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สวนที่ 1 
ขอมูลสรุป 

 
 
 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)  ดําเนนิธุรกิจผลิตหนังสือ และวารสารเชิงวิชาการ  เพื่อ
พัฒนาความรูความสามารถของคนไทย ในทิศทางที่เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ  รับจัด
จําหนายหนังสือ  และดําเนนิงานรานหนงัสือ ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และ Book  Variety ทั้งในกรุงเทพฯ 
และตางจังหวดั 

 ปจจุบัน  บริษทัฯ เปนผูผลิตหนังสือสูระบบรานหนังสือรายใหญ  เปนผูรับจัดจําหนายหนังสือสู
ระบบรานหนงัสือรายใหญ  โดยจัดจําหนายหนังสือทั้งทีผ่ลิตเอง และหนังสือจากสํานกัพิมพและ
หนวยงานอืน่  และเปนผูดําเนินงานรานหนังสือที่มีจํานวนสาขา และมียอดขายมากที่สุดในประเทศไทย  
 ในป 2546  ภาวะเศรษฐกจิของประเทศเริ่มดีขึ้นตามลําดบั  บริษัทฯ จึงยังคงเพิ่มสาขาของราน
หนังสือ    ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร และ Book Variety อีก 23 สาขา  เปนสาขาที่เปดไปแลวทัง้สิ้น 142 สาขา
ในสิ้นป 2546  (โดยเปนสาขาและรานเครือขาย ที่ยังดําเนนิการอยู 138 สาขา) ซ่ึงเมื่อนับรวมกับจุดขาย
ยอยดวย  เปนจุดขายที่เปดไปแลวรวมทั้งสิ้น 257 จุดขาย  ทําใหยอดขายจากธุรกจิรานหนังสือของ
บริษัทฯ เอง (ซ่ึงเปนรายไดหลักประมาณ 80.06 % ของรายไดรวมของบริษัทฯ ในป 2546)  สามารถ
เติบโตไดสูงกวาปกอนถึง 19.99% 
 ขณะเดียวกนั  บริษัทฯ ยังเพิม่บทบาทในการเปนผูผลิตหนังสือสาระความรูมากขึ้น  และเพิ่ม
บทบาทในการเปนผูจัดจําหนายหนังสือมากขึ้น ทําใหรายไดจากการขายสงใหรานหนังสืออ่ืน และจาก
การขายใหกับสถาบันการศึกษา เพิ่มสูงขึน้กวาปกอนถึง 25.86%   
 นอกจากนี้  บริษัทฯ เขาถือหุนรอยละ 28.75 ในบริษัท เพลินพัฒน จํากัด ซ่ึงมีทุนชําระเต็มมูลคา
หุน เทากับ 80,000,000 บาท  เพื่อประกอบกจิการ โรงเรียนเพลินพัฒนา  ซ่ึงเปนโรงเรียนระดับเตรียม
อนุบาล จนถึงมัธยมปที่ 6  โดยจะเปดรับนกัเรียนในปการศึกษา 2547 เปนตนไป  
 ผลการดําเนินงานในป 2546 ของบริษัทฯ สามารถทํารายไดรวม 2,430 ลานบาท  ซ่ึงสูงกวาป
กอนถึง 21.30%  และเปนไปตามเปาหมายที่จะถึง 2,400 ลานบาทในป 2546  โดยสภาพการทํากําไร
เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ สามารถขายสินคารับจัดจําหนายไดมากขึ้น ประกอบกับบรษิัทฯ ไดสวนลด
การคาจากการสั่งซื้อสินคาเปนปริมาณมากจาก ซัพพลายเออรมากขึ้น  นอกจากนี้  บริษัทฯ ยังมกีําไร
จากการขายทรัพยสินรอจําหนายและทรพัยสินที่ไมไดใชดําเนนิงานเปนจํานวน 19.53 ลานบาท  สงผล



ใหบริษัทฯ มีกาํไรสุทธิ 156.65 ลานบาท  ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากปกอน 53.20 %  ขณะเดยีวกนั  คา ROE ดขีึ้น
อยางนาพอใจที่ 28.75 % 

ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2546  ไดมีมติอนุมัติให
เปลี่ยนแปลงมลูคาที่ตราไวของหุน (การแตกมูลคาหุน) จากเดิมมูลคาหุนละ 10 บาท  เปนมูลคาหุนละ 1 
บาท  โดยบริษทัฯ ไดดําเนินการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยแลว เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2546  
และใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ สําหรับผูถือหุนรายเดิมแตกเปน 105,493,430 หนวย ราคาการใช
สิทธิเปลี่ยนเปน 1.65 บาทตอหนวย และสําหรับกรรมการ พนักงาน และผูรับชวงซื้อหลักทรัพย แตก
เปน 28,800,830 หนวย ราคาใชสิทธิเปลี่ยนเปน 1 บาทตอหนวย 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2546 มีกรรมการและพนักงานมาใชสิทธิซ้ือหุนสามัญแลว จํานวน 
2,873,190 หนวย  และมีผูถือหุนรายเดิมใชสิทธิซ้ือหุนสามัญจํานวน 41,210,680 หนวย  มีผลทําใหทนุ
เรียกชําระแลว เพิ่มขึ้น 44,083,870 บาท และสวนเกินมูลคาหุนเพิ่มขึ้นเปนจํานวนเงนิ 26,786,942 บาท 
บริษัทฯ จดทะเบียนเปลีย่นแปลงทุนเรียกชาํระ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2546  

 

(ผูลงทุนควรอานรายละเอยีดขอมูลในสวนที่ 2 กอนตัดสนิใจซื้อหลักทรพัย) 
 



สวนที่ 2 
บริษัททีอ่อกหลักทรัพย 

 
 
 
 
ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย  :   บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)   
ประเภทธุรกิจ                 : ประกอบธุรกิจหลักคือ  ผลิตหนังสือ และวารสารเชิงวิชาการ  รับจัดจําหนาย

หนังสือ  และดําเนินงานรานหนังสือ ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และ Book  Variety 
ทั้งในกรุงเทพฯ  และตางจังหวัด   

ที่ต้ังสํานักงานใหญ      : เลขท่ี 46/87-90  อาคารเนชั่นทาวเวอร ชั้น 19  ถนนบางนา-ตราด  แขวง
บางนา  เขตบางนา  กรุงเทพฯ 10260 

ที่ต้ังศูนยกระจายสินคา    : เลขท่ี  99 หมู 1 ถนนกิ่งแกว  ตําบลราชเทวะ  อําเภอบางพลี  
สมุทรปราการ 10540 

เลขทะเบียนบริษัท          : บมจ. 102 
Web Site : www.se-ed.com 
โทรศัพท                     :  0-2751-5888 
โทรสาร                 :  0-2751-5999 
 



1. ปจจัยความเสี่ยง 
ปจจัยที่อาจทําใหเกิดความเสี่ยงตอการลงทนุของผูลงทุน  หรือไดรับผลกระทบตอผูออก

หลักทรัพย  มดีังนี ้

ความเสี่ยงเกี่ยวกับภาวะการขาดแคลนบุคลากรท่ีเชี่ยวชาญเฉพาะดาน   บุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญ  และมีความสามารถเฉพาะดาน นับเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุด ในการผลิตหนังสือและ
วารสารเชิงวิชาการตางๆ รวมถึงการสรางสรรคผลงานอื่นในธุรกิจที่บริษัทฯ ดําเนินงาน  ซ่ึงสวนใหญ
เปนธุรกิจบุกเบิก   

บริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของกลุมบุคลากรขางตน  จึงไดจัดใหมีโครงการ ESOP เพื่อให
ผลตอบแทนในรูปของหุนใหแกพนักงานขึ้น  เพื่อจูงใจใหพนกังานของบริษัทฯ มีกาํลังใจในการสราง
การเติบโตใหบริษัทฯ ในระยะยาว  โครงการนี้ไดรับอนมุัติจาก กลต.ใหออกวอรแรนตได ในเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2544  นอกจากนั้น  ยังไดจัดใหมีการฝกอบรม และมีการพัฒนาวัฒนธรรมองคกรขึ้นมา 
เพื่อพัฒนาศกัยภาพของพนกังานใหดีขึ้น  และทํางานไดอยางมีความสขุมากขึ้น 

ความเสี่ยงทางดานชองทางการจัดจําหนาย   ชองทางการจําหนายที่สําคัญสวนหนึ่งของบริษัทฯ 
มาจากการเปดรานหนังสือของตนเอง ช่ือ  ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และ Book  Variety  ตามศูนยการคาชัน้นํา   
และซูเปอรเซ็นเตอรทั่วไป  ทั้งกรุงเทพฯ และตางจังหวดั  ซ่ึงมีน้ําหนกัรายไดถึงประมาณ 80.06% ของ
รายไดรวมของบริษัทฯ ในป 2546 

บริษัทฯ จึงกระจายความเสี่ยงโดยการที่มิไดผูกมัด  หรือเปดทําการเฉพาะศูนยการคาใด
ศูนยการคาหนึง่  แตเปดกระจายอยูหลายกลุมผูประกอบการ  และสวนใหญทําสัญญาเชาระยะยาว  หรือ
เซงพื้นที่  เพื่อใหมีเสถียรภาพเร่ืองพื้นที่ขายในระดับหนึง่  ดังนั้น หากศูนยการคา หรือซูเปอรเซ็นเตอร 
รายใดประสบปญหา  หรืออยูในภาวะใดๆ ที่ไมสามารถเปดดําเนนิการได  หรือมีนโยบายที่
เปลี่ยนแปลงไปกับผูเชา  บริษัทฯ กจ็ะสูญเสียรายไดไปเพียงบางสวนเทานั้น 

นอกจากนั้น  บริษัทฯ ยังไดประกันความเสียหายของทรพัยสิน และสินคาของบริษัทฯ ไวอยาง
ครอบคลุม เพื่อลดความเสี่ยงที่คาดไมถึงเกี่ยวกับภัยตางๆ ที่อาจเกิดขึน้กับสาขาทั้งหลายของบริษทัฯ 

อยางไรก็ตาม  การเติบโตของจํานวนสาขาของบริษัทฯ ในสวนที่เติบโตตามการเติบโตของ
ซูเปอรเซ็นเตอรตางๆ  อาจไดรับผลกระทบ โดยชะลอตวัลงในกรณีทีรั่ฐบาลออกกฎหมายควบคุมการ
ขยายสาขาของซูเปอรเซ็นเตอรมากขึ้น     

ความเสี่ยงทางดานการละเมิดลิขสิทธ์ิหนังสือ   การผลิตหนังสือเชิงวิชาการ  อาจมีความเสี่ยงที่จะ
ถูกฟองรองกรณีละเมิดลิขสทิธิ์ผูอ่ืนได  เชน  นักเขยีน หรือสํานักพิมพละเมิดลิขสิทธิ์มาโดยที่บริษทัฯ 
ไมทราบมากอน  แลวมอบหมายใหบริษัทฯ เปนผูจัดพิมพ  และ / หรือจัดจําหนายให  บริษัทฯ ในฐานะ



ผูพิมพ หรือผูจัดจําหนาย กอ็าจถูกฟองรองจากเจาของลขิสิทธิ์ได  ดังนั้น  จึงเปนสิ่งที่กองบรรณาธิการ
ของบริษัทฯ และหนวยงานรับจัดจําหนายของบริษัทฯ ตองทําการคัดเลือกตนฉบับที่จะนํามาผลิต  หรือ
หนังสือที่จะรบัมาจัดจําหนาย  ใหรอบคอบ  และระมัดระวังมากขึ้น  เพื่อไมใหเกิดปญหาการละเมดิ
ลิขสิทธิ์ผูอ่ืน  นอกจากนั้น  เพื่อลดโอกาสความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้ดังกลาว  บริษัทฯ จึงไดระบุใน
เงื่อนไขสัญญา ที่ผูเขียน หรือเจาของหนังสือ  จะตองเปนผูยืนยนัวาผลงานของตนมิไดละเมิดลิขสิทธิ์ผู
หนึ่งผูใด  และหากมีปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้น  จะยินยอมรับผิดชอบคาเสียหายทั้งหมดที่บริษัทฯ 
ไดรับจากการละเมิดดังกลาวดวย 

อยางไรก็ตาม  ปญหาเหลานี้เกิดขึ้นนอยมาก  และมูลคาผลกระทบไมมนีัยสําคัญ 
ความเสี่ยงในเรื่องผลิตภัณฑลาสมัย  หรือถูกสื่ออ่ืนทดแทน   ในปจจุบัน เทคโนโลยีทางดาน

คอมพิวเตอร ไดรับการพัฒนาอยางรวดเรว็  จึงทําใหหนงัสือในกลุมคอมพิวเตอร ซ่ึงบริษัทฯ เปนผูนํา
ตลาดดวยรายหนึ่ง มีอายกุารขายสั้นลงกวาเดิม  และมกีารเริ่มใชส่ือทางอิเล็กทรอนิกส  เขามาใชแทนที่
หนังสือในบางประเภท และบางการใชงาน  บริษัทฯ จึงปรับทิศทางดวยการเนนการเลือกผลิตหนังสือที่
มีอายุยาว  และขายดเีปนสัดสวนมากขึ้น  รวมทั้งไดจดัทาํเว็บไซต ช่ือ www.se-ed.com เพื่อใหผูที่สนใจ
ไดทราบหนังสือที่ออกใหมไดรวดเร็วขึ้น   

อยางไรก็ตาม  จากสถิติในตางประเทศ  พบวาแมส่ือทางอิเล็กทรอนิกสจะไดรับการพฒันาอยาง
รวดเร็ว  แตกย็งัตองใชเวลาอกีนานพอสมควร กวาทีจ่ะเริ่มมีน้ําหนกักระทบตอธุรกิจหนังสืออยางเปน
นัยสําคัญ  ซ่ึงเมื่อถึงเวลาดังกลาว  บริษัทฯ ก็สามารถปรับตวัรับกับกระแสดังกลาวไดทัน  เพราะบรษิัท
ฯ ไดเตรยีมโครงสรางพื้นฐานไวรองรับแลว 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขาดแคลนวัตถุดิบ   กระดาษเปนวตัถุดิบที่สําคัญในการผลิตหนังสือ  และ
มีการเปลี่ยนแปลงดานราคาแปรผันตามความตองการของตลาดและตามปริมาณการผลิต อยูตลอดเวลา  
แตเนื่องจากหนังสือที่บริษัทฯ ผลิตขึ้น มีกลุมเปาหมายทีม่ีกําลังซื้อ  และมีการศึกษา  จึงทําใหบริษทัฯ 
สามารถใชนโยบายปรับราคาตามสภาพตนทุนที่แทจริงได เปนระยะๆ  จึงไมไดรับผลกระทบมากนัก 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการพิมพ   เนื่องจากบรษิัทฯ ไมไดลงทุนสรางโรงพิมพเปนของ
ตนเอง  จึงทําใหบริษัทฯ ไมมีความเสี่ยงจากการลงทุน    และไมไดรับผลกระทบในเชงิลบจากการ
แขงขันตัดราคากันใน  อุตสาหกรรมการพมิพ  ในการนี้  บริษัทฯ เลือกใชโรงพิมพหลายแหงเปน
ฐานรองรับการผลิต  ซ่ึงทําใหบริษัทฯ สามารถควบคุมคาใชจายไดอยางเหมาะสม จากภาวะการแขงขัน
เสนอราคาคาพิมพอยูตลอดเวลา  และยังสามารถกําหนดระยะเวลาการผลิตไดอยางแนนอนอีกดวย 
 



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

Company Limited)  ไดจดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ 10  ตุลาคม  พ.ศ. 2517  ดวยทนุจดทะเบียน 99,000 
บาท  โดยมีวัตถุประสงคหลักในการดําเนนิธุรกิจที่เอื้ออํานวยตอการศกึษาหาความรู เพื่อพัฒนาความรู
ความสามารถของคนไทย ในสาขาที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศ  โดยกลุมผูเร่ิมกอตั้งทั้งหมด
ประกอบดวย วิศวกรไฟฟา 10 คน ที่จบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
ซ่ึงตางก็เคยมปีระสบการณในการทํากจิกรรมเผยแพรความรูในขณะที่เปนนิสิตมาแลว  และตระหนักดี
วาประเทศไทยยังขาดแคลนการพัฒนาสื่อความรูเชิงวิชาการอยูมาก 

การเปล่ียนแปลงผูถือหุนรายใหญ (ขอมูล ณ วันปดสมุดทะเบียน) 

1 ธ.ค. 2546 9 เม.ย. 2545 8 มิ.ย. 2544 
รายชื่อผูถือหุน 

จํานวนหุน % จํานวนหุน % จํานวนหุน % 
บริษัท เนชั่นมัลติมีเดียกรุป จํากัด 
(มหาชน)* 

51,979,410 24.31 43,739,410 20.73 42,996,410 20.38 

นายฤทธิ์  ธีระโกเมน 21,035,960 9.84 30,535,260 14.47 30,559,260 14.48 
HSBC (SINGAPORE) NOMINEES 15,000,000 7.01  3,492,000  1.66    - - 
Morgan Stanley & Co International 
Limited 

 4,000,700 1.87 22,487,950 10.66 45,780,280 21.70 

*หมายเหตุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัท เนชั่นมัลติมีเดียกรุป จํากัด (มหาชน) ถือหุนในบริษัทฯ จํานวน 
46,979,410 หุน คิดเปน 18.42% ของทุนที่ออกและเรียกชําระแลว 

บริษัทฯ ไดรับอนุญาตใหเปน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ใน
ภาคอุตสาหกรรมบริการ  กลุมธุรกิจหลัก ส่ือประชาสัมพันธ  หมวดธุรกิจยอย  ส่ิงพิมพ  ตั้งแตป พ.ศ. 
2534  และแปลงสภาพเปนบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2536  ปจจุบัน บริษัทฯ มีช่ือเรียก
ส้ันๆ  ซ่ึงเปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย คือ ซีเอ็ด (SE-ED)  ซ่ึงยอมาจากคําเต็มวา Science, Engineering 
and Education 

ในระยะเริ่มแรก  บริษัทฯ ผลิตวารสารรายเดือน “เซมิคอนดัคเตอรอิเล็กทรอนิกส”  และเปน
ผูแทนจําหนายอุปกรณอิเล็กทรอนิกสจากตางประเทศ   

ในป พ.ศ. 2521 เร่ิมผลิตวารสารรายเดือน “ทักษะฉบับวทิยาศาสตและเทคโนโลยี”  ซ่ึงเปน
วารสารทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสําหรับเยาวชน และผูสนใจทั่วไป   



ในป พ.ศ. 2522  เร่ิมผลิตวารสารรายเดือน “มิติที่ 4”  เพือ่เสริมสรางจินตนาการและความคิด
สรางสรรค  และกระตุนผูทีไ่มชอบวิทยาศาสตรหนักๆ ใหหันมาสนใจวิทยาศาสตรมากขึ้น 

ในป พ.ศ. 2523  เร่ิมผลิตหนังสือวิชาการดานวิศวกรรมศาสตร และวิทยาศาสตร ออกจําหนาย  
ตอมาไดขยายสายงานผลิตออกมาเปน ฝายผลิตตําราและหนังสือเชิงวิชาการ 

ในป พ.ศ. 2526  ผลิตวารสารรายเดือน ไมโครคอมพิวเตอร  และเริ่มผลิตหนังสือดาน
ไมโครคอมพิวเตอรออกจําหนาย  พรอมๆ กันนี้  หมวดหนังสือบริหาร / การจัดการ ของบริษัทฯ ก็
เร่ิมตนอยางจรงิจัง  โดยเนนหนังสือที่สามารถชวยคนทํางานใหทํางานไดดีขึ้น  มากกวาจะเนนหนังสือ
ที่คาดวาจะขายดีเปนพักๆ เทานั้น 

ในป พ.ศ. 2528  บริษัทฯ เร่ิมใชระบบการจดัจําหนายหนังสือแบบ Standing Order ที่ดัดแปลงขึ้น
ใหเหมาะสมกบัธุรกิจหนังสอืของไทย  และไดรวมวารสาร ทักษะฉบับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
และวารสาร มติิที่ 4 เขาดวยกัน  และเปลี่ยนชื่อใหมเปนวารสาร รูรอบตัว  ซ่ึงตอมาก็ไดเปลี่ยนรูปเลม 
และเนื้อหาใหทันสมัยเพิ่มขึน้  และเปลี่ยนชื่อใหมเปน UpDATE  ขณะเดียวกันก็ไดขยายสายงานผลิต
หนังสือสงเสริมเยาวชนขึ้นมาอยางจริงจัง  เพื่อบุกเบิกหนงัสือสาระความรูสําหรับเยาวชน  ซ่ึงตอมาใน
ป พ.ศ. 2529  “วิทยาศาสตรอานสนุก” การตูนชุดเสริมความรูชุดแรก  ก็ไดออกวางตลาดและไดรับการ
ตอนรับเปนอยางด ี

บริษัทฯ บุกเบกิธุรกิจวารสาร และหนังสือเชิงวิชาการ อยางตอเนื่องมาเปนลําดับ  จนกลายเปน
สํานักพิมพสาระความรูช้ันนาํ  และมีระบบจัดจําหนายทีเ่ปนที่ยอมรับวาดีที่สุดในธุรกิจหนังสือ  และได
เร่ิมบทบาทการเปนผูรับจัดจาํหนายหนังสอืใหกับสํานกัพิมพอ่ืนที่ผลิตหนงัสือประเภทใกลเคยีงกนัดวย 

แมวาบริษัทฯ จะมียอดขาย  และมีการเติบโตอยางนาพอใจ เมื่อเทยีบกบัอุตสาหกรรมหนังสือ
โดยเฉลี่ย  แตก็พบวามีขอจํากัดที่จํานวนรานหนังสือที่ดีมนีอยเกนิไป  ทาํใหหนังสือที่บริษัทฯ ผลิตขึ้น
ไมสามารถถูกกระจาย  และถูกจัดวางอยางเหมาะสม  ยอดขายที่ไดสําหรับหนังสือแตละเรื่อง จึงไม
สามารถทําไดมากขึ้นกวาเดมินัก 

เมื่อทําการสํารวจตอมา  พบวารานหนังสือเดิมไมพรอมจะขยายงาน  และไมพรอมจะปรับปรุงได
มากกวาเดิมเทาไรนัก  ขณะที่ระยะเวลาดังกลาว  ศูนยการคายุคใหม กําลังจะเริ่มทะยอยเปดอยาง
ตอเนื่อง  และเห็นแนวโนมวานาจะเปนทําเลใหมสําหรับธุรกิจรานหนังสือที่จะประสบความสําเร็จได  
แตตองใชเงนิลงทุนสูงมาก  ดังนั้น  ในไตรมาสที่ 3  พ.ศ. 2533  บริษัทฯ จึงยื่นเรื่องเขาเปนบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ซ่ึงตอมาไดรับอนุญาตใหเปนบริษัทในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ในป 2534  และเริ่มโครงการรานหนังสอื “ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร”  ขึ้น  เพื่อใหคนไทยได
มีโอกาสหาซื้อหนังสือดีๆ ไดสะดวกขึ้น  และเปนการรองรับการเติบโตของตลาดหนังสือทั้งหมด  โดย
มีทิศทางเนนการเปดในศนูยการคาชั้นนํา  รานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  จะจาํหนายหนังสอืที่บริษัทฯ ผลิตขึ้น



เอง และหนังสือของสํานักพิมพอ่ืนดวย  เพื่อใหมีความสมบูรณในฐานะรานหนังสอืทั่วไป  ซีเอ็ดบุค
เซ็นเตอร เปดดําเนินการสาขาแรก ในปลายป พ.ศ. 2534 ที่ศูนยการคาฟอรจูนทาวน 

ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  เร่ิมเปดในซูเปอรเซ็นเตอร เปนครั้งแรกในไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2539  ที่โลตัส
ซูเปอร  เซ็นเตอร  สาขาพัทยา  เพราะเห็นวาซูเปอรเซ็นเตอร เปนทิศทางใหมของธุรกจิคาปลีกที่จะเพิ่ม
ความสําคัญมากขึ้นในอนาคต   และจะเปนทําเลที่เหมาะสมสําหรับธุรกิจรานหนังสือในอนาคตระยะ
ยาว    หลังจากที่ไดปรับรูปแบบของซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  ใหเปนโฉมใหม  ที่เนนการใชสีที่สดใส  ใหดู
ทันสมัยขึ้น  เนนการออกแบบชั้นหนังสอืที่สามารถผลิตไดงายขึน้  และมีตนทุนต่ําลง  เพื่อความรวดเร็ว
ในการเปดสาขาใหม  และเนนการพัฒนาศูนยกระจายหนังสือ (Book Distribution Center) ใหมีขีด
ความสามารถที่จะรองรับปริมาณงานไดมากกวา 100 สาขา  ตลอดจนไดพัฒนาโมเดลของการอยูรอด 
และการเติบโต ที่ไดพัฒนาและทดลองใชมาจนเหมาะสมแลว  จึงทําให  ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  มีความ
พรอมในการเติบโตอยางแขง็แรง  และสามารถเปดสาขาใหมๆ ไดอยางรวดเร็ว  ดวยตนทุน และ
คาใชจายดําเนนิการที่ต่ําลง  และมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงขึ้น   

นอกจากนั้น  ยังพัฒนาความสัมพันธกับศูนยการคา  และซูเปอรเซ็นเตอร  รายใหญทกุราย  และ
ไดรับความไววางใจในฐานะ พันธมิตรธุรกิจที่สําคัญ ของแตละแหง  ทาํใหมีโอกาสพฒันารูปแบบ
ธุรกิจอยางตอเนื่อง  จนปจจบุัน  ถือไดวา ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  เปนเชนรานหนังสือทีม่ีพัฒนาการอยาง
ตอเนื่อง  และเติบโตอยางรวดเร็ว  จนมีจํานวนสาขา  และมียอดขายมากที่สุดในประเทศไทย  และเปน
แกนหลักของการเติบโตของบริษัทฯ ตั้งแต พ.ศ. 2540 เปนตนมา 

บริษัทฯ ไดยายสํานักงานทั้งหมดจาก ซอยตระกูลสุข  ถนนอโศก-ดินแดง  ซ่ึงบริษทัฯ ไดอยูมา
ตั้งแตป พ.ศ. 2526  มาที่อาคารเนชั่นทาวเวอร เสร็จสิ้นในตนป พ.ศ. 2544  หลังจากที่ไดยายสํานักงานซี
เอ็ดบุคเซ็นเตอร  ทั้งหมด มาลวงหนาแลวตั้งแตกลางป พ.ศ. 2541 เพือ่ใหมีพื้นที่ทํางานมากขึ้น ใหมี
ความสะดวกในการประสานงาน  และใหรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ไดอีกมาก 

ในป 2546 บริษทัฯ ไดยายศนูยกระจายสินคาของบริษัทฯ   มาที่เลขที่  99  หมู 1  ถนนกิ่งแกว  
ตําบลราชเทวะ อําเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 เพื่อขยายศูนยกระจายสินคาของบริษัทฯ ใหมขีนาด
ใหญขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตที่ตองการ 

2.2 การประกอบธุรกิจ   บริษัทฯ ประกอบธุรกจิหลัก 3 สวน  คือ 
1. ธุรกิจรานหนังสือ  โดยเปนผูดําเนินงานราน ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และ Book  Variety ทั้งใน

กรุงเทพฯ และตางจังหวัด  รวมทั้งการขยายตัวในลักษณะเครือขาย  และการบริหารพืน้ที่ขาย
ในรูปแบบตางๆ 

2. ธุรกิจรับจัดจําหนายหนงัสือ  โดยจัดจําหนายใหกับหนังสือของบริษัทฯ เอง และสํานักพิมพอ่ืน  
เพื่อจําหนายใหกับรานหนังสือทั่วไป  และชองทางการขายอื่นๆ  



3. ธุรกิจสํานักพิมพ  โดยผลิตหนังสือ และวารสารเชิงวิชาการ และสาระความรู  รับจางโฆษณา
เพื่อจัดลงในวารสารรายเดือนที่บริษัทฯ ผลิตขึ้น  รับจางพิมพหนังสือ  และเปนผูจดังาน
ประจําป Thailand Electronics & Industrial Technology 

ในทั้งสามสวนธุรกิจนี้  บริษัทฯ มีบทบาทในฐานะที่เปนผูนําตลาดรายใหญของแตละสวนธุรกิจ  
ซ่ึงแตละสวนธุรกิจตางเกื้อกลูซ่ึงกันและกนั  ทําใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขนั  และสามารถสราง
มูลคาเพิ่มโดยรวมใหกับบรษิัทฯ ไดเปนอยางด ี

นอกจากนั้น  ตั้งแตป พ.ศ.2527  บริษัทฯ ยังเขาไปถือหุนรอยละ 25 ในบริษัท เอ็ม แอนด อี จํากดั  
ซ่ึงมีทุนชําระแลวเทากับ 400,000 บาท  บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด ประกอบธุรกิจเปนสํานักพิมพ โดย
เปนผูผลิตวารสารเทคนิคและคูมอืวิศวกร  และมอบหมายใหบริษัทฯ เปนผูจัดจําหนายหนังสือทั้งหมด
ให 

บริษัทฯ เขาถือหุนรอยละ 99.93 ในบริษัท ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร จํากัด (จดัตั้งขึ้นเมื่อวนัที่ 11 
พฤษภาคม 2544)  ซ่ึงมีทุนชําระแลวเทากบั 100,000 บาท  แตมิไดดําเนินธุรกิจใดๆ  เพราะมี
วัตถุประสงคเพื่อปองกันบุคคลอื่นนําชื่อ ซีเอ็ด บุคเซ็นเตอร  ไปจดทะเบียนจดัตั้งบรษิัทใหม  ซ่ึงทาํให
อาจเกิดความเขาใจผิดคิดวาเปนกิจการเดียวกันเทานั้น 

ในป 2546 บริษัทฯ เขาถือหุนรอยละ 28.75 ในบริษัท เพลินพัฒน จํากดั (จัดตั้งขึ้นเมือ่วันที่ 25 
กันยายน 2545) ซ่ึงมีทุนชําระเต็มมูลคาหุน เทากับ 80,000,000 บาท  เพื่อประกอบกิจการโรงเรียนใน
นาม โรงเรียนเพลินพัฒนา  ซ่ึงตั้งอยูบนถนนพุทธมณฑล สาย 2  เปดสอนในระดับตั้งแตเตรียมอนุบาล 
จนถึงมัธยมปที่ 6  โดยจะเริม่เปดรับนักเรยีนในปการศึกษา 2547 เปนตนไป  บริษัท เพลินพัฒน จํากัด  
ประกอบดวยผูถือหุนที่สําคัญมาจากองคกรเอกชนที่มีบทบาทสําคัญในสถาบันครอบครัว และการศึกษา  
เจาของโรงเรียนอนุบาลชั้นนาํ  และอดีตผูบริหารโรงเรียน  ผูถือหุนรายใหญ  มีดังนี ้

1. บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)  ถือหุน 28.75% 
2. บริษัท รักลูก แฟมิล่ี กรุป จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท แปลนพบัลิชช่ิง จํากัด)  ถือหุน 8.75% 
3. นางธิดา พิทักษสินสุข  ถือหุน 5.0% 
4. นางสาวกรองทอง บุญประคอง  ถือหุน 5.0% 

 
 
 
 
 
 



2.3  มูลคารายไดรวมการจําหนายผลติภัณฑหลักจําแนกตามผลติภณัฑ 

ป 2546 ป 2545* ป 2544* รายไดจากการขาย 
และบริการ พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

รายไดจากธุรกิจหนังสือ       
  - ขายปลีก1 1,945,351 80.06 1,621,303 80.93 1,305,886 79.02 
  - ขายสง2 345,379 14.21 274,405 13.70   257,208   15.56 
      รวม 2,290,730 94.27 1,895,708 94.63 1,563,094  94.58 
กลุมวารสาร3 86,010 3.54 79,591 3.97 72,510 4.39 
อื่น ๆ 53,221 2.19 27,940 1.40 17,088 1.03 
รวมรายได 2,429,961 100.00 2,003,239 100.00 1,652,692 100.00 

 

1 ขายปลีก หมายถึง  รายไดจากการขายที่รานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และ Book  Variety  ซึ่งเปนรานหนังสือของบริษัท
ฯ  และชองทางการขายอื่นที่ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และ Book  Variety บริหาร 

2 ขายสง หมายถึง  รายไดจากการขายสงหนังสือและวารสารที่ผลิตเอง  และที่รับจัดจําหนาย  ไปใหแกรานหนังสือ
ทั่วไป  และชองทางการขายอื่น 

1 และ 2 มูลคาขายของหนังสือที่ผลิตเอง  คิดเปนรอยละ9.54  ของรายไดจากธุรกิจหนังสือทั้งหมดในป 2546 
3 รายไดกลุมวารสาร ไดแก ขายโฆษณา, การจัดงาน Thailand Electronics & Industrial Technology และการจัด

คาย SE-ED Kiddy Camp 
* รายไดของป 2545 และ 2544 มีการจัดประเภทใหม เพื่อใหสามารถเปรียบเทียบกันไดกับปปจจุบัน 

 



3.  การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 
3.1  ลักษณะผลิตภัณฑและบริการที่สําคัญ   บริษัทฯ เปนผูผลิตและผูจัดจําหนายหนังสือที่บริษัทฯ 

ผลิตเองและของสํานักพิมพอ่ืน  ผานราน ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และ Book  Variety  ทั้งในกรุงเทพฯ และ
ตางจังหวัด รวมการขยายตวัในลักษณะเครือขาย และการบริหารพื้นที่ขายในรูปแบบตาง ๆ 

ผลิตภัณฑ  และบริการที่สําคัญที่บริษัทฯ ดาํเนินการอยู มดีังนี ้

1. หนังสือ  ปจจบุัน  บริษัทฯ เปนผูผลิตหนังสือสูรานหนังสือเปนรายใหญของประเทศ  โดยเปนผู
บุกเบิก  และเปนผูนําตลาดในสาขาคอมพิวเตอร  อิเล็กทรอนิกส  วิศวกรรมศาสตรสาขาอื่นๆ  
หนังสือสงเสริมเยาวชน  หนงัสือการบริหาร / การจัดการ  และหนังสือการพัฒนาตนเอง 

2. วารสาร  ปจจบุัน  บริษัทฯ เปนผูผลิตวารสารทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี จาํนวน 11 ฉบบั  
ดังนี ้

 วารสารเซมิคอนดัคเตอรอิเล็กทรอนิกส   เปนวารสารรายเดือน  เนนหนักดานการใหความรู
ในสาขาอิเล็กทรอนิกส  เร่ิมออกจําหนายตัง้แต พ.ศ. 2517 

 วารสารไมโครคอมพิวเตอร  เปนวารสารรายเดือน  เนนหนักดานการใหความรูในสาขา
ไมโครคอมพิวเตอร  เร่ิมออกจําหนายตั้งแต พ.ศ. 2526 

 วารสาร UpDATE   เปนวารสารรายเดือน  เนนหนักดานการใหความรูในเรื่องที่แปลกใหม 
ทันสมัยดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีทีน่าสนใจ  แกผูตองการพัฒนาตนเอง และตดิตาม
ความกาวหนาของเทคโนโลยีในโลกปจจบุัน  เร่ิมออกจาํหนายตัง้แต พ.ศ. 2521 

 วารสาร Hobby Electronics  เปนวารสารรายเดือน  เนนหนักดานการใหความรูดาน
อิเล็กทรอนิกสแกเยาวชน และประชาชนทัว่ไปที่เร่ิมสนใจ  เร่ิมออกจําหนายตั้งแตตนป 
พ.ศ. 2534  

 วารสาร MICROCOMPUTER USER  เปนวารสารรายเดือน  เนนหนักดานการใหความรู
ในสาขา 
ไมโครคอมพิวเตอร แกผูใชงานทั่วไป  เร่ิมออกจําหนายตั้งแตปลายป พ.ศ. 2536 

 วารสาร Industrial Technology Review  เปนวารสารรายเดือน  เนนหนักดานใหความรู
ดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแกวศิวกรโรงงาน  และผูใชงานทั่วไป  เร่ิมออกจําหนายตั้งแต
กลางป พ.ศ. 2537 

 วารสาร Internet Magazine  เปนวารสารรายเดือน  เร่ิมออกจําหนายตั้งแตกลางป พ.ศ. 
2539 

 วารสาร Mechanical Technology  เปนวารสารราย 2 เดือน  เร่ิมออกจาํหนายตัง้แตกลางป 
พ.ศ. 2544 



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

 วารสาร Extreme Technology เปนวารสารรายเดือนที่นาํเสนอเนื้อหาดานเทคโนโลย ี และ
อุปกรณไฮเทครุนใหมๆ  นําเสนอขาวสารผลิตภัณฑ เทคโนโลยีใหมๆ  เร่ิมออกจําหนาย
ตั้งแตปลายเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2546 

 วารสาร Smart Purchasing for Manufacturers เปนวารสารรายปกษ ที่นําเสนอขาวคราว
ผลิตภัณฑใหม ๆ และสาระนารูดานการจดัซื้อสําหรับกลุมเปาหมายทีเ่ปนฝายจดัซื้อ และ
วิศวกรของโรงงาน และอุตสาหกรรม เร่ิมออกจําหนายตัง้แตตนเดือนมกราคม พ.ศ.2547 

รายไดของบรษิัทฯ ในสวนนี้  จะเกิดจากรายไดจากการขายวารสาร  รายไดจากการรบัลงโฆษณา  
และรายไดจากการจัดทําหนงัสือพิเศษ   

3.   การรับจัดจําหนาย  บริษัทฯ เปนผูจัดจาํหนายสูรานหนังสือเองโดยตรงทั้งในกรุงเทพฯ และ
ตางจังหวัด  และยังจัดจําหนายผานทาง ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และ Book  Variety  ซ่ึงเปนรานหนังสือ
ของบริษัทฯ เองดวย 
นอกจากจะจัดจําหนายหนังสือที่บริษัทฯ ไดผลิตขึ้นเอง  ไปยังรานคาและสถาบันการศึกษาทัว่
ประเทศแลว  ยังรับจัดจําหนายหนังสือใหกับหนวยงานและสํานักพิมพอ่ืนๆ ที่มีผลิตภัณฑ
สอดคลองกับทิศทางของบริษัทฯ 
ปจจุบัน  บริษทัฯ มีหนังสือที่ผลิตขึ้นเองและยังจัดจําหนายอยูประมาณมากกวา 1,300 ช่ือ  และรับ
จัดจําหนายใหกับหนวยงานและสํานักพิมพอ่ืนอีกประมาณมากกวา 2,600 ช่ือ 
สําหรับการจัดจําหนายวารสารในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  บริษัทฯ จะตดิตอกับสายสงหลาย
รายเพื่อกระจายวารสารไปยงัรานคายอยในแตละพืน้ที่  สวนในเขตตางจังหวดั  จะตดิตอกับสายสง
ตางจังหวัด เพือ่กระจายวารสารไปยังรานตัวแทนในแตละจังหวัดเพื่อกระจายสูรานยอยตอไป 

4. ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร (SE-ED Book Center) และ Book  Variety  เนื่องจากประเทศไทยยังขาดราน
หนังสือที่ดีอยูอีกมาก  ทําใหธุรกิจหนังสือไมสามารถเติบโตไดมากเทาที่ควร  แตรานหนังสือเดิม
สวนใหญไมพรอมจะขยายงานตอ  บริษัทฯ จึงไดเร่ิมโครงการเปดรานหนังสือดวยตนเองตั้งแตป 
พ.ศ.2534  เพือ่รองรับการเติบโตของหนังสือที่บริษัทฯ ผลิตขึ้น และหนังสือที่บริษัทฯ รับจัด
จําหนาย  รวมทั้งรองรับการเติบโตของธุรกิจหนังสือโดยรวม  และเพื่อศึกษาปญหาของธุรกิจคา
ปลีก  และเปนสนามทดสอบความคิดตางๆ ในการ สงเสริมการขาย  การจัดงาน  และการบริหาร
รานคาปลีก   



 นอกจากนี้  บริษัทฯ ยังไดเปดรานหนังสือในอีกชื่อหนึ่งวา Book Variety (ซ่ึงเปนชื่อเดียวกับ
รายการโทรทัศนที่ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรผลิตขึ้น และออกอากาศทาง UBC 8 และตอมายายมาออกทาง 
TTV 1 ) เพิ่มขึน้มาตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2545  ซ่ึงถือวาเปนรานอีกรูปแบบหนึ่งของซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร
ดวย รานหนังสือ ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และ Book Variety เปนรานหนังสือทั่วไปขนาดกลาง  ที่มีลักษณะ
การออกแบบ  และการจดัวางสนิคาทันสมัย  มีประสิทธิภาพการขายทีด่ี  และเนนการเปดในทําเลที่
อํานวยความสะดวกใหแกคนทั่วไปใหสามารถหาซื้อหนังสือที่ดีไดงายขึ้น  สวนใหญจึงตั้งอยูใน
ศูนยการคาชั้นนํา (เชน  เซ็นทรัล  เดอะมอลล  โรบินสัน  ฟวเจอรปารครังสิต  ฟวเจอรปารคบางแค  
ศูนยการคาชั้นนําของตางจังหวัด  เปนตน)  ซูเปอรเซ็นเตอรช้ันนํา (เชน  เทสโกโลตัส  บิ๊กซี  และคาร
ฟูร  เปนตน)  และสถาบันการศึกษา (เชน  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย  มหาวิทยาลัยสยาม  มหาวิทยาลัยขอนแกน  เปนตน) ในรปูแบบตางๆ กนั  
ทั้งในกรุงเทพ และตางจังหวดั  โดยเนนการเปน ศูนยหนงัสือสาระและบันเทิง สําหรับครอบครัว และ
คนทํางาน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2546  บริษัทฯ เปด ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และรานในเครือขายทั้งหมด 
(Book  Variety, ศูนยหนังสือในมหาวิทยาลัย  และรานเครือขาย) ไดรวมทั้งสิ้น 142 สาขา โดยเปนสาขา
ที่ยังเปดดําเนนิงานอยูจํานวน 138 สาขา อยูในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 77 สาขา  และอยูใน
ตางจังหวัดอีก 61 สาขา จํานวนนี้ทั้งหมดเปนรานที่บริษทัฯ บริหารเองทั้งสิ้น 133 สาขา  เปน ราน
เครือขายซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร   (ซ่ึงเปนรานทีไ่ดรับความชวยเหลือเต็มรูปแบบ  โดย ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร 
เปนผูจัดสงสินคาให)  จํานวน 2 สาขา  และเปน รานเครือขายซีเอ็ด (เปนรานที่ไดรับความชวยเหลือไม
เต็มรูปแบบ  รานสั่งสินคาเอง)  จํานวน 3 สาขา   และยังเขาไปบริหารพื้นที่ขายหนังสือและวารสารใน
ซูเปอรเซ็นเตอร  ในศนูยการคา ใน Tesco Lotus Express ในรูปแบบตาง ๆ กันมากกวา 100 จุดบริการ 
ปจจุบัน  ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และ Book  Variety นับเปนเชนรานหนังสอืที่มีจํานวนสาขา  และมี
ยอดขายมากทีสุ่ดในประเทศไทย 

ขอมูลจํานวนสาขาของซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และ Book  Variety ณ วันสิ้นป 
 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 
สาขาที่เพิ่มขึ้นในป 2 1 1 4 2 2 10 13 12 19 28 25 23 
จํานวนสาขาที่ปด - - - - - - - - - (1) - - (3) 
จํานวนสาขาที่ยังดําเนินการ 2 3 4 8 10 12 22 35 47 65 93 118 138 

หมายเหตุ  มีการจัดประเภทสาขาใหมใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  ทําใหจํานวนสาขาอาจตางจากเอกสารของบริษัทฯ 
กอนหนานี้ 

 
 



 

5. กิจกรรมอื่น ๆ  บริษัทฯ ยังใชบุคลากรเดิมที่มีอยู ดําเนนิกจิกรรมเพิ่มเตมิ  ดังนี ้
• งานประจําป  Thailand Electronics & Industrial Technology  เพื่อเปนการเสริมรายได  และ

เปนการสงเสริมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของประเทศ   
• การจัดคายกิจกรรมเยาวชน SE-ED Kiddy Camp  สําหรับเยาวชนอายุ 8-14 ป โดยจะจัดในชวง

ปดเทอมการศกึษา 
•    รายการ Book Variety  เปนรายการเกีย่วกบัวงการหนังสือ  ออกอากาศทาง TTV 1 Nation 

Channel ทุกวนั เสาร และอาทิตย เวลา 9.00 – 9.30 น.   
•    การรับจองคอมพิวเตอร และโนตบุค ใน โครงการคอมพิวเตอรสุดคุม  และ โครงการโนตบุ

คสุดคุม ผานรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  Book Variety  และรานในเครือขายทั้งหมด  ในป 2546  
เพื่อนําเสนอสนิคาที่นาสนใจใหแกลูกคาของบริษัทฯ ผานทางชองทางการจําหนายปลีกของ
บริษัทฯ  ซ่ึงประสบความสําเร็จอยางดีเยี่ยม 

3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 
นโยบายและลักษณะการตลาด 
กลยุทธทางการตลาด   บริษัทฯ เปนผูบุกเบิกธุรกิจหนังสือเชิงวิชาการประเภท How-to มาตลอด

ระยะเวลา 30 ป และมีภาพพจนที่ดีในฐานะผูนําทางดานหนังสือ และวารสารเชิงวิชาการดาน
เทคโนโลยีรายใหญของประเทศ  จึงทําใหการดําเนินงานในสวนอื่นๆ ของบริษัทฯ ไดรับความ
นาเชื่อถือตามไปดวย  และมโีอกาสประสบความสําเร็จสูงขึ้น  ในดานการตลาดนัน้ บริษัทฯ เนนใน
ประเด็นตอไปนี้ 
• เนนการขยายสาขาของ ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และ Book  Variety ใหเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการเติบโต

ของธุรกิจหนังสือโดยรวมในอนาคต  โดยเนนการเลือกทาํเลที่มีศักยภาพสูงระยะยาว  ที่
สามารถอํานวยความสะดวกใหกลุมเปาหมายไดมากที่สุด  และสามารถทํากําไรระยะยาวได
เทานั้น 

• เนนการสรางมูลคาเพิ่มรวมสูงสุด  โดยใชจุดแข็งของบรษิัทฯ ที่มี ซีเอด็บุคเซ็นเตอร  และ Book  
Variety ซ่ึงเปนชองทางการขายปลีกเปนของตนเอง  และเนนการพัฒนาโมเดลการจัดจําหนาย
หนังสือ ใหเหมาะสมกับหนงัสอืแตละประเภท  เพื่อใหมโีอกาสเขาถึงกลุมเปาหมายได
เหมาะสมขึ้น และมีความเสยีหายนอยลง 

• ใหความสําคญัในการกําหนดทิศทาง  การวางแผนการผลิต  และการคัดเลือกหนังสอืใหม  ให
เหมาะสมกับความตองการของตลาด  เพื่อทําใหสินคาหลักของบริษัทฯ มีวงจรชวีิตอยูในตลาด
ยาวนาน  และสามารถทํากําไรในระยะยาวได 



• เนนการพัฒนาเครื่องมือ และชองทางการประชาสัมพันธ  เพื่อใหมีโอกาสประสบความสําเร็จ
ไดสูงขึ้นตั้งแตเร่ิมวางตลาด 

• เนนการสรางความสัมพันธกับคูคาในระดบัตางๆ เพื่อใหประทับใจในการทํางานรวมกัน  และ
ทําใหมีโอกาสทางธุรกิจสูงขึ้น 

นโยบายราคาของบริษัทฯ   บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดราคาสินคาของบริษัทฯ ที่ผลิตขึ้น ให
สอดคลองกับกําลังซื้อของกลุมเปาหมาย  สอดคลองกับตนทุนการผลิตที่แทจริง  และสามารถทํากําไร
ไดระยะยาวอยางเหมาะสม  ในกรณีที่สินคาเปนวารสาร ที่ผลิตขึ้นเอง ซ่ึงรายไดจากการขายวารสารไม
สามารถรองรับนโยบายนี้ไดโดยตรง  จะอาศัยรายไดจากการขายโฆษณามาเปนรายไดหลักแทน 

การจําหนาย และชองทางการจําหนาย   บริษัทฯ เปนผูจดัจําหนายหนังสือ และวารสาร สูรานซี
เอ็ดบุคเซ็นเตอร  และ Book  Variety และรานหนังสืออ่ืนๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวดั  รวมทั้ง
สถาบันการศึกษา  โดยบริหารชองทางการจัดจําหนายแบงตามประเภทของลูกคาและสินคาและบริการ  
ดังนี ้

1. ลูกคาขายปลีกหนังสือและวารสาร   ไดแก  กลุมเปาหมายที่เปนบุคคลทั่วไป  บริษัทฯ จําหนาย
ผานรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และ Book Variety ที่เปดไปแลวจํานวน 142 สาขา โดยเปนสาขาที่ยงั
เปดดําเนินงานอยูจํานวน 138 สาขา  ซ่ึงจํานวนนี้ไดรวมรานเครือขาย 5 สาขา (ขอมูล ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2546)  ซ่ึงเปนศูนยรวมสื่อความรูความบันเทิงสาํหรับครอบครัว และคนทํางาน  โดย
เปดดําเนินการตามศูนยการคาชั้นนํา และซูเปอรเซ็นเตอรทั่วไป  ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด  
และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

2. ลูกคาขายสงหนังสือและวารสาร  คือ  กลุมรานหนังสืออ่ืน ทั้งรายใหญ และรายยอยทัว่ประเทศ
ไมนอยกวา 700 ราย  โดยบรษิัทฯ จะจัดสงหนังสือของบริษัทฯ ไปสูรานคาตางๆ ในเขต
กรุงเทพฯ เองทั้งหมด  สวนการจัดสงหนังสือไปยังรานหนังสือในตางจังหวดั  บริษทัฯ จะใช
บริการของ รสพ.  หรือบริษัทรับสงพัสดุของเอกชนแลวแตความเหมาะสม 
สําหรับการจัดจําหนายวารสารในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  บริษัทฯ จะตดิตอกับสายสง
หลายรายเพื่อกระจายวารสารไปยังรานคายอยในแตละพื้นที่  สวนในเขตตางจังหวดั บริษัทฯ จะ
ติดตอกับสายสง ซ่ึงปจจุบันมีเพียง 1 ราย เพื่อกระจายวารสารสูรานคายอยในตางจังหวัดตอไป  
สําหรับระบบการจัดจําหนายหนังสือ สงรานหนังสือในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลสวนใหญ  
บริษัทฯ จะใชระบบการจัดจาํหนายหนังสอืที่เรียกวา Standing Order  ซ่ึงเปนระบบการจัด
จําหนายที่บริษัทฯ พัฒนาขึน้  ซ่ึงเปนสวนผสมระหวางการฝากขาย  และการขายขาด   สําหรับ
รานหนังสือในตางจังหวัดสวนใหญ  บริษทัฯ จะใชระบบการจัดจําหนายแบบขายขาด  และรับ
คืนไดจํานวนหนึ่ง 



3. ลูกคาใชบริการโฆษณาในวารสาร  ไดแก  กลุมลูกคาอุตสาหกรรม  คอมพิวเตอร  และ
อิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงลูกคาที่ใชบริการโฆษณานี้มีทั้งลูกคาที่ใชบริการโฆษณาเปนรายป หรือที่ใช
บริการโฆษณาเปนครั้งคราว  

ทั้งนี้ลูกคาทั้งหมดของบริษทัฯ  มิไดเปนบริษัทในเครือ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือเปนบริษัทที่
เกี่ยวของกันกบับริษัทฯ  และไมมีขอผูกพนัใดๆ กับบริษทัฯ ในอนาคต 

ภาวะการแขงขัน 
ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขนั   ธุรกิจหนังสือ ถือวาเปนอุตสาหกรรมหนึ่งที่ยังคงมีอัตราการ

เติบโตอยางตอเนื่อง  คาดวามีอัตราการเติบโตประมาณ 10 -15% สําหรับป 2543 ถึง 2548  เพราะขนาด
ตลาดยังเล็ก  และยังมีชองวางทางการตลาดอยูมาก  จึงทาํใหมีผูสนใจเขามามากในธรุกิจสํานักพิมพ  
ธุรกิจรานหนังสือ  และธุรกิจวารสาร  การแขงขันจึงเริ่มมมีากขึ้น  แตกถื็อวามีสวนชวยกระตุนใหขนาด
ของตลาดใหญขึ้นไดอยางรวดเรว็ 

อยางไรก็ตาม  บริษัทฯ ยังคงมีอัตราการเติบโตที่ดีมากในธุรกิจรานหนังสือ  ธุรกิจสํานักพิมพ  
และธุรกิจรับจดัจําหนาย  เนือ่งจากบริษัทฯ ยังคงมีจุดแข็งที่ชัดเจน  สวนธุรกิจวารสาร แมในภาพรวม
ของบริษัทฯ จะมีการเติบโต  แตก็ถือวาไมดีมากนกั  เพราะไดรับการกระทบกระเทือนในวารสารที่
เกี่ยวกับคอมพวิเตอร  ที่มีการแขงขันรุนแรง  และมีการตดัราคาคาโฆษณาอยางมาก  แตในกลุมวารสาร
ดานอิเล็กทรอนิกส และอุตสาหกรรม  ยังคงมีการเติบโตที่นาพอใจอยู 

โอกาสและอุปสรรค   เนื่องจากภาครัฐบาลสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนไดรับการศึกษาที่
สูงขึ้น เพื่อใหทันตอการพัฒนาของโลก  สงผลใหความตองการในการใฝหาความรูใหมๆ มีเพิ่มมากขึ้น  
และปริมาณความตองการหนังสือในประเทศมีมากขึ้นดวย  เหลานี้เปนปจจยัที่ทําใหธุรกิจหนังสือ  และ
วารสารเชิงวิชาการ  สามารถขยายตวัไดอยางตอเนื่อง  ประกอบกับการเรงขยายตวัของซูเปอรเซ็นเตอร
ในชวงที่ผานมา  ก็ทําใหบริษัทฯ มีทําเลสําหรับรานหนงัสือใหมๆ ของซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และ Book  
Variety เพิ่มมากขึ้นตามไปดวย  บริษัทฯ ในฐานะที่เปนผูผลิตและจําหนายหนังสือเชงิวิชาการรายใหญ
ของประเทศ  และเปนเจาของรานหนังสือที่ใหญที่สุด  จงึมีขอไดเปรียบในการแขงขันที่ชัดเจน  รวมทั้ง
การที่มีสภาพคลองทางการเงินที่ดีมาก  จึงทําใหมีศักยภาพที่จะเติบโตอยางตอเนื่องไดมากกวาคาเฉลี่ย
ของอุตสาหกรรมมาก   

ปจจยัสําคัญท่ีมีผลตอความสําเร็จของธุรกิจ (Key Success Factors)   ปจจัยที่สงผลใหบริษัทฯ 
เปนบริษัทสิ่งพิมพที่อยูในระดับแนวหนาของประเทศ  และมีบทบาทมากขึ้นในการดําเนินธุรกจิใน
อนาคต  สามารถสรุปโดยสังเขปดังนี ้

• นโยบายธุรกิจท่ีชัดเจนและจําเปนตอการพฒันาประเทศ  นับแตเร่ิมกอตัง้ บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจ
ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากรของประเทศในสาขาทีจ่ําเปนตอการพัฒนาประเทศมาโดย



ตลอด  ดังนั้น จึงเติบโตไปไดอยางตอเนื่องตามการพัฒนาประเทศ  และไมไดรับผลกระทบจาก
ภาวะเศรษฐกจิรุนแรงนกั นอกจากนัน้ยังทําใหภาพพจนของบริษัทฯ มีความชัดเจน  เปนที่
ยอมรับ  และไดรับความไววางใจจากทุกฝายที่เกีย่วของ 

• มีเคร่ืองมือและสวนประกอบทางธุรกิจท่ีเอ้ือตอการดําเนินธุรกิจในอนาคต  เนื่องจากปจจุบนั
โครงสรางการดําเนินธุรกจิของบริษัทฯ มีสวนเกื้อหนนุกนั  ทําใหมีโอกาสประสบความสําเร็จ
ไดสูงขึ้น ที่สําคัญคือ  
1. บริษัทฯ  มีชองทางการจัดจําหนายและมีระบบการจําหนายเอง  โดยผานรานซีเอ็ดบุคเซ็น

เตอร  และ Book  Variety ซ่ึงถือวาเปนชองทางการจัดจําหนายที่สําคัญ  และกระจายอยู
ตามชุมชนที่สําคัญทั่วประเทศ  และมีระบบการจัดจําหนายที่ถือไดวาเปนระบบที่ดีทีสุ่ดใน
ธุรกิจนี ้

2. บริษัทฯ มีส่ือ และเครื่องมือการประชาสมัพันธเปนของตนเอง  คือ วารสารที่บริษัทฯ ผลิต
เอง 11ฉบับ  รายการโทรทัศน Book Variety  เวบไซต www.se-ed.com  และการใหบริการ
ฟรีอีเมล และฟรีโฮสติ้งผาน www.se-ed.net  นอกจากนี้  บริษัทฯ ยังสามารถ
ประชาสัมพันธผานหนังสือพิมพ  โทรทัศน  และวิทยุ ของ บริษัท เนชัน่มัลติมีเดีย กรุป 
จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนผูถือหุนใหญรายหนึ่งของบริษทัฯ  ไดในอัตราพิเศษ 

3. บริษัทฯ มีเนื้อหาสาระ (Content) เปนของตนเอง  และมีกองบรรณาธิการซึ่งประกอบดวย 
บุคลากรที่มีความรูความสามารถ ทําใหบริษัทฯ สามารถผลิตสิ่งพิมพประเภทความรูไดเอง 

• จํานวนและขนาดของคูแขงขันไมมากนัก   ธุรกิจการเผยแพรความรูขอมูลขาวสาร  และธุรกิจ
สํานักพิมพ  มแีนวโนมที่สดใสและเติบโตอยางตอเนื่อง  แตเนื่องจากธรุกิจสํานักพิมพของ
บริษัทฯ เปนธรุกิจที่ตองใชบคุลากรที่มีความรูความสามารถเฉพาะทางในการเขียนหนงัสือเชิง
วิชาการ  คูแขงทางตรงจึงยังมีไมมากนกั  อีกทั้งการที่บริษัทฯ ไดดําเนนิธุรกิจมานานกวา 30 ป 
และยดึถือคุณภาพ บริการ และความซื่อสัตยเปนสําคัญ  ทําใหบริษัทฯ มีภาพพจนที่ด ี และ
สงผลใหสินคา หรือบริการ ของบริษัทฯ ไดรับการสนับสนุนและไดรับการยอมรับโดยงาย  จึง
ไดรับความเชือ่ถือจากผูเขียน ผูอาน ผูลงโฆษณา และผูจดัจําหนายเปนอยางด ี
สวนธุรกิจรานหนังสือนั้น  แมจะมีผูประกอบการรายใหญเขามาทําธุรกิจรานหนังสือเพิ่มขึ้น  
แตก็มีการแบงลูกคาตามสวนผสมของสินคาในราน  และตามทําเล  ทําใหไมไดรับผลกระทบ
กระเทือนมากนัก  ขณะที่บริษัทฯ อยูในฐานะผูนําตลาดรายใหญที่สุด  มีฐานะทางการเงินที่
แข็งแรง  ไดรับการยอมรับจากผูอานหนังสือทั่วไป  และมีความพรอมในการขยายสาขามาก
ที่สุด  จึงสามารถรักษาระยะหางไวไดมาก  จึงไดเปรยีบเรื่องการไดเลือกทําเลที่ดีกอน  และมี
ตนทุนการดําเนินการที่ต่ํากวา 



• สวนแบงการตลาด   เนื่องจากบริษัทฯ เปนผูนําตลาดในทัง้ 3 บทบาท  คือ  รานหนังสอื  ผูรับ
จัดจําหนายหนังสือ  และสํานักพิมพ  ทําใหบริษัทฯ ในฐานะผูประกอบการรายใหญที่สุดใน
ธุรกิจหนังสือของประเทศ  จึงมักจะไดรับโอกาสทางธุรกิจมากกวา  ทาํใหความไดเปรียบใน
การแขงขันเพิม่ขึ้นตามธรรมชาติ 

• สินคาทดแทน   การพัฒนาเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเรว็ทั้งดานอตุสาหกรรมและธุรกิจ  ทํา
ใหเกิดความจําเปนที่จะตองเรียนรูส่ิงใหมพัฒนาความรูเพื่อความไมเสยีเปรียบในการแขงขัน  
แตไมวาเทคโนโลยีทางการสื่อสาร และคอมพิวเตอร จะกาวหนาไปไกลถึงเพียงใด  หนังสือก็
ยังเปนสื่อเดยีวที่ใหความรูไดสะดวกทุกที่ ทุกเวลา ราคาถูก และมีอายยุาวนาน 

• อํานาจตอรองของผูซ้ือและผูขาย   จากการที่บริษัทฯ มีนโยบายการตัง้ราคาขายปลีกให
สอดคลองกับภาวะตนทนุจรงิในการพิมพแตละครั้ง  และประกอบกับผูซ้ือหนังสือ เห็น
ความสําคัญของการเรียนรู  และตระหนักถึงความจําเปนในการนําวิชาการมาใชควบคูกับชีวิต
เพื่อตามทันพฒันาการของโลก  อีกทั้งผูซ้ือมีระดับการศกึษาเฉลี่ยที่สูงขึ้น และจะยิ่งสูงขึ้นใน
อนาคต  ความตองการอานหนังสือจะเพิ่มมากขึ้นตามระดบัการศึกษา  การจัดจําหนายหนังสือ
ของบริษัทฯ จงึไมประสบภาวะการตอรองราคาจากผูซ้ือ 

3.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 
3.3.1  หนังสือท่ีรับจัดจําหนาย   ปจจุบัน  หนังสือที่บริษทัฯ รับจัดจําหนายไปยังระบบราน

หนังสือทั่วประเทศนัน้  จะมาจากสํานักพิมพของบริษัทฯ เอง  และสํานกัพิมพอ่ืนอกีมากกวา 250 ราย  
ที่ติดตอมาใหสายงานรับจัดจําหนาย ของบริษัทฯ เปนผูจัดจําหนายใหทั่วประเทศ  โดยบริษัทฯ จะ
พิจารณารับตอเมื่อเห็นวาเปนผลิตภัณฑทีส่อดคลองกับทิศทางของบริษัทฯ และมีโอกาสการขาย  โดย
บริษัทฯ รับจัดจําหนายหนังสือจากผูผลิตรายใหญ 10 อันดับแรกรวมคดิเปน 7.60 % ของรายไดจาก
ธุรกิจหนังสือทั้งหมดของบริษัทฯ ในป 2546 

3.3.2  หนังสือ  และสินคาอื่น ท่ีซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรรับมาจําหนายเองโดยตรง   ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร 
จะรับสินคามาจาก 2 ทางใหญ  คือ  จากหนังสือที่สายงานรับจัดจําหนายของบริษัทฯ เปนผูจัดจําหนาย
ทั่วประเทศ  อีกทางหนึ่งซึ่งเปนสวนใหญ จะเปนการรับโดยตรง  โดยมีแผนกการตลาดของสายงานซี
เอ็ดบุคเซ็นเตอร เปนผูพิจารณาคัดเลือกนําเขามาจําหนาย 

3.3.2  หนังสือ และวารสารที่บริษัทฯ เปนผูผลิตเอง   สวนนี้ จะมีสายงานผลิตหนังสือ และสาย
งานวารสาร ของบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบในการกําหนดทิศทาง  และคดัเลือกตนฉบบั ที่จะนํามาผลิต  
จนกระทั่งถึงขัน้ตอนการผลิตออกมาเปนรูปเลม  เพื่อสงใหสายงานจัดจําหนายของบริษัทฯ นําไป
วางตลาด  

อัตราการใชกําลังการผลติ   เนื่องจากบริษทัฯ ไมมีโรงพมิพเอง  ดังนั้น  การผลิตหนังสือ และ
วารสาร จะมีหนวยงานภายในรับผิดชอบดแูลการผลิตครบวงจร  และกระจายงานพิมพไปตามโรงพมิพ



ตางๆ ใหเหมาะสมกับกําหนดการผลิต  ดังนั้น  อัตราการผลิตจริง จึงสามารถเพิ่ม หรือลดได โดยไมเกิด
อัตราสูญเปลาใด ๆ 

วัตถุดิบและผูจําหนายวัตถดุบิ   กระดาษเปนวัตถุดิบหลักสําคัญของบริษัทฯ  โดยบรษิัทฯ ซ้ือ
วัตถุดิบจากผูจาํหนายในประเทศทั้งจํานวน (ไมมีการนําเขาจากตางประเทศโดยบริษทัฯ)  กระดาษที่ใช
ในการผลิตหนังสือและวารสารสวนมากจะเปนกระดาษปอนด  กระดาษปรูฟ  กระดาษอารต  และ
กระดาษอารตการด 

ความสัมพันธ และผลกระทบหากสูญเสียผูจําหนายวตัถดุิบ   มูลคาการสั่งซื้อกระดาษสวนใหญ
จะมาจาก บริษัท เลาฮั่วเชยีง จํากัด  และบริษัท แฟนซีเปเปอร จํากัด  โดยเปนการซื้อขาด  เงื่อนไขการ
ชําระเงินโดยเฉลี่ยประมาณ 30 วัน  บริษัทฯ ไมมีความสมัพันธใดๆ กบัผูจําหนายดังกลาว  และบรษิทัฯ 
ไมมีภาระผูกพนัที่จะตองซื้อในอนาคต  ในกรณีที่บริษัทเหลานี้ไมสามารถจัดหากระดาษใหได  บริษทั
ฯ สามารถซื้อจากผูจําหนายรายอ่ืนๆ ได 

ขั้นตอนและเทคโนโลยีการผลิต   ขั้นตอนการผลิตหนังสือใหม  เร่ิมตนจากคณะกรรมการ
พิจารณาผลิตภัณฑใหม จะประชุมเพื่อวางแผน และพิจารณาสรรหาตนฉบับ ตนฉบบันี้อาจไดมาจาก
ผูเขียนเสนอตนฉบับมาใหพจิารณา  หรือจากการที่บริษัทฯ จัดหาผูที่เหมาะสมมาเขียนหรือแปลตาม
แนวทางที่บริษัทฯ กําหนด  เมื่อไดตนฉบบัมาแลว จะทาํสัญญาการใชลิขสิทธิ์ (ถามี) กับผูเขียน ผูแปล 
หรือสํานักพิมพในตางประเทศ แลวแตกรณี  จากนั้นกองบรรณาธิการจะพิจารณาแนวเนื้อหา ความ
ถูกตอง และความนาอาน  ซ่ึงรวมถึงการสงไปใหที่ปรึกษาเฉพาะสาขาของบริษัทฯ ที่มีความรูและ
สนใจในกลุมเนื้อหานั้นๆ ใหความเห็นตางๆ ในเชิงการตลาด ขั้นตอนนี้อยูกอนทําสัญญา เพราะเปน
การพิจารณาวาจะทําเลมนัน้หรือไม  จากนัน้จึงปรับปรุง เนื้อหาและรูปแบบใหเหมาะสม  

ขณะเดียวกนั พนักงานศิลปจะเริ่มออกแบบรูปเลม  เมื่อตนฉบับไดรับการปรับปรุงเรียบรอยแลว
จึงถึงขั้นการทาํอารตเวิรคดวยคอมพิวเตอร  อารตเวิรคที่เสร็จแลวจะไดรับการตรวจทานซ้ํา  และแกไข
จนเปนอารตเวริคที่สมบูรณ  ในกรณีที่เปนหนังสือจะมีขัน้ตอนเพิ่มเติมขึ้น คือ การตั้งชื่อหนังสือ การ
กําหนดราคา  รวมถึงการตลาดตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 

การจัดทําวารสาร  ก็มีขั้นตอนการทํางานคลายกับการจดัทําหนังสือ  คือ มีกองบรรณาธิการ
รับผิดชอบตั้งแตดานทิศทาง ไปจนถึงขั้นตอนการผลิต 

สําหรับเทคโนโลยีที่ใชในการทําตนฉบับหนังสือ และวารสาร  บริษัทฯ ใชอุปกรณหลัก คือ 
คอมพิวเตอรแมคอินทอช และ PC รวมถึงอุปกรณอ่ืนที่เกี่ยวของ  โดยอุปกรณคอมพวิเตอรเหลานีม้ี
แนวโนมจะมปีระสิทธิภาพสูงขึ้นแตราคาถูกลง  บุคลากรที่อยูในกองบรรณาธิการลวนเปนผูมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดานในการผลิตตนฉบับการเขียนเรื่องซึ่งมีทั้งบุคลากรในกองบรรณาธิการและนักเขียน
ทั่วไปรองรับอยู  



เมื่อผลิตตนฉบับเรียบรอยแลว  จะวาจางโรงพิมพ  โดยบริษัทฯเปนผูส่ังซื้อกระดาษเอง  และจะ
กําหนดใหผูขายกระดาษสงกระดาษไปยังโรงพิมพโดยตรงตามกําหนดเวลาที่ตองการใช  เพื่อจัดพิมพ
ตนฉบับดังกลาวเปนหนังสือเพื่อจัดจําหนายตอไป 

ความสามารถ ความจําเปน และคาใชจายในการปรับเคร่ืองจักรใหแขงขนัได   เนื่องดวยบริษัทฯ 
ไมมีโรงพิมพ จึงไมมีการลงทุนในเครื่องจกัรและอุปกรณในการพิมพหนังสอืและวารสาร  ดังนั้น 
บริษัทฯ จึงไมมีความจําเปนตองพัฒนาเครือ่งจักรและอุปกรณตางๆ เหลานั้นดวยตนเอง  และดวยสภาพ
การแขงขันของธุรกิจโรงพิมพ ทําใหบริษัทฯ มีความสามารถในการตอรอง และการเลือกสรรโรงพิมพ
ที่เหมาะสมไดงายตลอดเวลา 

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม   สายการผลิตหลักของบริษัทฯ เปนกองบรรณาธิการ  ดังนั้น 
กระบวนการผลิตจะเปนการจัดทําตนฉบับในสํานักงานของบริษัทฯ จึงไมสรางมลภาวะที่มีผลกระทบ
ตอส่ิงแวดลอม  และไมไดอยูภายใตการควบคุมของหนวยงานรัฐใด ๆ 

3.4 งานที่ยงัไมไดสงมอบ 
– ไมมี – 

 



4.   การวิจัยและพัฒนา 
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาตนเองอยางไมส้ินสุด  เพื่อใหสามารถสนองตอบ

ความตองการของผูบริโภคไดดีที่สุด  และมีความสามารถรับมือกับการแขงขันในอนาคตได  จึง
ปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน  โดยไดมีการทดสอบความคิดใหม ๆ  การพฒันาเครื่องมือ
ชวยงาน  การพัฒนาระบบการทํางาน  การวัดและประเมนิผล  ตลอดจนการปรับปรุงอยางตอเนื่องใน
ดานตางๆ  ดังนี้ 

1. การปรับปรงุโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศ   บริษัทฯ ไดลงทุนอยางตอเนื่องในการพัฒนา
ระบบคอมพิวเตอรทั้งดานฮารดแวร และซอฟตแวรของทั้งองคกร  โดยเฉพาะอยางยิง่ตั้งแต
กลางป พ.ศ. 2543 เปนตนมา  เพื่อลดขั้นตอน และเพิ่มความเร็วในการสื่อสารระหวาง
หนวยงาน และระหวางพนักงานที่เกีย่วของกัน  ใหมีประสิทธิภาพ  โดยเนนการจดัระบบที่มี
ความเชื่อถือไดสูง  ลดโอกาสที่ระบบจะหยุด  หรือขอมลูเสียหาย เนื่องจากสาเหตุตางๆ  และมี
ขีดความสามารถในการใหบริการที่ดีขึ้นไดอีกมาก   คาดวาระบบสารสนเทศ และระบบการ
ติดตอส่ือสาร ใหมนี้ จะเสร็จสวนใหญ และใชงานไดในป 2547  

2. การปรับปรงุระบบการจัดการ  และการพัฒนาพนักงาน   บริษัทฯ ไดพัฒนาหลักสูตรการ
ฝกอบรมพนักงานในระดับตางๆ  เพื่อใหทาํงานไดดีขึน้  และใหมีความสุขในการทํางานมาก
ขึ้น  และจดัการฝก อบรมตอเนื่องมาโดยตลอด 
นอกจากนั้น  ในปลายป 2544  บริษัทฯ ไดเร่ิมการพัฒนาระบบงานเพือ่ขอ ISO 9001 : 2000  
กับทุกหนวยงานของบรษิัทฯ ทั้งหมด  เพือ่ใหเปนจุดเริม่ตนของการทบทวนระบบงานทั้งหมด  
การพัฒนาความมีสวนรวมของพนักงาน  และใหไดคุณภาพของการใหบริการที่ดีขึ้นเรื่อยๆ  ที่
สําคัญที่สุด  คือ  บริษัทฯ ไดนําเอาเครื่องมือทางการจัดการที่สําคัญ  เชน  Balanced Scorecard, 
Activity-Based Costing, Benchmarking, Reengineering, Thinking Big  และ Zero-based 
Thinking  มาเชื่อมโยงเขาขณะทํา ISO  เพื่อพัฒนาระบบงาน  และเครื่องชี้วัดตางๆ  ใหนําไปสู
ความเปนเลิศในแตละกระบวนการที่สําคญัตอการอยูรอด  การเติบโต  การแขงขัน  และการ
ใหบริการที่จะทําใหลูกคาและคูคาประทับใจ  เพื่อใหแนใจวาบริษัทฯ จะสามารถรักษา  และ
พัฒนาความเปนผูนําในแตละธุรกิจที่บริษทัฯ ดําเนนิงานอยู  ไดอยางตอเนื่องในระยะยาว  

3. ดานผลิตภัณฑ  บริษัทฯ พฒันา ศึกษา และทดลอง เพือ่หาสื่อ หรือกลุมผลิตภัณฑใหมๆ ที่จะมี
บทบาทในการใหความรูแกคนไทยในอนาคต และกาวทันกับวิทยาการของยุคโลกาภิวัฒน  เพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคทั้งที่รูชัดเจน  หรือเปนความตองการที่ซอนตัวอยู 

4. ดานการขยายสาขา  และพฒันารปูแบบการบริหารพื้นท่ีขายในรปูแบบตางๆ กัน  บริษัทฯ ศึกษา 
และทดสอบความเปนไปไดของการเปดสาขาในรูปแบบตางๆ  ดวยสวนผสมของสินคา และ
บริการตางๆ กัน  ในทําเลตางๆกัน  รวมถึงการพัฒนาการบริหารพื้นที่ขายใหมๆ อยางตอเนื่อง  



โดยรวมมือกบัพันธมิตรทางธุรกิจ ที่เปนเจาของพื้นที่  และเจาของสินคา  เพื่อใหสอดคลองกับ
ความตองการของผูบริโภคใหมากที่สุด  ขณะเดียวกนั กต็องการใหผูบริโภคไดรับความสะดวก
ในการซื้อมากที่สุด  โดยมุงที่จะกระตุนตลาดหนังสือทัง้กรุงเทพฯ และตางจังหวัด 

5. ดานการสื่อสารกับกลุมเปาหมาย  และระบบอินเทอรเน็ต   ตั้งแตป พ.ศ. 2542 เปนตนมา  
บริษัทฯ ตั้งหนวยงานขึ้นมาโดยเฉพาะ  เพือ่พัฒนาเวบไซต www.se-ed.com  ขึ้นมา  และการ
ใหบริการฟรีอีเมล  ฟรีโฮสติ้ง  ในชื่อของ se-ed.net  ขึ้นมาเพื่อใชเปนเครื่องมือที่สําคัญใน
อนาคตในการสื่อสารกับกลุมเปาหมาย  การขยายฐานลกูคา  การเพิ่มบริการใหมๆ  และรองรับ
ระบบการซื้อขาย และการใหบริการตางๆ ผานทางอินเทอรเน็ต และอนิทราเน็ตในอนาคต  โดย
ขณะนี้อยูในระหวางการพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวของ กอนการเปดใหบริการอยางเปนทางการ
ในปลายป 2547  นอกจากนี ้ ตั้งแตตนปพ.ศ. 2544 บริษัทฯ เร่ิมผลิตรายการโทรทัศนช่ือ Book 
Variety  ซ่ึงขณะนี้ออกอากาศทาง TTV 1 Nation Channel  เปนอีกชองทางหนึ่งในการสื่อสาร
กับกลุมเปาหมาย 

 



5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 
มูลคาทางบัญชีสุทธิของท่ีดนิ อาคาร อุปกรณ และสิทธิการเชาของบริษัทฯ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2546 

ประเภททรัพยสิน ลักษณะกรรมสิทธิ์ 

มูลคาตามบัญชี
สุทธิ 

(ลานบาท) 

ภาระค้ําประกัน 
การกูเงิน 

ที่ดิน เจาของ 22.06  
อาคาร เจาของ 4.73 26.79 
คาตกแตงอาคาร เจาของ 71.02  
เครื่องใชสํานักงาน เจาของ 93.75 - 
ระบบคอมพิวเตอร สิทธิการใชระบบ 19.15  
ยานพาหนะ เจาของ 9.21 - 
งานระหวางกอสราง เจาของ 1.97 - 
สิทธิการเชา  118.83 -               

รวม 340.72 26.79 

5.1  สินทรัพยของบริษัทฯ   ประกอบดวย  ที่ดิน  อาคาร  อุปกรณ  และสิทธิการเชา  ซ่ึงมี
รายละเอียดดังตอไปนี ้

5.1.1 บริษัทฯ มีสัญญาเชาหองชุด  สัญญาเชาอาคารจอดรถ  และสัญญาบริการ   ที่อาคารเนชั่น
ทาวเวอร และสัญญาเชาอาคารและสัญญาบริการอีก 1 แหง  เพื่อใชเปนคลังสินคาที่ตําบล
บางบอ สมุทรปราการ  รวม  10 ฉบับ  เพื่อใชเปนสํานักงานใหญและศนูยกระจายสินคา
ของบริษทัฯ  ซ่ึงสัญญาเชาทั้งหมดมีอายุ 3 ป  โดยอายุสัญญาคงเหลืออยูระหวาง 0 ถึง 1 ป 
10 เดือน และทําสัญญาเชาคลังสินคา (ถนนกิ่งแกว) 1 แหง สัญญาเชามีอายุ 3 ป 

5.1.2 บริษัทฯ มีสัญญาเชาพื้นที่เพือ่เปนที่ตั้งสาขารวมทั้งสิ้น 135 สาขา  ซ่ึงสัญญาดังกลาว จะมี
อายุสัญญาเชาอยูระหวาง 3 ป ถึง 10 ป  ปจจุบัน อายุสัญญาคงเหลืออยูระหวาง 0 เดือน ถึง 
9 ป 11 เดือน  ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการชําระคาเชาพื้นที่แตละแหงคิดจากอัตรารอยละของมูลคา
ขายของแตละสาขา  ซ่ึงอัตรารอยละดังกลาวขึ้นอยูกับขอตกลงในสัญญาที่ตกลงระหวาง
กัน  

5.1.3 ปจจุบัน บริษทัฯ มีสัญญาสิทธิการเชาในศูนยการคา  เพื่อประกอบธรุกิจรานหนังสือซี
เอ็ดบุคเซ็นเตอร รวม 9 แหง  โดยมีอายุตามสัญญาอยูระหวาง 20 ถึง 30 ป  และมีอายุ
สัญญาคงเหลือประมาณ 7 ป 9 เดือน  ถึง 19 ป 7 เดือน  มูลคาสิทธิการเชาสุทธิ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2546 เทากับ 118.83 ลานบาท   



5.1.4 มีสิทธิการเชาอาคารพาณิชยแหงหนึ่ง โดยมีอายุตามสัญญา 14 ป  และมีอายุสัญญาคงเหลือ
ประมาณ  1 ป 1 เดือน  มูลคาสิทธิการเชาสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 เทากับ 
23,431.95 บาท  ปจจุบัน บริษัทฯ ไดนําอาคารพาณิชยแหงนี้ใหนิติบุคคลอื่นเชา  โดยมีอายุ
คงเหลือตามสัญญาใหเชาเทากับอายุสัญญาคงเหลือที่บริษัทฯ มีอยู 

5.2  สินทรัพยไมมีตัวตนของบริษัทฯ   สินทรัพยที่ไมมตีัวตนที่สําคัญคือ  ลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ
หนังสือเพื่อจําหนาย  ซ่ึงบรษิัทฯ จะทําสัญญาการขอใชลิขสิทธิ์กับเจาของลิขสิทธิ์โดยตรง  โดยทัว่ไป  
บริษัทฯ จะไดรับอนุญาตใหใชลิขสิทธิ์เพื่อจัดพิมพและจดัจําหนายแตผูเดียว  มีกําหนดเวลา 3 ป  หรือ
จนกวาจะขายหนังสือตามจํานวนทีไ่ดรับอนุญาตใหพิมพหมด  และสามารถขอพิมพเพิ่มเติมได  ซ่ึงอายุ
สัญญาจะไดรับการตออายุออกไปอีก 3 ปโดยอัตโนมัติ  ปจจุบัน บริษทัฯมีสัญญาการใชลิขสิทธิ์ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ ดังมีรายละเอียดตอไปนี ้

     ณ วนัที่ 31ธันวาคม 2546 

ประเภทสัญญา จํานวน (ฉบับ) 
จํานวนสัญญาลิขสิทธิ์ในประเทศ 954 
จํานวนสัญญาลิขสิทธิ์ตางประเทศ 677 

5.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมของบรษิัทฯ 
5.3.1 นโยบายการลงทุน 
 --ไมมี-- 
5.3.2 การควบคุมดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวม  บริษัทฯ มีบริษัทยอย 1 บริษัท คือ บริษัท ซี

เอ็ดบุคเซ็นเตอร จํากัด  จดัตัง้ขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2544 โดยการจัดตั้งบริษัท ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร 
จํากัด มวีัตถุประสงคเพื่อปองกันการนําชื่อของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรไปลอกเลียนแบบเทานั้น 

บริษัทฯ มีบริษัทรวม 2 บริษัท  คือ  
1. บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทฯไดสงกรรมการ 1 ทานเขาเปน

กรรมการของบริษัทรวมดังกลาว  คือ 
 คุณทนง  โชตสิรยุทธ เปน กรรมการ 

2. บริษัท เพลินพัฒน จํากัด  โดยบริษัทฯ ไดสงกรรมการ 2 ทานเขาเปนกรรมการและ
กรรมการบริหารของบริษัทรวมดังกลาว ดังนี้ 

 คุณทนง  โชตสิรยุทธ     เปน กรรมการและกรรมการบริหาร 
 คุณวิบูลยศกัดิ์  อุดมวนิช    เปน กรรมการบริหาร 
 



6. โครงการในอนาคต 
บริษัทฯ มีนโยบายจะทาํใหคนไทยหาความรูไดงายขึ้น  และสะดวกขึ้น ในรูปแบบตางๆ กัน  

ขณะเดียวกนั  ก็พยายามปรับปรุงประสิทธิภาพการจดัการ  และความสามารถในการแขงขันใหดีขึน้ดวย  
เพื่อสรางผลตอบแทนระยะยาวที่เหมาะสมแกผูถือหุน   

ปจจุบัน บริษทัฯ มีแผนการดําเนินงาน  ดงัอธิบายโดยยอ ดังนี ้

แผนการดาํเนนิงานทั่วไป   บริษัทฯ กําหนดแผนการดําเนินงานทัว่ไป เพื่อใหไดกําไรตอเงิน
ลงทุนสูงขึ้น ดังนี้ 

• ผลักดันใหยอดขายสินคาทีม่ีอยู ใหขายไดมากยิ่งขึน้ 
• ผลิตและจัดจําหนายเฉพาะสนิคาที่มีความตองการของตลาดเพียงพอทีจ่ะทํากําไรที่เหมาะสมได  

และอยูในทิศทางของบริษัทฯ เทานั้น 
• เนนการขยายงานที่มีความเสีย่งต่ํา  และไมตองใชเงินลงทุนในทรัพยสินมากนกั 
• ควบคุมคาใชจาย และพัฒนางานตางๆ ใหมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น  รวมทั้งลดงานหรือหนวยงานที่

ไมสามารถทํากําไร และ / หรือไมเปนกลยทุธที่สําคัญของบริษัทในอนาคตลง 
• ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานองคกร ใหรองรับการเปลี่ยนแปลง และการแขงขันไดดียิ่งขึ้น  และ

เนนการใชเครื่องมือในการจดัการเขามาชวย  เชน  Balanced Scorecard, Activity-based 
Costing  และ Zero-based Thinking เปนตน 

แผนการดาํเนนิงานดานการเติบโตของบรษิัทฯ   บริษัทฯ เนนการขยายงานของบริษทัฯ ใน
ทิศทางตางๆ ตอไปนี ้

• การผลิตหนงัสือ  เนนการผลิตและจําหนายหนังสือประกอบการเรียนในระดบัมหาวิทยาลัย  
และระดับมัธยม เพิ่มขึ้น  โดยเนนในสาขาที่จําเปน และมีความตองการสูง  โดยใหไดคุณภาพ
ระดับสากลมากขึ้น  รวมทั้งเนนการผลิตหนังสืออางอิง  และการแสวงหาตนฉบับหนังสือขายดี 
และแสวงหาพนัธมิตรทางธุรกิจ เพื่อรวมกนัผลิตหนังสือใหมๆ ออกสูตลาด 

• การผลิตวารสาร  เพิ่มการออกวารสารใหมในสาขาที่มีศักยภาพทางธุรกจิ 
• การกระจายสินคา  พัฒนาระบบการทํางานศูนยกระจายสินคาขนาดใหญ  และระบบลอจิสติกส 

ที่เกี่ยวของ  เพื่อรองรับการกระจายหนังสือและวารสารไปยังรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และ Book  
Variety และรานคาปลีกทั่วประเทศใหไดรวดเร็วยิ่งขึ้น 

• การคาปลีก  ขยายสาขาของ ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และ Book  Variety  และรานเครือขาย  
ตลอดจนเขาชวยปรับปรุงรานคาทั่วประเทศ  เพื่อเปนฐานรองรับการเติบโตของบริษัทฯ  โดยมี
นโยบายเพิ่มสาขาของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และ Book  Variety โดยเฉลี่ยประมาณอยางนอย 
15 สาขาตอป โดยใชเงนิทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ 



• ชองทางการจําหนาย  ขยายงานในสวนการจัดงานแสดงสินคา โดยจัดงานแสดงสินคาในสาขา
ที่มีศักยภาพทางธุรกิจ และหาชองทางใหม ๆ  ในการขายผลิตภัณฑ 

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมแีผนการพัฒนาการเผยแพรความรูแกคนไทยในรูปแบบอื่นๆ ที่
นอกเหนือจากสิ่งพิมพขึ้น  เพื่อสนองความตองการและพฤติกรรมสังคมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต  
 



7. ขอพิพาททางกฎหมาย 
-ไมม-ี 

 



8. โครงสรางเงินทุน 
8.1  หลักทรัพยของบริษัท    

หนวย : บาท 
 2546 2545 
ทุนจดทะเบียน   348,128,690.00 348,128,690.00 
ราคาตามมูลคา  1.00 10.00 
ทุนเรียกชําระแลว :   
   ทุนเรียกชําระแลว ณ วันตนงวด 210,987,130.00 210,987,130.00 
   กรรมการและพนักงานใชสิทธิซื้อหุนสามัญระหวางงวด 2,873,190.00 - 
   ผูถือหุนรายเดิมใชสิทธิซื้อหุนสามัญระหวางงวด 41,210,680.00 - 
   ทุนเรียกชําระแลว ณ วันสิ้นงวด 255,071,000.00 210,987,130.00 
สวนเกินมูลคาหุน :   
   สวนเกินมูลคาหุน ณ วันตนงวด 81,042,800.25 81,042,800.25 
   เพิ่มขึ้นจากผูถือหุนรายเดิมใชสิทธิซื้อหุนสามญัระหวางงวด 26,786,942.00 - 
   สวนเกินมูลคาหุน ณ วันสิ้นงวด 107,829,742.25 81,042,800.25 

 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ :  

สําหรับกรรมการ 
พนักงาน และผูรับ
ชวงซื้อหลักทรัพย 

สําหรับผูถือหุน
รายเดิม 

จํานวนที่ออก (หนวย) 31,648,000 105,493,430 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีผูมาใชสิทธิในป 2546 (หนวย) (2,873,190) (41,210,680) 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมมีผูมาใชสิทธิ ณ 31 ธ.ค. 2546 
(หนวย) 

28,774,810 64,282,750 

ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2546  ไดมีมติอนุมัติให
เปลี่ยนแปลงมลูคาที่ตราไวของหุน (การแตกมูลคาหุน) จากเดิมมูลคาหุนละ 10 บาท  เปนมูลคาหุนละ 1 
บาท  โดยบริษทัฯ ไดดําเนินการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยแลว เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2546 

สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุน ทําใหใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกตามมติการ
ประชุมผูถือหุนครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2544 สําหรับผูถือหุนรายเดิมแตกเปน 105,493,430 
หนวย และสําหรับกรรมการ พนักงาน และผูรับชวงซื้อหลักทรัพย แตกเปน 28,800,830 หนวย และ
ราคาการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับผูถือหุนรายเดิม จากเดมิ 16.50 บาทตอหนวย 



เปลี่ยนเปน 1.65 บาทตอหนวย และสําหรับกรรมการ พนักงานและผูรับชวงซื้อหลักทรัพย จากเดิม 
10.00 บาทตอหนวย เปลี่ยนเปน 1 บาทตอหนวย  
 ในป 2546 บริษัทฯ ไดเปดใหกรรมการและพนกังานใชสิทธิซ้ือหุนสามัญแลว จํานวน 4 คร้ัง 
ในวนัที่ 15 มกราคม, 16 เมษายน, 15 กรกฎาคม และ 15 ตลุาคม 2546 รวมจํานวน 2,873,190 หนวย  
โดยสามารถใชสิทธิไดทุก 3 เดือน จนกวาใบสําคัญแสดงสิทธิจะมีอายคุรบ 6 ป  

บริษัทฯ ไดเปดใหผูถือหุนรายเดิมใชสิทธิซ้ือหุนสามัญจํานวน 1 คร้ัง ในวันที่ 15 ธันวาคม 2546 
รวมจํานวน 41,210,680 หนวย  โดยสามารถใชสิทธิไดทุก 3 เดือน จนกวาใบสําคัญแสดงสิทธิจะมีอายุ
ครบ 5 ป 

8.2  ผูถือหุนรายใหญ    
 (ก) รายช่ือกลุมผูถือหุนที่ถือหุนสูงสุด 10 รายแรก โดยรวมจํานวนหุนที่ถือโดยผูที่เกีย่วของตาม

มาตรา 258 แหงพระราชบญัญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  ณ วนัที่ 1 ธันวาคม 2546 มี
ดังนี้  

ลําดับที่ ชื่อผูถือหุน จํานวนหุน 
% ของทุน 

ที่ชําระแลว 
1 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)   51,979,410 24.31 
2 นายฤทธิ์  ธีระโกเมน    21,035,960 9.84 
3 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD. 15,000,000 7.01 
4 นายทนง  โชติสรยุทธ 8,299,690 3.88 
5 นายพงษศักดิ์  ศิวะภัทรกําพล 5,895,830 2.76 
6 กองทุนเปดอยุธยาทวีปนผล 5,741,400 2.68 
7 บริษัท อยุธยา อลิอันซ ซี.พี ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 5,453,100 2.55 
8 นางสาวณัญจนา  ภูวรวรรณ 4,634,000 2.17 
9 นางสาววรรณพร  ภูวรวรรณ 4,628,000 2.16 

10 Morgan Stanley & Co International Limited 4,000,700 1.87 
 รวม 126,668,090    59.23 

หมายเหตุ   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัท เนชั่นมัลติมีเดียกรุป จํากัด (มหาชน) ถือหุนในบริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น 
จํากัด (มหาชน)  ลดลงเหลือจํานวน 46,979,410 หุน คิดเปน 18.42% ของทุนที่ออกและเรียกชําระ
แลว 

(ข) รายช่ือผูถือหุนรายใหญที่โดยพฤติการณมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการจัดการ หรือการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ ไดแก 

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



 

8.3  นโยบายการจายเงินปนผล   บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 50 ของ
กําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัทฯ  ตั้งแตรอบปบัญชี พ.ศ. 2534 เปนตนไป  โดยเสนอ
ใหมีการจายเงนิปนผลประจาํปในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปถัดจากปทีด่ําเนนิการ 

การจายเงนิปนผลของบริษัท ฯ ในชวงระยะเวลา 3 ปทีผ่านมา  มีดังนี ้

การจายเงินปนผลจากผลการ
ดําเนินงาน 

 วันที่จาย   

เงินปนผล 

จายเงินปนผล 

หุนละ (บาท) 

 กําไรสุทธิ    

(พันบาท) 

  อัตรารอยละ 
เงินปนผลตอ
กําไรสุทธิ 

สําหรับป 2544 29 พ.ค.45 5.00 123,730 85.26 

สําหรับป 2545 16 พ.ค.46 4.50 102,255 94.10 

สําหรับป 2546 :     

   สําหรับไตรมาส 1 ป 2546 9 มิ.ย.46 0.10* 23,047 92.77 

   สําหรับไตรมาส 2 ป 2546 5 ก.ย.46 0.10* 37,267 57.37 

   สําหรับไตรมาส 3 ป 2546 11 ธ.ค.46 0.10* 37,573 56.93 

   สําหรับไตรมาส 4 ป 2546 24 พ.ค.47** 0.20** 58,767 98.95 

รวมสําหรับป 2546 0.50** 156,654 78.07 

หมายเหตุ  *  เปนอัตราเงินปนผลหลังจากบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงราคาตามมูลคาของหุน จากราคาหุนละ 10 บาท 
เปนหุนละ 1 บาท 

                **  เปนอัตราที่ผานการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยยังรอการพิจารณาอนุมัติจากที่
ประชุมใหญสามัญประจําป ในวันที่  27 เมษายน 2547 และคํานวณจากจํานวนหุนสามัญ ณ วันที่ 26 
มีนาคม 2547 

 



  

 

แผนผังองคกร บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)

 ผูชวยกรรมการผูจัดการ
สายงานวารสาร

นุชนารถ  กองวิสัยสุข

   ผูชวยกรรมการผูจัดการ
สายงานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร

มณฑลี  โชติสรยุทธ

กรรมการผูจัดการ
ทนง  โชติสรยุทธ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท

 คณะอนุกรรมการ
พิจารณาผลิตภัณฑใหม

   รองกรรมการผูจัดการ
พงษศักดิ์  ศิวะภัทรกําพล

แผนกการเงิน

รองกรรมการผูจัดการ
วิบูลยศักดิ์   อุดมวนิช

สายงานผลิต
หนังสือ

สายงานขายและ
จัดจําหนาย

สายงานซีเอ็ดบุค
เซ็นเตอร

สายงานวารสาร

แผนกบัญชี

แผนกตรวจสอบภายใน

คณะอนุกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทน

ฝายวิศวกรรม
และสารสนเทศ

ฝายทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาองคกร

   ผูชวยกรรมการผูจัดการ
สายงานขายและจัดจําหนาย

กาญจนา  เจริญวงษ

   ผูชวยกรรมการผูจัดการ
สายงานผลิตหนงัสือ

คณุวิบูลยศักดิ์  อุดมวนขิ
(รักษาการแทน)



  

 

9. การจัดการ 
9.1  โครงสรางการจัดการ   โครงสรางกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการจํานวน 2 

ชุด และคณะอนุกรรมการจํานวน 2 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะอนกุรรมการพิจารณาผลิตภัณฑใหม และคณะอนุการพิจารณาผลตอบแทน ซ่ึงมีอํานาจหนาที่ดังนี ้

คณะกรรมการบริษัท  มีหนาที่ใหคําปรึกษาและวางนโยบาย กลยุทธและวิสัยทัศนตางๆ ในการ
ดําเนิน  กิจการของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2546 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการ
ทั้งหมด 14 ทาน โดย มีรายละเอียดดังนี ้

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 เชียงกุล กรรมการ 
8. นายไพรัช สิฏฐกุล กรรมการ 
9. นายสุทธิชัย หยุน กรรมการ 

10. นายยูจนี เอส เดวิส กรรมการ 
11. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน กรรมการ 
12. นายทนง โชติสรยุทธ กรรมการและกรรมการผูจัดการ 
13. นายวิบูลยศักดิ์ อุดมวนิช กรรมการ, รองกรรมการผูจัดการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริษัท  
14. นายพงษศักดิ์ ศิวะภัทรกําพล กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ ประกอบดวย กรรมการผูจัดการ และรองกรรมการ
ผูจัดการลงลายมือช่ือสองในสามและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ 

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
มีหนาที่ในการดูแลใหบริษทัฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และขอกําหนดที่เกีย่วของกบับริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบ  มีหนาที่เสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนนิการ และการเพิ่มมูลคา
ใหองคกร ซ่ึงจะกอใหเกิดประสิทธิผลตอ 

1. ความเชื่อมั่นและความนาเชือ่ถือของรายงานทางการเงินเพิ่มมากขึ้น 



  

 

2. ปรับปรุงหนาที่และกระบวนการของการตรวจสอบภายในและภายนอก และปรับปรงุใหการ
ส่ือสารระหวางคณะกรรมการ  แผนกตรวจสอบภายใน และผูสอบบัญชีมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2546 คณะกรรมการตรวจสอบมีจํานวน 3 ทาน และมีเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ 1 ทาน ดังนี ้

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

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขตหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ  
1. สอบทานรายงานทางการเงินประจําไตรมาส และประจําปของบริษัทฯ กอนนําเสนอตอ

คณะกรรมการบริษัท 
2. ทบทวนประสทิธิผลและความพอเพียงของกระบวนการบริหารความเสีย่ง  และระบบการ

ควบคุมภายใน 
3. ทบทวนประสทิธิผลและความเพียงพอของการตรวจสอบภายใน  และประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน 
4. ดูแลใหการดําเนินงานของบริษัทฯ เปนไปตามพระราชบญัญัติและตลาดหลักทรัพย 
5. ดูแลไมใหเกดิความขัดแยงทางผลประโยชน  และพจิารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ใน

กรณีที่เกดิรายการที่เกี่ยวโยงกัน  หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  ใหมีความ
โปรงใสและถูกตอง 

6. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี  และประเมินผลการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี 

คณะอนุกรรมการพิจารณาผลิตภัณฑใหม  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2546  คณะกรรมการพิจารณา
ผลิตภัณฑใหมประกอบดวยกลุมบุคคลดังตอไปนี ้

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

 

 



  

 

ขอบเขตหนาท่ีของคณะอนกุรรมการพิจารณาผลิตภัณฑใหม 
1.   รวมกันพจิารณาวิเคราะหความเปนไปไดในการขาย การวางแผนการตลาด 
2.   การกําหนดกลยุทธการตั้งราคา และกลยทุธทางการตลาดของผลิตภัณฑใหม 

คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน  แตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท  มีหนาที่รวมกัน
พิจารณาทบทวนการกําหนดผลตอบแทนใหแกผูบริหารของบริษัทฯ ใหมีความเหมาะสมกับความ
รับผิดชอบ  และตลาดแรงงานภายนอก  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2546 คณะอนกุรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนมีจํานวน 3 ทาน  ดังนี ้

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

ขอบเขตหนาท่ีของคณะอนกุรรมการพิจารณาผลตอบแทน   
1. เสนอนโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนสําหรับกรรมการ  กรรมการผูจัดการ  

ผูบริหารระดับสูง  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ อนุกรรมการชุดตางๆ ที่คณะกรรมการแตงตั้ง 
2. พิจารณากําหนดคาตอบแทนประจําปของกรรมการ  กรรมการผูจัดการ  ผูบริหารระดับสูง  ที่

ปรึกษาคณะกรรมการ  อนุกรรมการชุดตางๆ ที่คณะกรรมการแตงตั้ง 

ผูบริหารของบริษัท ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2546 มีทั้งหมด 10 ทาน โดยผูบริหารลําดับที่ 1 - 6 และ
ลําดับที่ 9 - 10 เปนผูบริหารตามนิยามในประกาศของ สํานักงาน ก.ล.ต.  ดังนี ้

1.   นายทนง โชติสรยุทธ กรรมการและกรรมการผูจัดการ 
2.   นายวิบูลยศักดิ์ อุดมวนิช กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ  
3.   นายพงษศักดิ์ ศิวะภัทรกําพล กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ 
4.   นางมณฑลี  โชติสรยุทธ ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร 
5.   นางกาญจนา  เจริญวงษ ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานขายและจัดจําหนาย 
6.   นางนุชนารถ กองวิสัยสุข ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานวารสาร 
7.   นายสันต สิมะสุวรรณรงค ผูอํานวยการฝายวิศวกรรมและสารสนเทศ 
8.   นายวิโรจน ลักขณาอดิศร ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร 
9.    นางสาวสจิพัฒน  พุมพึ่งพุทธ ผูจัดการแผนกการเงิน 

 10.  นางสาวอารี แซอึ้ง ผูจัดการแผนกบัญชี 

หมายเหตุ  นางสาวพจนี นิราศรพ ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานผลิตหนังสือ ไดเสียชีวิตในระหวางป 2546 
        
 
 
 



  

 

ขอบเขตหนาท่ีของกรรมการผูจัดการ   ทีป่ระชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2544 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
20 กันยายน 2544  มีมติอนุมัติใหกรรมการผูจัดการของบริษัทฯ มีอํานาจในการดําเนนิงานแทน
คณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องดังนี ้

1. บริหารกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามวตัถุประสงคและขอบังคับ ตลอดจนระเบยีบอํานาจ
ดําเนินการ และมติที่ออกโดยที่ประชุมคณะกรรมการ  และใหมีอํานาจบังคับบัญชาพนักงานและ
ลูกจางของบริษัทฯ และในการบริหารกิจการ  กรรมการผูจัดการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการ 

2. จาง  บรรจุ  แตงตั้ง  ลงโทษทางวินยัพนกังานและลูกจาง  และใหพนกังาน หรือลูกจางพนสภาพ 
รวมตลอดทั้งการเลื่อน หรือปรับคาจางของพนักงาน  แตไมรวมถึงพนกังานหรือลูกจาง ซ่ึง
คณะกรรมการหรือระเบียบขอบังคับกําหนดใหคณะกรรมการเปนผูจาง บรรจุ แตงตัง้ ลงโทษ
ทางวินยั หรือเลิกจาง 

3. กําหนดเงื่อนไขในการทํางานของพนกังานและลูกจาง  ออกคําสั่งหรือประกาศกําหนดวิธีการ
บริหารงานและการดําเนินกจิการของบริษทัฯ  โดยไมขดัหรือแยงกับระเบียบของบริษทัฯ และ
มติคณะกรรมการ  หรือกฎหมายแรงงาน  หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

4. ดําเนินกิจการใดๆ ตามระเบยีบบริษัทฯ และมติคณะกรรมการ  รวมทั้งกําหนดหนาทีใ่หพนกังาน
และลูกจางของบริษัทฯ ระดบัตางๆ ปฏิบัติตาม 

5. มีอํานาจกระทาํการแทนและผูกพันบริษัทฯ ในการลงนามทําสัญญาอนุญาตใหใชลิขสิทธิ์ตางๆ  
และสัญญาอื่นใดที่เกีย่วของกับลิขสิทธิ์  โดยใชความระมัดระวังตามสมควร  เพื่อมิใหมีการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ของผูอ่ืน 

6. กิจการเกี่ยวกบับุคคลภายนอก  ใหกรรมการผูจัดการ และกรรมการผูมอํีานาจลงนาม มีอํานาจ
กระทําแทนและผูกพันบริษทัฯ ไดในขอบเขตแหงอํานาจหนาที่ที่ระบไุวในขอ 1  เวนแตรายการ
ที่กรรมการผูจัดการและกรรมการผูมีอํานาจลงนามอาจมคีวามขัดแยง  มสีวนไดเสีย  หรือมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย  จะกระทําไดตอเมื่อไดรับมติทีป่ระชุม
คณะกรรมการที่มีกรรมการอิสระเขารวมประชุมดวยเทานั้น  เพื่อการนีก้รรมการผูจัดการ และ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม จะมอบอํานาจใหบุคคลใดกระทํากิจการเฉพาะอยางแทนก็ได 

7. เมื่อกรรมการผูจัดการไมอยู  หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  หากเปนงานประจําวันตามปกติ
โดยทั่วไปใหรองกรรมการผูจัดการเปนผูพิจารณาอนมุัตแิทนตามความจําเปนและเหมาะสม  
แลวรายงาน หรือเสนอกรรมการผูจัดการโดยตรงในภายหลัง  นอกเหนือจากนัน้ ใหเสนอตอ
ประธานกรรมการเปนผูพิจารณาอนุมัติ  หรือในกรณีที่ตาํแหนงกรรมการผูจัดการวางลง  และยัง
ไมมีการแตงตัง้กรรมการผูจัดการคนใหม  ใหคณะกรรมการเปนผูแตงตั้งผูรักษาการแทน  โดย
อาจจะคัดเลือกจากกรรมการ หรือผูถือหุน ซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอบังคับ
ของบริษัทฯ ทานใดทานหนึง่ก็ได 



  

 

คณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แหงพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และไมมีลักษณะตองหามตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรพัย
และตลาดหลกัทรัพยเกี่ยวกบัเรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนทีอ่อกใหมฉบับลง
วันที่ 22 มีนาคม 2543 

9.2  การสรรหากรรมการและผูบริหาร   บริษัทฯ ไมมีคณะกรรมการสรรหาโดยเฉพาะ  ทั้งนี้
การคัดเลือกบคุคลที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหาร ดําเนินการดังนี ้

องคประกอบและการแตงตัง้คณะกรรมการบริษัท   ตามขอบังคับของบริษัทฯ  คณะกรรมการ
ของบริษัทมีไมนอยกวา 5 คน  และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด ตองมถ่ิีน
ที่อยูในราชอาณาจักร 

ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ  ที่ประชุมผูถือหุน จะเลือกตัง้กรรมการ  โดยใหนบัวาผู
ถือหุนมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง  และผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงของตนที่
มีอยูทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเปนกรรมการก็ได  แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใด
มากนอยเพียงใดไมได 

บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบสูงสุดตามลําดับลงมา  เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ
เทาจํานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครัง้นั้น  ในกรณทีี่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา มี
คะแนนเสียงเทากันเกนิจํานวนกรรมการทีจ่ะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น  ใหเลือกโดยวิธีจับสลาก เพื่อใหได
จํานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนัน้ 

ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง  ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา  ถาจํานวน
กรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได  ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 

หามมิใหกรรมการประกอบกิจการ  เขาเปนหุนสวน  หรือเขาเปนผูถือหุนในนิติบุคคลอื่น ที่มี
สภาพอยางเดยีวกัน และเปนการแขงขันกบักิจการของบริษัทฯ  เวนแตจะแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบ
กอนที่จะมีมตแิตงตั้ง 

กรรมการตองแจงใหบริษัทฯ ทราบโดยไมชักชา หากมสีวนไดเสยีในสัญญาที่ทํากับบริษัทฯ  
หรือถือหุน  หรือหุนกูเพิ่มขึน้หรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครอื 

กรรมการ 2 ใน 3 ทาน ที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ  ลงลายมือช่ือรวมกันและ
ประทับตราสําคัญของบริษัทฯ  จึงจะมีผลผูกพันกับบรษิทัฯได  คณะกรรมการสามารถกําหนดชื่อ
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผกูพันพรอมประทับตราสําคัญบริษัทฯ 

องคประกอบและการแตงตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ   คณะกรรมการบริษัท เปนผูแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ  โดยแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย  



  

 

องคประกอบและการแตงตัง้คณะอนกุรรมการพิจารณาผลตอบแทน   คณะกรรมการบริษัท เปนผู
แตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน  โดยแตงตั้งจากกรรมการและบุคคลภายนอก ซ่ึงเปน
ผูเชี่ยวชาญธุรกิจสิ่งพิมพ  

องคประกอบและการแตงตัง้คณะอนกุรรมการพิจารณาผลิตภัณฑใหม   กรรมการผูจัดการ เปน
ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลิตภัณฑโดยตําแหนง  และเปนผูแตงตั้งกรรมการพจิารณาผลิตภณัฑ
ใหมทานอืน่ๆ ซ่ึงปฏิบัติหนาที่อยูในสายงานที่รับผิดชอบผลิตภัณฑใหมนั้นๆ 

กรรมการท่ีเปนตัวแทนของผูถือหุนรายใหญ   ณ 31 ธันวาคม 2546  บริษัทฯ มีกรรมการที่เปน
ตัวแทนจากผูถือหุนรายใหญ จํานวน 4 ทาน  โดยเปนตวัแทนจาก บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จาํกัด 
จํานวน 2 ทาน และเปนตวัแทนจาก Morgan Stanley & Co International Limited จํานวน 2 ทาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

9.3  คาตอบแทนผูบริหาร 
(ก) คาตอบแทนกรรมการบริษัทในฐานะกรรมการ รวมจาํนวน 14 ทาน  

 
คาตอบแทนที่เปนตัวเงนิ คาตอบแทนทีไ่มเปนตวัเงิน 

รายการ จํานวนราย จํานวนเงินรวม 
(บาท) 

จํานวนราย จํานวน 
(บาท) 

เบี้ยประชุม 14 672,000 - - 
บําเหน็จ 14 1,010,000 - - 
คาตอบแทนอืน่ๆ - - - - 

รวม 1,682,000 - - 

(ข) คาตอบแทนกรรมการบริษัทที่เปนผูบริหาร และผูบริหารของบริษัทที่มิไดเปน
กรรมการบริษัท (ไมรวมคณุพจนี นิราศรพ*) รวมจํานวน 6 ทาน 

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน คาตอบแทนทีไ่มเปนตัวเงิน 
รายการ จํานวนราย จํานวนเงินรวม 

(บาท) 
จํานวนราย จํานวน 

(บาท) 
เงินเดือน 6 11,197,716 - - 
โบนัส 6 4,345,421 - - 
คาตอบแทนอืน่ :-     
   -  เงินสมทบกองทุนสํารอง
เล้ียงชีพ 

6 559,896 - - 

   -  คาพาหนะ 6 732,000 - - 
-  ผลตางระหวางราคาตลาดกับ
ราคาใชสิทธิซื้อหุนสามัญ 
(ESOP) ที่ใชในป  2546 

- - 6 5,496,842.50 

รวม 16,835,033  5,496,842.50 
หมายเหตุ * ในป 2546 คุณพจนี นิราศรพ ไดเสียชีวิตในระหวางป  ไดรับคาตอบแทนที่ไมเปนตัวเงินจํานวน 
521,692.50 บาท ซึ่งเปนผลตางระหวางราคาตลาดของหุนสามัญกับราคาใชสิทธิซื้อหุนสามัญ (ESOP) ที่ใช
ในป 2546  โดยบริษัทฯ มิไดจายคาตอบแทนที่เปนตัวเงินใหแกคุณพจนี นิราศรพ  ทั้งนี้สิทธิซื้อหุนสามัญ
ของคุณพจนี นิราศรพ ที่เหลือทั้งหมดไดตกทอดใหกองมรดกของคุณพจน ีนิราศรพ 

 

 



  

 

9.4  การกํากบัดูแลกิจการ   บริษัทฯ ใหความสําคัญ  และจัดใหมีกระบวนการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี  โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ  ซ่ึงเปนเครื่องมือที่สําคัญของคณะกรรมการบริษัท ในการกํากบั
ดูแลการดําเนนิงานและการบริหารงานของบริษัทฯ ใหไดมาตรฐานและเปนไปในแนวทางที่ถูกตอง  
คณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานภายใตขอกําหนดตามประกาศตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย   

นโยบายเกี่ยวกับการกํากบัดูแลกิจการ 
 คณะกรรมการบริษัท ไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดแูลกิจการที่ดี  เพื่อเพิ่มความ
โปรงใส  เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของกิจการ  และเพิ่มความเชื่อมั่นใหแกผูถือหุน ผูลงทุน 
และผูที่เกีย่วของทุกฝาย  จึงไดกําหนดนโยบายสนับสนนุการกํากับดูแลกิจการ  โดยครอบคลุม
สาระสําคัญดังนี้ 

• การปฏิบัติตอผูถือหุน  และผูมีสวนไดเสีย  อยางเทาเทยีมกัน  เปนธรรมตอทุกฝาย 
• คณะกรรมการ มีความมุงมั่นในการสรางมลูคาเพิ่มแกกจิการในระยะยาว  บริหารงานดวย

ความรอบคอบและระมัดระวัง  รับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่ดวยความสามารถและ
ประสิทธิภาพที่เพียงพอเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน  ดูแลมใิหเกิดปญหาความ
ขัดแยงทางผลประโยชน  และรับผิดชอบตอการตัดสินใจและการกระทาํของตนเอง 

• การดําเนนิงานเปนไปดวยความโปรงใส  สามารถตรวจสอบได  เปดเผยขอมูลอยาง
เพียงพอแกผูทีเ่กี่ยวของทุกฝาย 

• การดําเนนิธุรกิจโดยคํานึงถึงความเสี่ยงอยูเสมอ  โดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่
เหมาะสม 

• บริษัทฯมีการกําหนดจริยธรรมธุรกิจ  เพื่อใหกรรมการ  ผูบริหาร  และพนักงานทกุคนถือ
ปฏิบัติแลว 

สิทธิของผูถือหุน 
 ในป 2546  บริษัทฯ มีการประชุมผูถือหุน 2 คร้ัง  โดยเปนการประชุมสามัญประจําป 2545 
จํานวน 1 คร้ัง  และเปนการประชุมวิสามญั 1 คร้ัง  โดยการประชุมไดจัดที่บริษัทฯ  และบริษัทฯได
จัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมวาระตางๆ ใหผูถือหุนทราบลวงหนากอน
วันประชุม 14 วันทําการ      โดยในแตละวาระมีความเหน็ของคณะกรรมการประกอบ  และมีการ
บันทึกการประชุมถูกตอง  ครบถวน  เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได  
 ในป 2546  บริษัทฯ ไดเร่ิมดําเนินการเพิ่มทางเลือกใหกับผูถือหุน  โดยใหกรรมการอิสระเปน
ผูรับมอบอํานาจจากผูถือหุนในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขาประชุมได  และบริษัทฯ มีนโยบายทีจ่ะ
ปรับปรุงขอมูลประกอบการประชุมผูถือหุนเพื่อใหมีรายละเอียดมากยิ่งขึ้น  เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนัก



  

 

ถึงความสําคัญของสิทธิของผูถือหุนในการเขาถึงขอมูลของบริษัทฯ  โดยจะไดเพิ่มรายละเอียดของเรื่อง
เพื่อพิจารณาเหตุผลความจําเปน  ผลกระทบทั้งดานบวกและลบในแตละวาระ 

สิทธิของผูมีสวนไดเสีย 
 บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดทกุกลุม  ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน  
ไดแก  พนกังาน  และผูบริหารของบริษัทฯ หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก  ไดแก  คูคา  คูแขง  นักเขยีน  ผู
แปล  เจาหนาที่ภาครัฐ และหนวยงานอืน่ๆ ที่เกี่ยวของ  เนื่องจากบรษิทัฯ ไดตระหนกัถึงแรงสนับสนุน
จากผูมีสวนไดเสียตางๆ  ซ่ึงจะสรางความสามารถในการแขงขัน  และสรางกําไรใหกับบริษัทฯ  ซ่ึงถือ
วาเปนการสรางความสําเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ ได 

การประชุมผูถอืหุน 
 ในการประชุมผูถือหุน ป 2546  ประธานในที่ประชุม ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทา
เทียมกนัในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทฯ  สอบถาม  และแสดงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะตางๆ รวมทั้งไดบันทึกประเด็นซักถาม  และขอคิดเห็นที่สําคัญไวในรายงานการประชุม
แลว 

ภาวะผูนาํและวิสัยทัศน 
 คณะกรรมการไดมีสวนรวมในการกําหนด วิสัยทัศน  ภารกิจ  กลยุทธ  เปาหมาย  และแผน
ธุรกิจของบริษัทฯ  ตลอดจนกํากับดแูลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามแผนธรุกิจที่กําหนดไว
อยางมีประสิทธิภาพ   และมปีระสิทธิผล  เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกจิการ  และความ
มั่นคงสูงสุดใหแกผูถือหุน 
 คณะกรรมการไดจัดใหบริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน  การตรวจสอบภายใน  และ
มาตรการบริหารความเสี่ยงทีม่ีประสิทธิผล  รวมทั้งมีการติดตามการดําเนินการในเรื่องดังกลาวอยาง
สม่ําเสมอในการประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ 
 คณะกรรมการเปนผูพิจารณาการกําหนดและแยกบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบระหวาง
คณะกรรมการ  อนุกรรมการ  และฝายจดัการอยางชัดเจน  ดังรายละเอยีดในขอ 9.1  โครงสรางการ
จัดการ รวมทั้งมีการสื่อสารบทบาท หนาที่  และความรับผิดชอบดังกลาวตอกรรมการ  อนุกรรมการ  
ฝายจัดการ  และพนักงานของบริษัทฯ อยางสม่ําเสมอ 

ความขัดแยงทางผลประโยชน 
 เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน  คณะกรรมการไดดูแลอยางรอบคอบเมื่อเกดิรายการ
ที่อาจมีความขดัแยงทางผลประโยชน  โดยกําหนดนโยบายและขัน้ตอนการอนุมัติรายการที่เกีย่วโยงกัน
ไวเปนลายลักษณอักษร  รวมทั้งกําหนดนโยบายและวิธีการดูแลไมใหผูบริหารและผูเกี่ยวของนําขอมูล
ภายในของบรษิัทฯ ไปใชเพือ่ประโยชนสวนตน ดังนี ้



  

 

 รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  คณะกรรมการไดทราบถึงรายการที่มีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนและ รายการที่เกีย่วโยงกนัและไดพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบทุก
คร้ัง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพย โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทํารายการกับ
บุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) โดยรายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญจะเปดเผยรายละเอยีด 
มูลคารายการ คูสัญญา เหตุผล/ความจําเปน ในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป  

 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน บริษัทฯ กําหนดใหผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลักทรัพยตอสํานักงานกํากบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และกําหนดใหการนําเอกสาร หรือขอมูลของบริษัทฯ ไปใช
เพื่อประโยชนสวนตัว หรือนาํออกนอกบรษิัทฯ กอนไดรับอนุญาต รวมทั้งการนําขอมูลงบการเงินไปใช
เพื่อการซื้อขายหลักทรัพยในชวง 1 เดือนกอนที่จะเผยแพรตอสาธารณชน เปนการกระทาํผิดวนิัยของ
บริษัทฯ หากผูบริหารหรือพนักงานคนใดกระทําผิดวนิัย จะไดรับโทษตั้งแต การตักเตือน การตัดคาจาง 
การพักงานโดยไมไดรับคาจาง จนถึงการเลิกจาง 

จริยธรรมธุรกิจ 
 บริษัทฯ ไดยึดมั่นในการกระทําสิ่งที่ถูกตอง เปนแนวทางดําเนินธุรกจิของกรรมการ  และ
พนักงานทกุคน  โดยบริษัทฯ ไดประกาศบังคับใชจรรยาบรรณพนักงาน  และจรรยาบรรณในการ
ดําเนินธุรกจิ  เพื่อใหกรรมการ  ผูบริหาร  และพนักงานทกุคน  ไดยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติ
หนาที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ดวยความซือ่สัตย  สุจริต  และเที่ยงธรรม  ทั้งการปฏิบัติตอบริษทั  และผู
มีสวนไดเสียทกุกลุม  สาธารณชน  และสังคม  บริษัทฯ มอบหมายใหแผนกตรวจสอบภายใน ติดตาม
ดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอยางสม่ําเสมอ  และไดกําหนดโทษทางวินยัในกรณลีะเมิด
จรรยาบรรณไวดวย  

คณะกรรมการมีความเชื่อมั่นเปนอยางยิ่งวา  กระบวนการกับกํากับดูแลกิจการที่ดี  จะชวย
สงเสริมการดําเนินงานของบริษัทฯ  และเปนหัวใจในการบรรลุเปาหมายพื้นฐานที่สําคัญอยางหนึ่ง  อัน
จะสงผลใหเกดิการเพิ่มมูลคาสูงสุดใหแกผูถือหุน  คุณคาที่บริษัทฯ มุงหวัง  และคาดหวังใหกรรมการ
และพนกังานทุกคนถือปฏิบัติในทุกภารกิจ  ไดแก 

• การใหความสําคัญสูงสุดตอการสรางความพึงพอใจของลูกคา 
• ความเชื่อมั่นในการทํางานรวมกัน 
• การอุทิศตองานอยางมืออาชพีโดยมีคุณธรรม 
• การยึดมั่นในหลักการของระเบียบวินยัการปฏิบัติงานที่ดี 
• การพรอมในการตอบสนองตอทุกสถานการณ 

 
 



  

 

การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 
 คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 14 ทาน  ประกอบดวย 

• กรรมการที่เปนผูบริหาร            จํานวน           3   ทาน   
• กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารและไมไดเปนกรรมการอิสระ       จํานวน    7   ทาน 
• กรรมการที่เปนอิสระ               จํานวน  4   ทาน 

ดังนั้น บริษัทฯ มีกรรมการที่เปนอิสระทั้งหมด 4 ทาน คดิเปนรอยละ 29 ของกรรมการทั้งคณะ  
อยางไรก็ตาม  บริษัทฯมีนโยบายที่จะพยายามที่จะสรรหากรรมการที่เปนอิสระใหไมนอยกวา 1 ใน 3 
ของคณะกรรมการทั้งคณะ 

การรวมหรือแยกตําแหนง 
ประธานกรรมการเปนตวัแทนของผูถือหุนรายใหญซ่ึงถือหุนรอยละ 24.31% ของหุนทั้งหมด 

(ขอมูล ณ วันปดทะเบยีนของบริษัทฯ วนัที่ 1 ธันวาคม 2546) 
ประธานกรรมการไมเปนบุคคลเดียวกับกรรมการผูจัดการ นอกจากนี้โครงสรางคณะกรรมการ

ของบริษัทประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระจํานวน 4 ทาน ซ่ึงจะทําใหเกิดการถวงดุลและการสอบ
ทานการบริหารงาน 

คาตอบแทนกรรมการ และผูบริหาร 
 นโยบายคาตอบแทนกรรมการไดกําหนดไวอยางชัดเจนและโปรงใส  โดยคาตอบแทนอยูใน
ระดับเดยีวกับอุตสาหกรรม  และสูงเพียงพอท่ีจะดแูลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตองการ  และ
ไดขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว  กรรมการที่ไดรับมอบหมายใหเปนกรรมการตรวจสอบ  จะ
ไดรับคาตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น 

คาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด  ซ่ึง
เชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  และผลการบริหารงานของผูบริหารแตละทาน  โดย
คณะอนกุรรมการพิจารณาผลตอบแทนเปนผูพิจารณา  และนําเสนอจํานวนคาตอบแทนที่เหมาะสมตอ
คณะกรรมการบริษัท  เพื่อพจิารณาและอนมุัติขั้นสุดทาย 
 ในป 2546  บริษัทฯ ไดจายคาตอบแทนตางๆ ใหแกกรรมการและผูบริหาร ทั้งสิ้น 24.54 ลาน
บาท โดยแบงเปนคาตอบแทนที่เปนตวัเงิน 18.52 ลานบาท และคาตอบแทนที่ไมเปนตัวเงิน 6.02 ลาน
บาท ตามรายละเอียดในขอ 9.3 คาตอบแทนผูบริหาร 

การประชุมคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการ มีกําหนดประชุมลวงหนา  และมีการประชมุพิเศษเพิ่มตามความจําเปน  โดยมี
การกําหนดวาระชัดเจนไวลวงหนา  และมวีาระพจิารณาติดตามผลการดําเนินงานเปนประจํา  
เลขานุการบริษัท ไดจดัหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร กอนการประชุม



  

 

ลวงหนาอยางนอย 7 วนั  เพือ่ใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพยีงพอกอนเขารวมประชุม  
โดยในป 2546 ที่ผานมา  คณะกรรมการมีการประชุมทั้งสิ้น 4 คร้ัง  
 ทั้งนี้  ไดมีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษร  จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการ
รับรองจากคณะกรรมการ  พรอมใหคณะกรรมการและผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได 

คณะอนุกรรมการ  
 คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเพือ่ชวยในการกาํกับดูแล
กิจการของบรษิัทฯ ดังนี ้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 
2. คณะอนกุรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
3. คณะอนกุรรมการพิจารณาผลิตภัณฑใหม 
โดยมีรายช่ือของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ และขอบเขตหนาที่ของคณะกรรมการ

และคณะอนุกรรมการแตละชุด ตามรายละเอียดในขอ 9.1 โครงสรางการจัดการ 

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
1.  ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอระบบควบคมุภายใน 

ทั้งในระดับบริหาร และระดบัปฏิบัติงาน  จึงไดกําหนดภาระหนาที่  อํานาจการดําเนนิการของ
ผูปฏิบัติงาน  ผูบริหาร  ไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน  มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของ
บริษัทฯ ใหเกดิประโยชน  และมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน  ผูติดตามควบคุมและประเมนิผลออก
จากกนั  เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม  นอกจากนี้ ยังมีการควบคมุ
ภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน  โดยบริษทัฯไดจดัใหมรีะบบรายงานทางการเงินเสนอผูบริหารสายงาน
ที่รับผิดชอบ 

บริษัทฯ มีแผนกตรวจสอบภายใน  ทําหนาที่ตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานหลัก และ
กิจกรรมทางการเงินสําคัญของบริษัทฯ  ไดดําเนนิการตามแนวทางที่กาํหนด  และมปีระสิทธิภาพ  
รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย และขอกําหนดที่เกีย่วของกบับริษัท (Compliance Control)  
และเพื่อใหหนวยงานตรวจสอบภายในมคีวามเปนอิสระ  สามารถทําหนาที่ตรวจสอบ และถวงดลุได
อยางเต็มที่  คณะกรรมการจงึกําหนดใหแผนกตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ  และไดรับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบดวย 

2.  การบริหารความเสี่ยง  การบริหารความเสีย่งของบริษัทฯ  กระทําโดยการประเมินความเสี่ยง
ในการประกอบธุรกิจ  ทั้งที่เปนปจจยัภายใน และปจจัยภายนอกอยางสม่ําเสมอ  โดยคณะทํางานซึ่ง
ประกอบดวย  ผูชวยกรรมการผูจัดการ ในสายงานที่เกีย่วของกับแตละความเสี่ยง  และหวัหนางานใน
แตละหนวยงานที่เกีย่วของ  จะวิเคราะหถึงสาเหตุที่ทําใหเกิดปจจัยความเสี่ยงตางๆ  การกําหนด
มาตรการบริหารความเสี่ยง  รวมถึงติดตามการปฏิบัติตามแผนการบรหิารความเสี่ยง 



  

 

รายงานของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัท เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯ  และสารสนเทศทางการเงิน ที่
ปรากฎในรายงานประจําป  งบการเงินดังกลาวจัดทําขึน้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปใน
ประเทศไทย  โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ  และใชดุลยพนิจิ
อยางระมัดระวัง  และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา  รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

คณะกรรมการไดจัดใหมี และดํารงรักษาไวซ่ึงระบบควบคุมภายในทีม่ีประสิทธิผล   เพื่อให
มั่นใจไดอยางมีเหตุผลวา การบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง  ครบถวน  และเพยีงพอ ที่จะดํารง
รักษาไวซ่ึงทรัพยสิน และเพือ่ใหทราบจุดออน  เพื่อปองกันไมใหเกิดทจุริต หรือการดําเนินการที่
ผิดปกติอยางมสีาระสําคัญ 

ในการนี้  คณะกรรมการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชัน่ จํากัด (มหาชน) ไดแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  ซ่ึงประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร  เปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของ
รายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน  และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่อง
นี้ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงแสดงไวในรายงานประจําปแลว 

คณะกรรมการ  มีความเหน็วาระบบควบคมุภายในของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
โดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ    และสามารถสรางความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบ
การเงินของ   บริษทั ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2546 

ความสัมพันธกับผูลงทุน 
 คณะกรรมการบริษัท ตระหนักดวีาขอมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไมใชการเงิน  
ลวนมีผลตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุน และผูที่มสีวนไดเสยีของบริษัทฯ  จึงไดกําชับใหฝาย
บริหารดําเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลที่ครบถวน  ตรงตอความเปนจรงิ  เชื่อถือได  
สม่ําเสมอ  และทันเวลา  ซ่ึงฝายบริหารของบริษัทฯ ไดใหความสําคัญและยดึถือปฏิบัติมาโดยตลอด  ใน
สวนของงานดานผูลงทุนสัมพันธนั้น  เนื่องจากกจิกรรมในเรื่องดังกลาวยังไมมากนกั  บริษัทฯ จึงยงั
ไมไดจดัตั้งหนวยงานขึ้นเฉพาะ  แตไดมอบหมายใหรองกรรมการผูจัดการทานหนึ่ง ทําหนาที่
ติดตอส่ือสารกับผูลงทุนสถาบัน  ผูถือหุน  รวมทั้งนักวิเคราะห  และภาครัฐที่เกี่ยวของ  ซ่ึงผูลงทุน
สามารถติดตอขอทราบขอมูลบริษัทฯ ไดทีโ่ทร. 0-2751-5888  หรือที่ e-mail address: ir@se-ed.com  
และที่ website: www.se-ed.com 

9.5  การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน   บริษัทฯ กําหนดใหผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือหลักทรัพยตอสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  และกําหนดใหการนําเอกสาร  หรือขอมูล
ของบริษัทฯ ไปใชเพื่อประโยชนสวนตัว  หรือนําออกนอกบริษัทฯ กอนไดรับอนุญาต  รวมทั้งการนํา
ขอมูลงบการเงินไปใชเพื่อการซื้อขายหลักทรัพยในชวง 1 เดือนกอนทีจ่ะเผยแพรตอสาธารณชน  เปน



  

 

การกระทําผิดวินัยของบรษิทัฯ  หากผูบริหาร หรือพนักงานคนใดกระทําผิดวินยั  จะไดรับโทษตั้งแต 
การตักเตือน  การตัดคาจาง  การพักงานโดยไมไดรับคาจาง  จนถึงการเลิกจาง 

9.6  บุคลากร  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2546  บริษัทฯ มีพนกังานจํานวน 1,590 คน  แบงเปน
พนักงานประจําสํานักงานใหญ 759 คน  และพนกังานประจําสาขา 831 คน  โดยบริษัทฯ ให
ผลตอบแทนทั้งเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนเปนจํานวน 236.86 ลานบาท (ป 2545 มีพนกังาน
จํานวน 1,330 คน ผลตอบแทนทั้งเงินเดือนโบนัสและเงนิสมทบกองทุนเปนจํานวนเงิน 174.39 ลาน
บาท)  

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน  บริษัทฯ มนีโยบายในการเพิ่มศักยภาพ  และประสิทธิภาพของ
บุคลากรขึ้นมาอยางตอเนื่อง  เพื่อใหมีความสามารถในการแขงขัน และรับมือกับวิทยาการใหมๆ ที่
พัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  จึงจัดใหมกีารอบรมภายในองคกร และกับองคกรภายนอก  โดยแบง
ตามหลักสูตรตางๆ ที่เหมาะสมกับตําแหนง  มาตรฐานวชิาชีพ  หรือตามเปาหมาย และวัตถุประสงค
ของหนวยงานยอย  นอกจากนั้น  บริษัทฯ ยังใหความสําคัญกับการที่ใหพนักงานมีสติ  ไดเขาใจชีวติ  
และปรับตัวอยูรวมกับสิ่งรอบขางอยางมีความสุข  จึงไดรวมมือกับ มูลนิธิวองวานิช  เพื่อจัดหลักสูตร 
การเจริญสติเพื่อพัฒนาตน และพัฒนางาน ใหกับพนกังานของบริษัทฯ เปนการเฉพาะ อยางตอเนื่อง 
 



10. การควบคุมภายใน 
ที่ประชุมคณะกรรมการฯ  คร้ังที่ 5/2546 เมื่อวันที ่13 พฤศจิกายน  2546  ไดประเมนิความ

เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้งนีก้รรมการตรวจสอบทั้ง 3 ทานไดเขารวมประชุม  
โดยสามารถสรุปความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ออกเปน 5 สวน  ดังนี ้

สวนท่ี 1  องคกรและสภาพแวดลอม   เปาหมายการดําเนนิธุรกิจของบริษัทฯ ถูกกําหนดขึ้นอยาง
รอบคอบ  ชัดเจน  มีความเปนไปได  และสามารถวัดผลได  โดยแบงเปนแผนระยะสั้น 1 ป  และแผน
ระยะยาว 3 ป  ทั้งนี้  บริษัทฯ มีการจัดโครงสรางองคกรที่เอื้ออํานวยตอการดําเนนิงานใหบรรลุเปาหมาย
ที่ไดตั้งไว  และมีขอกําหนดหามฝายบริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจกอใหเกดิความ
ขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการ  และบทลงโทษ  อยางไรก็ตาม  บริษัทฯ อยูระหวางการรางนโยบาย  
และระเบยีบวธีิปฏิบัติงานในธุรกรรมดานการเงิน  การจดัซื้อและการบริหาร  ทั้งนี้  ในการจัดทํา
นโยบายและแผนการปฏิบัติงานดังกลาว  จะคํานึงถึงความเปนธรรมตอคูคา  เพื่อประโยชนของบรษิัทฯ 
ในระยะยาว 

สวนท่ี 2  การบริหารความเสี่ยง   การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ กระทําโดยการประเมินความ
เสี่ยงในการประกอบธุรกิจ  ทั้งที่เปนปจจยัภายใน และปจจัยภายนอกอยางสม่ําเสมอ  โดยคณะทํางาน
ซ่ึงประกอบดวย ผูชวยกรรมการผูจัดการ ในสายงานทีเ่กี่ยวของกับแตละความเสี่ยง  และหวัหนางานใน
แตละหนวยงานที่เกีย่วของ  จะวิเคราะหถึงสาเหตุที่ทําใหเกิดปจจัยความเสี่ยงตางๆ  การกําหนด
มาตรการบริหารความเสี่ยง  รวมถึงติดตามการปฏิบัติตามแผนการบรหิารความเสี่ยง 

สวนท่ี 3  การควบคมุการปฏิบัตงิานของฝายบริหาร   การปฏิบัติงานของฝายบริหาร มีการ
แบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบดานการอนุมัติ  การบันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ  และการ
ดูแลจัดเก็บทรพัยสิน ออกจากกันโดยเดด็ขาด ทั้งนี้ การอนุมัติการทําธุรกรรมใดๆ จะอนุมัติโดย
กรรมการผูมีอํานาจ 2 ใน 3 ทาน 

การอนุมัติการทําธุรกรรมของบริษัทฯ กับผูถือหุนใหญ  กรรมการ  ผูบริหาร  หรือผูที่เกี่ยวของ
กับบุคคลดังกลาว  จะคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ  และพิจารณาเสมือนเปนรายการที่กระทํา
กับบุคคลภายนอก 

สวนท่ี 4  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล   บริษัทฯ จัดใหมีขอมลูที่สําคัญตางๆ อยาง
เพียงพอ เพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ  อยางไรก็ตาม  บางครั้งบริษัทฯ ไมสามารถจัดสง
ขอมูลทางการเงิน เพื่อประกอบการพิจารณาในการประชุม ใหแกกรรมการไดพรอมกับหนังสือนดั
ประชุมที่ไดจดัสงใหกรรมการลวงหนาวันประชุมโดยเฉลี่ย 7 วัน  

เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และบัญชีตางๆ  ถูกจัดเก็บอยางเปนหมวดหมู  และจัดขึ้นตาม
นโยบายบัญชตีามหลักการบญัชีที่รับรองทั่วไป  และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ 



สวนท่ี 5  ระบบการติดตาม   บริษัทฯ จัดใหมีการติดตามผลการดําเนินงาน  โดยเปรยีบเทียบกับ
เปาหมายการดําเนินธุรกจิทีไ่ดตั้งไวเปนรายไตรมาส  การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการ
ควบคุมภายใน มีขึ้นอยางสม่ําเสมอ  โดยผูตรวจสอบภายในตองจดัทํารายงานผลการตรวจสอบ เสนอ
โดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ  หากมีการตรวจพบขอบกพรองอันเปนสาระสําคัญ  จะตอง
รายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบภายในระยะเวลาอันควร   รวมถึงการรายงานความคืบหนาในการ
ปรับปรุงขอบกพรองดังกลาว 
 นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบ ไดใหความเหน็เกีย่วกับการประเมนิประสิทธภิาพการ
ควบคุมภายในดานบัญชีของบริษัท วาไมพบจุดออนที่เปนสาระสําคัญในระบบการควบคุมภายในดาน
บัญชี 
 



11.  รายการระหวางกัน 
รายการระหวางกันของบริษทัฯ กับบุคคลที่อาจมีความขดัแยงที่มีสาระสําคัญ มีดังนี้ 

 11.1 รายการระหวางกันสําหรับป สิ้นสุดวันเดียวกันของป 2546 2545 และ 2544 

 (ก)  รายไดและคาใชจายระหวางกัน 

 
ประเภทกิจการ ลักษณะความสัมพนัธ 

สําหรับป 
สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

   2546 2545 2544 
   พันบาท พันบาท พันบาท 
มูลคาซื้อสินคา      
บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด สํานักพิมพผูผลิตวารสาร

เทคนิค  และคูมือวศิวกร 
บริษัทรวม 3,524 3,062 2,059 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดียกรุป จํากัด (มหาชน) สิ่งพิมพ ผูถือหุน 49,882 20,281 8,349 
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด สิ่งพิมพ บริษัทที่เกี่ยวของกบั 

ผูถือหุน 
11,524 14,070 12,384 

      
คาเชาพื้นท่ีและคาบริการ      
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดียกรุป จํากัด (มหาชน) สิ่งพิมพ ผูถือหุน 14,410 9,498 6,534 
บริษัท เนชั่น พรอพเพอรตี้ส จํากัด อสังหาริมทรัพย บริษัทที่เกี่ยวของกบัผู

ถือหุน 
- 821 1,062 

(ข)  สินทรัพยและหนี้สินระหวางกัน 

 
ประเภทกิจการ ลักษณะวามสัมพันธ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

   2546 2545 2544 
   พันบาท พันบาท พันบาท 

เจาหนี้การคา      
บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด สํานักพิมพผูผลิตวารสาร

เทคนิค และ 
คูมือวิศวกร 

บริษัทรวม - 1,610 1,048 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดียกรุป จํากัด (มหาชน) สิ่งพิมพ ผูถือหุน 11,545 8,375 3,162 
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด สิ่งพิมพ บริษัทที่เกี่ยวของกบั 

ผูถือหุน 
4,629 4,479 2,440 

บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด สิ่งพิมพ บริษัทที่เกี่ยวของกบั 
ผูถือหุน 

- - 1,716 

  



 11.2  ความจาํเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน    ทางบริษทัฯ 
กําหนดใหรายการระหวางกนัที่มีสาระสําคัญระหวางบรษิัทฯ กับบริษทัรวม  และบรษิัทที่เกีย่วของกัน  
รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน  ผานที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการอิสระเขารวมประชุม  เพื่อดแูลให
รายการระหวางกันเปนไปอยางยุติธรรม  มีนโยบายการกาํหนดราคาที่เหมาะสม  ซ่ึงสามารถ
เปรียบเทียบไดกับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคล ภายนอก  และไมมีการถายเทผลประโยชนระหวางบริษัทฯ 
บริษัทยอย บริษัทรวม หรือบคุคลที่เกี่ยวของ 

11.3  มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมติัการทํารายการระหวางกัน   ในกรณทีี่บริษัทฯ มี
การเขาทํารายการระหวางกนักับผูบริหาร  หรือผูถือหุน  หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั  บริษัทฯ จะพิจารณา
ถึงขนาดของรายการเปนสําคัญ  กลาวคือ  กรณีที่รายการดังกลาวมีขนาดของรายการไมอยูในเกณฑที่
กําหนดโดยตลาดหลักทรัพยฯ  คณะกรรมการไดมอบหมายใหกรรมการบริษัทฯ ทีเ่ปนผูบริหาร  ซ่ึง
ประกอบดวย  คุณทนง  โชตสิรยุทธ  คุณวบิูลยศักดิ์  อุดมวนิช  และคณุพงษศกัดิ์ ศวิะภัทรกําพล  
สามารถเขาทํารายการดังกลาวได  โดยใหกรรมการจํานวนสองในสามทานขางตนลงลายมือช่ือรวมกัน 

ผูบริหาร หรือผูถือหุน ที่มีสวนกรณีในรายการที่มีขนาดของรายการเขาเกณฑทีก่ําหนดโดยตลาด
หลักทรัพยฯ  ใหดําเนินการตามหลักเกณฑของประกาศที่เกี่ยวของดงักลาวโดยเครงครัด 

ทั้งนี้ การอนุมตัิรายการระหวางกัน ที่มีผูบริหาร หรือผูถือหุน ที่มสีวนไดเสียที่เกี่ยวของนั้น  จะ
อนุมัติโดยไมมีผูไดเสียลงมติอนุมัติดวย 

11.4  นโยบายและแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต   บริษัทฯ อาจมีการทํา
รายการระหวางกันกับผูถือหุนรายใหญ  และกับผูบริหารของบริษัทฯ ในอนาคต  ซ่ึงรายการที่เกดิขึน้จะ
เปนในรูปของการทําสัญญาเชาพื้นที่  สัญญาบริการ  และสัญญาลิขสิทธิ์  ซ่ึงเปนไปเพื่อประโยชนทาง
การคาของบริษัทฯ เทานัน้  โดยบริษัทฯ จะเปดเผยชนิด และมูลคาของรายการระหวางกันของบริษทัฯ 
กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ภายใตประกาศและขอบังคบัของคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและ
ตลาดหลักทรพัย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 



12.    ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
12.1  ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในระยะ 3 ปท่ีผานมา 

(ก) สรุปรายงานการสอบบัญช ี
• การตรวจสอบงบการเงินสาํหรับปสิ้นสุดวนัท่ี  31  ธันวาคม 2546   ผูสอบบัญชีได

แสดงความเหน็แบบไมมีเงื่อนไขตองบการเงินดังกลาว  ทั้งนี้ผูสอบบัญชี คือ  
นางสาวซูซาน  เอี่ยมวณิชชา  บริษัทสํานักงาน เอ เอ็ม ซี จาํกัด  

• การตรวจสอบงบการเงินสาํหรับปสิ้นสุดวนัท่ี  31  ธันวาคม 2545   ผูสอบบัญชีได
แสดงความเหน็แบบไมมีเงื่อนไขตองบการเงินดังกลาว  ทั้งนี้ผูสอบบัญชี คือ  
นางสาวซูซาน  เอี่ยมวณิชชา  บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด  

•   การตรวจสอบงบการเงนิสาํหรับปสิ้นสดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2544   ผูสอบบัญชีได
แสดงความเหน็แบบไมมีเงื่อนไขตองบการเงินดังกลาว  ทั้งนี้ผูสอบบัญชี คือ  
นางสาววรรญา  พุทธเสถียร  บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด 



(ข)  ตารางสรปุงบการเงิน 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
งบดุล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 2545 และ 2544 
 พันบาท 

สินทรัพย   2546   2545     2544 
สินทรัพยหมุนเวียน 
     เงินสดและเงินฝากธนาคาร 146,375 78,886 84,500 
     เงินลงทุนช่ัวคราว-สุทธ ิ 257,050 305,928 192,302 
     ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สทุธิ 79,114 65,150 70,860 
     สินคาคงเหลือ-สุทธ ิ 137,212 105,587 121,315 
     สินทรัพยหมุนเวียนอื่น    
        คาลิขสิทธิ์จายลวงหนา-สุทธิ 8,347 6,325 4,673 
        คาแปลจายลวงหนา-สุทธิ 3,423 5,073 6,025 
        อื่น ๆ   11,141 9,472 7,485 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 642,662 576,421 487,160 
สินทรัพยไมหมุนเวียน 
     เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม-สุทธิ 33,961 11,158 9,653 
     ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 221,894 207,675 166,910 
     สิทธิการเชาอาคาร-สุทธ ิ 118,835 127,330 135,826 
     สินทรัพยอื่น    
        ทรัพยสินรอจําหนาย-สุทธิ 21,000 50,700 36,007 
        ที่ดินและอาคารที่ไมไดใชดําเนินงาน-สุทธ ิ 32,499 40,027 50,323 
        เงินค้ําประกันและเงินมัดจํา 34,324 27,750 19,707 
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 462,513 464,640 418,426 
             รวมสินทรัพย 1,105,175 1,041,061 905,586 

 



 
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

งบดุล 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 2545 และ 2544  

 พันบาท 
หนี้สินและสวนของผูถือหุน   2546   2545   2544 

หนี้สินหมุนเวียน 
     เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 20,821 18,651 18,845 
     เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย 417,170 411,265 291,958 
     หนี้สินหมุนเวียนอื่น    
            คาลิขสิทธิ์คางจาย 14,937 11,483 10,619 
            ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 36,178 21,247 34,035 
            คาใชจายคางจายอื่น 10,021 17,145 11,062 
            อื่น ๆ  37,846 33,956 26,715 
                  รวมหนี้สินหมุนเวียน 536,973 513,747 393,234 
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 2,158 3,699 4,117 
             รวมหนี้สิน 539,131 517,446 397,351 
สวนของผูถือหุน 
          ทุนจดทะเบียน 
               หุนสามัญ 348,128,690 หุน @ 1.00 บาท 348,129   
               หุนสามัญ 34,812,869 หุน @ 10.00 บาท  348,129 348,129 
        ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว    
               หุนสามัญ 255,071,000 หุน @ 1.00 บาท 255,071   
               หุนสามัญ 21,098,713 หุน @ 10.00 บาท  210,987 210,987 
สวนเกินมูลคาหุน 107,830 81,043 81,043 
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย 21,954 46,311 35,051 
กําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย 1,078 1,437 (5,921) 
กําไรสะสม     
      จัดสรรแลว    
            สํารองตามกฎหมาย 25,132 15,125 8,938 
      ยังไมไดจัดสรร 154,979 168,712 178,137 
            รวมสวนของผูถือหุน 566,044 523,615 508,235 
                 รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,105,175 1,041,061 905,586 



 
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุน 
สําหรับป สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2546 2545 และ 2544 

พันบาท 
     2546     2545 2544 

รายไดจากการดําเนินงาน 
       รายไดจากการขาย 2,376,740 1,975,300 1,635,604 
       รายไดอื่น 52,818 25,909 15,873 
       สวนแบงกําไรในบริษัทรวม 403 2,030 1,215 
                   รวมรายได 2,429,961 2,003,239 1,652,692 
คาใชจายจากการดําเนินงาน    
       ตนทุนขาย 1,624,057 1,378,885 1,129,526 
       คาใชจายในการขายและบริหาร 588,576 483,551 337,958 
       รายการขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย -    2,576 55 
       หนี้สงสัยจะสูญ 1,438 (2,991) 3,005 
       คาตอบแทนกรรมการ 1,664 1,618 588 
                  รวมคาใชจาย 2,215,735 1,863,639 1,471,132 
กําไร(ขาดทุน)กอนดอกเบี้ยจาย    
       และภาษีเงินไดนิติบุคคล 214,226 139,600 181,560 
ดอกเบี้ยจาย (205) (236) (345) 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (57,367) (37,109) (57,485) 
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 156,654 102,255 123,730 
กําไร(ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน  (บาท) 0.73 0.48 0.59 
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด  (บาท) 0.54 0.33 0.56 

หมายเหตุ  กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดของป 2544 และ 2545 มีการคํานวณขึ้นใหม  เพื่อใหสามารถ
เปรียบเทียบกันไดกับปปจจุบัน 



 
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 
สําหรับป สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2546 2545 และ 2544 

พันบาท 
 2546 2545       2544 

หุนสามัญ 
             ยอดตนงวด 210,987 210,987 210,987 
             เพิ่มทุนระหวางงวด 44,084 - - 
             ยอดปลายงวด 255,071 210,987 210,987 
สวนเกินมูลคาหุน    
             ยอดตนงวด 81,043 81,043 81,043 
             เพิ่มระหวางงวด 26,787 - - 
             ยอดปลายงวด 107,830 81,043 81,043 
รายการกําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดขึ้น – หลักทรัพยเผื่อขาย    
              ยอดตนงวด 1,437 (5,921) (7,078) 
              เพิ่มระหวางงวด  - 7,358 1,157 
              ลดระหวางงวด (359) - - 
              ยอดปลายงวด 1,078 1,437 (5,921) 
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย 
             ยอดตนงวด 46,311 35,051 - 
             เพิ่มระหวางงวด - 11,980 36,930 
             ลดระหวางงวด (24,357) (720) (1,879) 
             ยอดปลายงวด 21,954 46,311 35,051 
กําไร(ขาดทุน)สะสม 
      จัดสรรแลว 
         สํารองตามกฎหมาย 
             ยอดตนงวด 15,125 8,938 5,550 
             เพิ่มระหวางงวด 10,007 6,187 3,388 
             ยอดปลายงวด 25,132 15,125 8,938 
     ยังไมไดจัดสรร    
             ยอดตนงวด 168,712 178,137 92,608 
             เพิ่มระหวางงวด 156,654 102,255 123,730 
             ลดระหวางงวด (10,007) (6,186) (3,388) 
             จายเงินปนผลระหวางงวด (160,380) (105,494) (34,813) 
             ยอดปลายงวด 154,979 168,712 178,137 
             รวมสวนของผูถือหุน 566,044 523,615 508,235 



บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด 

สําหรับป สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2546 2545 และ 2544 
พันบาท 

  2546  2545      2544 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
     กําไร(ขาดทุน)สุทธ ิ 156,654 102,255 123,730 
     ปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)สุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน    
        คาเสื่อมราคา-สินทรัพยที่ใชในการดําเนินงาน 53,579 42,269 32,500 

 คาเสื่อมราคา-สินทรัพยที่ไมใชในการดําเนินงาน    
และทรัพยสินรอจําหนาย 130 362 146 

 รายการปรับปรุงขอผิดพลาดของสินทรัพยถาวร - - (941) 
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยรอจําหนายและไมใชดําเนินงาน - 2,576 56 

        สิทธิการเชาตัดบัญชี 8,495 8,495 8,495 
        ขาดทุนจากสินคาสูญหายและเคลื่อนไหวชา 26,473 20,679 3,378 
        ขาดทุนจากการทําลายสินคา - 8,938 - 
        ขาดทุนจากประมาณการรับคืนสินคา (โอนกลับบัญชี) 176 (333) 1,483 
        หนี้สงสัยจะสูญ (หนี้สูญรับคืน) 1,438 (2,991) 3,005 
        สวนแบง(กําไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (403) (2,030) (1,215) 
        (กําไร)ขาดทุนจากการขายหลักทรัพยเผื่อขาย 952 1,745 1,102 
        รายการปรับปรุงจากการเคลี่ยรบัญชีเจาหนี้การคา (9,183) - - 
        (กําไร)ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (9) (223) (6) 
        (กําไร)ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณไมใชดําเนินงาน (639) - - 
        กําไรจากการขายสินทรัพยรอจําหนาย (18,883) (683) - 
        กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนใน    
             สินทรัพยและหนี้สินจากการดําเนินงาน 218,780 181,059 171,733 
 



 
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด 
สําหรับป สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2546 2545 และ 2544 

พันบาท 
   2546   2545      2544 

        (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ (15,072) 9,035 (33,211) 
        (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินคาคงเหลือ (58,098) (13,889) (24,067) 
        (เพิ่มขึ้น)ลดลงในคาลิขสิทธิ์จายลวงหนา (2,022) (1,652) (2,111) 
        (เพิ่มขึ้น)ลดลงในคาแปลจายลวงหนา 1,650 952 (72) 
        (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพยหมุนเวียนอื่น (2,175) (1,987) (2,235) 
        (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินค้ําประกันและเงินมัดจํา (6,574) (8,043) (8,079) 
        เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย 15,088 119,306 58,647 
        เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในคาลิขสิทธิ์คางจาย 3,454 864 790 
        เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 14,931 (12,787) 11,760 
        เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในคาใชจายคางจายอื่น (8,648) 6,083 281 
        เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น 5,414 7,240 19,350 
        เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินใมหมุนเวียนอื่น (1,540) (418) 1,912 
     เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน 165,188 285,763 194,698 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
        ซื้อหลักทรัพยเผื่อขาย (185,180) (225,000) (107,000) 
        เงินสดรับจากการขายหลักทรัพยเผื่อขาย 232,745 116,987 82,909 

  (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนบริษัทยอยและบริษัทรวม (23,000) (75) (25) 
        (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนระยะยาว - - 200 
        เงินปนผลรับจากบริษัทรวม  600 600 400 
        ซื้อทรัพยสนิ (87,599) (81,831) (70,045) 
        เงินสดรับจากการขายทรัพยสิน 52,152 229 6 
        (เพิ่มขึ้น)ลดลงในทรัพยสินรอจําหนาย - 3,400 - 
        (เพิ่มขึ้น)ลดลงในที่ดินอาคารที่ไมไดใชดําเนินงาน -    - (658) 
เงินสดสุทธิไดรับ(ใชไป)ในกิจกรรมการลงทุน (10,282) (185,690) (94,213) 

 



 
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด 
สําหรับป สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2546 2545 และ 2544  

พันบาท 
    2546    2545        2544 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
        เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 2,170 (194) (1,928) 
        เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกูยืมระยะยาว - - (20,819) 
        กรรมการ พนักงาน และผูรับชวงซื้อหลักทรัพยใชสิทธิซื้อหุน 70,871   
        จายเงินปนผล (160,380) (105,493) (34,813) 
     เงินสดสุทธิไดรับ(ใชไป)ในกิจกรรมการจัดหาเงิน (87,339) (105,687) (57,560) 

เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง) 67,567 (5,614) 42,925 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันตนงวด 78,886 84,500 41,575 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นงวด 146,453 78,886 84,500 
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพ่ิมเติม    
     1.  เงินสดที่จายในระหวางปสําหรับ    
         ดอกเบี้ยจาย 205 236 345 
         ภาษีเงินไดนิติบุคคล 42,437 49,897 45,725 
     2. รายละเอียดเพิ่มเติมในรายการที่ไมเปนตัวเงิน 

2.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 2545 และ 2544  บริษัทฯ ไดปรับปรุงรายการกําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการ
ปรับมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย กับสวนของผูถือหุนจํานวนเงิน 0.36 ลานบาท  7.36 ลานบาท  และ 
1.16 ลานบาท ตามลําดับ 

2.2 สําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2545 บริษัทฯ ไดประเมินราคาที่ดินและอาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ  จํานวนเงิน  36.93  
     ลานบาท  
2.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545  บริษัทฯ มีการจัดประเภทรายการใหม  โดยโอนรายการที่ดินและอาคารไมไดใช

ดําเนินงานจํานวนเงิน  12.32  ลานบาท  ไปเปนทรัพยสินรอจําหนาย 
 



(ค)  อัตราสวนทางการเงิน 

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio) 
อัตราสวน 2546 2545 2544 

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.20 1.12 1.24 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.89 0.88 0.88 
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.31 0.16 0.55 
อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) 4.30 3.58 3.68 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 84 101 98 
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 10.15 9.46 7.99 
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)  35 38 45 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา) 3.92 3.44 3.80 
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน) 92 105 95 
Cash Cycle (วัน) 27 34 48 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร ( Profitability Ratio) 
อัตราสวน 2546 2545 2544 

อัตรากําไรขั้นตน 31.67% 30.19% 30.94% 
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน 9.01% 7.07% 11.10% 
อัตรากําไรอื่น 2.19% 0.06% 0.01% 
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร 77.11% 204.7% 107.24% 
อัตรากําไรสุทธิ 6.45% 5.10% 7.49% 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน 28.75% 19.82% 27.76% 

  
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)   

อัตราสวน 2546 2545 2544 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย 14.60% 10.51% 15.31% 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร 64.74% 56.78% 62.51% 
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 2.26 2.06 2.05 

   
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)   

อัตราสวน 2546 2545 2544 
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.95 0.99 0.78 
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา) 1,012.24 1,423.98 698.58 
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (cash basis)* 1.89 3.49 2.38 
อัตราการจายเงินปนผล** 78.07% 94.10% 85.26% 



หมายเหต ุ *  อัตราสวนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน (Cash Basis) และอัตราการจายเงินปนผล มีการ
จัดประเภทใหม เพื่อใหสามารถเปรียบเทียบกันไดกับปปจจุบัน 

                     **  อัตราการจายเงินปนผลสําหรับป 2546 เปนอัตราที่ผานการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ โดยยังรอการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญประจําป ในวันที่  27 เมษายน 2547 
และคํานวณจากจํานวนหุนสามัญ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2547 

 
12.2  คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

ภาพรวมของผลการดําเนินงานทีผ่านมา   ตลอดระยะเวลา 3 ปที่ผานมา  บริษัทฯ สามารถสราง
ระดับการเติบโตของรายได  ใหเพิ่มขึน้อยางตอเนื่อง เปนที่นาพอใจ  การเติบโตหลกัมาจากการเพิม่ชอง
ทางการจัดจําหนายผานรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และ Book Variety ซ่ึงเปนรานหนังสือของบริษัทฯ ที่เปด
ไปแลวรวม 142 สาขา โดยเปนสาขาที่ยังเปดดําเนนิงานอยูจํานวน 138 สาขา ซ่ึงไดรวมรานเครือขาย 5 
สาขา ณ 31 ธันวาคม 2546  และการเพิ่มกาํลังการผลิตหนังสือใหมของบริษัทฯ ที่มสัีดสวนหนงัสือที่ขายดี
มากขึ้น  ซ่ึงเปนผลจากการทีบ่ริษัทฯ เนนนโยบายการปรบัปรุงประสิทธิภาพการทํากาํไรระยะยาวเปนหลัก  
โดยการควบคมุคาใชจายใหเหมาะสม  การลดยอดขายทีไ่มมีคุณภาพลง  การเลือกผลิตและจัดจําหนาย
เฉพาะสินคาทีม่ีความตองการของตลาด  ตลอดจนการเพิม่บทบาทการเปนผูจัดจําหนายหนังสือใหกับ
สํานักพิมพอ่ืนมากขึ้น 

การเตบิโตนี้  เปนสัญญาณที่ยืนยนักระแสความตื่นตวัในการรับรูขาวสารของประชาชนที่มีเพิ่มขึน้  
และการปรับตวัใหทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีไดเปนอยางดี  

           2546           2545   2544 
รายไดรวม (ลานบาท) 2,429.96 2,003.20  1,652.69 
อัตราการเติบโตจากปกอน (%)    +21.30 +21.21 +40.80 

ผลการดําเนินงาน   สําหรับผลการดําเนินงานป 2546 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546  มีสาระสําคัญ
สรุปไดดังนี ้

1. บริษัทฯ มีรายไดรวมสําหรับป 2546 เปนเงิน 2,429.96 ลานบาท  เพิ่มขึน้ 426.72 ลานบาท  หรือ
เติบโตสูงขึ้น 21.30%  โดยในจํานวนนีเ้ปนรายไดจากการขาย 2,376.74 ลานบาท  เพิม่ขึ้น 401.44 
ลานบาท  หรือเติบโตสูงขึ้น 20.32%  ซ่ึงสวนใหญมาจากการเปดสาขาที่เพิ่มขึ้นจํานวน 23 สาขา    
(เมื่อเทียบจํานวนสาขาของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร ณ ส้ินเดือนธันวาคม ป 2546 กับ 2545)  รวมทั้ง
บริษัทฯ มีการเปดจุดขายยอยในสโตรของโลตัส  บิ๊กซี  และเทสโกโลตัสเอ็กซเพรส  อีก 10 จุด
บริการ จึงสงผลใหยอดขายสาขาเพิ่มขึ้นสูงจากไตรมาสเดยีวกันกับปกอน    
ขณะเดียวกนั  รายไดจากการขายสงใหรานหนังสืออ่ืน และจากการขายใหสถาบันการศึกษา เพิ่ม
สูงขึ้นประมาณ 25.86% 



2. บริษัทฯ มีกําไรสุทธิสําหรับป 2546 เปนเงนิ 156.65 ลานบาท  หรือสูงขึ้นกวางวดเดยีวกันของปกอน 
53.19%  คิดเปน 6.45% ตอรายไดรวม  หรือคิดเปนกําไรตอหุน 0.73 บาท  (ป 2545  กําไรสุทธิป 
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2545  เปน 102.26  ลานบาท  หรือคิดเปน 5.1% ตอรายไดรวม หรือมีกําไร
สุทธิหุนละ 0.48 บาท คํานวณจากมูลคาหุนสามัญ หุนละ 1 บาท เพื่อใหสามารถเปรียบเทียบไดกับ
งวดปจจุบัน)  โดยกําไรสําหรับงวดนี้ เพิ่มขึ้นจากงวดเดยีวกันของปกอน เกิดจาก 

2.1 บริษัทฯ สามารถขายสินคาจากการรับจัดจาํหนายไดเพิม่ขึ้นจากงวดเดยีวกันของปกอน  
สงผลใหบริษัทฯ มีกําไรขั้นตนดีขึ้น 

2.2 บริษัทฯไดสวนลดการคาจากการสั่งซื้อเปนปริมาณมากจากซัพพลายเออร มากขึ้น 
2.3 บริษทัฯ มีรายไดอ่ืนสําหรับป 2546 เปนเงนิ 52.82  ลานบาท  เพิ่มขึ้นจากปกอน 26.91 ลาน

บาท  โดยรายไดอ่ืนสวนใหญที่เพิ่มขึ้นเกดิจาก กําไรจากการขายทรัพยสินรอจําหนาย และ
ทรัพยสินที่ไมใชดําเนนิงาน จํานวน 19.53 ลานบาท 

อยางไรก็ตาม คาใชจายในการขายและบริหาร ยังคงสูงกวางวดเดียวกันของปกอน 22.12%  
ซ่ึงสูงมากกวาอัตราการเพิ่มขึ้นของยอดขาย  เนื่องจากบรษิัทฯ มกีารขยายสาขาของรานซี
เอ็ดบุคเซ็นเตอรเพิ่มขึ้นกวาเดิมมาก  และมีการลงทุนปรับปรุงสาขาเดิมใหทนัสมัยข้ึน   
รวมถึงมีการขยายหนวยงานบางสวนและลงทุนเพิ่มเติม  โดยเฉพาะอยางยิ่งศูนยกระจาย
สินคาที่ถนนกิง่แกว  มีการบนัทึกคาเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นปนีเ้นื่องจากมกีารขึ้นระบบซอฟตแวร
ใหม  การลงทนุในระบบฮารดแวร  และมีคาใชจายในการขึ้นระบบงานใหม  เพื่อรองรับการ
เติบโตในอนาคต   ขณะทีย่อดขายบางสวนยังเพิ่มขึ้นไมทนั  จึงสงผลทําใหคาใชจายในการ
ขายและบริหารมีสัดสวนสูงขึ้นเมื่อเทียบกบัยอดขาย   

การวิเคราะหฐานะการเงิน สาํหรับป 2546 เปรียบเทียบกบัป 2545    
สินทรัพยรวม  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2546  บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 1,105.18 ลานบาท  หรือ

เพิ่มขึ้นจากป 2545 เทากับ 64.11 ลานบาท หรือคิดเปน 16.16 %  โดยสินทรัพยหลักของบริษัทฯ 
ประกอบดวย 

• เงินสดและเงนิฝากธนาคาร 146.37 ลานบาท  
• ที่ดิน  อาคาร  และอุปกรณ 221.89 ลานบาท  
• สิทธิการเชาอาคาร 118.83 ลานบาท  
• หลักทรัพยเผ่ือขาย 257.05 ลานบาท  และ 
• สินคาคงเหลือ 137.21 ลานบาท  



สาเหตุการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสินทรัพยรวมดังกลาวเปนผลมาจาก 
• เงินสดและเงนิฝากธนาคารเพิ่มขึ้น 67.49 ลานบาท  สวนใหญเปนเงินรับจากการขายสดที่สาขา 

และเงินรับจากผูถือหุนรายเดิม มาใชสิทธิซ้ือหุนสามัญ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2546 จํานวน 68.0 
ลานบาท และมีการขายที่ดินและอาคารพาณิชยจาํนวน 5 แหง ไดรับเงนิประมาณ 52.04 ลาน ซ่ึง
ไดนําไปจายเงนิปนผลจํานวน 4 คร้ังรวมจาํนวนเงิน 160.38 ลานบาท และจายภาษกีลางป
ประมาณ 18.69 ลานบาท 

• ที่ดิน  อาคาร และอุปกรณ-สุทธิเพิ่มขึ้นประมาณ 14.22 ลานบาท  เกิดจาก 
o บริษัทฯ ลงทุนใน Software คอมพิวเตอร เพิ่มขึ้นจํานวนเงิน 14.55 ลานบาท  เพื่อ

จัดระบบสาระสนเทศของบริษัทฯ ใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
o อุปกรณในคลังสินคาเพิ่มขึ้นประมาณ 25.15 ลานบาท สวนใหญเปนชั้นวางสินคา และ

รถยกสินคา เนื่องจากบริษทัฯ ขยายศนูยกระจายสินคา 
o คาตกแตงสาขาเพิ่มขึ้นจํานวน 25.78 ลานบาท จากการเปดสาขาใหม จํานวน 23 สาขา 

และปรับปรุงรานเดิม เชน เซ็นทรัลบางนา เซ็นทรัลปนเกลา  
o มีการจัดประเภทที่ดิน และอาคารซึ่งมิไดใชในการดําเนนิงานแลว มูลคาสุทธิประมาณ 

17 ลานบาท ไปอยูในหมวดทรัพยสินรอจาํหนาย 
• ลูกหนี้การคา และตั๋วเงนิรับ เพิ่มขึ้นจากปกอนจํานวน 13.46 ลานบาท  เนื่องจากบริษทั ฯ มี

ยอดขายสงเพิม่ขึ้น จากการขายสงใหสินคาใหกับสถาบันการศึกษา 
• หลักทรัพยเผ่ือขาย ลดลงจาก 305.93  ลานบาท  เปน 257.05 ลานบาท ซ่ึงลดลง 48.88 ลาน

บาท เนื่องจากขายคืนเงินลงทุนเพื่อจายเงนิปนผล และจายภาษีกลางป  
• สินคาคงเหลือของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 105.59 ลานบาท  เปน 137.21 ลานบาท  ซ่ึงเพิม่ขึ้น 

31.62 ลานบาท  เนื่องจากบริษัทฯ มีการซือ้ขาดหนังสือเพิ่มขึ้น 

ดานหนี้สนิ  บริษัทฯมีหนี้สินรวม 539.13  ลานบาท  เพิม่ขึ้นจากป 2545 จํานวน 21.69 ลานบาท  โดย
หนี้สินที่เพิ่มขึน้เกิดจากตัว๋เงนิจายเจาหนี้การคาเพิ่มขึ้น 5.91 ลานบาท เกิดจากเจาหนีรั้บจัดจําหนายที่มี
ยอดขายสูงในไตรมาส 4/2546 รวมทั้งมีการตั้งภาษีเงนิไดนติิบุคคลคางจายเพิ่มขึน้ดวย 

สวนของผูถือหุน  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2546  เปนจํานวนเงิน 566.04 ลานบาท  เพิ่มขึ้นจากป 2545 
จํานวน 42.43 ลานบาท คิดเปน 8.41% เนื่องจากการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิเปนหุนสามัญของผูถือ
หุนเดิมเพิ่มขึ้น 41.21 ลานบาท และสวนเกนิมูลคาหุนเพิม่ขึ้น 26.79 ลานบาท   สวนพนักงานทีแ่ปลงสภาพ
ใบสําคัญแสดงสิทธิเปนหุนสามัญเพิ่มขึ้น 2.87 ลานบาท   นอกจากนี้สวนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสิน
ลดลงจากการขาย (18.82) ลานบาท  และกาํไรสําหรับป 2546 จํานวนเงิน 156.65 ลานบาท และมกีารจายเงิน
ปนผลในระหวางป 2546 ทั้งสิ้น 160.38  ลานบาท 



กระแสเงินสดและความเพียงพอของโครงสรางเงินทุน 
 

  หนวย : ลานบาท 
 2546 2545 2544 

กระแสเงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมการดําเนินงาน 165.19 285.76 194.69 
กระแสเงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมการลงทุน  (10.28) (185.69) (94.21) 
กระแสเงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมการจัดหาเงิน (87.34) (105.68) (57.56) 
กระแสเงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) 67.57 (5.61) 42.92 

 

ในป 2546 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น 67.57 ลานบาท โดยบรษิัทฯ มีกระแสเงินสดรับจาก
การดําเนนิงานเทากับ 165.19 ลานบาท เนื่องจากบริษทัฯ มีรายไดจากการขายสินคา ณ สาขาเพิ่มมากขึ้น 
ซ่ึงเปนการขายเงินสด ในขณะเดียวกนัเจาหนี้การคาของบริษัทฯ มีเครดิตระยะยาว สวนกระแสเงินสดใช
ไปในกจิกรรมลงทุนเทากับ 10.28 ลานบาท  เนื่องจากบริษัทฯ มีการไปลงทุนในบรษิัท เพลินพัฒน จํากัด 
จํานวน 23 ลานบาท ซ่ึงคิดเปนรอยละ 28.75 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวของบริษัท เพลินพัฒน 
จํากัด สวนกระแสเงินสดใชไปในกจิกรรมการจัดหาเงิน เทากับ 87.34 ลานบาท เกิดจากการจายเงินปนผล
ในระหวางป 2546 ทั้งสิ้น 160.38 ลานบาท และเงินสดรับจากการใชใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนเพิ่มของ
กรรมการและพนักงาน และผูถือหุนรายเดมิ จํานวน 70.87 ลานบาท 
 



13. ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ 
  --ไมมี – 



สวนที่ 3 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 
 “ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนีแ้ลวและดวยความ
ระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผูดํารงตําแหนงบรหิารสูงสุดในสายงานบัญชี 
ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด หรือไมขาด
ขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ   นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา 

1. งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมลู
อยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกบัฐานะการเงนิ  ผลการดําเนินงาน  และกระแสเงิน
สดของบริษัท  

2. ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัท มีระบบการเปดเผยขอมูลที่ด ีเพื่อใหแนใจวาบริษัท
ไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้ง
ควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัตติามระบบดังกลาว 

3. ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในทีด่ี และควบคุมดูแลให
มีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2546 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซ่ึง
ครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้ง
การกระทําที่มชิอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัท  
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปน

ชุดเดียวกนั ขาพเจาไดมอบหมายให นายทนง  โชติสรยุทธ เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทกุ
หนาดวย หากเอกสารใดไมมลีายมือช่ือของ นายทนง  โชติสรยุทธ กํากบัไว ขาพเจาจะถือวาไมใช
ขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูล” 

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 
1. นายทนง  โชติสรยุทธ กรรมการผูจัดการ  
2. นายวิบูลยศกัดิ์  อุดมวนิช รองกรรมการผูจัดการ  
3. นายพงษศักดิ์  ศวิะภัทรกําพล รองกรรมการผูจัดการ  

 
ชื่อผูรับมอบอาํนาจ ตําแหนง ลายมือชื่อ 
นายทนง  โชตสิรยุทธ กรรมการผูจัดการ  

 



 
 

 
“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนีแ้ลว และดวยความ

ระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท  ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาว ไมถูกตอง
ครบถวน เปนเท็จ  ทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปน
ชุดเดียวกนั ขาพเจาไดมอบหมายให นายทนง  โชติสรยุทธ เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทกุ
หนาดวย หากเอกสารใดไมมลีายมือช่ือของ นายทนง  โชติสรยุทธ กํากบัไว ขาพเจาจะถือวาไมใช
ขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว” 
 

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 
1.  นายธนาชัย ธีรพัฒนวงศ ประธานกรรมการ  
2.  นายสาโรช ลํ้าเลิศประเสริฐกุล กรรมการ  
3.  นายประวทิย ตันตวิศินชยั กรรมการ  
4. นายสมชาย หาญจิตตเกษม กรรมการ  
5. นายสมบูรณ ชินสวนานนท กรรมการ  
6. รศ.ยืน ภูวรวรรณ กรรมการ  
7. นายวฒันา เชียงกุล กรรมการ  
8. นายไพรัช สิฏฐกุล กรรมการ  
9. นายสุทธิชัย หยุน กรรมการ  

10. นายยจูีน เอส เดวิส กรรมการ  
11. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน กรรมการ  

  
 

ชื่อผูรับมอบอาํนาจ ตําแหนง ลายมือชื่อ 
นายทนง  โชตสิรยุทธ กรรมการผูจัดการ  

 



เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 
 

รายชื่อคณะกรรมการและผูบริหารของบริษทั ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) ณ 31 ธันวาคม 2546 ประกอบดวย 21 ทาน ดังนี ้

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง อาย ุ
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
การอบรมจาก IOD 

จํานวนการถอืหุนใน
บริษัท  (หุน)** 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง 

ผูบริหาร 
ประวัติการทํางาน 

1. นายธนาชัย  ธีรพัฒนวงศ 
     ประธานกรรมการ 

59 - ศิลปศาสตรบัณฑิต  
  คณะรัฐศาสตร  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

- The Southeast Asia Executive Leadership 
   Conference, Harvard University 

ไมมี ไมมี 2542-ปจจุบัน 
 
2539-ปจจุบัน 
 
2530-ปจจุบัน 

ประธานกรรมการ 
บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น  
กรรมการบมจ. 
ซีเอ็ดยูเคชั่น 
ประธานกรรมการ 
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป 

2. นายทนง  โชติสรยุทธ 
     กรรมการและกรรมการผูจัดการ 

50 - Directors Certification Program (DCP), 
  Thai Institute of  Directors 
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
  สาขาไฟฟา 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

8,299,690 คูสมรสของ 
นางมณฑลี โชติสรยุทธ 

2530-ปจจุบัน 
 
2546-ปจจุบัน 
 

กรรมการผูจัดการ 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
กรรมการและกรรมการบริหาร 
บจก.เพลินพัฒน 

3. นายวิบูลยศักดิ์  อุดมวนิช 
กรรมการ, รองกรรมการผูจัดการ 
และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

49 - Directors Accreditation Program (DAP), 
  Thai Institute of Directors 
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
  สาขาไฟฟา 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ไมมี ไมมี 2530-ปจจุบัน 
 
2546-ปจจุบัน 

กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
กรรมการบริหาร 
บจก.เพลินพัฒน 

4.   นายพงษศักดิ์  ศิวะภัทรกําพล 
      กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ 

51 - Directors Accreditation Program (DAP), 
  Thai Institute of Directors 
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
  สาขาไฟฟา 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

5,895,830 ไมมี 2536-ปจจุบัน 
 
2533-2536 
 

กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
บรรณาธิการบริหารฝายวารสาร
ไมโครคอมพิวเตอร 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 

5. นายสมบูรณ  ชินสวนานนท  
       กรรมการและกรรมการอิสระ 

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

100,000 ไมมี 2538-ปจจุบัน  
 
2538-2542 

กรรมการและกรรมการอิสระ 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
รองกรรมการผูจัดการ 
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 

 



เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 
 

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง อาย ุ
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
การอบรมจาก IOD 

จํานวนการถอืหุนใน
บริษัท  (หุน)** 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง 

ผูบริหาร 
ประวัติการทํางาน 

5. รศ.ยืน  ภูวรวรรณ 
      กรรมการ 

53 - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
  (วิศวกรรมอุตสาหการ)    
  สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) 
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   
  (วิศวกรรมไฟฟา) 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

3,974,940 ไมมี 2546-ปจจุบัน 
 
2545-ปจจุบัน 
 
2533-ปจจุบัน 
2534-2543 

ที่ปรึกษาสํานักบริการคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
รองอธิการบดี ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
กรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
ผูอํานวยการ สํานักบริการคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

7. นายวัฒนา  เชียงกูล 
กรรมการ 

52 -  Directors Accreditation Program (DAP), 
  Thai Institute of Directors 
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
  สาขาไฟฟา 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

3,649,400 ไมมี 2545-ปจจุบัน 
 
2533-ปจจุบัน 
 
2540-2545 
 

กรรมการผูจัดการ 
บจก. โทเท็มส 
กรรมการ 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
ผูจัดการพัฒนาธุรกิจบํารุงรักษา 
บจก. เอบีบี 

8. นายไพรัช  สิฏฐกุล 
กรรมการ 

54 - Directors Accreditation Program (DAP), 
  Thai Institute of Directors 
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
  สาขาไฟฟา 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ไมมี ไมมี 2545-ปจจุบัน 
 
2517-ปจจุบัน 
 
2542-2545 
 
2540-2542 
 

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

9. นายประวิทย  ตันตวิศินชัย   
กรรมการตรวจสอบและกรรมการ 

 อิสระ 

48 - Directors Accreditation Program (DAP), 
  Thai Institute of Directors 
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต  การสอบบัญชี 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- บัญชีบัณฑิต 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ไมมี ไมมี 2542-ปจจุบัน 
       
2537-ปจจุบัน 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 
บริษัท เอ็ม เค เรสโตรองต จํากัด 

 



เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 
 

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง อาย ุ
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
การอบรมจาก IOD 

จํานวนการถอืหุนใน
บริษัท  (หุน)** 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง 

ผูบริหาร 
ประวัติการทํางาน 

10. นายสุทธิชัย  หยุน 
      กรรมการ 

59 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย 
กรุงเทพมหานคร (ACC) 

ไมมี ไมมี 2539-ปจจุบัน 
2514-ปจจุบัน 
 
2539-2541 
 

กรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
บรรณาธิการอํานวยการ 
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป 
รองประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท สยามอินโฟเทนเมนท จํากัด-
สถานีโทรทัศน ITV 

11. นายสมชาย  หาญจิตตเกษม  
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

43 - Directors Accreditation Program (DAP), 
  Thai Institute of Directors 
- MBA. ABILENE CHRISTIAN 
  UNIVERSITY, TEXAS, USA 

ไมมี ไมมี 2541-ปจจุบัน 
 
2540-ปจจุบัน  

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
รองกรรมการผูจัดการ 
บจก.เอ็ม เค เรสโตรองค 

12. นายยูจีน เอส เดวิส 
 กรรมการ 

48 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาการเงินและธุรกิจระหวางประเทศ  
มหาวิทยาลัยนิวยอรค  
สหรัฐอเมริกา 

ไมมี ไมมี 2541-ปจจุบัน 
 
2534-ปจจุบัน 
 
2533-2534 

กรรมการ 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
กรรมการผูจัดการ 
บมจ. ฟนันซา 
กรรมการผูจัดการ 
บจก. เชสเมนฮัตตัน (ประเทศไทย) 

13. นายวรสิทธิ์  โภคาชัยพัฒน  
      กรรมการ 

40 - ประกาศนียบัตรการพัฒนากรรมการบริษัท 
  สถาบันสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- ปริญญาโท คอมพิวเตอรและการบริหารระบบขอมูล 
  Bentley College ,Massachusetts,USA 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรและการบริหารธุรกิจ 
  Camegic-Mellon University,Pennsylvania,USA 

ไมมี ไมมี 2541-ปจจุบัน 
       
2534-ปจจุบัน 

กรรมการ 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
กรรมการบริหาร 
บมจ. ฟนันซา 

14. นายสาโรช  ล้ําเลิศประเสริฐกุล 
       ประธานกรรมการตรวจสอบและ  
       กรรมการอิสระ 

41 - Directors Certification Program (DCP), 
  Thai Institute of  Directors 
- บัญชีมหาบัณฑิต   
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ไมมี ไมมี 2543-ปจจุบัน 
 
2542-ปจจุบัน     
                           
2537-2542 

กรรมการผูจัดการ 
บริษัท ซีเอเอส แมเนจเมนท จํากัด 
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
กรรมการผูจัดการ 
บริษัท เอซีที แมเนจเมนท จํากัด 

 



เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 
 

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง อาย ุ
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
การอบรมจาก IOD 

จํานวนการถอืหุนใน
บริษัท  (หุน)** 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง 

ผูบริหาร 
ประวัติการทํางาน 

15. นางมณฑลี  โชติสรยุทธ 
      ผูชวยกรรมการผูจัดการ  
      สายงานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร 

46 การศึกษาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
วิทยาเขตปทุมวัน 

ไดนําจํานวนหุนไป
รวมกับคูสมรส 

คูสมรสของ 
นายทนง  โชติสรยุทธ 

2539-ปจจุบัน  
  

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
สายงานซีเอ็ดบุคเซน็เตอร 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 

16. นางกาญจนา  เจริญวงษ 
      ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
      สายงานขายและจัดจําหนาย 
 

47 วิทยาศาสตรบัณฑติ (บัญชี) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

48,380 ไมมี 2541-ปจจุบัน 
                  
          
2536-2538  
 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
สายงานขายและจัดจําหนาย 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายบริหารกลาง 
ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 

17. นางนุชนารถ  กองวิสัยสุข 
ผูชวยกรรมการผูจัดการ                  สายงาน
วารสาร 

 

49 บริหารธุรกิจ (การตลาด) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

140,290 ไมมี 2544-ปจจุบัน 
 
2542-2543 
 
 
2522-2542 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ  สายงานวารสาร 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
ผูอํานวยการกลุมวารสารดานอิเล็กทรอนิกส 
และอุตสาหกรรม  
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
ผูจัดการโฆษณากลุมวารสารดานอิเล็กทรอนิกส 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 

18. นายสันต สิมะสุวรรณรงค* 
ผูอํานวยการฝายวิศวกรรมและ  
สารสนเทศ 

32 วิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมการผลิต 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา  
พระนครเหนือ 

33,340 ไมมี 2546-ปจจุบัน 
 
2540-2546 
 
2540 

ผูอํานวยการฝายวิศวกรรมและสารสนเทศ 
บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น 
ผูจัดการฝายสารสนเทศ 
บจก. ไอทีซิตี้ 
ผูจัดการทั่วไป 
บจก. ไซเบอรซิตี้ 

19. นายวิโรจน ลักขณาอดิศร* 
ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคลและ
พัฒนาองคกร 

27 วิศวกรรมศาสตร  
สาขาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

ไมมี ไมมี 2546-ปจจุบัน 
 
2543-2546 
 
2541-2543 

ผูอํานวยการฝายวิโรจน ลักขณาอดิศร 
บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น 
ที่ปรึกษา  
บจก. โนโว ควอลิตี้ เซอรวิสเซส (ประเทศไทย)  
วิศวกรควบคุมคณุภาพ 
บจก. อีซูซุ มอเตอร (ประเทศไทย) 

20. นางสาวสจิพัฒน  พุมพึ่งพุทธ 
        ผูจัดการแผนกการเงิน 
 

41 บริหารการจัดการบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช 

10,000 ไมมี 2534-ปจจุบัน 
 
2528-2534 

ผูจัดการแผนกการเงิน 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
พนักงานการเงิน 
บจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 



เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 
 

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง อาย ุ
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
การอบรมจาก IOD 

จํานวนการถอืหุนใน
บริษัท  (หุน)** 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง 

ผูบริหาร 
ประวัติการ
ทํางาน 

 

21. นางสาวอารี  แซอึ้ง 
      ผูจัดการแผนกบัญชี 
 

32 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต  การสอบบัญชี 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- บริหารธุรกิจบัณฑิต   (บัญชี) 
  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

ไมมี ไมมี 
 

2544-ปจจุบัน 
 
2543-2544 
 
2537-.2543 

ผูจัดการแผนกบัญชี 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
ผูจัดการแผนกตรวจสอบภายใน 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
หัวหนาทีมตรวจสอบบัญชี 
บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด 

หมายเหตุ   * เปนผูบริหารที่ไมอยูในนิยามในประกาศของ สํานักงาน ก.ล.ต. 
                ** จํานวนการถือหุนในบริษัทของกรรมการและผูบริหารไดรวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะดวย 
 
 

 



เอกสารแนบ 2  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของ 
 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่เปนผูบริหารของบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่
เก่ียวของและกรรมการทีม่าจากผูถือหุนรายใหญ 
 

ผูถือหุนรายใหญ รายชือ่บริษัท บมจ. 
ซีเอ็ดยูเคชั่น 

บริษทัยอย 
ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร 

บริษทัรวม 
M&E 

บริษทัรวม 
เพลินพัฒน เนชั่นฯ MORGAN 

 1. นายธนาชัย  ธีรพัฒนวงศ x    x  
 2. นายทนง  โชติสรยุทธ /, ๏,  x / /, ๏   
 3. นายวิบูลยศักดิ์  อุดมวนิช /, ๏,  /  ๏   
 4. นายพงษศักดิ์  ศิวะภัทรกําพล /, ๏,  /     
 5. นายสมบูรณ  ชินสวนานนท /      
 6. รศ. ยืน  ภูวรวรรณ /      
 7. นายวัฒนา  เชียงกูล /      
 8. นายไพรัช  สฏิฐกุล /      
 9. นายประวิทย  ตันติวศินชัย /, **      
10. นายสุทธิชัย หยุน /    /, ๏  
11. นายสมชาย หาญจิตตเกษม /,**      
12. นายยจูีน ซอนเดอร เดวิส  /     / 
13. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน  /     / 
14. นายสาโรช  ลํ้าเลิศประเสริฐกลุ /, **      
15. นางมณฑลี โชติสรยุทธ  ๏,       
16. นางกาญจนา เจริญวงษ ๏,       
17 .นางนุชนารถ กองวิสัยสุข ๏,       
18. นายสันต สิมะสุวรรณรงค ๏      
19. นายวิโรจน ลักขณาอดิศร ๏      
20. นางสาวสจิพัฒน พุมพ่ึงพุทธ ๏,       
21. นางสาวอารี แซอึ้ง ๏,       
หมายเหตุ :    x = ประธานกรรมการ                 / =  กรรมการ          ** =  กรรมการตรวจสอบ           
                  ๏ =  ผูบริหาร                         =   ผูบริหารของบริษัทตามนยิามในประกาศของ สํานักงาน ก.ล.ต.   

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



เอกสารแนบ 3 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการ  บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)  แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  ประกอบดวยกรรมการ
จํานวน  3  ทาน  คือ  นายสาโรช  ลํ้าเลิศประเสริฐกุล  เปนประธานกรรมการตรวจสอบ  นายประวิทย ตันติวศินชัย  
และ  นายสมชาย   หาญจิตตเกษม  เปนกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบแตละทานไมไดเปนเจาหนาที่
บริหารหรือพนักงานของบริษัท และมีนายวชิรธรรม ศิริอาชาวัฒนา เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หนาที่  และความรับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินใหมีการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีอยางถูกตอง และมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ  สอบทานใหบริษัทมีระบบการ
ควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอบทานการดําเนินงานของบริษัท ในการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่
เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความโปรงใส พิจารณาคัดเลือก และเสนอแตงตั้ง
ผูสอบบัญชีและคาสอบบัญชีประจําป 

ในรอบป 2546 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมทั้งสิ้นจํานวน 6 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได
ประชุมอยางสม่ําเสมอรวมกับผูสอบบัญชี  ฝายจัดการ ฝายบัญชีและฝายตรวจสอบภายในของบริษัท   เพื่อพิจารณา
สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546  กอนนําเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัท  และรวมกันพิจารณาในการจัดทํารายงานทางการเงิน ใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี  การ
เปดเผยขอมูลอยางเพียงพอตามที่กฎหมายกําหนด    ตลอดจนรับฟงคําช้ีแจงจากผูสอบบัญชี  และขอเสนอแนะภายหลัง
การตรวจสอบรวมกับฝายจัดการและผูที่เกี่ยวของในการสอบทานขอมูลที่สงใหหนวยงานกํากับดูแล  คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดมีการประชุมอยางสม่ําเสมอกับผูตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน  พิจารณาใหความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบประจําปของผูตรวจสอบภายในสําหรับป 2546   พิจารณา
รายงานของฝายตรวจสอบภายในรวมกับฝายจัดการของบรษิัทและรวมกันพิจารณาปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
และตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น สวนการดูแลดานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ ไดมี
การประชุมแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นรวมกับฝายจัดการ เพื่อพิจารณาการจัดการความเสี่ยงของธุรกิจ อยางไรก็ตาม
คณะกรรมการตรวจสอบกําลังดําเนินการเพื่อใหมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อมีหนาที่และความรับผิดชอบ
โดยตรง  คณะกรรมการตรวจสอบไดกําหนด ติดตามและดูแลสงเสริมใหหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมีผล
ในเชิงปฏิบัติ  นอกจากนี้  คณะกรรมการตรวจสอบไดติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย  รวมทั้งการพิจารณารายการที่อาจเกี่ยวโยงกัน  เพื่อใหเกิดความโปรงใส  คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา  
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทไมมีรายการที่กระทบตอบริษัทที่เปนสาระสําคัญและไดรายงานผลตอ
คณะกรรมการบริษัทแลว 

 

 
    ( นายสาโรช  ลํ้าเลิศประเสริฐกุล ) 
    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
                29  มีนาคม  2547 


