสดเพ่ิมขึ้น 7 ลานบาท  เนื่องจาก
การขยายสาขาเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว  จึงทําใหสินคาและเงินสดหมุนเวียนเพ่ิมมากขึ้น  และหลักทรัพยเผื่อขายลดลง 19 
ลานบาท  เนื่องจากขายคืนเงินลงทุนบางสวน  เพ่ือนํามาจายคืนเงินกูระยะยาว 

หนี้สินรวม วันที่ 31 ธันวาคม 2543  เปนจํานวนเงิน 327.36 ลานบาท  ลดลง 39 ลานบาท  หรือลดลง 11 %
สาเหตุหลัก คือ  จายคืนเงินกูยืมระยะยาว 

สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543  เปนจํานวนเงิน 383.11 ลานบาท  เพ่ิมขึ้น 41.03 ลานบาท  หรือ
เพ่ิมขึ้น 12.0 % 

กระแสเงินสดและความเพียงพอของโครงสรางเงินทุน 
  2544            2543            2542            2541 

กระแสเงินสดจากกิจการการดําเนินงาน 194.69 171.85 172.14 86.84 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน (ใชไป) (94.21) (28.8) (114.62) (119.78) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน (ใชไป) (57.56) (135.78) (49.94) 45.25 
กระแสเงินสดสุทธิ ไดมา (ใชไป) 42.92 7.27 7.58 12.31 

ในไตรมาสแรกป 2544  บริษัทฯ สามารถชําระหนี้เงินกูยืมระยะยาวไดทั้งหมด  โครงสรางเงินทุนของบริษัทฯ 
จะมาจากสวนของผูถือหุน  และกระแสเงินสดของบริษัทฯ เปนสําคัญ  การที่บริษัทฯ มีรายไดจากการขายเพิ่มมากขึ้น 
ประกอบกับบริษัทฯ ไดชําระหนี้เงินกูระยะยาวจนหมด  และเหลือเพียงเงินเบิกเกินบัญชีเพียงเล็กนอย  สงผลให
อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ยสูงขึ้นมาก  เนื่องจากบริษัทฯ มีภาระดอกเบี้ยเพียงเล็กนอยเทานั้น 

สําหรับป 2543  บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเล็กนอย  โดยบริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงานเทากับ 171.85 ลานบาท  ในขณะที่กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนเทากับ 28.8 ลานบาท  เนื่องจาก
บริษัทฯมีการลงทุนในหนวยลงทุนและสินทรัพยถาวรเพิ่มขึ้น  และกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมการจัดหาเงินเทากับ 
135.78 ลานบาท  โดยเปนผลจากบริษัทฯ ไดชําระหนี้เงินกูยืมระยะยาว  และจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนของบริษัท 
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ณ ส้ินป 2543  บริษัทมีหนี้ระยะยาวเหลือเพียงเล็กนอย  และมีหนี้เงินกูเบิกเกินบัญชีอีกจํานวนหนึ่ง  เพ่ือใช
เปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

13. ขอมูลอ่ืนที่เก่ียวของ 
--ไมมี – 
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สวนที่ 3 
การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 
 
 
 

“ขาพเจาไดตรวจสอบขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว  ขอรับรองวา  ขอมูลดังกลาวถูกตอง
ครบถวน  ไมเปนเท็จ  ไมทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด  หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ อันอาจทําใหบุคคลผูเขาซื้อ
หลักทรัพยเสียหาย 

ในกรณีนี้  เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมด เปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน  
ขาพเจาไดมอบหมายให  นายทนง โชติสรยุทธ  เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย  หากเอกสารใดไมมี
ลายมือชื่อของ นายทนง โชติสรยุทธ  กํากับไว  ขาพเจาจะถือวา ไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูล
ไว” 

 
ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

1.  นายทนง  โชติสรยุทธ กรรมการ  
2.  นายวิบูลยศักดิ์  อุดมวนิช กรรมการ  
3.  นายพงษศักดิ์  ศิวะภัทรกําพล กรรมการ  

 
 

ชื่อผูรับมอบอํานาจ ตําแหนง ลายมือชื่อ 
นายทนง  โชติสรยุทธ กรรมการ  
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1.  รายชื่อคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) ณ  25 ธันวาคม 2544 ประกอบดวย 20 ทาน ดังนี้ 

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง อาย ุ
(ป) 

คุณวุฒ ิ
ทางการศกึษา 

สัดสวนการถอื
หุนในบริษัท (%) ประวัตกิารทาํงาน 

1. นายธนาชยั  ธีรพัฒนวงศ 
     ประธานกรรมการ 

58 อาชีวะ โรงเรียนอัสสัมชัญ
พาณิชยพระนคร 

ไมม ี 2542-ปจจุบัน 
 
2539-ปจจุบัน 
 
 
2539-ปจจุบัน 
 
2530-ปจจุบัน 

ประธานกรรมการ 
บมจ.ซีเอ็ดยเูคชัน่ 
รองประธานกรรมการบริษัท 
บจก. สยามอนิโฟเทนเมนท 
สถานีโทรทัศน ITV 
กรรมการ 
บมจ. ซีเอ็ดยเูคชัน่ 
ประธานกรรมการบริหาร 
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป 

2. นายทนง  โชติสรยุทธ 
     กรรมการและกรรมการผูจัดการ 

49 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาไฟฟา 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

3.689% 2530-ปจจุบัน 
 
2528-2530 

กรรมการผูจัดการ 
บมจ. ซีเอ็ดยเูคชัน่ 
รองกรรมการผูจดัการดานการตลาด 
บมจ. ซีเอ็ดยเูคชัน่ 

3. นายวิบูลยศักดิ์  อุดมวนิช 
กรรมการและ 
รองกรรมการผูจดัการ 

48 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาไฟฟา 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

0.005% 2530-ปจจุบัน 
 
2528-2530 

กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ 
บมจ. ซีเอ็ดยเูคชัน่ 
รองกรรมการผูจดัการดานการผลิต 
บมจ. ซีเอ็ดยเูคชัน่ 

4. นายพงษศักดิ์  ศวิะภัทรกําพล 
      กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ 

49 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาไฟฟา 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2.693 % 2536-ปจจุบัน 
 
2533-2536 
 

กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ 
บริษัทซเีอ็ดยเูคชัน่ จํากัด (มหาชน) 
บรรณาธิการบริหารฝายวารสารไมโครคอมพิวเตอร 
บริษัท ซีเอ็ดยเูคชั่น จํากัด (มหาชน) 

5. นายสมบูรณ  ชินสวนานนท  
      กรรมการอิสระ 

53 Master of 
Management(Finance)Nor
thwestern 
University,U.S.A 

0.047 % 2538-ปจจุบัน  
 
2538-2542 

กรรมการอิสระ 
บริษัท ซีเอ็ดยเูคชั่น จํากัด (มหาชน) 
รองกรรมการผูจดัการ 
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

6. รศ.ยืน  ภูวรวรรณ 
      กรรมการ 

51 ปริญญาโท สาขาวิศวกรรม
อุตสาหการและการจัดการ
สถาบันเทคโนโลยีแหง
เอเชีย 

2.386 % 2533-ปจจุบัน 
 
2533-ปจจุบัน 

กรรมการ 
บริษัท ซีเอ็ดยเูคชั่น จํากัด (มหาชน) 
ผูอํานวยการ สํานักบริการคอมพวิเตอร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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ชื่อ-สกุล/ตําแหนง อาย ุ
(ป) 

คุณวุฒ ิ
ทางการศกึษา 

สัดสวนการถอื
หุนในบริษัท (%) ประวัตกิารทาํงาน 

7. นายวัฒนา  เชียงกูล 
      กรรมการ 

50 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาไฟฟา 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

1.730% 2534-ปจจุบัน 
 

กรรมการผูจัดการ 
บจก.โททัล เอน็จเินียริ่ง แอนด 
เมนเทนแนนสเซอรวิส  

8. นายไพรัช  สิฏฐกุล 
        กรรมการ 

53 วิศวกรรมศาสตร บัณฑิต
สาขาไฟฟาสื่อสาร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

0.745% 2533-ปจจุบัน 
 

วิศวกรระดับ 11  สังกัดสวนกลาง ฝบฟ. 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
 

9. นายประวทิย  ตันติวศินชยั   
      กรรมการตรวจสอบ 

46 ปริญญาตรีทางบญัชี 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ไมม ี 2542-ปจจุบัน 
       
2537-ปจจุบัน 

กรรมการ 
บริษัท ซีเอ็ดยเูคชั่น จํากัด (มหาชน) 
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 
บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต จํากัด 

10. นายสุทธิชัย  หยุน 
      กรรมการ 

57 อาชีวะ โรงเรียน 
อัสสัมชัญพาณิชย 
พระนคร 

ไมม ี 2539-ปจจุบัน 
 
 
2539-ปจจุบัน 

รองประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท สยามอินโฟเทนเมนท จํากัด – สถานีโทรทศัน 
ITV 
กรรมการ 
บริษัท ซีเอ็ดยเูคชั่น จํากัด (มหาชน) 

11. นายสมชาย  หาญจิตตเกษม  
กรรมการตรวจสอบและ 
กรรมการอิสระ 

41 ปริญญาโท ไมม ี 2541-ปจจุบัน 
 
2539-ปจจุบัน  

กรรมการ 
บริษัท ซีเอ็ดยเูคชั่น จํากัด (มหาชน) 
รองกรรมการผูจดัการ 
บริษัท เอ็ม เค เรส โตรองค จํากัด 

12. นายยจูีน เอส เดวิส 
      กรรมการ 

47 ปริญญาโท มหาวิทยาลัย 
นิวยอรค สหรัฐอเมริกา 

ไมม ี 2541-ปจจุบัน 
      
2534-ปจจุบัน 
2532-2534   

กรรมการ 
บริษัท ซีเอ็ดยเูคชั่น จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ฟนันซา จาํกัด 
ธนาคารเชสเมนฮัตตัน จํากัด 

13. นายวรสิทธิ์  โภคาชัยพัฒน  
      กรรมการ 

38 ปริญญาโท มหาวิทยาลัย 
เบนทลียคอลเลจ 
สหรัฐอเมริกา 

ไมม ี 2541-ปจจุบัน 
       
2534-ปจจุบัน 

กรรมการ 
บริษัท ซีเอ็ดยเูคชั่น จํากัด (มหาชน) 
บริษัท  ฟนันซา  จํากัด 

14. นายสาโรช  ล้ําเลิศประเสริฐกุล 
       ประธานกรรมการตรวจสอบ 

39 บัญชีมหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร 

ไมม ี 2542-ปจจุบัน     
                       
2537-ปจจุบัน 
 

กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ซีเอ็ดยเูคชั่น จํากัด (มหาชน) 
กรรมการผูจัดการ 
บริษัท เอซีที แมเนจเมนท จํากัด 
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ชื่อ-สกุล/ตําแหนง อาย ุ
(ป) 

คุณวุฒ ิ
ทางการศกึษา 

สัดสวนการถอืหุน
ในบริษทั (%) ประวัตกิารทาํงาน 

15. นางสาวพจนี  นิราศรพ 
      ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
      สายงานการตลาดและผลิตภณัฑ 

45 วิทยาศาสตรบัณฑิต 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ไมม ี 2536-ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
สายงานการตลาดและผลิตภัณฑ 
บริษัท ซีเอ็ดยเูคชั่น จํากัด (มหาชน) 

16. นางมณฑลี  โชติสรยุทธ 
      ผูชวยกรรมการผูจัดการ  
      สายงานซเีอด็บุคเซ็นเตอร 

44 การศึกษาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยา
เขตปทุมวัน 

ไมม ี 2539-ปจจุบัน  
  

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
บริษัท ซีเอ็ดยเูคชั่น จํากัด (มหาชน) 
ผูอํานวยการซีเอด็บุคเซ็นเตอร 
บริษัท ซีเอ็ดยเูคชั่น จํากัด (มหาชน) 

17. นางกาญจนา  เจริญวงษ 
      ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
      สายงานขายและจัดจําหนาย 
 

45 ปริญญาตร ี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ไมม ี 2541-ปจจุบัน 
                  
          
2536-2538  
 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
สายงานขายและจัดจําหนาย 
บริษัท ซีเอ็ดยเูคชั่น จํากัด (มหาชน) 
ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายบริหารกลาง 
ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 
บริษัท ซีเอ็ดยเูคชั่น  จํากัด (มหาชน) 

18. นางนุชนารถ  กองวิสัยสุข 
        ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
      สายงานวารสาร 
 

47 บริหารธุรกิจ (การตลาด) 
มหาวิทยาลัย 
รามคําแหง 

ไมม ี 2544-ปจจุบัน 
 
2542-2543 
 
2522-2542 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ  สายงานวารสาร 
บริษัท ซีเอ็ดยเูคชั่น จํากัด (มหาชน) 
ผูอํานวยการกลุมวารสารดานอิเล็กทรอนิกส 
และอุตสาหกรรม  บริษัท ซีเอ็ดยเูคชั่น จํากัด 
(มหาชน) 
ผูจัดการโฆษณากลุมวารสาร ดานอิเล็กทรอนิกส 
บริษัท ซีเอ็ดยเูคชั่น จํากัด (มหาชน) 

19. นางสาวสจิพัฒน  พุมพึ่งพุทธ 
        ผูจัดการแผนกการเงิน 
 

39 บริหารการจัดการ 
มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

ไมม ี 2534-ปจจุบัน 
 
2528-2534 

ผูจัดการแผนกการเงิน 
บริษัท ซีเอ็ดยเูคชั่น จํากัด (มหาชน) 
พนักงานบัญชี-การเงิน 
บริษัท ซีเอ็ดยเูคชั่น จํากัด (มหาชน) 

20. นางสาวอารี  แซอึ้ง 
      ผูจัดการแผนกบัญชี 
 

30 ประกาศนยีบัตรบัณฑิต  
มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร 

ไมม ี เม.ย.2544-ปจจบุัน 
 
ธ.ค.2543-ม.ีค. 2544 
 
2537-พ.ย.2543 

ผูจัดการแผนกบญัชี 
บริษัท ซีเอ็ดยเูคชั่น จํากัด (มหาชน) 
ผูจัดการแผนกตรวจสอบภายใน 
บริษัท ซีเอ็ดยเูคชั่น จํากัด (มหาชน) 
บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด 
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2.  รายละเอยีดเก่ียวกบัผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม  
 

ผูถือหุนรายใหญ รายชือ่บริษัท บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น บริษทัยอย บริษทัรวม 
1 2 

 1. นายธนาชัย  ธีรพัฒนวงศ x   x  
 2. นายทนง  โชติสรยุทธ /, // x /   
 3. นายวิบูลยศักดิ์  อุดมวนิช /, // /    
 4. นายพงษศักดิ์  ศิวะภัทรกําพล /, // /    
 5. นายสมบูรณ  ชินสวนานนท /, ***     
 6. รศ. ยืน  ภูวรวรรณ /     
 7. นายวัฒนา  เชียงกูล /     
 8. นายไพรัช  สฏิฐกุล /     
 9. นายประวทิย  ตันติวศินชัย /, **     
10. นายสุทธิชัย หยุน /   /  
11. นายสมชาย หาญจิตตเกษม /,**, ***     
12. นายยูจีน ซอนเดอร เดวิส  /    / 
13. นายวรสทิธิ์ โภคาชัยพัฒน  /   / / 
14. นายสาโรช  ลํ้าเลิศประเสริฐกลุ /, **     
15. นางสาวพจน ี นิราศรพ //     
16. นางมณฑลี โชติสรยุทธ  //     
17. นางกาญจนา เจริญวงษ //     
18. นางนุชนารถ กองวิสัยสุข //   
19. นางสาวสจิพัฒน พุมพ่ึงพุทธ //     
20. นางสาวอารี แซอึ้ง //     
หมายเหตุ :    x = ประธานกรรมการ                 / =  กรรมการ                    // =  ผูบริหาร                
                   ** =  กรรมการตรวจสอบ        ***  =  กรรมการอิสระ 
 
 บริษัทยอย  หมายถึง บริษัท ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร จํากัด 
 บริษัทรวม  หมายถึง บริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด 

 ผูถือหุนรายใหญ   1  หมายถึง  บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 
 2  หมายถึง  Morgan Stanley & Co International Limited 


