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 สวนที่ 1 
ขอมูลสรุป 

 
 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)  ดําเนินธุรกิจผลิตหนังสือและวารสารเชิงวิชาการ  เพ่ือพัฒนาความรู
ความสามารถของคนไทย ในทิศทางที่เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ  รับจัดจําหนายหนังสือทั้งที่ผลิตเอง 
และหนังสือจากสํานักพิมพอ่ืน  นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเปนผูดําเนินงานรานหนังสือ ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และราน
หนังสือเครอืขาย ซึ่งประกอบดวยราน  Book  Variety  และ ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยหลายแหง ทั้งในกรุงเทพฯ 
และตางจังหวัด โดยเปนรานหนังสือที่มีจํานวนสาขามากที่สุด  มียอดขายมากที่สุดในประเทศไทย และมีรายได
รวมจากสวนนี้มากถึงประมาณ 84% ของรายไดรวมท้ังหมดของบริษัทฯ 
 จากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ที่ชะลอตัวลงต้ังแตชวงกลางป 2547 เปนตนมา อันเปนผล       
มาจากการปรับราคาน้ํามันในประเทศอยางตอเนื่อง  ภาวะเงินเฟอที่เพ่ิมสูงขึ้น  และปญหาความไมสงบในภาคใต 
รวมถึงสภาพการแขงขันที่สูงขึ้น  ซึ่งปจจัยเชิงลบเหลานี้สงผลกระทบตอการใชจายของประชาชน    แตในสวน
ของธุรกิจหนังสือไดรับผลกระทบไมมากนัก เพราะยังคงมีการเติบโตของสาขาเดิมอยูที่ประมาณ 5.90% ซึ่งถือวา
ยังนาพอใจสําหรับสถานการณเชนนี้ และเมื่อรวมกับการเปดสาขาใหมเพ่ิมขึ้น  ทําใหรายไดรวมของรานซีเอ็ด  
บุคเซ็นเตอรและรานในเครือ เพ่ิมขึ้นเปน 19.70%    ในขณะที่รายไดรวมของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้นประมาณ 18.75%  
เพราะธุรกิจการจัดจําหนายหนังสือ และธุรกิจสํานักพิมพของบริษัทฯ มีอัตราการเติบโตนอยกวาธุรกิจคาปลีก
หนังสือ 
 นอกจากนั้น  ในชวงครึ่งปหลังของป 2548  มหีนังสือที่นาสนใจตามกระแสความนิยมของกลุมผูอาน
หลากหลายวงการ  เชน ลูกคากลุมที่สนใจธรรมะ ลูกคากลุมที่สนใจวรรณกรรมแปล และลูกคาที่ชอบละครชุด
เกาหลี  รวมถึงลูกคาที่สนใจเรื่องการเมืองในภาวะที่การเมืองไทยขาดเสถียรภาพ  ซึ่งเปนสินคาที่มีอัตรากําไร
ขั้นตนสูง จึงสงผลใหกําไรสุทธิเพ่ิมขึ้นจากปกอนถึง 60% 

เมื่อดูในภาพรวมของธุรกิจหนังสือยังคาดวานาจะมีการเติบโตตอเนื่องดวยตัวเลข 2 หลักไปอีกหลายป   
ดังนั้น  บริษัทฯ จึงยังคงเนนการเปดรานหนังสือเพ่ิมขึ้นทั่วประเทศ  และเพ่ิมบทบาทในฐานะผูจัดจําหนายหนังสือ
แกสํานักพิมพอ่ืนมากขึ้นใหสอดคลองกัน  สวนบทบาทของสํานักพิมพนั้น  บริษัทฯ ยังคงเนนการผลิตหนังสือที่มี
คุณภาพ  มีอายุยาว  และมีขนาดตลาดใหญเพียงพอ  โดยไมเนนการเพิ่มจํานวนชื่อเรื่องมากขึ้นกวาเดิม  ซึ่งใน 
ธุรกิจทั้งสามสวนนี้  บริษัทฯ สามารถรักษาความเปนรายใหญที่สุดไวไดอยางชัดเจน ในธุรกิจรานหนังสือและผู  
จัดจําหนายหนังสือ  สวนในธุรกิจสํานักพิมพ  บริษัทฯ ก็ยังคงบทบาทการเปนสํานักพิมพชั้นนํารายหนึ่งของ
เมืองไทยไวไดเชนกัน 

ผลการดําเนินงานสําหรับป  2548 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิเปนเงิน 187.91 ลานบาท คิดเปน 5.54% ตอ
รายไดรวม  หรือคิดเปนกําไรตอหุน 0.63 บาท  (ป 2547  กําไรสุทธิสําหรับป  ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547  
เปนเงิน 116.96  ลานบาท  หรือคิดเปน 4.09% ตอรายไดรวม หรือมีกําไรตอหุน 0.41 บาท)  โดยกําไรสําหรับ 
งวดนี้ เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 70.95 ลานบาท คิดเปน 60.66% 
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บริษัทฯ ประกาศจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานตั้งแต 1 มกราคม 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2548 ในอัตรา 0.59 บาทตอหุน จากกําไรสวนที่บริษัทฯ มิไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล โดยบริษัทฯ ได
จายเงินปนผลระหวางกาล  สําหรับผลการดําเนินงานของ 3 ไตรมาสแรกในป 2548 ไปแลวเปนเงิน 0.30 บาทตอ
หุน ดังนั้นบริษัทจะจายเงินปนผลเพ่ิมเติมอีกในอัตราหุนละ 0.29 บาท   โดยกําหนดวันปดสมุดทะเบียนเพ่ือสิทธิ
ในการรับเงินปนผล ในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2549 เวลา 12.00 น. และกําหนดจายเงินปนผลในวันอังคารที่ 23 
พฤษภาคม 2549 

ในป 2549  บริษัทฯ จะขยายสาขาของราน ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร อยางตอเนื่อง  เพราะยังเชื่อมั่นวาธุรกิจ
หนังสือของประเทศไทยมีโอกาสเติบโตไดอีกมาก  โดยบริษัทฯ จะปรับปรุงรูปแบบธุรกิจ ใหสามารถทํากําไรไดดี
ขึ้น  ทดลองรูปแบบใหมๆ มากขึ้น เพ่ือใหเหมาะกับขนาดชุมชนแตละแหงที่แตกตางกัน  และจะเนนการเพิ่ม
บทบาทการเปนผูจัดจําหนายหนังสือและสํานักพิมพมากขึ้น  เพ่ือใหสอดคลองกับทิศทางการเติบโตของธุรกิจ
หนังสือในภาพรวม  นอกจากนั้น  บริษัทฯ จะเนนการพัฒนาระบบสารสนเทศ  ระบบการสื่อสารระหวางสาขา    
ทั่วประเทศสํานักงานใหญ  และระบบศูนยกระจายสินคา  เพ่ือรองรับการใหบริการที่หลากหลายเพิ่มขึ้น           
ในอนาคต  เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน  และลดโอกาสการสูญเสียตางๆ ลง      

 
 

(ผูลงทุนควรอานรายละเอยีดขอมูลในสวนที่ 2 กอนตัดสินใจซื้อหลักทรัพย) 
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สวนที่ 2 
บริษัททีอ่อกหลักทรัพย 

 
ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย  :   บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)   
ประเภทธุรกิจ                 : ประกอบธุรกิจหลักคือ  ผลิตหนังสือและวารสารเชิงวิชาการ  รับจัดจําหนาย

หนังสือ  และดําเนินงานรานหนังสือ ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และ Book  Variety ทั้ง
ในกรุงเทพฯ  และตางจังหวัด   

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

ที่ต้ังศูนยกระจายสินคา    : เลขท่ี  99 หมู 1 ถนนกิ่งแกว  ตําบลราชาเทวะ  อําเภอบางพลี  สมุทรปราการ 
10540 

เลขทะเบียนบริษัท          : 0107536000285 
web site : www.se-ed.com 
โทรศัพท                     :  0-2739-8000, 0-2352-1111 
โทรสาร                 :  0-2751-5999, 0-2325-3333 
e – mail :    ir@se-ed.com 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                     แบบ 56-1 ประจําป 2548 

 

1. ปจจัยความเสี่ยง 
ปจจัยที่อาจทําใหเกิดความเสี่ยงตอการลงทุนของผูลงทุน  หรือไดรับผลกระทบตอผูออกหลักทรัพย  มีดังนี้ 

ความเสี่ยงเกีย่วกับภาวะการขาดแคลนบุคลากรที่เชีย่วชาญเฉพาะดาน   บุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญและมีความสามารถเฉพาะดาน นับเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุด ในการผลิตหนังสือและวารสารเชิง
วิชาการตางๆ รวมถึงการสรางสรรคผลงานอื่น ในธุรกิจที่บริษัทฯ ดําเนินงาน  ซึ่งสวนใหญเปนธุรกิจบุกเบิก   

บริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของกลุมบุคลากรขางตน  จึงไดจัดใหมีโครงการ ESOP ขึ้นมา เพ่ือให
ผลตอบแทนในรูปของหุนแกพนักงาน เปนการจูงใจใหพนักงานของบริษัทฯ มีกําลังใจในการสรางการเติบโตให
บริษัทฯ ในระยะยาว  โครงการนี้ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทแกกรรมการ พนักงาน และผูรับชวงซื้อหลักทรัพย ใน
เดือนธันวาคม ป 2544  นอกจากนั้น  บริษัทฯ ยังไดจัดใหมีการฝกอบรมแกพนักงานอยางตอเนื่อง รวมท้ังมีการ
พัฒนาวัฒนธรรมองคกรขึ้นมา เพ่ือพัฒนาศักยภาพของพนักงานใหดีขึ้น  ทํางานไดอยางมีความสุขมากขึ้น 

 

ความเสี่ยงทางดานชองทางการจัดจําหนาย   ชองทางการจําหนายที่สําคัญสวนหนึ่งของบริษัทฯ   
มาจากการเปดรานหนังสือของตนเองชื่อ  ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และ Book  Variety  ตามศูนยการคาชั้นนํา   รวมทั้ง
ซูเปอรเซ็นเตอรทั่วไป  ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด  ซึ่งมีน้ําหนักรายไดถึงประมาณ 84.12% ของรายไดรวม
ของบริษัทฯ ในป 2548 

บริษัทฯ จึงกระจายความเสี่ยงโดยการที่มิไดผูกมัด  หรือเปดทําการเฉพาะศูนยการคาใดศูนยการคาหนึ่ง  
แตเปดกระจายอยูหลายกลุมผูประกอบการ  โดยสวนใหญทําสัญญาเชาระยะยาว  หรือเซงพ้ืนที่  เพ่ือใหมี
เสถียรภาพเรื่องพ้ืนที่ขายในระดับหนึ่ง  ดังนั้น หากศูนยการคาหรือซูเปอรเซ็นเตอรรายใดประสบปญหา  หรืออยู
ในภาวะใดๆ ที่ไมสามารถเปดดําเนินการตอได  หรือมีนโยบายตอผูเชาเปล่ียนแปลงไปจากเดิม  บริษัทฯ ก็จะ
สูญเสียรายไดไปเพียงบางสวนเทานั้น 

นอกจากนั้น  บริษัทฯ ยังไดประกนัความเสียหายของทรัพยสินและสินคาของบริษัทฯ ไวอยางครอบคลุม 
เพ่ือลดความเสี่ยงที่คาดไมถึงเกี่ยวกับภัยตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับศูนยกระจายสินคาและสาขาทั้งหลายของบริษัทฯ 

ความเสี่ยงทางดานการละเมิดลิขสิทธิ์หนังสือ   การผลิตหนังสือเชิงวิชาการ  อาจมีความเสี่ยงที่จะ
ถูกฟองรองกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ผูอ่ืนได  เชน  นักเขียนหรือสํานักพิมพละเมิดลิขสิทธิ์โดยที่บริษัทฯ ไมทราบมากอน  
แลวมอบหมายใหบริษัทฯ เปนผูจัดพิมพ  และ / หรือจัดจําหนายให  บริษัทฯ ในฐานะผูพิมพหรือผูจัดจําหนาย อาจ
ถูกฟองรองจากเจาของลิขสิทธิ์ได  ดงันั้น  จึงเปนส่ิงที่กองบรรณาธิการของบริษัทฯ และหนวยงานรับจัดจําหนาย
ของบริษัทฯ ตองทํางานอยางรอบคอบและระมัดระวังมากขึ้น ไมวาจะเปนการคัดเลือกตนฉบับที่จะนํามาผลิต  
หรือหนังสือที่จะรับมาจัดจําหนาย   เพ่ือไมใหเกิดปญหาละเมิดลิขสิทธิ์ผูอ่ืน  นอกจากนั้น  เพ่ือลดโอกาสความ
เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นดังกลาว  บริษัทฯ จึงไดระบุในเงื่อนไขสัญญา ที่ผูเขียนหรือเจาของหนังสือ  จะตองเปนผู
ยืนยันวาผลงานของตนมิไดละเมิดลิขสิทธิ์ผูหนึ่งผูใด  และหากมีปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้น  จะยินยอม
รับผิดชอบคาเสียหายทั้งหมดที่บริษัทฯ ตองจายจากการละเมิดดังกลาวดวย 

อยางไรก็ตาม  ปญหาเหลานี้เกิดขึ้นนอยมาก  และมูลคาผลกระทบไมมีนัยสําคัญ 
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ความเสี่ยงในเรื่องผลิตภัณฑลาสมัย  หรือถูกส่ืออืน่ทดแทน   ในปจจุบันเทคโนโลยีทางดาน
คอมพิวเตอร ไดรับการพัฒนาอยางรวดเร็ว  จึงทําใหหนังสือในกลุมคอมพิวเตอร ซึ่งบริษัทฯ เปนผูนําตลาดดวย
รายหนึ่ง มีอายุการขายสั้นลงกวาเดิม  และเริ่มมีการใชส่ืออิเล็กทรอนิกส  เขามาแทนที่หนังสือบางประเภทและการ
ใชงานบางรูปแบบ  บริษัทฯ จึงปรับทิศทางโดยเนนการเลือกผลิตหนังสือที่มีอายุยาวและขายดี เปนสัดสวนมากขึ้น  
รวมท้ังไดจัดทําเว็บไซตชื่อ www.se-ed.com เพ่ือใหผูที่สนใจไดทราบขาวสารหนังสือออกใหมไดรวดเร็วขึ้น   

อยางไรก็ตาม  จากสถิติในตางประเทศ  พบวาแมส่ืออิเล็กทรอนิกสจะพัฒนาอยางรวดเร็ว  แตก็ยังตองใช
เวลาอีกนานพอสมควร กวาจะเริ่มมีน้ําหนักกระทบตอธุรกิจหนังสืออยางมีนัยสําคัญ  ซึ่งเมื่อถึงเวลาดังกลาว  
บริษัทฯ ก็จะปรับตัวรับกับกระแสดังกลาวไดทันทวงที  เพราะไดเตรียมโครงสรางพ้ืนฐานไวรองรับแลว 

ความเสี่ยงเกีย่วกับการขาดแคลนสินคาและวัตถุดิบ   กระดาษเปนวัตถุดิบที่สําคัญในการผลิต
หนังสือ  และมีการเปล่ียนแปลงดานราคาแปรผัน ตามความตองการของตลาดและตามปริมาณการผลิต อยู
ตลอดเวลา  แตเนื่องจากหนังสือที่บริษัทฯ ผลิตขึ้น มีกลุมเปาหมายที่มีกําลังซื้อและมีการศึกษา  จึงทําใหบริษัทฯ 
สามารถใชนโยบายปรับราคา ตามสภาพตนทุนที่แทจริงไดเปนระยะๆ  จึงไมไดรับผลกระทบมากนัก 

ความเสี่ยงเกีย่วกับอุตสาหกรรมการพิมพ   เนื่องจากบริษัทฯ ไมไดลงทุนสรางโรงพิมพเปนของ
ตนเอง  จึงทําใหบริษัทฯ ไมมีความเสี่ยงจากการลงทุน    และไมไดรับผลกระทบในเชิงลบจากการแขงขันตัดราคา
กันในอุตสาหกรรมการพิมพ  ในการนี้  บริษัทฯ เลือกใชโรงพิมพหลายแหงเปนฐานรองรับการผลิต  ซึ่งทําให
สามารถควบคุมคาใชจายไดอยางเหมาะสม จากสถานการณการแขงขันเสนอราคาคาพิมพอยูตลอดเวลา  และยัง
สามารถกําหนดระยะเวลาการผลิตไดอยางแนนอนอีกดวย 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
2.1  ประวัติความเปนมา   บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) (SE-EDUCATION Public 

Company Limited)  ไดจดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ 10  ตุลาคม  ป 2517  ดวยทุนจดทะเบียน 99,000 บาท  โดย
มีวัตถุประสงคหลักในการดําเนินธุรกิจที่เอ้ืออํานวยตอการศึกษาหาความรู เพ่ือพัฒนาความรูความสามารถของคน
ไทย ในสาขาที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศ  โดยกลุมผูเริ่มกอต้ังทั้งหมดประกอบดวย วิศวกรไฟฟา 10 คน ทีจ่บ
การศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย  ซึ่งตางก็เคยมีประสบการณในการทํากิจกรรม
เผยแพรความรู จากชุมนุมวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาฯ ในขณะที่เปนนิสิตมาแลว  และตระหนักดีวา
ประเทศไทยยังขาดแคลนการพัฒนาสื่อความรูเชิงวิชาการอยูมาก 

การเปลี่ยนแปลงผูถือหุนรายใหญ (ขอมูล ณ วันปดสมุดทะเบียน) 

29 พ.ย. 2548 26 พ.ย. 2547 1 ธ.ค. 2546 
รายชือ่ผูถือหุน 

จํานวนหุน % จํานวนหุน % จํานวนหุน % 

บริษัท จีเอ็มเอม็ แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) 42,422,200 13.20 - - - - 

HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD. 32,600,000 10.14 28,250,000 8.99 15,000,000 7.01 

นายฤทธิ์  ธีระโกเมน 22,851,790 7.11 22,851,790 7.27 21,035,960 9.84 

บริษัท ซีเอ็ดยเูคชั่น จํากัด (มหาชน) 19,783,600 6.16 19,783,600 6.30 - - 

บริษัท เนชั่นมัลติมีเดียกรุป จํากัด (มหาชน) 150 0.00 46,384,250 14.76 51,979,410 24.31 

บริษัทฯ ไดรับอนุญาตใหเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ในภาคอุตสาหกรรม
บริการ  หมวดธุรกิจส่ือและสิ่งพิมพ (Media&Pubishing) ต้ังแตป  2534  และแปลงสภาพเปนบริษัทมหาชน เมื่อ
วันที่ 29 เมษายน ป 2536  ปจจุบัน บริษัทฯ มีชื่อเรียกสั้นๆ  ซึ่งเปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย คือ ซีเอ็ด (SE-ED)  
ซึ่งยอมาจากคําเต็มวา Science, Engineering and Education 

ในระยะเริ่มแรก  บริษัทฯ ผลิตวารสารรายเดือน เซมิคอนดัคเตอรอิเล็กทรอนิกส  และเปนผูแทนจําหนาย
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสจากตางประเทศ   

ในป 2521 เริ่มผลิตวารสารรายเดือน ทักษะฉบับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ซึ่งเปนวารสารทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สําหรับเยาวชนและผูสนใจทั่วไป   

ในป 2522  เริ่มผลิตวารสารรายเดือน มิติที่ 4  เพ่ือเสริมสรางจินตนาการและความคิดสรางสรรค  และ
กระตุนผูที่ไมชอบวิทยาศาสตรหนักๆ ใหหันมาสนใจวิทยาศาสตรมากขึ้น 

ในป 2523  เริ่มผลิตหนังสือวิชาการดานวิศวกรรมศาสตรและวิทยาศาสตร ออกจําหนาย  ตอมาไดขยาย
สายงานผลิตออกมาเปน ฝายผลิตตําราและหนังสือเชิงวิชาการ 

ในป 2526  ผลิตวารสารรายเดือน ไมโครคอมพิวเตอร  และเริ่มผลิตหนังสือดานไมโครคอมพวิเตอร
ออกจําหนาย  พรอมๆ กันนี้  หมวดหนังสือบริหาร / การจัดการ ของบริษัทฯ ก็เริ่มตนอยางจริงจัง  โดยเนน



                                                                                                                                                                                                                                    แบบ 56-1 ประจําป 2548  

 

หนังสือที่สามารถชวยคนทํางานใหทํางานไดดีขึ้น  มากกวาจะเนนหนังสือที่คาดวาจะขายดีเพียงชวงใดชวงหนึ่ง 
เทานั้น 

ในป 2528  บริษัทฯ เริ่มใชระบบการจัดจําหนายหนังสือแบบ Standing Order ที่ดัดแปลงขึ้นใหเหมาะสม
กับธุรกิจหนังสือของไทย  และไดรวมวารสาร ทักษะฉบับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และวารสาร มิติที่ 4 เขา
ดวยกัน  โดยเปล่ียนชื่อใหมเปนวารสาร รูรอบตัว  ซึ่งตอมาก็ไดเปล่ียนรูปเลมและเนื้อหาใหทันสมัยมากขึ้น  และ
เปล่ียนชื่อใหมเปน UpDATE  ขณะเดียวกันก็ไดขยายสายงานผลิตหนังสือสงเสริมเยาวชนขึ้นมาอยางจริงจัง  เพ่ือ
บุกเบิกหนังสือสาระความรูสําหรับเยาวชน  ซึ่งตอมาในป 2529  วิทยาศาสตรอานสนุก การตูนชุดเสริมความรูชุด
แรก  ก็ไดออกวางตลาดและไดรับการตอบรับเปนอยางดี 

บริษัทฯ บุกเบิกธุรกิจวารสารและหนังสือเชิงวิชาการ อยางตอเนื่องมาเปนลําดับ  จนกลายเปนสํานักพิมพ
สาระความรูชั้นนํา  และมีระบบจัดจําหนายที่เปนที่ยอมรับวาดีที่สุดในธุรกิจหนังสือ  และไดเริ่มบทบาทการเปน
ผูรับจัดจําหนายหนังสือใหกับสํานักพิมพอ่ืนที่ผลิตหนังสือประเภทใกลเคียงกันดวย 

แมวาบริษัทฯ จะมียอดขาย  และมีการเติบโตอยางนาพอใจ เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมหนังสือโดยเฉล่ีย  
โดยบริษัทฯ เปนสํานักพิมพที่มียอดขายสูงสุดในระบบรานหนังสือ  และเปนผูจัดจําหนายหนังสือรายใหญที่สุดดวย
ในขณะนั้น  แตก็พบวามีขอจํากัดที่จํานวนรานหนังสือที่ดีมีนอยเกินไป  ทําใหหนังสือที่บริษัทฯ ผลิตขึ้นมา ไม
สามารถกระจายออกไปและจัดวางไดอยางเหมาะสม  ยอดขายที่ไดสําหรับหนังสือแตละเรื่อง จึงไมสามารถทําได
มากขึ้นกวาเดิมนัก 

เมื่อทําการสํารวจตอมา  พบวารานหนังสือเดิมไมพรอมจะขยายงาน  และไมพรอมจะปรับปรุงไดมาก
กวาเดิมเทาไรนัก  ขณะที่ระยะเวลาดังกลาว  ศูนยการคายุคใหมกําลังทยอยเปดอยางตอเนื่อง  โดยบริษัทฯเชื่อมั่น
วาศูนยการคาเหลานั้น  นาจะเปนแมเหล็กที่ทําใหเกิดชุนชนขนาดใหญ  และทําใหพฤติกรรมของคนไทย
เปล่ียนแปลงวิถีสัญจรไป  ดังนั้น  ถาจะทําใหคนไทยหาหนังสืออานไดงายขึ้น  ก็ควรมีรานหนังสือที่ดีใน
ศูนยการคาเหลานั้น  แตเนื่องจากการลงทุนตองใชเงินลงทุนสูงมาก  และเปนเรื่องที่ยังไมเคยมีใครบุกเบิกอยาง
จริงจังมากอน  บริษัทจึงตัดสินใจที่จะเริ่มธุรกิจรานหนังสือในศูนยการคาชั้นนํา  เพ่ือไมใหกระทบกระเทือนกับราน
หนังสือเดิม  ซึ่งสวนมากอยูตามตึกแถว   

ดังนั้น  ในไตรมาสที่ 3  ป 2533  บริษัทฯ จึงยื่นเรื่องเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย  และเริ่มโครงการรานหนังสือ “ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร”  ขึ้น  เพ่ือใหคนไทยไดมีโอกาสหาซื้อหนังสือดีๆ 
ไดสะดวกขึ้น  และเปนการรองรับการเติบโตของตลาดหนังสือทั้งหมด  โดยมีทิศทางเนนการเปดรานในศูนยการคา
ชั้นนํา  รานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรจะจําหนายหนังสือที่บริษัทฯ ผลิตขึ้นเอง และหนังสือของสํานักพิมพอ่ืนดวย  เพ่ือให
มีความสมบูรณในฐานะรานหนังสือทั่วไป  ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรเปดดําเนินการสาขาแรกในปลายป 2534 ที่
ศูนยการคาฟอรจูนทาวน  โดยเนนการเปนศูนยหนังสือสาระและบันเทิง สําหรับครอบครัวและคนทํางาน 

ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรเริ่มเปดในซูเปอรเซ็นเตอร เปนครั้งแรกในไตรมาสที่ 3 ป 2539  ที่โลตัสซูเปอรเซ็นเตอร  
สาขาพัทยา เพราะเห็นวาซูเปอรเซ็นเตอรเปนทิศทางใหมของธุรกิจคาปลีก ที่จะเพิ่มความสําคัญมากขึ้นในอนาคต      
และจะเปนทําเลที่เหมาะสมสําหรับธุรกจิรานหนังสือในอนาคตระยะยาว    หลังจากที่ไดปรับรูปแบบของซีเอ็ด   
บุคเซ็นเตอรใหเปนโฉมใหม  ที่เนนการใชสีสดใสใหดูทันสมัยขึ้น  เนนการออกแบบชั้นหนังสือที่สามารถผลิตได
งายขึ้น  และมีตนทุนต่ําลง  เพ่ือความรวดเร็วในการเปดสาขาใหม  และเนนการพัฒนาศูนยกระจายหนังสือ (Book 
Distribution Center) ใหมีขีดความสามารถที่จะรองรับปริมาณงานไดถึง 600 สาขา  โดยในป 2549 มีแผนการเพิ่ม
พ้ืนที่ศูนยกระจายหนังสือ จากเดิมประมาณ 7,400 ตารางเมตร เปนประมาณ 10,000 ตารางเมตร  หรือเพ่ิมขึ้น
ประมาณ 35%  ตลอดจนไดพัฒนาโมเดลของการอยูรอดและการเติบโต ที่ไดพัฒนาและทดลองใชมาจนเหมาะสม
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แลว  จึงทําใหซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรมีความพรอมในการเติบโตอยางแข็งแรง  และสามารถเปดสาขาใหมๆ ไดอยาง
รวดเร็ว  ดวยตนทุนและคาใชจายดําเนินการที่ตํ่าลง  และมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงขึ้น   

นอกจากนั้นยังพัฒนาความสัมพันธกับศูนยการคา  และซูเปอรเซ็นเตอรรายใหญทุกราย  จนไดรับความ
ไววางใจในฐานะพันธมิตรธุรกิจที่สําคัญของแตละแหง  ทําใหมีโอกาสพัฒนารูปแบบธุรกิจอยางตอเนื่อง  ใน
ปจจุบันถือไดวา ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรเปนเชนรานหนังสือที่มีพัฒนาการอยางตอเนื่อง  และเติบโตอยางรวดเร็ว  จนมี
จํานวนสาขาและมียอดขายมากที่สุดในประเทศไทย  และเปนแกนหลักของการเติบโตของบริษัทฯ ต้ังแตป 2540 
เปนตนมา 

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ เปนที่นาพอใจมาโดยตลอด  แตเมื่อประเทศไทยประสบกับภาวะเศรษฐกิจที่
ถดถอยอยางรุนแรง จนเขาขั้นวิกฤตหลังจากกลางป 2540 เปนตนมา  ซึ่งกอใหเกิดสภาพการปดตัวของธุรกจิและ
การวางงานเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก  กําลังซื้อโดยรวมลดลง  ธุรกิจหนังสือโดยรวมก็ไดรับผลกระทบอยางรุนแรง
ดวยเชนกัน  คูคารายใหญของบริษัทฯ หลายรายที่เปนรานหนังสือ ประสบปญหาขาดทุนและขาดสภาพคลองทาง
การเงินอยางหนัก  สงผลทําใหบริษัทฯ ตองสํารองเปนหนี้สูญจํานวนมาก  การที่กําลังซื้อของประชาชนโดยรวม
ลดลง  รานหนังสือชะลอการสั่งซื้อ  และบริษัทฯ ระมัดระวังการปลอยสินเชื่อ เพ่ือรักษาระดับหนี้สูญไมใหสูง
เพ่ิมขึ้น  ตลอดจนการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้น  ตางก็สงผลใหยอดขายสงสําหรับหนังสือที่ผลิตขึ้น รวมท้ังหนังสือที่
บริษัทฯ รับจัดจําหนายใหกับสํานักพิมพอ่ืน  ไมสามารถขายไดตามที่ควรจะเปน  ประกอบกับยอดขายสวนตางๆ 
ตกลงมากตามสภาวะเศรษฐกิจป 2541 จึงเปนปแรกที่บริษัทฯ ประสบปญหาการขาดทุน นับจากบริษัทฯ เขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 

อยางไรก็ตาม  การที่ไดประสบกับปญหาเศรษฐกิจที่รุนแรง  ก็ทําให บริษัทฯ ไดเริ่มทบทวนโครงสราง
ธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือใหมีความเขมแข็งระยะยาว  มีการกระจายความเสี่ยงอยางเหมาะสม  และไดปรับปรุง
โครงสรางทางการเงินอยางจริงจัง  โดยไดเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับปญหาทางเศรษฐกิจที่ไมแนนอนไวในระดับหนึ่งในป  
2541  และกําหนดมาตรการทางการเงินที่รัดกุม  เพ่ือใหบริษัทฯ สามารถชําระเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินไดหมด  และมีสภาพคลองทางการเงินที่เพียงพอ ท่ีจะขยายงานไดโดยไมติดขัด  ดังนั้นภายในป 2542 
บริษัทฯ ก็สามารถพลิกฟนสภาพการทํากําไรขึ้นมาไดอีก  มีสภาพคลองทางการเงินอยูในระดับที่นาพอใจ  และ
ขยายการเติบโตไดอยางตอเนื่อง 

บริษัทฯ ไดยายสํานักงานทั้งหมด จากซอยตระกูลสุข  ถนนอโศก-ดินแดง  ซึ่งไดอยูมาตั้งแตป 2526  มาที่
อาคารเนชั่นทาวเวอร เสร็จส้ินในตนป  2544  หลังจากที่ไดยายสํานักงานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรทั้งหมด มาลวงหนา
แลวตั้งแตกลางป 2541 เพ่ือใหมีพ้ืนที่ทํางานมากขึ้น เพ่ิมความสะดวกในการประสานงาน  และเพ่ือรองรับการ
เติบโตของบริษัทฯ ไดอีกมาก 

ในป 2546 บริษัทฯ ไดยายศูนยกระจายสินคาของบริษัทฯ   มาที่เลขท่ี  99  หมู 1  ถนนกิ่งแกว  ตําบล
ราชาเทวะ อําเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 เพ่ือขยายศูนยกระจายสินคาของบริษัทฯ ใหมีขนาดใหญขึ้น เพ่ือ
รองรับการเติบโตในอนาคต 

2.2 การประกอบธุรกิจ   บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลัก 3 สวน  คือ 
1. ธุรกิจรานหนังสือ  โดยเปนผูดําเนินงานราน ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และ Book  Variety และศูนยหนังสือ

มหาวิทยาลัยหลายแหง ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด  รวมทั้งการขยายตัวในลักษณะเครือขาย  และการ
บริหารพื้นที่ขายในรูปแบบตางๆ (มีสัดสวนรายได 84.12% ของรายไดรวมป 2548) 

2. ธุรกิจรับจัดจําหนายหนังสือ  โดยจัดจําหนายใหกับหนังสือของบริษัทฯ เอง และสํานักพิมพอ่ืน  เพ่ือ
จําหนายใหกับรานหนังสือทั่วไป  รวมท้ังชองทางการขายอื่นๆ  
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3. ธุรกิจสํานักพิมพ  โดยผลิตหนังสือ วารสารเชิงวิชาการและสาระความรู  รับจางโฆษณาเพื่อจัดพิมพลงใน
วารสารรายเดือนที่บริษัทฯ ผลิตขึ้น  รับจางพิมพหนังสือ  เปนผูจัดงานประจาํป Thailand Electronics & 
Industrial Technology  และงานแสดงสินคาทางเทคโนโลยีเฉพาะทางอีกหลายงาน  จัดคายเยาวชน SE-ED 
Kiddy Camp  และจัดฝกอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการ 

ในธุรกิจทั้งสามสวนนี้  บริษัทฯ มีบทบาทในฐานะที่เปนผูนําตลาดรายใหญของธุรกิจแตละสวน  ซึ่งแตละ
สวนตางเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  ทําใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน  และสามารถสรางมูลคาเพ่ิมโดยรวมใหกับ
บริษัทฯ ไดเปนอยางดี 

นอกจากนั้น  ต้ังแตป 2527  บริษัทฯ ยังเขาไปถือหุนรอยละ 25 ในบริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด  ซึ่งมีทุนชําระ
แลวเทากับ 400,000 บาท  บริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด ประกอบธุรกิจเปนสํานักพิมพ โดยเปนผูผลิตวารสารเทคนิค
และผลิตหนังสือวิชาชีพดานวิศวกรรมศาสตร และมอบหมายใหบริษัทฯ เปนผูจัดจําหนายหนังสือให 

บริษัทฯ เขาถือหุนรอยละ 99.93 ในบริษัท ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร จํากัด (จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 
2544)  ซึ่งมีทุนชําระแลวเทากับ 100,000 บาท  แตมิไดดําเนินธุรกิจใดๆ  เพราะมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันบุคคล
อ่ืนนําชื่อ ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  ไปจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม  ซึ่งอาจทําใหเกิดความเขาใจผดิ คิดวาเปนกิจการ
เดียวกันเทานั้น 

ในป 2546 บริษัทฯ เขาถือหุนรอยละ 28.75 ในบริษัท เพลินพัฒน จํากัด (จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 
2545)  ซึ่งมีทุนชําระเต็มมูลคาหุน เทากับ 80,000,000 บาท  และในป 2548 บริษัทฯ ไดเพ่ิมสัดสวนการถือหุน
เปนรอยละ 48.82  จากทุนจดทะเบียนจํานวน 170,000,000 บาท ซึ่งมีทุนชําระแลวเทากับ 124,350,000 บาท  
โดยบริษัท เพลินพัฒน จํากัด ประกอบกิจการโรงเรียนในนาม โรงเรียนเพลินพัฒนา  ซึ่งตั้งอยูบนถนนพุทธมณฑล 
สาย 2  เปดสอนในระดับตั้งแตเตรียมอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาปที่ 6  โดยเริ่มเปดรับนักเรียนอยางเปนทางการ 
ในปการศึกษา 2547   ซึ่งถือเปนการรวมตัวครั้งสําคัญของพันธมิตรที่รักงานการศึกษากวา 70 คน จากกลุมตางๆ 
ไดแก พอแม  ผูปกครอง ครู นักวิชาการ  ผูบริหารโรงเรียน  รวมกับองคกรเอกชนที่มีบทบาทสําคัญในสถาบัน
ครอบครัวและการศึกษา เพ่ือสรางสรรคโรงเรียนตนแบบแนวคิดใหม บนกระบวนการที่หลากหลาย  โดยวางแนว
ทางการบริหารจัดการ การออกแบบหลักสูตร  ตลอดจนวิธีการเรียนรู   เพ่ือสรางเยาวชนใหมีความสุข  มีความ
รอบรู  มีประสิทธิภาพ และมีทักษะที่จําเปน ท่ีจะเปนพลเมืองคุณภาพใหม  และเชื่อมไปสูความเปนนานาชาติ   
 

บริษัท เพลินพัฒน จํากัด  มีผูถือหุนรายใหญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ดังนี้ 
สัดสวนถือหุน 

ผูถอืหุนรายใหญ จํานวนหุน (%) มูลคาที่จาย
ชําระ (%) 

1. บริษัท ซีเอ็ดยเูคชั่น จํากัด (มหาชน)   48.82 30.56 
2. นายฤทธิ์  ธีระโกเมน   11.76 16.08 
3. บริษัท รักลูก แฟมิล่ี กรุป จํากดั (เดิมช่ือ บริษัท แปลนพับลิชช่ิง จํากัด) 4.12 5.63 
4. นางธิดา พิทักษสินสุข   2.74 3.35 
5. นางสาวกรองทอง บุญประคอง   2.35 3.22 
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3.  การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 
3.1  ลักษณะผลิตภัณฑและบริการที่สาํคัญ   ผลิตภัณฑและบริการที่สําคัญ ที่บริษัทฯ ดําเนินการ

อยู มีดังนี้ 

1. หนังสือ  ปจจบัุน  บริษัทฯ เปนผูผลิตหนังสือสูระบบรานหนังสือ ซึ่งเปนรายใหญของประเทศ  โดยเปนผู
บุกเบิก  และเปนผูนําตลาดในสาขาคอมพิวเตอร  อิเล็กทรอนิกส  วิศวกรรมศาสตรสาขาอื่นๆ  หนังสือ
สงเสริมเยาวชน  หนังสือการบริหาร / การจัดการ  หนังสือการพัฒนาตนเอง  และหนังสืออางอิง 

2. วารสาร  ปจจบัุน  บริษัทฯ เปนผูผลิตวารสารทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 9 ฉบับ  ดังนี้ 
 วารสารเซมิคอนดัคเตอรอิเล็กทรอนิกส   เปนวารสารรายเดือน  เนนหนักดานการใหความรูใน
สาขาอิเล็กทรอนิกส  เริ่มออกจําหนายตั้งแตป 2517 

 วารสาร UpDATE   เปนวารสารรายเดือน  เนนหนักดานการใหความรูในเรื่องที่แปลกใหม ทันสมัย
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่นาสนใจ  แกผูตองการพัฒนาตนเอง และติดตามความกาวหนาของ
เทคโนโลยีในโลกปจจุบัน  เริ่มออกจําหนายตั้งแตป 2521 

 วารสาร MICROCOMPUTER  เปนวารสารรายเดือน  เนนหนักดานการใหความรูในสาขา
ไมโครคอมพิวเตอร  เริ่มออกจําหนายตั้งแตป 2526 

 วารสาร Hobby Electronics  เปนวารสารรายเดือน  เนนหนักดานการใหความรูดานอิเล็กทรอนิกส
แกเยาวชน และประชาชนทั่วไปที่เริ่มสนใจ  เริ่มออกจําหนายตั้งแตตนป 2534  

 วารสาร MICROCOMPUTER USER  เปนวารสารรายเดือน  เนนหนักดานการใหความรูในสาขา 
ไมโครคอมพิวเตอร แกผูใชงานทั่วไป  เริ่มออกจําหนายตั้งแตปลายป 2536 

 วารสาร Industrial Technology Review  เปนวารสารรายเดือน  เนนหนักในการใหความรูดาน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แกวิศวกรโรงงานและผูใชงานทั่วไป  เริ่มออกจําหนายตั้งแตกลางป  2537 

 วารสาร Mechanical Technology  เปนวารสารราย 2 เดือน  เริ่มออกจําหนายตั้งแตกลางป 2544 
 วารสาร The Absolute Sound & Stage เปนวารสารรายเดือนดานภาพและเสียงในบาน รถยนต 
สตูดิโอ ระบบเครื่องเสียงและแสงสีบนเวที เริ่มออกจําหนายตั้งแตปลายเดือนพฤษภาคม ป 2545 

 วารสาร Extreme Technology เปนวารสารรายเดือนที่นําเสนอเนื้อหาดานเทคโนโลยีและอุปกรณ
ไฮเทครุนใหมๆ  นําเสนอขาวสารผลิตภัณฑ เทคโนโลยีใหมๆ เริ่มออกจําหนายตั้งแตปลายเดือน
ตุลาคม ป 2546 

รายไดของบริษัทฯ ในสวนนี้  จะเกิดจากรายไดจากการขายวารสาร  รายไดจากการรับลงโฆษณา  และ
รายไดจากการจัดทําหนังสือพิเศษ   
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3.   การรับจัดจําหนายหนังสือ  บริษัทฯ เปนผูจัดจําหนายหนังสือที่บริษัทฯ  ผลิตขึ้นเอง และยังรับจัดจําหนาย
หนังสือใหสํานักพิมพและองคกรอื่น ที่มีผลิตภัณฑสอดคลองกับทิศทางของบริษัทฯ  โดยขายสงใหรานหนังสือ
ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ทั่วประเทศไมนอยกวา 800 ราย  ขายใหกับสถาบันการศึกษาโดยตรง  และยัง 
จัดจําหนายผานทาง ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  Book  Variety  และศูนยหนงัสือมหาวิทยาลัยบางแหง  ซึ่งเปนราน
หนังสือของบริษัทฯ เองดวย 

ปจจุบัน  บริษัทฯ มีหนังสือที่ผลิตขึ้นเองและยังจัดจําหนายอยูมากกวา 1,200 ชือ่  และรับจัดจําหนาย
ใหกับหนวยงานและสํานักพิมพอ่ืนอีกมากกวา 2,800 ชื่อโดยประมาณ   และเปนผูจัดจําหนายหนังสือเขาสู
ระบบรานหนังสือรายใหญที่สุดในประเทศไทย   

4.   ธุรกิจรานหนังสือ ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร   (SE-ED Book Center หรือ SBC)  บริษัทฯ เปนผูดําเนินงาน
ราน ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร และ Book Variety ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด  รวมท้ังการขยายตัวในลักษณะ
เครือขาย  และการบริหารพื้นที่ขายในรูปแบบตางๆ  (มีสัดสวนรายได 84.12 % ของรายไดป 2548)  ราน
หนังสือซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  เปนรานหนังสือทั่วไปขนาดกลาง  ที่มีลักษณะการออกแบบและการจัดวางสินคา
ทันสมัย  มีประสิทธิภาพการขายที่ดี  และเนนการเปดในทําเลที่อํานวยความสะดวกใหแกคนทั่วไป     ให
สามารถหาซื้อหนังสือที่ดีไดงายขึ้น  สวนใหญจึงตั้งอยูในซูเปอรเซ็นเตอรชั้นนํา (เชน  เทสโกโลตัส  บ๊ิกซี  และ
คารฟูร  เปนตน), ศูนยการคาชั้นนํา (เชน  เซ็นทรัล  เดอะมอลล  โรบินสัน  ฟวเจอรปารครังสิต  ฟวเจอรปาร
คบางแค  ศูนยการคาชั้นนาํของตางจังหวัด  เปนตน) และสถาบันการศึกษา (เชน  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  มหาวิทยาลัยสยาม  มหาวิทยาลัยขอนแกน  
เปนตน) โดยเปดในรูปแบบตางๆ กัน  ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด    

นอกจากนั้น  ยังไดเปดรานหนังสือในอีกชื่อหนึ่งวา Book Variety (ซึ่งเปนชื่อเดียวกับรายการโทรทัศนที่
ซีเอ็ดบุคเซน็เตอรผลิตขึ้น และออกอากาศทาง UBC 8 และตอมาไดยายมาออกอากาศทาง TTV1 ) เพ่ิมขึ้นมา
ต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2545  ซึ่งถือวาเปนรานอีกรูปแบบหนึ่งของซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรดวย   

จนถึงส้ินป 2548  บริษัทฯ เปด ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร และรานในเครือทั้งหมด (Book Variety,  ศูนยหนังสือ
ในมหาวิทยาลัย  และรานเครือขาย) ไดรวมท้ังส้ิน 200 สาขา  โดยเปนสาขาที่ยังเปดดําเนินการอยูจํานวน 190 
สาขา  อยูในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล  94 สาขา  และอยูในตางจังหวัดอีก 96 สาขา  ในจํานวนทั้งหมดนี้
เปนรานที่  บริษัทฯ บริหารเองเบ็ดเสร็จ 183 สาขา  เปน รานเครือขายซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร (ซึ่งเปนรานที่ไดรับ
ความชวยเหลือเต็มรูปแบบ  โดยซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร เปนผูจัดสงสินคาให)  จํานวน 4 สาขา  และเปน ราน
เครือขายซีเอ็ด (เปนรานที่ไดรับความชวยเหลือไมเต็มรูปแบบ  รานสั่งสินคาเอง)  จํานวน 3 สาขา   และยังเขา
ไปบริหารพื้นที่ขายหนังสือและวารสารในซูเปอรเซ็นเตอร  ในศูนยการคา  ใน Tesco Lotus Express  ใน
รูปแบบตางๆ กันอีกประมาณ 209 จุดบริการ 

ปจจุบัน ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร นับเปนเครือขายรานหนังสือที่มีจํานวนสาขา และมียอดขายมากที่สุดใน
ประเทศไทย 
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ขอมูลจํานวนสาขาของซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร และรานในเครือ ณ วันสิ้นป 

รายการ 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 
สาขาที่เพ่ิมข้ึนในป 2 1 1 4 2 2 10 13 12 19 28 27 22 31 26 

จํานวนสาขารวมที่เปดไปแลว 2 3 4 8 10 12 22 35 47 66 94 121 143 174 200 
จํานวนสาขาที่ปดในป - - - - - - - - - (1) - - (3) (1) (5) 
รวมสาขาที่เปดดําเนินการอยู 2 3 4 8 10 12 22 35 47 65 93 120 139 169 190 
จํานวน kiosk ที่เปดดําเนินการอยู 1 1 2 2 2 2 5 8 11 17 28 37 39 42 44 
จํานวนจุดขายยอยที่เปดดําเนนิการอยู - - - - - - - - - - 2 63 75 115 165 
รวมจุดขายทั้งสิน้ที่เปดดําเนินการอยู 3 4 6 10 12 14 27 43 58 82 123 220 253 326 399 

หมายเหตุ -  มีการจัดประเภทสาขาใหมใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน  ทําใหจํานวนสาขาอาจตางจากเอกสารของบริษัทฯ กอนหนานี้  โดยคําวา
สาขา ในที่น้ี รวมสาขาขนาดเล็ก (20-50 ตร.ม.) เขาไปดวย  kiosk  หมายถึง  การเปดในลักษณะแผงลอยขายหนังสือพิมพและ
นิตยสารเปนหลัก   จุดขายยอย หมายถึง การเขาไปบริหารสินคาในมุมหนังสือ (รวมหนังสือพิมพและนิตยสารดวย) ในซูเปอร
เซ็นเตอรของโลตัส  รวมทั้งใน Tesco Lotus Express โดยบริษัทฯ รับผิดชอบในการบริหารสินคาเทานั้น  การขายเปนหนาที่ของ
เจาของพื้นที่ 

- ณ ส้ินป 2548  มีสาขาที่เปดดําเนินการอยู 190 สาขา โดยเปนสาขาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  94 สาขา และสาขาใน
ตางจังหวัด 96 สาขา  ในจํานวนดังกลาว มีสาขาขนาดเล็กอยูจํานวน 11  สาขา 

- ณ ส้ินป 2548  มีสาขาที่เปดดําเนินการอยูในชื่อของ ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  จํานวน 163 สาขา, Book Variety จํานวน 14 สาขา, ศูนย
หนังสือมหาวิทยาลัย จํานวน 4 สาขา  และชื่ออ่ืนอีกจํานวน 9 สาขา 

- ณ ส้ินป 2548  มีรานเครือขายซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  (บริษัทฯ รับผิดชอบการจัดหาสินคาใหทั้งหมด) ที่เปดดําเนินการอยูจํานวน 4 
สาขา  และมีจํานวนรานเครือขายซีเอ็ด (บริษัทฯ ใหความชวยเหลือพิเศษ  โดยอนุญาตใหใชชื่อซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร หรือรานเครือขาย
ได  แตจัดหาสินคาเอง) ที่เปดดําเนินการอยู จํานวน 3  สาขา   มี  kiosk  44 จุด   และมีจุดขายยอย   165 จุด 

5.   กิจกรรมอืน่ ๆ  บริษัทฯ ยังมีกิจกรรมเพิ่มเติม  ดังนี้ 
• จัดงานประจําป  Thailand Electronics & Industrial Technology  เพ่ือเปนการสงเสริมอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกสของประเทศ   
• จัดคายกิจกรรมเยาวชน SE-ED Kiddy Camp  สําหรับเยาวชนอายุ 8-14 ป โดยจะจัดในชวงปดเทอม

การศึกษา 
• รายการ Book Variety  เปนรายการเกี่ยวกับวงการหนังสือ  ออกอากาศทาง TTV 1 Nation Channel 

ทุกวันเสารเวลา 9.00 – 9.30 น. 
•    จัดงานอบรมทางดานวิศวกรรมศาสตร  และจัดงานสัมมนาวิชาการเฉพาะทาง  เชน  งาน Thailand 

Network  และ  Thailand Metrology  เปนตน 
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3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 
นโยบายและลักษณะการตลาด 
กลยุทธทางการตลาด   บริษัทฯ เปนผูบุกเบิกธุรกิจหนังสือเชิงวิชาการประเภท How-to มาตลอด

ระยะเวลามากกวา 30 ป และมีภาพพจนที่ดี ในฐานะผูนําทางดานหนังสือและวารสารเชิงวิชาการดานเทคโนโลยี
รายใหญของประเทศ  จึงทําใหการดําเนินงานในสวนอื่นๆ ของบริษัทฯ ไดรับความนาเชื่อถือตามไปดวย  และมี
โอกาสประสบความสําเร็จสูงขึ้น  ในดานการตลาดนั้น บริษัทฯ เนนในประเด็นตอไปนี้ 

• เนนการขยายสาขาของซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และเครือขายในรูปแบบตางๆ กัน ใหมีจํานวนเพิ่มขึ้น เพ่ือ
รองรับการเติบโตของธุรกิจหนังสือโดยรวมในอนาคต  เนนการเลือกทําเลที่มีศักยภาพสูงระยะยาว  ที่
สามารถอํานวยความสะดวกใหกลุมเปาหมายไดมากที่สุด  และสามารถทํากําไรระยะยาวไดเทานั้น 

• เนนการสรางมูลคาเพ่ิมรวมสูงสุด  โดยใชจุดแข็งของบริษัทฯ ที่มีรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรและเครือขาย ซึ่ง
เปนชองทางการขายปลีกเปนของตนเอง  และเนนการพัฒนาโมเดลการจัดจําหนายหนังสือ ใหเหมาะกับ
หนังสือแตละประเภท  เพ่ือใหมีโอกาสเขาถึงกลุมเปาหมายไดเหมาะสมขึ้น และมีความเสียหายนอยลง 

• ใหความสําคัญในการกําหนดทิศทาง  การวางแผนการผลิต  และการคัดเลือกหนังสือใหม  ใหเหมาะสม
กับความตองการของตลาด  เพ่ือทําใหสินคาหลักของบริษัทฯ มีวงจรชีวิตอยูในตลาดยาวนาน  และ
สามารถทํากําไรในระยะยาวได 

• เนนการพัฒนาเครื่องมือและชองทางการประชาสัมพันธ  เพ่ือใหมีโอกาสประสบความสําเร็จไดสูงขึ้นตั้งแต
เริ่มวางตลาด 

• เนนการสรางความสัมพันธกับคูคาในระดับตางๆ เพ่ือใหเกิดความประทับใจในการทํางานรวมกัน  และทํา
ใหมีโอกาสทางธุรกิจสูงขึ้น 

นโยบายราคาของบรษิัทฯ   บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดราคาสินคาของบริษัทฯ ที่ผลิตขึ้น ใหสอดคลอง
กับกําลังซื้อของกลุมเปาหมาย  สอดคลองกับตนทุนการผลิตที่แทจริง  และสามารถทํากําไรไดระยะยาวอยาง
เหมาะสม  ในกรณีที่สินคาเปนวารสารที่ผลิตขึ้นเอง ซึ่งรายไดจากการขายวารสารไมสามารถรองรับนโยบายนี้ได
โดยตรง  จะอาศัยรายไดจากการขายโฆษณามาเปนรายไดหลักแทน 

การจําหนายและชองทางการจําหนาย   บริษัทฯ เปนผูจัดจําหนายหนังสือและวารสาร สูรานซีเอ็ด  
บุคเซ็นเตอร  Book Variety รานเครือขายรูปแบบตางๆ  และรานหนังสืออ่ืนๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด  
รวมท้ังสถาบันการศึกษา  โดยบริหารชองทางการจัดจําหนาย แบงตามประเภทของลูกคาและสินคาหรือบริการ  
ดังนี้ 

1. ลูกคาขายปลีกหนังสือและวารสาร   ไดแก  กลุมเปาหมายที่เปนบุคคลทั่วไป  บริษัทฯ จําหนายผาน
รานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร   Book Variety และรานเครือขายรูปแบบตางๆ ที่เปดไปแลวจํานวน 200 สาขา 
โดยเปนสาขาที่ยังเปดดําเนินงานอยูจํานวน 190 สาขา  ซึ่งจํานวนนี้ไดรวมรานเครือขาย 7 สาขา (ขอมูล 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548)  ซึ่งเปนศูนยรวมส่ือความรูความบันเทิง สําหรับครอบครัวและคนทํางาน   
โดยเปดดําเนินการตามศูนยการคาชั้นนํา และซูเปอรเซ็นเตอรทั่วไป  ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด  และ
ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
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2. ลูกคาขายสงหนังสือและวารสาร  คือ  กลุมรานหนังสืออ่ืน ทั้งรายใหญและรายยอยทั่วประเทศไม
นอยกวา 800 ราย  โดยบริษัทฯ จะจัดสงหนังสือของบริษัทฯ ไปสูรานคาตางๆ ในเขตกรุงเทพฯ เอง
ทั้งหมด  สวนการจัดสงหนังสือไปยังรานหนังสือในตางจังหวัด  บริษัทฯ จะใชบริการของบริษัทรับสงพัสดุ
ของเอกชน แลวแตความเหมาะสม 
สําหรับการจัดจําหนายวารสารที่บริษัทฯ ผลิตขึ้นเอง ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  บริษัทฯ จะติดตอกับ
สายสงหลายราย เพ่ือกระจายวารสารไปยังรานคายอยในแตละพ้ืนที่  สวนในเขตตางจังหวัด บริษัทฯ จะ
ติดตอกับสายสง ซึ่งปจจุบันมีเพียง 2 ราย เพ่ือกระจายวารสารสูรานคายอยในตางจังหวัดตอไป  
สําหรับระบบการจัดจําหนายหนังสือ เพ่ือสงรานหนังสือสวนใหญในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  บริษัทฯ 
จะใชระบบการจดัจําหนายหนังสือที่เรียกวา Standing Order  ซึ่งเปนระบบการจัดจําหนายที่บริษัทฯ 
พัฒนาขึ้น  ซึ่งเปนสวนผสมระหวางการฝากขายและการขายขาด   สําหรับรานหนังสือในตางจังหวัด   
สวนใหญบริษัทฯ จะใชระบบการจัดจําหนายแบบขายขาด  และรับคืนไดจํานวนหนึ่ง 

3. ลูกคาใชบริการโฆษณาในวารสาร  ไดแก  กลุมลูกคาอุตสาหกรรม  คอมพิวเตอร  และอิเล็กทรอนิกส  
ซึ่งลูกคาที่ใชบริการโฆษณานี้ มีทั้งลูกคาที่ใชบริการโฆษณาเปนรายป หรือที่ใชบริการโฆษณาเปนครั้ง
คราว  
ทั้งนี้ลูกคาทั้งหมดของบริษัทฯ  มิไดเปนบริษัทในเครือ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือเปนบริษัทที่เกี่ยวของ
กันกับบริษัทฯ  และไมมีขอผูกพันใดๆ กับบริษัทฯ ในอนาคต 

ภาวะการแขงขัน 
ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน   ธุรกิจหนังสือถือวาเปนอุตสาหกรรมหนึ่ง ที่ยังคงมีอัตราการ

เติบโตอยางตอเนื่อง  คาดวามีอัตราการเติบโตประมาณ 10 -15% ในระหวางป 2543 ถึง 2549  เพราะขนาด
ตลาดยังเล็ก  และยังมีชองวางทางการตลาดอยูมาก  จึงทําใหมีผูสนใจเขามามากในธุรกิจสํานักพิมพ  ธุรกิจราน
หนังสือ  และธุรกิจวารสาร  การแขงขันจึงเริ่มมีมากขึ้น  แตกถื็อวามีสวนชวยกระตุนใหขนาดของตลาดใหญขึ้นได
อยางรวดเร็ว 

อยางไรก็ตาม  บริษัทฯ ยังคงมีอัตราการเติบโตที่ดีในธุรกิจรานหนังสือ  ธุรกิจสํานักพิมพ  และธุรกิจรับจัด
จําหนาย  เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีจุดแข็งที่ชัดเจน  และเปนการเติบโตที่เกื้อหนุนกัน  สวนธุรกิจวารสารใน
ภาพรวม ไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง และมีการแขงขันรุนแรง โดยเฉพาะอยางยิ่งวารสาร
ดานคอมพิวเตอร  ซึ่งมีการตัดราคาคาโฆษณากันมาก  แตในกลุมวารสารดานอเิล็กทรอนิกสและอุตสาหกรรม  
ยังคงมีการเติบโตที่นาพอใจอยู 

โอกาสและอุปสรรค   เนื่องจากภาครัฐบาลสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนไดรับการศึกษาที่สูงขึ้น และมี
นโยบายใหไทยเปนสังคมแหงการเรียนรู  เพ่ือใหทันตอการพัฒนาของโลก  ขณะเดียวกันก็มีหนังสือที่นาสนใจออก
ใหมเปนจํานวนมาก  ทําใหกระแสการอานเพ่ิมสูงขึ้น  ส่ิงเหลานี้เปนปจจัยที่ทําใหธุรกิจหนังสือ  ซึ่งเดิมมีขนาดเล็ก
มาก สามารถขยายตัวไดอยางตอเนื่อง  ประกอบกับการเรงขยายตัวของซูเปอรเซ็นเตอรในชวงที่ผานมา  ทําให
บริษัทฯ มีทําเลสําหรับรานหนังสือใหมๆ ของซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  เพ่ิมตามไปดวย  บริษัทฯ ในฐานะที่เปนผูผลิต
และจัดจําหนายหนังสือรายใหญของประเทศ  และเปนเจาของเครือขายรานหนังสือที่ใหญที่สุด  ที่มีความพรอมใน
การขยายงานไดหลากหลายรูปแบบ  ทั้งยังมีสภาพคลองทางการเงินสูง  จึงทําใหมีศักยภาพการเติบโตอยาง
ตอเนื่องไดมากกวาคาเฉล่ียของอุตสาหกรรม   
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อยางไรก็ตาม  การเติบโตของจํานวนสาขาของบริษัทฯ ในสวนที่เติบโตตามการเติบโตของซูเปอรเซ็นเตอร
ตางๆ  อาจไดรับผลกระทบบาง โดยชะลอตัวลงในกรณีที่รัฐบาลยังไมผอนผันกฎหมายผังเมืองควบคุมการขยาย
สาขาของซูเปอรเซ็นเตอร     

ปจจัยสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จของธรุกิจ (Key Success Factors)   ปจจัยที่สงผลใหบริษัทฯ 
เปนบริษัทส่ิงพิมพที่อยูในระดับแนวหนาของประเทศ  และมีบทบาทมากขึ้นในการดําเนินธุรกิจในอนาคต  
สามารถสรุปโดยสังเขปดังนี้ 

• นโยบายธุรกจิที่ชัดเจนและจําเปนตอการพัฒนาประเทศ  นับแตเริ่มกอต้ัง บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจ
ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากรของประเทศ ในสาขาที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด  
ดังนั้น จึงเติบโตไปไดอยางตอเนื่องตามการพัฒนาประเทศ  และไมไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ
รุนแรงนักนอกจากนั้นการที่บริษัทฯ มีนโยบายที่จะมีจริยธรรมที่ดี  และสนับสนุนอุตสาหกรรมหนังสือให
เติบโตไปดวยกัน ทําใหภาพพจนของบริษัทฯ มีความชัดเจน  เปนที่ยอมรับ  และไดรับความไววางใจจาก
ทุกฝายที่เกี่ยวของ 

• มีเครื่องมอืและสวนประกอบทางธุรกิจที่เอือ้ตอการดําเนินธรุกิจในอนาคต  เนื่องจากปจจุบัน
โครงสรางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีสวนเกื้อหนุนกัน  ทําใหมีโอกาสประสบความสําเร็จไดสูงขึ้น ที่
สําคัญคือ  
1. บริษัทฯ  มีชองทางการจัดจําหนายและมีระบบการจัดจําหนายเอง  โดยผานรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  

และ Book  Variety ซึ่งถือวาเปนชองทางการจัดจําหนายที่สําคัญ  เพราะกระจายอยูตามชุมชนที่
สําคัญทั่วประเทศ  และมีจํานวนสาขามากที่สุด  ทําใหมีโอกาสไดรับการเสนอทําเลใหพิจารณากอน  
และยังสงผลใหเกื้อหนุนตอธุรกิจการรับจัดจําหนายหนังสือ ใหมีโอกาสการเติบโตตามไปดวย  และ
สงผลกลับมาทําใหธุรกิจรานหนังสือมีตนทุนต่ําลง  นอกจากนั้นยังสงผลใหการผลิตหนังสือมีโอกาส
ประสบความสําเร็จสูงขึ้นอีกดวย 

2. บริษัทฯ มีส่ือและเครื่องมือการประชาสัมพันธเปนของตนเอง  ไดแก วารสารที่บริษัทฯ ผลิตขึ้นเอง  
รายการโทรทัศน Book Variety เว็บไซต www.se-ed.com  และการใหบริการฟรีอีเมลและฟรีโฮสติ้ง
ผาน www.se-ed.net   

• จํานวนและขนาดของคูแขงขัน   เนื่องจากธุรกิจหนังสือ เปนธุรกิจหนึ่งที่มีการเติบโตอยางตอเนื่อง  
และยังมีศักยภาพการเติบโตไดอีกมาก  ทั้งการเขามาไมยากนกั  จึงทําใหมีผูสนใจเขาสูวงการน้ีมากมาย
ในแตละป  ทั้งในสวนธุรกิจสํานักพิมพ และธุรกิจรานหนังสือ  แมจะมีการปดตัวไปมากเชนเดียวกัน  แต
เนื่องจากแตละรายตางก็พยายามสรางความแตกตาง  จึงทําใหธุรกิจหนังสือคึกคัก  และทําใหฐานผูอาน
ขยายกวางขึ้น  จึงไมมีผลกระทบรุนแรง 

นอกจากนั้น  การที่บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจครบวงจรทั้งในฐานะสํานักพิมพ  ผูจัดจําหนาย  และรานหนังสือ  
ทําใหไดรับประโยชนในทางใดทางหนึ่งอยูเสมอ ไมวาผูมาใหมจะเขามาในธุรกิจสวนใดก็ตาม  จึงยิ่งทําให
เกิดผลกระทบตางๆ ไมมากนัก 
สําหรับธุรกิจรานหนังสือนั้น  มีการแขงขันเพ่ิมขึ้น จากการที่มีผูประกอบการรายใหญจากธรุกิจอ่ืนหลาย
ราย ใหความสนใจเขามาทําธุรกิจรานหนังสือมากขึ้น  แตก็มีการแบงลูกคาตามสวนผสมของสินคาใน
ราน  และตามทําเล  ทําใหไมไดรับผลกระทบมากนัก  ขณะที่บริษัทฯ อยูในฐานะผูนําตลาดรายใหญที่สุด  
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มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง  ไดรับการยอมรับจากผูอานหนังสือทั่วไป  และมีความพรอมในการขยาย
สาขามากที่สุด  จึงสามารถรักษาระยะหางไวไดมาก  เนื่องจากไดเปรียบเรื่องการไดเลือกทําเลที่ดีกอน  
และมีตนทุนการดําเนินการที่ตํ่ากวา มีการคาดการณวา ธุรกิจรานหนังสือในอนาคต  จะเติบโตจาก
ผูประกอบการรายใหญที่มีความพรอมเพียงไมกี่รายเทานั้น 

• สวนแบงการตลาด   แมบริษัทฯ จะเปนผูนําตลาดในทั้ง 3 บทบาท  คือ  รานหนังสือ  ผูรับจัด
จําหนายหนังสือ  และสํานักพิมพ  แตก็ยังมีสวนแบงการตลาดไมมากนัก  ที่มากที่สุดจะเปนธุรกิจราน
หนังสือ ซึ่งบริษัทฯ มีสวนแบงตลาดมากที่สุดประมาณไมนอยกวา 20%  ซึ่งเปนสถานการณเดียวกันกับ
ในตางประเทศ ที่ไมมีใครจะมีสวนแบงการตลาดไดมากนกั 

สําหรับในธุรกิจรับจัดจําหนายหนังสือสูระบบรานหนังสือ  บริษัทฯ มีสวนแบงการตลาดสูงที่สุด  สวน
ธุรกิจสํานักพิมพ บริษัทฯ จะมีสวนแบงตลาดเปน 1 ใน 3 ลําดับแรกของตลาดในรานหนังสือ  ขึ้นอยูกับ
วาปใดสํานักพิมพรายใด จะมีหนังสือเดนมากนอยกวากัน 

• สินคาทดแทน   การพัฒนาเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็ว ทั้งดานอุตสาหกรรมและธุรกิจ  ทําใหเกิด
ความจําเปนที่จะตองเรียนรูส่ิงใหม พัฒนาความรูเพ่ือไมใหเสียเปรียบในการแขงขัน  แตไมวาเทคโนโลยี
ทางการสื่อสารและคอมพิวเตอร จะกาวหนาไปไกลถึงเพียงใด  หนังสือก็ยังเปนส่ือเดียวที่ใหความรูได
สะดวกทุกที่ ทุกเวลา ราคาถูก และมีอายุยาวนาน 

• อํานาจตอรองของผูซื้อและผูขาย   เนื่องจากธุรกิจหนังสือมีโครงสรางเง่ือนไขการคาเปนมาตรฐาน
ระดับหนึ่ง  และมีผูประกอบการมากราย โดยไมมีใครผูกขาดตลาดอยางชัดเจน และยังมีความจําเปนตอง
พ่ึงพากัน  ทําใหปญหาในการตอรองมีไมมากนัก    อยางไรก็ตาม   เนื่องจากมีผูประกอบการคาปลีก
รายใหญจากธุรกิจอ่ืน ขยายงานเขามาในธุรกิจรานหนังสือหลายราย  จึงอาจทําใหเกิดการตอรองเงื่อนไข
การคากับสํานักพิมพ และผูจัดจําหนายหนังสือมากขึ้นตามธรรมชาติของธุรกิจคาปลีกทั่วไป  แตยังไมมี
ผลกระทบตอธุรกิจหนังสือโดยรวมเทาใดนัก เนื่องจากรานเหลานั้น ยังมีสัดสวนการตลาดไมมากนักใน
ขณะนี้ 

3.3 การจัดหาผลติภัณฑหรือบริการ 
3.3.1  หนังสือที่รับจัดจําหนาย   ปจจุบันหนงัสือที่บริษัทฯ รับจัดจําหนายไปยังระบบรานหนังสือ

ทั่วประเทศนั้น  จะมาจากสํานักพิมพของบริษัทฯ เอง  และสํานักพิมพอ่ืนอีกมากกวา 478 ราย  ที่ติดตอมาให 
สายงานรับจัดจําหนายของบริษัทฯ เปนผูจัดจําหนายใหทั่วประเทศ  โดยบริษัทฯ จะพิจารณารับตอเมื่อเห็นวา 
เปนผลิตภัณฑที่สอดคลองกับทิศทางของบริษัทฯ และมีโอกาสการขายที่เปนไปได  

3.3.2  หนังสือและสินคาอื่น ที่ซีเอ็ดบุคเซน็เตอรรับมาจําหนายเองโดยตรง       ซีเอ็ด บุค
เซ็นเตอรจะรับสินคามาจาก 2 ทางใหญ  คือ  จากหนังสือที่สายงานรับจัดจําหนายของบริษัทฯ เปนผูจัดจําหนาย
ทั่วประเทศ  และอีกทางหนึ่งซึ่งเปนสวนใหญ จะเปนการรับสินคามาจัดจําหนายโดยตรง  โดยมีแผนกการตลาด
ของสายงานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร เปนผูพิจารณาคัดเลือกนําเขามาจําหนาย 
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3.3.3  หนังสือและวารสารที่บริษัทฯ เปนผูผลิตเอง   สวนนี้จะมีสายงานผลิตหนังสือ และสาย
งานวารสารของบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบในการกําหนดทิศทาง  และคัดเลือกตนฉบับที่จะนํามาผลิต  จนกระทั่งถึง
ขั้นตอนการผลิตออกมาเปนรูปเลม  เพ่ือสงใหสายงานจัดจําหนายของบริษัทฯ นําไปวางตลาด  

อัตราการใชกําลังการผลิต   เนื่องจากบริษัทฯ ไมมีโรงพิมพเอง  ดังนั้นการผลิตหนังสือและวารสาร จะมี
หนวยงานภายในรับผิดชอบดูแลการผลิตครบวงจร  และกระจายงานพิมพไปตามโรงพิมพตางๆ ใหเหมาะสมกับ
กําหนดการผลิต  ดังนั้นอัตราการผลิตจริง จึงสามารถเพิ่มหรือลดได โดยไมเกิดอัตราสูญเปลาใด ๆ 

วัตถุดิบและผูจําหนายวัตถุดิบ   กระดาษเปนวัตถุดิบหลักที่สําคัญของบริษัทฯ  โดยบริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบ
จากผูจําหนายในประเทศทั้งจํานวน (ไมมีการนําเขาจากตางประเทศโดยบริษัทฯ)  กระดาษที่ใชในการผลิตหนังสือ
และวารสาร สวนมากจะเปนกระดาษปอนด  กระดาษปรูฟ  กระดาษอารต  และกระดาษอารตการด 

ความสัมพันธและผลกระทบ หากสูญเสียผูจําหนายสินคาและวัตถุดิบ   มูลคาการสั่งซื้อกระดาษ 
สวนใหญจะมาจาก บริษัท เลาฮั่วเชียง จํากัด  และบริษัท  เหรียญไทยบุญกิจ จํากัด  โดยเปนการซื้อขาด  เง่ือนไข
การชําระเงินโดยเฉลี่ยประมาณ 30 วัน  บริษัทฯ ไมมีความสัมพันธใดๆ กับผูจําหนายดังกลาว  และบริษัทฯ ไมมี
ภาระผูกพันที่จะตองซื้อในอนาคต  ในกรณีที่บริษัทเหลานี้ไมสามารถจัดหากระดาษใหได  บริษัทฯ สามารถซื้อ
จากผูจําหนายรายอื่นๆ ได  โดยบริษัทฯ จายเงินซื้อวัตถุดิบและสินคา จากคูคารายใหญ 10 อันดับแรก รวมคิด
เปน  21.54% ของตนทุนขายทั้งหมดของบริษัทฯ ในป 2548  ซึ่งถือวาไมมีรายใดมีน้ําหนักมากนักจนมีผลกระทบ
รุนแรง 

ข้ันตอนและเทคโนโลยีการผลิต   ขั้นตอนการผลิตหนังสือใหม  เริ่มตนจากกองบรรณาธิการ จะประชุม
เพ่ือวางแผนและพิจารณาสรรหาตนฉบับ ตนฉบับนี้อาจไดมาจากผูเขียนเสนอตนฉบับมาใหพิจารณา  หรือจาก
การที่บริษัทฯ จัดหาผูที่เหมาะสมมาเขียนหรือแปล ตามแนวทางที่บริษัทฯ กําหนด  หลังจากไดตนฉบับมาแลว   
จะทําสัญญาการใชลิขสิทธิ์ (ถามี) กับผูเขียน ผูแปล หรือสํานักพิมพในตางประเทศ แลวแตกรณี  จากนั้นกอง
บรรณาธิการจะพิจารณาแนวเนื้อหา ความถูกตอง และความนาอาน  ซึ่งรวมถึงการสงไปใหที่ปรึกษาเฉพาะสาขา
ของบริษัทฯ ที่มีความรูและสนใจในกลุมเนื้อหานั้นๆ ใหความเห็นตางๆ ในเชิงการตลาด ขั้นตอนนี้อยูกอนทํา
สัญญา เพราะเปนการพิจารณาวาจะทําเลมนั้นหรือไม  จากนัน้จึงปรับปรุงเนื้อหาและรูปแบบใหเหมาะสม  

ขณะเดียวกันพนักงานศิลปจะเร่ิมออกแบบรูปเลม  เมื่อตนฉบับไดรับการปรับปรุงเรียบรอยแลว ก็ถึงขั้น
การจัดทําอารตเวิรกดวยคอมพิวเตอร  อารตเวิรกที่จัดเสร็จแลวจะไดรับการตรวจทานซ้ํา  และแกไขจนทั้งในดาน
เนื้อหาและองคประกอบศิลปสมบูรณ  ในกรณีที่เปนหนังสือเลม จะมีขั้นตอนเพิ่มขึ้น คือ การตั้งชื่อหนังสือ การ
กําหนดราคา  รวมถึงการตลาดตางๆ ที่เกี่ยวของ เพ่ือใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 

การจัดทําวารสาร  ก็มีขั้นตอนการทํางานคลายกับทําหนังสือเลม  คือ มีกองบรรณาธิการรับผิดชอบตั้งแต
ดานทิศทางการตลาด ไปจนจบขั้นตอนการผลิต 

สําหรับเทคโนโลยีที่ใชในการทําตนฉบับหนังสือและวารสาร  บริษัทฯ ใชอุปกรณหลัก คือ คอมพิวเตอร
แมคอินทอช และ PC รวมถึงอุปกรณอ่ืนที่เกี่ยวของ  โดยอุปกรณคอมพิวเตอรเหลานี้ มีแนวโนมวาประสิทธิภาพ
สูงขึ้นแตราคาถูกลง  นอกจากนี้บุคลากรที่อยูในกองบรรณาธิการ ลวนเปนผูมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในการ
ผลิตตนฉบับ สําหรับการเขียนเร่ืองและบทความ จะมีทั้งบุคลากรในกองบรรณาธิการและนักเขียนทั่วไปรองรับอยู  

เมื่อผลิตตนฉบับเรียบรอยแลว  บริษัทฯ จะวาจางโรงพิมพ  โดยบริษัทฯ เปนผูส่ังซื้อกระดาษเอง  และ
กําหนดใหผูขายกระดาษสงกระดาษไปยังโรงพิมพโดยตรง ตามกําหนดเวลาที่ตองการใช  เพ่ือจัดพิมพตนฉบับ
ดังกลาวเปนหนังสือ เพ่ือจัดจําหนายตอไป 
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ความสามารถ ความจําเปน และคาใชจายในการปรับเครื่องจักรใหแขงขันได  เนื่องจากบริษัทฯ ไมมี
โรงพิมพ จึงไมมีการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณการพิมพทั้งหลาย  ดังนั้น บริษัทฯ จึงไมมีความจําเปนตอง
พัฒนาเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ เหลานั้นดวยตนเอง  และดวยสภาพการแขงขันของธุรกิจโรงพิมพ ทําให
บริษัทฯ มีความสามารถในการตอรอง และเลือกสรรโรงพิมพที่เหมาะสมไดตลอดเวลา 

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม   สายงานการผลิตหลักของบริษัทฯ เปนกองบรรณาธิการ  ดังนั้นกระบวนการ
ผลิตจะเปนการจัดทําตนฉบับและประสานงานอยูภายในสํานักงานของบริษัทฯ จึงไมสรางมลภาวะที่มีผลกระทบ
ตอส่ิงแวดลอม  และไมไดอยูภายใตการควบคุมของหนวยงานรัฐใด ๆ 

3.4 งานที่ยังไมไดสงมอบ 
– ไมมี – 
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4. การวิจัยและพัฒนา 
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาตนเองอยางไมส้ินสุด  เพ่ือใหสนองตอบความตองการของ

ผูบริโภคไดดีที่สุด  และสามารถรับมือกับการแขงขันในอนาคตได  จึงปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน  โดย
ไดมีการทดสอบความคิดใหม ๆ  การพัฒนาเครื่องมือชวยทํางาน  การพัฒนาระบบการทํางาน  การวัดและ
ประเมินผล  ตลอดจนการปรับปรุงอยางตอเนื่องในดานตางๆ  ดังนี้ 

1. การปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานดานสารสนเทศ   บริษัทฯ ไดลงทุนอยางตอเนื่องในการพัฒนา
ระบบคอมพิวเตอร ทั้งดานฮารดแวรและซอฟตแวรของทั้งองคกร  โดยเฉพาะอยางยิ่งตั้งแตกลางป  
2543 เปนตนมา  เพ่ือลดขั้นตอนและเพ่ิมความเร็วในการสื่อสารระหวางหนวยงาน และระหวางพนักงาน
ที่เกี่ยวของกัน  นอกจากนั้น  ต้ังแตกลางป 2545 ไดจัดซื้อระบบสารสนเทศใหมทั้งระบบ  โดยมอบหมาย
ใหบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ จํากัด เปนผูดําเนินการปรับปรงุซอฟตแวรและติดตั้ง  พรอมทั้ง
เตรียมการออกแบบและติดตั้งระบบสื่อสารระหวางสาขา และภายในสํานักงานใหญ  เพ่ือใหสามารถ
ปรับปรุงการทํางานในสวนตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น  มีความนาเชื่อถือสูงขึ้น  และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการใหบริการไดดีขึ้น  ระบบสารสนเทศและระบบการติดตอส่ือสารใหมนี้ ไดเริ่มทยอย
ติดตั้งและใชงานมาตั้งแตตนป 2546  แตการปรับปรุงซอฟตแวรลาชากวาที่กําหนดดวยเหตุผลบาง
ประการ  ทั้งนี้คาดวาจะเสร็จสมบูรณไดในราวปลายป 2549 

2. การปรับปรุงระบบการจัดการและการพัฒนาพนักงาน   บริษัทฯ ไดพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม
พนักงานในระดับตางๆ  เพ่ือใหทํางานไดดีขึ้น  และใหมีความสุขในการทํางานมากขึ้น  โดยจัดการ
ฝกอบรมอยางตอเนื่องตลอดมา 
นอกจากนั้น  บริษัทฯ ไดพยายามพัฒนาระบบงาน โดยเริ่มตนทบทวนระบบงานทั้งหมด  พัฒนาความมี
สวนรวมของพนักงาน  และใหไดคุณภาพของการใหบริการที่ดีขึ้นเรื่อยๆ  และยังไดนําเอาเครื่องมือ
ทางการจัดการที่สําคัญ  เชน  Balanced Scorecard  มาเชื่อมโยงเพ่ือพัฒนาระบบงาน  และเครื่องชี้วัด
ตางๆ  เพ่ือนําไปสูความเปนเลิศในแตละกระบวนการที่สําคัญตอการอยูรอด  การเติบโต  การแขงขัน  
และการใหบริการ ที่จะทําใหลูกคาและคูคาประทับใจ  เพ่ือใหแนใจวาบริษัทฯ จะสามารถรักษา  และ
พัฒนาความเปนผูนําในธุรกิจแตละอยางที่บริษัทฯ ดําเนินงานอยู  ไดอยางตอเนื่องในระยะยาว  

3. ดานผลิตภัณฑ  บริษัทฯ พัฒนา ศึกษา และทดลอง เพ่ือหาส่ือหรือกลุมผลิตภัณฑใหมๆ ที่จะมีบทบาท
ในการใหความรูแกคนไทยในอนาคต และกาวทันวิทยาการในยุคโลกาภิวัตน เพ่ือตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคที่รูชัดเจนอยูแลว  หรือเปนความตองการที่แฝงเรนอยู 

4. ดานการขยายสาขา  และพัฒนารูปแบบการบริหารพื้นที่ขายในรปูแบบตางๆ กัน  บริษัทฯ 
ศึกษาและทดสอบความเปนไปได ของการเปดสาขาในรูปแบบตางๆ  ดวยสวนผสมของสินคาและบริการ
ตางๆ กัน  ในทําเลที่แตกตาง  รวมถึงการพัฒนาการบริหารพื้นที่ขายใหมๆ อยางตอเนื่อง  โดยรวมมือ
กับพันธมิตรทางธุรกิจ ที่เปนเจาของพื้นที่และเจาของสินคา เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของ
ผูบริโภคใหมากที่สุด  ขณะเดียวกันก็ตองการใหผูบริโภคไดรับความสะดวกในการซื้อมากที่สุด  โดยมุงที่
จะกระตุนตลาดหนังสือทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด 

5. ดานการส่ือสารกับกลุมลูกคาเปาหมายและระบบอินเทอรเน็ต   ต้ังแตป 2542 เปนตนมา  
บริษัทฯ ต้ังหนวยงานขึ้นมาโดยเฉพาะ  เพ่ือพัฒนาเว็บไซต www.se-ed.com  ขึ้นมา  และการใหบริการ
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ฟรีอีเมล  ฟรีโฮสติ้ง  ในชื่อของ se-ed.net  ขึ้นมา เพ่ือใชเปนเครื่องมือที่สําคัญในอนาคต ในการสื่อสาร
กับกลุมลูกคาเปาหมาย  การขยายฐานลูกคา  การเพิ่มบริการใหมๆ  และรองรับระบบการซื้อขาย และ
การใหบริการตางๆ ผานทางอินเทอรเน็ตและอินทราเน็ตในอนาคต  โดยขณะนี้อยูในระหวางการพัฒนา
ระบบงานที่เกี่ยวของ  นอกจากนี้  ต้ังแตตนป 2544 เปนตนมา บริษัทฯ เริ่มผลิตรายการโทรทัศนชื่อ 
Book Variety  ซึ่งขณะนี้ออกอากาศทาง TTV 1 Nation Channel  นับเปนอีกชองทางหนึ่งในการสื่อสาร
กับกลุมลูกคาเปาหมาย 
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5. ทรัพยสินทีใ่ชในการประกอบธุรกิจ 
มูลคาทางบัญชีสุทธิของที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสิทธิการเชาของบริษัทฯ   

มูลคาตามบัญชสีุทธิ 
(ลานบาท) 

ภาระคํ้าประกัน 
การกูเงิน 

ประเภททรัพยสนิ ลักษณะ
กรรมสทิธ์ิ 

31/12/48 31/12/47 31/12/46 31/12/48 31/12/47 31/12/46 
ที่ดิน เจาของ 22.06 22.06 22.06 - -  
อาคาร * เจาของ - 2.14 4.73 - - 26.79 
คาตกแตงอาคาร เจาของ 78.25 77.01 71.02 - -  
เครื่องใชสํานักงาน เจาของ 141.29 110.24 93.75 - - - 
ระบบคอมพิวเตอร สิทธิการใชระบบ 18.84 19.02 19.15 - - - 
ยานพาหนะ เจาของ 7.39 8.99 9.21 - - - 
งานระหวางกอสราง เจาของ 6.29 2.48 1.97 - - - 
สิทธิการเชา สิทธิการใชพ้ืนที ่ 166.86 137.01 118.83 -        -        -        

รวม 440.98 378.95 340.72 - - 26.79 

หมายเหตุ *  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 มลูคาตามบัญชีสุทธิจากคาเสื่อมราคาสะสมของอาคาร  
มีจํานวน 2 บาท เนื่องจากตัดคาเสื่อมราคาเต็มจํานวนแลว 

5.1  สินทรัพยของบริษัทฯ   ประกอบดวย  ที่ดิน  อาคาร  อุปกรณ  และสิทธิการเชา  ซึ่งมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 

5.1.1 บริษัทฯ มีสัญญาเชาสํานักงาน  สัญญาเชาอาคารจอดรถ หองพักสินคา และสัญญาบริการ   ที่
อาคารเนชั่นทาวเวอร ซึ่งสัญญาเชาทั้งหมดมีอายุ 1-3 ป  โดยอายุสัญญาคงเหลืออยูระหวาง 0 
เดือน ถึง 2 ป 11 เดือน และทําสัญญาเชาคลังสินคา (ถนนกิ่งแกว) 1 แหง จํานวน 2 ฉบับ ลงวันที่ 3 
พฤษภาคม 2548  โดยสัญญาเชามีอายุ 3 ป เริม่ตั้งแตวันที่  1  มกราคม 2549  ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม  2551 เพ่ือใชเปนสํานักงานใหญและศูนยกระจายสินคาของบริษัทฯ   

5.1.2 บริษัทฯ มีสัญญาเชาพ้ืนที่เพ่ือเปนที่ต้ังสาขารวมทั้งส้ิน 183 สาขา  ซึ่งสัญญาดังกลาว จะมีอายุ
สัญญาเชาอยูระหวาง 1 ป ถึง 12 ป  ปจจุบัน อายุสัญญาคงเหลืออยูระหวาง 0 เดือน ถึง 11 ป 7 
เดือน  ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการชําระคาเชาพ้ืนที่บางสวน โดยแตละแหงจะคิดคาเชาจากอัตรารอยละของ
มูลคาขายของแตละสาขา  ซึ่งอัตรารอยละดังกลาวขึ้นอยูกับขอตกลงในสัญญาที่ตกลงระหวางกัน 
และบางสาขาจะมีสัญญาจายคาเชาพ้ืนที่ในอัตราคงที่ 

5.1.3 ปจจุบันบริษัทฯ มีสัญญาสิทธิการเชาในศูนยการคา เพ่ือประกอบธุรกิจรานหนังสือซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร 
รวม 13 แหง  โดยมีอายุตามสัญญาอยูระหวาง 14 ป 8 เดือน ถึง 30 ป  และมีอายุสัญญาคงเหลือ
ประมาณ 6 ป ถึง 22 ป     มูลคาสิทธิการเชาสุทธิ   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 เทากับ 166.86 
ลานบาท   
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5.2  สินทรัพยไมมีตัวตนของบริษัทฯ   สินทรัพยที่ไมมีตัวตนที่สําคัญคือ  ลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ
หนังสือเพ่ือจําหนาย  ซึ่งบริษัทฯ จะทําสัญญาการขอใชลิขสิทธิ์กับเจาของลิขสิทธิ์โดยตรง   โดยทั่วไปบริษัทฯ    
จะไดรับอนุญาตใหใชลิขสิทธิ์เพ่ือจัดพิมพและจัดจําหนายแตเพียงผูเดียว  มีกําหนดเวลา 3 ป  หรือจนกวาจะขาย
หนังสือตามจํานวนที่ไดรับอนุญาตใหพิมพหมด  และสามารถขอพมิพเพ่ิมเติมได  ซึ่งอายุสัญญาจะไดรับการตอ
อายุออกไปอีก 3 ปโดยอัตโนมัติ  ปจจุบันบริษัทฯ มีสัญญาการใชลิขสิทธิ์ทั้งในประเทศและตางประเทศ มี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 

ประเภทสัญญา จํานวน (ฉบับ) 
จํานวนสัญญาลิขสิทธิ์ในประเทศ 1,082 
จํานวนสัญญาลิขสิทธิ์ตางประเทศ 997 

5.3 นโยบายการลงทุนในบรษัิทยอยและบริษัทรวมของบริษัทฯ 
นโยบายการลงทุน 

 นอกเหนือจากธุรกิจหลักแลว  บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจที่มีความตอเนื่องกับ
ธุรกิจหลัก หรือธุรกิจสนับสนุนที่เกื้อหนุนการดําเนินงานของบริษัทฯ  และสอดคลองกับวัตถุประสงค
หลักที่จะเอื้ออํานวยตอการศึกษาหาความรู เพ่ือพัฒนาความรู ความสามารถของคนไทย ในสาขาที่
จําเปนตอการพัฒนาของประเทศ และสรางโอกาสในการขยายธุรกิจโดยใหผลตอบแทนระยะยาวแก
บริษัทฯ  

  การควบคุมดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวม   
  บริษัทฯ มีบริษัทยอย 1 บริษัท คือ บริษัท ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร จํากัด  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 
พฤษภาคม 2544 โดยการจัดตั้งบริษัท ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร จํากัด มีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันการนําชื่อ
ของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรไปลอกเลียนแบบเทานั้น 

 บริษัทฯ มีบริษัทรวม 2 บริษัท  คือ  

• บริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯ ไดสงกรรมการ 1 ทาน
เขาเปนกรรมการของบริษัทรวมดังกลาว  คือ 

                               คุณทนง  โชติสรยุทธ  เปน กรรมการ 

• บริษัท เพลินพัฒน จํากัด  โดยบริษัทฯ ไดสงกรรมการ 2 ทานเขาเปนกรรมการและ
กรรมการบริหารของบริษัทรวมดังกลาว ดังนี้ 

                               คุณทนง  โชติสรยุทธ  เปน กรรมการและกรรมการบริหาร 
                               คุณวิบูลยศักดิ์  อุดมวนิช เปน  กรรมการบริหาร 
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6. โครงการในอนาคต 
บริษัทฯ มีนโยบายจะทําใหคนไทยหาความรูไดงายขึ้น  และสะดวกขึ้นในรูปแบบตางๆ กัน  ขณะเดียวกัน  

ก็พยายามปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการ  และความสามารถในการแขงขันใหดีขึ้นดวย  เพ่ือสรางผลตอบแทน
ระยะยาวที่เหมาะสมแกผูถือหุน   

ดังนั้น  นอกจากการปรับปรุงระบบงาน  ระบบสารสนเทศ  ระบบการสื่อสารระหวางสาขาและสํานักงาน
ใหญ  การพัฒนาบุคลากร  การพัฒนาตัวชี้วัด เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการทํางานและการมีสวนรวม       
การกําหนดทิศทางเพื่อผลิตและจัดจําหนาย เฉพาะสินคาที่มีความตองการของตลาด เพียงพอที่จะทํากําไรที่
เหมาะสมไดระยะยาวแลว  บริษัทฯ ยังมีโครงการที่จะดําเนินงานในอนาคตอีกหลายอยาง ดังนี้ 

• การผลิตหนังสือ  บริษัทฯ จะเนนการแสวงหาพันธมิตรธุรกิจกับสํานักพิมพชั้นนําของโลก  เพ่ือผลิต
และจําหนายหนังสือประกอบการเรียน ในระดับมหาวิทยาลัยและระดับมัธยมเพ่ิมขึ้น  โดยเนนในสาขาที่
จําเปนและมีความตองการสูง  และใหไดคุณภาพระดับสากลมากขึ้น  รวมท้ังเนนการผลิตหนังสืออางอิง  
และเนนการผลิตหนังสือที่จะสรางเยาวชนไทยใหเกงขึ้น 

• การผลิตวารสาร  เพ่ิมการออกวารสารใหมในสาขาที่มีศักยภาพทางธุรกิจ 
• การกระจายสินคา  พัฒนาระบบการทํางานศูนยกระจายสินคาขนาดใหญ  และระบบโลจิสติกส ที่

เกี่ยวของ รวมท้ังขยายพื้นที่ศูนยกระจายสินคาเพ่ิมขึ้นอีกในป 2549 จากเดิมประมาณ 7,400 ตารางเมตร 
เปนประมาณ 10,000 ตารางเมตร  หรือเพ่ิมขึ้นประมาณ 35% เพ่ือรองรับการกระจายหนังสือและวารสาร
ไปยังรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรและรานเครือขาย ที่จะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นในอนาคต  และรานคาปลีกทั่ว
ประเทศ ใหไดรวดเร็วย่ิงขึ้น 

• การคาปลีก  ขยายสาขาของซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และรานเครือขายในรูปแบบตางๆ กัน  โดยเฉลี่ยอยาง
นอยประมาณ 15 สาขาตอป   และเขาชวยปรับปรุงระบบสารสนเทศของธุรกิจหนังสือในภาพรวม  เพ่ือ
เปนฐานรองรับการเติบโตของธุรกิจหนังสือ  และรองรับบริการในรูปแบบใหมๆ เพ่ิมขึ้นอีกในอนาคต  
เพ่ือใหสามารถครอบคลุมการใหบริการประชาชน ในระดับชุมชนยอยมากยิ่งขึ้น 

• การจัดงานแสดงสินคาเฉพาะทาง  ขยายงานในสวนการจัดงานแสดงสินคาทางเทคโนโลยีเฉพาะ
ทางมากยิ่งขึ้น โดยจัดงานแสดงสินคาในสาขาที่มีศักยภาพทางธุรกิจ 

• ธุรกิจ e-commerce ขยายชองทางการจัดจําหนายใหเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดอยางทั่วถึง  เพ่ือ
รองรับเทคโนยีในโลกยุคโลกาภิวัตน  อีกทั้งยังเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูบริโภคอีกดวย 

• กิจกรรมพัฒนาการเรียนรูของเด็ก  บริษัทฯ พัฒนากิจกรรมการเรียนรู  ภายใตแนวคิดการเรียนรูโดย
ใชสมองเปนฐาน (Brain based Learning )  โดยมุงเนนใหเด็กรูสึกสนุนสนานกับการเรียนรู  ทําใหเกิด
แรงบันดาลใจที่จะเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง ในชื่อ “SE-ED Learning Center” 

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีโครงการพัฒนาการเผยแพรความรูแกคนไทยในรูปแบบอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก
ส่ิงพิมพ  เพ่ือสนองความตองการและพฤติกรรมสังคมที่เปล่ียนแปลงในอนาคต  
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7. ขอพิพาททางกฎหมาย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯ และบริษัทยอย ไมมีขอพิพาททางกฎหมายที่อาจสงผลกระทบตอ

สินทรัพยของบริษัทฯ และบริษัทยอย ที่มีจํานวนสูงกวารอยละ 5 ของสัดสวนของผูถือหุน และมีผลกระทบตอ   
การดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ  
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8. โครงสรางเงินทุน   
8.1  หลักทรัพยของบริษัท    

หนวย : บาท 
 2548 2547 2546 
ทุนจดทะเบยีน   348,128,690.00 348,128,690.00 348,128,690.00 
ราคาตามมูลคา  1.00 1.00 1.00 
ทุนเรียกชําระแลว :    
   ทุนเรยีกชําระแลว ณ วันตนงวด 314,152,170.00 255,071,000.00 210,987,130.00 
   กรรมการและพนักงานใชสิทธซิื้อหุนสามัญระหวางงวด 2,772,240.00 2,836,410.00 2,873,190.00 
   ผูถือหุนรายเดิมใชสิทธซิื้อหุนสามัญระหวางงวด 5,211,500.00 56,244,760.00 41,210,680.00 
   ทุนเรยีกชําระแลว ณ วันสิ้นงวด 322,135,910.00 314,152,170.00 255,071,000.00 
สวนเกินมูลคาหุน :    
   สวนเกินมูลคาหุน ณ วันตนงวด 144,388,836.25 107,829,742.25 81,042,800.25 
   เพ่ิมข้ึนจากผูถอืหุนรายเดิมใชสทิธิซื้อหุนสามัญระหวางงวด 3,387,475.00 36,559,094.00 26,786,942.00 
   สวนเกินมูลคาหุน ณ วันสิ้นงวด 147,776,311.25 144,388,836.25 107,829,742.25 

ใบสําคัญแสดงสทิธิ :  

สําหรับกรรมการ 
พนักงาน และผูรบั
ชวงซื้อหลักทรัพย 

สําหรับผูถือหุน
รายเดิม 

จํานวนที่ออก (หนวย) 31,648,000 105,493,430 
 ที่มีผูมาใชสิทธใินป 2546 (หนวย) (2,873,190) (41,210,680) 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทีม่ีผูมาใชสิทธิในป 2547 (หนวย) (2,836,410) (56,244,760) 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทีม่ีผูมาใชสิทธิในป 2548 (หนวย) (2,772,240) (5,211,500) 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทีย่ังไมมีผูมาใชสทิธิ ณ 31 ธ.ค. 2548 (หนวย)      23,166,160      2,826,490 

ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2546  ไดมีมติอนุมัติใหเปล่ียนแปลงมูลคา
ที่ตราไวของหุน (การแตกมูลคาหุน) จากเดิมมูลคาหุนละ 10 บาท  เปนมูลคาหุนละ 1 บาท  โดยบริษัทฯ ได
ดําเนินการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยแลว เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2546 

สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุน ทําใหใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกตามมติการประชุม      
ผูถือหุนครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2544 สําหรับผูถือหุนรายเดิมแตกเปน 105,493,430 หนวย สําหรับ
กรรมการ พนักงาน และผูรับชวงซื้อหลักทรัพย แตกเปน 31,648,000 หนวย และราคาการใชสิทธิของใบสําคัญ
แสดงสิทธิสําหรับผูถือหุนรายเดิม จากเดิม 16.50 บาทตอหนวย เปล่ียนเปน 1.65 บาทตอหนวย และสําหรับ
กรรมการ พนักงาน และผูรับชวงซื้อหลักทรัพย จากเดิม 10 บาทตอหนวย เปล่ียนเปน 1 บาทตอหนวย  

ในป 2548 บริษัทฯ ไดเปดใหกรรมการและพนักงานใชสิทธิซื้อหุนสามัญแลว จํานวน 4 ครั้ง ในวันที่       
15 มกราคม, 16 เมษายน, 15 กรกฎาคม และ 15 ตุลาคม 2548 รวมจํานวน 2,772,240 หนวย  โดยสามารถใช
สิทธิไดทุก 3 เดือน จนกวาใบสําคัญแสดงสิทธิจะมีอายุครบ 6 ป  และสามารถใชสิทธิครั้งสุดทายไดในวันที่ 14 
มกราคม 2551  ณ ส้ินป 2548 คงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมไดใชสิทธิ จํานวน 23,166,160 หนวย 
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บริษัทฯ ไดเปดใหผูถือหุนรายเดิมใชสิทธิซื้อหุนสามัญจํานวน 4 ครั้ง ในวันที่ 15 มีนาคม, 15 มิถุนายน,    
15 กันยายน และ 15 ธันวาคม 2548 รวมจํานวน 5,211,500 หนวย  โดยสามารถใชสิทธิไดทุก 3 เดือน จนกวา
ใบสําคัญแสดงสิทธิจะมีอายุครบ 5 ป และสามารถใชสิทธิครั้งสุดทายไดในวันที่ 15 ธันวาคม 2549  ณ ส้ินป 2548
คงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังไมไดใชสิทธิ จํานวน 2,826,490 หนวย 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2547 ไดมีมติใหบริษัทฯ ซื้อหุนคืน  
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการบริหารทางการเงิน เนื่องจากบริษัทฯ มีสภาพคลองสวนเกิน ในไตรมาส 3/2547 
บริษัทฯ ไดส้ินสุดการซื้อหุนคืน  โดยมีการซื้อหุนคืนทั้งส้ินจํานวน 19.78 ลานหุน มูลคารวม 122.64 ลานบาท 
ราคาซื้อหุนคืนเฉล่ีย 6.20 บาทตอหุน   ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายการจําหนายหุนสามัญซื้อคืนไวไมเกิน 3 
ป นับจากที่มีการซื้อหุนคืนเสร็จส้ิน  

 จํานวนหุน และผลกระทบตอสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนจาก Thai Trust Fund 
หรือ NVDR 

เอ็นวีดีอาร (Non-Voting Depository Receipt or NVDR) คือ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจาก
หลักทรัพยอางอิงไทย ออกโดย "บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด" (Thai NVDR Company Limited) ซึ่งเปนบริษัท
ยอยที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจัดตั้งขึ้น โดย NVDR มีลักษณะเปนหลักทรัพยจดทะเบียนโดยอัตโนมัติ 
(Automatic List) วัตถุประสงคหลักของ NVDR คือชวยกระตุนการลงทุน โดยผูลงทุนตางประเทศสามารถลงทุนใน
หุนสามัญของบริษัทได โดยไมมีขอจํากัดในเรื่องเพดานการถือครองหลักทรัพยของชาวตางชาติ (Foreign Limit) 
และไดรับสิทธิประโยชนทางการเงิน เชน เงินปนผล สิทธิในการซื้อหุนเพ่ิมทุน เชนเดียวกับการลงทุนในหุนทุนของ
บริษัท นอกจากนี้ NVDR ยังชวยขจัดปญหาของผูลงทุนสถาบันตางประเทศบางประเทศ ที่ไมสามารถลงทุนใน
หนวยลงทุน ซึ่งรวมถึงหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนซึ่งเปนคนตางดาว (Thai Trust Fund : TTF) ได 
ทั้งนี้ ผูถือ NVDR จะไมมีสิทธใินการออกเสียงในที่ประชุมของบริษัท (Non-Voting Rights) อยางไรก็ตาม ถึงแมวา 
NVDR จะออกมาเพื่อสงเสริมการลงทุนของผูลงทุนชาวตางประเทศ แตก็อนุญาตใหนักลงทุนไทยสามารถลงทุนใน 
NVDR ได 

จากการรายงานขอมูลการออก NVDR ในเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวา ณ วันที่ 29 
พฤศจิกายน 2548 หุนสามัญของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) ที่ออกเปน NVDR มีจํานวน 8,322,150 หุน 
หรือคิดเปนรอยละ 2.59 ของจํานวนหุนที่ชําระเต็มมูลคาแลวทั้งหมด คือ 321,373,660 หุน  จํานวนหุนสามัญที่อยู
ใน NDVR ไมสามารถใชสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถือหุน ยกเวนกรณีการใชสิทธิออกเสียง เพ่ือลงมติเกี่ยวกับ
การเพิกถอนหุนออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  
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8.2  ผูถือหุนรายใหญ    

(ก) รายชื่อกลุมผูถือหุนที่ถือหุนสูงสุด 10 รายแรก โดยรวมจํานวนหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของตามมาตรา 
258 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 
(วันปดสมุดทะเบียนครั้งลาสุดของบริษัทฯ)  มีดังนี้  

ลําดับที ่ ชื่อผูถือหุน จํานวนหุน % ของทุน 
ที่ชําระแลว 

1 บริษัท จีเอ็มเอม็ แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)   42,422,200 13.20 
2 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD.    32,600,000 10.14 
3 นายฤทธิ์  ธีระโกเมน 22,851,790 7.11 
4 บริษัท ซีเอ็ดยเูคชั่น จํากัด (มหาชน) 19,783,600 6.16 
5 RAFFLES NOMINEES PTE LTD. 11,493,100 3.58 
6 นายทนง  โชติสรยุทธ 11,103,810 3.46 
7 นายพงษศักดิ์  ศวิะภัทรกําพล 9,164,940 2.85 
8 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด 8,800,000 2.74 
9 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 8,322,150 2.59 
10 นายวัฒนา  เชียงกูล 5,186,600 1.61 

                         รวม 171,728,190 53.44 

หมายเหตุ   ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน  2548 เทากับ 321,373,660  บาท 

ณ วันปดสมุดทะเบียนดังกลาว มีผูถือหลักทรัพยสัญชาติไทยจํานวน 2,021 ราย รวมจํานวน 265,276,460 
หุน  ซึ่งแบงเปนนิติบุคคลจํานวน 29 ราย และบุคคลธรรมดาจํานวน 1,992 ราย  และมีผูถือหลักทรัพยตางดาว 
จํานวน 23 ราย รวมจํานวน 56,097,200 หุน คิดเปน (17.46%) แบงเปนนิติบุคคลจํานวน 11 ราย และบุคคล
ธรรมดา จํานวน 12 ราย  

(ข) รายชื่อผูถือหุนรายใหญที่โดยพฤติการณมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการจัดการ หรือการ-
ดําเนินงานของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ มีเพียง 1 ราย คือ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)  
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8.3  นโยบายการจายเงินปนผล   บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไร
สุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัทฯ  ต้ังแตรอบปบัญชี ป 2534 เปนตนไป  โดยเสนอใหมีการจายเงิน  
ปนผลประจําป ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปถัดจากปที่ดําเนินการ 

การจายเงินปนผลของบริษัท ฯ ในชวงระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา  มีดังน้ี 

การจายเงินปนผล             
จากผลการดําเนินงาน 

 วันทีจ่าย   

เงินปนผล 

จายเงินปนผล 

หุนละ (บาท) 

 กําไรสุทธิ    

(พันบาท) 

  อัตรารอยละ 
เงินปนผลตอ
กําไรสุทธิ 

สําหรับป 2548 : 

   สําหรับไตรมาส 1 ป 2548 10 มิ.ย. 48 0.10 34,175 87.83 

   สําหรับไตรมาส 2 ป 2548 9 ก.ย. 48 0.10 47,761 63.11 

   สําหรับไตรมาส 3 ป 2548 9 ธ.ค. 48 0.10 40,237 74.95 

   สําหรับไตรมาส 4 ป 2548 25 พ.ค. 49 0.29* 65,741 145.92 

 รวมสําหรับป 2548 0.59* 187,914 99.11 

สําหรับป 2547 : 

   สําหรับไตรมาส 1 ป 2547 14 มิ.ย. 47 0.10 29,361 94.47 

   สําหรับไตรมาส 2 ป 2547 8 ก.ย. 47 0.10 31,284 93.70 

   สําหรับไตรมาส 3 ป 2547 9 ธ.ค. 47 0.06 19,669 89.60 

   สําหรับไตรมาส 4 ป 2547 25 พ.ค. 48 0.028 36,648 22.94 

 รวมสําหรับป 2547 0.288 116,962 71.02 

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     *  เปนอัตราเงินปนผลที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยยังรอการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญ
ประจําป ในวันที่  26 เมษายน 2549 และคํานวณจากจํานวนหุนสามัญ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2549 
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9. การจัดการ  
9.1  โครงสรางการจัดการ   โครงสรางกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการจํานวน 2 ชุด 

และคณะอนุกรรมการจํานวน 2 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทน ซึ่งมีอํานาจหนาที่ดังนี้ 

(ก) คณะกรรมการบริษทั มีหนาที่ใหคําปรึกษาและวางนโยบาย กลยุทธ และวิสัยทัศนตางๆ ในการ-
ดําเนินกิจการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 13 ทาน 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. นายสมบูรณ ชินสวนานนท* ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
2. นายสาโรช ลํ้าเลิศประเสริฐกุล ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
3. นายประวิทย ตันติวศินชัย กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
4. นายไพรัช สิฏฐกุล* กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
5. นายวัฒนา เชียงกูล กรรมการและกรรมการอิสระ 
6. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน กรรมการและกรรมการอิสระ 
7. นายคเชนทร เบญจกุล** กรรมการและกรรมการอิสระ 
8. รศ. ยืน ภูวรวรรณ กรรมการ 
9. นายสุเมธ ดํารงชัยธรรม** กรรมการ 

10. นายยงศักดิ์ เอกปรัชญาสกุล** กรรมการ 
11. นายทนง โชติสรยุทธ กรรมการและกรรมการผูจัดการ 
12. นายวิบูลยศักดิ์ อุดมวนิช กรรมการ, รองกรรมการผูจัดการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริษัท  
13. นายพงษศักดิ์ ศิวะภัทรกําพล กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ 

หมายเหตุ      *ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  คร้ังที่ 2/2548  เม่ือวันที่ 12 พฤษภาคม 2548   มีมติแตงตั้งคุณสมบูรณ 
ชินสวนานนท เปนประธานกรรมการ และแตงตั้งคณุไพรัช สิฎฐกุล เปนกรรมการตรวจสอบ             

  **ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  คร้ังที่ 3/2548  เม่ือวันที่ 28 มิถุนายน 2548 มีมติอนุมัติการลาออกจาก
การเปนกรรมการบริษัทฯ ของนายสุทธิชัย หยุน และ นายธนะชัย สันติชัยกูล โดยมีผลตั้งแตวันที่ 21 มิถุนายน 
2548 และอนุมัติการลาออกของนายเสริมสิน สมะลาภา โดยมีผลตั้งแตวันที่ 28 มิถุนายน 2548 เปนตนไป  ทั้งน้ีได
แตงตั้งนายสุเมธ ดาํรงชัยธรรม นายยงศักดิ์ เอกปรัชญาสกุล และนายคเชนทร เบญจกุล เปนกรรมการแทน ซ่ึงมี
ผลตั้งแตวันที่ 28 มิถุนายน 2548 เปนตนไป  

กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ ประกอบดวย กรรมการผูจัดการ และรองกรรมการผูจัดการ 

ลงลายมือชื่อสองในสามและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ 
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ขอบเขตหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทมีขอบเขตอํานาจหนาที่ ในการตัดสินใจและดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ เวนแต

เรื่องดังตอไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนดําเนินการ 
1. เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองใชมติที่ประชุมผูถือหุน 
2. การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งมีมูลคาของรายการที่ตองขออนุมัติที่ประชุมผูถือหุนตามกฎระเบียบ 

หรือประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท  
จดทะเบียน 

3. การซื้อหรือขายสินทรัพยสําคัญซึ่งมีมูลคาของสินทรัพยของบริษัท ที่ตองขออนุมัติที่ประชุมผูถือหุน 
ทั้งนี้ ตามกฎระเบียบหรือประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่องการไดมาหรือ
จําหนายไป ซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียน 

 ทั้งนี้ไดมีการทบทวนขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท ใหสอดคลองกับนโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy)  

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการบริษัทจํานวน 9 
ทาน จากทั้งหมดจํานวน 13 ทาน ไดผานการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และ
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ซึ่งทั้งสองหลักสูตร จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (Thai Institute of Directors)  

เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 
มีหนาที่ในการดูแลใหบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และขอกําหนดที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ 

(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ  มีหนาที่เสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินการ และการเพิ่มมูลคาให
องคกร ซึ่งจะกอใหเกิดประสิทธิผลตอ 

1. ความเชื่อมั่นและความนาเชื่อถือของรายงานทางการเงินเพ่ิมมากขึ้น 
2. ปรับปรุงหนาที่และกระบวนการของการตรวจสอบภายในและภายนอก และปรับปรุงใหการสื่อสาร

ระหวางคณะกรรมการ  แผนกตรวจสอบภายใน และผูสอบบัญชีมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 คณะกรรมการตรวจสอบมีจํานวน 3 ทาน และมีเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 1 ทาน (กรรมการจํานวน 2 ทาน มีความรูความเขาใจ หรือมีประสบการณดานบัญชีหรือการเงิน)     
ดังรายชื่อตอไปนี้ 

1.  นายสาโรช ลํ้าเลิศประเสริฐกุล ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
2.  นายประวิทย ตันติวศินชัย กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
3.  นายไพรัช สิฏฐกุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
4.  นายวชิรธรรม ศิริอาชาวัฒนา เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ขอบเขตหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  
1. สอบทานรายงานทางการเงินประจําไตรมาสและประจําปของบริษัทฯ กอนนําเสนอตอคณะกรรมการ

บริษัทฯ 
2. ทบทวนประสิทธิผลและความพอเพียงของกระบวนการบริหารความเสี่ยง  และระบบการควบคุม

ภายใน 
3. ทบทวนประสิทธิผลและความเพียงพอของการตรวจสอบภายใน  และประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

ผูตรวจสอบภายใน 
4. ดูแลใหการดําเนินงานของบริษัทฯ เปนไปตามพระราชบัญญัติและกฎระเบียบหรือประกาศ ของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 
5. ดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน  และพิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่

เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน  หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  ใหมีความโปรงใสและ
ถูกตอง 

6. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี  และประเมินผลการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี 

 (ค)  คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน  แตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท  มีหนาที่รวมกัน
พิจารณาทบทวนการกําหนดผลตอบแทนใหแกผูบริหารของบริษัทฯ ใหมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ  และ
ตลาดแรงงานภายนอก  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีจํานวน 3 ทาน  ดังนี้ 

1.   นายสมบูรณ  ชินสวนานนท ประธานคณะอนุกรรมการ 
2.   นายวรสิทธิ์  โภคาชัยพัฒน อนุกรรมการ 
3.   นายสุเมธ  ดํารงชัยธรรม อนุกรรมการ 

ขอบเขตหนาที่ของคณะอนุกรรมการพจิารณาผลตอบแทน   
1. เสนอนโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนสําหรับกรรมการ  กรรมการผูจัดการ  ผูบรหิาร

ระดับสูง  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ อนุกรรมการชุดตางๆ ที่คณะกรรมการแตงตั้ง 
2. พิจารณากําหนดคาตอบแทนประจําปของกรรมการ  กรรมการผูจัดการ  ผูบรหิารระดับสูง  ที่ปรึกษา

คณะกรรมการ  อนุกรรมการชุดตางๆ ที่คณะกรรมการแตงตั้ง 
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(ง) ผูบริหารของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 มีทั้งหมด 12 ทาน  ดังนี้ (ผูบริหารลําดับที่ 1 - 8 
เปนผูบริหารตามนิยามในประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต.) 

1.   นายทนง โชติสรยุทธ กรรมการและกรรมการผูจัดการ 
2.   นายวิบูลยศักดิ์ อุดมวนิช กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ  
3.   นายพงษศักดิ์ ศิวะภัทรกําพล กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ 
4.   นางมณฑลี  โชติสรยุทธ ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานซเีอ็ดบุคเซ็นเตอร 
5.   นางกาญจนา  เจริญวงษ ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานขายและจัดจําหนาย 
6.   นางนุชนารถ กองวิสัยสุข ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานวารสาร 
7.   นางสาวสจิพัฒน  พุมพ่ึงพุทธ ผูอํานวยการฝายการเงิน 

  8.   นางสาวอารี แซอ้ึง ผูอํานวยการฝายบัญชี 
9.   นายสันต สิมะสุวรรณรงค ผูอํานวยการฝายวิจัยและพัฒนาทางวิศวกรรม 

    10.   นายวิโรจน ลักขณาอดิศร ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร 
    11.   นายอภิชิต สวนอนันตภูมิ ผูอํานวยการฝายโลจิสติกส 
    12.   นายเอกสิทธิ์  วิวัฒนาประสิทธิ์ ผูอํานวยการฝายการจัดการสารสนเทศเชิงกลยุทธ 

ขอบเขตหนาที่ของกรรมการผูจัดการ   กรรมการผูจัดการของบริษัทฯ มีอํานาจในการดําเนินงาน
แทนคณะกรรมการบริษัทฯ ในเร่ืองดังนี้ 

1. บริหารกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคและขอบังคับ ตลอดจนระเบียบอํานาจ
ดําเนินการ และมติที่ออกโดยที่ประชุมคณะกรรมการ  และใหมอํีานาจบังคับบัญชาพนักงานและ
ลูกจางของบริษัทฯ และในการบริหารกิจการ  กรรมการผูจัดการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการ 

2. จาง  บรรจุ  แตงตั้ง  ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจาง  และใหพนักงานหรือลูกจางพนสภาพ รวม
ตลอดทั้งการเล่ือนหรือปรับคาจางของพนักงาน  แตไมรวมถึงพนักงานหรือลูกจาง ซึ่งคณะกรรมการ
หรือระเบียบขอบังคับกําหนดใหคณะกรรมการเปนผูจาง บรรจุ แตงตั้ง ลงโทษทางวินัย หรือเลิกจาง 

3. กําหนดเงื่อนไขในการทํางานของพนักงานและลูกจาง  ออกคําส่ังหรือประกาศกําหนดวิธีการ
บริหารงานและการดําเนินกิจการของบริษัทฯ  โดยไมขัดหรือแยงกับระเบียบของบริษัทฯ และมติ
คณะกรรมการ  หรือกฎหมายแรงงาน  หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

4. ดําเนินกิจการใดๆ ตามระเบียบบริษัทฯ และมติคณะกรรมการ  รวมท้ังกําหนดหนาที่ใหพนักงานและ
ลูกจางของบริษัทฯ ระดับตางๆ ปฏิบัติตาม 

5. มีอํานาจกระทําการแทนและผูกพันบริษัทฯ ในการลงนามทําสัญญาอนุญาตใหใชลิขสิทธิ์ตางๆ  และ
สัญญาอื่นใดที่เกี่ยวของกับลิขสิทธิ์  โดยใชความระมัดระวังตามสมควร  เพ่ือมิใหมีการละเมิดลิขสิทธิ์
ของผูอ่ืน 

6. กิจการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก  ใหกรรมการผูจดัการ และกรรมการผูมีอํานาจลงนาม มีอํานาจกระทํา
การแทนและผูกพันบริษัทฯ ไดในขอบเขตแหงอํานาจหนาที่ที่ระบุไวในขอ 1  เวนแตรายการที่
กรรมการผูจัดการและกรรมการผูมีอํานาจลงนามอาจมีความขัดแยง  มีสวนไดเสีย  หรือมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย  จะกระทําไดตอเมื่อไดรับมติที่ประชุม
คณะกรรมการที่มีกรรมการอิสระเขารวมประชุมดวยเทานั้น  เพ่ือการนี้กรรมการผูจัดการ และ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม จะมอบอํานาจใหบุคคลใดกระทํากิจการเฉพาะอยางแทนก็ได 
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7. เมื่อกรรมการผูจัดการไมอยู  หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  หากเปนงานประจําวันตามปกติ
โดยทั่วไปใหรองกรรมการผูจัดการ เปนผูพิจารณาอนุมัติแทนตามความจําเปนและเหมาะสม  แลว
รายงาน หรือเสนอกรรมการผูจัดการโดยตรงในภายหลัง  นอกเหนือจากนั้น ใหเสนอตอประธาน
กรรมการเปนผูพิจารณาอนุมัติ  หรือในกรณีที่ตําแหนงกรรมการผูจัดการวางลง  และยังไมมีการ-
แตงตั้งกรรมการผูจัดการคนใหม  ใหคณะกรรมการเปนผูแตงตั้งผูรักษาการแทน  โดยอาจจะคัดเลือก
จากกรรมการหรือผูถือหุน ทานใดทานหนึ่งก็ได ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอบังคับ
ของบริษัทฯ 

คณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 และไมมีลักษณะตองหามตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
เกี่ยวกับเรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม   

ทั้งนี้รายละเอียดประวัติกรรมการและผูบริหารตามเอกสารแนบ 1  

9.2  การสรรหากรรมการและผูบริหาร   บริษัทฯ ไมมคีณะกรรมการสรรหาโดยเฉพาะ  ทั้งนี้    
การคัดเลือกบุคคลที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหาร ดําเนินการดังนี้ 

องคประกอบและการแตงต้ังคณะกรรมการบรษิัท   ตามขอบังคับของบริษัทฯ  คณะกรรมการของ
บริษัทมีไมนอยกวา 5 คน  และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด ตองมีถ่ินที่อยูใน
ราชอาณาจักร 

ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ  ที่ประชุมผูถือหุนจะเลือกตั้งกรรมการ  โดยใหนับวาผูถือหุนมี
คะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง  และผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงของตนท่ีมีอยูทั้งหมด เลือกตั้ง
บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได   

บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบสูงสุดตามลําดับลงมา  เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น  ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเทากัน
เกินจํานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น  ใหเลือกโดยวิธีจับสลาก เพ่ือใหไดจํานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้ง
ในครั้งนั้น 

ในการประชุมสามัญประจําปทกุครั้ง  ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา  ถาจํานวนกรรมการ
ที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได  ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 

หามมิใหกรรมการประกอบกิจการ  เขาเปนหุนสวน  หรือเขาเปนผูถือหุนในนิติบุคคลอื่น ที่มีสภาพอยาง
เดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ  เวนแตจะแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง 

กรรมการตองแจงใหบริษัทฯ ทราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับบริษัทฯ  หรือถือหุน  
หรือหุนกูเพ่ิมขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ 

กรรมการ 2 ใน 3 ทาน ที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ  ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตรา
สําคัญของบริษัทฯ  จึงจะมีผลผกูพันกับบริษัทฯ ได  คณะกรรมการสามารถกําหนดชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันพรอมประทับตราสําคัญบริษัทฯ 

องคประกอบและการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ   คณะกรรมการบริษัท เปนผูแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ  โดยแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย  
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องคประกอบและการแตงต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน   คณะกรรมการบริษัท เปน
ผูแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน  โดยแตงตั้งจากกรรมการและบุคคลภายนอก ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญ
ธุรกิจส่ิงพิมพ  

กรรมการทีเ่ปนตัวแทนของผูถือหุนรายใหญ   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548  บริษัทฯ มีกรรมการที่
เปนตัวแทนจากผูถือหุนรายใหญ จํานวน 2 ทาน  โดยเปนตัวแทนจาก บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)   

9.3  คาตอบแทนผูบริหาร  
(ก) คาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ในฐานะกรรมการประจําป 2548 รวมจํานวน 17 ทาน  

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน รายชือ่กรรมการ 
ที่ไดรบัคาตอบ แทน คาเบี้ย

ประชุม 
คาบําเหน็จ เงินประจํา

ตําแหนง 
คาตอบแทน

อื่น ๆ 

 คาตอบแทน 
ที่ไมเปน 
ตัวเงิน 

รวม 

1. นายสมบูรณ ชินสวนานนท* 124,000 170,000 140,800 - - 434,800 
2. นายสาโรช ลํ้าเลิศประเสรฐิกุล 110,000   190,000 120,000 - - 420,000 
3. นายประวทิย ตันติวศินชยั 75,000 170,000 72,000 - - 317,000 
4. นายไพรัช สิฏฐกุล* 84,000 120,000 63,290 - - 267,290 
5. นายวัฒนา เชียงกูล 50,000 120,000 48,000 - - 218,000 
6. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน 50,000 120,000 48,000 - - 218,000 
7. นายคเชนทร เบญจกุล** 20,000 - 24,000 - - 44,000 
8. รศ.ยืน ภูวรวรรณ 70,000 120,000 48,000 - - 238,000 
9. นายสุเมธ ดํารงชัยธรรม** 20,000 - 24,000 - - 44,000 
10. นายยงศักดิ์ เอกปรัชญาสกุล** 20,000 - 24,000 - - 44,000 
11. นายทนง โชติสรยุทธ 70,000 120,000 48,000 - - 238,000 
12. นายวิบูลยศกัดิ์ อุดมวนิช 70,000 120,000 48,000 - - 238,000 
13. นายพงษศักดิ์ ศิวะภัทรกําพล 70,000 120,000 48,000 - - 238,000 
14. นายธนาชัย ธีรพัฒนวงศ 20,000 200,000 60,000 - - 280,000 
15. นายสุทธิชัย หยุน** 30,000 120,000 24,000 - - 174,000 
16. นายธนะชยั  สันติชัยกูล** 10,000 -  6,580 - - 16,580 
17. นายเสริมสนิ  สมะลาภา** 30,000    120,000 24,000 - - 174,000 

รวม 923,000 1,810,000 870,670 - - 3,603,670 

หมายเหตุ     *ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  คร้ังที่ 2/2548  เม่ือวันที่ 12 พฤษภาคม 2548   มีมติแตงตั้งนายสมบูรณ 
ชินสวนานนท เปนประธานกรรมการ และแตงตั้งนายไพรัช สิฎฐกุล เปนกรรมการตรวจสอบ             

  **ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  คร้ังที่ 3/2548  เม่ือวันที่ 28 มิถุนายน 2548 มีมติอนุมัติการลาออกจาก
การเปนกรรมการบริษัทฯ ของนายสุทธิชัย หยุน และ นายธนะชัย สันติชัยกูล โดยมีผลตั้งแตวนัที่ 21 มิถุนายน 
2548 และอนุมัติการลาออกของนายเสริมสิน สมะลาภา โดยมีผลตั้งแตวันที่ 28 มิถุนายน 2548 เปนตนไป  ทั้งน้ีได
แตงตั้งนายสุเมธ ดาํรงชัยธรรม  นายยงศักดิ์ เอกปรัชญาสกุล และนายคเชนทร เบญจกุล เปนกรรมการแทน   ซ่ึงมี
ผลตั้งแตวันที่ 28 มิถุนายน 2548 เปนตนไป 
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(ข) คาตอบแทนกรรมการบริษัทที่เปนผูบริหาร และผูบริหารของบริษัทจํานวน 4 รายแรกตอจาก
กรรมการผูจัดการและผูบริหารทุกรายที่อยูในลําดับขั้นเดียวกับผูบริหารรายที่ 4 โดยไมรวม
ผูอํานวยการฝายการเงิน และผูอํานวยการฝายบัญชี รวมจํานวน 6 ทาน   

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน คาตอบแทนที่ไมเปนตวัเงิน 
รายการ จํานวนราย

(หนวย) 
จํานวนเงินรวม 

(บาท) 
จํานวนราย 

(หนวย) 
จํานวนเงินรวม 

(บาท) 
เงินเดือน 6 12,398,196 - - 
โบนัส 6 4,779,932 - - 
คาตอบแทนอื่น :-     
   -  เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 6 1,318,268 - - 
   -  คาพาหนะ 6 576,000 - - 

-  ผลตางระหวางราคาตลาดกับราคาใชสิทธิ
ซื้อหุนสามัญ (ESOP) ที่ใชในป  2548 - - 6 5,033,953 

รวม 19,072,396  5,033,953 

9.4  การกํากับดูแลกิจการ   บริษัทฯ ใหความสําคัญ  และจัดใหมีกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี  
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ่งเปนเครื่องมือที่สําคัญของคณะกรรมการบริษัท ในการกํากับดูแลการดําเนินงาน
และการบริหารงานของบริษัทฯ ใหไดมาตรฐานและเปนไปในแนวทางที่ถูกตอง  คณะกรรมการตรวจสอบมี
คุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงาน ภายใตขอกําหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   

นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี  เพ่ือเพ่ิมความโปรงใส  
เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของกิจการ  และเพ่ิมความเชื่อมั่นใหแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูเกี่ยวของทุก
ฝาย  จึงไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ  เปนลายลักษณอักษร  โดยครอบคลุมสาระสําคัญดังนี้ 

• การปฏิบัติตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย  อยางเทาเทียมกัน  เปนธรรมตอทุกฝาย 
• คณะกรรมการ มีความมุงมั่นในการสรางมูลคาเพ่ิมแกกิจการในระยะยาว  บริหารงานดวยความ-

รอบคอบและระมัดระวัง  รับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่ดวยความสามารถและประสิทธิภาพที่
เพียงพอ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน  ดูแลมิใหเกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน  
และรับผิดชอบตอการตัดสินใจและการกระทําของตนเอง 

• การดําเนินงานเปนไปดวยความโปรงใส  สามารถตรวจสอบได  เปดเผยขอมูลอยางเพียงพอแกผูที่
เกี่ยวของทุกฝาย 

• การดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความเสี่ยงอยูเสมอ  โดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม 
• บริษัทฯ มีการกําหนดจริยธรรมธุรกิจ เพ่ือใหกรรมการ  ผูบริหาร  และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติแลว 
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สิทธิของผูถือหุน 
 ในป 2548  บรษิัทฯ มีการประชุมผูถือหุน 1 ครั้ง  โดยเปนการประชุมสามัญประจําป 2548 ซึ่งการ
ประชุมไดจัดที่บริษัทฯ  และบริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมวาระตางๆ ใหผู
ถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุม 14 วันทําการ โดยในแตละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ  และมี
การบันทึกการประชุมถูกตอง  ครบถวน  เพ่ือใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได  

 ต้ังแตป 2546 เปนตนมา บริษัทฯ ไดเริ่มดําเนินการเพิ่มทางเลือกใหแกผูถือหุน  โดยใหกรรมการอิสระ
เปนผูรับมอบอํานาจจากผูถือหุน ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขาประชุมได  และบริษัทฯ มีนโยบายที่จะปรับปรุง
ขอมูลประกอบการประชุมผูถือหุน เพ่ือใหมีรายละเอียดมากยิ่งขึ้น  เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญ   
ของสิทธิของผูถือหุนในการเขาถึงขอมูลของบริษัทฯ  โดยจะไดเพ่ิมรายละเอียดของเรื่องเพื่อพิจารณาเหตุผลความ
จําเปน  ผลกระทบทั้งดานบวกและลบในแตละวาระ นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังเผยแพรขอมูลขาวสารใหแก            
ผูถือหุนอยางสม่ําเสมอ ผานชองทางของตลาดหลักทรัพยฯ และจัดใหมีชองทางที่ผูถือหุนรายยอยสามารถติดตอ
ขอขอมูลไดโดยตรงทาง E-mail : ir@se-ed.com ซึ่งทําใหผูถือหุนรายยอยสามารถติดตอขอขอมูลไดโดยตรงจาก
เลขานุการบริษัท หรือหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ 

สิทธิของผูมีสวนไดเสีย 
 บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม  ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน  ไดแก  
พนักงานและผูบริหารของบริษัทฯ หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก  ไดแก  คูคา  คูแขง  นักเขียน  ผูแปล  เจาหนาที่
ภาครัฐ และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  เนื่องจากบริษัทฯ ไดตระหนักถึงแรงสนบัสนุนจากผูมีสวนไดเสียตางๆ  
ซึ่งจะสรางความสามารถในการแขงขัน  และสรางกําไรใหแกบริษัทฯ  ซึ่งถือวาเปนการสรางความสําเร็จในระยะ
ยาวของบริษัทฯ ได โดยบริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร ไวในนโยบายการกํากับดูแล
กิจการ 

การประชุมผูถือหุน 

บริษัทฯ กําหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนปละครั้งภายในไมเกิน 4 เดือน นับแตวันส้ินสุดของรอบป
บัญชีของบริษัท และจัดกระบวนการประชุมผูถือหุนที่สนับสนุนใหผูถือหุนไดสิทธิที่เทาเทียมกันทุกราย โดยจัดสง
หนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระตาง ๆ พรอมความเห็น
ของคณะกรรมการบริษัทฯ  หนังสือมอบฉันทะ  และรายชื่อของกรรมการอิสระ เพ่ือใหผูถือหุนสามารถเลือกที่จะ
มอบฉันทะใหเขาประชุมแทนได รวมท้ังแผนที่แสดงสถานที่ประชุม สงใหแกผูถือหุนลวงหนาไมนอยกวา 14 วัน 
ซึ่งในหนังสือเชิญประชุม จะแจงรายละเอียดของเอกสารที่ผูถือหุนจะตองนํามาแสดงในวันประชุมดวย เพ่ือรักษา
สิทธิในการเขาประชุม  

กอนเริ่มการประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการจะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน โดยบริษัทฯ      
ไดแสดงขั้นตอนการนับคะแนน และแสดงสรุปผลคะแนนทุกขั้นตอนอยางชัดเจนในหองประชุม   ในระหวาง     
การประชุม  บริษัทฯ ไดจัดสรรเวลาในการประชุมอยางเพียงพอ และเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกัน
ในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคําถามในที่ประชุม  โดยกรรมการที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการชุดตางๆ และกรรมการผูจัดการ ไดเขารวมประชุมผูถือหุนเพ่ือตอบคําถามในที่
ประชุม  รวมท้ังไดบันทึกประเด็นซักถามและขอคิดเห็นที่สําคัญไวในรายงานการประชุม เพ่ือใหผูถือหุนสามารถ
ตรวจสอบได  นอกจากนี้ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมอบ
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ฉันทะใหบุคคลอื่น กรรมการอิสระ  กรรมการผูจัดการ  หรือเลขานุการบริษัทฯ  เขารวมประชุมแทน บริษัทฯ ได
เปดใหผูถือหุนลงทะเบียนลวงหนากอนการประชุมอยางนอย 1 ชั่วโมงเสมอ 

ทั้งนี้ สําหรับวาระการประชุมผูถือหุนที่สําคัญ ไดแก  
- การแตงต้ังคณะกรรมการ : บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเลือกกรรมการเปนรายบุคคล 

โดยไดใหรายละเอียดประวัติกรรมการ และการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อยางครบถวน 
- การแตงต้ังผูสอบบัญชี :  บริษัทฯ ไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผูสอบบัญชี สํานักงานสอบบัญชี   

คาตอบแทน เหตุผลของการคัดเลือกผูสอบบัญชี คุณภาพของการปฏิบัติงานในชวงปที่ผานมา และ
ความสัมพันธกับบริษัทฯ  

- การจัดสรรกําไร : บริษัทฯ ไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกําไรและเงินทุนสํารอง  จํานวน
เงินปนผล ซึ่งเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ และวันปดสมุดทะเบียนเพ่ือกําหนด
สิทธิในการรับเงินปนผล 

- คาตอบแทนกรรมการ : บริษัทฯ ไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนเงินคาตอบแทนที่เสนอ            
ซึ่งเปนไปตามนโยบายและเงื่อนไขของคาตอบแทนกรรมการ ที่ไดผานการพิจารณากลั่นกรอง         
โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

ภาวะผูนําและวิสัยทัศน 
 คณะกรรมการไดมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน  ภารกิจ  กลยุทธ  เปาหมาย  และแผนธุรกิจของ
บริษัทฯ  ตลอดจนกํากับดูแล ใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามแผนธุรกจิที่กําหนดไว อยางมีประสิทธิภาพ   
และมีประสิทธิผล  เพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการ  และความมัน่คงสูงสุดใหแกผูถือหุน 

 คณะกรรมการไดจัดใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน  การตรวจสอบภายใน  และมาตรการบริหาร
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล  รวมทั้งมีการติดตามการดําเนินการในเรื่องดังกลาวอยางสม่ําเสมอในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ 

 คณะกรรมการเปนผูพิจารณาการกําหนดและแยกบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบระหวาง
คณะกรรมการ  อนุกรรมการ  และฝายจัดการอยางชัดเจน  ดังรายละเอียดในขอ 9.1  โครงสรางการจัดการ 
รวมท้ังมีการสื่อสารบทบาท หนาที่  และความรับผิดชอบดังกลาวตอกรรมการ  อนุกรรมการ  ฝายจัดการ  และ
พนักงานของบริษัทฯ อยางสม่ําเสมอ 

ความขัดแยงทางผลประโยชน 
 เพ่ือปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน  คณะกรรมการไดดูแลอยางรอบคอบ เมื่อเกิดรายการที่อาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชน  โดยกําหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันไวเปนลายลักษณ
อักษร  รวมท้ังกําหนดนโยบายและวิธีการดูแล ไมใหผูบริหารและผูเกี่ยวของนําขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใชเพ่ือ
ประโยชนสวนตน ดังนี้ 

 รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  คณะกรรมการไดทราบถึงรายการที่มีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนและรายการที่เกี่ยวโยงกัน และไดพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบทุกครั้ง รวมท้ังมีการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพย โดยกําหนดราคาและเงื่อนไขเสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s 
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Length Basis) โดยรายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญจะเปดเผยรายละเอียด มูลคารายการ คูสัญญา เหตุผล/ความ
จําเปน ในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป  

 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน  บริษัทฯ กําหนดใหผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลักทรัพย ตอสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และกําหนดใหการนําเอกสารหรือขอมูลของบริษัทฯ ไปใชเพ่ือประโยชนสวนตัว หรือ
นําออกนอกบริษัทฯ กอนไดรับอนุญาต รวมท้ังการนําขอมูลงบการเงินไปใชเพ่ือการซื้อขายหลักทรัพยในชวง 1 
เดือน กอนที่จะเผยแพรตอสาธารณชน เปนการกระทําผิดวินัยของบริษัทฯ หากผูบริหารหรือพนักงานคนใดกระทํา
ผิดวินัย จะไดรับโทษตั้งแตการตักเตือน การตัดคาจาง การพักงานโดยไมไดรับคาจาง จนถึงการเลิกจาง 

จริยธรรมธุรกิจ 
 บริษัทฯ ไดยึดมั่นในการกระทําส่ิงที่ถูกตอง เปนแนวทางดําเนินธุรกิจของกรรมการและพนักงานทุกคน  
โดยบริษัทฯ ไดประกาศบังคับใชจรรยาบรรณพนักงาน  และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ  เพ่ือใหกรรมการ  
ผูบริหาร  และพนักงานทุกคน ไดยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ดวยความซื่อสัตย  
สุจริต  และเที่ยงธรรม  ทั้งการปฏิบัติตอบริษัทฯ  และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม  สาธารณชน  และสังคม  บริษัทฯ 
มอบหมายใหแผนกตรวจสอบภายใน ติดตามดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอยางสม่ําเสมอ  และไดกําหนดโทษ
ทางวินัยในกรณีละเมิดจรรยาบรรณไวดวย  

คณะกรรมการมีความเชื่อมั่นเปนอยางยิ่งวา  กระบวนการการกํากับดูแลกิจการที่ดี  จะชวยสงเสริม    
การดําเนินงานของบริษัทฯ  และเปนหัวใจในการบรรลุเปาหมายพื้นฐานที่สําคัญอยางหนึ่ง  อันจะสงผลใหเกิด  
การเพิ่มมูลคาสูงสุดใหแกผูถือหุน  คุณคาที่บรษิัทฯ มุงหวัง  และคาดหวังใหกรรมการและพนักงานทุกคนถือ
ปฏิบัติในทุกภารกิจ  ไดแก 

• การใหความสําคัญสูงสุดตอการสรางความพึงพอใจของลูกคา 
• ความเชื่อมั่นในการทํางานรวมกัน 
• การอุทิศตองานอยางมืออาชีพโดยมีคุณธรรม 
• การยึดมั่นในหลักการของระเบียบวินัยการปฏิบัติงานที่ดี 
• การพรอมในการตอบสนองตอทุกสถานการณ 

การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบรหิาร 
 คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 13 ทาน  ประกอบดวย 

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

ดังนั้น บริษัทฯ มีกรรมการที่เปนอิสระทั้งหมด 7 ทาน คิดเปนรอยละ 53.85 ของกรรมการทั้งคณะ   

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ  มีหนาที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค 
และขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุน ดวยความซื่อสัตยสุจริต และความระมัดระวังรักษา           
ผลประโยชนของบริษัทฯ   โดยกรรมการบริษัทฯ มีวาระการดํารงตําแหนงที่แนนอน  ซึ่งตามขอบังคับของบริษัทฯ 
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กําหนดไววา ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการจํานวน 1 ใน 3 ออกจากตําแหนง โดยใหกรรมการ     
ที่ดํารงตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง  

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณากําหนดนิยาม “กรรมการอิสระ“ ตามกรอบขั้นต่ําของนิยามกรรมการ
อิสระ ที่ประกาศโดยสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังตอไปนี้ 

1. ถือหุนไมเกิน 5% ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษัทในเครือ บริษัทรวม ทั้งนี้นับรวม
หุนที่ถือโดยผูเกี่ยวของ ไดแก คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  

2. ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน รวมท้ังไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา 
หรือเปนผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือเปนบุคคลที่อาจมีความ-
ขัดแยง โดยตองไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียในลักษณะดังกลาวมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป 

3. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสีย ไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งในดาน
การเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงใน
ลักษณะที่จะทําใหขาดความเปนอสิระ 

4. ไมเปนญาติสนิทกับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบุคคลที่อาจ
มีความขัดแยง และไมไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการ หรือผูถือ
หุนรายใหญ 

การรวมหรอืแยกตําแหนง 
ประธานกรรมการไมเปนบุคคลเดียวกับกรรมการผูจัดการ นอกจากนี้โครงสรางคณะกรรมการของบริษัท

ประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระจํานวน 7 ทาน ซึ่งจะทําใหเกิดการถวงดุลและการสอบทานการบริหารงาน 
            ประธานกรรมการเปนผูนํา และเปนผูควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  ใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยการสนับสนุนและผลักดันใหกรรมการทุกคนมีสวนรวมในการประชุม เชน การตั้งคําถามที่สําคัญ
ตางๆ  หารือ ชวยเหลือแนะนํา  และสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของฝายจัดการ ผานทางกรรมการผูจัดการอยาง
สม่ําเสมอ แตจะไมเขาไปกาวกายในงานประจํา ที่ฝายจัดการมีหนาที่เปนผูรับผิดชอบดูแล และมีกรรมการผูจัดการ
เปนหัวหนาของฝายจัดการ    คณะกรรมการไดมอบอํานาจใหกรรมการผูจัดการ หรือผูรับมอบอํานาจเทานั้น เปน
ผูที่มีอํานาจลงนามผูกพันแทนบริษัทฯ ตามอํานาจที่มอบไว กรรมการผูจัดการไดมอบอํานาจใหฝายจัดการ
บริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ ตามอํานาจหนาที่ที่รับผิดชอบที่ไดกําหนดไวอยางชัดเจน ทั้งนี้จะเห็นวาอํานาจ
ของคณะกรรมการและฝายจัดการ ไดมีการแบงแยกบทบาทหนาที่อยางชัดเจนไมกาวกายตอกัน  

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
 นโยบายคาตอบแทนกรรมการไดกําหนดไวอยางชัดเจนและโปรงใส  โดยคาตอบแทนอยูในระดับเดียว 
กับอุตสาหกรรม  และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตองการ  และไดขออนุมัติจากที่
ประชุมผูถือหุนแลว  กรรมการที่ไดรับมอบหมายใหเปนกรรมการตรวจสอบ  จะไดรับคาตอบแทนเพิ่มตามปริมาณ
งานที่เพ่ิมขึ้น 

คาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด  ซึ่งเชื่อมโยงกับ
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  และผลการบริหารงานของผูบริหารแตละทาน  โดยคณะอนุกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนเปนผูพิจารณา  และนําเสนอจํานวนคาตอบแทนท่ีเหมาะสมตอคณะกรรมการบริษัทฯ  เพ่ือพิจารณา
และอนุมัติขั้นสุดทาย 



                                                                                                                                                                                                                                    แบบ 56-1 ประจําป 2548  
 

 

 ในป 2548  บริษัทฯ ไดจายคาตอบแทนตางๆ ใหแกกรรมการและผูบริหาร รวมท้ังส้ิน 27.71 ลานบาท 
โดยแบงเปนคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 22.68 ลานบาท และคาตอบแทนที่ไมเปนตัวเงิน 5.03 ลานบาท           
ตามรายละเอียดในขอ 9.3 คาตอบแทนผูบริหาร 

การประชุมคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการมีการกําหนดการประชุมลวงหนา  และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจําเปน  โดยมีการ
กําหนดวาระชัดเจนไวลวงหนา  และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเปนประจํา  เลขานุการบริษัทฯ ได
จัดหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร กอนการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วัน  เพ่ือให
คณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม  โดยในป 2548 ที่ผานมา  คณะกรรมการมี
การประชุมทั้งส้ิน 5 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งส้ิน 5 ครั้ง คณะอนุกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนมีการประชุมทั้งส้ิน 1 ครั้ง 
 ทั้งนี้ไดมีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษร  จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการรับรองจาก
คณะกรรมการ  พรอมใหคณะกรรมการและผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได 
 

การประชุมคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

การประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณา

ผลตอบแทน รายชื่อกรรมการผูเขารวม
ประชุม การเขารวม

ประชุม (คร้ัง) 
จํานวน   

การประชุม
ท้ังส้ิน (คร้ัง) 

การเขารวม
ประชุม 
(คร้ัง) 

จํานวน      
การประชุม
ท้ังส้ิน (คร้ัง) 

การเขารวม
ประชุม 
(คร้ัง) 

จํานวน   
การประชุม
ท้ังส้ิน (คร้ัง) 

1. นายสมบูรณ ชินสวนานนท * 5 5 3 3 1 1 
2. นายสาโรช ลํ้าเลิศประเสรฐิกุล 5 5 5 5 - - 
3. นายประวทิย ตันติวศินชยั 2 5 5 5 - - 
4. นายไพรัช สิฏฐกุล* 5 5 2 2 - - 
5. นายวัฒนา เชียงกูล 3 5 - - - - 
6. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน 3 5 - - 1 1 
7. นายคเชนทร  เบญจกุล** 2 2 - - - - 
8. รศ.ยืน ภูวรวรรณ 5 5 - - - - 
9. นายสุเมธ  ดํารงชัยธรรม** 1 2 - - 1 1 
10. นายยงศักดิ์  เอกปรัชญาสกุล** 2 2 - - - - 
11. นายทนง  โชติสรยุทธ 5 5 - - - - 
12. นายวิบูลยศกัดิ์  อุดมวนิช 5 5 - - - - 
13. นายพงษศักดิ์   ศิวะภัทรกําพล 5 5 - - - - 
14.นายธนาชัย ธรีพัฒนวงศ - 1 - - - - 
15. นายสุทธิชัย หยุน** 2 2 - - - - 
16. นายเสริมสนิ  สมะลาภา ** 2 3 - - - - 
17. นายธนะชยั  สันติชัยกูล** 1 1 - - - - 
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หมายเหตุ *ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 2/2548 เม่ือวันที่ 12 พฤษภาคม 2548 มีมติแตงตั้งนายสมบูรณ ชินสวนานนท
เปนประธานกรรมการและแตงตั้งนายไพรัช สิฏฐกุล เปนกรรมการตรวจสอบ                                                         

 **ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  คร้ังที่ 3/2548  เม่ือวันที่ 28 มิถุนายน 2548 มีมติอนุมัติการลาออกจากการเปน
กรรมการบริษัทฯ ของนายสุทธิชัย หยุน และ นายธนะชยั สันติชัยกูล โดยมีผลตั้งแตวันที่ 21 มิถุนายน 2548              
และอนุมัติการลาออกของนายเสริมสิน สมะลาภา โดยมีผลตั้งแตวันที่ 28 มิถุนายน 2548 เปนตนไป  ทั้งน้ีไดแตงตั้ง   
นายสุเมธ ดํารงชัยธรรม  นายยงศักดิ ์เอกปรัชญาสกุล และนายคเชนทร เบญจกุล เปนกรรมการแทน ซ่ึงมีผลตั้งแต    
วันที่ 28 มิถุนายน 2548 เปนตนไป 

คณะอนุกรรมการ  
 คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ เพ่ือชวยในการกํากับดูแลกิจการของ
บริษัทฯ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 
2. คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
โดยมีรายชื่อของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ และขอบเขตหนาที่ของคณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการแตละชุด ตามรายละเอียดในขอ 9.1 โครงสรางการจัดการ 

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
1.  ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน  บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายใน ทั้ง

ในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน  จึงไดกําหนดภาระหนาที่  อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงาน  ผูบริหาร  
ไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน  มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทฯ ใหเกิดประโยชน  และมีการ-
แบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน  ผูติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน  เพ่ือใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบ
ระหวางกันอยางเหมาะสม  นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน  โดยบริษัทฯ ไดจัดใหมี
ระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบริหารสายงานที่รับผิดชอบ 

บริษัทฯ มีแผนกตรวจสอบภายใน  ทําหนาที่ตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวาการปฏบัิติงานหลัก และกิจกรรม
ทางการเงินสําคัญของบริษัทฯ  ไดดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดไว  และมีประสิทธิภาพ  รวมถึงตรวจสอบ  
การปฏิบัติตามกฎหมาย และขอกําหนดที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ (Compliance Control)  และเพ่ือใหหนวยงาน
ตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ  สามารถทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่  คณะกรรมการจึง
กําหนดใหแผนกตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ  และไดรับ      
การประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบดวย 

2.  การบริหารความเสี่ยง  การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ  กระทําโดยการประเมินความเสี่ยงใน   
การประกอบธุรกิจ  ทั้งที่เปนปจจัยภายในและปจจัยภายนอกอยางสม่ําเสมอ  โดยคณะทํางานซึ่งประกอบดวย  
ผูชวยกรรมการผูจัดการ ในสายงานที่เกี่ยวของกับแตละความเสี่ยง  และหัวหนางานในแตละหนวยงานที่เกี่ยวของ  
จะวิเคราะหถึงสาเหตุที่ทําใหเกิดปจจัยความเสี่ยงตางๆ  การกําหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง  รวมถึงติดตาม
การปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง 

รายงานของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯ  และสารสนเทศทางการเงิน ที่ปรากฏ 
ในรายงานประจําป  งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป  โดยเลือกใชนโยบายบัญชี
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ที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ  และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง  และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา  
รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

คณะกรรมการไดจัดใหมีและดํารงรักษาไว ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล   เพ่ือใหมั่นใจไดอยาง
มีเหตุผลวา การบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง  ครบถวน  และเพียงพอ ที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน และ
เพ่ือใหทราบจุดออน  เพ่ือปองกันไมใหเกิดการทุจริต หรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ 

ในการนี้  คณะกรรมการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ่ง
ประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร  เปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบ
ควบคุมภายใน  และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปแลว 

คณะกรรมการมีความเห็นวา ระบบควบคุมภายในของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) โดยรวมอยู
ในระดับที่นาพอใจ    และสามารถสรางความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินของ   บริษัท 
ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 

ความสัมพันธกับผูลงทุน 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีวาขอมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไมใชการเงิน  ลวนมี
ผลตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุน และผูที่มีสวนไดเสียของบริษัทฯ  จึงไดกําชับใหฝายบริหารดําเนินการใน
เรื่องที่เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลที่ครบถวน  ตรงตอความเปนจริง  เชื่อถือได  สม่ําเสมอ  และทันเวลา  ซึ่งฝาย
บริหารของบริษัทฯ ไดใหความสําคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด  ในสวนของงานดานผูลงทุนสัมพันธนั้น  
เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกลาวยังมีไมมากนัก  บริษัทฯ จึงยังไมไดจัดตั้งหนวยงานขึ้นมาเฉพาะ  แตได
มอบหมายใหรองกรรมการผูจัดการทานหนึ่ง ทําหนาที่ติดตอส่ือสารกับผูลงทุน  สถาบัน  ผูถือหุน  รวมท้ัง
นักวิเคราะห  และภาครัฐที่เกี่ยวของ  ซึ่งผูลงทุนสามารถติดตอขอทราบขอมูลบริษัทฯ ไดที่โทร. 0-2739-8000 กด 
8   หรือที่ e-mail address: ir@se-ed.com  และที่ website: www.se-ed.com  

9.5  การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน   บริษัทฯ กําหนดใหผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลง   
การถือหลักทรัพย ตอสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  และกําหนดใหการนําเอกสาร  หรือขอมูลของบริษัทฯ ไปใชเพ่ือ
ประโยชนสวนตัว  หรือนําออกนอกบริษัทฯ  กอนไดรับอนุญาต  รวมท้ังการนําขอมูลงบการเงินไปใชเพ่ือการซื้อ
ขายหลักทรัพย ในชวง 1 เดือนกอนที่จะเผยแพรตอสาธารณชน  เปนการกระทําผิดวินัยของบริษัทฯ  หากผูบริหาร
หรือพนักงานคนใดกระทําผิดวินัย  จะไดรับโทษตั้งแตการตักเตือน  การตัดคาจาง  การพักงานโดยไมไดรับคาจาง  
จนถึงการเลิกจาง 

9.6  บุคลากร  ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2548  บริษัทฯ มีพนักงานจํานวน 1,762 คน  แบงเปนพนักงาน
ประจําสํานักงานใหญ 808 คน  และพนักงานประจําสาขา 954 คน  โดยบริษัทฯ ใหผลตอบแทนทั้งเงินเดือน โบนัส 
และเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ เปนจํานวน 259.95 ลานบาท (ป 2547 มีพนักงานจํานวน 1,744  คน 
ผลตอบแทนทั้งเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุน เปนจํานวนเงิน 251.15 ลานบาท)  

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน  บริษัทฯ มีนโยบายในการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของ
บุคลากรขึ้นมาอยางตอเนื่อง  เพ่ือใหมีความสามารถในการแขงขัน และรับมือกับวิทยาการใหมๆ ที่พัฒนา
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา  จึงจัดใหมีการอบรมภายในองคกร และกับองคกรภายนอก  โดยแบงตามหลักสูตรตางๆ 
ที่เหมาะสมกับตําแหนง  มาตรฐานวิชาชีพ  หรือตามเปาหมายและวัตถุประสงคของหนวยงานยอย  นอกจากนั้น  
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บริษัทฯ ยังใหความสําคัญกับการที่ใหพนักงานมีสติ  ไดเขาใจชีวิต  และปรับตัวอยูรวมกับส่ิงรอบขางอยางมี
ความสุข  จึงไดรวมมือกับ มูลนิธิวองวานิช  เพ่ือจัดหลักสูตร การเจริญสติเพ่ือพัฒนาตนและพัฒนางาน ใหแก
พนักงานของบริษัทฯ เปนการเฉพาะอยางตอเนื่อง 
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10. การควบคมุภายใน 
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน  2548  ไดประเมนิความเพียงพอ

ของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ทานไดเขารวมประชุม  โดยสามารถสรุป
ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ออกเปน 5 สวน  ดังนี้ 

สวนที่ 1  องคกรและสภาพแวดลอม   เปาหมายการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ กําหนดขึ้นมาอยาง
รอบคอบ  ชัดเจน  มีความเปนไปได  และสามารถวัดผลได  โดยแบงเปนแผนระยะสั้น 1 ป  และแผนระยะยาว     
3 ป  ทั้งนี้บริษัทฯ มีการจัดโครงสรางองคกร ที่เอ้ืออํานวยตอการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว  และมี
ขอกําหนดและบทลงโทษ หามฝายบริหารและพนักงาน ปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนกับกิจการ    อยางไรก็ตาม  บรษิัทฯ มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานในธุรกรรมดานการเงิน    
การจัดซื้อและการบริหาร  ทั้งนี้ในการจัดทํานโยบายและแผนการปฏิบัติงานดังกลาว  จะคํานึงถึงความเปนธรรม
ตอคูคา  เพ่ือประโยชนของบริษัทฯ ในระยะยาว 

สวนที่ 2  การบริหารความเสี่ยง   การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ กระทําโดยการประเมินความเสี่ยง
ในการประกอบธุรกิจ  ทั้งที่เปนปจจัยภายในและปจจัยภายนอกอยางสม่ําเสมอ  โดยคณะทํางานซึ่งประกอบดวย 
ผูชวยกรรมการผูจัดการ ในสายงานที่เกี่ยวของกับแตละความเสี่ยง  และหัวหนางานในแตละหนวยงานที่เกี่ยวของ  
จะวิเคราะหถึงสาเหตุที่ทําใหเกิดปจจัยความเสี่ยงตางๆ  การกําหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง  รวมถึงติดตาม
การปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง 

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

การอนุมัติการทําธุรกรรมของบริษัทฯ กับผูถือหุนรายใหญ  กรรมการ  ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคล
ดังกลาว  จะคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ  และพิจารณาเสมือนเปนรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก 

สวนที่ 4  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล   บริษัทฯ จัดใหมีขอมูลที่สําคัญตางๆ อยาง
เพียงพอ เพ่ือประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ  อยางไรก็ตาม  บางครั้งบริษัทฯ ไมสามารถจัดสงขอมูล  
ทางการเงิน เพ่ือประกอบการพิจารณาในการประชุม ใหแกกรรมการไดพรอมกับหนังสือนัดประชุม ที่ไดจัดสง    
ใหกรรมการลวงหนากอนวันประชุมโดยเฉลี่ย 7 วัน  

เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีตางๆ  จัดเก็บไวอยางเปนหมวดหมู  และจัดขึ้นตามนโยบาย
บัญชี ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ 

สวนที่ 5  ระบบการติดตาม   บริษัทฯ จัดใหมีการติดตามผลการดําเนินงาน  โดยเปรียบเทียบกับ
เปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ไดต้ังไวเปนรายไตรมาส  การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน   
มีขึ้นอยางสม่ําเสมอ  โดยผูตรวจสอบภายในตองจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ เสนอโดยตรงตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  หากมีการตรวจพบขอบกพรองอันเปนสาระสําคัญ  จะตองรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ  ใน
ระยะเวลาอันควร   รวมถึงการรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองดังกลาว 
 นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบ ไดใหความเห็นเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพ การควบคุมภายในดาน
บัญชีของบริษัทฯ วา ไมพบจุดออนที่เปนสาระสําคัญในระบบการควบคุมภายในดานบัญชี 
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11.  รายการระหวางกัน 
รายการระหวางกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกันที่มีสาระสําคัญ มีดังนี้ 

 11.1 รายการระหวางกันสําหรับป สิ้นสุดวันเดยีวกนัของป 2548 2547 และ 2546 

 (ก)  รายไดและคาใชจายระหวางกัน 

 ประเภทกิจการ ลักษณะความสัมพันธ สําหรับป 
ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

   2548 2547 2546 
   พันบาท พันบาท พันบาท 
มูลคาซ้ือสินคา      
บริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด สํานักพิมพผูผลิต

วารสารเทคนิค       
และคูมือวิศวกร 

บริษัทรวม 2,903 2,412 2,963 

บริษัท เนชั่นบุคส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ส่ิงพิมพ บริษัทที่เกี่ยวของกับ  
ผูถือหุน (ป 2547) 

28,027 31,594 28,116 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดียกรุป จํากัด (มหาชน) ส่ิงพิมพ ผูถือหุน (ป 2547) 30,120 4,252 3,411 
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด ส่ิงพิมพ บริษัทที่เกี่ยวของกับ 

ผูถือหุน (ป 2547) 
11,140 10,220 6,339 

บริษัท เนชั่น  บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น 
จํากัด 

ส่ิงพิมพ บริษัทที่เกี่ยวของกับ 
ผูถือหุน (ป 2547) 

 2,021    338 - 

บริษัท บลิส พับลิชชิ่ง จํากัด ส่ิงพมิพ บริษัทที่เกี่ยวของกับ  
ผูถือหุน 

6,381 6,493 12,897 

      
คาเชาพ้ืนท่ีและคาบริการ      
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดียกรุป จํากัด (มหาชน) ส่ิงพิมพ ผูถือหุน (ป 2547) 7,826 7,688 7,502 
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(ข)  สินทรัพยและหนี้สินระหวางกัน 

 ประเภทกิจการ ลักษณะความสัมพันธ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
   2548 2547 2546 
   พันบาท พันบาท พันบาท 

เงินใหกูยืมแกบริษัทรวม      
บริษัท เพลินพัฒน จํากัด โรงเรียนเอกชน บริษัทรวม 9,000 - - 

ดอกเบี้ยคางรับ      
บริษัท เพลินพัฒน จํากัด โรงเรียนเอกชน บริษัทรวม   174 - - 

      
 ประเภทกิจการ ลักษณะความสัมพันธ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
   2548 2547 2546 
   พันบาท พันบาท พันบาท 

เจาหนี้การคา      
บริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด สํานักพิมพผูผลิต

วารสารเทคนิค       
และคูมือวิศวกร 

บริษัทรวม 2,088 2,119 2,104 

บริษัท เนชั่นบุคส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  ส่ิงพิมพ บริษัทที่เกี่ยวของกับ 
ผูถือหุน (ป 2547) 

12,817 9,664 10,316 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดียกรุป จํากัด (มหาชน) ส่ิงพิมพ ผูถือหุน (ป 2547) 4,280 1,322 1,229 
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด ส่ิงพิมพ บริษัทที่เกี่ยวของกับ 

ผูถือหุน (ป 2547) 
13,263 8,296 4,629 

บริษัท บลิส พับลิชชิ่ง จํากัด ส่ิงพิมพ บริษัทที่เกี่ยวของกับ 
ผูถือหุน 

1,708 3,470 1,844 

 11.2  ความจาํเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน    ทางบริษัทฯ กําหนดให
รายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญระหวางบริษัทฯ กับบริษัทยอย บริษัทรวม  และบริษัทที่เกี่ยวของกัน  รวมถึง
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน  ผานที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติ  เพ่ือดูแลใหรายการระหวางกันเปนไป
อยางยุติธรรม  มีนโยบายการกําหนดราคาที่เหมาะสม  ซึ่งสามารถเปรียบเทียบไดกับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคล 
ภายนอก  และไมมีการถายเทผลประโยชนระหวางบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือบุคคลที่เกี่ยวของ 

11.3  มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน ในกรณีที่บริษัทฯ          
มีการเขาทํารายการระหวางกันกับผูบริหาร  หรือผูถือหุน  หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน  บริษัทฯ จะพิจารณาถึงขนาด
ของรายการเปนสําคัญ  กลาวคือ  กรณีที่รายการดังกลาวมีขนาดของรายการไมอยูในเกณฑที่กําหนดโดย      
ตลาดหลักทรัพยฯ  คณะกรรมการไดมอบหมายใหกรรมการบริษัทฯ ที่เปนผูบริหาร  ซึ่งประกอบดวย  นายทนง  
โชติสรยุทธ  นายวิบูลยศักดิ์  อุดมวนิช  และนายพงษศักดิ์ ศิวะภัทรกําพล  สามารถเขาทํารายการดังกลาวได  
โดยใหกรรมการจํานวนสองในสามทานขางตน ลงลายมือชื่อรวมกัน 

ผูบริหารหรือผูถือหุน ที่มีสวนกรณีในรายการที่มีขนาดของรายการเขาเกณฑที่กําหนดโดยตลาดหลักทรัพย
ฯ  ใหดําเนินการตามหลักเกณฑของประกาศที่เกี่ยวของดังกลาวโดยเครงครัด 
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ทั้งนี้การอนุมัติรายการระหวางกัน ที่มีผูบริหารหรือผูถือหุน ที่มีสวนไดเสียที่เกี่ยวของนั้น  จะอนุมัติโดยไมมี
ผูไดเสียลงมติอนุมัติดวย 

11.4  นโยบายและแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต   บริษัทฯ อาจมีการทํา
รายการระหวางกันกับผูถือหุนรายใหญ  และกับผูบริหารของบริษัทฯ ในอนาคต  ซึ่งรายการที่เกิดขึ้นจะเปนในรูป
ของการทําสัญญาเชาพ้ืนที่  สัญญาบริการ  และสัญญาลิขสิทธิ์  ซึ่งเปนไปเพ่ือประโยชนทางการคาของบริษัทฯ 
เทานั้น  โดยบริษัทฯ จะเปดเผยชนิด และมูลคาของรายการระหวางกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
ภายใตประกาศและขอบังคับของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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12.    ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
12.1  ฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานในระยะ 3 ปที่ผานมา 

(ก) สรุปรายงานการสอบบญัชี 
• การตรวจสอบงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี  31  ธันวาคม 2548   ผูสอบบัญชีไดแสดง

ความเห็นแบบไมมีเง่ือนไขตองบการเงินดังกลาว  ทั้งนี้ผูสอบบัญชี คือ  นางสาวสุกัญญา  
สุธีประเสริฐ  บริษัทสํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด  

• การตรวจสอบงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี  31  ธันวาคม 2547   ผูสอบบัญชีไดแสดง
ความเห็นแบบไมมีเง่ือนไขตองบการเงินดังกลาว  ทั้งนี้ผูสอบบัญชี คือ  นางสาวซูซาน  
เอ่ียมวณิชชา  บริษัทสํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด  

• การตรวจสอบงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี  31  ธันวาคม 2546   ผูสอบบัญชีไดแสดง
ความเห็นแบบไมมีเง่ือนไขตองบการเงินดังกลาว  ทั้งนี้ผูสอบบัญชี คือ  นางสาวซูซาน  
เอ่ียมวณิชชา  บริษัทสํานักงาน เอ เอ็ม ซ ีจํากัด  
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(ข)  ตารางสรุปงบการเงิน 

บริษัท ซีเอ็ดยเูคชั่น จํากัด (มหาชน) 
งบดุล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548  2547  และ 2546 
 พันบาท 

สินทรัพย   2548   2547   2546 
สินทรัพยหมุนเวียน 
     เงินสดและรายการเทยีบเทาเงนิสด 316,076 142,826 146,375 
     เงินลงทุนชั่วคราว-สุทธ ิ(สุทธิจากคาเผื่อการปรับมูลคา) 182,719 161,939 257,050 
     ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธ ิ 83,939 83,741 79,114 
     เงินใหกูยมืแกบริษัทรวม 9,000  - - 
     สินคาคงเหลือ-สุทธ ิ 226,027 153,488 137,212 
     สินทรัพยหมนุเวียนอืน่    
        คาลิขสิทธิ์จายลวงหนา-สุทธิ 10,753 8,215 8,347 
        คาแปลจายลวงหนา-สุทธ ิ 5,983 3,398 3,423 
        อื่น ๆ   18,930 15,802 11,141 
รวมสินทรัพยหมนุเวียน 853,427 569,409 642,662 
สินทรัพยไมหมุนเวียน 
     เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม-สุทธ ิ 50,651 34,837 33,961 
     ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 255,282 241,943 221,894 
     สิทธิการเชาอาคาร-สุทธ ิ 166,862 137,009 118,835 
     สินทรัพยอืน่    
        ทรัพยสนิรอจําหนาย-สุทธิ 21,000 21,000 21,000 
        ที่ดินและอาคารที่ไมไดใชดําเนินงาน-สุทธิ 32,367 32,433 32,499 
        เงินค้ําประกันและเงินมัดจํา 62,677 71,176 34,324 
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 588,839 538,398 462,513 
             รวมสินทรัพย 1,442,266 1,107,807 1,105,175 
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บริษัท ซีเอ็ดยเูคชั่น จํากัด (มหาชน) 
งบดุล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 2547 และ 2546 
 พันบาท 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน   2548   2547   2546 
หนี้สินหมุนเวียน 
     เงินเบิกเกนิบัญชีธนาคาร 58,332 60,579 20,821 
     เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย 648,571 432,742 417,170 
     หนี้สินหมุนเวียนอืน่    
            คาลิขสิทธิ์คางจาย 15,203 13,002 14,937 
            ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 40,137 22,626 36,178 
            คาใชจายคางจายอืน่ 32,378 27,536 24,958 
            อื่น ๆ  29,309 33,577 22,909 
                  รวมหนี้สินหมุนเวียน 823,930 590,062 536,973 
หนี้สินไมหมุนเวียนอืน่ 5,036 2,669 2,158 
             รวมหนี้สิน 828,966 592,731 539,131 
สวนของผูถือหุน 
          ทุนจดทะเบียน 
               หุนสามัญ 348,128,690 หุน @ 1.00 บาท 348,129 348,129 348,129 
        ทุนทีอ่อกและเรียกชําระแลว    
               หุนสามัญ 322,135,910 หุน @ 1.00 บาท 322,136 - - 
               หุนสามัญ 314,152,170 หุน @ 1.00 บาท - 314,152 - 
               หุนสามัญ 255,071,000 หุน @ 1.00 บาท - - 255,071 
สวนเกินมูลคาหุน 147,776 144,389 107,830 
สวนเกินทนุจากการตีราคาสินทรพัย 17,344 19,484 21,954 
กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดข้ึนในหลักทรัพยเผื่อขาย (5,757) (5,558) 1,078 
กําไรสะสม     
      จัดสรรแลว    
            สํารองตามกฎหมาย 35,627 32,086 25,132 
            สํารองหุนซื้อคนื 122,641 122,641 - 
      ยังไมไดจัดสรร 96,174 10,523 154,979 
หัก หุนทุนซื้อคืน 19,783,600 หุน มูลคาหุนละ 6.20 บาท (122,641) (122,641) - 
            รวมสวนของผูถือหุน 613,300 515,076 566,044 
                 รวมหนี้สินและสวนของผูถอืหุน 1,442,266 1,107,807 1,105,175 
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บริษัท ซีเอ็ดยเูคชั่น จํากัด (มหาชน) 
งบกําไรขาดทุน 

สําหรับป สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2548 2547 และ 2546 
พันบาท 

     2548     2547     2546 
รายไดจากการดาํเนินงาน 
       รายไดจากการขาย 3,365,002 2,833,648 2,376,740 
       รายไดอื่น 24,615 21,116 52,818 
       สวนแบงกําไรในบริษัทรวม 1,513 1,576 403 
                   รวมรายได 3,391,130 2,856,340 2,429,961 
คาใชจายจากการดําเนินงาน    
       ตนทุนขาย 2,332,845 1,981,604 1,624,057 
       คาใชจายในการขายและบรหิาร 790,751 705,735 588,576 
       หนี้สงสัยจะสูญ 403 (720) 1,438 
       คาตอบแทนกรรมการ 2,723 2,426 1,664 
                  รวมคาใชจาย 3,126,722 2,689,045 2,215,735 
กําไร (ขาดทุน) กอนดอกเบี้ยจาย    
       และภาษีเงินไดนิติบุคคล 264,408 167,295 214,226 
ดอกเบี้ยจาย (157) (239) (205) 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (76,337) (50,095) (57,367) 
กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 187,914 116,961 156,654 
    
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพ้ืนฐาน  (บาท) 0.63 0.41 0.73 
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด  (บาท) 0.59 0.38 0.54 
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 

                                                                                                                                                       สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548  2547  และ 2546                                                                                                                           (หนวย : พันบาท) 
  ทุนเรือนหุนที่ออก สวนเกิน สวนเกินทุน กําไร (ขาดทุน) กําไรสะสม 
 และเรียกชําระแลว มูลคาหุน จากการตีราคา ที่ยังไมเกิดขึ้นใน 
      สินทรัพย หลักทรัพยเผื่อขาย 

จัดสรรแลว ยังไมจัดสรร หุนทุนซื้อคืน 
รวม 

 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2546 210,987 81,043 46,311 1,437 15,125 168,712 - 523,615 
สวนเกินทนุจากการตรีาคาสินทรัพย – ขายระหวางงวด - - (21,586) - - - - (21,586) 
คาเสื่อมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสนิทรัพย - - (2,771) - - - - (2,771) 
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย - - - (359) - - - (359) 
รายการที่ยังไมรับรูในงบกําไรขาดทนุ 210,987 81,043 21,954 1,078 15,125 168,712 - 498,899 
ผูถือหุน กรรมการ และพนักงานใชใบสําคัญแสดงสิทธิ 44,084 26,787 - - - - - 70,871 
จัดสรรสํารองตามกฎหมายระหวางงวด - - - - 10,007 (10,007) - - 
เงินปนผลจาย - - - - - (160,380) - (160,380) 
กําไรสุทธิสําหรับป - - - - - 156,654 - 156,654 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 255,071 107,830 21,954 1,078 25,132 154,979 - 566,044 
คาเสื่อมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสนิทรัพย - - (2,470) - - - - (2,470) 
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย - - - (6,636) - - - (6,636) 
รายการที่ยังไมรับรูในงบกําไรขาดทนุ 255,071 107,830 19,484 (5,558) 25,132 154,979 - 556,938 
ผูถือหุน กรรมการ และพนักงานใชใบสําคัญแสดงสิทธิ 59,081 36,559 - - - - - 95,640 
จัดสรรสํารองตามกฎหมายระหวางงวด - - - - 6,954 (6,954) - - 
จัดสรรสํารองหุนทุนซือ้คืน - - - - 122,641 (122,641) - - 
เงินปนผลจาย - - - - - (131,822) - (131,822) 
ซื้อคนืหุนสามญั - - - - - - (122,641) (122,641) 
กําไรสุทธิสําหรับป - - - - - 116,961 - 116,961 
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม  2547 314,152 144,389 19,484 (5,558) 154,727 10,523 (122,641) 515,076 
คาเสื่อมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสนิทรัพย - - (2,140) - - - - (2,140) 
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย - - - (198) - - -    (198) 
รายการที่ยังไมรับรูในงบกําไรขาดทนุ 314,152 144,389 17,344 (5,756) 154,727 10,523 (122,641) 512,738 
ผูถือหุน กรรมการ และพนักงานใชใบสําคัญแสดงสิทธิ    7,984    3,387 - - - - - 11,371 
จัดสรรสํารองตามกฎหมายระหวางงวด - - - - 3,541 (3,541) - - 
เงินปนผลจาย - - - - - (98,723) - (98,723) 
กําไรสุทธิสําหรับป - - - - - 187,914 - 187,914 
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม  2548 322,136 147,776 17,344 (5,756) 158,268 96,173 (122,641) 613,300 



                                                                                                                                                         แบบ 56-1 ประจําป 2548 

 

 
บริษัท ซีเอ็ดยเูคชั่น จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด 
สําหรับป สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2548 2547 และ 2546 

พันบาท 
  2548  2547  2546 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
     กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 187,914 116,961 156,654 
     ปรับกระทบกําไร (ขาดทุน) สุทธิเปนเงินสดรบั (จาย) จากการดําเนินงาน    
        (กําไร) ขาดทุนจากการขายที่เกิดข้ึนจริงในหลักทรัพยเผื่อขาย  (978) 1,552 952 
        หนี้สงสัยจะสูญ (หนี้สูญรับคืน)  403  (720) 1,439 
        ขาดทุนจากประมาณการรบัคืนสินคา (โอนกลับบัญชี) (113) (211) 176 
        รายการปรับปรุงจากการเคลียรบัญชีลูกหนี้การคา 621 - - 
        ขาดทุนจากสินคาสูญหาย 32,662 26,259 19,876 
        ขาดทุนจากสินคาเสื่อมสภาพและเคลือ่นไหวชา 9,967 6,812 6,596 
        สวนแบง (กําไร) ขาดทุนจากเงินลงทนุในบรษัิทรวม (1,514) (1,575) (403) 
        คาเสื่อมราคา-สินทรัพยที่ใชในการดําเนินงาน 76,107 64,086 53,579 
        ขาดทุนจากการบริจาคทรัพยสิน 521 36 - 
        ขาดทุนจากการตัดจําหนายทรัพยสิน 506 - - 
        (กําไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพยที่ใชดําเนินงาน (514) (181) (87) 
        สิทธิการเชาตัดบัญชี 12,237 9,400 8,495 

 คาเสื่อมราคา-สินทรัพยที่ไมใชในการดําเนินงาน 66 66 130 
        รายการปรับปรุงจากการเคลยีรบัญชีเจาหนีก้ารคา 8,557 1,686 (9,183) 
        (กําไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพยไมใชดําเนินงาน - - (639) 
        (กําไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพยรอจําหนาย - - (18,883) 
        กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนใน    
             สินทรพัยและหนี้สินจากการดําเนินงาน 326,442 224,171 218,702 
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บริษัท ซีเอ็ดยเูคชั่น จํากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด 

สําหรับป สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2548 2547 และ 2546 
 พันบาท 
   2548   2547   2546 
        (เพ่ิมข้ึน) ลดลงในลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรบั (1,110) (3,695) (15,072) 
        (เพ่ิมข้ึน) ลดลงในสินคาคงเหลือ (115,623) (49,348) (58,098) 
        (เพ่ิมข้ึน) ลดลงในคาลิขสิทธิ์จายลวงหนา (2,539) 132 (2,022) 
        (เพ่ิมข้ึน) ลดลงในคาแปลจายลวงหนา (2,585) 25 1,650 
        (เพ่ิมข้ึน) ลดลงในสินทรัพยหมุนเวียนอื่น (3,127) (4,662) (2,175) 
        (เพ่ิมข้ึน) ลดลงในเงินค้ําประกันและเงินมัดจํา (21,718) (33,892) (6,574) 
        เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในเจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย 207,272 13,886 15,088 
        เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในคาลิขสิทธิ์คางจาย  2,201  (2,905) 3,454 
        เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย  17,511  (13,551) 14,931 
        เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในคาใชจายคางจายอื่น 4,842 5,483 (8,648) 
        เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น (4,267) 8,732 5,414 
        เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในหนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 2,367 510 (1,540) 
เงินสดสุทธไิดมา (ใชไป) ในกิจกรรมดําเนินงาน 409,666 144,886 165,110 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
        ซื้อหลักทรพัยเผือ่ขาย (20,000) (211,396) (185,180) 
        เงินสดรับจากการขายหลักทรัพยเผื่อขาย      -  298,319 232,745 

  (เพ่ิมข้ึน) ลดลงในเงนิใหกูยืมแกบริษัทรวม (9,000) - - 
  (เพ่ิมข้ึน) ลดลงในเงนิลงทุนบริษัทรวม (15,000) - (23,000) 

        เงินปนผลรับจากบริษัทรวม  700 700 600 
        ซื้อสินทรพัย (92,157) (86,642) (87,599) 
        เงินสดรับจากการขายสินทรัพย 514 182 52,152 
        เงินสดจายซื้อสิทธิการเชา (11,874) (30,534) - 
เงินสดสุทธไิดรับ (ใชไป) ในกิจกรรมการลงทุน (146,817) (29,371) (10,282) 
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บริษัท ซีเอ็ดยเูคชั่น จํากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด 

สําหรับป สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2548  2547 และ 2546  
พันบาท 

    2548    2547    2546 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
        เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (2,248) 39,759 2,170 
        เงินสดรับจากผูมาใชใบสําคัญแสดงสิทธซิื้อหุนสามัญเพ่ิม 11,371 95,640 70,871 
        ซื้อคืนหุนสามัญ - (122,641) - 
        จายเงินปนผล ( 98,722) (131,822) (160,380) 
     เงินสดสุทธิไดรับ (ใชไป) ในกจิกรรมการจัดหาเงิน ( 89,599) (119,064) (87,339) 

เงินสดและเงนิฝากธนาคารเพิ่มข้ึน (ลดลง) 173,250 (3,549) 67,489 
เงินสดและเงนิฝากธนาคาร ณ วันตนงวด 142,826 146,375 78,886 
เงินสดและเงนิฝากธนาคาร ณ วันสิ้นงวด 316,076 142,826 146,375 
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพ่ิมเติม    
     1.  เงินสดทีจ่ายในระหวางปสําหรับ    
         ดอกเบี้ยจาย 157 239 205 
         ภาษีเงินไดนิติบุคคล 58,826 63,073 42,436 
     2. รายละเอียดเพ่ิมเติมในรายการที่ไมเปนตัวเงิน 

2.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 2547 และ 2546 บริษัทฯ ไดปรับปรุงรายการกําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดข้ึนจาก   
การปรับมูลคาเงนิลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย กับสวนของผูถือหุนจํานวนเงนิ (0.20)  ลานบาท (6.64) ลานบาท 
และ 0.36 ลานบาท  ตามลําดับ 

2.2 สําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯ ไดโอนเงินมัดจําคาสิทธิการเชาอาคาร  จํานวนเงนิ  30.22 
     ลานบาท  เปนสิทธิการเชาอาคาร  เนื่องจากไดมีการโอนกรรมสิทธิ์ในไตรมาส 1 ป 2548 แลว 

    3. เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสด ประกอบดวย 
                                                                                                                พันบาท 
                2548    2547    2546 
            เงินสด  14,935 15,941 9,602 
            เงินฝากธนาคาร (อายุไมเกิน 3 เดือน) 187,141 126,885 136,773 
            พันธบัตรรัฐบาล (อายไุมเกิน 3 เดือน) 114,000 - - 
                       รวม 316,076 142,826 146,375 
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 (ค)  อัตราสวนทางการเงิน 
อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio) 

อัตราสวน 2548 2547 2546 
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.04 0.96 1.20 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.71 0.66 0.89 
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.58 0.26 0.31 
อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) 4.50 4.13 4.30 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วัน) 80 87 84 
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 10.05 10.69 10.15 
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)  36 34 35 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา) 4.31 4.66 3.92 
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน) 84 77 92 
Cash Cycle (วัน) 32 44 27 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร ( Profitability Ratio) 
อัตราสวน 2548 2547 2546 

อัตรากําไรข้ันตน (%) 30.67 30.09 31.67 
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 7.86 5.90 9.01 
อัตรากําไรอืน่ (%) 0.77 0.79 2.19 
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%) 154.94 86.60 77.11 
อัตรากําไรสุทธ ิ(%) 5.54 4.09 6.45 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 33.31 21.64 28.75 

  

อัตราสวนแสดงประสทิธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)    
อัตราสวน 2548 2547 2546 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 20.74 15.12 19.96 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) 68.97 66.64 81.78 
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.66 0.65 2.26 

   

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)    
อัตราสวน 2548 2547 2546 

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถอืหุน (เทา) 1.35 1.15 0.95 
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา) 3,100.98 817.39 1,012.24 
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (cash basis)* 2.15 0.66 0.67 
อัตราการจายเงินปนผล (%)** 99.11 71.03 78.07 
หมายเหต ุ *  อตัราสวนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน (Cash Basis) และอตัราการจายเงินปนผล มีการจัด

ประเภทใหม เพ่ือใหสามารถเปรยีบเทยีบกนัไดกบัปปจจุบัน 
                 **  เปนอัตราเงนิปนผลที่เสนอโดยคณะกรรมการบรษัิทฯ โดยยังรอการพิจารณาอนมุติัจากที่ประชุมใหญ

สามัญประจําป ในวันที่  26 เมษายน 2549 และคํานวณจากจํานวนหุนสามัญ ณ วันที่ 24 มนีาคม 
2549 
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12.2  คําอธิบายและการวเิคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
ภาพรวมของผลการดําเนนิงานทีผ่านมา   ตลอดระยะเวลา 3 ปที่ผานมา  บริษัทฯ สามารถสราง   

ระดับการเติบโตของรายได  ใหเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง เปนที่นาพอใจ  การเติบโตหลักมาจากการเพิ่มชองทาง        
การจัดจําหนายผานรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และ Book Variety ซึ่งเปนรานหนังสือของบริษัทฯ  

ในป 2548 บริษัทฯ เปดสาขาใหมเพ่ิมขึ้นอีก 26 สาขา   รวมเปนสาขาที่เปดไปแลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2548  รวม 200 สาขา โดยเปนสาขาและเครือขายในรูปแบบตางๆ กัน  ที่ยังเปดดําเนินการอยูรวม 190 สาขา และ 
จุดขายยอยทั้งส้ิน 209 จุด  และเพ่ิมบทบาทการเปนผูจัดจําหนายหนังสือ ใหกับสํานักพิมพอ่ืนมากยิ่งขึ้น  เพ่ือให
สอดคลองกับการขยายสาขา  รวมท้ังเนนการผลิตหนังสือที่ขายดีใหมีสัดสวนมากขึ้น 

การเติบโตนี้  เปนสัญญาณที่ยืนยันกระแสความตื่นตัว ในการรับรูขาวสารของประชาชนที่มีเพ่ิมขึ้น  และ 
การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีไดเปนอยางดี  

 
          

2548 
          

2547 
          

2546 
รายไดรวม (ลานบาท) 3,391.13 2,856.34 2,429.96 
อัตราการเติบโตจากปกอน (%)    +18.72 +17.55 +21.30 

ผลการดําเนินงาน  สําหรับผลการดําเนินงานป 2548 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 มีสาระสําคัญ  
สรุปไดดังนี้ 
1. รายไดรวมสําหรับป 2548 บริษัทฯ มีรายไดรวมสําหรับป 2548 เปนเงิน 3,391.13 ลานบาท  เพ่ิมขึ้น 

534.79 ลานบาท  หรือเติบโตสูงขึ้น 18.72% โดยในจํานวนนี้เปนรายไดจากการขาย 3,365 ลานบาท  
เพ่ิมขึ้น 531.35 ลานบาท  หรือเติบโตสูงขึ้น 18.75%  ซึ่งสวนใหญมาจากการเพิ่มขึ้นของรายไดของราน      
ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และเครือขายทั้งหมดซึ่งเพ่ิมขึ้น 19.70% จากสาขาและจุดขายที่เปดเพ่ิมขึ้น จากยอดขาย
สาขาเดิมที่เพ่ิมขึ้นและจากการปรับปรุงสาขา  โดยในป 2548 บริษทัฯ ไดเปดสาขาของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  
เพ่ิมขึ้นจํานวน 26 สาขา รวมเปนสาขาที่เปดไปแลวทั้งส้ิน 200 สาขา โดยเปนสาขาที่ยังเปดดําเนินงานอยู
จํานวน 190 สาขา  นอกจากนี้รายไดจากการขายสงหนังสือ ใหรานหนังสืออ่ืนและสถาบันการศึกษา เพ่ิมขึ้น 
12.81% 

2. กําไรสุทธิ  สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 เปนเงิน 187.91 ลานบาท คิดเปน 5.54% ตอรายไดรวม  
หรือคิดเปนกําไรตอหุน 0.63 บาท  (ป 2547  กําไรสุทธิสําหรับป  ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547  เปนเงิน 
116.96  ลานบาท  หรือคิดเปน 4.09% ตอรายไดรวม หรือมีกําไรตอหุน 0.41 บาท)  โดยกําไรสําหรับงวดนี้ 
เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 70.95 ลานบาท คิดเปน 60.66% 

กําไรจากการดําเนินงานหลัก (Profit from operation) หลังหักภาษีแลว สําหรับป 2548 ส้ินสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2548 เปนเงิน 180.26 ลานบาท  คิดเปน 5.32% ของรายไดรวม เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 
64.19 ลานบาท คิดเปน 55.30% (กําไรจากการดําเนินงานหลัก สําหรับป 2547 เปนเงิน 116.07 ลานบาท       
คิดเปน 4.06% ของรายไดรวม) สาเหตุเกิดจาก 
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1. กําไรขั้นตนของบริษัทเพ่ิมขึ้น 180.11 ลานบาท เนื่องจากในชวงครึ่งปหลังมีหนังสือขายดีหลายเลม
ที่มีกําไรขั้นตนสูงจากการซื้อขาด โดยยอดขายเติบโตขึ้น 18.75% จากงวดเดียวกันของปกอน 

2. คาใชจายขายและบริหาร ไมรวมรายการที่ไมเกี่ยวกับการดําเนินงานหลัก (Non-operation items) 
เพ่ิมขึ้น 93.49 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 13.32%    

สวนรายไดและคาใชจายอื่น ๆ ที่ไมเกี่ยวกับการดําเนินงานหลัก (Non-operation items) หลังหักภาษี
แลวสําหรับป 2548  ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548  มีจํานวน 7.65 ลานบาท  โดยสวนใหญเกิดจากรายได     
เงินปนผลและกําไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว และการปรับลดคาใชจาย   เนื่องจากการบันทึกทรัพยสินที่
ตรวจนับในกลางป 2548 ดวยวิธี Replacement ซึ่งพบวาวัสดุและอุปกรณคลังสินคา ที่ตรวจนับไดมีมูลคาสูงกวา
ราคาตามบัญชี 

การวิเคราะหฐานะทางการเงิน สําหรับป 2548  เปรียบเทียบกับป 2547 

ดานสินทรัพย  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548  บริษัทฯ มีสินทรัพยทั้งส้ิน 1,442.27 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นปกอน 
334.46 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 30.19% โดยมีการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยดังนี้ 

• เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ  ส้ินป 2548 เทากับ 316.08 ลานบาท  เพ่ิมขึ้น 173.25 
ลานบาท โดยสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของพันธบัตรรัฐบาล จํานวน 114 ลานบาท 

• เงินใหกูยืมแกบริษัทรวม  เพ่ิมขึ้นจํานวน 9 ลานบาท จากการใหความชวยเหลือทางการเงินแกบริษัท 
เพลินพัฒน จํากัด เพ่ือนําไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินกิจการ  

• สินคาคงเหลือ-สุทธิ เพ่ิมขึ้น 72.54  ลานบาท สวนใหญเปนหนังสือซื้อขาดสําหรับขายที่สาขา ประเภท
บัตรโทรศัพท  หนังสือหมวดอาหาร และสินคาพรีเมี่ยม เปนตน 

• สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ เพ่ิมขึ้น 29.85 ลานบาท  เนื่องจากในไตรมาส 1  และไตรมาส 2 ป 2548 มีการ
ทําสัญญาสิทธิการเชาสาขาในศูนยการคาชั้นนํา 2 แหง 

 
ดานหนี้สิน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯ มีหนี้สินทั้งส้ิน 828.97 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นปกอน 236.24 
ลานบาท โดยมีการเปล่ียนแปลงของหนี้สิน ดังนี้ 

• เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจายเทากับ 648.57  ลานบาท เพ่ิมขึ้น 215.83  ลานบาท โดยสวนใหญเปน   
การเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคาของสาขา และเจาหนี้รับจัดจําหนาย จากการซื้อขาดหนังสือขายดีหลายเลม  

• ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจายเพิ่มขึ้น 17.51 ลานบาท เนื่องจากกําไรของป 2548 เพ่ิมขึ้น  
 

สวนของผูถือหุน   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 คงเหลือ 613.30 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นป 2547 เทากับ 98.22 
ลานบาท คิดเปน 19.07% เนื่องจาก 

• ทุนเรียกชําระแลวเพ่ิมขึ้น 7.98 ลานบาท เนื่องจากการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิเปนหุนสามัญของ-    
-    ผูถือหุนรายเดิม จํานวน 5.21 ลานบาท และ 
-    กรรมการและพนักงาน จํานวน 2.77 ลานบาท  

• สวนเกินมูลคาหุนเพ่ิมขึ้น 3.39  ลานบาท จากการใชสิทธิของผูถือหุนรายเดิม 
• กําไรสุทธิสําหรับผลการดําเนินงานงวดป 2548 จํานวน 187.91  ลานบาท 
• จายเงินปนผลในป 2548 เปนจาํนวนเงิน 98.72 ลานบาท 
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กระแสเงินสดและความเพียงพอของโครงสรางเงินทุน 
                     
                                                                          (หนวย : ลานบาท) 
                                                        ม.ค.–ธ.ค.      ม.ค.–ธ.ค.           เปล่ียนแปลง 
                                                 2548              2547             ไดมา (ใชไป)     (%)        

กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) ในกิจกรรมดําเนินงาน         409.67            144.89             264.78        182.75 
กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) ในกิจกรรมการลงทุน         (146.82)            (29.37)           (117.45)       399.90 
กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน          ( 89.60)          (119.06)              29.46        (24.74) 
กระแสเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง)                                  173.25             (3.54)             176.79      4,980.28 

กระแสเงินสดไดมาจากการดําเนินงาน สําหรับป 2548 จํานวน 409.67 ลานบาท  จากรายการสําคัญดังนี้ 
• กําไรจากการดําเนินงานที่เปนตัวเงิน จํานวน 326.44 ลานบาท  

- กําไรสุทธิประจําป 2548 จํานวน 187.91 ลานบาท 
- คาใชจายที่ไมเปนตัวเงิน จํานวน 138.53 ลานบาท (เชน คาเสื่อมราคาและสิทธิการเชาตัดจาย 

88.34 ลานบาท  สินคาสูญหาย 32.66 ลานบาท และสินคาเคลื่อนไหวชา 9.97 ลานบาท เปนตน) 
• เงินสดเพิ่มขึ้นจากเจาหนี้การคาและตั๋วเงินจายเพิ่มขึ้น จํานวน 207.27 ลานบาท 
• เงินสดลดลงจากสินคาคงเหลือเพ่ิมขึ้น จํานวน 115.62 ลานบาท  

กระแสเงินสดใชไปจากกิจกรรมการลงทุน สําหรับป 2548 จํานวน 146.82 ลานบาท เนื่องจาก 
• จากการซื้อทรัพยสิน จํานวน 92.16 ลานบาท   
• จากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล (อายุเกิน 3 เดือน) มูลคา 20 ลานบาท  
• จากการลงทุนในสิทธิการเชา มูลคา 11.87 ลานบาท 
• การใหความชวยเหลือทางการเงินกับบริษัท เพลินพัฒน จํากัด จํานวน 9 ลานบาท 

กระแสเงินสดใชไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน  สําหรับป 2548 จํานวน  89.60 ลานบาท เนื่องจาก 
• ในป 2548 มีการจายเงินปนผล 98.72 ลานบาท  
• มีกระแสเงินสดรับจากการใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิของผูถือหุน จํานวน 11.37 ลานบาท   
• เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารใชไป จํานวน 2.25 ลานบาท 
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12.3  คาตอบแทนของผูสอบบัญช ี
  คาตอบแทนจากการสอบบัญชี 

              บริษัทฯ และบริษัทยอยไดจายคาตอบแทนการสอบบัญชี สําหรับรอบบัญชีป 2548  ใหแกบริษัท              
              สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด ในอัตราคาสอบบัญชีรวมท้ังส้ิน 610,711.00  บาท ทั้งนี้ผูสอบบัญชี 
              ไมมีสวนเกี่ยวของกับบริษัทฯ ในดานอื่นๆ อีก นอกจากการสอบบัญชีเทานั้น 

   คาบริการอื่น 
              บริษัทฯ และบริษทัยอยไมไดจายคาตอบแทนของงานบริการอื่น ใหแกบริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี  
              จํากัด  สําหรับรอบบัญชีป 2548    
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13. ขอมูลอ่ืนที่เก่ียวของ 
--ไมมี – 
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สวนที่ 3 
การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 
 “ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะ
กรรมการบริหารของบริษัท หรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาว
ถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ   นอกจากนี้ 
ขาพเจาขอรับรองวา 

1. งบการเงินและขอมูลทางการเงิน ที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอยาง
ถูกตองครบถวน ในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน  ผลการดําเนินงาน  และกระแสเงินสดของบริษัทฯ 

2. ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัท มีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพ่ือใหแนใจวาบริษัทฯ        
ไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว 
รวมท้ังควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดงักลาว 

3. ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบ ตอการจัดใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการ-
ปฏิบัติตามระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2548 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรอง และ
การเปล่ียนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมท้ังการกระทําที่มิชอบ ที่อาจมีผลกระทบตอ
การจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯ  

ในการนี้เพ่ือเปนหลักฐานวา เอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุด
เดียวกัน ขาพเจาไดมอบหมายใหนายทนง  โชติสรยุทธ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หาก
เอกสารใดไมมีลายมือชื่อของนายทนง  โชติสรยุทธ กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความ
ถูกตองของขอมูล” 

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

1. นายทนง  โชติสรยุทธ กรรมการผูจัดการ  

2. นายวิบูลยศักดิ์  อุดมวนิช รองกรรมการผูจัดการ  

3. นายพงษศักดิ์  ศิวะภัทรกําพล รองกรรมการผูจัดการ  

4. นางสาวอารี    แซอ้ึง ผูอํานวยการฝายบัญชี  

ชื่อผูรับมอบอํานาจ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

นายทนง  โชติสรยุทธ กรรมการผูจัดการ  



                                                                                                                                                         แบบ 56-1 ประจําป 2548 
 

 
“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะ

กรรมการบริษัทฯ  ขาพเจาไมมเีหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาว ไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ  ทําใหผูอ่ืนสําคัญ
ผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

ในการนี้เพ่ือเปนหลักฐานวา เอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมี
เหตุผลอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตอง
แจงในสาระสําคัญ  ขาพเจาไดมอบหมายใหนายทนง  โชติสรยุทธ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนา
ดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของนายทนง  โชติสรยุทธ กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับ
รองความถูกตองของขอมูลไว” 
 

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

1.   นายสมบูรณ ชินสวนานนท ประธานกรรมการ  

2.   นายสาโรช ลํ้าเลิศประเสริฐกุล กรรมการ  

3.   นายประวิทย ตันติวศินชัย กรรมการ  

4.   นายไพรัช สิฏฐกุล กรรมการ  

5.   นายวัฒนา เชียงกูล กรรมการ  

6.   นายวรสิทธิ์  โภคาชัยพัฒน กรรมการ  

 7.   นายคเชนทร เบญจกุล กรรมการ  

8.   รศ.ยืน ภูวรวรรณ กรรมการ  

 9.   นายสุเมธ ดํารงชัยธรรม กรรมการ  

10. นายยงศักดิ์ เอกปรัชญาสกุล กรรมการ  
  
 

ชื่อผูรับมอบอํานาจ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

นายทนง  โชติสรยุทธ กรรมการผูจัดการ 
 

 
 



เอกสารแนบ 1  รายละเอยีดเกีย่วกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคมุของบริษัท 

รายชื่อคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัท ซเีอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) ณ 31 ธันวาคม 2548 ประกอบดวย 22 ทาน ดังนี้ 

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
การอบรมจาก IOD 

จํานวนการถือ
หุนในบริษัท  

(หุน)** 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร 

ประวัติการทํางาน 

1. นายสมบูรณ  ชินสวนานนท  
ประธานกรรมการและกรรมการ 

       อิสระ 

57 - Master of Management (Finance)  
       Northwestern University, U.S.A. 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา

ไฟฟาสื่อสาร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

150,000 ไมมี 2548 - ปจจุบัน 
 
2538 - 2548  
 
2547 - ปจจุบัน 
 
2538 – 2542 

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
กรรมการและกรรมการอิสระ 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบัน
การเงินธนาคารแหงประเทศไทย 
รองกรรมการผูจัดการ 
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 

2.    นายสาโรช  ล้ําเลศิประเสริฐกุล 
      ประธานกรรมการตรวจสอบ 
      และกรรมการอิสระ 

43 - ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

- Director Certification Program (DCP) 

ไมมี ไมมี 2542 - ปจจุบัน     
 
2543 - ปจจุบัน     
 
2537 - 2542 

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
กรรมการผูจัดการ 
บจก. ซีเอเอส แมเนจเมนท  
กรรมการผูจัดการ 
บจก. เอซีที แมเนจเมนท  

3.   นายประวิทย  ตันติวศินชัย   
กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ 

50 - ประกาศนียบัตรบัณฑิต การสอบบัญชี  
       จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั 
- Director Accreditation Program (DAP) 

ไมมี ไมมี 2542 - ปจจุบัน 
       
2537 - ปจจุบัน 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 
บจก. เอ็ม เค เรสโตรองต  

4.    นายไพรัช  สิฏฐกุล 
กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ 

56 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต        
สาขาไฟฟา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

- Director Accreditation Program (DAP) 
 

ไมมี ไมมี 2548 - ปจจุบัน 
 
2517 - 2548 
2545 - ปจจุบัน 
 
2542 - 2545 
 
2540 - 2542 

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



เอกสารแนบ 1  รายละเอยีดเกีย่วกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคมุของบริษัท 

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
การอบรมจาก IOD 

จํานวนการถือ
หุนในบริษัท  

(หุน)** 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร 

ประวัติการทํางาน 

5.    นายวัฒนา  เชียงกูล 
กรรมการอิสระ 

54 
 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต        
สาขาไฟฟา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

- Director Accreditation Program (DAP) 

5,186,600 
 
 

ไมมี 2548 - ปจจุบัน 
2533 - 2548 
2545 - ปจจุบัน 
2540 - 2545 
 

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

6.   นายวรสิทธิ์  โภคาชัยพัฒน  
      กรรมการอิสระ 

42 - ปริญญาโท คอมพิวเตอรและการบริหารระบบ
ขอมูล, Bentley College, Massachusetts, 
USA 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรและการบริหารธุรกิจ  
Carnegie-Mellon University, Pennsylvania, 
USA 

- Director Certification Program (DCP) 

ไมมี ไมมี 2548  ปจจุบัน 
2541 - 2548 
2534 - ปจจุบัน 
2533 - 2534 

กรรมการอิสระ  บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
กรรมการ  บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
กรรมการผูจัดการ บมจ. ฟนันซา 
ผูชวยผูจัดการ บจก.เชสแมนอัตตัน(ประเทศไทย) 

7.  นายคเชนทร  เบญจกุล 
กรรมการอิสระ 

28 - ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต           
สาขาเศรษฐศาสตรและการเงิน         
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต        
        สาขาอุตสาหการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

ไมมี ไมมี 2548 - ปจจุบัน 
2543 - 2547  
 
2543 - 2543 

กรรมการอิสระ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
นักวิเคราะหอาวุโส กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ 
นักวิเคราะห กองทนุบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
 

1. รศ.ยืน  ภูวรวรรณ 
       กรรมการ 

55 - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สถาบันเทคโนโลยแีหงเอเชยี (AIT) 

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   
(วิศวกรรมไฟฟา)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต        
สาขาไฟฟาสื่อสาร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

1,174,940 ไมมี 2533 - ปจจุบัน 
2545 - ปจจุบัน 
 
2546 - ปจจุบัน 
 
2534 - 2543 

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



เอกสารแนบ 1  รายละเอยีดเกีย่วกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคมุของบริษัท 

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
การอบรมจาก IOD 

จํานวนการถือ
หุนในบริษัท  

(หุน)** 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร 

ประวัติการทํางาน 

9.  นายสุเมธ  ดํารงชัยธรรม 
กรรมการ 

40 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต          
สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต                 
สาขาบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต               
สาขาบริหาร งานกอสราง สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต           
นโยบายการเงินและการคลังสาธารณะ 
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

- Director Accreditation Program (DAP) 

ไมมี 
(ตัวแทนจาก   
ผูถือหุนราย

ใหญ) 

ไมมี 2548 - ปจจุบัน 
2547 - ปจจุบัน 
 
 
2543 - 2547 
 
2539 - 2542 

กรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
กรรมการและรองกรรมการผูอํานวยการอาวุโส       
สายงานสนับสนุนกลางและพัฒนาธุรกิจ 
บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ 
ผูอํานวยการฝายบรรษัทธนกิจ 
บมจ. เงินทุน ธนชาติ 
ผูชวยผูอํานวยการฝาย 
บมจ. หลักทรัพย ธนชาติ 

10.  นายยงศักดิ์ เอกปรัชญาสกุล 
กรรมการ 

47 - Mini MBA มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
- The Boss รุนที่ 30 Management and 

Psychology Institute. 

ไมมี 
(ตัวแทนจาก   
ผูถือหุนราย

ใหญ) 

ไมมี 2548 - ปจจุบัน 
2545 - ปจจุบัน 
 
 
2542 - 2545  
2531 - 2542 

กรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
กรรมการและกรรมการผูจัดการขายและการตลาด 
หนวยงานจีเอ็มเอม็ เทรดดิ้ง 
บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่  
ผูอํานวยการฝายขาย บจก. เอ็มจีเอ 
ผูจัดการฝายขาย บจก. เอ็มจีเอ  
 

10. นายทนง  โชติสรยุทธ 
 กรรมการและกรรมการผูจัดการ 

       กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

52 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต         
สาขาไฟฟา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

- Director Certification Program (DCP) 

11,103,810** คูสมรสของ 
นางมณฑลี       
โชติสรยุทธ 

2530 - ปจจุบัน 
 
2546 - ปจจุบัน 
2528 - 2530 
 
2527 - ปจจุบัน 

กรรมการและกรรมการผูจัดการ  
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
กรรมการและกรรมการบริหาร บจก. เพลินพัฒน 
กรรมการและรองกรรมการผูจัดการดานการตลาด  
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
กรรมการ บจก. เอ็มแอนดอี 



เอกสารแนบ 1  รายละเอยีดเกีย่วกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคมุของบริษัท 

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
การอบรมจาก IOD 

จํานวนการถือ
หุนในบริษัท  

(หุน)** 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร 

ประวัติการทํางาน 

11. นายวิบูลยศักดิ์  อุดมวนิช 
กรรมการและรองกรรมการ
ผูจัดการ  
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

51 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต        
สาขาไฟฟา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

- Director Accreditation Program (DAP) 
 

ไมมี ไมมี 2530 - ปจจุบัน 
 
2528 - 2530 
 
2546 - ปจจุบัน 
 

กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
กรรมการและรองกรรมการผูจัดการดานการผลิต  
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
กรรมการบริหาร บจก. เพลินพัฒน 
 

12. นายพงษศักดิ์  ศิวะภัทรกําพล 
 กรรมการและรองกรรมการ   
 ผูจัดการ 
 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

53 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต        
สาขาไฟฟา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

- Director Accreditation Program (DAP) 
 

9,164,940 ไมมี 2536 – ปจจุบัน 
 
2533 - 2536 
 

กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
กรรมการและบรรณาธิการบริหารฝายวารสาร
ไมโครคอมพิวเตอร บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 

14.  นางมณฑลี  โชติสรยุทธ 
      ผูชวยกรรมการผูจัดการ  
      สายงานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร 

48 - ปริญญาตรี การศึกษาศาสตรบัณฑิต  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
วิทยาเขตปทุมวัน 

ไดนําจํานวน
หุนไปรวมกับคู
สมรส 

คูสมรสของ      
นายทนง       
โชติสรยุทธ 

2539 - ปจจุบัน  
  
 
2536 - 2541 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
สายงานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
บรรณาธิการฝายตาํราและหนังสือเชิงวิชาการ  
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 

15.  นางกาญจนา  เจริญวงษ 
      ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
      สายงานขายและจัดจําหนาย 
 

49 - ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (บัญชี) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

155,440 ไมมี 2541 - ปจจุบัน 
                  
          
2536 - 2538 
 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
สายงานขายและจดัจําหนาย 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายบริหารกลาง 
ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 



เอกสารแนบ 1  รายละเอยีดเกีย่วกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคมุของบริษัท 

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
การอบรมจาก IOD 

จํานวนการถือ
หุนในบริษัท  

(หุน)** 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร 

ประวัติการทํางาน 

16.  นางนุชนารถ  กองวิสัยสุข 
      ผูชวยกรรมการผูจัดการ              
      สายงานวารสาร 

51 -  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) 
        มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

551,770 ไมมี 2544 - ปจจุบัน 
 
 
2542 - 2543 
 
 
2522 - 2542 

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

17.  นางสาวสจิพัฒน  พุมพึ่งพุทธ 
      ผูอํานวยการฝายการเงิน 

43 - ปริญญาตรี บริหารการจัดการบัณฑิต
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

ไมมี ไมมี 2547 – ปจจุบัน 
 
2534 - 2546 
 

ผูอํานวยการฝายการเงิน 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
ผูจัดการแผนกการเงิน 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 

18.   นางสาวอารี  แซอึ้ง 
      ผูอํานวยการฝายบัญชี 

34 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลยับูรพา 

- ประกาศนียบัตรบัณฑิต การสอบบัญชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี)     
      สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

ไมมี ไมมี 
 

2547 – ปจจุบัน 
 
2544 – 2546 
 
2543 - 2544 
 
2537 - 2543 

ผูอํานวยการฝายบัญชี 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
ผูจัดการแผนกบัญชี 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
ผูจัดการแผนกตรวจสอบภายใน 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
หัวหนาทีมตรวจสอบบัญชี 
บจก. สํานักงาน เอ เอ็ม ซี  

19.  นายสันต สิมะสุวรรณรงค* 
ผูอํานวยการฝายวิจัยและพัฒนา
ทางวิศวกรรม 

34 - วิศวกรรมศาสตร                                
สาขาวิศวกรรมการผลิต                      
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา              
วิทยาเขตพระนครเหนือ 

 

100,320 ไมมี 2546 - ปจจุบัน 
 
2540 - 2546 
 
2540 - 2540 
 

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



เอกสารแนบ 1  รายละเอยีดเกีย่วกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคมุของบริษัท 

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
การอบรมจาก IOD 

จํานวนการถือ
หุนในบริษัท  

(หุน)** 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร 

ประวัติการทํางาน 

20.  นายวิโรจน ลักขณาอดิศร* 
ผูอํานวยการฝายทรัพยากร
บุคคลและพัฒนาองคกร 

29 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ               
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต         
สาขาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต 
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

600 ไมมี 2546 - ปจจุบัน 
 
2543 - 2546 
 
2541 - 2543 

ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนา
องคกร  บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
เจาหนาที่ที่ปรึกษา                               
บจก. โนโว ควอลิตี้ เซอรวิส-เซส (ประเทศไทย)  
วิศวกรควบคุมคุณภาพ 
บจก. อีซูซุ มอเตอร (ประเทศไทย) 

21.  นายเอกสิทธิ์  วิวัฒนาประสิทธิ์* 
ผูอํานวยการฝายการจัดการ
สารสนเทศเชิงกลยุทธ 

34 - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ 

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต             
สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชภัฏ     
บานสมเด็จเจาพระยา 

 

ไมมี ไมมี 2548 - ปจจุบัน 
 
2548 - 2548 
2546 - 2548 
 
2544 - 2546 

ผูอํานวยการฝายจัดการสารสนเทศ 
เชิงกลยุทธ  บมจ. ซีเอ็ดยเูคชั่น 
ผูจัดการอาวุโส ฝายการจัดการเทคโนโลยี     
และสารสนเทศ   บจก. คอมพาส อีส อินดัสตรี 
เจาหนาที่ที่ปรึกษาอาวุโส 
บจ. ดีลอยท ทูช โทมัสสุ ไชยยศ 
นักวิเคราะหระบบเชิงกลยุทธ 
บมจ. บานปู 

22.  นายอภิชิต สวนอนันตภูมิ* 
ผูอํานวยการฝายโลจิสติกส 

27 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต        
สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต        
สาขาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต 

       จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
 

2,760 ไมมี 2547 - ปจจุบัน 
 
2546 - 2547 
 
2545 – 2546 
 
2542 - 2545 

ผูอํานวยการฝายโลจิสติกส 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
เจาหนาที่การตลาดและการจัดการคูคา  
บจก. โตโยตา มอเตอร เอเชีย แปซิฟค 
วิศวกรอาวุโส แผนกจัดซื้อ 
บจก. อีซูซุ  (ไทยแลนด) 
วิศวกร แผนกจัดซื้อ 
บจก. อีซูซุ มอเตอร (ประเทศไทย) 

หมายเหตุ   * เปนผูบริหารที่ไมอยูในนิยามในประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. 
                ** จํานวนการถือหุนในบริษัทของกรรมการและผูบริหาร ไดรวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่เกี่ยวของตามมาตรา 258 ดวย 
 
 

 



เอกสารแนบ 2  รายละเอยีดเกีย่วกับกรรมการของบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของ 

 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม ท่ีเปนผูบริหารของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม   
และบริษัทท่ีเกี่ยวของ และกรรมการที่มาจากผูถือหุนรายใหญ 
 

รายชือ่บริษัท บมจ. 
ซีเอ็ดยูเคชั่น 

บริษทัยอย 
ซีเอ็ดบุค     
เซ็นเตอร 

บริษทัรวม 
M&E 

บริษทัรวม 
เพลินพัฒน 

ผูถือหุนรายใหญ 
บมจ. จเีอ็มเอ็ม 

แกรมมี ่
 1. นายสมบูรณ  ชินสวนานนท ●      
 2. นายสาโรช  ลํ้าเลิศประเสริฐกุล       
 3. นายประวิทย  ตันติวศินชัย       
 4. นายไพรัช  สิฏฐกุล       
 5. นายวัฒนา  เชียงกูล      
 6. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน       
 7. นายคเชนทร เบญจกุล      
 8. รศ. ยืน ภูวรวรรณ      
 9. นายสุเมธ ดํารงชัยธรรม     ( � 
 10. นายยงศักดิ์ เอกปรัชญาสกุล (    ( � 
 11. นายทนง  โชติสรยุทธ ( � ( � ( ( �  
 12. นายวิบูลยศักดิ์  อุดมวนิช  ▲    ▲  
 13. นายพงษศักดิ์  ศิวะภัทรกําพล  ▲      
 14. นางมณฑลี โชติสรยุทธ        
 15. นางกาญจนา เจริญวงษ       
 16. นางนุชนารถ กองวิสัยสุข       
 17. นายสันต สิมะสุวรรณรงค      
 18. นายวิโรจน ลักขณาอดิศร      
 19. นายอภิชิต สวนอนันตภูมิ      
 20. นายเอกสิทธิ์  วิวัฒนาประสิทธิ์      
 21. นางสาวสจิพัฒน พุมพ่ึงพุทธ       
 22. นางสาวอารี แซอึ้ง       
หมายเหตุ :    ● =  ประธานกรรมการ          =  กรรมการ           =  กรรมการตรวจสอบ          =  ผูบริหาร 
                 ▲ =  กรรมการบริหาร            =  ผูบริหารของบริษัทตามนิยามในประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต.   

 



เอกสารแนบ 3 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการ  บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)  แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  ประกอบดวย
กรรมการจํานวน  3  ทาน  คือ  นายสาโรช  ลํ้าเลิศประเสริฐกุล  เปนประธานกรรมการตรวจสอบ  นายประวิทย 
ตันติวศินชัย และนายไพรัช สิฏฐกุล เปนกรรมการตรวจสอบ  ทั้งนี้  กรรมการตรวจสอบแตละทานไมไดเปน
เจาหนาที่บริหารหรือพนักงานของบริษัท  และมีนายวชิรธรรม ศิริอาชาวัฒนา เปนเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงิน ใหมี
การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีอยางถูกตอง  และมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ  สอบทานใหบริษัทมีระบบ
การควบคุมภายใน  และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  สอบทานการดําเนินงานของบริษัท 
ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัท ในกรณีที่
เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน  หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความโปรงใส  พิจารณาคัดเลือก  
และเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี และคาสอบบัญชีประจําป 

ในรอบป 2548  คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมทั้งส้ินจํานวน 5 ครั้ง  คณะกรรมการตรวจสอบ   
ไดประชุมอยางสม่ําเสมอรวมกับผูสอบบัญชี  ฝายจัดการ  ฝายบัญชี  และฝายตรวจสอบภายในของบริษัท  เพ่ือ
พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส  และงบการเงินสําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 กอนนําเสนอ 
ตอคณะกรรมการบริษัท  และรวมกันพิจารณาในการจัดทํารายงานทางการเงิน ใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี  
การเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอตามที่กฎหมายกําหนด  ตลอดจนรับฟงคําชี้แจงจากผูสอบบัญชี และขอเสนอแนะ
ภายหลังการตรวจสอบรวมกับฝายจัดการและผูที่เกี่ยวของ ในการสอบทานขอมูลที่สงใหหนวยงานกํากับดูแล  
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดมีการประชุมอยางสม่ําเสมอกับผูตรวจสอบภายใน  เพ่ือประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายใน  พิจารณาใหความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบประจําป ของผูตรวจสอบภายในสําหรับป 
2548  พิจารณารายงานของฝายตรวจสอบภายใน รวมกับฝายจัดการของบริษัท และรวมกันพิจารณาปรับปรุง
ระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน  ใหมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น  สวนการดูแลดานการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดมีการประชุมแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นรวมกับฝายจัดการ  เพ่ือพิจารณาการจัดการ   
ความเสี่ยงของธุรกิจ  คณะกรรมการตรวจสอบไดกําหนด ติดตาม และดูแลสงเสริมใหหลักการกํากับดูแลกิจการ  
ที่ดีของบริษัทมีผลในเชิงปฏิบัติ  นอกจากนี้  คณะกรรมการตรวจสอบไดติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  รวมท้ังการพิจารณารายการที่อาจเกี่ยวโยงกัน  เพ่ือใหเกิดความโปรงใส  
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา ระบบการควบคุมภายในของบริษัท ไมมีรายการที่กระทบตอบริษัทที่เปน
สาระสําคัญ  และไดรายงานผลตอคณะกรรมการบริษัทแลว 

 

 

 
    ( นายสาโรช  ลํ้าเลิศประเสริฐกุล ) 
        ประธานกรรมการตรวจสอบ 
              17  มีนาคม  2549 

 


