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สวนท่ี 1 
ขอมูลสรุป 

 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)  ดําเนินธุรกิจผลิตหนังสือ และวารสารเชิงวิชาการ  เพื่อพัฒนาความรู
ความสามารถของคนไทย ในทิศทางที่เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ  รับจัดจําหนายหนังสือ  และ
ดําเนินงานรานหนังสือ ซีเอ็ดบุคเซน็เตอร  และ Book  Variety ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด 
 ปจจุบัน  บริษัทฯ เปนผูผลิตหนังสือสูระบบรานหนังสือรายใหญ  เปนผูรับจัดจําหนายหนังสือสูระบบราน
หนังสือรายใหญ  โดยจัดจําหนายหนังสือทั้งที่ผลิตเอง และหนังสือจากสํานักพิมพและหนวยงานอ่ืน  และเปนผู
ดําเนินงานรานหนังสือที่มีจํานวนสาขา และมียอดขายมากที่สุดในประเทศไทย  
 ในป 2545  ภาวะเศรษฐกิจของประเทศเร่ิมดีข้ึนตามลําดับ  บริษัทฯ จึงยังคงเพิ่มสาขาของรานหนังสือ    
ซีเอ็ดบุคเซน็เตอร และ Book Variety อีก  25 สาขา  จนเปน 119 สาขาในสิ้นป 2545  ทําใหยอดขายจากธุรกิจ
รานหนังสือของบริษัทฯ เอง (ซึ่งเปนรายไดหลักประมาณ 81.77 % ของรายไดรวมของบริษัทฯ ในป 2545)  
สามารถเติบโตไดสูงกวาปกอนถึง 23.91 % 
 ผลการดําเนินงานในป 2545 ของบริษัทฯ สามารถทํารายไดรวม 2,003 ลานบาท  ซึ่งสูงกวาปกอนถึง 
21.12%  และเปนไปตามเปาหมายที่จะถึง 2,000 ลานบาท  ในป 2545 โดยสภาพการทํากําไรลดลง  เนื่องจาก
การแขงขันธุรกิจคาปลีก ที่เปดใกลเคียงกันมากข้ึน  สาขาเดิมจึงมีสภาพการทํากําไรที่ลดลง  และปนี้ซีเอ็ดไมมี
หนังสือออกใหมที่ขายดีระดับ  พอรวยสอนลูก  ออกมา  บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 102.26 ลานบาท  ซึ่งลดลงจากป
กอน 17.36 %  แตยังคงมีคา ROE ที่นาพอใจที่ 19.82 % 
 นอกจากนั้น  ที่ประชุมผูถือหุนสามัญคร้ังที่ 1/2544 เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2544 ไดมีมติอนุมัติใหเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนแกผูถือหุนเดิม เพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต และใหเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุนตามโครงการ ESOP แกกรรมการที่เปนพนักงาน พนักงาน และผูรับชวงซื้อหลักทรัพย  เพื่อเปน
การรักษาบุคลากรใหมีแรงจูงใจในการผลักดันใหบริษัทฯ เติบโตในระยะยาว  ดังนี้ 

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

• สําหรับกรรมการที่เปนพนักงาน  พนักงาน  และผูรับชวงซ้ือหลักทรัพย  บริษัทฯ ไดขออนุญาตเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิและหุนสามัญที่ออกใหมเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิแกกรรมการ  พนักงาน และ
ผูรับชวงซื้อหลักทรัพย  จํานวน 3,164,800 หนวย  โดยไมมีมูลคาเสนอขาย  ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย 
สามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน ในราคาหุนละ 10 บาท  ทั้งนี้ ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวเปน
ใบสําคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผูถือและหามเปลี่ยนมือ (ยกเวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ถือโดยผูรับชวงซื้อ
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หลักทรัพย)  กรณีที่ผูถือหุนใชสิทธิซื้อหุนสามัญทั้งหมด  บริษัทฯ จะไดรับเงินจํานวนทั้งส้ินประมาณ 
31.65 ลานบาท 
เม่ือวันที่ 15 มกราคม 2546  กรรมการ  พนักงานและผูรับชวงซื้อหลักทรัพย ซึ่งถือใบสําคัญแสดงสิทธิ  
จํานวน 282,260  หนวย  ไดใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญจํานวน  282,260  หุน  ในราคาหุนละ 10.00 บาท 
รวมเปนเงิน 2.82 ลานบาท  ทําใหทุนชําระแลวของบริษัทฯ เพิ่มข้ึนจาก 210.98 ลานบาท เปน 213.80 
ลานบาท  บริษัทฯ ไดไปจดทะเบียนเพิ่มทุนทีช่ําระแลวกับกระทรวงพาณิชย  เม่ือวันที่  28  มกราคม 
2546  ดังนั้นบริษัทฯ จึงคงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิฯที่ใหแกกรรมการ พนักงาน  และผูรับชวงซื้อ
หลักทรัพยที่ยังไมไดแปลงสภาพเปนหุนสามัญอีกจํานวน 2,882,540  หนวย 

 (ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที่ 2 กอนตัดสินใจซื้อหลกัทรัพย) 
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สวนท่ี 2 
บริษัทท่ีออกหลักทรัพย 

 
 
 
 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)  ประกอบธุรกิจหลักคือ  ผลิตหนังสือ และวารสารเชิงวิชาการ  รับ  
จัดจําหนายหนังสือ  และดําเนินงานรานหนังสือ ซีเอ็ดบุคเซน็เตอร  และ Book  Variety ทั้งในกรุงเทพฯ  และ
ตางจังหวัด  โดยมีที่ตั้งสํานักงานใหญ เลขที่ 46/87-90  อาคารเนชั่นทาวเวอร ชั้น 19  ถนนบางนา-ตราด  แขวง 
บางนา  เขตบางนา  กรุงเทพฯ 10260  

เลขทะเบียนบริษัท  :  บมจ. 102 
Home Page  :  www.se-ed.com 
โทรศัพท       :  0-2325-1111 
โทรสาร        :  0-2751-5999 

1. ปจจัยความเสี่ยง 
ปจจัยที่อาจทําใหเกิดความเสี่ยงตอการลงทุนของผูลงทุน  หรือไดรับผลกระทบตอผูออกหลกัทรัพย  มีดังนี้ 

ความเส่ียงเกี่ยวกับภาวะการขาดแคลนบุคลากรที่เช่ียวชาญเฉพาะดาน   บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ  
และมีความสามารถเฉพาะดาน นับเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุด ในการผลิตหนังสือและวารสารเชิงวิชาการตางๆ 
รวมถึงการสรางสรรคผลงานอื่นในธุรกิจที่บริษัทฯ ดําเนินงาน  ซึ่งสวนใหญเปนธุรกิจบุกเบิก   

บริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของกลุมบุคลากรขางตน  จึงไดจัดใหมีโครงการใหผลตอบแทนในรูปของหุน
ใหแกพนักงาน (ESOP) ข้ึน  เพื่อจูงใจใหพนักงานของบริษัทฯ มีกําลังใจในการสรางการเตบิโตใหบริษัทฯ ในระยะ
ยาว  โครงการนี้ไดรับอนุมัติจาก กลต.ใหออกวอรแรนตได ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2544   

ความเส่ียงทางดานชองทางการจัดจําหนาย   ชองทางการจําหนายที่สําคัญสวนหนึ่งของบริษัทฯ มาจาก
การเปดรานหนังสือ ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และ Book  Variety ตามศูนยการคาชั้นนํา และซูเปอรเซน็เตอรทั่วไป  ทั้ง
กรุงเทพฯ และตางจังหวัด  โดยมิไดผูกมัด  หรือเปดทําการเฉพาะศูนยการคาใดศูนยการคาหนึ่ง  แตเปดกระจายอยู
หลายกลุมผูประกอบการ  เพื่อกระจายความเสี่ยงในอนาคต  ซึ่งถาหากศูนยการคาดังกลาวประสบภัย  หรืออยูใน
ภาวะใดๆ ที่ไมสามารถเปดดําเนินการได  บริษัทฯ ก็อาจสูญเสียรายไดบางสวนไป  หรือเสียหายจากสินคาเสียหาย
จากภัยตางๆ  แตความเส่ียงดังกลาว  ก็สามารถลดลงไดเนื่องจากบริษัทฯ ไดทําประกันภัยตางๆ ไวอยางครอบคลุม 

อยางไรก็ตาม  การขยายชองทางการจําหนายของบริษัทฯ ที่มักจะกระจายไปตามซูเปอรเซ็นเตอรตางๆ  อาจ
ไดรับผลกระทบได หากรัฐบาลออกกฎหมายควบคุมการขยายสาขาของซูเปอรเซ็นเตอรเหลานั้น 
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ความเส่ียงทางดานการละเมิดลิขสิทธ์ิหนังสือ   การผลิตหนังสือเชิงวิชาการ  อาจมีความเส่ียงที่จะถูก
ฟองรองกรณีละเมิดลิขสิทธ์ิผูอ่ืนได  เชน  นักเขียน หรือสํานักพิมพละเมิดลิขสิทธ์ิมาโดยที่บริษัทฯ ไมทราบมากอน  
แลวมอบหมายใหบริษัทฯ เปนผูจัดพิมพ  และ / หรือจัดจําหนายให  บริษัทฯ ในฐานะผูพิมพ หรือผูจัดจําหนาย ก็อาจ
ถูกฟองรองจากเจาของลิขสิทธ์ิได  ดังนั้น  จึงเปนส่ิงที่กองบรรณาธิการของบริษัทฯ และหนวยงานรับจัดจําหนายของ
บริษัทฯ ตองทําการคัดเลือกตนฉบบัที่จะนํามาผลิต  หรือหนังสือที่จะรับมาจัดจําหนาย  ใหรอบคอบ  และระมัดระวัง
มากข้ึน    เพื่อไมใหเกิดปญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิผูอ่ืน  นอกจากนั้น   เพื่อลดโอกาสความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึน      
ดังกลาว  บริษัทฯ ยังไดระบุในเง่ือนไขสัญญา ที่ผูเขียน หรือเจาของหนังสือ  จะตองเปนผูยืนยันวาผลงานของตนมิได
ละเมิดลิขสิทธ์ิผูหนึ่งผูใด  และหากมีปญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิเกิดข้ึน  จะยินยอมรับผิดชอบคาเสียหายทั้งหมดที่บริษัท
ฯ ไดรับจากการละเมิดดังกลาวดวย 

อยางไรก็ตาม  ปญหาเหลานี้เกิดข้ึนนอยมาก  และมูลคาผลกระทบไมมีนัยสําคัญ 

ความเส่ียงในเร่ืองผลิตภัณฑลาสมัย  หรือถูกส่ืออื่นทดแทน   ในปจจุบัน เทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอร 
ไดรับการพัฒนาอยางรวดเร็ว  จึงทําใหหนังสือในกลุมคอมพิวเตอรมีอายุการขายสั้นลงกวาเดิม  และมีการเร่ิมใชส่ือ
ทางอิเล็กทรอนิกส  เขามาใชแทนที่หนังสือในบางประเภท และบางการใชงาน  บริษัทฯ จึงปรับตัวดวยการเนนการ
เลือกผลิตหนังสือที่มีอายุยาว  และขายดีเปนสัดสวนมากข้ึน  รวมทั้งไดจัดทําเว็บไซต ชื่อ www.se-ed.com เพื่อใหผูที่
สนใจไดทราบหนังสือที่ออกใหมไดรวดเร็วข้ึน   

อยางไรก็ตาม  จากสถิติในตางประเทศ  พบวาแมส่ือทางอิเล็กทรอนิกสจะไดรับการพัฒนาอยางรวดเร็ว  แตก็
ยังตองใชเวลาอีกนานพอสมควร กวาที่จะเร่ิมมีน้ําหนักกระทบตอธุรกิจหนังสือ  ซึ่งเม่ือถึงเวลาดังกลาว  บริษัทฯ ก็
สามารถปรับตัวรับกับกระแสดังกลาวไดทัน  เพราะบริษัทฯ ไดเตรียมโครงสรางพื้นฐานไวรองรับแลว 

ความเส่ียงเกี่ยวกับการขาดแคลนวัตถุดิบ   กระดาษเปนวัตถุดบิที่สําคัญในการผลิตหนังสือ  และมีการ
เปลี่ยนแปลงดานราคาแปรผันตามความตองการของตลาดและตามปริมาณการผลิต อยูตลอดเวลา  แตเนื่องจาก
หนังสือที่บริษัทฯ ผลิตข้ึน มีกลุมเปาหมายที่มีกําลังซื้อ  และมีการศึกษา  จึงทําใหบริษัทฯ สามารถใชนโยบายปรับ
ราคาตามสภาพตนทุนที่แทจริงได เปนระยะๆ  จึงไมไดรับผลกระทบมากนัก 

ความเส่ียงเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการพิมพ   เนื่องจากบริษัทฯ ไมไดลงทนุสรางโรงพิมพเปนของตนเอง    
จึงทําใหบริษัทฯ ไมมีความเส่ียงจากการลงทุน    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 เม่ือวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2517  ดวยทุนจดทะเบียน 99,000 บาท  โดยมี
วัตถุประสงคหลักในการดําเนินธุรกิจที่เอ้ืออํานวยตอการศึกษาหาความรู เพื่อพัฒนาความรูความสามารถของคนไทย 
ในสาขาที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศ  โดยกลุมผูเร่ิมกอตั้งทั้งหมดประกอบดวย วิศวกรไฟฟา 10 คน ที่จบการศึกษา
จากคณะวิศวกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ซึ่งตางก็เคยมีประสบการณในการทํากิจกรรมเผยแพรความรูใน
ขณะที่เปนนิสิตมาแลว  และตระหนักดีวาประเทศไทยยังขาดแคลนการพัฒนาส่ือความรูเชิงวิชาการอยูมาก 
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การเปล่ียนแปลงผู ถือหุนรายใหญ (ขอมูล ณ วันปดสมุดทะเบียน) 

9 เม.ย. 2545 8 มิ.ย. 2544 7 เม.ย. 2543 
รายชื่อผูถือหุน 

จํานวนหุน % จํานวนหุน % จํานวนหุน % 

บริษัท เนชั่นมัลติมีเดียกรุป จํากัด 
(มหาชน) 

4,373,941 20.73 4,299,641 20.38 4,057,841 19.23 

นายฤทธิ์  ธีระโกเมน 3,053,526 14.47 3,055,926 14.48 3,056,926 14.49 

Morgan Stanley & Co International 
Limited 

2,248,795 10.66 4,578,028 21.70 4,255,795 20.17 

 
บริษัทฯ ไดรับอนุญาตใหเปน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย  ในภาคอุตสาหกรรม

บริการ  กลุมธุรกิจหลัก ส่ือประชาสัมพันธ  หมวดธุรกิจยอย  ส่ิงพิมพ  ตั้งแตป พ.ศ. 2534  และแปลงสภาพเปน
บริษัทมหาชน เม่ือวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2536  ปจจุบัน บริษัทฯ มีชื่อเรียกส้ันๆ  ซึ่งเปนที่รูจักกนัอยางแพรหลาย 
คอื ซีเอ็ด (SE-ED)  ซึ่งยอมาจากคําเต็มวา Science, Engineering and Education 

ในระยะเร่ิมแรก  บริษัทฯ ผลิตวารสารรายเดือน “เซมิคอนดัคเตอรอิเล็กทรอนิกส”  และเปนผูแทนจําหนาย
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสจากตางประเทศ   

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

ในป พ.ศ. 2522  เร่ิมผลิตวารสารรายเดือน “มิติที่ 4”  เพื่อเสริมสรางจินตนาการและความคิดสรางสรรค  
และกระตุนผูที่ไมชอบวิทยาศาสตรหนักๆ ใหหันมาสนใจวิทยาศาสตรมากข้ึน 

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

ในป พ.ศ. 2526  ผลิตวารสารรายเดือน ไมโครคอมพิวเตอร  และเร่ิมผลิตหนังสือดานไมโครคอมพิวเตอร
ออกจําหนาย  พรอมๆ กันนี้  หมวดหนังสือบริหาร / การจัดการ ของบริษัทฯ ก็เร่ิมตนอยางจริงจัง  โดยเนน
หนังสือที่สามารถชวยคนทํางานใหทํางานไดดีข้ึน  มากกวาจะเนนหนังสือที่คาดวาจะขายดีเปนพักๆ เทานั้น 

ในป พ.ศ. 2528  บริษัทฯ เร่ิมใชระบบการจัดจําหนายหนังสือแบบ Standing Order ที่ดัดแปลงข้ึนให
เหมาะสมกับธุรกิจหนังสือของไทย  และไดรวมวารสาร ทักษะฉบับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และวารสาร มิติที่ 
4 เขาดวยกัน  และเปลี่ยนชื่อใหมเปนวารสาร รูรอบตัว  ซึ่งตอมาก็ไดเปลี่ยนรูปเลม และเนื้อหาใหทันสมัยเพิ่มข้ึน  
และเปลี่ยนชื่อใหมเปน UpDATE  ขณะเดียวกันก็ไดขยายสายงานผลิตหนังสือสงเสริมเยาวชนข้ึนมาอยางจริงจัง  
เพื่อบุกเบิกหนังสือสาระความรูสําหรับเยาวชน  ซึ่งตอมาในป พ.ศ. 2529  “วิทยาศาสตรอานสนุก” การตูนชุดเสริม
ความรูชุดแรก  ก็ไดออกวางตลาดและไดรับการตอนรับเปนอยางด ี

บริษัทฯ บุกเบิกธุรกิจวารสาร และหนังสือเชิงวิชาการ อยางตอเนื่องมาเปนลําดับ  จนกลายเปนสํานักพิมพ
สาระความรูชั้นนํา  และมีระบบจัดจําหนายที่เปนที่ยอมรับวาดีที่สุดในธุรกิจหนังสือ     และไดเร่ิมบทบาทการเปน
ผูรับจัดจําหนายหนังสือใหกับสํานักพิมพอ่ืนที่ผลิตหนังสือประเภทใกลเคียงกันดวย 

แมวาบริษัทฯ จะมียอดขาย  และมีการเติบโตอยางนาพอใจ เม่ือเทียบกับอุตสาหกรรมหนังสือโดยเฉลี่ย  
แตก็พบวามีขอจํากัดที่จํานวนรานหนังสือที่ดีมีนอยเกินไป  ทําใหหนังสือที่บริษัทฯ ผลิตข้ึนไมสามารถถูกกระจาย  
และถูกจัดวางอยางเหมาะสม  ยอดขายที่ไดสําหรับหนังสือแตละเร่ือง จึงไมสามารถทําไดมากข้ึนกวาเดิมนัก 
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เม่ือทําการสํารวจตอมา  พบวารานหนังสือเดิมไมพรอมจะขยายงาน  และไมพรอมจะปรับปรุงไดมาก
กวาเดิมเทาไรนัก  ขณะที่ระยะเวลาดังกลาว  ศูนยการคายุคใหม กําลังจะเร่ิมทะยอยเปดอยางตอเนื่อง  และเห็น
แนวโนมวานาจะเปนทําเลใหมสําหรับธุรกิจรานหนังสือที่จะประสบความสําเร็จได  แตตองใชเงินลงทุนสูงมาก  
ดังนั้น  ในไตรมาสที่ 3  พ.ศ. 2533  บริษัทฯ จึงย่ืนเร่ืองเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย  และเร่ิมโครงการรานหนังสือ “ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร”  ข้ึน  เพื่อใหคนไทยไดมีโอกาสหาซื้อหนังสือดีๆ ไดสะดวก
ข้ึน  และเปนการรองรับการเติบโตของตลาดหนังสือทั้งหมด  โดยมีทิศทางเนนการเปดในศูนยการคาชั้นนํา  รานซี
เอ็ดบุคเซ็นเตอร  จะจําหนายหนังสือที่บริษัทฯ ผลิตข้ึนเอง และหนังสือของสํานักพิมพอ่ืนดวย  เพื่อใหมีความ
สมบูรณในฐานะรานหนังสือทั่วไป  ซเีอ็ดบุคเซ็นเตอร เปดดําเนินการสาขาแรก ในปลายป พ.ศ. 2534 ที่
ศูนยการคา    ฟอรจูนทาวน 

ซีเอ็ดบุคเซน็เตอร  เร่ิมเปดในซูเปอรเซ็นเตอร เปนคร้ังแรกในไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2539  ที่โลตัสซูเปอร  
เซ็นเตอร  สาขาพัทยา  เพราะเห็นวาซูเปอรเซ็นเตอร เปนทิศทางใหมของธุรกิจคาปลีกที่จะเพิ่มความสําคัญมาก
ข้ึนในอนาคต  และจะเปนทําเลที่เหมาะสมสําหรับธุรกิจรานหนังสือในอนาคตระยะยาว  หลังจากที่ไดปรับรูปแบบ
ของซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  ใหเปนโฉมใหม  ที่เนนการใชสีที่สดใส  ใหดูทันสมัยข้ึน  เนนการออกแบบชั้นหนังสือที่
สามารถผลิตไดงายข้ึน  และมีตนทุนต่ําลง  เพื่อความรวดเร็วในการเปดสาขาใหม  และเนนการพัฒนาศูนย
กระจายหนังสือ (Book Distribution Center) ใหมีขีดความสามารถที่จะรองรับปริมาณงานไดมากกวา 100 สาขา  
ตลอดจนไดพัฒนาโมเดลของการอยูรอด และการเติบโต ที่ไดพัฒนาและทดลองใชมาจนเหมาะสมแลว  จึงทําให  
ซีเอ็ดบุคเซน็เตอร  มีความพรอมในการเติบโตอยางแข็งแรง  และสามารถเปดสาขาใหมๆ ไดอยางรวดเร็ว  ดวย
ตนทุน และคาใชจายดําเนินการที่ต่ําลง  และมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงข้ึน   

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

บริษัทฯ ไดยายสํานักงานทั้งหมดจาก ซอยตระกูลสุข  ถนนอโศก-ดินแดง  ซึ่งบริษัทฯ ไดอยูมาตั้งแตป 
พ.ศ. 2526  มาที่อาคารเนชั่นทาวเวอร เสร็จส้ินในตนป พ.ศ. 2544  หลังจากที่ไดยายสํานักงานซีเอ็ดบุคเซน็เตอร  
ทั้งหมด มาลวงหนาแลวตั้งแตกลางป พ.ศ. 2541 เพื่อใหมีพื้นที่ทํางานมากข้ึน ใหมีความสะดวกในการ
ประสานงาน  และใหรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ไดอีกมาก 

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

ในวารสารรายเดือนที่บริษัทฯ ผลิตข้ึน  รับจางพิมพหนังสือ  และเปนผูจัดงานประจําป Thailand 
Electronics & Industrial Technology   

2. ธุรกิจรับจัดจําหนายหนังสือ  โดยจัดจําหนายใหกับหนังสือของบริษัทฯ เอง และสํานักพิมพอ่ืน  เพื่อ
จําหนายใหกับรานหนังสือทั่วไป  และชองทางการขายอื่นๆ  

3. ธุรกิจรานหนังสือ  โดยเปนผูดําเนินงานราน ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และ Book  Variety ทั้งในกรุงเทพฯ 
และตางจังหวัด  รวมทั้งการขยายตัวในลักษณะเครือขาย  และการบริหารพื้นที่ขายในรูปแบบตางๆ 
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ในทั้งสามสวนธุรกิจนี้  บริษัทฯ มีบทบาทในฐานะที่เปนผูนําตลาดรายใหญของแตละสวนธุรกิจ  ซึ่งแตละ
สวนธุรกิจตางเกื้อกูลซึ่งกันและกนั  ทําใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน  และสามารถสรางมูลคาเพิ่มโดยรวม
ใหกับบริษัทฯ ไดเปนอยางด ี

นอกจากนั้น  ตั้งแตป พ.ศ.2527  บริษัทฯ ยังเขาไปถือหุนรอยละ 25 ในบริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด  ซึ่งมี
ทุนชําระแลวเทากับ 400,000 บาท  บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด ประกอบธุรกิจเปนสํานักพิมพ โดยเปนผูผลิต
วารสารเทคนิคและคูมือวิศวกร  และมอบหมายใหบริษัทฯ เปนผูจัดจําหนายหนังสือทั้งหมดให 

และถือหุนรอยละ 99.93 ในบริษัท ซีเอ็ดบุคเซน็เตอร จํากัด (จัดตั้งข้ึนเม่ือวันที่ 11 พฤษภาคม 2544) ซึ่งมี
ทุนชําระแลวเทากับ 100,000 บาท  แตมิไดดําเนินธุรกิจใดๆ  เพราะมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันบุคคลอ่ืนนําชื่อ    
ซีเอ็ดบุคเซน็เตอร ไปจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม ซึ่งทําใหอาจเกิดความเขาใจผิดคิดวาเปนกิจการเดียวกันเทานั้น   

2.3 มูลคารายไดรวมการจําหนายผลิตภัณฑหลักจําแนกตามผลิตภัณฑ 

ป 2545 ป 2544 ป 2543 รายไดจากการขาย 
และบริการ พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

รายไดจากธุรกิจหนังสือ       
  - ขายปลีก1 1,615,177 80.63 1,303,475 78.87 888,838 75.72 
  - ขายสง2 262,314 13.09   241,622   14.62     178,638   15.22 
      รวม 1,877,491 93.72 1,545,097  93.49 1,067,476 90.94 
กลุมวารสาร3 97,808 4.88 90,507 5.48 81,096 6.91 
อ่ืน ๆ 27,940 1.40 17,088 1.03 25,256 2.15 
รวมรายได 2,003,239 100.00 1,652,692 100.00 1,173,828 100.00 

 

หมายเหตุ  รายไดมีการจัดประเภทใหมเพื่อใหสามารถเปรียบเทียบกันไดกับปปจจุบัน 

1 ขายปลีก หมายถึง  รายไดจากการขายที่รานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และ Book  Variety  ซึ่งเปนรานหนังสือของบริษัทฯ  และชองทาง
การขายอ่ืนท่ีซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และ Book  Variety บริหาร 

2 ขายสง หมายถึง  รายไดจากการขายสงหนังสือท่ีผลิตเอง  และท่ีรับจัดจําหนาย  ไปใหแกรานหนังสือท่ัวไป  และชองทางการขายอ่ืน 
1 และ 2 มูลคาขายของหนังสือท่ีผลิตเอง  คิดเปนรอยละ 11.95  ของรายไดจากธุรกิจหนังสือท้ังหมดในป 2545 
3 รายไดกลุมวารสาร ไดแก รายไดจากการขายวารสาร, ขายโฆษณา และการจัดงานงาน Thailand Electronics & Industrial 

Technology   

3.  การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 
3.1  ลักษณะผลิตภัณฑและบริการที่สําคัญ   บริษัทฯ เปนผูผลิตและผูจัดจําหนายหนังสือที่บริษัทฯ 

ผลิตเองและของสํานักพิมพอ่ืน  ผานราน ซีเอ็ดบุคเซน็เตอร  และ Book  Variety  ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด 
รวมการขยายตัวในลักษณะเครือขาย และการบริหารพื้นที่ขายในรูปแบบตาง ๆ  

ผลิตภัณฑ  และบริการที่สําคัญที่บริษัทฯ ดําเนนิการอยู มีดังนี้ 

1. หนังสือ  ปจจุบัน  บริษัทฯ เปนผูผลิตหนังสือสูรานหนังสือเปนรายใหญของประเทศ  โดยเปนผูบุกเบิก  และ
เปนผูนําตลาดในสาขาคอมพิวเตอร  อิเล็กทรอนิกส  วิศวกรรมศาสตรสาขาอื่น ๆ  หนังสือสงเสริมเยาวชน  
และหนังสือการบริหาร / การจัดการ  และหนังสือการพัฒนาตนเอง 
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2. วารสาร  ปจจุบัน  ซีเอ็ด เปนผูผลิตวารสารทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน  9 ฉบับ  ดังนี้ 
• วารสารเซมิคอนดัคเตอรอิเล็กทรอนกิส   เปนวารสารรายเดือน  เนนหนักดานการใหความรูในสาขา

อิเล็กทรอนิกส  เร่ิมออกจําหนายตั้งแต พ.ศ. 2517 

• วารสารไมโครคอมพิวเตอร  เปนวารสารรายเดือน  เนนหนักดานการใหความรูในสาขา
ไมโครคอมพิวเตอร  เร่ิมออกจําหนายตั้งแต พ.ศ. 2526 

• วารสาร UpDATE   เปนวารสารรายเดือน  เนนหนักดานการใหความรูในเร่ืองที่แปลกใหม ทันสมัย
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่นาสนใจ  แกผูตองการพัฒนาตนเอง และติดตามความกาวหนาของ
เทคโนโลยีในโลกปจจุบัน  เร่ิมออกจําหนายตั้งแต พ.ศ. 2521 

• วารสาร Hobby Electronics  เปนวารสารรายเดือน  เนนหนักดานการใหความรูดานอิเล็กทรอนิกส
แกเยาวชน และประชาชนทั่วไปที่เร่ิมสนใจ  เร่ิมออกจําหนายตั้งแตตนป พ.ศ. 2534  

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

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

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

2544 

• วารสาร The Absolute Sound & Stage เปนวารสารรายเดือนดานภาพและเสียงในบาน รถยนต 
 สตูดิโอ ระบบเคร่ืองเสียงและแสงสีบนเวที เร่ิมออกจําหนายตั้งแตปลายเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2545 

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

3. การรับจัดจําหนาย  บริษัทฯ เปนผูจัดจําหนายสูรานหนังสือเองโดยตรงทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด  
และยังจัดจําหนายผานทาง ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และ Book  Variety  ซึ่งเปนรานหนังสือของบริษัทฯ เองดวย 
นอกจากจะจัดจําหนายหนังสือที่บริษัทฯ ไดผลิตข้ึนเอง  ไปยังรานคาและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศแลว  
ยังรับจัดจําหนายหนังสือใหกับหนวยงานและสํานักพิมพอ่ืนๆ ที่มีผลิตภัณฑสอดคลองกับทิศทางของบริษัท
ฯ 

ปจจุบัน  บริษัทฯ มีหนังสือที่ผลิตข้ึนเองและยังจัดจําหนายอยูประมาณมากกวา 1,800 ชื่อ  และรับจัด
จําหนายใหกับหนวยงานและสํานักพิมพอ่ืนอีกประมาณมากกวา 2,300 ชื่อ 
สําหรับการจัดจําหนายวารสารในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  บริษัทฯ จะติดตอกับสายสงหลายรายเพื่อ
กระจายวารสารไปยังรานคายอยในแตละพื้นที่  สวนในเขตตางจังหวัด  จะติดตอกับสายสงตางจังหวัด เพื่อ
กระจายวารสารไปยังรานตัวแทนในแตละจังหวัดเพื่อกระจายสูรานยอยตอไป 
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4. ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร (SE-ED Book Center) และ Book  Variety  เนื่องจากประเทศไทยยังขาดราน
หนังสือที่ดีอยูอีกมาก  ทําใหธุรกิจหนังสือไมสามารถเติบโตไดมากเทาที่ควร  แตรานหนังสือเดิมสวนใหญไม
พรอมจะขยายงานตอ  บริษัทฯ จึงไดเร่ิมโครงการเปดรานหนังสือดวยตนเองตั้งแตป พ.ศ.2534  เพื่อรองรับ
การเติบโตของหนังสือที่บริษัทฯ ผลิตข้ึน และหนังสือที่บริษทัฯ รับจัดจําหนาย  รวมทั้งรองรับการเติบโตของ
ธุรกิจหนังสือโดยรวม  และเพื่อศึกษาปญหาของธุรกิจคาปลีก  และเปนสนามทดสอบความคิดตางๆ ในการ 
สงเสริมการขาย  การจัดงาน  และการบริหารรานคาปลีก   
ในป พ.ศ.2545  บริษัทฯ เร่ิมเปดรานหนังสือ Book Variety ข้ึนอีกชื่อหนึ่ง  โดยใชชื่อตามรายการโทรทัศน 
Book Variety ที่บริษัทฯ เปนผูผลิตรายการ  และออกอากาศทางสถานีเคเบิ้ลทีวี UBC 8  รานนี้จะเนนการ
ตกแตงที่สดใสข้ึน 
รานหนังสือ ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และ Book  Variety  เปนรานหนังสือทั่วไปขนาดกลาง  ที่มีลักษณะการ
ออกแบบ  และการจัดวางสินคาทันสมัย  มีประสิทธิภาพการขายที่ดี  และเนนการเปดในทําเลที่อํานวยความ
สะดวกใหแกคนทั่วไปใหสามารถหาซื้อหนังสือที่ดีไดงายข้ึน  สวนใหญจึงตั้งอยูในศูนยการคาชั้นนํา  ซูเปอร
เซ็นเตอรชั้นนํา (เชน  เทสโกโลตัส  บิก๊ซี  และคารฟูร)  และสถาบันการศึกษา  ทั้งในกรุงเทพ และตางจังหวัด  
โดยเนนการเปน ศนูยหนังสือสาระและบันเทิง สําหรับครอบครัว และคนทํางาน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2545  บริษัทฯ เปด ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และรานในเครือทั้งหมด (Book  
Variety,ศูนยหนังสือในมหาวิทยาลัย และรานเครือขาย) ไดรวมทั้งส้ิน 119 สาขา โดยอยูในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล 74 สาขา  และอยูในตางจังหวัดอีก 45 สาขา  ในจํานวนนี้ทั้งหมดเปนรานที่บริษัทฯ บริหารเอง
ทั้งส้ิน 111 สาขา  เปน รานเครือขายซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร   (ซึ่งเปนรานที่ไดรับความชวยเหลือเต็มรูปแบบ  
โดย ซีเอ็ดบุคเซน็เตอร เปนผูจัดสงสินคาให)  จํานวน 4 สาขา  และเปน รานเครือขายซีเอ็ด (เปนรานที่ไดรับ
ความชวยเหลือไมเต็มรูปแบบ  รานส่ังสินคาเอง)  จํานวน 4 สาขา   และยังเขาไปบริหารพื้นที่ขายหนังสือ
และวารสารในซูเปอรเซ็นเตอร  ในศูนยการคา ใน Tesco Lotus Express ในรูปแบบตาง ๆ กันอีก 101 จุด
บริการ   
ปจจุบัน  ซีเอ็ดบุคเซน็เตอร  และ Book  Variety นับเปนเชนรานหนังสือที่มีจํานวนสาขา  และมียอดขาย
มากที่สุดในประเทศไทย 

ขอมูลจํานวนสาขาของซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และ Book  Variety ณ วันส้ินป 
 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 
สาขาที่เพิ่มขึน้ในป 1 1 4 2 2 10 13 12 19 28 25 
จํานวนสาขารวม 3 4 8 10 12 22 35 47 66 94 119 

3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 
การตลาด 
กลยุทธทางการตลาด   บริษัทฯ เปนผูบุกเบิกธุรกิจหนังสือเชิงวิชาการประเภท How-to มาตลอด

ระยะเวลา 29 ป และมีภาพพจนที่ดีในฐานะผูนําทางดานหนังสือ และวารสารเชิงวิชาการดานเทคโนโลยีรายใหญ
ของประเทศ  จึงทําใหการดําเนินงานในสวนอ่ืนๆ ของบริษัทฯ ไดรับความนาเชื่อถือตามไปดวย  และมีโอกาส
ประสบความสําเร็จสูงข้ึน  ในดานการตลาดนั้น บริษัทฯ เนนในประเด็นตอไปนี ้
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 เนนการสรางมูลคาเพิ่มรวมสูงสุด  โดยใชจุดแข็งของบริษัทฯ ที่มี ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และ Book  Variety 
ซึ่งเปนชองทางการขายปลีกเปนของตนเอง  และเนนโมเดลการจัดจําหนายที่เหมาะสมกับหนังสือแตละ
ประเภท  เพื่อใหมีโอกาสเขาถึงกลุมเปาหมายไดเหมาะสมข้ึน และมีการเสียหายนอยลง 

 ใหความสําคัญในการกําหนดทิศทาง  การวางแผนการผลิต  และการคัดเลือกหนังสือใหม  ใหเหมาะสมกับ
ความตองการของตลาด  เพื่อทําใหสินคาหลักของบริษัทฯ มีวงจรชีวิตอยูในตลาดยาวนาน  และสามารถ
ทํากําไรในระยะยาวได 

 เนนการพัฒนาเคร่ืองมือ และชองทางการประชาสัมพันธ  เพื่อใหมีโอกาสประสบความสําเร็จไดสูงข้ึนตั้งแต
เร่ิมวางตลาด 

 เนนการสรางความสัมพันธกับคูคาในระดับตางๆ เพื่อใหประทับใจในการทํางานรวมกัน  และทําใหมีโอกาส
ทางธุรกิจสูงข้ึน 

 เนนการเลือกทําเลสําหรับเปดซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และ Book  Variety ที่เปนทําเลที่มีศักยภาพสูงระยะยาว  
และสามารถทํากําไรระยะยาวไดเทานั้น 

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

การจําหนายและชองทางการจําหนาย   บริษัทฯ เปนผูจัดจําหนายหนังสือ และวารสาร สูรานซีเอ็ดบุค
เซ็นเตอร  และ Book  Variety และรานหนังสืออ่ืนๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด  โดยบริหารชองทางการ   
จัดจําหนายแบงตามประเภทของลูกคาและสินคาและบริการ  ดังนี้ 

1. ลูกคาขายปลีกหนังสือและวารสาร  ไดแก นิสิต นกัศึกษา และคนทํางาน  โดยบริษัทฯ จําหนายผาน
รานซีเอ็ดบุคเซน็เตอร  และ Book  Variety จํานวน 111 สาขา และรานเครือขายอีก 8 สาขา (ขอมูล ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2545) ซึ่งเปนศนูยรวมส่ือความรูความบันเทิงสําหรับครอบครัว โดยเปดดําเนินการตาม
ศูนยการคาชั้นนําและซูเปอรเซ็นเตอรทั่วไปทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด  และสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฯลฯ  

2. ลูกคาขายสงหนังสือและวารสาร  คือ  กลุมลูกคาทั้งรายใหญ และรายยอยทั่วประเทศไมนอยกวา 700 
ราย  โดยบริษัทฯ จะจัดสงหนังสือของบริษัทฯ ไปสูรานคาตางๆ ในเขตกรุงเทพฯ เองทั้งหมด  สวนการ  
จัดสงหนังสือไปยังรานหนังสือในตางจังหวัด  บริษัทฯ จะใชบริการของ รสพ.  หรือบริษัทรับสงพัสดุของ
เอกชนแลวแตกรณี   
สําหรับการจัดจําหนายวารสารในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  บริษัทฯ จะติดตอกับสายสงหลายรายเพื่อ
กระจายวารสารไปยังรานคายอยในแตละพื้นที่  สวนในเขตตางจังหวัด บริษัทฯ จะติดตอกับสายสง ซึ่ง
ปจจุบันมีเพียง 1 ราย เพื่อกระจายวารสารสูรานคายอยในตางจังหวัดตอไป  
สําหรับการจัดจําหนายหนังสือ สงรานหนังสือในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลสวนใหญ  บริษัทฯ จะใช
ระบบการจัดจําหนายหนังสือที่เรียกวา Standing Order  ซึ่งเปนระบบการจัดจําหนายที่บริษัทฯ พัฒนาข้ึน  
ซึ่งเปนสวนผสมระหวางการฝากขาย  และการขายขาด   สําหรับรานหนังสือในตางจังหวัดสวนใหญ  
บริษัทฯ จะใชระบบการจัดจําหนายแบบขายขาด  และรับคืนไดจํานวนหนึ่ง 
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3. ลูกคาใชบริการโฆษณาในวารสาร  ไดแก  กลุมลูกคาอุตสาหกรรม  คอมพิวเตอร  และอิเล็กทรอนิกส  
ซึ่งลูกคาที่ใชบริการโฆษณานี้มีทั้งลูกคาที่ใชบริการโฆษณาเปนรายป หรือที่ใชบริการโฆษณาเปนคร้ังคราว  

ทั้งนี้ลูกคาทั้งหมดของบริษทัฯ  มิไดเปนบริษัทในเครือ บริษทัยอย บริษัทรวม หรือเปนบริษัทที่เกี่ยวของกันกับ
บริษัทฯ  และไมมีขอผูกพนัใด ๆ กับบริษัทฯ ในอนาคต 

ภาวะการแขงขัน 
ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน   ธุรกิจหนังสือ ถือวาเปนอุตสาหกรรมหนึ่งที่ยังคงมีอัตราการเติบโต

อยางตอเนื่อง  คาดวามีอัตราการเติบโตประมาณ 10 -15% สําหรับป 2543 ถึง 2546  และยังมีชองวางทาง
การตลาดอยู  จึงทําใหมีผูสนใจเขามามากในธุรกิจสํานักพิมพ  ธุรกิจรานหนังสือ  และธุรกิจวารสาร  การแขงขัน
จึงเร่ิมมีมากข้ึน  แตก็ถือวามีสวนชวยกระตุนใหตลาดมีการเติบโตข้ึนดวยในระยะยาว 

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

โอกาสและอุปสรรค   เนื่องจากภาครัฐบาลสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนไดรับการศึกษาที่สูงข้ึน เพื่อให
ทันตอการพัฒนาของโลก  สงผลใหความตองการในการใฝหาความรูใหมๆ มีเพิ่มมากข้ึน  และปริมาณความ
ตองการหนังสือในประเทศมีมากข้ึนดวย  เหลานี้เปนปจจัยที่ทําใหธุรกิจหนังสือ  และวารสารเชิงวิชาการ  สามารถ
ขยายตัวไดอยางตอเนื่อง  ประกอบกับการเรงขยายตัวของซูเปอรเซ็นเตอร  ก็ทําใหบริษัทฯ มีทําเลสําหรับราน
หนังสือใหมๆ ของซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และ Book  Variety เพิ่มมากข้ึนตามไปดวย  บริษัทฯ ในฐานะที่เปนผูผลิต
และจําหนายหนังสือเชิงวิชาการรายใหญของประเทศ  และเปนเจาของรานหนังสือที่ใหญที่สุด  จึงมีขอไดเปรียบใน
การแขงขันที่ชัดเจน  รวมทั้งการที่มีสภาพคลองทางการเงินที่ดีมาก  จึงทําใหมีศักยภาพที่จะเติบโตอยางตอเนื่อง
ไดมากกวาคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรมมาก   

ปจจัยสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จของธุรกิจ (Key Success Factors)   ปจจัยที่สงผลใหบริษัทฯ เปน
บริษัทส่ิงพิมพที่อยูในระดับแนวหนาของประเทศ  และมีบทบาทมากข้ึนในการดําเนินธุรกิจในอนาคต  สามารถ
สรุปโดยสังเขปดังนี้ 

 นโยบายธุรกิจที่ชัดเจนและจําเปนตอการพัฒนาประเทศ  นับแตเร่ิมกอตั้ง บริษัทฯ ดําเนนิธุรกิจที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากรของประเทศในสาขาที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด  ดังนั้น 
จึงเติบโตไปไดอยางตอเนื่องตามการพัฒนาประเทศ  และไมไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจรุนแรงนัก 
นอกจากนั้นยังทําใหภาพพจนของบริษัทฯ มีความชัดเจน  เปนที่ยอมรับ  และไดรับความไววางใจจากทุก
ฝายที่เกี่ยวของ 

 มีเคร่ืองมอืและสวนประกอบทางธุรกิจที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจในอนาคต  เนื่องจากปจจุบัน
โครงสรางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีสวนเกื้อหนุนกัน  ทําใหมีโอกาสประสบความสําเร็จไดสูงข้ึน ที่
สําคัญคือ  
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1. บริษัทฯ  มีชองทางการจัดจําหนายและมีระบบการจําหนายเอง  โดยผานรานซีเอ็ดบุคเซน็เตอร  
และ Book  Variety ซึ่งถือวาเปนชองทางการจัดจําหนายที่สําคัญ  และกระจายอยูตามชุมชนที่
สําคัญทั่วประเทศ  และมีระบบการจัดจําหนายที่ถือไดวาเปนระบบที่ดีที่สุดในธุรกิจนี ้

2. บริษัทฯ มีส่ือ และเคร่ืองมือการประชาสัมพันธเปนของตนเอง  คือ วารสารที่บริษัทฯ ผลิตเอง 9 
ฉบับ  รายการโทรทัศน Book Variety  เวบไซต www.se-ed.com  และการใหบริการฟรีอีเมล และ
ฟรีโฮสติ้งผาน www.se-ed.net  นอกจากนี้  บริษัทฯ ยังสามารถประชาสัมพันธผานหนังสือพิมพ  
โทรทัศน  และวิทยุ ของ บริษัท เนชั่นมัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูถือหุนใหญรายหนึ่ง
ของบริษัทฯ  ไดในอัตราพิเศษ 

3. บริษัทฯ มีเนื้อหาสาระ (Content) เปนของตนเอง  และมีกองบรรณาธิการซึ่งประกอบดวย บุคลากร
ที่มีความรูความสามารถ ทําใหบริษัทสามารถผลิตส่ิงพิมพประเภทความรูไดเอง 

 จํานวนและขนาดของคูแขงขัน ธุรกิจการเผยแพรความรูขอมูลขาวสารและธุรกิจสํานักพิมพ มีแนวโนมที่
สดใสและเติบโตอยางตอเนื่อง  แตเนื่องจากธุรกิจดังกลาวเปนธุรกิจที่ตองมีบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถเฉพาะทางในการเขียนหนังสือเชิงวิชาการ  คูแขงจึงยังมีไมมากนัก  อีกทั้งการที่บริษัทฯ ได
ดําเนินธุรกิจมานานกวา 29 ป และยึดถือคุณภาพ บริการ และความซื่อสัตยเปนสําคัญ  ทําใหบริษัทฯ มี
ภาพพจนที่ดี  และสงผลใหสินคาของบริษัทฯ ไดรับการสนบัสนุนและไดรับการยอมรับโดยงาย  จึงไดรับ
ความเชื่อถือจากผูเขียน ผูอาน ผูลงโฆษณา และผูจัดจําหนายเปนอยางดี  

 สวนแบงการตลาด  บริษัทฯ เปนผูนําตลาดหนังสือคอมพิวเตอร  และยังเปนผูนําตลาดดานหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมศาสตรสาขาตางๆ  หนังสือบริหาร / การจัดการ  และหนังสือการพัฒนาตนเอง 

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

 อํานาจตอรองของผูซ้ือและผูขาย  จากการที่บริษัทฯ มีนโยบายการตั้งราคาขายปลีกใหสอดคลองกับ
ภาวะตนทุนจริงในการพิมพแตละคร้ัง  และประกอบกับผูซื้อเห็นความสําคัญของการเรียนรู  และตระหนัก
ถึงความจําเปนในการนําวิชาการมาใชควบคูกับชีวิตเพื่อตามทันพัฒนาการของโลก  อีกทั้งผูซื้อมีระดับ
การศึกษาเฉลี่ยที่สูงข้ึน และจะย่ิงสูงข้ึนในอนาคต  ความตองการอานหนังสือจะเพิ่มมากข้ึนตามระดับ
การศึกษา  การจัดจําหนายหนังสือของบริษัทฯ จึงไมประสบภาวะการตอรองราคาจากผูซื้อ 

3.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 
3.3.1  หนังสือที่รับจัดจําหนาย   ปจจุบันบริษัทฯ เปนผูรับจัดจําหนายหนังสือ และสินคาอ่ืน ๆ จากผูจัด

จําหนาย จํานวนมากกวา 1,000 ราย โดยบริษัทฯ รับจัดจําหนายหนังสือจากผูจัดจําหนายรายใหญ 10 อันดับแรก
รวมคิดเปน 14.35% ของรายไดจากธุรกิจหนังสือทั้งหมดของป 2545 

3.3.2  หนังสือที่บริษัทฯ เปนผูผลิต 
อัตราการใชกําลังการผลิต   เนื่องจากบริษัทฯ ไมมีโรงพิมพเอง  แตการผลิตหนังสือมีกองบรรณาธิการ

บริหารและจัดการดูแลการผลิตครบวงจร  และกระจายงานพิมพไปตามโรงพิมพตางๆ  ดังนั้น  อัตราการผลิตจริง
จึงสามารถเพิ่ม หรือลดได โดยไมเกิดอัตราสูญเปลาใด ๆ 



  

 

หนา  13 

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

ความสัมพันธ และผลกระทบหากสูญเสียผูจําหนายวัตถุดิบ   มูลคาการส่ังซื้อกระดาษรายใหญจะมา
จาก บริษัทแฟนซีเปเปอร จํากัด และบริษัท เลาฮ่ัวเชียง จํากัด เปนตน  โดยเปนการซื้อขาด  เง่ือนไขการชําระเงิน
โดยเฉลี่ยประมาณ 30 วัน  บริษัทฯ ไมมีความสัมพันธใดๆ กับผูจําหนายดังกลาว  และบริษัทฯ ไมมีภาระผูกพันที่
จะตองซื้อในอนาคต  ในกรณีที่บริษัทเหลานี้ไมสามารถจัดหากระดาษใหได  บริษัทฯ สามารถซื้อจากผูจําหนาย
รายอ่ืนๆ ได 

ข้ันตอนและเทคโนโลยีการผลิต   ข้ันตอนการผลิตหนังสือใหม และวารสารของบริษัทฯ เร่ิมตนจาก
คณะกรรมการพิจารณาผลิตภัณฑใหมจะประชุมเพื่อวางแผน และพิจารณาสรรหาตนฉบับ ตนฉบับนี้อาจไดมาจาก
ผูเขียนเสนอตนฉบับมาใหพิจารณา  หรือจากการที่บริษัทฯ จัดหาผูที่เหมาะสมมาเขียนหรือแปลตามแนวทางที่
บริษัทฯ กําหนด  เม่ือไดตนฉบับมาแลว จะทําสัญญาการใชลิขสิทธ์ิ (ถามี) กับผูเขียน ผูแปล หรือสํานักพิมพใน
ตางประเทศ แลวแตกรณี  จากนั้นกองบรรณาธิการจะพิจารณาแนวเนื้อหา ความถูกตอง และความนาอาน  ซึ่ง
รวมถึงการสงไปใหที่ปรึกษาเฉพาะสาขาของบริษัทฯ ที่มีความรูและสนใจในกลุมเนื้อหานั้นๆ ใหความเห็นตางๆ 
ในเชิงการตลาด ข้ันตอนนี้อยูกอนทําสัญญา เพราะเปนการพิจารณาวาจะทําเลมนั้นหรือไม จากนั้นจึงปรับปรุง 
เนื้อหาและรูปแบบใหเหมาะสม  

ขณะเดียวกัน พนักงานศิลปจะเร่ิมออกแบบรูปเลม  เม่ือตนฉบับไดรับการปรับปรุงเรียบรอยแลวจึงถึงข้ัน
การทําอารตเวิรคดวยคอมพิวเตอร  อารตเวิรคที่เสร็จแลวจะไดรับการตรวจทานซ้ํา  และแกไขจนเปนอารตเวิรคที่
สมบูรณ  ในกรณีที่เปนหนังสือจะมีข้ันตอนเพิ่มเติมข้ึน คือ การตั้งชื่อหนังสือ การกําหนดราคา  รวมถึงการตลาด
ตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 

สําหรับเทคโนโลยีที่ใชในการทําตนฉบบัหนังสือ และวารสาร  บริษัทฯ ใชอุปกรณหลัก คือ คอมพิวเตอร
แมคอินทอช และ PC รวมถึงอุปกรณอ่ืนที่เกี่ยวของ  โดยอุปกรณคอมพิวเตอรเหลานี้มีแนวโนมจะมีประสิทธิภาพ
สูงข้ึนแตราคาถูกลง  บุคลากรที่อยูในกองบรรณาธิการลวนเปนผูมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในการผลิตตนฉบับ
การเขียนเร่ืองซึ่งมีทั้งบุคลากรในกองบรรณาธิการและนักเขียนทั่วไปรองรับอยู  

เม่ือผลิตตนฉบับเรียบรอยแลว  จะวาจางโรงพิมพ  โดยบริษัทฯเปนผูส่ังซื้อกระดาษเอง  และจะกําหนดให
ผูขายกระดาษสงกระดาษไปยังโรงพิมพโดยตรง เพื่อจัดพิมพตนฉบับดังกลาวเปนหนังสือเพื่อจัดจําหนายตอไป 

ความสามารถ ความจําเปน และคาใชจายในการปรับเคร่ืองจักรใหแขงขันได   เนื่องดวยบริษัทฯ ไม
มีโรงพิมพ จึงไมมีการลงทุนในเคร่ืองจักรและอุปกรณในการพิมพหนังสือและวารสาร  ดังนั้น บริษัทฯ จึงไมมีความ
จําเปนตองพัฒนาเคร่ืองจักรและอุปกรณตาง ๆ เหลานั้นดวยตนเอง  และดวยสภาพการแขงขันของธุรกิจโรงพิมพ 
ทําใหบริษัทฯ มีความสามารถในการตอรอง และการเลือกสรรโรงพิมพที่เหมาะสมไดงายตลอดเวลา 

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม   สายการผลิตหลักของบริษัทฯ เปนกองบรรณาธิการ  ดังนั้น กระบวนการ
ผลิตจะเปนการจัดทําตนฉบับในสํานักงานของบริษัทฯ จึงไมสรางมลภาวะที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  และไมได
อยูภายใตการควบคุมของหนวยงานรัฐใด ๆ 

3.4 งานที่ยังไมไดสงมอบ 
– ไมมี – 
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4. การวิจัยและพัฒนา 
บริษัทฯ ปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน  โดยไดมีการทดสอบความคิดใหม ๆ  การพัฒนาเคร่ืองมือ

ชวยงาน  การพัฒนาระบบการทํางาน  การวัดและประเมินผล  ตลอดจนการปรับปรุงอยางตอเนื่องในดานตางๆ  
ดังนี ้

1. การปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานดานสารสนเทศ   บริษัทฯ ไดลงทุนอยางตอเนื่องในการพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอรทั้งดานฮารดแวร และซอฟตแวรของทั้งองคกร โดยเฉพาะอยางย่ิงตั้งแตกลางป พ.ศ. 2543 
เปนตนมา  เพื่อลดข้ันตอน และเพิ่มความเร็วในการส่ือสารระหวางหนวยงาน และระหวางพนักงานที่
เกี่ยวของกัน  มีประสิทธิภาพ  โดยเนนการจัดระบบที่มีความเชื่อถือไดสูง  ลดโอกาสที่ระบบจะหยุด  
หรือขอมูลเสียหาย เนื่องจากสาเหตุตางๆ  

2. การปรับปรุงระบบการจัดการ  และการพัฒนาพนักงาน   บริษัทฯ ไดพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม
พนักงานในระดบัตางๆ  เพื่อใหทํางานไดดีข้ึน  และใหมีความสุขในการทํางานมากข้ึน  และจัดการฝก 
อบรมตอเนื่องมาโดยตลอด 
นอกจากนั้น  ในปลายป 2544  บริษัทฯ ไดเร่ิมการพัฒนาระบบงานเพื่อขอ ISO 9001 : 2000  กับทุก
หนวยงานของบริษัทฯ ทั้งหมด  เพื่อใหเปนจุดเร่ิมตนของการทบทวนระบบงานทั้งหมด  การพัฒนาความ
มีสวนรวมของพนักงาน  และใหไดคุณภาพของการใหบริการที่ดีข้ึนเร่ือยๆ  ที่สําคัญที่สุด  คือ  บริษัทฯ 
ไดนําเอาเคร่ืองมือทางการจัดการที่สําคัญ  เชน  Balanced Scorecard, Activity-Based Costing, 
Benchmarking, Reengineering, Thinking Big  และ Zero-based Thinking  มาเชื่อมโยงเขาขณะทํา 
ISO  เพื่อพัฒนาระบบงาน  และเคร่ืองชี้วัดตางๆ  ใหนําไปสูความเปนเลิศในแตละกระบวนการที่สําคัญ
ตอการอยูรอด  การเติบโต  การแขงขัน  และการใหบริการที่จะทําใหลูกคาและคูคาประทับใจ  เพื่อให
แนใจวาบริษัทฯ จะสามารถรักษา  และพัฒนาความเปนผูนําในแตละธุรกิจที่บริษัทฯ ดําเนินงานอยู  ได
อยางตอเนื่องในระยะยาว  

3. ดานผลิตภัณฑ  บริษัทฯ พัฒนา ศึกษา และทดลอง เพื่อหาส่ือ หรือกลุมผลิตภัณฑใหมๆ ที่จะมีบทบาท
ในการใหความรูแกคนไทยในอนาคต และกาวทันกับวิทยาการของยุคโลกาภิวัฒน  เพื่อตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคทั้งที่รูชัดเจน  หรือเปนความตองการที่ซอนตัวอยู 

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

5. ดานการส่ือสารกับกลุมเปาหมาย  และระบบอินเทอรเนต็   ตั้งแตป พ.ศ. 2542 เปนตนมา  บริษัทฯ 
ตั้งหนวยงานข้ึนมาโดยเฉพาะ  เพื่อพัฒนาเวบไซต www.se-ed.com  ข้ึนมา  และการใหบริการฟรีอีเมล  
ฟรีโฮสติ้ง  ในชื่อของ se-ed.net  ข้ึนมาเพื่อใชเปนเคร่ืองมือที่สําคัญในอนาคตในการสื่อสารกับ
กลุมเปาหมาย  การขยายฐานลูกคา  การเพิ่มบริการใหมๆ  และรองรับระบบการซื้อขายผานทาง
อินเทอรเน็ตในอนาคตที่กําลังอยูในระหวางการพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวของกอนการเปดใหบริการอยาง
เปนทางการในป 2546  ตั้งแตตนปพ.ศ. 2544 บริษัทฯ เร่ิมผลิตรายการโทรทัศน Book Variety 
ออกอากาศทาง UBC8 ทุกวันอาทิตย  เพื่อเปนอีกชองทางหนึ่งในการส่ือสารกับกลุมเปาหมาย 



  

 

หนา  15 

5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

มูลคาทางบัญชีสุทธิของที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสิทธิการเชาของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 

ประเภททรัพยสิน 
ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลคาตามบัญชีสุทธิ 
(ลานบาท) 

ภาระคํ้าประกัน 
การกูเงิน 

ที่ดิน เจาของ 33.48  
อาคาร เจาของ 13.24 37.50 
คาตกแตงอาคาร เจาของ 62.56  
เคร่ืองใชสํานักงาน เจาของ 65.13 - 
ระบบคอมพิวเตอร สิทธิการใชระบบ 14.08  
ยานพาหนะ เจาของ 10.51 - 
งานระหวางกอสราง เจาของ 8.67 - 
สิทธิการเชา  127.33 102.35 

รวม 335.00 139.85 

5.1  สินทรัพยของบริษัทฯ   ประกอบดวย  ที่ดิน  อาคาร  อุปกรณ  และสิทธิการเชา  ซึ่งมีรายละเอียด
ดังตอไปนี ้

5.1.1 บริษัทฯ มีสัญญาเชาหองชุด  สัญญาเชาอาคารจอดรถ  และสัญญาบริการ   ที่อาคารเนชั่น
ทาวเวอร และสัญญาเชาอาคารและสัญญาบริการอีก 1 แหง   เพื่อใชเปนคลังสินคาที่ตําบล
บางบอ สมุทรปราการ  รวม  18 ฉบับ  เพื่อใชเปนสํานักงานใหญและศนูยกระจายสินคาของ
บริษัทฯ ซึ่งสัญญาเชาทั้งหมดมีอายุ 3 ป  โดยอายุสัญญาคงเหลืออยูระหวาง 0 ถึง 3 ป และทํา
สัญญาเชาคลังสินคา (ถนนกิ่งแกว) 1 แหง สัญญาเชามีอายุ 3 ป 

5.1.2 บริษัทฯ มีสัญญาเชาพื้นที่เพื่อเปนที่ตั้งสาขารวมทั้งส้ิน 111 สาขา  ซึ่งสัญญาดังกลาว จะมีอายุ
สัญญาเชาอยูระหวาง 3 ป ถึง 10 ป  ปจจุบัน อายุสัญญาคงเหลืออยูระหวาง 4 เดือน ถึง 8 ป 
11 เดือน  ทั้งนี้ บริษทัฯ มีการชําระคาเชาพื้นที่แตละแหงคิดจากอัตรารอยละของมูลคาขาย
ของแตละสาขา  ซึ่งอัตรารอยละดังกลาวข้ึนอยูกับขอตกลงในสัญญาที่ตกลงระหวางกัน  

5.1.3 ปจจุบัน บริษัทฯ มีสัญญาสิทธิการเชาในศูนยการคา  เพื่อประกอบธุรกิจราหนังสือซีเอ็ดบุค
เซ็นเตอร รวม 9 แหง  โดยมีอายุตามสัญญาอยูระหวาง 20 ถึง 30 ป     และมีอายุสัญญา 
คงเหลือประมาณ 8 ป 9 เดือน  ถึง 20 ป 7 เดือน  มูลคาสิทธิการเชาสุทธิ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2545 เทากับ 127.33 ลานบาท ทั้งนี้ สิทธิการเชาของบริษัทฯ จํานวน 6 แหงจาก 9 
แหงขางตน  มีภาระค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารพาณิชย 3 แหง  

5.1.4 มีสิทธิการเชาอาคารพาณิชยแหงหนึ่ง โดยมีอายุตามสัญญา 14 ป  และมีอายุสัญญาคงเหลือ
ประมาณ  2 ป 1 เดือน  มูลคาสิทธิการเชาสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 เทากับ 
46,863.91 บาท  ปจจุบัน บริษัทฯ ไดนําอาคารพาณิชยแหงนี้ใหนิตบิุคคลอ่ืนเชา  โดยมีอายุ
คงเหลือตามสัญญาใหเชาเทากับอายุสัญญาคงเหลือที่บริษัทฯ มีอยู 
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5.2  สินทรัพยไมมีตัวตนของบริษัทฯ   สินทรัพยที่ไมมีตัวตนที่สําคัญคือ  ลิขสิทธ์ิในการจัดพิมพ
หนังสือเพื่อจําหนาย  ซึ่งบริษัทฯ จะทําสัญญาการขอใชลิขสิทธ์ิกับเจาของลิขสิทธ์ิโดยตรง  โดยทั่วไป  บริษัทฯ จะ
ไดรับอนญุาตใหใชลิขสิทธ์ิเพื่อจัดพิมพและจัดจําหนายแตผูเดียว  มีกําหนดเวลา 3 ป  หรือจนกวาจะขายหนังสือ
ตามจํานวนที่ไดรับอนุญาตใหพิมพหมด  และสามารถขอพิมพเพิ่มเพิ่มเติมได  ซึ่งอายุสัญญาจะไดรับการตออายุ
ออกไปอีก 3 ปโดยอัตโนมัติ  ปจจุบัน บริษัทฯมีสัญญาการใชลิขสิทธ์ิทั้งในประเทศและตางประเทศ ดังมี
รายละเอียดตอไปนี ้

     ณ วนัที่ 31ธันวาคม 2545 

ประเภทสัญญา จํานวน (ฉบับ) 
จํานวนสัญญาลิขสิทธิ์ในประเทศ 864 
จํานวนสัญญาลิขสิทธิ์ตางประเทศ 653 

5.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมของบริษัทฯ 
5.3.1 นโยบายการลงทุน 
 --ไมมี-- 
5.3.2 การควบคุมดูแลบริษทัยอยและบริษัทรวม  บริษัทฯ มีบริษัทยอย 1 แหง  คือ บริษัท ซีเอ็ด 
 บุคเซ็นเตอร จํากัด จัดตั้งข้ึนเม่ือวันที่ 11 พฤษภาคม 2544 โดยการจัดตั้งบริษัท ซีเอ็ด 

บุคเซ็นเตอร จํากัด มีวัตถุประสงคเพื่อปองกันการนําชื่อของรานซีเอ็ดบุคเซน็เตอรไป 
ลอกเลียนแบบเทานัน้ 

 บริษัทฯ มีบริษัทรวมเพียงบริษัทเดียว  คือ บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด  โดยบริษัทฯไดสง
กรรมการ 1 ทานเขาเปนกรรมการของบริษัทรวมดังกลาว 

6. โครงการในอนาคต 
บริษัทฯ มีนโยบายจะปรับปรุงประสิทธิภาพการทํากําไรใหเพิ่มข้ึน เพื่อใหสามารถสรางผลตอบแทนระยะ

ยาวที่เหมาะสมแกผูลงทุน โดยตั้งเปาหมายใหไดผลตอบแทนสูงในระดับแนวหนาของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ 

นโยบายทั่วไป   บริษัทฯ กําหนดนโยบายทั่วไปเพื่อใหไดกําไรตอเงินลงทุนสูงข้ึน ดังนี ้
 ผลักดันใหยอดขายสินคาที่มีอยู ใหขายไดมากย่ิงข้ึน 
 ผลิตและจัดจําหนายเฉพาะสินคาที่มีความตองการของตลาดเพียงพอที่จะทํากําไรที่เหมาะสมไดเทานั้น และ
อยูในทิศทางของบริษัทฯ 

 เนนการขยายงานที่มีความเส่ียงต่ํา  และไมตองใชเงินทุนในทรัพยสินมากนัก 
 ควบคุมคาใชจายและพัฒนางานตางๆ ใหมีประสิทธิผลย่ิงข้ึน  รวมทั้งลดงานหรือหนวยงานที่ไมสามารถทํา
กําไร และ / หรือไมเปนกลยุทธที่สําคัญของบริษัทในอนาคตลง 

 ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานองคกร ใหรองรับการเปลี่ยนแปลง และการแขงขันไดดีย่ิงข้ึน  และเนนการใช
เคร่ืองมือในการจัดการเขามาชวย  เชน  Balanced Scorecard, Activity-based Costing  และ Zero-based 
Thinking เปนตน 
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แนวทางการเติบโตของบริษัทฯ   บริษัทฯ เนนการขยายงานของบริษัทฯ ในทิศทางตอไปนี ้
 การผลิตหนังสือ  เนนการผลิตและจําหนายหนังสือประกอบการเรียน  และหนังสืออางอิงมากข้ึน รวมทั้ง
การแสวงหาตนฉบับหนังสือขายดี และแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อรวมกันผลิตหนังสือใหมๆ ออกสู
ตลาด 

 การผลิตวารสาร  เพิ่มการออกวารสารใหมในสาขาที่มีศักยภาพทางธุรกิจ 
 การกระจายสินคา  สรางศูนยกระจายสินคาขนาดใหญจํานวน 1 แหงในเขตกรุงเทพมหานคร ในป 2546  
เพื่อรองรับการกระจายหนังสือและวารสารไปยังรานซีเอ็ดบุคเซน็เตอร  และ Book  Variety และรานคาปลีก
ทั่วประเทศใหไดรวดเร็วย่ิงข้ึน 

 การคาปลีก  ขยายรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และ Book  Varietyและรานเครือขาย  รานคาพันธมิตร  
ตลอดจนเขาชวยปรับปรุงรานคาทั่วประเทศเพื่อเปนฐานรองรับการเติบโตของบริษัทฯ  โดยมีนโยบายเพิ่ม
สาขาของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และ Book  Variety โดยเฉลี่ยประมาณ 15 สาขาตอป โดยใชเงินทุน
หมุนเวียนของบริษัทฯ 

 ชองทางการจําหนาย  ขยายงานในสวนการจัดงานแสดงสินคา โดยจัดงานแสดงสินคาในสาขาที่มี
ศักยภาพทางธุรกิจ และหาชองทางใหม ๆ  ในการขายผลิตภัณฑ 

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีแผนการพัฒนาการเผยแพรความรูแกคนไทยในรูปแบบอ่ืนๆ ทีน่อกเหนือจาก
ส่ิงพิมพข้ึน  เพื่อสนองความตองการและพฤติกรรมสังคมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต  

7. ขอพิพาททางกฎหมาย 
-ไมมี- 

8. โครงสรางเงินทุน 
8.1  หลักทรัพยของบริษัท   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545  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 คร้ังที่ 1/2544 เม่ือวันที่ 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  เพื่อรองรับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเสนอขาย

แกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ  ในอัตราสวน 2 หุนเดิม ตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย  โดยไมมีคาใชจาย  
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย สามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน ในราคาหุนละ 16.50 บาท  และสามารถใช
สิทธิไดทุก 3 เดือน ตั้งแตวันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ป จนถึงวันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ป   
และ 

2. ออกหุนสามัญใหมจํานวน 3,164,800 หุน  เพื่อรองรับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญจํานวน 
3,164,800  หนวย  เสนอขายแกกรรมการที่เปนพนักงาน  พนักงาน  และผูรับชวงซื้อหลักทรัพย  โดยไมมี
คาใชจาย  ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย สามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน ในราคาหุนละ 10 บาท  ทั้งนี้ 
ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว จะแบงออกเปน 5 ฉบับ  โดยแตละฉบับจะเร่ิมทยอยใชสิทธิไดตั้งแตปที่ 1  ปที่ 2  
ปที่ 3  ปที่ 4  และปที่ 5 ตามลําดับ  กําหนดใชสิทธิไดทุก 3 เดือน  และสามารถใชสิทธิไดจนกวาใบสําคัญ
แสดงสิทธิจะมีอายุครบ 6 ป 
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8.2  ผูถือหุนรายใหญ   รายชื่อกลุมผูถือหุนที่ถือหุนสูงสุด 10 รายแรก โดยรวมจํานวนหุนที่ถือโดยผูที่
เกี่ยวของตามมาตรา 258 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  ณ วันที่ 9 เมษายน 
2545  มีดังนี้  

ลําดับที ่ ชื่อผูถือหุน จํานวนหุน % ของทุน 
ที่ชําระแลว 

1 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)   4,373,941 20.73 
2 นายฤทธิ์  ธีระโกเมน    3,053,526 14.47 
3 Morgan Stanley & Co International Limited 2,248,795 10.66 
4 นายเอกศักด์ิ  แดงเดช 1,689,683 8.01 
5 Pershing Securities Limiter-Client Account 1,500,000 7.11 
6 Albouys Nominees Limited 843,000 4.00 
7 นายทนง  โชติสรยุทธ 778,427 3.69 
8 นางสาวณัญจนา  ภูวรวรรณ 463,400 2.20 
9 นางสาววรรณพร  ภูวรวรรณ 462,800 2.19 
10 นายพงษศักด์ิ  ศิวะภัทรกําพล 568,170 2.69 

 รวม 15,981,742    75.75 

(ขอมูลจาก บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด) 

8.3  นโยบายการจายเงินปนผล   บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไร
สุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัทฯ  ตั้งแตรอบปบัญชี พ.ศ. 2534 เปนตนไป  โดยจะเสนอใหมีการ
จายเงินปนผลในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปถัดจากปที่ดําเนินการ 
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แผนผงัองคกร บริษัท ซีเอด็ยูเคชั่น จํากดั (มหาชน)

   ผูชวยกรรมการผ ูจ ัดการ
สายงานการตลาดและผลิตภัณฑ

พจน ี นริาศรพ

 ผูชวยกรรมการผ ูจ ัดการ
สายงานวารสาร

นชุนารถ  กองวิสัยสุข

   ผ ูช วยกรรมการผ ูจัดการ
สายงานซเีอ็ดบุคเซน็เตอร

มณฑลี  โชตสิรยทุธ

กรรมการผูจดัการ
ทนง  โชติสรยุทธ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท

 คณะอนุกรรมการ
พจิารณาผลติภัณฑใหม

   ผ ูช วยกรรมการผูจัดการ
สายงานการขายและจัดจําหนาย

กาญจนา  เจริญวงษ

   รองกรรมการผูจดัการ
พงษศักดิ์  ศิวะภัทรกําพล

แผนกการเงิน

แผนกจดัซือ้-
ซอมบ ํารุง

  

รองกรรมการผูจดัการ
วบิูลยศักดิ์   อดุมวนิช

สายงานตลาด
และผลิตภณัฑ 

สายงานขายและ
จดัจําหน าย

สายงานซเีอ็ดบ ุค
เซน็เตอร สายงานวารสารแผนกบคุคล -

ธรุการแผนกบัญชี

แผนก
SE-ED.com

  

แผนก I T

แผนกตรวจสอบภายใน

คณะอนุกรรมการ
พจิารณาผลตอบแทน
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9. การจัดการ 
9.1  โครงสรางการจัดการ   โครงสรางกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการจํานวน 2 ชุด และ

คณะอนุกรรมการจํานวน 2 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการพิจารณา
ผลิตภัณฑใหม และคณะอนุการพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งมีอํานาจหนาที่ดังนี ้

คณะกรรมการบริษัท  มีหนาที่ใหคําปรึกษาและวางนโยบาย กลยุทธและวิสัยทัศนตางๆ ในการดําเนิน  
กิจการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 14 ทาน โดย 
มีรายละเอียดดังนี้ 

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

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

กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ ประกอบดวย กรรมการผูจัดการ และรองกรรมการผูจัดการลง 
ลายมือชื่อสองในสามและประทับตราสําคัญของบริษัท  

คณะกรรมการตรวจสอบ  มีหนาที่เสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินการ และการเพิ่มมูลคาใหองคกร 
ซึ่งจะกอใหเกิดประสิทธิผลตอ 

1. ความเชื่อม่ันและความนาเชื่อถือของรายงานทางการเงินเพิ่มมากข้ึน 
2. ปรับปรุงหนาที่และกระบวนการของการตรวจสอบภายในและภายนอก และปรับปรุงใหการส่ือสาร

ระหวางคณะกรรมการ  ฝายตรวจสอบภายใน และผูสอบบัญชีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 คณะกรรมการตรวจสอบมีจํานวน 3 ทานดังนี ้

1.  นายสาโรช ลํ้าเลิศประเสริฐกุล ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
2.  นายประวิทย ตันติวศินชัย กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
3.  นายสมชาย หาญจิตตเกษม 
4.  ผูจัดการแผนกตรวจสอบใน 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ขอบเขตหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  
1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทกอนนําเสนอตอคณะกรรมการบริษทั 
2. ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบญัชีของบริษัท ประสานงาน

กับผูสอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการดําเนินการตรวจสอบ ขอบเขตแนวทาง แผนงานและ
ปญหา ที่พบระหวางการตรวจสอบและประเด็นที่ผูสอบบัญชีเหน็วามีสาระสําคัญ 

3. ประสานงานกับแผนกตรวจสอบภายในของบริษัทเกี่ยวกับวัตถุประสงคและการวางแผนการ
ตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบการประเมินประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในของ
บริษัท การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรที่ใชในการควบคุมภายใน รวมถึงปญหาที่พบ
ระหวางการตรวจสอบ 

4. ใหคําปรึกษาและพิจารณาทบทวน ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ ทั้งของผูสอบบัญชีแผนก
ตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามการดําเนินการของฝายจัดการตอขอเสนอแนะดังกลาว เพื่อ
เสนอคณะกรรมการบริษัททราบ 

คณะอนุกรรมการพิจารณาผลิตภัณฑใหม  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 คณะกรรมการพิจารณา
ผลิตภัณฑใหมประกอบดวยกลุมบุคคลดังตอไปนี ้

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

ขอบเขตหนาที่ของคณะอนุกรรมการพิจารณาผลิตภัณฑใหม 
1. รวมกันพิจารณาวิเคราะหความเปนไปไดในการขาย การวางแผนการตลาด 
2. การกําหนดกลยุทธการตั้งราคา และกลยุทธทางการตลาดของหนังสือใหม และวารสารใหม 

คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน  แตงตั้งโดยคณะกรรมการบรษิัท มีหนาที่รวมกันพิจารณา
ทบทวนการกําหนดผลตอบแทนใหแกผูบริหารของบริษัทฯ ใหมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และ
ตลาดแรงงานภายนอก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 คณะทํางานพิจารณาผลตอบแทนมีจํานวน 3 ทาน  ดังนี ้

1.   นายวรสิทธิ์  โภคาชัยพัฒน  
2.   นายสมบูรณ  ชินสวนานนท  
3.   นายธนะชัย  สันติชัยกูล  

ขอบเขตหนาที่ของคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน   
1. เสนอนโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนสําหรับกรรมการ กรรมการผูจัดการ       

ผูบริหารระดับสูง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ อนุกรรมการชุดตาง ๆ ที่คณะกรรมการแตงตั้ง 
2. พิจารณากําหนดคาตอบแทนประจําปของกรรมการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหารระดับสูง    

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ อนุกรรมการชุดตาง ๆ ที่คณะกรรมการแตงตั้ง 
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ผูบริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 มีทั้งหมด 9 ทาน ดังนี ้

1.   นายทนง โชติสรยุทธ กรรมการและกรรมการผูจัดการ 
2.   นายวิบูลยศักดิ์ อุดมวนิช กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ 
3.   นายพงษศักดิ์ ศวิะภัทรกําพล กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ 
4.   นางสาวพจนี  นิราศรพ ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานการตลาดและผลิตภัณฑ 
5.   นางมณฑลี  โชติสรยุทธ ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานซเีอ็ดบุคเซน็เตอร 
6.   นางกาญจนา  เจริญวงษ ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานขายและจัดจําหนาย 
7.   นางนุชนารถ กองวิสัยสุข ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานวารสาร 
8.   นางสาวสจิพัฒน  พุมพึ่งพุทธ ผูจัดการแผนกการเงิน 
9.   นางสาวอารี แซอ้ึง ผูจัดการแผนกบัญช ี

ขอบเขตหนาที่ของกรรมการผูจัดการ   ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2544 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 20 
กันยายน 2544 มีมติอนุมัติใหกรรมการผูจัดการของบริษัทฯ มีอํานาจในการดําเนินงานแทนคณะกรรมการบริษัทฯ 
ในเร่ืองดังนี้ 

1. บริหารกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคและขอบังคับ ตลอดจนระเบียบอํานาจดําเนินการ 
และมติที่ออกโดยที่ประชุมคณะกรรมการ และใหมีอํานาจบังคับบัญชาพนกังานและลูกจางของบริษัทฯ และ
ในการบริหารกิจการ กรรมการผูจัดการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการ 

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

3. กําหนดเงื่อนไขในการทํางานของพนักงานและลูกจาง ออกคําส่ังหรือประกาศกําหนดวิธีการบริหารงานและ
การดําเนินกิจการของบริษทัฯ โดยไมขัดหรือแยงกับระเบียบของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการ หรือ
กฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

4. ดําเนินกิจการใดๆ ตามระเบียบบริษัทฯ และมติคณะกรรมการ รวมทั้งกําหนดหนาที่ใหพนักงานและ      
ลูกจางของบริษัทฯ ระดับตางๆ ปฏิบัติตาม 

5. มีอํานาจกระทําการแทนและผูกพันบริษัทฯ ในการลงนามทําสัญญาอนุญาตใหใชลิขสิทธ์ิตางๆ และสัญญา
อ่ืนใดที่เกี่ยวของกับลิขสิทธ์ิ โดยใชความระมัดระวังตามสมควร เพื่อมิใหมีการละเมิดลิขสิทธ์ิของผูอ่ืน 

6. กิจการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหกรรมการผูจัดการและกรรมการผูมีอํานาจลงนามมีอํานาจกระทําแทน
และผูกพันบริษัทฯ ไดในขอบเขตแหงอํานาจหนาที่ที่ระบุไวในขอ 1 เวนแตรายการที่กรรมการผูจัดการและ
กรรมการผูมีอํานาจลงนามอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ 
หรือบริษัทยอย จะกระทําไดตอเม่ือไดรับมติที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการอิสระเขารวมประชุมดวย
เทานั้น เพื่อการนี้กรรมการผูจัดการและกรรมการผูมีอํานาจลงนามจะมอบอํานาจใหบุคคลใดกระทํากิจการ
เฉพาะอยางแทนก็ได 

7. เม่ือกรรมการผูจัดการไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได หากเปนงานประจําวันตามปกติโดยทั่วไปให
รองกรรมการผูจัดการเปนผูพิจารณาอนุมัติแทนตามความจําเปนและเหมาะสม แลวรายงานหรือเสนอ
กรรมการผูจัดการโดยตรงในภายหลัง นอกเหนือจากนั้นใหเสนอตอประธานกรรมการเปนผูพิจารณาอนุมัติ 
หรือในกรณีที่ตําแหนงกรรมการผูจัดการวางลง และยังไมมีการแตงตั้งกรรมการผูจัดการคนใหม ให
คณะกรรมการเปนผูแตงตั้งผูรักษาการแทน โดยอาจจะคัดเลือกจากกรรมการหรือผูถือหุนซึ่งมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามตามขอบังคับของบริษัทฯ ทานใดทานหนึ่งก็ได 
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คณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทมีคุณสมบัตคิรบตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 และไมมีลักษณะตองหามตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
เกี่ยวกับเร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหมฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 

9.2  การสรรหากรรมการและผูบริหาร   บริษัทฯ ไมมีคณะกรรมการสรรหาโดยเฉพาะ ทั้งนี้การ
คัดเลือกบุคคลที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหารดําเนินการดังนี ้

องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท   ตามขอบังคับของบริษัทฯคณะกรรมการของบริษัท
มีไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร 

ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ที่ประชุมผูถือหุนจะเลือกตั้งกรรมการ โดยใหนับวาผูถือหุนมี
คะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง และผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงของตนที่มีอยูทั้งหมดเลือกตั้ง
บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีทีบ่คุคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกิน
จํานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหเลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อใหไดจํานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในคร้ัง
นั้น 

ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่
จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกบัสวน 1 ใน 3 

หามมิใหกรรมการประกอบกิจการ  เขาเปนหุนสวน หรือเขาเปนผูถือหุนในนิตบิุคคลอ่ืน ที่มีสภาพอยาง
เดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ เวนแตจะแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง 

กรรมการตองแจงใหบริษัทฯ ทราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับบริษัทฯ หรือถือหุน หรือ
หุนกูเพิ่มข้ึนหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ 

กรรมการ 2 ใน 3 ทาน ที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญ
ของบริษัทฯ จึงจะมีผลผูกพันกับบริษัทฯได คณะกรรมการสามารถกําหนดชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน
พรอมประทับตราสําคัญบริษัทฯ 

องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ   คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบโดยแตงตั้งบุคคลที่มีคณุสมบัติครบถวนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย  

องคประกอบและการแตงตั้งคณะอนกุรรมการพิจารณาผลิตภัณฑใหม   กรรมการผูจัดการเปน
ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลิตภัณฑโดยตําแหนงและเปนผูแตงตั้งกรรมการพิจารณาผลิตภัณฑใหมทาน
อ่ืนๆ ซึ่งปฏิบตัิหนาที่อยูในสายงานที่รับผิดชอบผลติภัณฑใหมนัน้ๆ 

องคประกอบและการแตงตั้งคณะอนกุรรมการพิจารณาผลตอบแทน   คณะกรรมการบริษัทเปนผู
แตงตั้งคณะทํางานพิจารณาผลตอบแทนโดยแตงตั้งจากกรรมการและบุคคลภายนอกซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญธุรกิจ
ส่ิงพิมพ  
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9.3  คาตอบแทนผูบริหาร 

(ก) คาตอบแทนกรรมการบรษิัทในฐานะกรรมการ รวมจํานวน 14 ทาน  
 

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน คาตอบแทนที่ไมเปนตัวเงิน 
รายการ จํานวน

ราย 
จํานวนเงินรวม 

(บาท) 
จํานวนราย จํานวน 

(หนวย) 
เบี้ยประชุม 14 539,000 - - 
บําเหนจ็ 14 1,030,000 - - 
คาตอบแทนอ่ืน  ๆ -            - - - 

รวม  1,569,000 - - 

(ข) คาตอบแทนกรรมการบรษิัทที่เปนผูบริหาร และผูบริหารของบรษิัทที่มิไดเปนกรรมการ
บริษัท รวมจํานวน 9 ทาน 

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน คาตอบแทนที่ไมเปนตัวเงิน 
รายการ จํานวนราย จํานวนเงินรวม 

(บาท) 
จํานวนราย จํานวน 

(หนวย) 
เงินเดือน 9 12,993,612 - - 
โบนัส 9 3,830,123 - - 
คาตอบแทนอ่ืน :-     
   -  เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 9 648,612 - - 
   -  คาพาหนะ 7 1,225,500 - - 
   -  ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน - - 9 1,357,650 

รวม  18,355,847  1,357,650 

 

9.4  การกํากับดูแลกิจการ   บริษัทฯใหความสําคัญและจัดใหมีกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเปนเคร่ืองมือที่สําคัญของคณะกรรมการบริษัท ในการกํากับดแูลการดําเนินงานและ
การบริหารงานของบริษัทฯ ใหไดมาตรฐานและเปนไปในแนวทางที่ถูกตอง คณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติ
และขอบเขตการดําเนินงานภายใตขอกําหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   

นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ 
 คณะกรรมการบริษัทไดตะหนกัถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปรงใส เพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันของกิจการ และเพิ่มความเชื่อม่ันใหแกผูถือหุน ผูลงทุนและผูที่เกี่ยวของทุกฝาย จึง
ไดกําหนดนโยบายสนับสนนุการกํากับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมสําคัญดังนี ้

 การปฏิบัติตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกัน เปนธรรมตอทุกฝาย 
 คณะกรรมการมีความมุงม่ันในการสรางมูลคาเพิ่มแกกิจการในระยะยาว บริหารงานดวยความ
รอบคอบและระมัดระวัง รับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่ดวยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน ดูแลมิใหเกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน และ
รับผิดชอบตอการตัดสินใจและการกระทําของตนเอง 
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 การดําเนินงานเปนไปดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได เปดเผยขอมูลอยางเพียงพอแกผูที่
เกี่ยวของทุกฝาย 

 การดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความเส่ียงอยูเสมอ โดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม 
 บริษัทมีการกําหนดจริยธรรมธุรกิจเพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏบิัติแลว 

สิทธิของผูถือหุน 
 ในป 2545 บริษัทมีการประชุมผูถือหุน 1 คร้ัง โดยเปนการประชุมสามัญประจําป 2544 โดยการประชุม
ไดจัดที่บริษัท และบริษัทไดจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้งขัอมูลประกอบการประชุมวาระตาง ๆ ใหผูถือหุน
ทราบลวงหนากอนวันประชุม 14 วันทําการ โดยในแตละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และมีการ
บันทึกการประชุมถกูตอง ครบถวน เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได  
 ในป 2546 บริษัทไดเร่ิมดาํเนินการเพิ่มทางเลือกใหกับผูถือหุนโดยใหกรรมการอิสระเปนผูรับมอบอํานาจ
จากผูถือหุนในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขาประชุมได  และบริษัทมีนโยบายที่จะปรับปรุงขอมูลประกอบการ
ประชุมผูถือหุนเพื่อใหมีรายละเอียดมากย่ิงข้ึน เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิของผูถือหุนในการ
เขาถึงขอมูลของบริษัท โดยจะไดเพิ่มรายละเอียดของเร่ืองเพื่อพิจารณา เหตุผลความจําเปน ผลกระทบทั้งดาน
บวกและลบในแตละวาระ 

สิทธิของผูมีสวนไดเสีย 
 บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก 
พนักงานและผูบริหารของบริษัทฯ หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก ไดแก คูคา คูแขง นักเขียน ผูแปล เจาหนาที่ภาครัฐ
และหนวยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ เนื่องจากบริษัทฯไดตระหนกัถึงแรงสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียตาง ๆ ซึ่งจะสราง
ความสามารถในการแขงขันและสรางกําไรใหกับบริษัทฯ ซึ่งถือวาเปนการสรางความสําเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ 
ได 

การประชุมผูถือหุน 
 ในการประชุมผูถือหุน ป 2545 ประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันใน
การตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัท สอบถามและแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ รวมทั้งไดบันทึก
ประเด็นซักถามและขอคิดเห็นที่สําคัญไวในรายงานการประชุมแลว         

ภาวะผูนําและวิสัยทัศน 
 คณะกรรมการไดมีสวนรวมในการกําหนด วิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย และแผนธุรกิจของบริษัท  
ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามแผนธุรกิจที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ   และ 
ประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการ และความม่ันคงสูงสุดใหแกผูถือหุน 
 คณะกรรมการไดจัดใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหาร
ความเส่ียงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการดําเนินการในเร่ืองดังกลาวอยางสมํ่าเสมอในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ 
 คณะกรรมการเปนผูพิจารณาการกําหนดและแยกบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบระหวาง
คณะกรรมการ อนุกรรมการและฝายจัดการอยางชัดเจน ดังรายละเอียดในขอ 9.1  รวมทั้งมีการส่ือสารบทบาท 
หนาที่ และความรับผิดชอบดังกลาวตอกรรมการ อนุกรรมการ ฝายจัดการและพนักงานของบริษัทฯอยางสมํ่าเสมอ 
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ความขัดแยงทางผลประโยชน 
 เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการไดดูแลอยางรอบคอบเม่ือเกิดรายการที่อาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชน  โดยกําหนดนโยบายและข้ันตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันไวเปนลายลักษณ
อักษร  รวมทั้งกําหนดนโยบายและวิธีการดูแลไมใหผูบริหารและผูเกี่ยวของนําขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใชเพื่อ
ประโยชนสวนตน ดังนี ้
 รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  คณะกรรมการไดทราบถึงรายการที่มีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนและ รายการที่เกี่ยวโยงกันและไดพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบทุกคร้ัง รวมทั้งมีการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพย โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length 
Basis) โดยรายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญจะเปดเผยรายละเอียด มูลคารายการ คูสัญญา เหตุผล/ความจําเปน 
ในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป  

 การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน บริษัทฯ กําหนดใหผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลักทรัพยตอสํานักงานกํากับหลกัทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และกําหนดใหการนําเอกสาร หรือขอมูลของบริษัทฯ ไปใชเพื่อประโยชนสวนตัว หรือ
นําออกนอกบริษัทฯ กอนไดรับอนุญาต รวมทั้งการนําขอมูลงบการเงินไปใชเพื่อการซื้อขายหลักทรัพยในชวง 1 
เดือนกอนที่จะเผยแพรตอสาธารณชน เปนการกระทําผิดวินัยของบริษัทฯ หากผูบริหารหรือพนักงานคนใดกระทํา
ผิดวินัย จะไดรับโทษตั้งแต การตักเตือน การตัดคาจาง การพักงานโดยไมไดรับคาจาง จนถึงการเลิกจาง 

จริยธรรมธุรกิจ 
 บริษัทไดยึดม่ันในการกระทําส่ิงที่ถูกตอง เปนแนวทางดําเนินธุรกิจของกรรมการ และพนักงานทุกคน 
โดยบริษัทไดประกาศบังคบัใชจรรยาบรรณพนักงาน และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ เพื่อใหกรรมการ  
ผูบริหาร และพนักงานทุกคนไดยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัทดวยความซื่อสัตย 
สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติตอบริษัท และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม สาธารณชน และสังคม บริษัทมอบหมาย
ใหแผนกตรวจสอบภายในติดตามดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอยางสมํ่าเสมอ และไดกําหนดโทษทางวินัยใน
กรณีละเมิดจรรยาบรรณไวดวย  

คณะกรรมการมีความเชื่อม่ันเปนอยางย่ิงวา กระบวนการกับกํากับดูแลกิจการที่ดี จะชวยสงเสริมการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ  และเปนหัวใจในการบรรลุเปาหมายพื้นฐานที่สําคัญอยางหนึ่งอันจะสงผลใหเกิดการเพิ่ม
มูลคาสูงสุดใหแกผูถือหุน  คุณคาที่บริษัทฯ มุงหวังและคาดหวังใหกรรมการและพนักงานทกุคนถือปฏิบัติในทุก
ภารกิจ ไดแก 

 การใหความสําคัญสูงสุดตอการสรางความพึงพอใจของลูกคา 
 ความเชื่อม่ันในการทํางานรวมกัน 
 การอุทิศตองานอยางมืออาชีพโดยมีคุณธรรม 
 การยึดม่ันในหลักการของระเบียบวินัยการปฏิบัติงานที่ด ี
 การพรอมในการตอบสนองตอทุกสถานการณ 

การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 
 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 14 ทาน ประกอบดวย 

 กรรมการที่เปนผูบริหาร      จํานวน    3   ทาน    
 กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารและไมไดเปนกรรมการอิสระ   จํานวน    7   ทาน 
 กรรมการที่เปนอิสระ        จํานวน  4   ทาน 
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ดังนั้น บริษัทมีกรรมการที่เปนอิสระทั้งหมด 4 ทาน คิดเปนรอยละ 29 ของกรรมการทั้งคณะ อยางไรก็
ตามบริษัทมีนโยบายที่จะพยายามที่จะสรรหากรรมการที่เปนอิสระใหไมนอยกวา 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้ง
คณะ 

การรวมหรือแยกตําแหนง 
ประธานกรรมการเปนตัวแทนของผูถือหุนรายใหญซึ่งถือหุนรอยละ 20.73 ของหุนทั้งหมด 
ประธานกรรมการไมเปนบุคคลเดียวกับกรรมการผูจัดการ นอกจากนี้โครงสรางคณะกรรมการของบริษัท

ประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระจํานวน 4 ทาน ซึ่งจะทําใหเกิดการถวงดุลและการสอบทานการบริหารงาน 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
 นโยบายคาตอบแทนกรรมการไดกําหนดไวอยางชัดเจนและโปรงใส โดยคาตอบแทนอยูในระดับเดียวกับ
อุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตองการ และไดขออนุมัติจากที่ประชุมผู
ถือหุนแลว กรรมการที่ไดรับมอบหมายใหเปนกรรมการตรวจสอบไดรับคาตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มข้ึน 

คาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผล
การดําเนินงานของบริษัทและผลการบริหารงานของผูบริหารแตละทาน โดยอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเปน
ผูพิจารณาและนําเสนอจํานวนคาตอบแทนที่เหมาะสมตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติข้ันสุดทาย 
 บริษัทฯ ไดจายคาตอบแทนตาง ๆ ใหแกกรรมการและบริหาร ในป 2545 ทั้งส้ิน 19.92 ลานบาท ตาม
รายละเอียดในขอ 9.3 

การประชุมคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการมีกําหนดประชุมลวงหนาและมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจําเปน   โดยมีการกําหนด
วาระชัดเจนไวลวงหนา และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเปนประจํา เลขานุการบริษัทไดจัดหนังสือ
เชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร กอนการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วัน เพื่อให
คณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม โดยในป 2545 ที่ผานมา คณะกรรมการมี
การประชุมทั้งส้ิน 5 คร้ัง  
 ทั้งนี้ ไดมีการจดบันทกึการประชุมเปนลายลักษณอักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการรับรองจาก
คณะกรรมการพรอมใหคณะกรรมการและผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได 

คณะอนุกรรมการ  
 คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการของ
บริษัท ดังนี ้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 
2. คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
3. คณะอนุกรรมการพิจารณาผลิตภัณฑใหม 

โดยมีรายชื่อของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ และขอบเขตหนาที่ของคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการแตละชุด ตามรายละเอียดในขอ 9.1 

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
1.  ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  บริษัทไดใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในทั้งในระดับ

บริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จึงไดกําหนดภาระหนาที่ อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงาน 
ผูบริหาร ไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชน และมี
การแบงแยกหนาที่ผูปฏบิัติงาน ผูติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบ
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ระหวางกันอยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทไดจัดใหมีระบบ
รายงานทางการเงินเสนอผูบริหารสายงานที่รับผิดชอบ 

บริษัทมีแผนกตรวจสอบภายในทําหนาที่ตรวจสอบเพื่อใหม่ันใจวาการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรม
ทางการเงินสําคัญของบริษัทไดดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของกับบริษัท (Compliance Control) และเพื่อใหหนวยงานตรวจสอบภายในมี
ความเปนอิสระ สามารถทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่ คณะกรรมการจึงกําหนดใหแผนกตรวจสอบ
ภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรับการประเมินผลงานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบดวย 

2.  การบริหารความเส่ียง  การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ กระทําโดยการประเมินความเส่ียงในการ
ประกอบธุรกิจ ทั้งที่เปนปจจัยภายใน และปจจัยภายนอกอยางสมํ่าเสมอ  โดยคณะทํางานซึ่งประกอบดวย ผูชวย
กรรมการผูจัดการ ในสายงานที่เกี่ยวของกับแตละความเส่ียง  และหัวหนางานในแตละหนวยงานที่เกี่ยวของ  จะ
วิเคราะหถึงสาเหตุที่ทําใหเกิดปจจัยความเส่ียงตางๆ  การกําหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง  รวมถึงติดตามการ
ปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง 

รายงานของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎใน
รายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช
นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุด
ในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

คณะกรรมการไดจัดใหมีและดํารงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล   เพื่อใหม่ันใจไดอยาง
มีเหตุผลวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน และ
เพื่อใหทราบจุดออนเพื่อปองกันไมใหเกิดทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ 

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
ประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร เปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบ
ควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเร่ืองนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปแลว 

คณะกรรมการมีความเห็นวาระบบควบคุมภายในของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) โดยรวมอยูใน
ระดับที่นาพอใจ  และสามารถสรางความเชื่อม่ันอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินของบริษัท ซีเอ็ด 
ยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 

ความสัมพันธกับผูลงทุน 
 คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีวาขอมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไมใชการเงิน ลวนมีผลตอ
กระบวนการตัดสินใจของผูลงทุนและผูที่มีสวนไดเสียของบริษัท จึงไดกําชับใหฝายบริหารดําเนินการในเร่ืองที่
เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลที่ครบถวน ตรงตอความเปนจริง เชื่อถือได สมํ่าเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝายบริหารของ
บริษัทฯ ไดใหความสําคัญและยึดถือปฏบิัติมาโดยตลอด ในสวนของงานดานผูลงทนุสัมพันธนัน้ บริษัทยังไมจัดตั้ง
หนวยงานข้ึนเฉพาะแตไดมอบหมายใหรองกรรมการผูจัดการทานหนึ่ง ทําหนาที่ติดตอส่ือสารกับผูลงทนุสถาบัน  
ผูถือหุน รวมทั้งนักวิเคราะหและภาครัฐที่เกี่ยวของ เนื่องจากกิจกรรมในเร่ืองดังกลาวยังไมมากนัก ซึ่งผูลงทุน
สามารถติดตอขอทราบขอมูลบริษัทไดที่โทร. 02 751-5888 หรือที่ e-mail address: internal_audit@se-ed.com 
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9.5  การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน   บริษัทฯ กําหนดใหผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลักทรัพยตอสํานักงานกํากับหลกัทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และกําหนดใหการนําเอกสาร หรือขอมูลของบริษัทฯ ไปใชเพื่อประโยชนสวนตัว หรือ
นําออกนอกบริษัทฯ กอนไดรับอนุญาต รวมทั้งการนําขอมูลงบการเงินไปใชเพื่อการซื้อขายหลักทรัพยในชวง 1 
เดือนกอนที่จะเผยแพรตอสาธารณชน เปนการกระทําผิดวินัยของบริษัทฯ หากผูบริหารหรือพนักงานคนใดกระทํา
ผิดวินัย จะไดรับโทษตั้งแต การตักเตือน การตัดคาจาง การพักงานโดยไมไดรับคาจาง จนถึงการเลิกจาง 

9.6  บุคลากร  สําหรับป 2545  บริษัทฯ มีพนักงานจํานวน 1,330 คนแบงเปนพนักงานประจําสํานักงาน
ใหญ 632 คน และพนักงานประจําสาขา 698 คน โดยบริษัทฯ ใหผลตอบแทนทั้งเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบ
กองทุนเปนจํานวน 174.39 ลานบาท (ป 2544 มีพนักงานจํานวน 1,047 คน ผลตอบแทนทั้งเงินเดือนโบนัสและ
เงินสมทบกองทุนเปนจํานวนเงิน 151.08 ลานบาท)  

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน บริษัทฯ มีนโยบายในการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคลากรข้ึนมา
อยางตอเนื่องเพื่อใหมีความสามารถแขงขัน และรับมือกับวิทยาการใหมๆ ที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงจัด
ใหมีการอบรมภายในองคการโดยแบงตามหลักสูตรตาง ๆ ที่เหมาะสมกับตําแหนง มาตรฐานวิชาชีพ หรือตาม  
เปาหมายและวัตถุประสงคของหนวยงานยอย รวมทั้งมีการสงบุคลากรเขาฝกอบรมกับองคกรภายนอก ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ 

10. การควบคุมภายใน 
ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน  สามารถสรุปโดยแบงเปน 5 สวน  ดังนี้ 

สวนที่ 1  องคกรและสภาพแวดลอม   เปาหมายการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ถูกกําหนดข้ึนอยาง
รอบคอบ  ชัดเจน  มีความเปนไปได  และสามารถวัดผลได  โดยแบงเปนแผนระยะส้ัน 1 ป  และแผนระยะยาว 3 
ป  ทั้งนี้  บริษัทฯ มีการจัดโครงสรางองคกรที่เอ้ืออํานวยตอการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายที่ไดตั้งไว  และมี
ขอกําหนดหามฝายบริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับ
กิจการและบทลงโทษ  อยางไรก็ตาม  บริษัทฯ อยูระหวางการรางนโยบาย  และระเบียบวิธีปฏิบัติงานในธุรกรรม
ดานการเงิน  การจัดซื้อและการบริหาร  ทั้งนี้  ในการจัดทํานโยบายและแผนการปฏิบัติงานดังกลาว  จะคํานึงถึง
ความเปนธรรมตอคูคา  เพื่อประโยชนของบริษัทฯ ในระยะยาว 

สวนที่ 2  การบริหารความเส่ียง   การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ กระทําโดยการประเมินความเส่ียง
ในการประกอบธุรกิจ ทั้งที่เปนปจจัยภายใน และปจจัยภายนอกอยางสมํ่าเสมอ  โดยคณะทํางานซึ่งประกอบดวย 
ผูชวยกรรมการผูจัดการ ในสายงานที่เกี่ยวของกับแตละความเส่ียง  และหัวหนางานในแตละหนวยงานที่เกี่ยวของ  
จะวิเคราะหถึงสาเหตุที่ทําใหเกิดปจจัยความเส่ียงตางๆ  การกําหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง  รวมถึงติดตาม
การปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง 

สวนที่ 3  การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร   การปฏิบัติงานของฝายบริหาร มีการแบงแยก
หนาที่ความรับผิดชอบดานการอนุมัติ  การบันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ  และการดูแลจัดเก็บทรัพยสิน 
ออกจากกันโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ การอนุมัติการทําธุรกรรมใดๆ จะอนุมัติโดยกรรมการผูมีอํานาจ 2 ใน 3 ทาน 

การอนุมัติการทําธุรกรรมของบริษัทกับผูถือหุนใหญ  กรรมการ  ผูบริหาร  หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคล
ดังกลาว  จะคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัท  และพิจารณาเสมือนเปนรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก 
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สวนที่ 4  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล   บริษัทฯ จัดใหมีขอมูลที่สําคัญตางๆ อยาง
เพียงพอ เพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ  อยางไรก็ตาม  บางคร้ังบริษัทฯ ไมสามารถจัดสงขอมูลทาง
การเงิน เพื่อประกอบการพิจารณาในการประชุม ใหแกกรรมการไดพรอมกับหนังสือนัดประชุมที่ไดจัดสงให
กรรมการลวงหนาวันประชุมโดยเฉลี่ย 7 วัน  

เอกสารประกอบการบันทึกบญัชี และบัญชีตางๆ  ถูกจัดเก็บอยางเปนหมวดหมู  และจัดข้ึนตามนโยบาย
บัญชีตามหลักการบญัชีที่รับรองทั่วไป  และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ 

สวนที่ 5   ระบบการติดตาม   บริษัทฯ จัดใหมีการติดตามผลการดําเนินงาน  โดยเปรียบเทียบกับ
เปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ไดตั้งไวเปนรายไตรมาส  การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน มี
ข้ึนอยางสมํ่าเสมอ  โดยผูตรวจสอบภายในตองจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ เสนอโดยตรงตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  หากมีการตรวจพบขอบกพรองอันเปนสาระสําคัญ  จะตองรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
ระยะเวลาอันควร   รวมถึงการรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองดังกลาว 
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11.  รายการระหวางกัน 
รายการระหวางกันของบริษัทฯ กับบริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของกันรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่มี

สาระสําคัญ มีดังนี้ 

 11.1 รายการระหวางกันสําหรับป ส้ินสุดวันเดียวกันของป 2545 และ 2544 

 (ก)  รายไดและคาใชจายระหวางกัน 

 ประเภทกิจการ ลักษณะความสมัพันธ สําหรบัป 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

   2545 2544 
   พันบาท พันบาท 
มูลคาซ้ือสินคา     
บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด สํานักพิมพผูผลิตวารสาร

เทคนิค  และคูมือวิศวกร 
บริษัทรวม 3,062 2,059 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดียกรุป จํากัด (มหาชน) สิ่งพิมพ ผูถือหุน 20,281 8,349 
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด สิ่งพิมพ บริษัทที่เก่ียวของกับผูถือหุน 14,070 12,384 
     
คาเชาพ้ืนที่และคาบริการ     
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดียกรุป จํากัด (มหาชน) สิ่งพิมพ ผูถือหุน 9,498 6,534 
บริษัท เนชั่น พรอพเพอรต้ีส จํากัด อสังหาริมทรัพย บริษัทที่เก่ียวของกับผูถือหุน 821 1,062 

หมายเหตุ  คาลิขสิทธิ์มีมูลคาที่ไมเปนสาระสําคัญตองบการเงินโดยรวม จึงมิไดเปดเผยขอมูลดังกลาว 

 (ข)  สินทรัพยและหนี้สินระหวางกัน 

 ประเภทกิจการ ลักษณะความสมัพันธ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
   2545 2544 
   พันบาท พันบาท 

เจาหนี้การคา     
บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด สํานักพิมพผูผลิตวารสาร 

เทคนิค และคูมือวิศวกร 
บริษัทรวม 1,610 1,048 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดียกรุป จํากัด (มหาชน) สิ่งพิมพ ผูถือหุน 8,375 3,162 
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด สิ่งพิมพ บริษัทที่เก่ียวของกับผูถือหุน 4,479 2,440 
บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด สิ่งพิมพ บริษัทที่เก่ียวของกับผูถือหุน - 1,716 

หมายเหต ุ คาลิขสิทธิ์คางจายและคาเชา คาบริการคางจายมีมูลคาที่ไมเปนสาระสําคัญตองบการเงินโดยรวม จึงมิไดเปดเผยขอมูลดังกลาว 

 รายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญระหวางบริษัทฯ กับบริษัทรวม  และบริษัทที่เกี่ยวของกัน  รวมถึงบุคคลที่
เกี่ยวโยงกัน  มีการกําหนดราคาเปนตามราคาตลาด  ซึ่งสามารถเปรียบเทียบไดกับรายการที่เกิดข้ึนกับ
บุคคลภายนอก 
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11.2  มาตรการคุมครองผูลงทุน   ทางบริษัทฯ กําหนดใหรายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญระหวาง
บริษัทฯ กับบริษัทรวม  และบริษัทที่เกี่ยวของกัน  รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน  ผานที่ประชุมคณะกรรมการที่มี
กรรมการอิสระเขารวมประชุม  เพื่อดูแลใหรายการระหวางกันเปนไปอยางยุติธรรม  และมีนโยบายการกําหนด
ราคาที่เหมาะสม 

11.3  มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน   ในกรณีทีบ่ริษัทฯ มีการเขา
ทํารายการระหวางกันกับผูบริหาร  หรือผูถือหุน  หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน  บริษัทฯ จะพิจารณาถึงขนาดของ
รายการเปนสําคัญ  กลาวคือ  กรณีที่รายการดังกลาวมีขนาดของรายการไมอยูในเกณฑที่กําหนดโดยตลาด
หลักทรัพยฯ  คณะกรรมการไดมอบหมายใหกรรมการบริษัทฯ ที่เปนผูบริหาร  ซึ่งประกอบดวย  คุณทนง  โชติสร
ยุทธ  คุณวิบูลยศักดิ์  อุดมวนิช  และคุณพงษศักดิ์ ศิวะภัทรกําพล  สามารถเขาทํารายการดังกลาวได โดยให
กรรมการจํานวนสองในสามทานขางตนลงลายมือชื่อรวมกัน 

ผูบริหาร หรือผูถือหุน ที่มีสวนกรณีในรายการที่มีขนาดของรายการเขาเกณฑที่กําหนดโดยตลาด
หลักทรัพยฯ  ใหดําเนินการตามหลักเกณฑของประกาศที่เกี่ยวของดังกลาวโดยเครงครัด 

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการระหวางกัน ที่มีผูบริหาร หรือผูถือหุน ที่มีสวนไดเสียที่เกี่ยวของนั้น  จะอนุมัติโดยไม
มีผูไดเสียลงมติอนุมัติดวย 

11.4  นโยบายและแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต   บริษัทฯ อาจมีการทํารายการ
ระหวางกันกับผูถือหุนรายใหญ  และกับผูบริหารของบริษัทฯ ในอนาคต  ซึ่งรายการที่เกิดข้ึนจะเปนในรูปของการ
ทําสัญญาเชาพื้นที่  สัญญาบริการ  และสัญญาลิขสิทธ์ิ  ซึ่งเปนไปเพื่อประโยชนทางการคาของบริษัทฯ เทานั้น 

12.    ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
12.1  ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในระยะ 3 ปที่ผานมา 

(ก) สรุปรายงานการสอบบัญชี 

• การตรวจสอบงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่  31  ธันวาคม 2545 ผูสอบบัญชีไดแสดง
ความเห็น   แบบไมมีเงื่อนไขตองบการเงินดังกลาว  ทั้งน้ีผูสอบบัญชี คือ     นางสาว
ซูซาน  เอี่ยมวณิชชา  บริษัทสํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากดั  

• การตรวจสอบงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544   ผูสอบบัญชไีดแสดง
ความเห็นแบบไมมีเง่ือนไขตองบการเงินดังกลาว  ทั้งนี้ผูสอบบัญชี คือ นางสาววรรญา  
พุทธเสถียร บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด 

• การตรวจสอบงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543   ผูสอบบัญชไีดแสดง
ความเห็นแบบไมมีเง่ือนไขตองบการเงินดังกลาว  ทั้งนี้ผูสอบบัญชี คือ นายสมชาย คุรุจิต
โกศล บริษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด 
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(ข)  ตารางสรุปงบการเงิน 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
งบดุล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 2544 และ 2543  
 พันบาท 

สินทรัพย   2545     2544      2543 
สินทรัพยหมุนเวยีน 
     เงินสดและเงินฝากธนาคาร 78,886 84,500 41,575 
     หลักทรัพยเผ่ือขาย-สุทธิ 305,928 192,302 157,607 
     ลูกหนี้การคาและต๋ัวเงินรับ-สุทธิ 65,150 70,860 42,137 
     สินคาคงเหลือ-สุทธิ 105,587 121,315 100,627 
     สินทรัพยหมุนเวยีนอ่ืน    
        คาลิขสิทธิ์จายลวงหนา 6,325 4,673 2,561 
        คาแปลจายลวงหนา 5,073 6,025 5,953 
        อ่ืน ๆ   9,472 7,485 5,250 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 576,421 487,160 355,710 
สินทรัพยไมหมุนเวียน 
     เงินลงทุนระยะยาว - -   10,749 
     เงินลงทุนและเงินใหกูยืมแกบริษัทรวม    
        และบริษัทที่เกี่ยวของกัน-สุทธิ 11,158 9,653 8,813 
     ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 207,675 166,910 102,372 
     สิทธิการเชาอาคาร 127,330 135,826 144,321 
     สินทรัพยอ่ืน    
        ทรัพยสินรอจําหนาย 50,700 36,007 32,560 
        ที่ดินที่ไมไดใชดําเนินงาน 40,027 50,323 44,316 
        เงินค้ําประกันและเงินมัดจํา 27,750 19,707 11,628 
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 464,640 418,426 354,759 
             รวมสินทรัพย 1,041,061 905,586 710,469 

 



  

 

หนา  34 

 
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

งบดุล 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 2544 และ 2543  

 พันบาท 
หนี้สินและสวนของผูถือหุน   2545   2544       2543 

หนี้สินหมุนเวียน 
     เงินเบิกเกินบัญชธีนาคาร 18,651 18,845 20,773 
     เจาหนีก้ารคาและต๋ัวเงินจาย 411,265 291,958 233,311 
     สวนของหนี้ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป -   - 7,836 
     หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน    
            คาลิขสิทธิ์คางจาย 11,483 10,619 9,829 
            ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 21,247 34,035 22,274 
            คาใชจายคางจายอ่ืน 17,145 11,062 10,782 
            อ่ืน ๆ  33,956 26,715 7,366 
                  รวมหนี้สินหมุนเวยีน 513,747 393,234 312,171 
เงินกูยืมระยะยาว - - 12,983 
หนี้สินไมหมุนเวยีนอ่ืน 3,699 4,117 2,205 
             รวมหนี้สิน 517,446 397,351 327,359 
สวนของผูถือหุน 
          ทุนจดทะเบยีน 
               หุนสามัญ 50,000,000 หุน @ 10.00 บาท - - 500,000 
               หุนสามัญ 34,812,869 หุน @ 10.00 บาท 348,129 348,129 - 
        ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว    
               หุนสามัญ 21,098,713 หุน @ 10.00 บาท  210,987 210,987 210,987 
สวนเกินมูลคาหุน 81,043 81,043 81,043 
รายการขาดทุนทีย่ังไมเกิดขึ้น – หลักทรัพยเผ่ือขาย 1,437 (5,921) (7,078) 
สวนเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพย 46,311 35,051 - 
กําไรสะสม     
      จัดสรรแลว    
            สํารองตามกฎหมาย 15,125 8,938 5,550 
      ยังไมไดจัดสรร 168,712 178,137 92,608 
            รวมสวนของผูถือหุน 523,615 508,235 383,110 
                 รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,041,061 905,586 710,469 



  

 

หนา  35 

 
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุน 
สําหรับป ส้ินสุด วันที ่31 ธันวาคม 2545 2544 และ 2543  

พันบาท 
     2545      2544       2543 

รายไดจากการดําเนินงาน 
       รายไดจากการขาย 1,975,300 1,635,604 1,148,572 
       รายไดอ่ืน 25,909 15,873 24,335 
       สวนแบงกําไรในบริษัทรวม 2,030 1,215 921 
                   รวมรายได 2,003,239 1,652,692 1,173,828 
คาใชจายจากการดําเนนิงาน    
       ตนทุนขาย 1,378,885 1,129,526 791,151 
       คาใชจายในการขายและบริหาร 484,581 337,958 271,120 
       รายการขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย 2,576 55 825 
       หนี้สงสัยจะสูญ (2,991) 3,005 111 
       คาตอบแทนกรรมการ 588 588 588 
                  รวมคาใชจาย 1,863,639 1,471,132 1,063,795 
กําไร(ขาดทนุ)กอนดอกเบี้ยจาย    
       และภาษีเงินไดนิติบุคคล 139,600 181,560 110,033 
ดอกเบี้ยจาย (236) (345) (8,228) 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (37,109) (57,485) (34,034) 
กําไร(ขาดทนุ)สุทธิ 102,255 123,730 67,771 
กําไร(ขาดทนุ)ตอหุนขั้นพื้นฐาน  (บาท) 4.85 5.86 3.21 
กําไร (ขาดทุน)ตอหุนปรับลด  (บาท) 3.32 5.55 - 

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

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 
สําหรับป ส้ินสุด วันที ่31 ธันวาคม 2545 2544 และ 2543  

พันบาท 
 2545       2544       2543 

หุนสามัญ 
             ยอดตนงวด 210,987 210,987 210,987 
             เพิ่มทุนระหวางงวด - - - 
             ยอดปลายงวด 210,987 210,987 210,987 
สวนเกินมูลคาหุน    
             ยอดตนงวด 81,043 81,043 81,043 
             เพิ่มระหวางงวด - - - 
             ยอดปลายงวด 81,043 81,043 81,043 
รายการขาดทุนทีย่ังไมเกิดขึ้น – หลักทรัพยเผ่ือขาย    
              ยอดตนงวด (5,921) (7,078) (1,436) 
              เพิ่มระหวางงวด  7,358 1,157 (5,642) 
              ยอดปลายงวด 1,437 (5,921) (7,078) 
สวนเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพย 
             ยอดตนงวด 35,051 - - 
             เพิ่มระหวางงวด 11,980 36,930 - 
             ลดระหวางงวด (720) (1,879) - 
             ยอดปลายงวด 46,311 35,051 - 
กําไร(ขาดทนุ)สะสม 
      จัดสรรแลว 
         สํารองตามกฎหมาย 
             ยอดตนงวด 8,938 5,550 5,439 
             เพิ่มระหวางงวด 6,187 3,388 111 
             ยอดปลายงวด 15,125 8,938 5,550 
     ยังไมไดจัดสรร    
             ยอดตนงวด 178,137 92,608 46,047 
             เพิ่มระหวางงวด 102,255 123,730 67,771 
             ลดระหวางงวด (6,186) (3,388) (111) 
             จายเงินปนผลระหวางงวด (105,494) (34,813) (21,099) 
             ยอดปลายงวด 168,712 178,137 92,608 
              รวมสวนของผูถือหุน 523,615 508,235 383,110 

 



  

 

หนา  37 

 
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด 
สําหรับป ส้ินสุด วันที ่31 ธันวาคม 2545 2544 และ 2543  

พันบาท 
  2545      2544      2543 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
     กําไร(ขาดทนุ)สุทธิ 102,255 123,730 67,771 
     ปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)สุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)    

จากการดําเนินงาน    
        คาเส่ือมราคา-สินทรัพยที่ใชในการดําเนนิงาน 42,269 32,500 26,918 

 คาเส่ือมราคา-สินทรัพยที่ไมใชในการดําเนินงาน    
และทรัพยสินรอจําหนาย 362 146 - 

 รายการปรับปรุงขอผิดพลาดของสินทรัพยถาวร - (941) - 
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยรอจําหนายและไมใช

ดําเนินงาน 
2,576 56 825 

        สิทธิการเชาตัดบัญช ี 8,495 8,495 8,728 
        ขาดทุนจากสินคาสูญหายและเคล่ือนไหวชา 20,679 3,378 23,682 
        ขาดทุนจากการทําลายสินคา 8,938 - - 
        ขาดทุนจากประมาณการรับคืนสินคา (333) 1,483 - 
        หนี้สงสัยจะสูญ (หนี้สูญรับคืน) (2,991) 3,005 111 
        สวนแบง(กําไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (2,030) (1,215) (921) 
        (กําไร)ขาดทนุจากการขายหลักทรัพยเผ่ือขาย 1,745 1,102 (726) 
        (กําไร)ขาดทนุจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (223) (6) - 
        กําไรจากการขายสินทรัพยรอจําหนาย (683) - - 
        รายการขาดทุนจากการโอนตัดทรัพยสินไมมีตัวตน - - 201 
        กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวมและ    
              บริษัทที่เกี่ยวของ  - (3) 
        กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนนิงานกอนการเปล่ียนใน    
             สินทรัพยและหนี้สินจากการดําเนินงาน 181,059 171,733 126,586 
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด 
สําหรับป ส้ินสุด วันที ่31 ธันวาคม 2545 2544 และ 2543  

พันบาท 
   2545      2544      2543 

        (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การคาและต๋ัวเงินรับ 9,035 (33,211) 10,061 
        (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินคาคงเหลือ (13,889) (24,067) (39,255) 
        (เพิ่มขึ้น)ลดลงในคาลิขสิทธิจ์ายลวงหนา - (2,111) 1,857 
        (เพิ่มขึ้น)ลดลงในคาแปลจายลวงหนา - (72) 1,569 
        (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (2,687) (2,235) (8) 
        (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินค้ําประกันและเงินมัดจํา (8,043) (8,079) (4,395) 
        เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจาหนี้การคาและต๋ัวเงินจาย 119,306 58,647 59,511 
        เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในคาลิขสิทธิ์คางจาย 864 790 850 
        เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย (12,787) 11,760 10,718 
        เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในคาใชจายคางจายอ่ืน 6,083 281 6,104 
        เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 7,240 19,350 (1,236) 
        เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินใมหมุนเวียนอ่ืน (418) 1,912 (511) 
     เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน 285,763 194,698 171,851 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน     
        ซื้อหลักทรัพยเผ่ือขาย (225,000) (107,000) (32,000) 
        เงินสดรับจากการขายหลักทรัพยเผ่ือขาย 116,987 82,909 45,937 

(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนบริษัทยอย (75) (25) - 
        เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวม     
                      และบริษัทที่เกี่ยวของ - - 3  
        (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนระยะยาว - 200 (200) 
        เงินปนผลรับจากบริษัทรวม  600 400 400 
        ซื้อทรัพยสิน (81,831) (70,045) (42,940) 
        เงินสดรับจากการขายทรัพยสิน 229 6 - 
        (เพิ่มขึ้น)ลดลงในทรัพยสินรอจําหนาย 3,400 - - 
        (เพิ่มขึ้น)ลดลงในที่ดนิอาคารที่ไมไดใชดําเนนิงาน - (658) - 
เงินสดสุทธิไดรับ(ใชไป)ในกิจกรรมการลงทุน (185,690) (94,213) (28,800) 
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด 
สําหรับป ส้ินสุด วันที ่31 ธันวาคม 2545 2544 และ 2543  

พันบาท 
    2545        2544        2543 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
        เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกนิบญัชีธนาคาร (194) (1,928) 13,719 
        เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกูยืมระยะยาว - (20,819) (128,401) 
        จายเงินปนผล (105,493) (34,813) (21,099) 
     เงินสดสุทธิไดรับ(ใชไป)ในกิจกรรมการจัดหาเงิน (105,687) (57,560) (135,781) 

เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึน้(ลดลง) (5,614) 42,925 7,270 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วนัตนงวด 84,500 41,575 34,305 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วนัส้ินงวด 78,886 84,500 41,575 
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม    
     1.  เงินสดที่จายในระหวางปสําหรับ    
         ดอกเบี้ยจาย 236 345 8,272 
         ภาษีเงินไดนิติบคุคล 49,897 45,725 23,317 
     2. รายละเอียดเพิ่มเติมในรายการที่ไมเปนตัวเงิน 

2.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544  บริษัทฯ ไดปรับปรุงรายการกําไร(ขาดทนุ)ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับ
มูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย กบัสวนของผูถือหุนจํานวนเงิน 7.36 ลานบาท  และ  1.16 ลานบาท 
ตามลําดับ 

2.2 สําหรับปส้ินสุด 31 ธันวาคม 2545 และ 2544  บริษัทฯ ไดประเมินราคาที่ดินและอาคารเพิ่มขึ้นจํานวนเงิน 11.98 
ลานบาท และ 36.93 ลานบาท ตามลําดับ 

2.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545  บริษัทฯ มีการจัดประเภทรายการใหม  โดยโอนรายการที่ดินและอาคารไมไดใช
ดําเนินงานจํานวนเงิน  12.32  ลานบาท  ไปเปนทรัพยสินรอจําหนาย 
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(ค)  ตารางสรุปงบการเงิน 

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio) 
อัตราสวน 2545 2544 2543 

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.12 1.24 1.14 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.88 0.88 0.77 
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.16 0.55 0.60 
อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) 3.58 3.68 3.40 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย (วัน) 101 98 106 
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 9.46 7.99 4.84 
ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย (วัน)  38 45 74 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา) 3.44 3.80 3.44 
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน) 105 95 105 
Cash Cycle (วัน) 34 48 76 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร ( Profitability Ratio) 
อัตราสวน 2545 2544 2543 

อัตรากําไรขั้นตน 30.19% 30.94% 31.12% 
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน 7.07% 11.10% 5.90% 
อัตรากําไรอ่ืน 0.06% 0.01% 0.14% 
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร 204.7% 107.24% 135.76% 
อัตรากําไรสุทธิ 5.10% 7.49% 5.77% 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน 19.82% 27.76% 18.69% 

  
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)   

อัตราสวน 2545 2544 2543 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย 10.51% 15.31% 9.55% 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร 56.78% 62.51% 51.97% 
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 2.06 2.05 1.65 

   
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)   

อัตราสวน 2545 2544 2543 
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.99 0.78 0.85 
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา) 1,423.98 698.58 24.59 
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (cash basis) 0.98 1.30 0.96 
อัตราการจายเงินปนผล 95.88% 85.26% 51.37% 

หมายเหตุ  อัตราสวนมีการจัดประเภทใหม เพื่อใหสามารถเปรียบเทียบกนัไดกับปปจจบุัน
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12.2  คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

ภาพรวมของผลการดําเนินงานที่ผานมา  

           2545           2544            2543 
รายไดรวม (ลานบาท) 2,003.2  1,652.7          1,173.8  
อัตราการเติบโตจากปกอน (%)    +21.21  +40.8          +44.8 

ตลอดระยะเวลา 3 ปที่ผานมา  บริษัทฯ สามารถสรางระดับการเติบโตของรายได  และกําไร ใหเพิ่มข้ึนอยาง
ตอเนื่อง  ทั้งรายไดจากการขายหนังสือ  รายไดจากการโฆษณา  เปนที่นาพอใจ  การเติบโตหลักมาจากการเพิ่มชอง
ทางการจัดจําหนายผานรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และบุควาไรตี้  ซึ่งเปนรานหนังสือของบริษทัฯ รวม 111 สาขา  และ
รานเครือขายอีก 8 สาขา ณ ส้ินธันวาคม 2545  และการเพิ่มกําลังการผลิตหนังสือใหมของบริษัทฯ ที่มีสัดสวนหนังสือ
ที่ขายดีมากข้ึน  ซึ่งเปนผลจากการที่บริษัทฯ เนนนโยบายการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํากําไรระยะยาวเปนหลัก  
โดยการควบคุมคาใชจายใหเหมาะสม  การลดยอดขายที่ไมมีคุณภาพลง  การเลือกผลิตและจัดจําหนายเฉพาะสินคาที่
มีความตองการของตลาด 

การเติบโตนี้  เปนสัญญาณที่ยืนยันกระแสความตื่นตัวในการรับรูขาวสารของประชาชนที่มีเพิ่มข้ึน  และการ
ปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีไดเปนอยางดี แมจะยังอยูในภาวะเศรษฐกิจซบเซา 

ผลการดําเนินงาน   สําหรับผลการดําเนินงานป 2545 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545   
1. บริษัทฯ มีรายไดรวมสําหรับป 2545 เปนเงิน 2,003.24  ลานบาท  เพิ่มข้ึน 350.55 ลานบาท  หรือเติบโต

สูงข้ึน 21.21% โดยในจํานวนนี้เปนรายไดจากการขาย 1,975.30  ลานบาท  เพิ่มข้ึน 339.70 ลานบาท  หรือ
เติบโตสูงข้ึน  20.77% ซึ่งสวนใหญมาจากการเพิ่มข้ึนของรายไดของรานซีเอ็ดบุคเซน็เตอร  และบุควาไรตี้  
ซึ่งเพิ่มข้ึน 23.91 % จากการเปดสาขาที่เพิ่มข้ึนของซีเอ็ดบุคเซ็นเดอร และ Book Variety รวมทั้งส้ิน 25 สาขา  
(เม่ือเทียบจํานวนสาขาของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร ณ ส้ินเดือนธันวาคม ป 2545 กับ 2544) รวมทั้งบริษัทฯ มี
การเปดจุดขายยอยอ่ืน เชน ในสโตรของโลตัส บิ๊กซี  และเทสโกโลตัสเอ็กซเพรส ที่ทํารายไดแลวในป 2545 นี้
อีกหลายจุดบริการ  ขณะเดียวกันรายไดจากการขายสงใหรานหนังสืออ่ืนเพิ่มสูงข้ึนประมาณ 8.56%  โดยมี
ยอดขายหนังสือที่รับจัดจําหนายใหสํานักพิมพอ่ืนมีอัตราการเติบโตเพิ่มข้ึน 15.14%  ทั้งนี้เปนเพราะบริษัทฯ 
ไดรับความไววางใจใหเปนผูจัดจําหนายหนังสือใหกับสํานักพิมพชั้นนํามากข้ึน 

2. บริษัทฯ มีกําไรสุทธิสําหรับป 2545 เปนเงิน 102.26  ลานบาท คิดเปน 5.10% ตอรายไดรวม หรือคิดเปนกําไร
สุทธิตอหุน 4.85 บาท หรือลดลง 17.36% (กําไรสุทธิสําหรับป  ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 เปน 123.73 
ลานบาท  หรือคิดเปน 7.49% ตอรายไดรวม หรือมีกําไรสุทธิหุนละ 5.86 บาท)  โดยกําไรสําหรับปนี้ ลดลง
จากงวดเดียวกันของปกอน เกิดจาก 
 2.1  คาใชจายในการขายและบริหาร  สูงกวางวดเดียวกันของปกอน 41.98%  ซึ่งสูงมากกวาอัตราการ                
เพิ่มข้ึนของยอดขายในป 45  เนื่องจาก 
  2.1.1  ในป 2545  บริษัทฯ ตั้งสํารองสินคาเคลื่อนไหวชาของสินคาตางประเทศเปนจํานวนเงิน
ประมาณ 2.03 ลานบาท 
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  2.1.2  บริษัทฯ มีการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มข้ึนจากปกอนเปนจํานวนเงินประมาณ  
4.25  ลานบาท  โดยสวนใหญมาจากการตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้การคาส่ิงพิมพรายใหญรายหนึ่ง
ซึ่งประสบปญหาทางการเงิน 
  2.1.3  บริษัทฯ มีการขยายสาขาของรานซีเอ็ดบุคเซน็เตอร  และ Book  Variety เพิ่มข้ึน
กวาเดิมมาก  และมีการขยายหนวยงานบางสวนรองรับการเติบโตที่ตองการ  ขณะที่ยอดขายบางสวนยัง
เพิ่มข้ึนไมทัน  จึงสงผลทําใหคาใชจายในการขายและบริหารมีสัดสวนสูงข้ึนเม่ือเทียบกับยอดขาย  และทําให
อัตรากําไรสุทธิตอรายไดรวมสําหรับป 2545 ลดลง 
  2.1.4  บริษัทฯ บันทึกขาดทุนจากสินทรัพยดอยคาของสินทรัพยรอจําหนาย  จํานวน 2.56 ลาน
บาท  จากการประเมินราคาที่ดิน  และอาคารทุกแหงของบริษัทฯ 
  2.1.5  บริษัทฯ บันทึกคาใชจายในการสงเสริมการขายในงานฉลองครบ 100 สาขา ทําใหเกิด
คาใชจายดังกลาวสูงกวาปกอน จํานวน 6.76 ลานบาท 

ฐานะการเงิน   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545  บริษัทฯมีสินทรัพยรวมทั้งส้ิน 1,041.06 ลานบาท  หรือเพิ่มข้ึน
ประมาณ 14.96 %  โดยสินทรัพยหลักของบริษัทฯ ประกอบดวย 

 ที่ดิน  อาคาร  และอุปกรณ 207.67 ลานบาท  
 สิทธิการเชาอาคาร 127.33 ลานบาท  
 หลักทรัพยเผื่อขาย 305.93 ลานบาท  และ 
 สินคาคงเหลือ 105.59 ลานบาท  

สินทรัพยรวม  เพิ่มข้ึนจากป 2544 เทากับ 135.47 ลานบาท  การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของสินทรัพยรวมดังกลาว
เปนผลมาจาก 

 ที่ดิน  อาคาร  และอุปกรณ สุทธิเพิ่มข้ึนประมาณ 40.76 ลานบาท  เกิดจาก 
– บริษัทฯ ลงทุนใน Software คอมพิวเตอร จํานวนเงิน 13.20  ลานบาท  เพื่อจัดระบบสาระ

สนเทศของบริษัทฯ ใหมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 
– บริษัทฯ ซื้อชัน้วางสินคา จํานวนเงิน 8.22 ลานบาท  เนื่องจากบริษัทขยายศูนยกระจายสินคา 
– คาตกแตงสาขาใหมจํานวนเงิน  20.39 ลานบาท ในป 2545  อีก 28 สาขา         

 ลูกหนี้การคา และตั๋วเงินรับ ลดลง 5.71  ลานบาท  เนื่องจากบริษัท ฯ ไดรับชําระหนี้จากลูกคาราย                           
ใหญแหงหนึ่งที่เคยตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไปแลว 

 หลักทรัพยเผื่อขาย เพิ่มข้ึนจาก 192.30 ลานบาท  เปน 305.93 ซึ่งเพิ่มข้ึน 113.63 ลานบาท  
 สินคาคงเหลือของบริษัทฯ ลดลงจาก 121.32 ลานบาท  เปน 105.59 ลานบาท  ซึ่งลดลง 15.73 ลาน
บาท  เนื่องจากบริษัทฯ เปดสาขาเพิ่มข้ึน  จึงสงผลใหปริมาณสินคาคงเหลือเพิ่มข้ึน  

ดานหนี้สิน  บริษัทฯมีหนี้สินรวม 517.45  ลานบาท  เพิ่มข้ึนจากป 2544 จํานวน 120.09 ลานบาท  โดยหนี้สิน
สวนใหญที่เพิ่มข้ึนเกิดจากเจาหนี้การคาและตั๋วเงินจายจํานวน 119.31 ลานบาทเปนการขายสินคารับฝากขาย  ซึ่งสวน
ใหญยังไมถึงกําหนดนดัเคลียรยอดสินคารับฝากขาย  ดานสวนของผูถือหุนเพิ่มข้ึน 15.38 ลานบาท จากการที่บริษัทฯ  
มีกําไรสุทธิสําหรับป 2545 เทากับ 102.26 ลานบาท  และมีสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่มอีก 11.26 ลานบาท  
และจายเงินปนผลจากการดําเนินงานป 2544 จํานวนเงิน  105.49 ลานบาท 

จากขอมูลทางการเงินขางตน  สงผลใหอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เพิ่มข้ึน  จาก 0.78 เทาในป 2544 
เปน 0.99 เทาในป 2545 
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สําหรับสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544  เปนจํานวนเงิน 905.59 ลานบาท  เพิ่มข้ึน 195.12 ลานบาท  
หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 27.46  สาเหตุหลัก คือ  สินคาคงเหลือเพิ่มข้ึน 20.69 ลานบาท  และเงินสดเพิ่มข้ึน 42.93 ลานบาท  
เนื่องจากการขยายสาขาเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว  จึงทําใหสินคาและเงินสดหมุนเวียนเพิ่มมากข้ึน  และหลักทรัพยเผื่อขาย
เพิ่มข้ืน  34.70 ลานบาท  เนื่องจากมีกระแสเงินสดเหลือจากการขายสินคาที่สาขาเปนเงินสดแตยังไมถึงกําหนดจาย
ชําระคาสินคารับฝากขาย 

หนี้สินรวม วันที่ 31 ธันวาคม 2544  เปนจํานวนเงิน 397.35 ลานบาท  เพิ่มข้ึน 69.99 ลานบาท  หรือเพิ่มข้ึน 
21.38 %สาเหตุหลักเกิดจากเจาหนี้การคาและตั๋วเงินจายที่ยังไมถึงกําหนดชําระ จํานวน 58.65 ลานบาท และภาษีเงินได
นิติบุคคลคางจายเพิ่มข้ึนจํานวน 11.76 ลานบาท 

สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544  เปนจํานวนเงิน 508.24 ลานบาท  เพิ่มข้ึน 125.12 ลานบาท  หรือ
เพิ่มข้ึน 32.66 % 

กระแสเงินสดและความเพียงพอของโครงสรางเงินทุน 
 

                   2545              2544             2543 
กระแสเงินสดจากกิจการการดําเนินงาน  285.76 194.69 171.85 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน (ใชไป) (185.69) (94.21) (28.8) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน (ใชไป) (105.68) (57.56) (135.7) 
กระแสเงินสดสุทธิ ไดมา (ใชไป) (5.61) 42.92 7.27 

 
ในป 2545 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิเปลี่ยนแปลงลดลงเล็กนอย โดยบริษัทฯ มีกระแสเงินสดรับจากการ

ดําเนินงานเทากับ 285.76 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีรายไดจากการขายสินคา ณ สาขาเพิ่มมากข้ึน ในขณะที่
กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมการลงทุนเทากับ 185.69 ลานบาท เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนในสินทรัพยถาวรเพิ่ม
มากข้ึนจากการเปดสาขาเพิ่มข้ึน 25 สาขา และมีการลงทุนในระบบสารสนเทศเปนจํานวนเงิน 13 ลานบาท สวน
กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมการจัดหาเงิน จํานวน 105.68 ลานเกิดจากการจายเงินปนผลสําหรับกําไรสุทธิป 2544  

ในป 2544 บริษัทฯ มีรายไดจากการขายสินคา ณ สาขาเพิ่มข้ึนมาก จึงทําใหมีสภาพคลองสูง  ที่ประชุมผูถือหุน
จึงอนุมัติใหมีการจายเงินปนผลเปนกรณีพิเศษอีกหุนละ 2 บาท รวมกับเงินปนผลตามปกติของบริษัทหุนละ 3 บาท
เปน 5 บาทตอหุนรวมจายเงินปนผลสําหรับกําไรสุทธิป 2544 เปนจํานวนเงิน 105.49  ลานบาท 

ในไตรมาสแรกป 2544  บริษัทฯ สามารถชําระหนี้เงินกูยืมระยะยาวไดทั้งหมด  โครงสรางเงินทุนของบริษัทฯ จะ
มาจากสวนของผูถือหุน  และกระแสเงินสดของบริษัทฯ เปนสําคัญ  การที่บริษัทฯ มีรายไดจากการขายเพิ่มมากข้ึน 
ประกอบกับบริษัทฯ ไดชําระหนี้เงินกูระยะยาวจนหมด  และเหลือเพียงเงินเบิกเกินบัญชีเพียงเล็กนอย  สงผลให
อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ยสูงข้ึนมาก  เนื่องจากบริษัทฯ มีภาระดอกเบี้ยเพียงเล็กนอยเทานั้น 

สําหรับป 2543  บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนเล็กนอย  โดยบริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงานเทากับ 171.85 ลานบาท  ในขณะที่กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนเทากับ 28.8 ลานบาท  เนื่องจาก
บริษัทฯมีการลงทุนในหนวยลงทุนและสินทรัพยถาวรเพิ่มข้ึน  และกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมการจัดหาเงินเทากับ 
135.78 ลานบาท  โดยเปนผลจากบริษัทฯ ไดชําระหนี้เงินกูยืมระยะยาว  และจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนของบริษัท 

ณ ส้ินป 2543  บริษัทมีหนี้ระยะยาวเหลือเพียงเล็กนอย  และมีหนี้เงินกูเบิกเกินบัญชีอีกจํานวนหนึ่ง  เพื่อใช
เปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
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13. ขอมูลอ่ืนที่เก่ียวของ 
--ไมมี – 
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สวนท่ี 3 
การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 
 
 
 

“ขาพเจาไดตรวจสอบขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว  ขอรับรองวา  ขอมูลดังกลาวถูกตอง
ครบถวน  ไมเปนเท็จ  ไมทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด  หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ อันอาจทําใหบุคคลผูเขาซื้อ
หลักทรัพยเสียหาย 

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

 
ช่ือ ตําแหนง ลายมือช่ือ 

1.  นายทนง  โชติสรยุทธ กรรมการ  

2.  นายวิบูลยศักดิ์  อุดมวนิช กรรมการ 
 

3.  นายพงษศักดิ์  ศิวะภัทรกําพล กรรมการ 
 

 
 

ช่ือผูรับมอบอํานาจ ตําแหนง ลายมือช่ือ 

นายทนง  โชติสรยุทธ กรรมการ  
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รายชื่อคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) ณ 31 ธันวาคม 2545 ประกอบดวย 20 ทาน ดังนี ้

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิ 
ทางการศึกษา จํานวนหุนที่ถือ ประวัติการทํางาน 

1. นายธนาชยั  ธีรพัฒนวงศ 
     ประธานกรรมการ 

59 - ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาบริหารธุกิจ
ประเภททั่วไป 
มหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย 

-  ศิลปศาสตรบัณฑิต  
คณะรัฐศาสตร  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ไมมี 2542-ปจจุบัน 
 
2539-ปจจุบัน 
 
2530-ปจจุบัน 

ประธานกรรมการ 
บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น  
กรรมการ 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชัน่ 
ประธานกรรมการ 
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป 
 

2. นายทนง  โชติสรยุทธ 
     กรรมการและกรรมการผูจัดการ 

49 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาไฟฟาสื่อสาร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

778,427 2530-ปจจุบัน 
 
2528-2530 

กรรมการผูจัดการ 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชัน่ 
รองกรรมการผูจัดการดานการตลาด 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชัน่ 

3. นายวิบูลยศักดิ ์ อุดมวนชิ 
กรรมการและ 
รองกรรมการผูจัดการ 

48 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาไฟฟาสื่อสาร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

1,000 2530-ปจจุบัน 
 
2528-2530 

กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชัน่ 
รองกรรมการผูจัดการดานการผลิต 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชัน่ 

4. นายพงษศักดิ์  ศวิะภัทรกําพล 
      กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ 

50 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาไฟฟาสื่อสาร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

568,170 2536-ปจจุบัน 
 
2533-2536 
 

กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชัน่ 
บรรณาธิการบริหารฝายวารสารไมโครคอมพิวเตอร 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชัน่ 

5. นายสมบูรณ  ชินสวนานนท  
      กรรมการและกรรมการอิสระ 

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

10,000 2538-ปจจุบัน  
 
2538-2542 

กรรมการและกรรมการอิสระ 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชัน่ 
รองกรรมการผูจัดการ 
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 

หมายเหตุ  สัดสวนการถือหุนในบริษัทของกรรมการและผูบริหารไดรวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะดวย 
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ชื่อ-สกุล/ตําแหนง อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิ 
ทางการศึกษา จํานวนหุนที่ถือ ประวัติการทํางาน 

6. รศ.ยืน  ภูวรวรรณ 
      กรรมการ 

52 - วิศวกรรมศาสตร 
  มหาบัณฑิต  
  (วิศวกรรมอุตสาหการ)    
  สถาบันเทคโนโลยีแหง 
  เอเชีย (AIT) 
- วิศวกรรมศาสตร    
  มหาบัณฑิต  
  (วิศวกรรมไฟฟา) 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

498,474 2545-ปจจุบัน 
 
2533-ปจจุบัน 
 
2534-2543 

รองอธิการบดี ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
กรรมการ 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชัน่ 
ผูอํานวยการ สํานักบริการคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

7. นายวัฒนา  เชียงกูล 
      กรรมการ 

51 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาไฟฟาสื่อสาร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

364,940 2545-ปจจุบัน 
 
2533-ปจจุบัน 
 
2540-2545 
 

กรรมการผูจัดการ 
บจก. โทเท็มส 
กรรมการ 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชัน่ 
ผูจัดการพัฒนาธุรกิจบาํรุงรักษา 
บจก. เอบบี ี

8. นายไพรัช  สิฏฐกุล 
       กรรมการ 

54 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาไฟฟาสื่อสาร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

283,932  2545-ปจจุบัน 
 
2542-2545 
 
2540-2542 
 
2517-ปจจุบัน 

วิศวกรระดับ 11  ฝายบํารุงรักษาไฟฟา 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
ผูจัดการกองบํารุงรักษา  
โรงไฟฟาพลังงานความรอน 
ผูจัดการกองวิศวกรรรมบํารุงรักษาไฟฟา 
โรงไฟฟา 
กรรมการ 
บมจ.ซีเอ็ดยเูคชั่น 

9. นายประวิทย  ตันติวศินชยั   
กรรมการตรวจสอบและกรรมการ 
 อิสระ 

47 - ประกาศนียบัตรบัณฑิต   
  ทางการสอบบัญช ี
- บัญชบีัณฑิต 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

ไมมี 2542-ปจจุบัน 
       
2537-ปจจุบัน 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชัน่ 
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 
บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต จํากัด 

หมายเหต ุ สัดสวนการถือหุนในบริษัทของกรรมการและผูบริหารไดรวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะดวย 
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ชื่อ-สกุล/ตําแหนง อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิ 
ทางการศึกษา จํานวนหุนที่ถือ ประวัติการทํางาน 

10. นายสุทธิชยั  หยุน 
      กรรมการ 

58 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย
กรุงเทพมหานคร (ACC) 

ไมมี 2514-ปจจุบัน 
 
2539-ปจจุบัน 
 
2539-2541 
 

บรรณาธิการอํานวยการ 
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป 
กรรมการ 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชัน่ 
รองประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท สยามอินโฟเทนเมนท จาํกัด-สถานีโทรทัศน ITV 

11. นายสมชาย  หาญจิตตเกษม  
กรรมการตรวจสอบและกรรมการ
อิสระ 

42 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเท็กซัส 
สหรัฐอเมริกา 

ไมมี 2541-ปจจุบัน 
 
2540-ปจจุบัน  

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชัน่ 
รองกรรมการผูจัดการ 
บริษัท เอ็ม เค เรส โตรองค จํากัด 

12. นายยูจีน เอส เดวิส 
 กรรมการ 

43 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาการเงินและธุรกิจ
ระหวางประเทศ  
มหาวิทยาลัยนวิยอรค  
สหรัฐอเมริกา 

ไมมี 2541-ปจจุบัน 
 
2534-ปจจุบัน 
 
2533-2534 

กรรมการ 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชัน่ 
กรรมการผูจัดการ 
บมจ. ฟนนัซา 
กรรมการผูจัดการ 
บจก. เชสเมนฮัตตัน (ประเทศไทย) 

13. นายวรสิทธิ์  โภคาชัยพัฒน  
      กรรมการ 

39 - มหาบัณฑิต  
  สาขาคอมพิวเตอรและการ 
  บริหารระบบขอมูล  
  มหาวิทยาลัยเบนทลีย 
  คอลเลจ สหรัฐอเมริกา 
- ประกาศนียบัตรการพัฒนา 
  กรรมการบริษัท 
  สถาบันสงเสริมสถาบัน 
  กรรมการบริษัทไทย 

ไมมี 2541-ปจจุบัน 
       
2534-ปจจุบัน 

กรรมการ 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชัน่ 
กรรมการบริหาร 
บมจ. ฟนนัซา 

14. นายสาโรช  ล้ําเลิศประเสริฐกุล 
ประธานกรรมการตรวจสอบและ 
กรรมการอิสระ 

40 บัญชีมหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร 

ไมมี 2543-ปจจุบัน 
 
2542-ปจจุบัน     
                       
2537-2542 

กรรมการผูจัดการ 
บริษัท ซีเอเอส แมเนจเมนท จํากัด 
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชัน่ 
กรรมการผูจัดการ 
บริษัท เอซีที แมเนจเมนท จาํกัด 

หมายเหต ุ สัดสวนการถือหุนในบริษัทของกรรมการและผูบริหารไดรวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะดวย 
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ชื่อ-สกุล/ตําแหนง อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิ 
ทางการศึกษา จํานวนหุนที่ถือ ประวัติการทํางาน 

15. นางสาวพจนี  นิราศรพ 
      ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
      สายงานการตลาดและผลิตภัณฑ 

46 วิทยาศาสตรบัณฑิต 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ไมมี 2536-ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
สายงานการตลาดและผลิตภัณฑ 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชัน่ 

16. นางมณฑลี  โชติสรยุทธ 
      ผูชวยกรรมการผูจัดการ  
      สายงานซเีอ็ดบุคเซน็เตอร 

45 การศึกษาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ วิทยาเขตปทุมวัน 

ไมมี 2539-ปจจุบัน  
  

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
สายงานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชัน่ 

17. นางกาญจนา  เจริญวงษ 
      ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
      สายงานขายและจัดจาํหนาย 
 

46 วิทยาศาสตรบัณฑิต (บัญช)ี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ไมมี 2541-ปจจุบัน 
                  
          
2536-2538  
 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
สายงานขายและจัดจําหนาย 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชัน่ 
ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายบริหารกลาง 
ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชัน่ 

18. นางนุชนารถ  กองวิสัยสุข 
        ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
      สายงานวารสาร 
 

48 บริหารธุรกิจ (การตลาด) 
มหาวิทยาลัย 
รามคําแหง 

ไมมี 2544-ปจจุบัน 
 
2542-2543 
 
 
2522-2542 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ  สายงานวารสาร 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชัน่ 
ผูอํานวยการกลุมวารสารดานอิเล็กทรอนิกส 
และอุตสาหกรรม   
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชัน่ 
ผูจัดการโฆษณากลุมวารสาร ดานอิเล็กทรอนิกส 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชัน่ 

19. นางสาวสจิพัฒน  พุมพึ่งพุทธ 
        ผูจัดการแผนกการเงิน 
 

40 บริหารการจัดการบัณฑิต 
มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

ไมมี 2534-ปจจุบัน 
 
2528-2534 

ผูจัดการแผนกการเงิน 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชัน่ 
พนักงานการเงิน 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชัน่ 

20. นางสาวอารี  แซอึ้ง 
      ผูจัดการแผนกบัญช ี
 

   31 - ประกาศนียบัตรบัณฑิต   
  ทางการสอบบัญช ี
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- บริหารธุรกิจบัณฑิต 
  (บัญชี) 
  สถาบันเทคโนโลย ี
  ราชมงคล 

ไมมี เม.ย.2544-ปจจุบัน 
 
ธ.ค.2543-มี.ค. 
2544 
2537-พ.ย.2543 

ผูจัดการแผนกบัญช ี
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชัน่ 
ผูจัดการแผนกตรวจสอบภายใน 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชัน่ 
หัวหนาทีมตรวจสอบบัญช ี
บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จาํกัด 

หมายเหตุ  สัดสวนการถือหุนในบริษัทของกรรมการและผูบริหารไดรวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะดวย 



เอกสารแนบ 2  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่เปนผูบริหารของบริษัทยอย 
 

เอกสารแนบ  2  หนา  50 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่เปนผูบริหารของบริษัทยอย  
 

ผูถือหุนรายใหญ รายช่ือบริษัท บมจ.ซีเอ็ดยูเคช่ัน บริษัทยอย บริษัทรวม 
1 2 

 1. นายธนาชัย  ธีรพัฒนวงศ x  x  
 2. นายทนง  โชติสรยุทธ /, // x /   
 3. นายวิบูลยศักดิ์  อุดมวนิช /, // /   
 4. นายพงษศักดิ์  ศวิะภัทรกําพล /, // /   
 5. นายสมบูรณ  ชินสวนานนท /    
 6. รศ. ยืน  ภูวรวรรณ /    
 7. นายวัฒนา  เชยีงกูล /    
 8. นายไพรัช  สิฏฐกุล /    
 9. นายประวิทย  ตันติวศินชัย /, **    
10. นายสุทธิชัย หยุน /  /  
11. นายสมชาย หาญจิตตเกษม /,**    
12. นายยูจนี ซอนเดอร เดวิส  /   / 
13. นายวรสิทธิ์ โภคาชยัพัฒน  /  / / 
14. นายสาโรช  ลํ้าเลิศประเสริฐกุล /, **    
15. นางสาวพจน ี นิราศรพ //    
16. นางมณฑลี โชติสรยุทธ  //    
17. นางกาญจนา เจริญวงษ //    
18. นางนุชนารถ กองวิสัยสุข //   
19. นางสาวสจิพัฒน พุมพึ่งพุทธ //    
20. นางสาวอารี แซอ้ึง //    
หมายเหตุ :    x = ประธานกรรมการ                 / =  กรรมการ                    // =  ผูบริหาร                
                   ** =  กรรมการตรวจสอบ         
 
 บริษัทยอย  หมายถึง บริษัท ซีเอ็ดบุคเซน็เตอร จํากัด 
 บริษัทรวม  หมายถึง บริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด  

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


