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สวนท่ี 1 
ขอมูลสรุป 

 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)  ดําเนินธุรกิจผลิตหนังสือและวารสารเชิงวิชาการ  เพื่อพฒันาความรู
ความสามารถของคนไทย  ในทศิทางที่เปนประโยชนตอการพฒันาประเทศ  รับจัดจําหนายหนังสือทั้งที่ผลิตเอง  
และหนังสือจากสํานักพมิพอ่ืน  นอกจากนี้ บริษทัฯ ยงัเปนผูดําเนินงานรานหนังสือ  ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และราน
หนังสือเครือขาย  ซ่ึงประกอบดวยราน  Book  Variety  และ ศนูยหนังสือมหาวทิยาลัย หลายแหง ทั้งในกรุงเทพฯ  
และตางจังหวัด  โดยเปนรานหนังสือที่มียอดขายมากที่สุดในประเทศไทย  และมีรายไดรวมจากสวนคาปลีกน้ีมาก
ถึงประมาณ 85% ของรายไดรวมทั้งหมดของบรษิัทฯ 

จากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในป 2549 ที่ผานมา  ยังคงเปนชวงเวลาที่ภาวะเศรษฐกิจมีการ
ขยายตัวทีช่ะลอตวัลงอีก  เน่ืองจากปจจัยหลายประการ  ที่สงผลกระทบในเชงิลบตอความเชื่อมัน่ของผูบริโภค
ภายในประเทศ  และการลงทุนของนักลงทุน  ไมวาจะเปนผลจากภาวะความผันผวนของราคาน้ํามันในตลาดโลก  
ภาวะเงินเฟอที่เพิม่สูงขึ้น  และอัตราดอกเบี้ยที่ทยอยปรับตัวสูงขึน้  ภาวะน้ําทวมในหลายจังหวัด  ประกอบกับ
ปญหาความไมสงบในภาคใตทีท่วีความรุนแรงเพิ่มสูงขึ้น  รวมถึงภาวะการเมืองทีข่าดเสถียรภาพ  โดยปจจัย
ดังกลาวสงผลกระทบทําใหอุปสงคในประเทศเกิดการชะลอตัวลง  ประชาชนลดการใชจาย  นับไดวาเปนปที่เหน่ือย
ที่สุดปหน่ึงของผูประกอบการธุรกิจคาปลีก  แมจะมีเหตุการณการเฉลิมฉลองการครองราชย 60 ป  มาชวยกระตุน
ในบางสวนกต็าม 

ถึงแมวาภาวะความซบเซาในอุตสาหกรรมคาปลีกในภาพรวมจะเห็นไดชัดตลอดป 2549  และมากขึ้น
ในชวงปลายป  แตภาวะของตลาดหนังสือในภาพรวมกย็ังคงรักษาระดับการเติบโตไดในระดับทีค่อนขางนาพอใจ  
จากหนังสือที่เก่ียวของกับงานเฉลิมฉลองการครองราชย 60 ป  นอกจากนั้น  ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร ยังมีการจําหนาย
เส้ือยืดนาโน ในวาระเฉลิมฉลองการครองราชย 60 ป  ซ่ึงเปนสินคาที่มีนวตักรรมเทคโนโลยีใหม  ทีข่ายไดเปน
จํานวนเกือบสองแสนตวั  ทําใหยอดขายในไตรมาส 2/2549 ดีขึน้มาก  ประกอบกับบริษัทฯ ไดเร่ิมใชงานระบบ
สารสนเทศในสวนของสายงานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  ในปลายเดือนตุลาคม  ทําใหประสิทธภิาพในการบริหารจัดการ
ของบริษทัฯ เร่ิมดีขึ้นในระดับหน่ึง 

ในป 2549  บริษทัฯ ไดเปดสาขาของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรเพิ่มขึ้นจํานวน 26 สาขา  รวมเปนสาขาที่ยงั
เปดดําเนินการอยู ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2549  ทัง้ส้ิน 216 สาขา  และจุดขายทัง้ส้ินที่ยังเปดดําเนินการอยูจํานวน 
170 จุดขาย 

ในป 2549  บริษทัฯ ขยายสาขาของราน ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร อยางตอเน่ือง  เพราะยงัเชื่อมั่นวาธุรกิจหนังสือ
ของประเทศไทยมีโอกาสเตบิโตไดอีกมาก  โดยบริษทัฯ ปรับปรุงรูปแบบธุรกิจ  ใหสามารถทํากาํไรไดดีขึ้น  
ทดลองรูปแบบใหมๆ มากขึ้น  เพื่อใหเหมาะกบัขนาดชุมชนแตละแหงที่แตกตางกัน  และเนนการเพิ่มบทบาทการ
เปนผูจัดจําหนายหนังสือและสํานักพิมพมากขึ้น  เพื่อใหสอดคลองกับทิศทางการเติบโตของธุรกจิหนังสือใน
ภาพรวม  นอกจากนั้น  บริษัทฯ เนนการพัฒนาระบบสารสนเทศ  ระบบการสื่อสารระหวางสาขาทั่วประเทศกบั
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สํานักงานใหญ  และศูนยกระจายสินคา  เพื่อรองรับการใหบริการที่หลากหลายเพิม่ขึ้นในอนาคต  เพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางาน  และลดโอกาสการสูญเสียตางๆ ลง 

จากการที่บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการพฒันาการกํากับดูแลกจิการที่ดีมาโดยตลอด  ทําใหในไตรมาส 3 
ป 2549  บริษัทฯ ไดรับการประเมินจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD)  ใหเปนบริษัททีม่ี
บรรษัทภิบาล  ของป 2549  ในเกณฑ  “ดีมาก”  โดยเฉพาะหมวดสิทธิของผูถือหุนและ  การเปดเผยขอมูลและ
ความโปรงใส  ไดรับการประเมนิในเกณฑที่  “ดีเลิศ”  โดยเปนบริษัทส่ิงพมิพแหงเดียวในตลาดหลักทรัพยที่ไดรับ
คะแนนรวมบรรษทัภิบาล ในระดับ ดีมาก ถึง ดีเลิศ 

ผลการดําเนินงานสําหรับป 2549 ของบริษัทฯ  ถือวาเปนที่นาพอใจเมื่อเทียบกบัภาวะความผันผวนตางๆ 
ที่กลาวมาแลว   โดยบริษัทฯ มกํีาไรสุทธิสําหรับ ป 2549  เปนเงิน 209.19 ลานบาท  เตบิโตสูงขึ้นกวางวด
เดียวกันของปกอน 11.32%  ขณะที่กําไรสุทธิสําหรับไตรมาส 4 ป 2549  เปนเงิน 67.43 ลานบาท  เติบโตสูงขึ้น
กวาไตรมาส 3 ป 2549 ถึง 14.82 %  และเติบโตสูงขึ้นกวางวดเดียวกันของปกอน 2.57%  ซ่ึงมหีนังสือแฮรร่ี พอต
เตอร เลมที่ 6  ออกวางจําหนายในปลายป 2548 

บริษัทฯ มีรายไดรวมสําหรับป 2549  เปนเงิน 3,725.75 ลานบาท  หรือเตบิโตสูงขึ้นกวางวดเดียวกันของป
กอน 9.87%  โดยในจํานวนนี้เปนรายไดจากการขาย 3,680.70 ลานบาท  หรือเตบิโตสูงขึ้น 9.38%  ซ่ึงสวนใหญ
มาจากการเพิม่ขึ้นของรายไดของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และ Book Variety  ซ่ึงเพิม่ขึ้น 10.42%  จากสาขาและ
จุดขายที่เปดเพิ่มขึ้น  จากยอดขายสาขาเดิมที่เพิม่ขึ้นและจากการปรับปรุงสาขา  นอกจากนี้รายไดจากการขายสง
หนังสือใหรานหนังสืออ่ืน  และสถาบันการศึกษา  เพิ่มขึ้น 5.89% 

จากผลการดําเนินงานดังกลาว  ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ จึงมีมติอนุมัตแิละเห็นสมควรนําเสนอที่
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  พิจารณาจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2549  ในอัตราหุนละ  0.60 
บาท  แตเน่ืองจากบริษัทฯ  ไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลว 3 ไตรมาส  ไตรมาสละ 0.10 บาท  รวมเปน 0.30 
บาท  ดังน้ันบริษัทฯ จะจายเพิม่เติมอีกในอตัราหุนละ 0.30 บาท  โดยกําหนดวันปดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการ
รับเงินปนผล  ในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2550  เวลา 12.00 น.  และกําหนดจายเงินปนผลในวันอังคารที่ 23 
พฤษภาคม 2550 

 

 

(ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที่ 2 กอนตัดสินใจซ้ือหลักทรัพย) 
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สวนท่ี 2 

บริษทัทีอ่อกหลักทรัพย 

 

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ 
ประกอบธุรกิจหลัก คือผลิตหนังสือและวารสารเชิงวชิาการ  รับจดัจําหนาย
หนังสือ  และดําเนินงานรานหนังสือ ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และเครือขาย (Book  
Variety และศูนยหนังสือมหาวิทยาลัย)  ทั้งในกรุงเทพฯ  และตางจังหวัด 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ 
เลขที่ 46/87-90  อาคารเนชั่นทาวเวอร  ชั้น 19  ถนนบางนา-ตราด 
แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพฯ 10260 

ที่ตั้งศูนยกระจายสินคา 
เลขที่  99  หมู 1 ถนนกิง่แกว  ตําบลราชาเทวะ  อําเภอบางพลี 
สมุทรปราการ 10540 

เลขทะเบียนบริษัท 0107536000285 

Web Site www.se-ed.com 

โทรศัพท 0-2739-8000, 0-2325-1111 

โทรสาร 0-2751-5999 

e – mail ir@se-ed.com 

1. ปจจัยความเสี่ยง 
ปจจยัที่อาจทําใหเกิดความเส่ียงตอการลงทุนของผูลงทุน  หรือไดรับผลกระทบตอผูออกหลักทรพัย  มีดังน้ี 

ความเสี่ยงทางดานชองทางการจัดจําหนาย   ชองทางการจําหนายที่สําคัญสวนหน่ึงของบริษัทฯ มา
จากการเปดรานหนังสือของตนเองชื่อ  ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และเครือขาย ตามศูนยการคาชั้นนํา และซูเปอรเซ็น
เตอรทั่วไป  ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจงัหวัด  ซ่ึงมีนํ้าหนักรายไดถึงประมาณ 84.54%  ของรายไดรวมของบริษทัฯ 
ในป 2549 

บริษัทฯ จึงกระจายความเสี่ยงโดยการที่มิไดผูกมัด  หรือเปดทําการเฉพาะศูนยการคาใดศูนยการคาหน่ึง  
แตเปดกระจายอยูหลายกลุมผูประกอบการ  โดยสวนใหญทําสัญญาเชาระยะยาว  หรือเซงพื้นที่  เพื่อใหมี
เสถียรภาพเรื่องพื้นทีข่ายในระดบัหน่ึง  ดังน้ัน  หากปใดศูนยการคาหรือซูเปอรเซ็นเตอรรายใดประสบปญหา  
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หรืออยูในภาวะใดๆ ที่ไมสามารถเปดดําเนินการตอได  หรือมีนโยบายตอผูเชาเปล่ียนแปลงไปจากเดิม  รายได
ของบริษทัฯ ก็จะไดรับผลกระทบไมมากนัก 

นอกจากนั้น  บริษทัฯ ยงัไดประกันความเสียหายของทรัพยสินและสินคาในสาขาเหลาน้ัน ไวอยาง
ครอบคลุม  เพื่อลดความเส่ียงทีค่าดไมถึงเกีย่วกับภัยตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น  

ความเสี่ยงเกี่ยวกับสินคาสูญหาย   ในฐานะที่บริษทัฯ ดําเนินธุรกิจคาปลีกรานหนังสือที่มจีํานวนสาขา
มากกวา 200 สาขาทั่วประเทศ  จึงประสบปญหาสินคาสูญหายทั้งจากการลักขโมยหนังสือ และสาเหตุอ่ืนๆ  
เชนเดียวกับธุรกิจคาปลีกโดยทัว่ไป 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการปองกันและดูแลสินคาสูญหาย  จึงไดดําเนินการติดตั้งระบบ
โทรทัศนวงจรปด (CCTV) ในสาขาทั้งในกรุงเทพ  และตางจงัหวดั  และมอบหมายใหมพีนักงานตดิตามและ
กําหนดมาตรการเพื่อลดปญหาน้ีโดยเฉพาะ 

ความเสี่ยงจากความผิดพลาด หรือขัดของ ของระบบคอมพิวเตอร และระบบขอมูล
สารสนเทศ   บริษัทไดติดตั้งระบบคอมพวิเตอรและระบบสารสนเทศตางๆ ในระบบงานของบริษัทฯ โดย
ครอบคลุม  เชน  ระบบการขายหนาราน  ระบบบริหารศูนยกระจายสินคา  ระบบจัดซ้ือ  ระบบบัญชีการเงิน  เปน
ตน  ซ่ึงระบบคอมพวิเตอรและสารสนเทศ ถือเปนปจจัยสําคัญทีช่วยผลักดันใหบริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจได
อยางมีประสิทธิภาพ  ดังน้ันความผิดพลาดหรือขัดของของระบบคอมพิวเตอรและระบบขอมูลสารสนเทศ  จึงอาจมี
ผลกระทบตอการบริหารจัดการได 

ดังน้ัน  เพื่อลดผลกระทบจากความผิดพลาด หรือขัดของ ของระบบคอมพวิเตอรและระบบขอมูล
สารสนเทศทั้งระดับสาขาและสํานักงานใหญ  บริษัทฯ จึงไดจัดใหมีระบบปองกัน และสํารองขอมูลตามมาตรฐานซึ่ง
เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป  ตลอดจนเตรียมแผนการปองกันภยัตางๆ และแผนสํารอง  รวมถงึการฝกซอมแผน
ปองกันอยูสม่ําเสมอ 

ความเสี่ยงจากขอขัดของของศูนยกระจายสินคา   สินคาสวนใหญทีจ่ําหนายในเครือขายรานซี
เอ็ดบุคเซ็นเตอร  ถูกสงจากศูนยกระจายสินคาของบรษิัท  ศูนยกระจายสินคาจงึเปนปจจัยหน่ึงที่มีความสําคัญของ
การดําเนินธุรกิจ  กรณีมีความเสียหายที่เกิดกับศูนยกระจายสินคา  จากภยัธรรมชาติ  อุบัติเหต ุ หรือจากเหตุอ่ืนๆ 
ยอมมีผลกระทบตอการดําเนินธรุกิจของบริษัท 

บริษัทฯ จึงไดประกันความเสียหายของทรพัยสินและสินคาของบริษัทฯ ไวอยางครอบคลุม  เพื่อลดความ
เส่ียงที่คาดไมถึงเกี่ยวกับภยัตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับศูนยกระจายสินคา  ในกรณีที่เกิดขึ้น  บริษัทสามารถบรรเทา
ปญหาได  โดยใหสํานักพมิพหรือผูจัดจําหนายหนังสือจัดสงสินคามายังศูนยกระจายสินคาชัว่คราว  แลวสงผาน
ตรงไปยงัรานสาขาได 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับภาวะการขาดแคลนบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะดาน   บุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญและมีความสามารถเฉพาะดาน  นับเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุด  ในการผลิตหนังสือและวารสารเชิง
วิชาการตางๆ รวมถงึการสรางสรรคผลงานอื่น  ในธุรกจิที่บริษัทฯ ดําเนินงาน  ซ่ึงสวนใหญเปนธุรกิจบุกเบิก   

บริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของกลุมบุคลากรขางตน  จึงไดจัดใหมโีครงการ  ESOP  ขึ้นมา  เพื่อให
ผลตอบแทนในรูปของหุนแกพนักงาน  เปนการจงูใจใหพนักงานของบริษทัฯ มีกําลังใจในการสรางการเติบโตให
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บริษัทฯ ในระยะยาว  โครงการนี้ไดรับอนุมัตจิากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย  ใหออกใบสําคัญแสดงสิทธทิี่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทแกกรรมการ  พนักงาน  และผูรับชวงซ้ือหลักทรัพย  
ในเดือนธันวาคม ป 2544  โดยใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจะหมดอายุในเดือนมกราคม ป 2551   

นอกจากนั้น  บริษทัฯ ยงัไดจัดใหมีการฝกอบรมแกพนักงานอยางตอเน่ือง  รวมทัง้มีการพฒันาวัฒนธรรม
องคกรขึ้นมา  เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานใหดีขึ้น  ทํางานไดอยางมีความสุขมากขึ้น  รวมทั้งปรับปรุง
สวัสดิการดานตางๆ  เชน  การตรวจสุขภาพประจําป  การประกันชีวิต  การประกันสุขภาพ  การประกันอุบัติเหตุ  
และวงเงินคุมครองที่เก่ียวของใหเพียงพอ  เพื่อสรางเสถียรภาพ  และความมั่นคงใหแกพนักงาน  และครอบครัว
มากขึ้น 

ความเสี่ยงทางดานการจําหนายสินคาที่ไมผานการอนุญาต และละเมิดลิขสิทธ์ิหนังสือ   
เน่ืองจากสินคาบางอยาง เชน  เทป  CD และส่ิงพิมพ เปนสินคาที่มีกฎหมายที่เก่ียวของควบคมุอยู  บางอยางตอง
ขออนุญาตเพื่อจําหนายกอน  และบางอยางมีเร่ืองลิขสิทธิม์าเกีย่วของ  ทําใหการผลิต  การจําหนายทัง้การขาย
ปลีก และการขายสง ของบริษัทฯ ในสินคาเหลาน้ัน ตองระมัดระวังมากขึ้น  เพื่อไมใหผิดกฎหมาย และไมไป
ละเมิดลิขสิทธิ์ผูอ่ืน   

การละเมิดลิขสิทธิ์ อาจเกิดจากการที่นักเขียนหรือสํานักพิมพ ไปคัดลอกบางสวน  หรือดัดแปลงบางสวนใน
งานของผูอ่ืนมาโดยรูเทาไมถึงการณ  โดยที่บริษัทฯ ไมทราบมากอน  แลวมอบหมายใหบริษัทฯ เปนผูจัดพมิพ  
และ / หรือจัดจําหนายให  บริษทัฯ ในฐานะผูพิมพหรือผูจัดจําหนาย  อาจถูกฟองรองเรียกคาเสียหายจากเจาของ
ลิขสิทธิ์ได  ดังน้ัน  จึงเปนส่ิงที่กองบรรณาธิการของบริษัทฯ และหนวยงานรับจัดจําหนายของบริษัทฯ ตองทํางาน
อยางรอบคอบและระมัดระวงัมากขึ้น  ไมวาจะเปนการคัดเลือกตนฉบับทีจ่ะนํามาผลิต  หรือหนังสือที่จะรับมาจัด
จําหนาย  เพื่อไมใหเกิดปญหาละเมิดลิขสิทธิ์ผูอ่ืน  นอกจากนั้น  เพื่อลดโอกาสความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
ดังกลาว  บริษทัฯ จึงไดระบใุนเงื่อนไขสัญญา  ที่ผูเขียนหรือเจาของหนงัสือ  จะตองเปนผูยืนยันวาผลงานของตน
มิไดละเมิดลิขสิทธิ์ผูหน่ึงผูใด  และหากมีปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้น  จะยินยอมรับผิดชอบคาเสียหายทัง้หมด
ที่บริษัทฯ ตองจายจากการละเมดิดังกลาวดวย 

อยางไรก็ตาม  ทีผ่านมา ปญหาเหลาน้ีเกิดขึ้นนอยครั้ง  และผลกระทบมมีูลคาที่ไมมีนัยสําคัญ 

ความเสี่ยงในเร่ืองผลิตภัณฑลาสมัย  หรือถูกส่ืออ่ืนทดแทน   ในปจจุบันเทคโนโลยีทางดาน
คอมพิวเตอร  ไดรับการพฒันาอยางรวดเร็ว  จึงทําใหหนังสือในกลุมคอมพวิเตอร  ซ่ึงบริษัทฯ เปนผูนําตลาดดวย
รายหน่ึง  มีอายุการขายสั้นลงกวาเดิม  และเร่ิมมีการใชส่ืออิเล็กทรอนิกส  เขามาแทนทีห่นังสือบางประเภทและ
การใชงานบางรูปแบบ  บริษัทฯ จึงปรับทิศทางโดยเนนการเลือกผลิตหนังสือทีม่ีอายุยาวและขายดี  เปนสัดสวน
มากขึ้น  รวมทั้งไดจัดทําเวบ็ไซตชื่อ  www.se-ed.com  เพื่อใหผูที่สนใจไดทราบขาวสารหนังสือออกใหมได
รวดเร็วขึ้น 

อยางไรก็ตาม  จากสถิตใินตางประเทศ  พบวาแมส่ืออิเล็กทรอนิกสจะพัฒนาอยางรวดเร็ว  แตก็ยังตองใช
เวลาอีกนานพอสมควร  กวาจะเริ่มมีนํ้าหนักกระทบตอธุรกจิหนังสืออยางมีนัยสําคัญ  ซ่ึงเมื่อถึงเวลาดังกลาว  
บริษัทฯ ก็จะปรับตัวรับกับกระแสดังกลาวไดทันทวงที  เพราะไดเตรียมโครงสรางพื้นฐานไวรองรับแลว 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขาดแคลนวัตถุดิบและสินคา   กระดาษเปนวัตถุดิบที่สําคัญในการผลิต
หนังสือ  และการเปล่ียนแปลงดานราคาแปรผันตามความตองการของตลาดและตามปรมิาณการผลิต  อยู
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ตลอดเวลา  แตเน่ืองจากหนงัสือที่บริษัทฯ ผลิตขึ้น  มีกลุมเปาหมายทีม่ีกําลังซ้ือ และมีการศึกษา  จึงทาํใหบริษทัฯ 
สามารถใชนโยบายปรับราคา  ตามสภาพตนทุนที่แทจริงไดเปนระยะๆ จงึไมไดรับผลกระทบมากนัก 

ในฐานะท่ีบรษิัทฯ มีรายไดหลกัมาจากการขายปลีกผานรานหนังสือในเครือ  บริษัทฯ จึงพยายาม
รักษาบทบาทเปนกลางโดยขายหนังสือจากทุกสํานักพิมพท่ีมีความตองการของตลาด  และกําหนด
นโยบายการดําเนินธุรกิจบนพืน้ฐานของจริยธรรมธุรกิจท่ีดี  ปฏิบัติหนาท่ีดวยความเที่ยงธรรม  โดยมิใหผู
มีสวนไดเสียทุกกลุมไดรับความเดือดรอน  หรือไมเปนธรรมจากการดําเนินธุรกิจของบริษทัฯ  ซึ่งจะทําให
บริษัท ไดรบัการสนบัสนนุจากเจาของสินคาสวนใหญในระยะยาว  และไมพึ่งพิงรายใดรายหนึ่งมากเกินไป 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการแขงขันในอุตสาหกรรมการพิมพ   เน่ืองจากบริษทัฯ ไมไดลงทนุสรางโรง
พิมพเปนของตนเอง  จึงทําใหบริษัทฯ ไมมีความเสี่ยงจากการลงทุน  และไมไดรับผลกระทบในเชิงลบจากการ
แขงขันตัดราคากันในอุตสาหกรรมการพิมพ  ในการน้ี  บริษัทฯ เลือกใชโรงพิมพหลายแหงเปนฐานรองรับการผลิต  
ซ่ึงทําใหสามารถควบคมุคาใชจายไดอยางเหมาะสม  จากสถานการณการแขงขันเสนอราคาคาพิมพอยูตลอดเวลา  
และยังสามารถกําหนดระยะเวลาการผลิตไดอยางแนนอนอีกดวย 

2. ลักษณะการประกอบธรุกิจ 

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

Company Limited)  ไดจดทะเบยีนจัดตัง้ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ป 2517  ดวยทุนจดทะเบียน 99,000 บาท  โดยมี
วัตถุประสงคหลักในการดําเนินธรุกิจที่เอ้ืออํานวยตอการศึกษาหาความรู  เพื่อพัฒนาความรูความสามารถของคน
ไทย  ในสาขาทีจ่ําเปนตอการพฒันาประเทศ  โดยกลุมผูเร่ิมกอตั้งทั้งหมดประกอบดวย  วิศวกรไฟฟา 10 คน  ที่
จบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย  ซ่ึงตางก็เคยมีประสบการณในการทํากิจกรรม
เผยแพรความรู  จากชุมนุมวชิาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาฯ ในขณะที่เปนนิสิตมาแลว  และตระหนักดีวา
ประเทศไทยยังขาดแคลนการพฒันาส่ือความรูเชิงวชิาการอยูมาก 

การเปล่ียนแปลงผูถือหุนรายใหญ  (ขอมูล ณ วันปดสมุดทะเบียน) 

27 พ.ย. 2549 29 พ.ย. 2548 26 พ.ย. 2547 
รายชื่อผูถือหุน 

จํานวนหุน % จํานวนหุน % จํานวนหุน % 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) 42,422,200 12.79 42,422,200 13.20 - - 

HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD. 36,000,000 10.85 32,600,000 10.14 28,250,000 8.99 

นายฤทธ์ิ  ธีระโกเมน 21,289,890 6.42 22,851,790 7.11 22,851,790 7.27 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 19,783,600 5.97 19,783,600 6.16 19,783,600 6.30 

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 13,238,650 3.99 8,322,150 2.59 13,166,550 4.19 

ผูลงทุนสามารถดูขอมูลผูถอืหุนที่เปนปจจุบันไดจาก Web Site ของบริษัทฯ  กอนการประชุมผูถอืหุนประจําป 
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บริษัทฯ ไดรับอนุญาตใหเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย  ในภาคอุตสาหกรรม
บริการ  หมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพมิพ  (Media&Pubishing)  ตั้งแตป 2534  และแปลงสภาพเปนบริษัทมหาชน   
เมื่อวันที่ 29 เมษายน ป 2536   ปจจบุัน  บริษัทฯ  มชีื่อเรียกส้ันๆ  ซ่ึงเปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย  คือ ซีเอ็ด  
(SE-ED)  ซ่ึงยอมาจากคําเตม็วา Science, Engineering and Education 

ในระยะเร่ิมแรก  บริษัทฯ ผลิตวารสารรายเดือน  เซมิคอนดัคเตอรอิเล็กทรอนิกส   และเปนผูแทนจําหนาย
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสจากตางประเทศ   

ในป 2521  เร่ิมผลิตวารสารรายเดือน  ทักษะฉบบัวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ซ่ึงเปนวารสารทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สําหรับเยาวชนและผูสนใจทั่วไป   

ในป 2522  เร่ิมผลิตวารสารรายเดือน  มิติที่ 4  เพื่อเสริมสรางจนิตนาการและความคิดสรางสรรค  และ
กระตุนผูที่ไมชอบวิทยาศาสตรหนักๆ ใหหันมาสนใจวิทยาศาสตรมากขึ้น 

ในป 2523  เร่ิมผลิตหนังสือวชิาการดานวิศวกรรมศาสตรและวทิยาศาสตร  ออกจําหนาย  ตอมาไดขยาย
สายงานผลิตออกมาเปน  ฝายผลิตตําราและหนังสือเชิงวิชาการ 

ในป 2526  ผลิตวารสารรายเดือน  ไมโครคอมพวิเตอร  และเร่ิมผลิตหนังสือดานไมโครคอมพิวเตอร
ออกจําหนาย  พรอมๆ กันน้ี  บริษัทฯ ไดเร่ิมผลิตหนังสือหมวดบริหาร / การจัดการ  ของบริษัทฯ ก็เร่ิมตนอยาง
จริงจงั  โดยเนนหนังสือที่สามารถชวยคนทํางานใหทํางานไดดีขึน้  มากกวาจะเนนหนังสือที่คาดวาจะขายดีเพียง
ชวงใดชวงหน่ึงเทาน้ัน 

ในป 2528  บริษัทฯ เร่ิมใชระบบการจัดจําหนายหนังสือแบบ  Standing Order  ที่ดัดแปลงขึ้นใหเหมาะสม
กับธุรกิจหนังสือของไทย  และไดรวมวารสาร  ทักษะฉบับวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี และวารสาร มิติที่ 4  เขา
ดวยกัน  โดยเปล่ียนชื่อใหมเปนวารสาร  รูรอบตัว  ซ่ึงตอมาก็ไดเปล่ียนรูปเลมและเน้ือหาใหทันสมัยมากขึ้น  และ
เปล่ียนชื่อใหมเปน  UpDATE  ขณะเดียวกันก็ไดขยายสายงานผลิตหนังสือสงเสริมเยาวชนขึ้นมาอยางจริงจัง  เพื่อ
บุกเบิกหนังสือสาระความรูสําหรับเยาวชน  ซ่ึงตอมาในป 2529  วิทยาศาสตรอานสนุก การตูนชดุเสริมความรูชุด
แรก  ก็ไดออกวางตลาดและไดรับการตอบรับเปนอยางด ี

บริษัทฯ บุกเบิกธุรกิจวารสารและหนังสือเชิงวิชาการ อยางตอเน่ืองมาเปนลําดับ  จนกลายเปนสํานักพิมพ
สาระความรูชั้นนํา  และมีระบบจัดจําหนายที่เปนที่ยอมรับวาดีที่สุดในธุรกิจหนังสือ  และไดเร่ิมบทบาทการเปน
ผูรับจัดจาํหนายหนังสือใหกับสํานักพิมพอ่ืนที่ผลิตหนังสือประเภทใกลเคียงกันดวย 

แมวาบริษทัฯ จะมยีอดขาย  และมีการเติบโตอยางนาพอใจ  เมือ่เทียบกับอุตสาหกรรมหนังสือโดยเฉล่ีย  
โดยบริษทัฯ เปนสํานักพมิพทีม่ยีอดขายสูงสุดในระบบรานหนังสือ  และเปนผูจัดจําหนายหนังสือรายใหญที่สุดดวย
ในขณะน้ัน  แตก็พบวามีขอจํากดัที่จํานวนรานหนังสือที่ดีมีนอยเกินไป  ทําใหหนังสือที่บริษทัฯ ผลิตขึ้นมา  ไม
สามารถกระจายออกไปและจัดวางไดอยางเหมาะสม  ยอดขายทีไ่ดสําหรับหนังสือแตละเร่ือง  จึงไมสามารถทําได
มากขึ้นกวาเดิมนัก 

เมื่อทําการสํารวจตอมา  พบวารานหนังสือเดิมไมพรอมจะขยายงาน  และไมพรอมจะปรับปรุงไดมาก
กวาเดิมเทาไรนัก  ขณะที่ระยะเวลาดังกลาว  ศูนยการคายุคใหมกําลังทยอยเปดอยางตอเน่ือง  โดยบริษัทฯ 
เชื่อมั่นวาศูนยการคาเหลาน้ัน  นาจะเปนแมเหล็กทีท่ําใหเกิดชนุชนขนาดใหญ  และทําใหพฤตกิรรมของคนไทย
เปล่ียนแปลงวถิีสัญจรไป  ดังน้ัน  ถาจะทําใหคนไทยหาหนังสืออานไดงายและสะดวกขึ้น  ก็ควรมีรานหนังสือที่ดี
ในศูนยการคาเหลาน้ัน  แตเน่ืองจากการลงทุนตองใชเงินลงทุนสูงมาก  และเปนเร่ืองที่ยงัไมเคยมีใครบุกเบิกอยาง



                                                                                                                                                         แบบ 56-1 ประจําป 2549 

 

หนา  8 

จริงจงัมากอน  บริษัทฯ จึงตัดสินใจทีจ่ะเร่ิมธุรกจิรานหนังสือในศูนยการคาชั้นนํา  เพื่อไมใหกระทบกระเทือนกับ
รานหนังสือเดิม  ซ่ึงสวนมากอยูตามตึกแถว 

ดังน้ัน  ในไตรมาสที่ 3 ป 2533  บริษัทฯ จึงยื่นเร่ืองเขาเปนบริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย  และเร่ิมโครงการรานหนังสือ  “ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร”  ขึ้น  เพื่อใหคนไทยไดมโีอกาสหาซื้อหนังสือดีๆ 
ไดสะดวกขึ้น  และเปนการรองรับการเติบโตของตลาดหนังสือทัง้หมด  โดยมีทศิทางเนนการเปดรานในศูนยการคา
ชั้นนํา  รานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรจะจําหนายหนังสือทีบ่ริษัทฯ ผลิตขึ้นเอง  และหนังสือของสํานักพมิพอ่ืนดวย  เพื่อให
มีความสมบูรณในฐานะรานหนังสือทั่วไป  ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรเปดดําเนินการสาขาแรกในปลายป 2534  ที่
ศูนยการคาฟอรจูนทาวน  โดยเนนการเปนศูนยหนังสือสาระและบันเทิง  สําหรับครอบครัวและคนทํางาน 

ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรเร่ิมเปดในซูเปอรเซ็นเตอร  เปนครั้งแรกในไตรมาสที่ 3 ป 2539  ที่โลตัสซูเปอรเซ็นเตอร  
สาขาพัทยา  เพราะเห็นวาซูเปอรเซ็นเตอรเปนทิศทางใหมของธรุกิจคาปลีก  ทีจ่ะเพิ่มความสําคัญมากขึ้นใน
อนาคต  และจะเปนทําเลที่เหมาะสมสําหรับธุรกจิรานหนังสือในอนาคตระยะยาว  หลังจากที่ไดปรับรูปแบบของ   
ซีเอ็ด บุคเซ็นเตอรใหเปนโฉมใหม  ที่เนนการใชสีสดใสใหดูทันสมัยขึ้น  เนนการออกแบบชั้นหนังสือที่สามารถผลิต
ไดงายขึ้น  และมตีนทุนต่าํลง  เพื่อความรวดเร็วในการเปดสาขาใหม  และเนนการพฒันาศูนยกระจายหนังสือ  
(Book Distribution Center)  ใหมีขีดความสามารถทีจ่ะรองรับปริมาณงานไดถึง 600 สาขา  โดยในป 2549  ได
เพิ่มพื้นที่ศูนยกระจายหนังสือ  จากเดิมประมาณ 7,400 ตารางเมตร  เปนประมาณ 10,000 ตารางเมตร  หรือ
เพิ่มขึ้นประมาณ 35%  ตลอดจนไดพัฒนาโมเดลของการอยูรอดและการเติบโต  ที่ไดพัฒนาและทดลองใชมาจน
เหมาะสมแลว  จึงทาํใหซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรมีความพรอมในการเตบิโตอยางแข็งแรง  และสามารถเปดสาขาใหมๆ 
ไดอยางรวดเร็ว  ดวยตนทุนและคาใชจายดําเนินการทีต่่ําลง  และมีโอกาสทีจ่ะประสบความสําเร็จสูงขึ้น 

นอกจากนั้นยังพฒันาความสัมพนัธกับศูนยการคา  และซูเปอรเซ็นเตอรรายใหญทุกราย  จนไดรับความ
ไววางใจในฐานะพันธมิตรธุรกิจที่สําคัญของแตละแหง  ทาํใหมีโอกาสพัฒนารูปแบบธุรกจิอยางตอเน่ือง  ใน
ปจจบุันถือไดวา  ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรเปนเชนรานหนังสือทีม่ีพฒันาการอยางตอเน่ือง  และเติบโตอยางรวดเรว็  จนมี
ยอดขายมากที่สุดในประเทศไทย  และเปนแกนหลักของการเตบิโตของบรษิัทฯ ตั้งแตป 2540  เปนตนมา 

ผลการดําเนินงานของบริษทัฯ เปนที่นาพอใจมาโดยตลอด  แตเมื่อประเทศไทยประสบกับภาวะเศรษฐกิจที่
ถดถอยอยางรุนแรง  จนเขาขั้นวิกฤตหลังจากกลางป 2540  เปนตนมา  ซ่ึงกอใหเกิดสภาพการปดตัวของธุรกจิ
และการวางงานเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก  กําลังซ้ือโดยรวมลดลง  ธุรกิจหนังสือโดยรวมกไ็ดรับผลกระทบอยาง
รุนแรงดวยเชนกัน  คูคารายใหญของบริษัทฯ หลายรายที่เปนรานหนังสือ  ประสบปญหาขาดทนุและขาดสภาพ
คลองทางการเงินอยางหนัก  สงผลทําใหบริษัทฯ ตองสํารองเปนหน้ีสูญจํานวนมาก  การที่กําลังซ้ือของประชาชน
โดยรวมลดลง  รานหนังสือชะลอการส่ังซ้ือ  และบริษัทฯ ระมัดระวังการปลอยสินเชื่อ  เพื่อรักษาระดับหน้ีสูญไมให
สูงเพิ่มขึ้น  ตลอดจนการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้น  ตางก็สงผลใหยอดขายสงสําหรับหนังสือทีผ่ลิตขึ้น  รวมทัง้
หนังสือที่บริษทัฯ รับจัดจําหนายใหกับสํานักพมิพอ่ืน  ไมสามารถขายไดตามที่ควรจะเปน  ประกอบกับยอดขาย
สวนตางๆ ตกลงมากตามสภาวะเศรษฐกิจป 2541  จึงเปนปแรกที่บริษัทฯ ประสบปญหาการขาดทุน  นับจาก
บริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 
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อยางไรก็ตาม  การทีไ่ดประสบกับปญหาเศรษฐกิจที่รุนแรง  ก็ทําให  บริษทัฯ ไดเร่ิมทบทวนโครงสราง
ธุรกิจของบริษทัฯ เพื่อใหมีความเขมแข็งระยะยาว  มีการกระจายความเสี่ยงอยางเหมาะสม  และไดปรับปรุง
โครงสรางทางการเงินอยางจริงจงั  โดยไดเพิ่มทุนเพื่อรองรับปญหาทางเศรษฐกิจทีไ่มแนนอนไวในระดับหน่ึงในป  
2541  และกําหนดมาตรการทางการเงินที่รัดกุม  เพื่อใหบริษทัฯ สามารถชําระเงินกูยมืระยะยาวจากสถาบัน
การเงินไดหมด  และมีสภาพคลองทางการเงินที่เพยีงพอ  ที่จะขยายงานไดโดยไมติดขัด  ดังน้ันภายในป 2542  
บริษัทฯ ก็สามารถพลิกฟนสภาพการทํากําไรขึ้นมาไดอีก  มีสภาพคลองทางการเงินอยูในระดับที่นาพอใจ  และ
ขยายการเติบโตไดอยางตอเน่ือง 

บริษัทฯ ไดยายสํานักงานทั้งหมด  จากซอยตระกูลสุข  ถนนอโศก-ดินแดง  ซ่ึงไดอยูมาตัง้แตป 2526  มาที่
อาคารเนชั่นทาวเวอร  เสร็จส้ินในตนป  2544  หลังจากที่ไดยายสํานักงานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรทั้งหมด  มาลวงหนา
แลวตั้งแตกลางป 2541  เพื่อใหมีพื้นที่ทํางานมากขึ้น  เพิม่ความสะดวกในการประสานงาน  และเพ่ือรองรับการ
เติบโตของบริษัทฯ ไดอีกมาก 

ในป 2546  บริษทัฯ ไดยายศูนยกระจายสินคาของบริษทัฯ มาที่เลขที่  99  หมู 1  ถนนกิ่งแกว  ตําบลราชา
เทวะ อําเภอบางพลี  สมุทรปราการ  10540  เพื่อขยายศูนยกระจายสินคาของบริษทัฯ ใหมขีนาดใหญขึ้น  เพื่อ
รองรับการเติบโตในอนาคต 

2.2   การประกอบธุรกิจ   บริษทัฯ ประกอบธุรกิจหลัก 3 สวน  คือ 

1. ธุรกิจรานหนังสือ  โดยเปนผูดําเนินงานราน  ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และ Book  Variety  และศูนยหนังสือ
มหาวิทยาลัยหลายแหง  ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด  รวมทัง้การขยายตัวในลักษณะเครือขาย  และการ
บริหารพื้นทีข่ายในรูปแบบตางๆ (มีสัดสวนรายได 84.54%  ของรายไดรวมป 2549) 

2. ธุรกิจรับจัดจําหนายหนังสือ  โดยจัดจําหนายใหกับหนังสือของบริษัทฯ เอง  และสํานักพมิพอ่ืน  เพื่อ
จําหนายใหกับรานหนังสือทั่วไป  รวมทั้งชองทางการขายอื่นๆ 

3. ธุรกิจสํานักพิมพ  โดยผลิตหนังสือ  วารสารเชิงวชิาการและสาระความรู  รับจางโฆษณาเพื่อจัดพิมพลงใน
วารสารรายเดือนที่บริษัทฯ ผลิตขึ้น  รับจางพมิพหนังสือ  เปนผูจัดงานประจําป  Thailand Electronics & 
Industrial Technology  และงานแสดงสินคาทางเทคโนโลยีเฉพาะทางอีกหลายงาน  จัดคายเยาวชน  SE-ED 
Kiddy Camp  และจัดฝกอบรมและสัมมนาเชิงวชิาการ 

ในธุรกิจทั้งสามสวนน้ี  บริษทัฯ มีบทบาทในฐานะที่เปนผูนําตลาดรายใหญของธุรกจิแตละสวน  ซ่ึงแตละ
สวนตางเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน  ทาํใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน  และสามารถสรางมูลคาเพิ่มโดยรวมใหกับ
บริษัทฯ ไดเปนอยางด ี

นอกจากนั้น  ตั้งแตป 2527  บริษัทฯ ยังเขาไปถือหุนรอยละ 25  ในบริษทั เอ็มแอนดอี จํากัด  ซ่ึงมีทุน
ชําระแลวเทากับ 400,000 บาท  บริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด  ประกอบธุรกิจเปนสํานักพมิพ  โดยเปนผูผลิตวารสาร
เทคนิคและผลิตหนังสือวิชาชีพดานวิศวกรรมศาสตร  และมอบหมายใหบริษทัฯ เปนผูจัดจําหนายหนังสือให 

บริษัทฯ เขาถือหุนรอยละ 99.93  ในบริษทั ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร จาํกัด  (จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 
2544)  ซ่ึงมทีุนชําระแลวเทากับ 100,000 บาท  แตมิไดดําเนินธรุกิจใดๆ เพราะมีวตัถุประสงคเพื่อปองกันบุคคล
อ่ืนนําชื่อ  ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  ไปจดทะเบยีนจัดตัง้บริษทัใหม  ซ่ึงอาจทําใหเกิดความเขาใจผิด  คิดวาเปนกิจการ
เดียวกันเทาน้ัน 
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ในป 2546  บริษทัฯ เขาถือหุนรอยละ 28.75  ในบริษัท เพลินพฒัน จํากัด  (จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 
2545)  ซ่ึงมทีุนชําระเต็มมูลคาหุน  เทากับ 80,000,000 บาท  และในป 2548  บริษัทฯ ไดเพิม่สัดสวนการถือหุน
เปนรอยละ 48.82  จากทุนจดทะเบียนจํานวน 170,000,000 บาท  ซ่ึงมทีุนชําระแลวเทากับ 169,350,000 บาท  
โดยบริษทั เพลินพฒัน จํากัด  ประกอบกิจการโรงเรียนในนาม  โรงเรียนเพลินพัฒนา  ซ่ึงตั้งอยูบนถนนพุทธ
มณฑล สาย 2  เปดสอนในระดับตั้งแตเตรียมอนุบาล  จนถึงมัธยมศึกษาปที่ 6  โดยเริ่มเปดรับนักเรียนอยางเปน
ทางการ  ในปการศึกษา 2547  ซ่ึงถือเปนการรวมตัวคร้ังสําคัญของพันธมิตรที่รักงานการศึกษากวา 70 คน  จาก
กลุมตางๆ  ไดแก  พอแม  ผูปกครอง  ครู  นักวชิาการ  ผูบริหารโรงเรียน  รวมกับองคกรเอกชนที่มีบทบาทสําคัญ
ในสถาบันครอบครัวและการศึกษา  เพื่อสรางสรรคโรงเรียนตนแบบแนวคิดใหม  บนกระบวนการที่หลากหลาย  
โดยวางแนวทางการบรหิารจัดการ  การออกแบบหลักสูตร  ตลอดจนวิธีการเรยีนรู  เพื่อสรางเยาวชนใหมีความสุข  
มีความรอบรู  มีประสิทธภิาพ  และมีทักษะทีจ่ําเปน  ทีจ่ะเปนพลเมืองคุณภาพใหม  และเชื่อมไปสูความเปน
นานาชาต ิ

บริษัท เพลินพฒัน จํากัด  มีผูถอืหุนรายใหญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ดังน้ี 

สัดสวนถือหุน 
ผูถือหุนรายใหญ จํานวนหุน (%) มูลคาที่จายชําระ 

(%) 

1. บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)   48.82 48.82 

2. นายฤทธ์ิ  ธีระโกเมน   11.76 11.76 

3. บริษัท รักลูก แฟมิลี่ กรุป จํากัด 4.12 4.12 

4. นางธิดา พิทักษสินสุข   2.74 2.35 

5. นางสาวกรองทอง บุญประคอง   2.35 2.35 
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2.3  มูลคารายไดรวมการจําหนายผลิตภัณฑหลักจําแนกตามผลิตภัณฑ 

ป 2549 ป 2548 ป 2547 รายไดจากการขาย 
และบริการ พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

รายไดจากธุรกิจหนังสือ       
  - ขายปลีก1 3,149,777 84.54 2,852,573 84.12 2,383,122 83.43 
  - ขายสง2 430,037 11.54 406,107 11.97 340,172 11.91 
  - รับจางพิมพ     6,747 0.18     11,705 0.34     15,566 0.55 
        รวม 3,586,561 96.26 3,270,385 96.43 2,738,860 95.89 
กลุมวารสาร3 94,142 2.53 94,616 2.79 94,788 3.32 
อื่น ๆ 43,560 1.21 26,129 0.78 22,692 0.79 

รวมรายได 3,724,263 100.00 3,391,130 100.00 2,856,340 100.00 

หมายเหตุ    1 ขายปลีก หมายถึง  รายไดจากการขายที่รานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และ Book  Variety  ซึ่งเปนรานหนังสือของบริษัทฯ 
และชองทางการขายอื่นที่ซีเอ็ดบุคเซน็เตอรบริหาร 

2 ขายสง  หมายถึง  รายไดจากการขายสงหนังสือและวารสารที่บริษัทฯ ผลติเอง  และท่ีรับจัดจําหนาย  ไปใหแกราน
หนังสือทัว่ไป  และชองทางการขายอืน่  เชน  สถาบันการศึกษา  หองสมุด  เปนตน 

1 และ 2  มูลคาขายของหนังสือที่บรษิัทฯ ผลิตเอง ในป 2549, 2548 และ 2547 คิดเปนรอยละ 7.81,  8.03  และ 8.58   
ของรายไดจากการขายตามลําดับ 

3 รายไดกลุมวารสาร ไดแก รายไดจากการขายโฆษณา, การจัดงาน Thailand Electronics & Industrial Technology 
และการจัดคาย SE-ED Kiddy Camp 

3.  การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 

3.1  ลักษณะผลิตภัณฑและบริการที่สําคัญ   ผลิตภัณฑและบริการที่สําคญั ที่บริษัทฯ ดําเนินการ

อยู  มีดังน้ี 

1. หนังสือ   ปจจุบัน  บริษัทฯ เปนผูผลิตหนังสือสูระบบรานหนังสือ  ซ่ึงเปนรายใหญรายหน่ึงของประเทศ  โดย
เปนผูบุกเบิก  และเปนผูนําตลาดในการผลิตหนังสือหมวดตางๆ ไดแก  คอมพิวเตอร  อิเล็กทรอนิกส  
วิศวกรรมศาสตรสาขาตางๆ การบริหาร / การจัดการ  การพัฒนาตนเอง  จติวิทยา  สงเสริมเยาวชน  แมและ
เด็ก  วิทยาศาสตร  ภาษาศาสตร  (อังกฤษ จีน เกาหลี ญีปุ่น)  การศึกษาตอ  งานฝมือ  อาหาร-ขนม  สุขภาพ  
และหนังสืออางอิง  เชน  พจนานุกรม  (อังกฤษ ไทย ญี่ปุน เกาหลี)  แผนที่  รวมทั้งผลิตสินคาที่เปน Non 
Book  เชน  CD  เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนในระดับตางๆ 

2. วารสาร   ปจจุบัน  บริษัทฯ เปนผูผลิตวารสารทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จํานวน 10 ฉบบั  ดังน้ี 

 วารสารเซมิคอนดัคเตอรอิเลก็ทรอนิกส  เปนวารสารรายเดือน  เนนหนักดานการใหความรูใน
สาขาอิเล็กทรอนิกส  เร่ิมออกจําหนายตัง้แตป 2517 

 วารสาร UpDATE  เปนวารสารรายเดือน  เนนหนักดานการใหความรูในเร่ืองทีแ่ปลกใหม  ทันสมัย
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยทีี่นาสนใจ  แกผูตองการพัฒนาตนเอง  และติดตามความกาวหนา
ของเทคโนโลยใีนโลกปจจบุัน  เร่ิมออกจําหนายตัง้แตป 2521 



                                                                                                                                                         แบบ 56-1 ประจําป 2549 

 

หนา  12 

 วารสาร MICROCOMPUTER  เปนวารสารรายเดือน  เนนหนักดานการใหความรูในสาขา
ไมโครคอมพวิเตอร  เร่ิมออกจําหนายตัง้แตป 2526 

 วารสาร Hobby Electronics  เปนวารสารรายเดือน  เนนหนักดานการใหความรูดานอิเล็กทรอนิกส
แกเยาวชน  และประชาชนทั่วไปที่เร่ิมสนใจ  เร่ิมออกจําหนายตั้งแตตนป 2534  

 วารสาร MICROCOMPUTER USER  เปนวารสารรายเดือน  เนนหนักดานการใหความรูในสาขา 
ไมโครคอมพวิเตอร  แกผูใชงานทั่วไป  เร่ิมออกจําหนายตั้งแตปลายป 2536  อยางไรก็ตาม  ไดยุติ
การจัดทําในเดือนมกราคม 2550  เพื่อปรับทีมงานไปรับผิดชอบงานสวนอ่ืนที่มโีอกาสทางธุรกจิดีกวา  

 วารสาร Industrial Technology Review  เปนวารสารรายเดือน  เนนหนักในการใหความรูดาน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  แกวิศวกรโรงงานและผูใชงานทั่วไป  เร่ิมออกจําหนายตัง้แตกลางป 2537 

 วารสาร Mechanical Technology  เปนวารสารรายเดือน  ที่ใหความรูดานวิศวกรรมเครื่องกล  
เก่ียวกับเทคนิคการใชงาน  และการแกปญหาในงานดานเครื่องกล  โดยเริ่มออกจําหนายตั้งแตกลาง
ป 2544 

 วารสาร The Absolute Sound & Stage  เปนวารสารรายเดือนดานภาพและเสียงในบาน  รถยนต 
สตูดิโอ  ระบบเครื่องเสียงและแสงสีบนเวที  เร่ิมออกจําหนายตัง้แตปลายเดือนพฤษภาคม  ป 2545 

 วารสาร Extreme Technology  เปนวารสารรายเดือนที่นําเสนอเนื้อหาดานเทคโนโลยีและอุปกรณ
ไฮเทครุนใหมๆ  นําเสนอขาวสารผลิตภัณฑ  เทคโนโลยีใหมๆ เร่ิมออกจําหนายตัง้แตปลายเดือน
ตุลาคม  ป 2546 

 วารสาร add Magazine  เปนวารสารรายเดือนประเภท  free magazine  ที่นําเสนอเกร็ดสาระ
ความรูตางๆ และเทคโนโลยีสมยัใหม  เพื่อนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  เร่ิมแจกเมื่อเดือน
กุมภาพันธ  ป 2549  โดยแจกทีร่านซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร เปนหลัก 

รายไดของบริษัทฯ ในสวนน้ี  จะเกิดจากรายไดจากการขายวารสาร  รายไดจากการรับลงโฆษณา  และ
รายไดจากการจัดทําหนังสือพิเศษ   

3. การรับจัดจําหนายหนังสือ   บริษัทฯ เปนผูจัดจําหนายหนังสือที่บริษัทฯ ผลิตขึ้นเอง  และยงัรับจัด
จําหนายหนังสือใหสํานักพมิพและองคกรอ่ืน  ที่มีผลิตภัณฑสอดคลองกับทิศทางของบรษิัทฯ โดยขายสงให
รานหนังสือทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ  ทั่วประเทศไมนอยกวา 1,000 ราย  ขายใหกับสถาบันการศึกษา
โดยตรง  และยงัจัดจําหนายผานทาง  ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  Book Variety  และศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยบาง
แหง  ซ่ึงเปนรานหนังสือของบริษัทฯ เองดวย 

ปจจบุัน  บริษทัฯ มีหนังสือที่ผลิตขึ้นเองและยังจัดจําหนายอยูมากกวา 1,100 ชื่อ  และรับจัดจําหนายใหกับ
หนวยงานและสํานักพิมพอ่ืนอีกมากกวา 3,500 ชื่อโดยประมาณ  และเปนผูจัดจําหนายหนังสือเขาสูระบบราน
หนังสือรายใหญที่สุดในประเทศไทย  

ในปลายป 2549  บริษทัฯ ไดรับการแตงตั้งใหเปนตวัแทนจําหนายหนังสือและส่ือการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในเครือสํานักพมิพมหาวิทยาลัยออกซฟอรด  (Oxford University Press)  แตเพยีงผูเดียวใน
ประเทศไทย  ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550  เปนตนไป  ความรวมมือกันครั้งน้ี  จะชวยใหบริษัทฯ เพิ่ม
บทบาทในการผลิต  และจัดจําหนายหนังสือเรียนรูภาษาอังกฤษ  มากยิง่ขึ้น  โดยผานชองทางการจําหนาย
ทั้งหมดของบริษัทฯ ซ่ึงจะทําใหบริษัทฯ มีสวนในการชวยแกปญหาดานการศึกษาภาษาองักฤษของนักเรียน
ไทยมากยิ่งขึ้น 
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4. ธุรกิจรานหนังสือ ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  (SE-ED Book Center หรือ SBC)   บริษัทฯ  เปนผูดําเนินงาน
ราน ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร และ Book Variety  ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจงัหวัด  รวมทั้งการขยายตวัในลักษณะ
เครือขาย  และการบริหารพื้นทีข่ายในรปูแบบตางๆ (มีสัดสวนรายได 84.54 % ของรายไดป 2549)  ราน
หนังสือซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  เปนรานหนังสือทั่วไปขนาดกลาง  ทีม่ีลักษณะการออกแบบและการจัดวางสินคา
ทันสมัย  มีประสิทธภิาพการขายที่ดี  และเนนการเปดในทําเลทีอํ่านวยความสะดวกใหแกคนทั่วไป  ให
สามารถหาซื้อหนังสือที่ดีไดงายขึ้น  สวนใหญจึงตั้งอยูในซูเปอรเซ็นเตอรชั้นนํา  (เชน  เทสโกโลตัส  บิ๊กซี  และ
คารฟูร  เปนตน), ศูนยการคาชัน้นํา (เชน  เซ็นทรัล  เดอะมอลล  โรบินสัน  ฟวเจอรปารครังสิต  ฟวเจอรปาร
คบางแค  ศูนยการคาชั้นนําของตางจงัหวัด  เปนตน)  และสถาบนัการศึกษา  (เชน  มหาวทิยาลัยรามคําแหง  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย  มหาวทิยาลัยสยาม  มหาวทิยาลัยขอนแกน  
เปนตน) โดยเปดในรูปแบบตางๆ กัน  ทั้งในกรงุเทพฯ และตางจังหวัด 

นอกจากนั้น  ยังไดเปดรานหนังสือในอีกชื่อหน่ึงวา  Book Variety  (ซ่ึงเปนชื่อเดียวกับรายการโทรทัศนที่ซี
เอ็ดบุคเซ็นเตอรผลิตขึ้น  และออกอากาศทาง  UBC 8 และตอมาไดยายมาออกอากาศทาง  TTV1 )  เพิ่มขึ้นมา
ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2545  ซ่ึงถือวาเปนรานอีกรูปแบบหน่ึงของซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรดวย 

จนถึงส้ินป 2549  บริษัทฯ เปดราน  ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และรานในเครือทั้งหมด  (Book Variety, ศูนยหนังสือ
ในมหาวิทยาลัย  และรานเครือขาย)  ไดรวมทั้งส้ิน 226 สาขา  โดยเปนสาขาที่ยงัเปดดําเนินการอยูจํานวน 
216 สาขา  อยูในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 101 สาขา  และอยูในตางจังหวัดอีก 115 สาขา  ในจํานวน
ทั้งหมดน้ีเปนรานที่  บริษัทฯ บริหารเองเบ็ดเสร็จ 209 สาขา  เปน  รานเครือขายซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร (ซ่ึงเปน
รานที่ไดรับความชวยเหลือเต็มรูปแบบ  โดยซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  เปนผูจัดสงสินคาให)  จํานวน 4 สาขา  และ
เปน  รานเครือขายซีเอ็ด  (เปนรานที่ไดรับความชวยเหลือไมเตม็รูปแบบ  รานส่ังสินคาเอง)  จํานวน 3 สาขา  
และยังเขาไปบรหิารพื้นทีข่ายหนังสือและวารสารในซูเปอรเซ็นเตอร  ในศูนยการคา  ใน Tesco Lotus 
Express  ในรูปแบบตางๆ กันอีกประมาณ 170 จุดบริการ 

ปจจบุัน  ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  นับเปนเครือขายรานหนังสือที่มียอดขายมากที่สุดในประเทศไทย 
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ขอมูลจํานวนสาขาของซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และรานในเครือ ณ วันสิ้นป 

รายการ 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 

สาขาที่เพ่ิมขึ้นในป 2 1 1 4 2 2 10 13 12 19 28 27 22 31 26 26 

จํานวนสาขารวมที่เปดไปแลว 2 3 4 8 10 12 22 35 47 66 94 121 143 174 200 226 

จํานวนสาขาที่ปดในป - - - - - - - - - (1) - - (3) (1) (5) - 

รวมสาขาที่เปดดําเนินการอยู 2 3 4 8 10 12 22 35 47 65 93 120 139 169 190 216 

จํานวน kiosk ที่เปดดําเนินการอยู 1 1 2 2 2 2 5 8 11 17 28 37 39 42 44 40 

จํานวนจุดขายยอยที่เปดดําเนินการอยู - - - - - - - - - - 2 63 75 115 165 130 

รวมจุดขายทั้งสิ้นที่เปดดําเนินการอยู 3 4 6 10 12 14 27 43 58 82 123 220 253 326 399 386 

หมายเหตุ -  มีการจัดประเภทสาขาใหมใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  ทําใหจํานวนสาขาอาจตางจากเอกสารของบริษัทฯ กอนหนานี้  โดยคําวา
สาขา  ในที่นี้  รวมสาขาขนาดเล็ก  (20-50 ตร.ม.)  เขาไปดวย  kiosk  หมายถึง  การเปดในลักษณะแผงลอยขายหนังสือพิมพ
และนติยสารเปนหลัก  จุดขายยอย หมายถึง  การเขาไปบริหารสินคาในมุมหนังสือ  (รวมหนังสอืพิมพและนิตยสารดวย)  ใน
ซูเปอรเซ็นเตอรของโลตสั  รวมทั้งใน  Tesco Lotus Express โดยบริษัทฯ รบัผิดชอบในการบริหารสินคาเทานั้น  การขายเปน
หนาที่ของเจาของพื้นที ่

- ณ สิ้นป 2549  มีสาขาที่เปดดําเนินการอยู 216 สาขา  โดยเปนสาขาในเขตกรุงเทพฯ  และปริมณฑล  101 สาขา  และสาขาใน
ตางจังหวัด 115 สาขา  ในจํานวนดังกลาว  มีสาขาขนาดเล็กอยูจํานวน 17  สาขา 

- ณ สิ้นป 2549   มีสาขาที่เปดดําเนินการอยูในชือ่ของ ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  จํานวน 193 สาขา, Book Variety จํานวน 12 สาขา, ศนูย
หนังสือมหาวิทยาลัย จํานวน 4 สาขา  และชือ่อื่นอีกจํานวน 7 สาขา 

- ณ สิ้นป 2549  มีรานเครือขายซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  (บริษัทฯ รับผิดชอบการจดัหาสินคาใหทั้งหมด)  ที่เปดดําเนินการอยูจํานวน 4 
สาขา  และมีจํานวนรานเครอืขายซีเอด็  (บริษัทฯ ใหความชวยเหลือพิเศษ  โดยอนุญาตใหใชชือ่ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร หรือราน
เครือขายได  แตจัดหาสินคาเอง)  ที่เปดดําเนินการอยู  จํานวน 3  สาขา  มี  kiosk  40 จุด   และมีจุดขายยอย  130 จุด 

5. กิจกรรมอ่ืน ๆ   บริษัทฯ ยังมกิีจกรรมเพิม่เตมิ  ดังน้ี 

• จัดงานประจําป  Thailand Electronics & Industrial Technology  เพื่อเปนการสงเสริมอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสของประเทศ 

• จัดคายกจิกรรมเยาวชน SE-ED Kiddy Camp  สําหรับเยาวชนอายุ 8-14 ป โดยจะจัดในชวงปดเทอม
การศึกษา 

• จัด คาย SE-ED English Camp 2006 

• รายการ Book Variety  เปนรายการเกี่ยวกับวงการหนังสือ  ออกอากาศทาง TTV 1 Nation Channel 
ทุกวันเสารเวลา 9.00 – 9.30 น. 

• จัดงานอบรมสัมมนาทางดานคอมพิวเตอร  วิศวกรรม  และการจดัการ แกบุคคลทั่วไป 
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3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 

นโยบายและลักษณะการตลาด    

บริษัทฯ เปนผูบุกเบิกธุรกิจหนังสือเชิงวิชาการประเภท How-to มาตลอดระยะเวลามากกวา 30 ป  และมี
ภาพพจนที่ดี ในฐานะผูนําทางดานหนังสือและวารสารเชงิวชิาการดานเทคโนโลยีรายใหญของประเทศ  จงึทําให
การดําเนินงานในสวนอ่ืนๆ ของบริษัทฯ ไดรับความนาเชื่อถือตามไปดวย  และมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงขึ้น 

บริษัทฯ กําหนดทิศทางระยะยาว และกลยุทธทางการตลาดไว ซ่ึงสรุปโดยสังเขปได ดังตอไปน้ี 

วิสัยทัศน (Vision)   ซีเอ็ด จะเปนผูนําในการทําใหคนไทยหาความรูไดงายขึ้น และสะดวกขึ้น   

ภารกิจ (Mission)   เรามุงมั่นทีจ่ะทําใหคนไทยเกงขึ้น 

กลยุทธทางการตลาด   เพื่อใหบริษทัฯ สามารถบรรลุวิสัยทศัน และภารกิจของบริษัทฯ  บริษทัฯ จงึ
มุงเนนความพรอมในดานตางๆ เพื่อพัฒนาสินคา และบริการ ใหมีคุณภาพ และตอบสนองตอความตองการของ
กลุมเปาหมายได  โดยเนนการดําเนินกลยุทธทางการตลาด ตอไปน้ี 

1. เนนการขยายสาขาของซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และเครือขาย ในรูปแบบตางๆ กัน ใหมจีํานวนเพิม่ขึน้ครอบคลุม
การใหบริการทั่วประเทศ ในทุกชุมชนทีม่ีขนาดใหญเพียงพอ  โดยเนนการเลือกทําเลที่มีศักยภาพสูงในระยะ
ยาว  เพื่อสงเสริม และอํานวยความสะดวกใหคนไทยไดมีโอกาสเทาเทียมกันในการหาความรู  ซ่ึงเปนการ
ขยายฐานตลาดใหใหญขึ้น  และรองรับการเติบโตของธุรกจิหนังสือโดยรวมในอนาคต   

2. เนนการใหความสําคัญในการพฒันา และผลิต สินคา หรือหนังสือ ที่ตอบสนองความตองการของตลาด  และมี
วงจรชีวติอยูในตลาดยาวนาน  และสามารถทํากําไรในระยะยาวได  โดยในป 2550 บริษทัฯ จะเพิ่มบทบาท
การเปนผูผลิตหนังสือภาษาอังกฤษอานนอกเวลา  หนังสือสงเสริมเยาวชน  หนังสือประกอบการเรียน  และ
หนังสืออางอิง มากขึ้น   

3. เนนการจัดหาสินคา หรือบริการ  รวมถงึจัดหาสินคาเทคโนโลยี หรือมีนวตักรรมใหม ทีห่ลากหลาย เพื่อ
ตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายเพิม่ขึ้น   

4. เนนการสรางมูลคาเพิ่มรวมสูงสุด  โดยใชจุดแข็งของบริษทัฯ ทีม่ีรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรและเครือขาย  ซ่ึงเปน
ชองทางการขายปลีกเปนของตนเอง  และมีส่ือประชาสัมพันธหลายอยางเปนของตนเอง   

5. เนนการพัฒนาโมเดลการจัดจําหนายหนังสือ  ใหเหมาะกับหนังสือแตละประเภท  เพื่อใหมีโอกาสเขาถึง
กลุมเปาหมายไดเหมาะสมขึ้น  และมีความเสียหายนอยลง 

6. เนนการพัฒนาเครื่องมือและชองทางการประชาสัมพันธสินคา  และการสงเสริมการขายเพื่อใหมีโอกาสประสบ
ความสําเร็จไดสูงขึ้นตัง้แตเร่ิมวางตลาด  โดยในป 2550 บริษัทฯ จะเร่ิมใหความรูเก่ียวกับผลิตภณัฑตางๆ ที่
มีใหบริการ ผานทาง SE-ED Channel ซ่ึงเปนระบบส่ือสารทางการตลาดผานทางจอ LCD TV ที่จะติดตั้งใน
สาขาตางๆ ที่เหมาะสมทัว่ประเทศ 

7. เนนการสรางความรับรู และการยอมรับตอ Brand ของบริษัทฯ  โดยมุงเนนประเด็นหลัก คือ   “คิดจะซ้ือ
หนังสือ คิดถึงซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร”   

8. เนนการสรางความสัมพันธกับคูคาในระดับตางๆ เพื่อใหเกิดความประทับใจในการทํางานรวมกนั  และทําใหมี
โอกาสทางธุรกิจสูงขึ้น 
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การดําเนินการทางการตลาด 

นโยบายราคาของบริษัทฯ   บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดราคาสินคาของบริษทัฯ ที่ผลิตขึ้น ใหสอดคลอง
กับกําลังซ้ือของกลุมเปาหมาย  สอดคลองกับตนทุนการผลิตทีแ่ทจริง  และสามารถทํากําไรไดระยะยาวอยาง
เหมาะสม  ในกรณีที่สินคาเปนวารสารที่ผลิตขึ้นเอง  ซ่ึงรายไดจากการขายวารสารไมสามารถรองรับนโยบายน้ีได
โดยตรง  จะอาศัยรายไดจากการขายโฆษณามาเปนรายไดหลักแทน 

การจําหนายและชองทางการจําหนาย   บริษัทฯ เปนผูจัดจําหนายหนังสือและวารสาร สูรานซีเอ็ด  
บุคเซ็นเตอร  Book Variety  รานเครือขายรูปแบบตางๆ  และรานหนังสืออ่ืนๆ  ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด  
รวมทัง้สถาบันการศึกษา  โดยบริหารชองทางการจัดจําหนาย  แบงตามประเภทของลูกคาและสินคาหรือบริการ  
ดังน้ี 

1. ลูกคาขายปลีกหนังสือและวารสาร  ไดแก  กลุมเปาหมายที่เปนบุคคลทั่วไป  บริษทัฯ จาํหนายผานราน
ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  Book Variety  และรานเครือขายรูปแบบตางๆ ที่เปดไปแลวจํานวน 226 สาขา  โดย
เปนสาขาที่ยังเปดดําเนินงานอยูจํานวน 216 สาขา  ซ่ึงจํานวนนีไ้ดรวมรานเครือขาย 7 สาขา  (ขอมูล ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2549)  ซ่ึงเปนศูนยรวมส่ือความรูความบันเทงิ  สําหรับครอบครวัและคนทาํงาน  โดย
เปดดําเนินการตามศูนยการคาชัน้นํา  และซูเปอรเซ็นเตอรทั่วไป  ทั้งในกรงุเทพฯ และตางจงัหวดั  และใน
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

2. ลูกคาขายสงหนังสอืและวารสาร  คือ  กลุมรานหนังสืออ่ืน  ทั้งรายใหญทีม่ีเครือขาย และรายยอยทัว่
ประเทศไมนอยกวา 1,000 ราย  โดยบริษัทฯ จัดสงหนังสือของบริษัทฯ ไปสูรานคาตางๆ ในเขตกรุงเทพฯ 
เองทั้งหมด  สวนการจัดสงหนังสือไปยังรานหนังสือในตางจงัหวดั  บริษัทฯ ใชบริการของบริษทัรับสงพัสดุ
ของเอกชน  แลวแตความเหมาะสม 

สําหรับการจัดจําหนายวารสารทีบ่ริษัทฯ ผลิตขึ้นเอง  บริษทัฯ จะติดตอกับสายสงหลายราย  เพือ่กระจาย
วารสารไปยังรานคายอยในแตละพื้นที ่

สําหรับระบบการจัดจําหนายหนังสือ  เพื่อสงรานหนังสือสวนใหญในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  บริษัทฯ 
ใชระบบการจัดจําหนายหนังสือที่เรียกวา  Standing Order  เปนหลัก  ซ่ึงเปนระบบการจัดจําหนายที่
บริษัทฯ พัฒนาขึ้น  โดยเปนสวนผสมระหวางการฝากขายและการขายขาด  สําหรับรานหนังสือใน
ตางจงัหวัดสวนใหญ  บริษัทฯ ใชระบบการจัดจําหนายแบบขายขาด  และรับคืนไดจํานวนหน่ึง 

3. ลูกคาใชบริการโฆษณาในวารสาร  ไดแก  กลุมลูกคาอุตสาหกรรม  คอมพิวเตอร  และอิเล็กทรอนิกส  
ซ่ึงลูกคาที่ใชบริการโฆษณานี้  มีทั้งลูกคาทีใ่ชบริการโฆษณาเปนรายป  หรือทีใ่ชบริการโฆษณาเปนครั้ง
คราว 

ภาวะการแขงขัน 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน   ธุรกิจหนังสือถือวาเปนอุตสาหกรรมหน่ึง  ทีย่ังคงมีอัตราการ
เติบโตอยางตอเน่ือง  คาดวามีอัตราการเติบโตประมาณ 10 ~15%  ในระหวางป 2543 ถึง 2549  เพราะขนาด
ตลาดยังเล็ก  และยงัมชีองวางทางการตลาดอยูมาก  จึงทําใหมผีูสนใจเขามามากในธุรกิจสํานักพิมพ  ธุรกิจราน
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หนังสือ  และธุรกิจวารสาร  การแขงขันจงึเร่ิมมีมากขึ้น  แตก็ถือวามีสวนชวยกระตุนใหขนาดของตลาดใหญขึ้นได
อยางรวดเร็ว 

อยางไรก็ตาม  บริษัทฯ ยังคงมอัีตราการเติบโตที่ดีในธุรกจิรานหนังสือ  ธุรกจิสํานักพิมพ  และธุรกิจรับจัด
จําหนาย  เน่ืองจากบริษัทฯ ยงัคงมจีุดแข็งทีช่ัดเจน  และเปนการเติบโตที่เก้ือหนุนกัน  สวนธุรกิจวารสารใน
ภาพรวม  ไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตวัลง  และมีการแขงขันรุนแรง  โดยเฉพาะอยางยิ่งวารสาร
ดานคอมพิวเตอร  ซ่ึงมีการตัดราคาคาโฆษณากันมาก  แตในกลุมวารสารดานอิเล็กทรอนิกสและอุตสาหกรรม  
ยังคงมีการเติบโตที่นาพอใจอยู 

โอกาสและอุปสรรค   เน่ืองจากภาครัฐบาลสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนไดรับการศึกษาที่สูงขึ้น  และมี
นโยบายใหสังคมไทยเปนสังคมแหงการเรยีนรู  เพื่อใหทันตอการพัฒนาของโลก  ขณะเดียวกันก็มีหนังสือที่
นาสนใจออกใหมเปนจํานวนมาก  ทําใหกระแสการอานเพิม่สูงขึน้  ส่ิงเหลาน้ีเปนปจจัยทีท่ําใหธรุกิจหนังสือ  ซ่ึง
เดิมมีขนาดเล็กมาก  สามารถขยายตวัไดอยางตอเน่ือง  ประกอบกับการเรงขยายตวัของซูเปอรเซ็นเตอรในชวงที่
ผานมา  ทําใหบริษัทฯ มีทําเลสําหรับรานหนังสือใหมๆ ของซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  เพิ่มตามไปดวย  บริษัทฯ ในฐานะ
ที่เปนผูผลิตและจัดจําหนายหนังสือรายใหญของประเทศ  และเปนเจาของเครือขายรานหนังสือ  ที่มีความพรอมใน
การขยายงานไดหลากหลายรูปแบบ  ทั้งยงัมีสภาพคลองทางการเงินสูง  จึงทําใหมศีักยภาพการเติบโตอยาง
ตอเน่ืองไดมากกวาคาเฉล่ียของอุตสาหกรรม 

อยางไรก็ตาม  การเตบิโตของจาํนวนสาขาของบริษัทฯ ในอนาคต  ขึ้นกับนโยบายการควบคมุการคาปลีก  
และกฎหมายที่เก่ียวของของรัฐบาล  ที่อาจมีผลกระทบตอการเติบโตของศูนยการคา  และซูเปอรเซ็นเตอร 

ปจจัยสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จของธุรกิจ (Key Success Factors)   ปจจยัที่สงผลใหบริษทัฯ 
เปนบริษัทส่ิงพมิพที่อยูในระดับแนวหนาของประเทศ  และมีบทบาทมากขึ้นในการดําเนินธุรกจิในอนาคต  
สามารถสรุปโดยสังเขปดังน้ี 

• นโยบายธุรกิจที่ชัดเจนและจาํเปนตอการพัฒนาประเทศ  นับแตเร่ิมกอตั้ง บริษัทฯ เนนการดําเนินธุรกิจที่
เก่ียวของกบัการพฒันาบุคลากรของประเทศ  ในสาขาที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด  ดังน้ัน  จึง
เติบโตไปไดอยางตอเน่ืองตามการพัฒนาประเทศ  และไมไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิรุนแรงนัก
นอกจากนั้นการที่บริษทัฯ มีนโยบายทีจ่ะมจีริยธรรมที่ดี  และสนบัสนุนอุตสาหกรรมหนังสือใหเตบิโตไป
ดวยกัน  ทําใหภาพพจนของบริษัทฯ มีความชัดเจน  เปนทีย่อมรับ  และไดรับความไววางใจจากทุกฝายที่
เก่ียวของ 

• มีเคร่ืองมือและสวนประกอบทางธุรกิจที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจในอนาคต  เน่ืองจากปจจุบันโครงสราง
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีสวนเกื้อหนุนกัน  ทําใหมีโอกาสประสบความสําเร็จไดสูงขึ้น  ที่สําคัญคือ 

1. บริษัทฯ มชีองทางการจัดจําหนายและมีระบบการจัดจําหนายเอง  โดยผานรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และ  
Book Variety  ซ่ึงถือวาเปนชองทางการจัดจําหนายที่สําคัญ  เพราะกระจายอยูตามชมุชนที่สําคัญทั่ว
ประเทศ  ทําใหมีโอกาสไดรับการเสนอทําเลเปดสาขาใหพิจารณากอน  และยังสงผลใหเก้ือหนุนตอธุรกิจ
การรับจัดจําหนายหนังสือ  ใหมโีอกาสการเติบโตตามไปดวย  และสงผลกลับมาทําใหธุรกจิรานหนังสือมี
ตนทุนต่ําลง  นอกจากนั้นยังสงผลใหการผลิตหนังสือมโีอกาสประสบความสําเร็จสูงขึ้นอีกดวย 
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2. บริษัทฯ มีส่ือและเครื่องมือการประชาสัมพันธเปนของตนเอง  ไดแก  วารสารที่บริษัทฯ ผลิตขึ้นเอง  
รายการโทรทัศน  Book Variety  เว็บไซต  www.se-ed.com  และการใหบริการฟรีอีเมล  และฟรีโฮสติง้
ผาน  www.se-ed.net   

จํานวนและขนาดของคูแขงขัน   เน่ืองจากธุรกจิหนังสือ  เปนธุรกิจหน่ึงทีม่ีการเติบโตอยางตอเน่ือง  
และยังมีศักยภาพการเติบโตไดอีกมาก  ทั้งการเขามาไมยากนกั  จึงทําใหมีผูสนใจเขาสูวงการนี้มากมายในแตละป  
ทั้งในสวนธุรกิจสํานักพมิพ และธุรกิจรานหนังสือ  แมจะมีการปดตัวไปมากเชนเดียวกัน  แตเน่ืองจากแตละราย
ตางก็พยายามสรางความแตกตาง  จึงทําใหธุรกจิหนังสือคึกคัก  และทําใหฐานผูอานขยายกวางขึ้น  จึงไมมี
ผลกระทบรุนแรง 

นอกจากนั้น  การที่บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจครบวงจรทั้งในฐานะสํานักพิมพ  ผูจัดจําหนาย  และรานหนังสือ  
ทําใหไดรับประโยชนในทางใดทางหนึ่งอยูเสมอ  ไมวาผูมาใหมจะเขามาในธุรกจิสวนใดกต็าม  จงึยิ่งทําใหเกิดผล
กระทบตางๆ ไมมากนัก 

สําหรับธุรกิจรานหนังสือน้ัน  มกีารแขงขันเพิม่ขึ้น  จากการทีม่ีผูประกอบการรายใหญจากธุรกจิอ่ืนหลาย
ราย  ใหความสนใจเขามาทําธุรกิจรานหนังสือมากขึ้น  แตก็มีการแบงลูกคาตามสวนผสมของสนิคาในราน  และ
ตามทําเล  ทําใหไมไดรับผลกระทบมากนัก  ขณะที่บริษัทฯ อยูในฐานะผูนําตลาดรายใหญที่สุด  มีฐานะทาง
การเงินที่มั่นคง  ไดรับการยอมรับจากผูอานหนังสือทั่วไป  และมคีวามพรอมในการขยายสาขามากที่สุด  จึง
สามารถรักษาระยะหางไวไดมาก  เน่ืองจากไดเปรียบเร่ืองการไดเลือกทําเลที่ดีกอน  และมีตนทนุการดําเนินการที่
ต่ํากวา  บริษัทฯ คาดการณวา  ธุรกิจรานหนังสือในอนาคต  จะเติบโตจากผูประกอบการรายใหญที่มีความพรอม
เพียงไมก่ีรายเทาน้ัน 

สวนแบงการตลาด   บริษัทฯ เปนผูนําตลาดในทั้ง 3 บทบาท  คือ  รานหนังสือ  ผูรับจัดจําหนาย
หนังสือ  และสํานักพิมพ  แตเน่ืองจากธุรกิจหนังสือมีการเติบโตตอเน่ือง มีผูประกอบการใหความสนใจเขามาใน
ธุรกิจน้ีเปนจํานวนมาก  การกระจายตัวจึงสูง  ทําใหสวนแบงทางการตลาดของผูนําตลาดตางก็ไมมากนัก 

ธุรกิจรานหนังสือของบริษัทฯ  มสีวนแบงตลาดมากที่สุดประมาณ 20-30%  ซ่ึงเปนสถานการณเดียวกันกับ
ในตางประเทศ  ที่รานหนังสือรายใหญที่สุดมีสวนแบงตลาดไมมากกวาน้ี 

สําหรับในธุรกิจรับจัดจําหนายหนังสือสูระบบรานหนังสือ  แมบริษัทฯ มีสวนแบงตลาดมากที่สุด  แตก็ยงัถือ
วาไมมากนัก  เพราะตลาดมีการกระจายตวัสูงมาก   

สวนธุรกิจสํานักพมิพ  บริษัทฯ มีสวนแบงตลาดเปน 1 ใน 3 ลําดับแรกของตลาดในรานหนังสือ  ขึ้นอยูกับ
วาปใดสํานักพมิพรายใด  จะมหีนังสือเดนมากนอยกวากัน  แตก็ถือวามีสวนแบงตลาดไมมากนัก  เพราะตลาดมี
การกระจายตวัสูงมากเชนกัน 

สินคาทดแทน   การพัฒนาเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็ว  ทัง้ดานอุตสาหกรรมและธุรกจิ  ทาํใหเกิด
ความจําเปนทีจ่ะตองเรยีนรูส่ิงใหม  พัฒนาความรูเพื่อไมใหเสียเปรียบในการแขงขัน  แตไมวาเทคโนโลยีทางการ
ส่ือสารและคอมพิวเตอร  จะกาวหนาไปไกลถึงเพียงใด  หนังสือก็ยังเปนส่ือเดียวทีใ่หความรูไดสะดวกทุกที่  ทุก
เวลา  ราคาถูก  และมีอายยุาวนาน 
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อํานาจตอรองของผูซ้ือและผูขาย   เน่ืองจากธุรกิจหนังสือมีโครงสรางเงื่อนไขการคาเปนมาตรฐาน
ระดับหน่ึง  และมีผูประกอบการมากราย  โดยไมมใีครผูกขาดตลาดอยางชัดเจน  และยังมีความจําเปนตองพึง่พา
กัน  ทําใหปญหาในการตอรองมไีมมากนัก   อยางไรก็ตาม  เน่ืองจากมีผูประกอบการคาปลีกรายใหญจากธุรกจิ
อ่ืน  ขยายงานเขามาในธุรกิจรานหนังสือหลายราย  จงึอาจทําใหเกิดการตอรองเงื่อนไขการคากับสํานักพิมพ  และ
ผูจัดจําหนายหนังสือมากขึ้นตามธรรมชาติของธุรกจิคาปลีกทั่วไป  แตยังไมมีผลกระทบตอธุรกจิหนังสือโดยรวม
เทาใดนัก  เน่ืองจากรานเหลาน้ัน  ยังมีสัดสวนการตลาดไมมากนักในขณะนี ้

3.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 

สินคาที่ซ้ือมาขายไปจากที่อื่น  โดยทั่วไปประกอบดวย 2 สวน คือ  

1. หนังสือที่รับจัดจําหนาย   ปจจบุันหนังสือที่บริษัทฯ รับจัดจําหนายไปยังระบบรานหนังสือทั่วประเทศน้ัน  
มาจากหนังสือที่บริษัทฯ ผลิตเอง  และมาจากสํานักพมิพอ่ืนอีกมากกวา 600 ราย ที่ติดตอให สายงานรับจัด
จําหนายของบริษัทฯ เปนผูจัดจาํหนายไปยังรานหนังสืออ่ืนทั่วประเทศ  โดยบริษัทฯ จะพิจารณารับตอเมื่อ
เห็นวา  เปนผลิตภัณฑที่สอดคลองกับทิศทางของบริษัทฯ และมโีอกาสการขายที่เปนไปได 

2. หนังสือและสินคาอื่น  ที่ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรรับมาขาย   ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร รับสินคามาจาก 2 ทางใหญ  
คือ  มาจากสายงานรับจัดจําหนายของบรษิัทฯ  และอีกทางหน่ึงซ่ึงเปนสวนใหญ  เปนการรับสินคาจาก
สํานักพิมพและผูจัดจําหนายรายอื่น เขามาขายในสาขา  โดยมแีผนกการตลาดของสายงานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  
เปนผูพิจารณาคัดเลือกนําเขามาจําหนาย 

ความสัมพันธและผลกระทบ หากสญูเสียผูจําหนายสินคา  สําหรับมูลคาสินคาที่ซ้ือมาเพื่อขาย  จากผู
จัดจําหนายแตละรายมีมูลคาไมเกินรอยละ 10 ของรายไดรวม  โดยเมื่อรวมยอดเงินทีบ่ริษัทฯ ซ้ือจากคูคารายใหญ 
10 อันดับแรก รวมคิดเปน 32.63%  ของตนทุนขายทั้งหมดของบริษัทฯ ในป 2549  ซ่ึงถือวาไมมีรายใดมีนํ้าหนัก
มากนักจนมีผลกระทบรุนแรงบริษัทฯ  นอกจากนั้น บริษทัฯ ไมมีความสัมพันธใดๆ กับผูจําหนายดังกลาว  และไม
มีภาระผูกพันที่จะตองซ้ือในอนาคต  

สินคาที่บริษัทฯ ผลิตเอง   หนังสือและวารสารทีบ่ริษัทฯ เปนผูผลิตเอง  มีสายงานผลิตหนังสือ  และ

สายงานวารสารของบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบในการกําหนดทศิทาง  และคัดเลือกตนฉบับทีจ่ะนํามาผลิต  
จนกระทั่งถึงขั้นตอนการผลิตออกมาเปนรูปเลม  เพื่อสงใหสายงานจัดจําหนายของบริษทัฯ นําไปวางตลาด  

อัตราการใชกําลังการผลิต  เน่ืองจากบริษทัฯ ไมมีโรงพิมพเอง  ดังน้ัน การผลิตหนังสือและวารสาร  จะมี
หนวยงานภายในรับผิดชอบดูแลการผลิตครบวงจร  และกระจายงานพมิพไปตามโรงพมิพตางๆ ใหเหมาะสมกับ
กําหนดการผลิต  ดังน้ันอัตราการผลิตจริง  จึงสามารถเพิม่หรือลดได  โดยไมเกิดอัตราสูญเปลาใดๆ  

วัตถุดิบและผูจําหนายวัตถุดิบ  กระดาษเปนวตัถุดิบหลักที่สําคัญของบริษัทฯ โดยบริษทัฯ ซ้ือวัตถุดิบ
จากผูจําหนายในประเทศทั้งจํานวน  กระดาษทีใ่ชในการผลิตหนังสือและวารสาร  สวนมากจะเปนกระดาษปอนด  
กระดาษปรูฟ  กระดาษอารต  และกระดาษอารตการด 

ความสัมพันธและผลกระทบ หากสญูเสียผูจําหนายวัตถุดิบ  สําหรับมูลคาการสั่งซ้ือกระดาษ บริษัทฯ 
ไมมีความสัมพันธใดๆ กับผูจําหนายดังกลาว  และบริษัทฯ ไมมภีาระผูกพันทีจ่ะตองซ้ือในอนาคต  ในกรณีที่
บริษัทฯ เหลาน้ีไมสามารถจัดหากระดาษใหได  บริษทัฯ สามารถซื้อจากผูจําหนายรายอื่นๆ ได  โดยบริษัทฯ 
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จายเงินซ้ือวตัถุดิบ จากคูคารายใหญ 10 อันดับแรก  รวมคิดเปน 21.54%  ของตนทุนขายทั้งหมดของบรษิัทฯ ใน
ป 2549  ซ่ึงถือวาไมมีรายใดมีนํ้าหนักมากนักจนมีผลกระทบรุนแรง 

ขั้นตอนและเทคโนโลยีการผลิต  ขั้นตอนการผลิตหนังสือใหม  เร่ิมตนจากกองบรรณาธิการ  จะประชุม
เพื่อวางแผนและพจิารณาสรรหาตนฉบับ  ตนฉบับน้ีอาจไดมาจากผูเขียนเสนอตนฉบบัมาใหพิจารณา  หรือจาก
การที่บริษัทฯ จัดหาผูที่เหมาะสมมาเขียนหรือแปล  ตามแนวทางที่บริษทัฯ กําหนด  จากนั้นกองบรรณาธิการจะ
พิจารณาแนวเนื้อหา  ความถูกตอง  และความนาอาน  ซ่ึงรวมถึงการสงไปใหทีป่รึกษาเฉพาะสาขาของบริษัทฯ ที่
มีความรูและสนใจในกลุมเน้ือหาน้ันๆ ใหความเห็นตางๆ ในเชิงการตลาด  เพื่อพิจารณาวาจะรบัมาผลิตหรือไม  
เมื่อผานการพิจารณาแลวจงึจะปรับปรุงเน้ือหาและรูปแบบใหเหมาะสมยิง่ขึ้นตอไป  และจึงจะทาํสัญญาการใช
ลิขสิทธิ์ กับผูเขียน  ผูแปล  หรือสํานักพิมพในตางประเทศ   

ขณะเดียวกันพนักงานศิลปจะเร่ิมออกแบบรูปเลม  เมื่อตนฉบบัไดรับการปรับปรุงเรียบรอยแลว  ก็ถึงขั้น
การจัดทําอารตเวิรกดวยคอมพวิเตอร  อารตเวิรกที่จัดเสร็จแลวจะไดรับการตรวจทานซ้ํา  และแกไขจนเนื้อหาและ
องคประกอบศิลปสมบูรณ  ในกรณีที่เปนหนังสือเลม  จะมขีั้นตอนเพิ่มขึ้น  คือ  การตั้งชื่อหนังสือ  การกําหนด
ราคา  รวมถึงการตลาดตางๆ ทีเ่ก่ียวของ  เพื่อใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 

การจัดทําวารสาร  มีขั้นตอนการทํางานคลายกับทาํหนังสือเลม  คือ  มีกองบรรณาธิการรับผิดชอบตั้งแต
ดานทิศทางการตลาด  ไปจนจบขั้นตอนการผลิต 

สําหรับเทคโนโลยีทีใ่ชในการทําตนฉบับหนังสือและวารสาร  บริษัทฯ ใชอุปกรณหลัก  คือ  คอมพิวเตอร
แมคอินทอช  และ PC  รวมถึงอุปกรณอ่ืนที่เก่ียวของ  โดยอุปกรณคอมพิวเตอรเหลาน้ี  มแีนวโนมวา
ประสิทธิภาพสูงขึ้นแตราคาถูกลง  นอกจากนี้บุคลากรที่อยูในกองบรรณาธิการ  ลวนเปนผูมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานในการผลิตตนฉบบั  สําหรับการเขียนเรื่องและบทความ  มาจากทัง้บุคลากรในกองบรรณาธิการและ
นักเขียนทั่วไป 

เมื่อผลิตตนฉบับเรียบรอยแลว  บริษัทฯ จะวาจางโรงพิมพ  โดยบริษัทฯ เปนผูส่ังซ้ือกระดาษเอง  และ
กําหนดใหผูขายกระดาษสงกระดาษไปยังโรงพมิพโดยตรง  ตามกําหนดเวลาทีต่องการใช  เพื่อจดัพิมพตนฉบับ
ดังกลาวเปนหนังสือหรือวารสาร  เพื่อจัดจําหนายตอไป 

ความสามารถ  ความจําเปน  และคาใชจายในการปรับเคร่ืองจักรใหแขงขันได   เน่ืองจากบริษัทฯ 
ไมมโีรงพมิพ  จึงไมมีการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณการพมิพทั้งหลาย  ดังน้ัน  บริษทัฯ จงึไมมีความ
จําเปนตองพฒันาเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ เหลาน้ันดวยตนเอง  และดวยสภาพการแขงขันของธุรกิจโรงพมิพ  
ทําใหบริษัทฯ มีความสามารถในการตอรอง  และเลือกสรรโรงพิมพที่เหมาะสมไดตลอดเวลา 

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม   สายงานการผลิตหลักของบรษิัทฯ เปนกองบรรณาธิการ  ดังน้ันกระบวนการ
ผลิตจะเปนการจัดทําตนฉบับและประสานงานอยูภายในสํานักงานของบริษทัฯ จึงไมสรางมลภาวะที่มีผลกระทบ
ตอส่ิงแวดลอม  และไมไดอยูภายใตการควบคมุของหนวยงานรฐัใดๆ  

3.4 งานที่ยังไมไดสงมอบ 
– ไมมี – 
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4. การวิจัยและพัฒนา 
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการพฒันาตนเองอยางไมส้ินสุด  เพื่อใหสนองตอบความตองการของ

ผูบริโภคไดดีที่สุด  และสามารถรับมือกับการแขงขันในอนาคตได  จึงปรับปรุงประสิทธภิาพการดําเนินงาน  โดย
ไดมีการทดสอบความคิดใหมๆ  การพัฒนาเครื่องมือชวยทํางาน  การพัฒนาระบบการทํางาน  การวัดและ
ประเมินผล  ตลอดจนการปรบัปรุงอยางตอเน่ืองในดานตางๆ ดังน้ี 

1. การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศ   บริษัทฯ ไดลงทุนอยางตอเน่ืองในการพฒันาระบบ
คอมพิวเตอร  ทั้งดานฮารดแวรและซอฟตแวรของทั้งองคกร  โดยเฉพาะอยางยิ่งตั้งแตกลางป  2543  เปน
ตนมา  เพื่อลดขั้นตอนและเพิม่ความเร็วในการสื่อสารระหวางหนวยงาน  และระหวางพนักงานที่เก่ียวของ
กัน  นอกจากนั้น  ตัง้แตกลางป 2545  ไดจัดซ้ือระบบสารสนเทศใหมทัง้ระบบ  โดยมอบหมายให  บริษทั ดี
ลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ จํากัด  เปนผูดําเนินการปรับปรุงซอฟตแวรและติดตัง้  พรอมทั้งเตรียมการ
ออกแบบและติดตั้งระบบส่ือสารระหวางสาขา  และภายในสํานักงานใหญ  เพื่อใหสามารถปรับปรุงการ
ทํางานในสวนตางๆ ไดอยางมปีระสิทธิภาพมากขึ้น  มีความนาเชื่อถือสูงขึ้น  และเพ่ิมขีดความสามารถใน
การใหบริการไดดีขึ้น  ระบบสารสนเทศและระบบการติดตอส่ือสารใหมน้ี  ไดเร่ิมทยอยติดตั้งและใชงานมา
ตั้งแตตนป 2546  และมีการปรบัปรุงซอฟตแวรเพื่อใหเหมาะสมกับธุรกจิเร่ือยมา  จนสามารถใชไดทั่วทั้ง
องคกรในปลายป 2549   
เมื่อบริษัทฯ มีสารสนเทศที่ถูกตอง  และรวดเร็วผูบริหารสวนงานตางๆ จะสามารถใชขอมูลดังกลาวเพื่อ
พัฒนาจัดหาสินคาและบริการ  ที่ตรงตามความตองการของลูกคาใหไดเร็วที่สุด  และยงัสามารถนําขอมูลมา
ปรับปรุงการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  โดยใหทุกขั้นตอนของกระบวนการทํางานเกิดคณุคาในงาน
อันจะสงผลใหเกิดการเพิ่มมูลคาสูงสุดแกผูมีสวนไดเสียทุกกลุมตัง้แตลูกคา  พนักงาน  ผูถือหุน  และสังคม 

2. การปรับปรุงระบบการจัดการและการพัฒนาพนักงาน   บริษัทฯ ไดพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม
พนักงานในระดับตางๆ เพื่อใหทาํงานไดดีขึ้น  และใหมีความสุขในการทํางานมากขึ้น  โดยจัดการฝกอบรม
อยางตอเน่ืองตลอดมา 

นอกจากนั้น  บริษทัฯ ไดพยายามพัฒนาระบบงาน  โดยเริม่ตนทบทวนระบบงานทั้งหมด  พฒันาความมี
สวนรวมของพนักงาน  และใหไดคุณภาพของการใหบริการที่ดีขึ้นเร่ือยๆ และยงัไดนําเอาเครื่องมือทางการ
จัดการที่สําคัญ  เชน  Balanced Scorecard  มาเชื่อมโยงเพื่อพฒันาระบบงาน  และเคร่ืองชี้วัดตางๆ เพื่อ
นําไปสูความเปนเลิศในแตละกระบวนการที่สําคัญตอการอยูรอด  การเติบโต  การแขงขัน  และการใหบริการ  
ที่จะทําใหลูกคาและคูคาประทบัใจ  เพื่อใหแนใจวาบริษทัฯ จะสามารถรักษา  และพฒันาความเปนผูนําใน
ธุรกิจแตละสวนที่บริษัทฯ ดําเนินงานอยู  ไดอยางตอเน่ืองในระยะยาว 

3. ดานผลิตภัณฑ   บริษัทฯ พฒันา  ศึกษา  และทดลอง  เพื่อหาส่ือหรือกลุมผลิตภัณฑใหมๆ รวมถึงกลุม
สินคาที่มีนวตักรรมทางเทคโนโลยีใหมๆ  ทีจ่ะมีบทบาทในการใหความรูแกคนไทยในอนาคต  และกาวทัน
วิทยาการในยุคโลกาภิวตัน  เพือ่ตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่รูชัดเจนอยูแลว  หรือเปนความ
ตองการที่แฝงเรนอยู 

4. ดานการขยายสาขา  และพฒันารูปแบบการบริหารพื้นที่ขายในรูปแบบตางๆ กัน   บริษัทฯ 
ศึกษาและทดสอบความเปนไปได  ของการเปดสาขาในรูปแบบตางๆ  ดวยสวนผสมของสินคาหลากหลายที่
นาสนใจ และบริการที่ประทบัใจ  ในทําเลที่แตกตาง  ทีม่ีความสะดวกรองรับการเปนจุดใหบริการรับสินคา
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และการชําระเงินในอนาคต  รวมถึงการพฒันาการบรหิารพื้นทีข่ายใหมๆ อยางตอเน่ือง  โดยรวมมือกับ
พันธมติรทางธุรกิจ  ที่เปนเจาของพื้นที่และเจาของสินคา  นอกจากนี้บริษทัฯ  ยังปรับปรุงรูปโฉมของสาขา
เดิมใหดูทันสมัยมีสีสันสดใส  เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคใหมากที่สุด  ขณะเดียวกันก็
ตองการใหผูบริโภคไดรับความสะดวกในการซื้อมากที่สุด  โดยมุงที่จะกระตุนตลาดหนงัสือทั้งในกรุงเทพฯ 
และตางจังหวัด 

5. ดานการส่ือสารกับกลุมลูกคาเปาหมายและระบบอินเทอรเน็ต   ตั้งแตป 2542  เปนตนมา  บริษัทฯ 
ตั้งหนวยงานขึ้นมาโดยเฉพาะ  เพื่อพัฒนาเวบ็ไซต  www.se-ed.com  และการใหบริการฟรีอีเมล  ฟรีโฮสติง้  
ในชื่อของ  se-ed.net  ขึ้นมา  เพื่อใชเปนเคร่ืองมือที่สําคญัในอนาคต  ในการส่ือสารกับกลุมลูกคาเปาหมาย  
การขยายฐานลูกคา  การเพิม่บริการใหมๆ  และรองรับระบบการซื้อขาย  และการใหบริการตางๆ ผานทาง
อินเทอรเน็ตและอินทราเน็ตในอนาคต  โดยขณะน้ีอยูในระหวางการพัฒนาระบบงานที่เก่ียวของ  นอกจากนี้  
ตั้งแตตนป 2544  เปนตนมา  บริษัทฯ เร่ิมผลิตรายการโทรทัศนชื่อ  Book Variety  ซ่ึงขณะน้ีออกอากาศ
ทาง TTV 1 Nation Channel  นับเปนอีกชองทางหน่ึงในการสือ่สารกับกลุมลูกคาเปาหมาย 
นับจากปลายป 2549  บริษัทฯ ไดเร่ิมทดสอบและพฒันาระบบส่ือสารการตลาด  ที่เรียกวา  SE-ED 
Channel  เพื่อนําเสนอสินคาและบริการ  รวมถึงการสงเสริมการขายตางๆ ผานจอ LCD  ที่จะเร่ิมติดตัง้ที่
สาขาในราวกลางป 2550  เพื่อใหลูกคารูจักสินคาทีห่ลากหลายและทราบถึงกจิกรรมการสงเสริมการขายใน
แตละชวงเวลา 

5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

มูลคาทางบญัชีสุทธิของที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสิทธิการเชาของบริษัทฯ  มีรายละเอียดดังน้ี 

มูลคาตามบัญชีสุทธิ 
(ลานบาท) 

ภาระคํ้าประกัน 
การกูเงิน ประเภททรัพยสิน 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์ 

31/12/49 31/12/48 31/12/47 31/12/49 31/12/48 31/12/47 

ที่ดิน เจาของ 26.10 22.06 22.06 - - - 

อาคาร * เจาของ 9.66 - 2.14 - - - 

คาตกแตงอาคาร เจาของ 73.66 78.25 77.01 - - - 

เคร่ืองใชสํานักงาน เจาของ 149.26 141.29 110.24 - - - 

ยานพาหนะ เจาของ 4.18 7.39 8.99 - - - 

งานระหวางกอสราง เจาของ 1.21 6.29 2.48 - - - 

สิทธิการเชา สิทธิการใชพ้ืนที่ 154.29 166.86 137.01 - - - 

รวม 418.36 378.95 440.98 - - - 

หมายเหตุ *  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 มูลคาตามบัญชีสุทธิจากคาเสื่อมราคาสะสมของอาคาร  มีจํานวน 2 บาท 
เนื่องจากตัดคาเสื่อมราคาเต็มจํานวนแลว 
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5.1  สินทรัพยของบริษัทฯ   ที่สําคัญประกอบดวย  ที่ดิน  อาคาร  อุปกรณ  และสิทธิการเชา  ซ่ึงมี

รายละเอียดดังตอไปน้ี 

1. บริษัทฯ มีสัญญาเชาสํานักงาน  หองพักสินคา  และสัญญาบริการ  ที่อาคารเนชั่นทาวเวอร  ซ่ึงสัญญาเชา
ทั้งหมดมีอายุ 3 ป  โดยอายุสัญญาคงเหลืออยูระหวาง 1 เดือน ถึง 2 ป  และทําสัญญาเชาคลังสินคา  (ถนนกิ่ง
แกว)  1 แหง จํานวน 2 ฉบบั  โดยสัญญาเชามีอายุ 3 ป  เร่ิมตัง้แตวันที่ 1 มกราคม 2549  ถึงวนัที่ 14 
มิถุนายน 2552  เพื่อใชเปนศูนยกระจายสินคาของบรษิัทฯ 

2. บริษัทฯ มีสัญญาเชาพื้นที่เพื่อเปนที่ตั้งสาขารวมทั้งส้ิน 203 สาขา  ซ่ึงสัญญาดังกลาว  จะมีอายสัุญญาเชาอยู
ระหวาง 3 ป ถึง 12 ป  ปจจบุัน  อายุสัญญาคงเหลืออยูระหวาง 0 เดือน ถึง 10 ป 7 เดือน  โดยทั่วไป บริษัทฯ 
มีการทําสัญญาชําระคาเชาพื้นที ่2 ลักษณะ  คือ  คิดคาเชาจากอัตรารอยละของมูลคาขายของแตละสาขา  ซ่ึง
อัตรารอยละดังกลาวขึ้นอยูกับขอตกลงในสัญญาที่ตกลงระหวางกัน  และคิดคาเชาในอัตราคงที ่

3. ปจจบุันบริษทัฯ มีสัญญาสิทธิการเชาในศูนยการคา  เพื่อประกอบธุรกิจรานหนังสือซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร รวม 13 
แหง  โดยมีอายตุามสัญญาอยูระหวาง 14 ป 8 เดือน ถึง 30 ป  และมีอายุสัญญาคงเหลือประมาณ 5 ป ถึง 21 
ป  มูลคาสิทธิการเชาสุทธิ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2549  เทากับ 154.29 ลานบาท   

5.2  สินทรัพยไมมีตัวตนของบริษัทฯ   สินทรัพยที่ไมมตีวัตนที่สําคัญคือ  ลิขสิทธิใ์นการจัดพิมพ

หนังสือเพื่อจําหนาย  ซ่ึงบริษัทฯ จะทาํสัญญาการขอใชลิขสิทธิกั์บเจาของลิขสิทธิโ์ดยตรง  โดยทั่วไป บริษัทฯ จะ
ไดรับอนุญาตใหใชลิขสิทธิ์เพื่อจดัพิมพและจัดจําหนายแตเพยีงผูเดียว  มีกําหนดเวลา 3 ป  หรือจนกวาจะขาย
หนังสือตามจํานวนที่ไดรับอนุญาตใหพิมพหมด  และสามารถขอพิมพเพิม่เตมิได  ซ่ึงอายุสัญญาจะไดรับการตอ
อายุออกไปอีก 3 ปโดยอัตโนมัต ิ ปจจุบัน บริษัทฯ มีสัญญาการใชลิขสิทธิท์ั้งในประเทศและตางประเทศ ดังตอไปน้ี 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 

ประเภทสัญญา จํานวน (ฉบบั) 

จํานวนสัญญาลิขสิทธ์ิในประเทศ 1,131 

จํานวนสัญญาลิขสิทธ์ิตางประเทศ 1,040 

5.3  นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมของบริษัทฯ 

นโยบายการลงทุน   นอกเหนือจากธุรกจิหลักแลว  บริษทัฯ มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจทีม่คีวาม
ตอเน่ืองกับธุรกิจหลัก  หรือธุรกิจสนับสนุนที่เก้ือหนุนการดําเนินงานของบรษิัทฯ   และสอดคลองกับวัตถุประสงค
หลักที่จะเอ้ืออํานวยตอการศึกษาหาความรู  เพื่อพฒันาความรูความสามารถของคนไทย ในสาขาที่จําเปนตอการ
พัฒนาประเทศ  และสรางโอกาสในการขยายธุรกจิโดยใหผลตอบแทนระยะยาวแกบริษัทฯ 

การควบคุมดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวม   บริษัทฯ มีบริษัทยอย 1 บริษัท  คือ  บริษทั ซีเอ็ดบุค
เซ็นเตอร จํากัด  จัดตั้งขึ้นเมื่อวนัที่ 11 พฤษภาคม 2544  โดยการจัดตั้งบริษัท  ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร จํากัด  มี
วัตถุประสงคเพื่อปองกันการนําชื่อของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรไปลอกเลียนแบบเทาน้ัน 
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บริษัทฯ มีบริษัทรวม 2 บริษทั  คือ   

1. บริษัท เอม็แอนดอี จาํกัด  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549  บริษทัฯ ไดสงกรรมการ 1 ทานเขาเปนกรรมการ
ของบริษทัรวมดังกลาว  คือ  นายทนง  โชติสรยุทธ   เปน  กรรมการ 

2. บริษัท เพลินพฒัน จํากัด  บริษัทฯ ไดสงกรรมการ 3 ทานเขาเปนกรรมการ  และกรรมการบรหิารของบริษัท
รวมดังกลาว ดังน้ี 

 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 

1.  นายทนง  โชติสรยุทธ กรรมการและกรรมการบริหาร 

2.  นายวิบูลยศักด์ิ  อุดมวนิช กรรมการบริหาร 

3.  นายคเชนทร  เบญจกุล กรรมการบริหาร 

6. โครงการในอนาคต 

บริษัทฯ มีนโยบายจะทําใหคนไทยหาความรูไดงายขึ้น  และสะดวกขึ้นในรูปแบบตางๆ กัน  ขณะเดียวกัน  
ก็พยายามปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการ  และความสามารถในการแขงขันใหดีขึ้นดวย  เพือ่สรางผลตอบแทน
ระยะยาวที่เหมาะสมแกผูถือหุน 

ดังน้ัน  นอกจากการปรับปรุงระบบงาน  ระบบสารสนเทศ  ระบบการสื่อสารระหวางสาขาและสํานักงาน
ใหญ  ระบบการสื่อสารทางการตลาด  การพัฒนาบุคลากร  การพัฒนาตวัชีว้ัด  เพื่อพฒันาขีดความสามารถในการ
ทํางานและการมีสวนรวม  การกําหนดทิศทางเพื่อผลิตและจัดจาํหนาย เฉพาะสินคาที่มคีวามตองการของตลาด  
เพียงพอทีจ่ะทํากําไรที่เหมาะสมไดระยะยาว  บริษทัฯ ยงัมโีครงการที่จะดําเนินงานในอนาคตอีกหลายอยาง  ดังน้ี 

• การขยายสาขารานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรอยางตอเน่ือง  บริษัทฯ มีนโยบายขยายสาขาของซีเอ็ดบุคเซ็น
เตอร  และรานเครือขายในรูปแบบตางๆ กัน  โดยเฉล่ียอยางนอยประมาณ 15 สาขาตอป  เพื่อให
กลุมเปาหมายตามชุมชนตางๆ ไดมีโอกาสหาซื้อหนังสือไดสะดวกมากขึ้น  มพีื้นที่ทางการตลาดครอบคลุมมาก
ขึ้น  โดยเฉพาะในพื้นทียุ่ทธศาสตร  เพื่อตอบสนองความตองการในการอานหนังสือของคนไทยที่ยังคงเติบโต
อยางตอเน่ือง  และสอดคลองกับการขยายตัวของชุมชน  รวมทัง้การเขาชวยปรับปรุงระบบสารสนเทศของ
ธุรกิจหนังสือในภาพรวม  เพื่อเปนฐานรองรับการเติบโตของธุรกิจหนังสือ  และรองรับบริการในรูปแบบใหมๆ 
เพิ่มขึ้นอีกในอนาคต  เพื่อใหสามารถครอบคลมุการใหบริการประชาชน ในระดับชุมชนยอยมากยิ่งขึ้น 

• การปรับรูปโฉมใหม  การเพิ่มความหลากหลายของสินคา  และการเพิ่มขีดความสามารถในการ
ใหบริการของสาขาอยางตอเน่ือง   เพื่อปรับปรุงรานหนังสือซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร และเครือขาย ที่มีอยูเดิม  
ใหมีสินคา  พื้นที่  และโครงสรางตางๆ ภายในรานใหมีความทันสมัย  และสามารถใหบริการตอบสนองความ
ตองการของลูกคามากขึ้น  การปรับปรุงสาขานี้  ครอบคลุมถงึการปรับขยาย หรือ ลดพื้นที่  หรือยายทําเล  ใน
บางสาขา เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของแตละชุมชนมากยิ่งขึ้น  เพื่อทําใหบริษัทฯ ยังมคีวามสามารถ
ในการแขงขันไดอยางตอเน่ือง  และทําใหยอดขายในสาขาเดิมมกีารเติบโตอยางตอเน่ือง 
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• การผลิตหนังสือ  บริษัทฯ จะเนนการแสวงหาพันธมิตรธุรกจิกับสํานักพิมพชั้นนําของโลก  เพื่อผลิตและ
จําหนายหนังสือประกอบการเรยีน  และเสริมการเรียนรูใหเยาวชนเกงขึ้น  โดยเนนสาขาที่จําเปนและมีความ
ตองการสูง  และใหไดคุณภาพระดับสากลมากขึ้น  ซ่ึงรวมถึงการเนนผลิตหนังสืออางอิง  และหนังสือ
ภาษาอังกฤษอานนอกเวลา  (Outside Reading) 

• การกระจายสินคา  พฒันาระบบการทํางานของศูนยกระจายสินคาขนาดใหญ  และระบบโลจสิติกส  ที่
เก่ียวของ  ใหมีประสิทธิภาพการจัดการมากขึ้น  เพื่อรองรับการกระจายหนังสือ  และวารสารไปยัง  รานซี
เอ็ดบุคเซ็นเตอรและรานเครือขาย ที่จะมจีํานวนเพิม่มากขึ้นในอนาคต  และรานคาปลีกทัว่ประเทศ  ใหได
รวดเร็วยิ่งขึ้น  รวมทัง้รองรับจํานวนสินคาที่จะมากขึ้น  และหลากหลายมากขึ้น 

• ธุรกิจ e-commerce  เพื่อขยายชองทางการจัดจําหนายใหเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดอยางทั่วถึง  เพื่อ
รองรับเทคโนยีในโลกยุคโลกาภวิัตน  อีกทัง้ยังเปนการอํานวยความสะดวกใหแกกลุมเปาหมายอีกดวย 

• กิจกรรมพัฒนาการเรียนรูของเด็ก  บริษัทฯ พฒันากิจกรรมการเรียนรูในยามวางใหกับเยาวชน  ภายใต
แนวคิดการเรียนรูตามศักยภาพสมอง (Brain-Based Learning)  โดยมุงเนนใหเยาวชนรูสึกสนุนสนานกับการ
เรียนรู  ทําใหเกิดแรงบันดาลใจที่จะเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง  ในชื่อ “SE-ED Learning Center” 

• การจัดสัมมนาและกิจกรรมอ่ืน  มุงเนนการจัดกจิกรรมพิเศษ  ทั้งดานการจัดงานแสดงสินคา และ
เทคโนโลยีระดับประเทศ  และการจัดสัมมนาเชิงวิชาการ  โดยเฉพาะสาขาดานอิเล็กทรอนิกสและอุตสาหกรรม  
ซ่ึงถือเปนจุดแข็งของกลุมวารสารของบริษทัฯ  นอกจากนั้นยังมโีครงการที่จะเร่ิมการใหบริการดานอินเทอรเน็ต
คอนเทนต  ตลอดจนดานอีคอมเมิรซในภาคอตุสาหกรรมตอไปในอนาคต 

นอกจากนี้บริษัทฯ ยงัมโีครงการพัฒนาการเผยแพรความรูแกคนไทยในรปูแบบอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจาก
ส่ิงพิมพ  เพื่อสนองความตองการ  และพฤติกรรมสังคมที่เปล่ียนแปลงในอนาคต 

7. ขอพิพาททางกฎหมาย 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2549  บริษัทฯ และบริษทัยอย  ไมมีขอพพิาททางกฎหมายที่อาจสงผลกระทบดาน
ลบตอสินทรัพยของบริษทัฯ และบริษัทยอย  ทีม่ีจํานวนสูงกวารอยละ 5  ของสัดสวนของผูถือหุน  และมีผลกระทบ
ตอ  การดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ 
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8. โครงสรางเงินทุน 

8.1  หลักทรัพยของบริษัท 

หนวย : บาท 

 2549 2548 2547 

ทุนจดทะเบียน   348,128,690.00 348,128,690.00 348,128,690.00 

ราคาตามมูลคา  1.00 1.00 1.00 

ทุนเรียกชําระแลว :    

   ทุนเรียกชําระแลว ณ วันตนงวด 322,135,910.00 314,152,170.00 255,071,000.00 

   กรรมการและพนักงานใชสิทธิซ้ือหุนสามัญระหวางงวด 8,229,450.00 2,772,240.00 2,836,410.00 

   ผูถือหุนรายเดิมใชสิทธิซ้ือหุนสามัญระหวางงวด 2,529,610.00 5,211,500.00 56,244,760.00 

   ทุนเรียกชําระแลว ณ วันสิ้นงวด 332,894,970.00 322,135,910.00 314,152,170.00 

สวนเกินมูลคาหุน :    

   สวนเกินมูลคาหุน ณ วันตนงวด 147,776,311.25 144,388,836.25 107,829,742.25 

   เพ่ิมขึ้นจากผูถือหุนรายเดิมใชสิทธิซ้ือหุนสามัญระหวาง
งวด 

1,644,246.50 3,387,475.00 36,559,094.00 

   สวนเกินมูลคาหุน ณ วันสิ้นงวด 149,420,557.75 147,776,311.25 144,388,836.25 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ : 
สําหรับกรรมการ 
พนักงาน และผูรับ
ชวงซ้ือหลักทรัพย 

สําหรับผูถือหุน
รายเดิม 

จํานวนที่ออก (หนวย) 31,648,000 105,493,430 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีผูมาใชสิทธิในป 2546 (หนวย) (2,873,190) (41,210,680) 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีผูมาใชสิทธิในป 2547 (หนวย) (2,836,410) (56,244,760) 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีผูมาใชสิทธิในป 2548 (หนวย) (2,772,240) (5,211,500) 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีผูมาใชสิทธิในป 2549 (หนวย) (8,229,450) (2,529,610) 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมมีผูมาใชสิทธิ ณ 31 ธ.ค. 2549 (หนวย) 14,936,710 296,880** 

ที่ประชมุใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2546  เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2546  ไดมีมติอนุมัตใิหเปล่ียนแปลง
มูลคาที่ตราไวของหุน  (การแตกมูลคาหุน)  จากเดิมมูลคาหุนละ 10 บาท  เปนมูลคาหุนละ 1 บาท  โดยบริษัทฯ 
ไดดําเนินการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณชิยแลว เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2546 

สืบเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุน  ทําใหใบสําคัญแสดงสิทธทิี่ออกตามมติการประชมุผูถือ
หุนคร้ังที่ 1/2544  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2544  สําหรับผูถือหุนรายเดิม แตกเปน 105,493,430 หนวย  สําหรับ
กรรมการ  พนักงาน  และผูรับชวงซ้ือหลักทรัพย แตกเปน 31,648,000 หนวย  และราคาการใชสิทธิของใบสําคัญ
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แสดงสิทธิสําหรับผูถือหุนรายเดิม  จากเดมิ 16.50 บาทตอหนวย  เปล่ียนเปน 1.65 บาทตอหนวย  และสําหรับ
กรรมการ  พนักงาน  และผูรับชวงซ้ือหลักทรัพย  จากเดิม 10 บาทตอหนวย  เปล่ียนเปน 1 บาทตอหนวย  

ในป 2549  บริษทัฯ ไดเปดใหกรรมการและพนักงานใชสิทธิซ้ือหุนสามัญแลว  จํานวน 4 คร้ัง  ในวันที่ 16 
มกราคม, 17 เมษายน, 17 กรกฎาคม และ 16 ตุลาคม 2549  รวมจํานวน 8,229,450 หนวย  โดยสามารถใชสิทธิ
ไดทุก 3 เดือน จนกวาใบสําคัญแสดงสิทธิจะมีอายคุรบ 6 ป  และสามารถใชสิทธิคร้ังสุดทายไดในวันที่ 14 มกราคม 
2551  ณ ส้ินป 2549  คงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธทิี่ยังไมไดใชสิทธิ จํานวน 14,936,710 หนวย 

ณ ส้ินป 2549  เปนปที่บริษัทฯ เปดใหผูถือหุนรายเดมิสามารถใชสิทธิซ้ือหุนสามัญไดเปนปสุดทาย  โดยใน
ปน้ีไดเปดโอกาสใหผูถือหุนรายเดิมสามารถใชสิทธิไดจํานวน 4 คร้ัง  ในวันที่ 15 มีนาคม, 15 มถิุนายน, 15 
กันยายน  และวันสุดทายของการใชสิทธิคือวันที่ 15 ธันวาคม 2549  โดยมีผูมาใชสิทธิทัง้ส้ินรวมจํานวน 
2,529,610 หนวย  และยังคงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยงัไมไดใชสิทธิ จํานวน 296,880 หนวย  (ใบสําคัญแสดง
สิทธิดังกลาวไดหมดสิทธแิปลงสภาพแลวเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2549) 

ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ คร้ังที่ 1/2547  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2547  ไดมีมติใหบริษทัฯ ซ้ือหุน
คืน  โดยมีวตัถุประสงคเพื่อเปนการบริหารทางการเงิน  เน่ืองจากบริษัทฯ มีสภาพคลองสวนเกิน ในไตรมาส 
3/2547  บริษัทฯ ไดส้ินสุดการซื้อหุนคืน  โดยมีการซื้อหุนคืนทั้งส้ินจํานวน 19.78 ลานหุน มูลคารวม 122.64 ลาน
บาท  ราคาซื้อหุนคืนเฉล่ีย 6.20 บาทตอหุน  ทั้งน้ี  บริษทัฯ ไดกําหนดนโยบายการจําหนายหุนสามัญซ้ือคืนไวไม
เกิน 3 ป  นับจากทีม่ีการซื้อหุนคืนเสร็จส้ิน 

 จํานวนหุน และผลกระทบตอสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนจาก Thai Trust Fund หรือ 
NVD   เอ็นวีดีอาร (Non-Voting Depository Receipt or NVDR)  คือ  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจาก
หลักทรัพยอางอิงไทย  ออกโดย  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด  (Thai NVDR Company Limited)  ซ่ึงเปนบริษัท
ยอยที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจัดตั้งขึ้น  โดย NVDR  มีลักษณะเปนหลักทรัพยจดทะเบียนโดยอัตโนมัติ  
(Automatic List)  วัตถุประสงคหลักของ  NVDR  คือชวยกระตุนการลงทุน  โดยผูลงทุนตางประเทศสามารถ
ลงทุนในหุนสามัญของบริษัทได  โดยไมมีขอจํากัดในเรื่องเพดานการถือครองหลักทรัพยของชาวตางชาติ  
(Foreign Limit)  และไดรับสิทธิประโยชนทางการเงิน  เชน  เงินปนผล  สิทธิในการซ้ือหุนเพิ่มทุน  เชนเดียวกับ
การลงทุนในหุนทุนของบริษัทฯ  นอกจากนี้  NVDR  ยังชวยขจัดปญหาของผูลงทุนสถาบันตางประเทศบาง
ประเทศ  ที่ไมสามารถลงทุนในหนวยลงทุน  ซ่ึงรวมถึงหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนซ่ึงเปนคนตางดาว  
(Thai Trust Fund : TTF)  ได  ทั้งน้ี  ผูถือ  NVDR  จะไมมีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมของบริษัทฯ (Non-
Voting Rights) อยางไรก็ตาม  ถึงแมวา NVDR จะออกมาเพื่อสงเสริมการลงทุนของผูลงทุนชาวตางประเทศ  แตก็
อนุญาตใหนักลงทุนไทยสามารถลงทุนใน NVDR ได 

จากการรายงานขอมูลการออก  NVDR  ในเวบ็ไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  พบวา  ณ วันที่ 
27 พฤศจิกายน 2549  หุนสามญัของบริษัท  ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากดั (มหาชน)  ที่ออกเปน  NVDR  มีจํานวน 
13,238,650 หุน  หรือคิดเปนรอยละ 3.99  ของจํานวนหุนที่ชาํระเต็มมูลคาแลวทัง้หมด  คือ 331,645,420 หุน  
จํานวนหุนสามัญที่อยูใน  NDVR  ไมสามารถใชสิทธิออกเสียงในที่ประชมุผูถือหุน  ยกเวนกรณีการใชสิทธิออก
เสียง  เพื่อลงมติเก่ียวกับการเพกิถอนหุนออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

ขอมูลการกระจายการถือครองหุน (Free Float)   ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2549  การกระจายการ
ถือครองหุน (Free Float) ของบริษัทฯ ตามการคํานวณของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย  คือประมาณรอยละ  43.48 
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การกระจายการถือครองหุน (Free Float)  หมายถึง  สัดสวนของหุนในสวนที่ไมไดถือโดย  strategic 
shareholder  และไมไดเปนหุนที่ซ้ือคืนเทียบกับจํานวนหุนที่ออกและชําระแลวของบริษัทฯ ทั้งน้ี  strategic 
shareholder  ตามกฎเกณฑของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย  หมายถงึ  ผูลงทุนทีถ่ือหุน
เพื่อการมีสวนรวมในการบรหิารหรือเพื่อประโยชนเชิงกลยุทธทางธุรกิจ 

8.2  ผูถือหุนรายใหญ 

(ก) รายชื่อกลุมผูถือหุนทีถ่ือหุนสูงสุด 10 รายแรก  โดยรวมจํานวนหุนที่ถือโดยผูที่เก่ียวของตามมาตรา 258  แหง
พระราชบญัญัตหิลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2549  (วันปดสมุด
ทะเบียนครั้งลาสุดของบริษัทฯ)  มีดังน้ี  

ลําดับที่ ชื่อผูถือหุน จํานวนหุน 
% ของทุน 
ที่ชําระแลว 

1 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) 42,422,200 12.79 

2 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD. 36,000,000 10.85 

3 นายฤทธ์ิ  ธีระโกเมน 21,289,890 6.42 

4 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 19,783,600 5.97 

5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 13,238,650 3.99 

6 นายทนง  โชติสรยุทธ 12,629,070 3.81 

7 RAFFLES NOMINEES PTE LTD. 10,443,100 3.15 

8 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด 9,856,300 2.97 

9 นายพงษศักด์ิ  ศิวะภัทรกําพล 9,807,330 2.96 

10 นายวัฒนา  เชียงกูล 5,186,600 1.56 

รวม 180,656,740 54.47 

หมายเหตุ   ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน  2549 เทากับ 331,645,420  บาท 
 ผูลงทุนสามารถดูขอมูลผูถอืหุนที่เปนปจจุบันไดจาก Website ของบริษัทฯ  กอนการประชุมผูถือหุนประจําป 

  

ณ วันปดสมุดทะเบียนดังกลาว  มีผูถือหลักทรัพยสัญชาติไทยจํานวน 1,915 ราย  รวมจํานวน 271,544,320 
หุน  (81.88%)  ซ่ึงแบงเปนนิติบุคคลจํานวน 23 ราย  และบุคคลธรรมดาจํานวน 1,892 ราย  และมีผูถือ
หลักทรัพยตางดาว จํานวน 22 ราย  รวมจํานวน 60,101,100 หุน  คิดเปน (18.12%)  แบงเปนนิติบุคคล
จํานวน 11 ราย  และบุคคลธรรมดา จํานวน 11 ราย  

(ข) รายชื่อผูถือหุนรายใหญทีโ่ดยพฤติการณมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการจัดการ  หรือการดําเนินงาน
ของบริษทัฯ อยางมีนัยสําคัญ มเีพียง 1 ราย  คือ  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) 

(ค) รายชื่อผูถือหุนทีแ่ทจริงของ  HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd.  คอื  Mr. Edward  Philip Burke  
เปนชาวอังกฤษ  
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8.3  นโยบายการจายเงินปนผล    

บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 50  ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลของ
บริษัทฯ ตั้งแตรอบปบัญชี ป 2534  เปนตนไป  โดยเสนอใหมีการจายเงินปนผลประจําป  ในการประชุมสามัญผูถือ
หุนประจําปถัดจากปที่ดําเนินการ 

การจายเงินปนผลของบริษัทฯ ในชวงระยะเวลา 3 ปที่ผานมา  มีดังน้ี 

การจายเงินปนผล 
จากผลการดําเนินงาน 

วันที่จาย 
เงินปนผล 

จายเงินปนผล 
หุนละ (บาท) 

กําไรสุทธิ 
(พันบาท) 

อัตรารอยละ 
เงินปนผลตอ
กําไรสุทธิ 

สําหรับป 2549 : 

   สําหรับไตรมาส 1 ป 2549 9 มิ.ย. 49 0.10 33,363 93.32 

   สําหรับไตรมาส 2 ป 2549 11 ก.ย. 49 0.10 49,668 62.75 

   สําหรับไตรมาส 3 ป 2549 8 ธ.ค. 49 0.10 58,728 53.10 

   สําหรับไตรมาส 4 ป 2549 23 พ.ค. 50 0.30* 67,432 152.39 

 รวมสําหรับป 2549 0.60* 209,191 93.81 

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 

หมายเหตุ     *  เปนอัตราเงินปนผลทีเ่สนอโดยคณะกรรมการบรษิัทฯ โดยยังรอการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญ
ประจําป ในวันที่  25 เมษายน 2550 และคํานวณจากจํานวนหุนสามัญ ณ วันที่ 26 มกราคม 2550 
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9. การจัดการ 

9.1  โครงสรางการจัดการ   โครงสรางกรรมการบรษิัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการจํานวน 3 ชุด  

ไดแก  คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน  ซ่ึงมี
อํานาจหนาที่ดังน้ี 

(ก) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาที่ใหคําปรึกษาและวางนโยบาย  กลยุทธ  และวิสัยทศันตางๆ ในการ
ดําเนินกิจการของบรษิัทฯ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549  คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 13 
ทาน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 

1.  นายสมบูรณ  ชินสวนานนท ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

2.  นายสาโรช  ล้ําเลิศประเสริฐกุล ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

3.  นายประวิทย  ตันติวศินชัย กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

4.  นายไพรัช  สิฏฐกุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

5.  นายวัฒนา  เชียงกูล กรรมการและกรรมการอิสระ 

6.  นายวรสิทธ์ิ  โภคาชัยพัฒน กรรมการและกรรมการอิสระ 

7.  นายคเชนทร  เบญจกุล กรรมการและกรรมการอิสระ 

8.  รศ. ยืน  ภูวรวรรณ กรรมการ 

9.  นายสุเมธ  ดํารงชัยธรรม กรรมการ 

10. นายยงศักด์ิ  เอกปรัชญาสกุล กรรมการ 

11. นายทนง  โชติสรยุทธ กรรมการและกรรมการผูจัดการ 

12. นายวิบูลยศักด์ิ  อุดมวนิช กรรมการ, รองกรรมการผูจัดการและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

13. นายพงษศักด์ิ  ศิวะภัทรกําพล กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ ประกอบดวย  กรรมการผูจัดการ  และรองกรรมการผูจดัการ ลง
ลายมือชื่อสองในสามและประทบัตราสําคัญของบริษทัฯ  
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ขอบเขตหนาที่ และอํานาจการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ   คณะกรรมการบรษิัทฯ มี
ขอบเขตอํานาจหนาที่  ในการตดัสินใจและดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ  ดังตอไปน้ี 

1. กําหนดวิสัยทัศน  ภารกจิ  และกลยุทธของบริษทัฯ  รวมถงึวตัถุประสงค  และเปาหมายทางการเงิน  เพื่อเพิ่ม
ความมั่นคงและผลประโยชนที่สมดุล  และยั่งยืนของทุกฝายที่เก่ียวของ  รวมทั้งเพิม่มูลคาของผูถือหุนอยาง
ตอเน่ือง 

2. ปฏิบัติตามกฎหมาย  ขอกําหนด  และระเบียบตางๆ ที่เก่ียวของกับการประกอบธุรกจิ  ตลอดจนมติผูถือหุน  
เพื่อรักษาผลประโยชนของบริษทัฯ โดยมใิหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจจะเกิดขึ้นกบัผูมีสวนไดเสีย
ทุกกลุม   

3. กําหนดแนวทางการบรหิาร  และจัดการความเสี่ยงอยางครอบคลุม  เพื่อใหกระบวนการบริหารความเส่ียง
เปนไปอยางมีประสิทธภิาพ  

4. จัดใหมีการจัดทํารายงานทางการเงิน  และการเปดเผยขอมูลที่ถกูตอง  ชดัเจน  โปรงใส  นาเชื่อถือ  ตาม
กฎระเบียบหนวยงานที่เก่ียวของ 

5. ดูแลใหมีชองทางการสื่อสารกับผูถือหุน  และผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ  อยางเหมาะสม 
6. ดูแลใหมีระบบหรือกลไกการจายคาตอบแทนผูบริหารระดับสูงทีเ่หมาะสม   เพื่อกอใหเกิดแรงจูงใจในการ

ทํางาน 
7. พิจารณาอนุมตัิวงเงินเพื่อทําธุรกรรมทางการเงิน  เชน วงเงินเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย,  วงเงินเพื่อการกูยมื  

โดยมใิหอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนที่คณะกรรมการมีสวนไดเสีย   

เวนแตเร่ืองดังตอไปน้ี  ซ่ึงคณะกรรมการตองไดรับอนุมัตจิากทีป่ระชุมผูถือหุนกอนดําเนินการ 

1. เร่ืองที่กฎหมายกําหนดใหตองใชมติที่ประชุมผูถือหุน 
2. การทํารายการที่เก่ียวโยงกัน  ซ่ึงมมีูลคาของรายการที่ตองขออนุมัติที่ประชมุผูถือหุนตามกฎระเบียบ  หรือ

ประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  เก่ียวกับเร่ืองรายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน 
3. การซื้อหรือขายสินทรัพยสําคัญซ่ึงมีมูลคาของสินทรัพยของบริษัทฯ ที่ตองขออนุมตัิที่ประชุมผูถือหุน  ทัง้น้ี  

ตามกฎระเบยีบหรือประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  เก่ียวกับเร่ืองการไดมาหรือจําหนายไป  ซ่ึง
สินทรัพยของบริษัทจดทะเบยีน 

ทั้งน้ีไดมีการทบทวนขอบเขตอํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการบรษิัทฯ ใหสอดคลองกบันโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี  (Good Corporate Governance Policy)   

นอกจากนี้  บริษทัฯ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี  กรรมการบริษัทจํานวน 10 
ทาน  จากทัง้หมดจํานวน 13 ทาน  ไดผานการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  และ
หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  ซ่ึงทั้งสองหลักสูตร จัดโดยสมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย  (Thai Institute of Directors)   

เลขานุการคณะกรรมการบรษิัทฯ   มีหนาที่ในการดูแลใหบริษัทฯ มีการปฏิบตัิตามกฎหมาย และ
ขอกําหนดที่เก่ียวของกับบริษัทฯ 

(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ  มีหนาที่เสรมิสรางประสิทธภิาพในการดําเนินการ  และการเพิ่มมูลคา
ใหองคกร  ซ่ึงจะกอใหเกิดประสิทธิผลตอ 

1. ความเชื่อมั่นและความนาเชื่อถือของรายงานทางการเงินเพิม่มากขึ้น 
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2. ปรับปรุงหนาที่และกระบวนการของการตรวจสอบภายในและภายนอก  และปรับปรุงใหการส่ือสารระหวาง
คณะกรรมการ  แผนกตรวจสอบภายใน  และผูสอบบญัชมีีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549  คณะกรรมการตรวจสอบมจีํานวน 3 ทาน  และมีเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 1 ทาน  (กรรมการจํานวน 2 ทาน  มีความรูความเขาใจ  หรือมปีระสบการณดานบัญชีหรือการเงิน)   
ดังรายชื่อตอไปนี้ 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 

1.  นายสาโรช  ล้ําเลิศประเสริฐกุล ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

2.  นายประวิทย  ตันติวศินชัย กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

3.  นายไพรัช  สิฏฐกุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

หมายเหตุ  มี  นายวชิรธรรม  ศิริอาชาวัฒนา  ผูจัดการแผนกตรวจสอบภายใน  เปนเลขานุการ 

ขอบเขตหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  
1. สอบทานรายงานทางการเงินประจําไตรมาสและประจําปของบริษัทฯ กอนนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ 
2. ทบทวนประสทิธิผลและความพอเพียงของกระบวนการบรหิารความเสี่ยง  และระบบการควบคมุภายใน 
3. ทบทวนประสทิธิผลและความเพยีงพอของการตรวจสอบภายใน  และประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู

ตรวจสอบภายใน 
4. ดูแลใหการดําเนินงานของบรษิทัฯ เปนไปตามพระราชบญัญตัิและกฎระเบียบหรือประกาศ  ของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 
5. ดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน  และพจิารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการ

ที่เก่ียวโยงกัน  หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  ใหมีความโปรงใสและถูกตอง 
6. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี  และประเมินผลการปฏิบัติงานของผูสอบบญัช ี
7. ดูแลใหคําปรึกษาและคําแนะนําในการดําเนินการบริหารความเส่ียงทั้งบริษัทฯ 
8. เสนอแนวปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
9. ทบทวนหลักการกํากับดูแลกจิการที่ดีของบริษัทฯ โดยเปรยีบเทยีบกับแนวปฏิบตัิของสากล  และเสนอแนะตอ

คณะกรรมการ 
10. ปฏิบัตหินาที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย 
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(ค) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน  แตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ  มีหนาที่
สรรหาและคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษทัฯ  ประธานเจาหนาที่บริหาร  และเจาหนาที่บริหาร  
ติดตามแผนสืบทอดตําแหนงเพือ่สรรหาบุคคลที่เหมาะสมสําหรับการดํารงตําแหนงผูบริหารระดบัสูง  และรายงาน
ตอคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่ออนุมัติ  หรือเพื่อเสนอตอที่ประชมุผูถือหุน  แลวแตกรณี  นอกจากนี้ยังมหีนาที่
รวมกันพจิารณาทบทวนการกําหนดผลตอบแทนใหแกผูบริหารของบริษทัฯ ใหมีความเหมาะสมกับความ
รับผิดชอบ  และตลาดแรงงานภายนอก   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทนมีจาํนวน 3 ทาน  ดังน้ี 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 

1.  นายสมบูรณ  ชินสวนานนท ประธานคณะกรรมการ 

2.  นายวรสิทธ์ิ  โภคาชัยพัฒน กรรมการ 

3.  นายสุเมธ  ดํารงชัยธรรม กรรมการ 

ขอบเขตหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน   

1. ทําหนาที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท  กรรมการผูจัดการ  ติดตามแผนสืบทอด
ตําแหนงเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสําหรับการดํารงตาํแหนงผูบริหารระดับสูง  เมื่อครบวาระหรือมีตําแหนง
วางลง 

2. กําหนดวิธีการและหลักเกณฑการสรรหากรรมการบริษทั  กรรมการผูจัดการ  เพื่อใหเกิดความโปรงใส 
3. กําหนดวิธีการและหลักเกณฑการเสนอรายชื่อบุคคลผูมีคุณสมบัติ  เปนการลวงหนาจากผูถือหุนสวนนอย  

เพื่อการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเปนธรรม  และเทาเทียมกัน 
4. มีอํานาจเรียกเอกสารและบคุคลตางๆ ที่เก่ียวของ  เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณา 
5. เสนอนโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนสําหรับกรรมการ  กรรมการผูจัดการ  ผูบริหารระดับสูง  ที่

ปรึกษาคณะกรรมการ  คณะกรรมการชุดตางๆ ที่คณะกรรมการแตงตั้ง 
6. พิจารณากําหนดคาตอบแทนประจําปของกรรมการ  กรรมการผูจัดการ  ผูบริหารระดับสูง  ที่ปรึกษา

คณะกรรมการ  คณะกรรมการชดุตางๆ ที่คณะกรรมการแตงตัง้ 
7. ปฏิบัตหินาที่อ่ืนใดทีค่ณะกรรมการบริษัทฯ  มอบหมาย 

ทั้งน้ี  ไดกําหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการ  ดังน้ี 

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  กําหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ตองการสรรหาทดแทน  
เพื่อใหมีองคประกอบและคุณสมบัติตามกฎหมาย/ระเบียบที่เก่ียวของ  และกําหนดวิธีการเสนอรายชื่อผูมี
คุณสมบัติ  รวมถึงวิธีการเสนอรายชื่อผูมีคุณสมบัติเปนการลวงหนาจากผูถือหุนสวนนอย 

2. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทนสรุปผลการสรรหา  และเสนอชื่อผูมีความเหมาะสมที่จะเปน
กรรมการบริษัทฯ พรอมเหตุผลประกอบและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษทัฯ 

3. คณะกรรมการบริษัทฯ พจิารณาคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเหมาะสมตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน  นําเสนอเพื่อเสนอรายชื่อตอที่ประชมุผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนมุัต ิ
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คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน  ไดกําหนดวธิีการเสนอรายชื่อผูมีคุณสมบัติเปนการ
ลวงหนาจากผูถือหุนสวนนอย  สรุปไดดังน้ี 

1. ผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน  ซ่ึงถือหุนตามจํานวนทีค่ณะกรรมสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน
กําหนด  เปนเวลาไมนอยกวา 1 ป  พรอมเอกสารรับรองการถือครองหลักทรัพย  และเอกสารยนิยอมจากผู
ถูกเสนอรายชื่อ  เสนอรายชื่อกรรมการตอเลขานุการคณะกรรมการ 

2. ผูถูกเสนอรายชื่อ  จะตองมีคุณสมบัตถิูกตองและไมตองหามตามกฎหมายบริษทัมหาชนจํากัด, กฎหมาย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  และการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

3. เลขานุการคณะกรรมการ  เสนอรายชื่อตอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เพื่อพจิารณาความ
เหมาะสมตอไป 

ในป 2549  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  มีการประชุมจํานวน 1 คร้ัง  และมกีาร
รายงานตอคณะกรรมการบริษทัฯ 

(ง) ผูบริหารของบริษัท   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549  มีทั้งหมด 12 ทาน  ดังน้ี (ผูบริหารลําดับที่ 1 - 8 
เปนผูบริหารตามนิยามในประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต.) 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 

1.  นายทนง  โชติสรยุทธ กรรมการและกรรมการผูจัดการ 

2.  นายวิบูลยศักด์ิ  อุดมวนิช กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ 

3.  นายพงษศักด์ิ  ศิวะภัทรกําพล กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ 

4.  นางมณฑลี  โชติสรยุทธ ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร 

5.  นางกาญจนา  เจริญวงษ ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานขายและจัดจําหนาย 

6.  นางนุชนารถ  กองวิสัยสุข ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานวารสาร 

7.  นางสาวสจิพัฒน  พุมพ่ึงพุทธ ผูอํานวยการฝายการเงิน 

8.  นางสาวอารี  แซอึ้ง ผูอํานวยการฝายบัญชี 

9.  นายสันต  สิมะสุวรรณรงค ผูอํานวยการฝายวิจัยและพัฒนาทางวิศวกรรม 

10. นายวิโรจน  ลักขณาอดิศร ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร 

11. นายอภิชิต  สวนอนันตภูมิ ผูอํานวยการฝายโลจิสติกส 

12. นายเอกสิทธ์ิ  วิวัฒนาประสิทธ์ิ ผูอํานวยการฝายการจัดการสารสนเทศเชิงกลยุทธ 
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ขอบเขตหนาที่และอาํนาจการอนุมัติของกรรมการผูจัดการ   กรรมการผูจัดการของบริษัทฯ มีอํานาจ
ในการดําเนินงานแทนคณะกรรมการบริษทั ในเร่ืองดังน้ี 

1. บริหารกิจการของบรษิัทฯ ใหเปนไปตามวัตถปุระสงคและขอบังคับ  ตลอดจนระเบยีบอํานาจดําเนินการ  และ
มติที่ออกโดยที่ประชมุคณะกรรมการ  และใหมีอํานาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางของบริษทัฯ และในการ
บริหารกิจการ  กรรมการผูจัดการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการ 

2. จาง  บรรจุ  แตงตั้ง  ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจาง  และใหพนักงานหรือลูกจางพนสภาพ  รวมตลอดทั้ง
การเล่ือนหรือปรับคาจางของพนักงาน  แตไมรวมถงึพนักงานหรือลูกจาง  ซ่ึงคณะกรรมการหรอืระเบียบ
ขอบังคับกําหนดใหคณะกรรมการเปนผูจาง  บรรจุ  แตงตั้ง  ลงโทษทางวินัย  หรือเลิกจาง 

3. กําหนดเงื่อนไขในการทํางานของพนักงานและลูกจาง  ออกคําส่ังหรือประกาศกําหนดวธิีการบรหิารงานและ
การดําเนินกิจการของบรษิัทฯ โดยไมขัดหรือแยงกับระเบียบของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการ  หรือกฎหมาย
แรงงาน  หรือกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ 

4. ดําเนินกิจการใดๆ ตามระเบียบบริษัทฯ และมติคณะกรรมการ  รวมทัง้กําหนดหนาที่ใหพนักงานและลูกจาง
ของบริษทัฯ ระดับตางๆ ปฏิบัตติาม 

5. มีอํานาจกระทําการแทนและผูกพันบริษัทฯ ในการลงนามทําสัญญาอนุญาตใหใชลิขสิทธิต์างๆ  และสัญญาอ่ืน
ใดที่เก่ียวของกับลิขสิทธิ์  โดยใชความระมัดระวังตามสมควร  เพื่อมิใหมีการละเมิดลิขสิทธิข์องผูอ่ืน 

6. กิจการเกี่ยวกบับุคคลภายนอก  ใหกรรมการผูจัดการ  และกรรมการผูมีอํานาจลงนาม  มีอํานาจกระทําการ
แทนและผูกพันบริษัทฯ ไดในขอบเขตแหงอํานาจหนาที่ที่ระบไุวในขอ 1  เวนแตรายการที่กรรมการผูจัดการ
และกรรมการผูมีอํานาจลงนามอาจมีความขัดแยง  มีสวนไดเสีย  หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับ 
บริษทัฯ หรือบริษัทยอย  จะกระทําไดตอเมื่อไดรับมตทิี่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการอิสระเขารวมประชมุ
ดวยเทาน้ัน  เพื่อการนี้กรรมการผูจัดการ  และกรรมการผูมีอํานาจลงนาม  จะมอบอํานาจใหบุคคลใดกระทํา
กิจการเฉพาะอยางแทนก็ได 

7. เมื่อกรรมการผูจัดการไมอยู  หรือไมสามารถปฏิบัตหินาที่ได  หากเปนงานประจําวันตามปกตโิดยทั่วไปใหรอง
กรรมการผูจัดการ  เปนผูพิจารณาอนุมัติแทนตามความจําเปนและเหมาะสม  แลวรายงาน  หรือเสนอกรรมการ
ผูจัดการโดยตรงในภายหลัง  นอกเหนือจากนั้น  ใหเสนอตอประธานกรรมการเปนผูพจิารณาอนุมัติ  หรือใน
กรณีที่ตําแหนงกรรมการผูจัดการวางลง  และยังไมมีการแตงตั้งกรรมการผูจัดการคนใหม  ใหคณะกรรมการ
เปนผูแตงตั้งผูรักษาการแทน  โดยอาจจะคัดเลือกจากกรรมการหรือผูถือหุน  ทานใดทานหน่ึงกไ็ด  ซ่ึงมี
คุณสมบัติ  และไมมีลักษณะตองหามตามขอบงัคับของบริษทัฯ 

8. การอนุมัติรายการที่เกินวงเงินทีค่ณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด  จะตองเสนอตอที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ  
เพื่อพิจารณาและอนุมตัิรายการดังกลาวตามขอบังคับของบริษทัฯ  หรือกฎหมายที่เก่ียวของกําหนด 

คณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แหงพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535  และไมมีลักษณะตองหามตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย
เก่ียวกับเร่ืองการขออนญุาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 

ทั้งน้ีรายละเอยีดประวตัิกรรมการและผูบริหารตามเอกสารแนบ 1  
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9.2  การสรรหากรรมการและผูบริหาร   การคัดเลือกบุคคลที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

กรรมการและผูบริหาร  ดําเนินการดังน้ี 

องคประกอบและการแตงต้ังคณะกรรมการบริษัทฯ  ตามขอบงัคับของบริษทัฯ คณะกรรมการของ
บริษัทมีไมนอยกวา 5 คน  และกรรมการไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมด  ตองมีถิ่นที่อยูใน
ราชอาณาจักร 

ในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการ  ที่ประชุมผูถือหุนจะเลือกตั้งกรรมการ  โดยใหนับวาผูถือหุนมี
คะแนนเสียงเทากับหน่ึงหุนตอหน่ึงเสียง  และผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงของตนทีม่อียูทั้งหมด  
เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได 

บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบสูงสุดตามลําดับลงมา  เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน  ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา  มีคะแนนเสียงเทากัน
เกินจํานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครัง้น้ัน  ใหเลือกโดยวิธจีบัสลาก  เพื่อใหไดจํานวนกรรมการที่จะพงึเลือกตั้ง
ในครั้งน้ัน 

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

หามมิใหกรรมการประกอบกิจการ  เขาเปนหุนสวน  หรือเขาเปนผูถือหุนในนิติบุคคลอื่น  ทีม่ีสภาพอยาง
เดียวกัน  และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษทัฯ เวนแตจะแจงใหทีป่ระชมุผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตัง้ 

กรรมการตองแจงใหบริษทัฯ ทราบโดยไมชักชา  หากมีสวนไดเสียในสัญญาทีท่ํากับบริษัทฯ หรือถือหุน  
หรือหุนกูเพิม่ขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษทัในเครือ 

กรรมการ 2 ใน 3 ทาน ที่ไดรับอนุมัตจิากที่ประชุมคณะกรรมการ  ลงลายมือชื่อรวมกันและประทบัตรา
สําคัญของบริษัทฯ จึงจะมีผลผูกพันกับบริษัทฯ ได  คณะกรรมการสามารถกําหนดชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันพรอมประทับตราสําคญับริษัทฯ 

องคประกอบและการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ  โดยแตงตั้งบุคคลทีม่ีคุณสมบัตคิรบถวนตามประกาศของตลาดหลักทรพัย  

องคประกอบและการแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  คณะกรรมการ
บริษัทฯ เปนผูแตงตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  โดยแตงตัง้จากกรรมการ 

กรรมการที่เปนตัวแทนของผูถือหุนรายใหญ   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549  บริษัทฯ มีกรรมการที่
เปนตัวแทนจากผูถือหุนรายใหญ จํานวน 2 ทาน  โดยเปนตวัแทนจาก บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) 
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9.3  คาตอบแทนผูบริหาร 

(ก)   คาตอบแทนกรรมการบริษทั ในฐานะกรรมการประจําป 2549 รวมจํานวน 13 ทาน  มีรายละเอียด
ดังน้ี 

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 
รายชื่อกรรมการ 

ที่ไดรับคาตอบ แทน คาเบ้ีย
ประชุม 

คาบําเหน็จ 
เงินประจํา
ตําแหนง 

คาตอบแทน
อื่น ๆ 

 คาตอบแทน 
ที่ไมเปน 
ตัวเงิน 

รวม 

1. นายสมบูรณ  ชินสวนานนท 90,000 230,000 180,000 - - 500,000 

2. นายสาโรช  ล้ําเลิศประเสริฐกุล 100,000 220,000 120,000 - - 440,000 

3. นายประวิทย  ตันติวศินชัย 85,000 200,000 120,000 - - 405,000 

4. นายไพรัช  สิฏฐกุล 85,000 200,000 120,000 - - 405,000 

5. นายวัฒนา  เชียงกูล 40,000 150,000 120,000 - - 310,000 

6. นายวรสิทธ์ิ  โภคาชัยพัฒน 47,000 150,000 120,000 - - 317,000 

7. นายคเชนทร  เบญจกุล 50,000 150,000 120,000 - - 320,000 

8. รศ.ยืน  ภูวรวรรณ 40,000 150,000 120,000 - - 310,000 

9. นายสุเมธ  ดํารงชัยธรรม 57,000 150,000 120,000 - - 327,000 

10. นายยงศักด์ิ  เอกปรัชญาสกุล 30,000 150,000 120,000 - - 300,000 

11. นายทนง  โชติสรยุทธ 50,000 150,000 120,000 - - 320,000 

12. นายวิบูลยศักด์ิ  อุดมวนิช 50,000 150,000 120,000 - - 320,000 

13. นายพงษศักด์ิ  ศิวะภัทรกําพล 40,000 150,000 120,000 - - 310,000 

รวม 764,000 2,200,000 1,620,000 - - 4,584,000 
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(ข)  คาตอบแทนกรรมการบรษิทัที่เปนผูบริหาร  และผูบริหารของบริษัทจํานวน 4 รายแรกตอจาก
กรรมการผูจัดการและผูบริหารทกุรายที่อยูในลําดับขั้นเดียวกบัผูบริหารรายที่ 4  โดยไมรวมผูอํานวยการฝาย
การเงิน  และผูอํานวยการฝายบญัชี รวมจํานวน 6 ทาน 

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน คาตอบแทนที่ไมเปนตัวเงิน 
รายการ จํานวนราย

(หนวย) 
จํานวนเงินรวม 

(บาท) 
จํานวนราย 

(หนวย) 
จํานวนเงินรวม 

(บาท) 

เงินเดือน 6 13,452,300 - - 

โบนัส 6 1,116,475 - - 

คาตอบแทนอื่น :-     

   -  เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 6 669,888 - - 

   -  คาพาหนะ 6 720,000 - - 
-  ผลตางระหวางราคาตลาดกับราคาใช
สิทธิซ้ือหุนสามัญ (ESOP) ที่ใชในป  
2549 

- - 6 6,024,783 

รวม 15,958,663  6,024,783 

9.4  การกํากับดูแลกิจการ   บริษัทฯ ใหความสําคญั  และจัดใหมีกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดีมา

โดยตลอดอยางตอเน่ือง  บริษัทฯไดปลูกฝงจิตสํานึก  ความเทาเทียมกัน  ความซื่อสัตย  สิทธิพึงมีพึงได  สิทธิของ
พนักงาน  กรรมการ  ผูถือหุน  คูคา  จนกลายเปนวัฒนธรรมขององคกรที่แข็งแกรง  ซ่ึงถือปฏิบตัิมาตัง้แตเร่ิม
กอตั้งบริษทัฯ เมื่อ 32 ปกอน  วา  “ซีเอ็ด จะดําเนินธุรกิจที่เอ้ืออํานวยตอการศึกษาหาความรู  ในสาขาที่จําเปนตอ
การพัฒนาประเทศ  โดยพฒันาขึ้นเปนธุรกิจที่ยัง่ยืน  มีการเติบโตตอเน่ืองที่สูงกวาคาเฉล่ียของอุตสาหกรรม  จะ
เปนบริษัทฯ ตัวอยางที่ดี  สามารถสรางสรรคผลงานที่เปนประโยชนตอสวนรวม  และเปนทีย่อมรับในวงกวาง 
พนักงานมีความสุข  และสามารถใหผลตอบแทนการลงทุนที่นาพึงพอใจในระยะยาว”  ดังน้ัน  วฒันธรรมองคกรน้ี
จึงเปนจุดแขง็ของซีเอ็ดฯ ที่จะชวยพฒันาการกํากับดูแลกจิการที่ดี  ใหประสบความสําเร็จไดงายขึ้น  เร็วขึ้น  และ
เปนรูปธรรม  และเมื่อตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ 15  ขอมาเผยแพรเพื่อ
เปนแนวทางในการปฏบิัติสําหรับบริษัทจดทะเบยีนน้ัน  บริษทัฯ จึงสามารถปรับใชเพื่อสรางความสัมพันธกับการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมไิดมีผลกระทบตอบริษัทฯ มากนกั 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ  ซ่ึงเปนเคร่ืองมือที่สําคญัของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ในการกํากับดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานของบริษทัฯ ใหไดมาตรฐาน  และ
เปนไปในแนวทางที่ถูกตอง  โดยมีการปรับปรุงนโยบายเกีย่วกบัการกํากับดูแลกิจการและคูมือจริยธรรมธุรกจิ  ให
มีความเหมาะสม  กับสถานการณ  และทันสมัย 

คณะกรรมการบริษัทฯ สงเสริมใหนําหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี่  มาปรับใชในบริษทัฯ โดยใหจัดทํา
นโยบาย  แนวปฏิบตัิ  เปนลายลักษณอักษร  นอกจากนี้คณะกรรมการจะทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่
ดี  แนวปฏบิัติ  นโยบายการดูแลส่ิงแวดลอมและสังคม  จรรยาบรรณธุรกิจ อยางนอยปละ 1 คร้ัง  รวมถึงการ
สงเสริมใหกรรมการ  ผูบริหาร  และพนักงานปฏิบตัิงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  
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คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน  การตรวจสอบภายใน  และมาตรการ
บริหารความเส่ียงที่มีประสิทธิผล  รวมทัง้มีการติดตามการดําเนินการในเรื่องดังกลาวอยางสม่าํเสมอในการประชมุ
คณะกรรมการบริษัทฯ อยางนอยปละ 1 คร้ัง  

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดโยบายการไปดํารงตําแหนงทีบ่ริษัทอ่ืน  และจํานวนบริษัท  ทีจ่ะดํารง
ตําแหนง  ของกรรมการ กรรมการผูจัดการ  และผูบริหารระดับสูงของบริษทัฯ อยางชัดเจน  เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพของการปฏบิัตหินาที่ในฐานะของกรรมการ  กรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูง 

คณะกรรมการบริษัทฯ และผูบริหารระดับสูง  ตระหนักถงึความสําคัญของการพฒันาความรู  และ
ประสบการณในการปฏิบัตหินาที่  โดยกรรมการบรษิัท  สวนใหญประมาณรอยละ 77  ไดผานการอบรมหลักสูตร
จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  นอกจากนี้ทุกครัง้ที่มีการเปล่ียนแปลงกรรมการใหม  คณะกรรมการไดจัด
ใหมีเอกสารและขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบตัิหนาที่ของกรรมการใหม  ซ่ึงรวมถึงขอมูลแนะนําลักษณะธุรกิจ  
แนวทางการดําเนินธุรกิจ  

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดใหมีการจัดทําแผนการพฒันาและสืบทอดงาน  ของกรรมการผูจัดการ  
และผูบริหารระดับสูง  เพื่อเตรียมความพรอมอยางตอเน่ือง  กรณีที่กรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูงไม
สามารถปฏิบตัิหนาทีไ่ด 

ในป พ.ศ. 2549  สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย  สมาคมบริษัทจดทะเบียน  และสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.)  ไดดําเนินโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชมุผูถือหุนประจําป  
ของบริษทัจดทะเบียน ประจําป 2549  ขึ้นเปนปแรก  เพื่อรณรงคใหบริษัทจดทะเบยีน  ไดตระหนักถึงความสําคัญ
ของการจัดประชมุผูถือหุนประจาํป  ซ่ึงบริษทัฯ ไดรับการจัดอันดับเปนบริษัททีม่ีผลการประเมินในภาพรวม “ดี” 

นอกจากนั้น  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย  (IOD)  รวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
ไดประกาศผลการสํารวจเรื่องบรรษัทภิบาลของบริษทัจดทะเบียนประจําป พ.ศ. 2549  ซ่ึงบริษทัฯ ไดรับการจัด
อันดับเปนบริษัทฯ ที่มผีลการประเมินในภาพรวม  “ดีมาก”  

จากผลคะแนนดังกลาวไดสะทอนใหเห็นถึงความมุงมั่นของคณะกรรมการบริษัทฯ ฝายบริหารและพนักงาน
ทุกคน  ที่ไดใหความสําคญักับการดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส  เปนธรรมตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย  และตรวจสอบได  

นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ   คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถงึความสําคัญของการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี  เพื่อเพิ่มความโปรงใส  เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของกจิการ  และเพ่ิมความ
เชื่อมั่นใหแกผูถือหุน  ผูลงทุน  และผูเก่ียวของทุกฝาย  จึงไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ  ดําเนินการ
จัดทํานโยบายการกํากบัดูแลกิจการ  เปนลายลักษณอักษร  ตลอดจนปรับปรุงนโยบายการกํากบัดูแลกิจการ  และ
คูมือจริยธรรมธุรกิจ  ใหมีความทนัสมัย  เหมาะสมกับสภาพแวดลอม  การดําเนินธุรกิจ  และเปนสากลมากขึ้น  
โดยกําหนดใหมีการทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกจิการปละ 1 คร้ัง  โดยในป 2549  คณะกรรมการตรวจสอบ  
ไดดําเนินการจัดทําแนวปฏิบัตทิีดี่  เพิ่มขึ้นเพื่อใหเกิดแนวทางทีช่ัดเจนเพื่อใหกรรมการ  ผูบริหาร  และพนักงาน
ไดถือปฏิบัต ิ
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 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ  ไวดังตอไปน้ี 

1. คณะกรรมการ  ผูบริหาร  และพนักงานทุกคน  มุงมั่นที่จะนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  มาใชในการดําเนิน
กิจการ  และจัดโครงสรางการบริหาร  เพื่อใหเกิดความเชื่อมโยงที่ดีระหวาง  คณะกรรมการ  ผูบริหาร  ผูถือ
หุน  และผูมีสวนไดเสีย 

2. ผูถือหุน  จะไดรับการปฏบิัติอยางเทาเทียมกัน  และมีสิทธใินการเขาถึงขอมูลสารสนเทศ  และมชีองทางในการ
ส่ือสารกับบริษัทฯ ไดอยางชัดเจน 

3. คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดใหมีการอํานวยความสะดวกแกผูถอืหุนสวนนอยในการเสนอเพิ่มวาระการประชุม
ลวงหนากอนวันประชมุผูถือหุน  รวมถงึการกําหนดแนวปฏบิัติทีช่ัดเจน 

4. คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดใหมีการเปดเผยสารสนเทศ  ทัง้ในเร่ืองการเงิน  และเร่ืองทีม่ใิชเร่ืองการเงินอยาง
เพียงพอ  เชื่อถือได  ทันเวลา  โปรงใส  เทาเทยีม  เพื่อใหผูถือหุน  นักลงทุน   

5. คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดใหมีหนวยงานที่สามารถสื่อสารกับผูถือหุน  นักลงทุน  หนวยงานกาํกับดูแล  
รวมถงึการใหขอมูลสารสนเทศทัว่ไปแกผูสนใจ  และผูมีสวนไดเสีย 

6. คณะกรรมการบริษัทฯ จะสงเสริมใหมีกระบวนการสงเสริมความรวมมอืระหวางบริษทัฯ กับผูมีสวนไดเสีย  
พรอมทั้งกําหนดชองทางการสื่อสารระหวางกัน  

7. คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยอ่ืน  เพือ่พิจารณากลั่นกรองงานเฉพาะเรื่องตามความ
เหมาะสม 

8. คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจ  กลยุทธ  เปาหมายทางการเงิน  ความ
เส่ียง  แผนงาน  รวมทั้งควบคมุดูแลใหฝายจัดการดําเนินงานตามนโยบายและแผนตามที่กําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพ  

9. คณะกรรมการบริษทัฯ มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมใหจัดทําจริยธรรมธุรกิจเปนลายลักษณอักษร  และ
สงเสริมใหกรรมการ  ผูบริหาร  และพนักงานทุกคน  ปฏิบัตติามแนวจริยธรรมที่ดี  

10. คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดใหมีการประเมินผลของตนเองเปนรายป  เพื่อสรางกรอบการตรวจสอบการปฏิบัติ
หนาที่ของคณะกรรมการบรษิัทฯ  

11. คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดใหมีระบบคัดสรรบุคลากรทีจ่ะเขามารับผิดชอบในตําแหนงบริหาร  โดยมี
กระบวนการสรรหาทีโ่ปรงใส  เหมาะสม  

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพจิารณาทบทวน  ปรับปรุงเน้ือหาคูมอืหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  แนวปฏิบตัิ  
จริยธรรม  และนโยบายการดูแลส่ิงแวดลอมและสังคม ใหมีความสมบูรณ  และถูกตองตามหลักเกณฑการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี 15 ขอ  และระเบียบของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  และไดเผยแพรให
กรรมการ  ผูบริหาร  และพนักงานไดลงนามรับทราบและถือปฏบิัต ิ

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดใหกรรมการไดทบทวนผลงาน  ปญหา  อุปสรรคตางๆ ในปที่ผานมา  โดยให
มีการประเมินผลตนเองของกรรมการ  ในภาพรวมของคณะกรรมการทั้งคณะ  และประเมินเปนรายบุคคลเฉพาะ
ตนเอง  เพื่อนําผลการประเมินมาวิเคราะหการปฏบิัตหินาที่ของกรรมการ  และนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงตอไป  
นอกจากนี้  คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดสงเสริมและสนับสนุนใหกรรมการไดมีการพฒันาความรูตางๆ โดยให
กรรมการเขารับการอบรมกับสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD)  หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  หรือ
หนวยงานอื่นที่เก่ียวของ  เพื่อเพิ่มพูนความรูและไดแลกเปล่ียนประสบการณกับกรรมการจากบริษัทจดทะเบียน
อ่ืน 
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 คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงการสงเสริมการปฏิบตัิหนาทีแ่ละความรับผิดชอบของกรรมการ  
ผูบริหาร  และพนักงานใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  ตามที่คณะกรรมการไดกําหนด  
คณะกรรมการจึงไดจัดใหมีการเผยแพรหลักการกํากับดูแลกจิการที่ดี  จรรยาบรรณธุรกิจ  นโยบายการดูแล
ส่ิงแวดลอมและสังคม  ผานในหลายชองทาง  ทั้งคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี  ขาวประชาสัมพนัธตางๆ และการ
ประชุมพนักงาน  

สิทธิของผูถือหุน   คณะกรรมการบริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอสิทธิและความเทาเทยีมกันของผูถือหุน  
โดยไดกําหนดไวในนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางชัดเจนถึง  สิทธขิั้นพื้นฐานเทาเทียมกนั  ซ่ึงไดแก  สิทธิ
ในการไดรับสารสนเทศที่เพียงพอ  ทันเวลา  และในรูปแบบที่เหมาะสมตอการตัดสินใจ  สิทธใินการไดรับใบหุน
และสิทธิในการโอนหุน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดใหมีการประชมุใหญสามัญผูถอืหุนปละคร้ัง  ภายในเวลาไมเกิน 4 เดือน  
นับแตวันส้ินสุดรอบบัญชี  และกรณีมีความจําเปนตองเสนอวาระเปนพิเศษ  ในเร่ืองที่มผีลกระทบตอผลประโยชน
ของผูถือหุน  เก่ียวกับกฎหมาย  ขอกําหนดทีบ่ังคับ  ที่ตองไดรับการอนุมัติจากผูถือหุน  คณะกรรมการบริษทัฯ จะ
เรียกประชมุวิสามญัผูถือหุนตอไป 

ในการประชมุใหญสามัญผูถือหุน  ประจําป 2550  คณะกรรมการไดกําหนดหลักเกณฑ  และแนวปฏิบัตใิห
ผูถือหุน  สามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม, รายชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการ  และสงคําถามเปนการ
ลวงหนาได  โดยรายละเอียดหลักเกณฑและแนวปฏิบัต ิ บริษทัฯ ไดแจงใหผูถือหุนรับทราบผานทางชองทางตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยและเว็บไซตนักลงทุน  คณะกรรมการไดกําหนดชวงเวลารับเร่ืองตั้งแตชวงไตรมาสที่ 4 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549  แตอยางไรก็ตามไดมีการขยายเวลารับเร่ืองดังกลาวออกไปจนถึงวันที่ 31 
มกราคม พ.ศ. 2550  โดยผานชองทางโดยตรงกบัหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ  หรือกรรมการอิสระ  หรือผานทาง
เว็บไซต  และ อีเมลของหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ 

ในการจัดการประชุมผูถือหุน  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูถือหุน  โดยเริ่มการ
จัดสงหนังสือเชญิประชุมทีม่ีรายละเอียดวาระการประชมุ  พรอมความเห็นของคณะกรรมการรายละเอียดของเรื่อง
เพื่อพิจารณาเหตุผลความจําเปน  ผลกระทบทั้งดานบวกและลบในแตละวาระ  หนังสือมอบฉันทะ  และรายชื่อของ
กรรมการอิสระ  เพื่อใหผูถือหุนสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะใหเขาประชมุแทนได  รวมทัง้แผนที่แสดงสถานที่
ประชุม  แกผูถือหุนลวงหนามากกวา 14 วันกอนการประชมุ  ซ่ึงเร่ิมปฏิบตัิตั้งแตป 2547  เปนตนมา  และได
ประกาศลงหนังสือพมิพรายวัน  ติดตอกันไมนอยกวา 3 วัน  และกอนวันประชมุไมนอยกวา 3 วนั  เพื่อบอกกลาว
เรียกประชมุผูถือหุนเปนการลวงหนา  อน่ึงในการประชมุใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2550  บริษัทฯ จะนําขอมูล
หนังสือเชิญประชมุผูถือหุนเปดเผยในเวบ็ไซตของบริษัทฯ กอนลวงหนา 21 วัน 

ในการลงทะเบียนเขาประชุม  บริษัทฯ ไดเปดใหผูถือหุนลงทะเบียนลวงหนากอนการประชุมอยางนอย 2 
ชั่วโมง  และตอเน่ืองจนกวาการประชุมจะแลวเสร็จ  นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ ยังจัดใหมีการอาํนวยความ
สะดวกแกผูถือหุน  ดวยเจาหนาที่  และระบบคอมพิวเตอรที่เพียงพอและเหมาะสม  

กอนเร่ิมการประชมุทุกครั้ง  ประธานกรรมการจะชีแ้จงวธิีการลงคะแนนและนับคะแนน  โดยบริษัทฯ ได
แสดงขั้นตอนการนับคะแนน  และแสดงสรุปผลคะแนนทุกขั้นตอนอยางชัดเจนในหองประชุม  นอกจากนี้ในกรณีที่
ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชมุได  บริษทัฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมอบฉันทะใหบุคคลอื่น  กรรมการอิสระ  
กรรมการผูจัดการ  หรือเลขานุการบริษัทฯ เขารวมประชุมแทน  ในระหวางการประชุม  บริษทัฯ ไดจัดสรรเวลาใน
การประชุมอยางเพยีงพอ  และเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการแสดงความคดิเห็นและตั้ง
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คําถามในที่ประชุม  โดยกรรมการที่เก่ียวของ  โดยเฉพาะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  ประธาน
คณะกรรมการชุดตางๆ  และกรรมการผูจัดการ  ไดเขารวมประชุมผูถือหุนเพื่อตอบคําถามในทีป่ระชุม  รวมทั้งได
บันทึกประเด็นซักถามและขอคดิเห็นที่สําคัญไวในรายงานการประชุมอยางถูกตองครบถวน  และสรุปดวยการลง
มตแิละนับคะแนนเสียง  เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได  รวมระยะเวลาการประชมุแตละครั้งประมาณ 2 
ชั่วโมงครึ่ง 

สิทธิของผูมีสวนไดเสีย   บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม  ไมวาจะเปนผูมี
สวนไดเสียภายใน  ไดแก  พนักงานและผูบริหารของบริษัทฯ หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก  ไดแก  คูคา  คูแขง  
นักเขียน  ผูแปล  เจาหนาที่ภาครัฐ  และหนวยงานอื่นๆ ที่เก่ียวของ  เน่ืองจากบริษทัฯ ไดตระหนักถึงแรง
สนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียตางๆ ซ่ึงจะสรางความสามารถในการแขงขัน  และสรางกําไรใหแกบริษัทฯ ซ่ึงถือวา
เปนการสรางความสําเร็จในระยะยาวของบริษทัฯ ได  โดยบริษทัฯ ไดกําหนดแนวทางการปฏิบตัิเปนลายลักษณ
อักษร ไวในนโยบายการกํากับดูแลกิจการ  สรุปไดดังน้ี 

ผูถือหุน  
บริษัทฯ มุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจอยางซ่ือสัตย  ตรงไป ตรงมา ตรวจสอบได  โดยยึดมั่นจะพัฒนาบริษัทฯ 
เปนธุรกิจที่ย่ังยืน  มีการเติบโตตอเน่ืองที่สูงกวาคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรม  จะเปนบริษัทฯ ตัวอยางที่ดี  
และสามารถใหผลตอบแทนการลงทุน  ที่นาพึงพอใจในระยะยาว 

คูคา  
บริษัทฯ จะปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาพและเปนธรรม  บนพ้ืนฐานของการไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรม
ทั้งสองฝาย 

คูแขง 
บริษัทจะปฏิบัติตอคูแขงภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี  ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขง  ดวยการ
กลาวหาในทางราย 

เจาหนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขตางๆ ที่ตกลงกันไวอยางเครงครัด 

ลูกคา บริษัทฯ มุงมั่นที่จะสรางความพึงพอใจในสินคา  และบริการที่เหมาะสมกับราคาอยางสูงสุด 

พนักงาน บริษัทฯ สนับสนุนการพัฒนาการปฏิบัติงาน  และสงเสริมใหพนักงานมีความสุข 

สังคม 
บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการพัฒนาความรูสูเยาวชนและสังคม  โดยปฏิบัติตามเจตนารมณของบริษัทฯ 
อยางเครงครัด 

นอกจากนั้นคณะกรรมการบรษิทัฯ ยงัไดกําหนดชองทางส่ือสารกับกรรมการอิสระทางอีเมล    
id@se-ed.com  เพื่อใหเกิดชองทางการแจงขอมูล และคําแนะนาํตางๆ เพื่อส่ังการใหมีการตรวจสอบขอมูลตาม
กระบวนการ 
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การประชุมผูถือหุน   บริษัทฯ กําหนดใหมีการประชมุสามัญผูถือหุนปละคร้ังภายในไมเกิน 4 เดือน  นับ
แตวันส้ินสุดของรอบปบัญชีของบริษัทฯ  และจัดกระบวนการประชุมผูถือหุนที่สนับสนุนใหผูถือหุนไดสิทธิที่เทา
เทียมกันทุกราย  โดยจัดสงหนังสือเชิญประชมุทีม่ีรายละเอียดระเบียบวาระการประชมุ เอกสารประกอบระเบียบ
วาระตางๆ พรอมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ รายละเอยีดของเรื่องเพื่อพจิารณาเหตุผลความจําเปน  
ผลกระทบทั้งดานบวกและลบในแตละวาระรายงานการประชุมคร้ังกอน  รายงานประจําป  หนังสือมอบฉันทะ  และ
รายชื่อของกรรมการอิสระ  เพื่อใหผูถือหุนสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะใหเขาประชมุแทนได  พรอมขอบังคับ
บริษัทที่เก่ียวของกับการประชุม  รวมทั้งแผนที่แสดงสถานทีป่ระชุม  สงใหแกผูถือหุนลวงหนาไมนอยกวา 14 วัน  
ซ่ึงในหนังสือเชิญประชุมจะแจงรายละเอียดของเอกสารที่ผูถือหุนจะตองนํามาแสดงในวันประชมุดวย  เพื่อรักษา
สิทธิในการเขาประชมุ  

ในการประชมุใหญสามัญผูถือหุนที่ผานมา  ประธานกรรมการทาํหนาที่ประธานในทีป่ระชมุ  โดยไดแจง
รายละเอียด  วิธีการลงคะแนน  การนับคะแนน  การใชบตัรลงคะแนน  องคประชุม  และผลคะแนนในแตละวาระ
อยางชัดเจน  โปรงใส  และสามารถตรวจสอบได   นอกจากนีป้ระธานในทีป่ระชมุยังเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม  
หรือแสดงความเห็น  ขอแนะนําไดอยางเหมาะสม  ในการประชมุผูถือหุน  มีประธานกรรมการ  ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ  ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน  กรรมการผูจัดการ  รวมทั้งผูบริหารระดับสูงดาน
บัญชีการเงิน  ตรวจสอบภายใน  และผูสอบบัญชี  เขารวมประชมุอยางพรอมเพียงกัน  ในวาระการเลือก
คณะกรรมการ  ประธานที่ประชมุจัดใหมีการเลือกกรรมการเปนรายบุคคล  โดยกอนการเลือกกรรมการ  มีผูถือหุน
เสนอใหบุคคลที่ถูกเสนอชื่อใหทีป่ระชุมเลือกตัง้เขาเปนกรรมการไดแสดงวิสัยทัศนใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนได
รับทราบ 

ทั้งน้ี  สําหรับวาระการประชุมผูถือหุนที่สําคัญ  ไดแก 

• การแตงต้ังคณะกรรมการ : บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเลือกกรรมการเปนรายบุคคล  โดยไดให
รายละเอียดประวัติกรรมการ  และการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อยางครบถวน 

• การแตงต้ังผูสอบบญัชี :  บริษทัฯ ไดใหรายละเอียดเกีย่วกับชือ่ผูสอบบัญชี  สํานักงานสอบบญัชี  
คาตอบแทน  เหตุผลของการคัดเลือกผูสอบบัญชี  คุณภาพของการปฏิบัติงานในชวงปที่ผานมา  และ
ความสัมพันธกับบริษัทฯ  

• การจัดสรรกําไร : บริษัทฯ ไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกําไรและเงินทุนสํารอง  จํานวนเงินปนผล  
ซ่ึงเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ และวันปดสมุดทะเบียนเพื่อกําหนดสิทธิในการรับเงินปน
ผล 

• คาตอบแทนกรรมการ : บริษทัฯ ไดใหรายละเอียดเกีย่วกับจํานวนเงินคาตอบแทนที่เสนอ  ซ่ึงเปนไปตาม
นโยบายและเงื่อนไขของคาตอบแทนกรรมการ  ที่ไดผานการพจิารณากลั่นกรอง  โดยคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน 
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ในการลงทะเบียนเขาประชุม  บริษัทฯ ไดเปดใหผูถือหุนลงทะเบยีนลวงหนากอนการประชมุอยางนอย 2 
ชั่วโมง  และตอเน่ืองจนกวาการประชุมจะแลวเสร็จ  นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ ยงัจัดใหมีการอํานวยความ
สะดวกแกผูถือหุน  ดวยเจาหนาที่  และระบบคอมพวิเตอรที่เพยีงพอและเหมาะสม  นอกจากนั้นคณะกรรมการ
บริษัทฯ ไดจัดใหมีการบันทึกประเด็นซักถามและขอคิดเห็นที่สําคัญไวในรายงานการประชมุอยางถูกตองครบถวน  
และสรุปดวยการลงมติและนับคะแนนเสียง  เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได  โดยจัดใหรายงานการประชมุผู
ถือหุนแสดงบนเว็บไซตของบริษทัฯ ภายหลังการประชุมไมเกิน 14 วัน  รวมถงึจัดใหมีการบันทกึส่ือทั้งทางภาพ
และเสียง  เพื่อเผยแพรทางเว็บไซต www.se-ed.com ของบริษทัฯ  

ภาวะผูนําและวิสัยทัศน   คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวย  บุคคลที่มีความรู  ความสามารถ  มี
ทักษะ  มีประสบการณในการดําเนินธุรกิจ  และมีความเขาใจในบทบาท  หนาที่  ที่ตองรับผิดชอบเปนอยางดี  ทํา
ใหการปฏบิัติงานเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ  

ทั้งน้ี  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทศัน  ภารกิจ  กลยทุธ  เปาหมาย  และแผน
ธุรกิจของบริษทัฯ ตลอดจนกํากบัดูแล  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบรหิารและฝายจัดการ  ให
เปนไปตามเปาหมาย  และแผนธุรกิจที่กําหนดไว  อยางมีประสิทธิภาพ  และมปีระสิทธิผล  และถูกตองตามกฎ  
ระเบียบ  ขอบังคับตางๆ ของหนวยงานที่กํากบัดูแล  และหนวยงานทางราชการที่เก่ียวของ  และตามมติของที่
ประชุมผูถือหุน  เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการ  และความมั่นคงสูงสุดใหแกผูถอืหุน  
ขณะเดียวกันก็คํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 

ในการปฏิบัตหินาทีข่องกรรมการ  จะยึดหลักความซ่ือสัตยสุจริต  ตรงไปตรงมา  โดยอยูภายใตขอ
กฎหมาย  ขอกําหนด  ขอบังคับของบริษทัฯ โดยยึดถือหลักการนี้  ในการกระทําในทุกกจิการ  การตัดสินใจ  และ
การทําธุรกรรมตางๆ จะดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตยเปนที่ตั้งมั่น 

คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูพจิารณาการกําหนดและแยกบทบาทหนาที่  และความรับผิดชอบระหวาง
คณะกรรมการ  และฝายจัดการอยางชัดเจน  ดังรายละเอียดในขอ 9.1  โครงสรางการจัดการ รวมทัง้มีการส่ือสาร
บทบาท หนาที่  และความรับผดิชอบดังกลาวตอกรรมการ  ฝายจัดการ  และพนักงานของบริษทัฯ อยางสม่ําเสมอ 

ความขัดแยงทางผลประโยชน   เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน  คณะกรรมการไดดูแล
อยางรอบคอบ  เมื่อเกิดรายการที่อาจมคีวามขัดแยงทางผลประโยชน  โดยกําหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมตัิ
รายการที่เก่ียวโยงกันไวเปนลายลักษณอักษร  รวมทั้งกําหนดนโยบายและวธิีการดูแล  ไมใหผูบริหารและ
ผูเก่ียวของนําขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใชเพื่อประโยชนสวนตน  ดังน้ี 

รายการทีอ่าจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดทราบถงึรายการทีม่ีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนและรายการที่เก่ียวโยงกัน  โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอตอคณะกรรมการ
บริษัท  เก่ียวกับรายการที่มคีวามขัดแยงทางผลประโยชน  และรายการที่เก่ียวโยงกันอยางสม่ําเสมอ  และ
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพจิารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบทุกครั้ง  รวมทัง้มีการปฏิบัตติามหลักเกณฑของ
ตลาดหลักทรัพย  โดยกําหนดราคาและเงื่อนไขเสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก  (Arm’s Length Basis)  
โดยรายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญจะเปดเผยรายละเอียด  มลูคารายการ  คูสัญญา  เหตุผล / ความจําเปน  ใน
รายงานประจาํปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป  
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ในการประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ ในวาระใดที่กรรมการมีสวนไดสวนเสีย  ประธานกรรมการจะขอความ
รวมมือใหกรรมการปฏบิัตติามนโยบาย  โดยขอใหกรรมการแจงตอที่ประชมุเพื่อรับทราบ  และงดออกเสียงหรือ
ความเห็นใดๆ ในวาระน้ันๆ  

การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน   บริษัทฯ กําหนดใหผูบริหาร  (ซ่ึงไดรวมถงึคูสมรส และบตุรที่ยังไม
บรรลุนิติภาวะ) รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย  ตอสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
ตามมาตรา 59  แหงพระราชบญัญัตหิลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน  นับจากวันที่มีการ
เปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย  และกําหนดใหการนําเอกสารหรือขอมูลของบริษัทฯ ไปใชเพื่อประโยชนสวนตวั  
หรือนําออกนอกบริษัทฯ กอนไดรับอนุญาต  รวมทัง้หามนําขอมลูงบการเงินหรือขอมูลอ่ืนที่รับทราบเปดเผยแก
บุคคลภายนอกหรือผูที่มไิดมีสวนเก่ียวของ  และหามทําการซื้อขายหลักทรัพยในชวง 1 เดือน  กอนที่ขอมูลงบ
การเงินหรือขอมูลอ่ืนจะเผยแพรตอสาธารณชน  เปนการกระทําผิดวินัยของบริษทัฯ หากผูบริหารหรือพนักงานคน
ใดกระทําผิดวินัย  จะไดรับโทษตั้งแตการตักเตือน  การตัดคาจาง การพักงานโดยไมไดรับคาจาง  จนถงึการเลิก
จาง 

จริยธรรมธุรกิจ   บริษัทฯ ไดยึดมั่นในการกระทําส่ิงที่ถูกตอง  เปนแนวทางดําเนินธุรกิจของกรรมการ
และพนักงานทุกคน  โดยบริษัทฯ ไดประกาศบงัคับใชจรรยาบรรณพนักงาน  และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ  
เพื่อใหกรรมการ  ผูบริหาร  และพนักงานทุกคน  ไดยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบตัิหนาทีต่ามภารกิจของบริษทัฯ 
ดวยความซื่อสัตย  สุจริต  และเที่ยงธรรม  ทั้งการปฏิบตัิตอบริษัทฯ และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม  สาธารณชน  และ
สังคม  บริษัทฯ มอบหมายใหแผนกตรวจสอบภายใน  ติดตามดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอยางสม่ําเสมอ  
และไดกําหนดโทษทางวินัยในกรณีละเมิดจรรยาบรรณไวดวย  

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นเปนอยางยิ่งวา  กระบวนการการกํากับดูแลกิจการที่ดี  จะชวย
สงเสริม  การดําเนินงานของบรษิัทฯ และเปนหัวใจในการบรรลุเปาหมายพื้นฐานที่สําคัญอยางหนึ่ง  อันจะสงผลให
เกิด  การเพิ่มมูลคาสูงสุดใหแกผูถือหุน  คุณคาที่บริษัทฯ มุงหวงั  และคาดหวังใหกรรมการและพนักงานทุกคนถือ
ปฏิบัตใินทุกภารกจิ  ไดแก 

• การใหความสําคญัสูงสุดตอการสรางความพงึพอใจของลูกคา 

• ความเชื่อมั่นในการทํางานรวมกัน 

• การอุทิศตองานอยางมืออาชีพโดยมีคุณธรรม 

• การยึดมั่นในหลักการของระเบียบวินัยการปฏบิัติงานที่ดี 

• การพรอมในการตอบสนองตอทกุสถานการณ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงการดําเนินธุรกิจ  ความรับผดิชอบตอผูมีสวนไดเสีย  พนักงาน  สังคม
และส่ิงแวดลอม  คณะกรรมการจึงไดจัดใหมีการเผยแพร  จรรยาบรรณธุรกิจ  นโยบายการดูแลส่ิงแวดลอมและ
สังคม ผานในหลายชองทาง  ขาวประชาสัมพันธตางๆ  และการประชุมพนักงาน  รวมทัง้การติดตามการปฏบิัติ
ตามจรรยาบรรณธุรกิจ  และการกําหนดบทลงโทษ 
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การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร   คณะกรรมการบริษัทฯ มจีํานวน 13 ทาน  
ประกอบดวย 

• กรรมการที่เปนผูบริหาร      จํานวน 3   ทาน 

• กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารและไมไดเปนกรรมการอิสระ   จํานวน 3   ทาน 

• กรรมการที่เปนอิสระ        จํานวน 7   ทาน 

ดังน้ัน  บริษัทฯ มีกรรมการที่เปนอิสระทั้งหมด 7 ทาน  คิดเปนรอยละ 53.85  ของกรรมการทัง้คณะ  ซ่ึง
เกินกวากึ่งหน่ึงของกรรมการทั้งคณะ  ดังน้ันผูมีสวนไดเสียจึงมัน่ใจไดวากรรมการสามารถปฏิบตัิงานในฐานะ
ตัวแทนของผูถือหุนไดอยางเปนอิสระ  ซ่ึงจะทําใหเกิดการถวงดุลและการสอบทานการบริหารงาน 

ทั้งน้ี  คณะกรรมการบริษัทฯ มหีนาที่รับผิดชอบในการปฏิบัตหินาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย  วตัถุประสงค  
และขอบังคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชมุผูถือหุน  ดวยความซื่อสัตยสุจริต  และความระมัดระวังรักษา
ผลประโยชนของบริษัทฯ โดยกรรมการบริษัทฯ มีวาระการดํารงตําแหนงทีแ่นนอน  ซ่ึงตามขอบงัคับของบริษัทฯ 
กําหนดไววา  ในการประชมุสามัญประจําปทุกครัง้  ใหกรรมการจํานวน 1 ใน 3  ออกจากตําแหนง  โดยให
กรรมการ  ที่ดํารงตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง  

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพจิารณากําหนดนิยาม  “กรรมการอิสระ“  ตามกรอบขั้นต่ําของนิยามกรรมการ
อิสระ  ที่ประกาศโดยสํานักงานคณะกรรมการ กลต.  และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ดังตอไปน้ี 

1. ถือหุนไมเกิน 5%  ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด  ในบริษัทในเครือ  บริษทัรวม  ทั้งน้ีนับรวมหุนที่
ถือโดยผูเก่ียวของ  ไดแก  คูสมรสและบุตรที่ยงัไมบรรลุนิติภาวะ  

2. ไมมีสวนรวมในการบรหิารงาน  รวมทัง้ไมเปนลูกจาง  พนักงาน  ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจาํ  หรือเปนผู
มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ  บริษัทรวม  หรือเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  โดยตองไมมี
ผลประโยชนหรือสวนไดเสียในลักษณะดังกลาวมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป 

3. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ  ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสีย  ไมวาทางตรงหรือทางออม  ทั้งในดานการเงิน
และการบริหารงานของบรษิัทฯ บริษัทในเครือ  บริษทัรวม  หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในลักษณะที่จะทํา
ใหขาดความเปนอิสระ 

4. ไมเปนญาติสนิทกับผูบริหาร  ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ บริษัทในเครือ  บริษัทรวม  หรือบคุคลที่อาจมี
ความขัดแยง  และไมไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการ  หรือผูถือหุนราย
ใหญ 

การรวมหรือแยกตําแหนง   ประธานกรรมการไมเปนบุคคลเดียวกับกรรมการผูจัดการ  นอกจากนี้
โครงสรางคณะกรรมการของบรษิัทประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระจํานวน 7 ทาน  ซ่ึงเกินกวากึ่งหน่ึงของ
กรรมการทั้งคณะ  ดังน้ัน ผูมีสวนไดเสียจึงมั่นใจไดวากรรมการสามารถปฏิบตัิงานในฐานะตัวแทนของผูถือหุนได
อยางเปนอิสระ  ซ่ึงจะทําใหเกิดการถวงดุลและการสอบทานการบริหารงาน 

ประธานกรรมการเปนผูนํา  และเปนผูควบคมุการประชมุคณะกรรมการบริษทัฯ ใหมีประสิทธภิาพและ
ประสิทธิผล  โดยการสนับสนุนและผลักดันใหกรรมการทุกคนมีสวนรวมในการประชุม  เชน  การตั้งคําถามที่
สําคัญตางๆ  หารือ  ชวยเหลือแนะนํา  และสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของฝายจัดการ  ผานทางกรรมการผูจัดการ
อยางสม่ําเสมอ  แตจะไมเขาไปกาวกายในงานประจาํ  ที่ฝายจัดการมีหนาที่เปนผูรับผิดชอบดูแล  และมีกรรมการ
ผูจัดการเปนหวัหนาของฝายจัดการ  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมอบอํานาจใหกรรมการผูจัดการ  หรือผูรับมอบ
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อํานาจเทาน้ัน  เปนผูที่มีอํานาจลงนามผูกพันแทนบริษทัฯ ตามอํานาจที่มอบไว  กรรมการผูจัดการไดมอบอํานาจ
ใหฝายจัดการบริหารงานอยางมปีระสิทธิภาพ  ตามอํานาจหนาที่ที่รับผิดชอบที่ไดกําหนดไวอยางชัดเจน  ทั้งน้ีจะ
เห็นวาอํานาจของคณะกรรมการและฝายจัดการ  ไดมีการแบงแยกบทบาทหนาที่อยางชัดเจนไมกาวกายตอกัน 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร   นโยบายคาตอบแทนกรรมการไดกําหนดไวอยางชดัเจนและ
โปรงใส  โดยคาตอบแทนอยูในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม  และสูงเพียงพอทีจ่ะดูแลและรักษากรรมการที่มี
คุณสมบัติทีต่องการ  และไดขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว  กรรมการที่ไดรับมอบหมายใหเปนกรรมการ
ตรวจสอบ  กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  จะไดรับคาตอบแทนเพิ่มตามปรมิาณงานที่เพิ่มขึ้น 

คาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษทัฯ กําหนด  ซ่ึงเชื่อมโยงกบัผล
การดําเนินงานของบริษทัฯ และผลการบริหารงานของผูบริหารแตละทาน  โดยคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ผลตอบแทน เปนผูพิจารณา  และนําเสนอจํานวนคาตอบแทนทีเ่หมาะสมตอคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อเสนอตอที่
ประชุมใหญสามญัผูถือหุนประจาํป  เปนผูพิจารณาและอนุมัตขิัน้สุดทาย 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทนจะเปนผูประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ  
เพื่อนําไปใชในการพจิารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการ  ตามหลักเกณฑที่กําหนด  ซ่ึงผลการ
ประเมินกรรมการผูจัดการ  คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน จะเสนอใหคณะกรรมการไดพิจารณา
รับทราบและเห็นชอบอีกครัง้หน่ึง 

ในป 2549  บริษทัฯ ไดจายคาตอบแทนตางๆ ใหแกกรรมการและผูบริหาร  รวมทัง้ส้ิน 26.69 ลานบาท  
โดยแบงเปนคาตอบแทนที่เปนตวัเงิน 20.67 ลานบาท  และคาตอบแทนที่ไมเปนตวัเงิน 6.02 ลานบาท  ตาม
รายละเอียดในขอ 9.3 คาตอบแทนผูบริหาร 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ   คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกําหนดการประชุมลวงหนา  และมี
การประชุมพิเศษเพิม่ตามความจําเปน  โดยมีการกําหนดวาระชดัเจนไวลวงหนา  และมีวาระพิจารณาติดตามผล
การดําเนินงานเปนประจํา  ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ ไดรวมกันพจิารณาคัดเลือกวาระการประชมุ
กรรมการ  โดยพิจารณาวาเร่ืองที่สําคัญไดนําเขาสูวาระการประชุม  นอกจากนั้นกรรมการแตละทานมีความเปน
อิสระที่จะเสนอเรื่องเขาสูวาระการประชุมได  เลขานุการบริษทัฯ ไดจัดทําหนังสือเชญิประชมุพรอมระเบียบวาระ
การประชุมและเอกสารประกอบการประชุมกอนการประชมุลวงหนาอยางนอย 7 วัน  เพื่อใหคณะกรรมการไดมี
เวลาศึกษาขอมูลอยางเพยีงพอกอนเขารวมประชมุ   

ในการประชมุคณะกรรมการแตละคร้ัง  ประธานกรรมการไดจัดสรรเวลาอยางเพียงพอ  และไดมีการจด
บันทึกการประชมุเปนลายลักษณอักษร  จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการ  พรอมให
คณะกรรมการและผูที่เก่ียวของตรวจสอบได 
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โดยในป 2549  ที่ผานมาคณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชมุทัง้ส้ิน 5 คร้ัง  โดยเปนการประชุมวาระพิเศษ
จํานวน 1 คร้ัง  คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุทั้งส้ิน 5 คร้ัง  และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทนมีการประชุมทั้งส้ิน 1 คร้ัง  โดยรายละเอียดการเขาประชุมของคณะกรรมการบริษทัฯ  มีดังน้ี 

 

การประชุม
คณะกรรมการ 

การประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ 

การประชุม
คณะกรรมการ 

สรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน 

รายชือ่กรรมการผูเขารวมประชุม การเขา
รวม

ประชุม 
(คร้ัง) 

จํานวน   
การ

ประชุม
ทั้งส้ิน 
(คร้ัง) 

การเขา
รวม

ประชุม 
(คร้ัง) 

จํานวน      
การ 

ประชุม
ทั้งส้ิน 
(คร้ัง) 

การเขา
รวม

ประชุม 
(คร้ัง) 

จํานวน
การ

ประชุม
ทั้งส้ิน 
(คร้ัง) 

1. นายสมบูรณ  ชินสวนานนท  4 5 - - 1 1 

2. นายสาโรช  ล้ําเลิศประเสริฐกุล 5 5 5 5 - - 

3. นายประวิทย  ตันติวศินชัย 5 5 5 5 - - 

4. นายไพรัช  สิฏฐกุล 5 5 5 5 - - 

5. นายวัฒนา  เชียงกูล 4 5 - - - - 

6. นายวรสิทธ์ิ  โภคาชัยพัฒน 4 5 - - 1 1 

7. นายคเชนทร  เบญจกุล 5 5 - - - - 

8. รศ.ยืน  ภูวรวรรณ 4 5 - - - - 

9. นายสุเมธ  ดํารงชัยธรรม 5 5 - - 1 1 

10. นายยงศักด์ิ  เอกปรัชญาสกุล 3 5 - - - - 

11. นายทนง  โชติสรยุทธ 5 5 - - - - 

12. นายวิบูลยศักด์ิ  อุดมวนิช 5 5 - - - - 

13. นายพงษศักด์ิ  ศิวะภัทรกําพล 4 5 - - - - 

คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง   คณะกรรมการบรษิัทฯ ไดแตงตัง้คณะกรรมการชุดตางๆ เพื่อชวยในการ
กํากับดูแลกิจการของบริษทัฯ และชวยใหการดําเนินงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้  ดังน้ี 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 
2. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน 

โดยคณะกรรมการแตละคณะ ประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร  และกรรมการอิสระมากกวากึ่งหน่ึง  
เพื่อใหคณะกรรมการเฉพาะเรื่องสามารถปฏิบตัิหนาที่ไดอยางอิสระ  คณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีรายชื่อของ
คณะกรรมการ  และขอบเขตหนาที่ของคณะกรรมการแตละชุด ตามรายละเอียดในขอ 9.1 โครงสรางการจัดการ 
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ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

1. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน   บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอระบบควบคมุภายใน  ทัง้ใน
ระดับบริหารและระดับปฏิบัตงิาน  จึงไดกําหนดภาระหนาที่  อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัตงิาน  ผูบริหาร  
ไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน  มีการควบคมุดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทฯ ใหเกิดประโยชน  และมี
การแบงแยกหนาที่ผูปฏบิัติงาน  ผูติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน  เพื่อใหเกิดการถวงดุลและ
ตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม  นอกจากนี้ยงัมีการควบคมุภายในที่เก่ียวกับระบบการเงิน  โดยบริษทัฯ 
ไดจัดใหมีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบริหารสายงานที่รับผดิชอบ 

บริษัทฯ มแีผนกตรวจสอบภายใน  ทําหนาทีต่รวจสอบเพื่อใหมัน่ใจวาการปฏิบตัิงานหลัก  และกิจกรรม
ทางการเงินสําคัญของบริษทัฯ ไดดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดไว  และมีประสิทธภิาพ  รวมถึงตรวจสอบ  
การปฏิบัติตามกฎหมาย  และขอกําหนดที่เก่ียวของกับบริษัทฯ  (Compliance Control)  และเพ่ือใหหนวยงาน
ตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ  สามารถทําหนาทีต่รวจสอบและถวงดุลไดอยางเตม็ที่  คณะกรรมการจึง
กําหนดให แผนกตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ  และไดรับ
การประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบดวย 

2. การบริหารความเสีย่ง   การบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ กระทําโดยการประเมินความเส่ียงทั่วทั้งองคกร  
ทั้งที่เปนปจจยัภายในและปจจัยภายนอกอยางสม่ําเสมอ  โดยคณะทํางานซึ่งประกอบดวย  ฝายบริหารและ
ผูบริหารระดับสูง  ในสายงานที่เก่ียวของกับแตละความเส่ียง  หวัหนางานในแตละหนวยงานที่เก่ียวของ  และ
หนวยงานตรวจสอบภายใน  จะวิเคราะหถงึสาเหตทุี่ทําใหเกิดปจจยัความเส่ียงตางๆ การกําหนดมาตรการ
บริหารความเส่ียง  รวมถึงติดตามการปฏิบตัิตามแผนการบริหารความเส่ียง  และรายงานผลใหกับ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการตอไป 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับระบบการควบคุมภายใน  และการบริหารความเสี่ยง  เพื่อสราง
ความมั่นใจไดวาจะบรหิารจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได  และมีการจัดสรรและใชทรัพยากรอยาง
ถูกตอง  เหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุด  ชวยใหขอมูลทางการเงินมีความถูกตองเชื่อถือได 

รายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ   คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษทัฯ  
และสารสนเทศทางการเงิน  ทีป่รากฎในรายงานประจําป  งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองทั่วไป  โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสม  และถือปฏบิัติอยางสม่ําเสมอ  และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวงั  
และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา  รวมทัง้มีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดใหม ีและดํารงรักษาไว ซ่ึงระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล  เพือ่ใหมั่นใจ
ไดอยางมีเหตุผลวา  การบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง  ครบถวน  และเพียงพอ  ทีจ่ะดํารงรักษาไวซ่ึง
ทรัพยสิน  และเพ่ือใหทราบจุดออน  เพื่อปองกันไมใหเกิดการทจุริต  หรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมี
สาระสําคญั 

ในการน้ี  คณะกรรมการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)  ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  ซ่ึง
ประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร  เปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน  และ
ระบบควบคมุภายใน  และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเร่ืองน้ี  ปรากฎในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ  ซ่ึงแสดงไวในรายงานประจําปแลว 
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คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวา  ระบบควบคุมภายในของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
โดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ  และสามารถสรางความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินของ  
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 

ความสัมพันธกับผูลงทุน   คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีวาขอมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เก่ียวกับการเงิน
และที่ไมใชการเงิน  ลวนมีผลตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทนุ  และผูทีม่ีสวนไดเสียของบริษทัฯ จงึไดกําชบัให
ฝายบริหารดําเนินการในเรื่องที่เก่ียวกับการเปดเผยขอมูลทีค่รบถวน  ตรงตอความเปนจริง  เชื่อถือได  สม่ําเสมอ  
และทันเวลา  ซ่ึงฝายบรหิารของบริษัทฯ ไดใหความสําคัญและยดึถือปฏิบัตมิาโดยตลอด 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดตั้งหนวยงานดานนักลงทุนสัมพันธ  เพื่อทําหนาทีต่ิดตอส่ือสารกับผูลงทุน  
สถาบัน  ผูถือหุน  รวมทั้งนักวิเคราะห  และภาครัฐที่เก่ียวของ  ซ่ึงผูลงทุนสามารถติดตอขอทราบขอมูลบริษัทฯ 
หรือตองการสอบถาม  ไดทีโ่ทร. 0-2739-8000 กด 8  หรือที่อีเมล ir@se-ed.com  และที่เว็บไซต www.se-
ed.com/ir 

ในป 2549 บริษัทฯ มีการนําเสนอผลการดําเนินงาน  ขอมูลทางการเงิน  ขอมูลทีไ่มใชทางการเงนิแก  
นักวิเคราะห  นักลงทุน  ผูถือหุน  โดยผานทางอีเมล และโทรศพัท  รวมถึงการเขารวมกิจกรรมกับตลาด
หลักทรัพยฯ อยางสม่ําเสมอ  

9.5  การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน   บริษัทฯ กําหนดใหผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลง  การ

ถือหลักทรัพย  ตอสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย ตามมาตรา 59  แหงพระราชบัญญัตหิลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  และกําหนดใหการนําเอกสาร  หรือขอมูลของบริษัทฯ ไปใชเพื่อประโยชนสวนตวั  
หรือนําออกนอกบริษัทฯ กอนไดรับอนุญาต  รวมทัง้การนําขอมูลงบการเงินไปใชเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย  
ในชวง 1 เดือนกอนที่จะเผยแพรตอสาธารณชน  เปนการกระทาํผิดวินัยของบริษทัฯ หากผูบริหารหรือพนักงานคน
ใดกระทําผิดวินัย  จะไดรับโทษตั้งแตการตักเตือน  การตัดคาจาง  การพักงานโดยไมไดรับคาจาง  จนถงึการเลิก
จาง 

9.6  บุคลากร   ณ วันที่ 31 ธนัวาคม  2549  บริษัทฯ มีพนักงานจํานวน 1,823 คน  แบงเปนพนักงาน

ประจําสํานักงานใหญ 770 คน  และพนักงานประจําสาขา 1,053 คน  โดยบริษัทฯ ใหผลตอบแทนทั้งเงินเดือน  
โบนัส  และเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ  เปนจํานวน 325.80 ลานบาท  (ป 2548 มีพนักงานจํานวน 1,762  
คน  ผลตอบแทนทัง้เงินเดือน  โบนัส  และเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ  เปนจํานวนเงิน 292.76 ลานบาท)  

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน  บริษัทฯ มีนโยบายในการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของ
บุคลากรขึ้นมาอยางตอเน่ือง  เพื่อใหมีความสามารถในการแขงขัน  และรับมือกับวทิยาการใหมๆ  ที่พัฒนา
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา  จึงจัดใหมีการอบรมภายในองคกร  และกับองคกรภายนอก  โดยแบงตามหลักสูตรตางๆ 
ที่เหมาะสมกับตําแหนง  มาตรฐานวิชาชีพ  หรือตามเปาหมายและวัตถุประสงคของหนวยงานยอย  นอกจากนั้น  
บริษัทฯ ยังใหความสําคญักับการที่ใหพนักงานมีสติ  ไดเขาใจชวีิต  และปรับตวัอยูรวมกับส่ิงรอบขางอยางมี
ความสุข  จึงไดรวมมือกับ  มูลนิธิวองวานิช  เพื่อจัดหลักสูตร  การเจริญสติเพื่อพฒันาตนและพฒันางาน  ใหแก
พนักงานของบริษัทฯ เปนการเฉพาะอยางตอเน่ือง 
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9.7  กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (Corporate Social Responsibility 
หรือ CSR) 

บริษัทฯ มีความตระหนักดีตอบทบาทของคนไทยทุกคน ที่ควรตองรับผิดชอบตอสังคม และประเทศ ในทาง
ใดทางหนึ่งทีต่นพรอม  จึงไดพยายามใหบทบาทของบริษัทฯ มสีวนในเรื่องน้ีในทุกรูปแบบ 

ถายอนกลับไปทีจุ่ดเร่ิมตนของบริษัทฯ  จะเห็นภาพไดชัดเจนขึ้น  เพราะบริษัทฯ เร่ิมกอตั้งจากการรวมตวั
กันของวิศวกรไฟฟาจํานวน 10 คน  ซ่ึงตางก็เคยมีประสบการณในการดําเนินกิจกรรมเผยแพรความรู ใน ชุมนุม
วิชาการ ขณะที่เปนนิสิตคณะวศิวกรรมศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย  และตระหนักดีวา ประเทศไทยยังขาด
แคลนการพัฒนาส่ือความรูทางวชิาการอยูมาก  และไมมผีูที่สนใจเขามาพัฒนาอยางจริงจัง  จึงไดกอตั้งบริษัท
ขึ้นมาในป พ.ศ.2517  โดยกําหนดเรื่องน้ีไวในวตัถุประสงคของการกอตั้งวา  “ซีเอ็ดจะดําเนินธุรกิจที่เอ้ืออํานวยตอ
การศึกษาหาความรู เพื่อพัฒนาความรูความสามารถของคนไทย ในสาขาทีจ่ําเปนตอการพฒันาประเทศ”  และตอก
ย้ําภารกิจน้ีผานชื่อยอของบริษทั  ที่เขยีนวา SE-ED  ซ่ึงยอมาจากคําวา Science, Engineering & Education  
เพื่อเนนสาขาที่จําเปนตอการพฒันาประเทศที่บริษทัฯ สนใจทํา คือ  ดานวิศวกรรมศาสตร  วิทยาศาสตร และ
การศึกษา  และผานความมุงมั่นในภารกิจที่จะทําใหคนไทยเกงขึน้ 

จึงอาจไมผิดนักหากกลาววา  บริษัทฯ เปนบริษัททีม่จีุดเนนที่เอาปญหาของประเทศมาเปนภารกิจหลักของ
บริษัทฯ  และดําเนินธุรกิจอุดมการณน้ีมาตั้งแตเร่ิมกอตั้ง  และยงัคงมั่นคงในวัตถปุระสงคน้ีมาตลอด 32 ป
จนกระทั่งปจจุบัน  โดยถายทอดความมุงมั่น และภารกิจน้ีผานวฒันธรรมองคกร  และผานทิศทางการเติบโตของ
องคกร   

ธุรกิจของบริษทัฯ ทั้งหมด  จึงมุงเนนเติบโตไปตามวตัถุประสงคของการกอตั้ง  ไมวาจะเปนการบุกเบิกการ
ผลิตหนังสือ และวารสาร ที่เปนประโยชนแตยังขาดแคลนอยู  การชวยรับจัดจําหนายหนังสือใหกับสํานักพิมพอ่ืน  
เพื่อใหหนังสือดีๆ เหลาน้ันมโีอกาสไดรับการเผยแพรดีขึ้น  อยูรอดได  แข็งแรงขึ้น  และพรอมจะผลิตหนังสือดีๆ 
ไดมากขึ้นอีก  ตลอดจนการเปดรานหนังสือ  เพื่อใหทุกชุมชนมโีอกาสไดเห็น และเขาถงึหนังสือไดงายขึ้น  การจัด
กิจกรรมเยาวชนตลอดป  และการมีสวนสําคัญในการกอตั้ง และดําเนินงาน โรงเรียนเพลินพฒันา  เพื่อใหเปน
โรงเรียนตวัอยางแนวใหมของการพัฒนาเยาวชนใหเปนกําลังสําคัญของประเทศในอนาคต 

ดังน้ัน  สําหรับชาวซีเอ็ดแลว  เร่ืองของ CSR จึงไมใชเพยีงเปนกิจกรรมเสริมขององคกรดังเชนทั่วไป  
หากแตเปนภารกิจหลักของบริษทัฯ เลย   และถือไดวาบริษัทฯ มีบทบาทอยางมากในการบุกเบกิธุรกิจหนังสือทั้ง
ในภาพรวม และในดานหนังสือสาระความรู ใหขยายฐานอยางรวดเร็ว 

บริษัทฯ ยังเชื่อมั่นดวยวา  การที่จะพฒันาใหองคกรเปนธุรกิจทีย่ั่งยืนไดน้ัน  นอกจากจะตองสามารถสราง
ผลตอบแทน และการเติบโต ที่เหมาะสมใหกับผูถือหุนแลว  บริษัทฯ ยังจะตองพัฒนาตนเองใหเปนบริษัทตวัอยาง
ที่ดี  โดยสามารถสรางสรรคผลงานที่เปนประโยชนตอสวนรวม  และเปนที่ยอมรับในวงกวาง  พนักงานมีความสุข  
รวมถงึการสงเสริมและรักษาสิ่งแวดลอมควบคูกับการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงดําเนินธุรกจิไปบนความเชื่อมโยง
ของการพฒันาธุรกิจอยางยั่งยืน ไปพรอมกับสังคมและส่ิงแวดลอม  

บริษัทฯ ไดดําเนินการกิจกรรมเพื่อสังคม  ชุมชน  และส่ิงแวดลอมตางๆ  เพิ่มเติมจากกิจกรรมปกติ  ดัง
ตัวอยางตอไปน้ี 

ดานการศึกษา  และ พัฒนาเยาวชน และบุคคลทัว่ไป  บริษัทฯ มุงมั่นทีจ่ะพฒันาธุรกจิใหสอดคลอง
กับพระราชบญัญตัิการศึกษาแหงชาติ  ในสวนที่กําหนดใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  และสนับสนุนการ
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เรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวติ  โดยบริษทัฯ มุงมั่นทีจ่ะผลิตส่ือตางๆ ที่เปนประโยชนตอการเรียนรูของคนไทย  
เยาวชนไทย  ไมวาจะเปนหนังสือ  วารสาร  และกิจกรรมตางๆ  กิจกรรมที่เก่ียวของไดแก  

• โครงการคายเยาวชน ซีเอ็ดคิดดีแคมป (SE-ED Kiddy Camp)   บริษัทฯ ไดดําเนินการจัดคายเยาวชน  
“ซีเอ็ดคิดดีแคมป” ติดตอกันเปนปที่ 4  โดยจัดทุกปดภาคการศึกษา  เปนคายเชิงวชิาการที่เนนการเรียนรู
ตามทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ผสมผสานกับกจิกรรมเสริมดานนันทนาการ  ความคิดสรางสรรค  
และจริยธรรม  ไดแก คายตะลุยโลกไดโนเสาร  คายวิทยาศาสตรการบิน  คายนักประดิษฐวทิยาศาสตร  
คายพลังจากธรรมชาต ิ คายนักธุรกิจรุนเยาว  เปนตน  ในป 2549 บริษัทฯ ไดจัดคายเยาวชน 14 คาย 
ใหกับเยาวชนไปแลวทั้งส้ิน 704 คน 

• โครงการศูนยการเรียนรูเยาวชนซีเอ็ด  SE-ED Learning Center   โดยจัดหลักสูตรเพื่อสงเสริมให
เด็กไทยเกงขึ้น  โดยเฉพาะสาขาวิชาทีจ่ําเปนตอการพัฒนาประเทศ  ผานกระบวนการเรียนรูตามการ
พัฒนาศักยภาพของสมอง (Brain Based Learning)  และใหเกิดแรงบันดาลใจทีจ่ะเรียนรูมากขึ้น  โดยใช
เวลาวางในวันหยุดแบบเชาไปเย็นกลับ   เชน  หลักสูตรวิศวกรนอย, หลักสูตรพัฒนาความคิด, หลักสูตร
คณิตคิดออกแลว เปนตน รวมถงึการจัดคาย  SE-ED English Camp  ซ่ึงเปนคายเพื่อฝกภาษาอังกฤษ 
เพื่อใหการเรียนรูภาษาอังกฤษผานการซึมซับจากส่ือหลายๆ ส่ือ   

• โครงการจัดอบรมทางวชิาการ   บริษัทฯ ดําเนินการจัดหลักสูตรฝกอบรมทางดานวศิวกรรมศาสตร  
คอมพิวเตอร   แกบคุคลทั่วไป  ในป 2549 บริษัทฯ จัดอบรมไดทั้งหมด 23 คร้ัง 

• โรงเรียนเพลินพัฒนา   บริษัทฯ ไดรวมลงทุนในโรงเรียนเพลินพัฒนาในสัดสวน 48.82 % ซ่ึงเปนโรงเรียน
หลักสูตรไทย ที่รับนักเรียนตัง้แตชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงมัธยม 6 เพื่อรวมพฒันาใหเปนโรงเรียนตัวอยาง
แนวใหมที่สามารถพัฒนาเยาวชนไทยใหมีศักยภาพเพียงพอทีจ่ะเปนกําลังสําคัญของประเทศในอนาคต 

• โครงการหนังสือเพื่อนอง   เปนโครงการบรจิาคหนงัสือที่เลือกสรรแลวใหกับหองสมุดโรงเรยีนตางๆ ที่
ขาดแคลน  ในป 2549  ไดบริจาคหนังสือใหแก  โรงเรียนทุกภาคทั่วประเทศ  มากกวา 160 โรงเรียน  
มูลคารวมกวา 7 ลานบาท  และยังไดรวมบริจาคหนงัสือ  อุปกรณการศึกษา  ผานโรงเรียนตางๆ ใน
โครงการ 1 อําเภอ 1 โรงเรียนในฝนของกระทรวงศึกษาธิการ  ซ่ึงเปนการสนับสนุนการศึกษาแกโรงเรียน
ซ่ึงถือเปนตนแบบของโรงเรยีนในฝน  ที่จะพัฒนารูปแบบโรงเรียนตางๆ ทัว่ประเทศ 

• โครงการสรางหองสมุดใหโรงเรียนที่ขาดแคลน   บริษัทฯ ไดรวมบรจิาคชั้นวางหนังสือ  อุปกรณ
การศึกษา  และหนังสือ  เพื่อสรางหองสมุดของโรงเรียนหลายแหงทัง้ในกรุงเทพฯ  และตางจังหวัด  อาทิ
เชน  หองสมุดโรงเรยีนวัดปทมุวนาราม  หองสมุดโรงเรียนศึกษาสงเคราะหสกลนคร  หองสมุดโรงเรียนอม
กอยวิทยาคม  หองสมุดโรงเรียนบานหนองสะเดา  เปนตน 

• โครงการวารสาร UpDATE   บริษัทฯ ดําเนินการผลิตวารสารรายเดือน UpDATE  มาตั้งแตป 2521  เพื่อ
นําเสนอสาระความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่นาสนใจ แกเยาวชน และผูสนใจทัว่ไป  โดยมิไดหวัง
ผลกําไร  และไดรับรางวัล  “วารสารสําหรับเยาวชนดานวิชาการ”  ติดตอกันเปนระยะเวลาหลายป 

การพัฒนาสังคม ชุมชน และสถาบันครอบครัว   บริษัทฯ ตระหนักถงึการเปนสวนหน่ึงของสังคม  
และความสําคญัของครอบครัวซ่ึงเปนพื้นฐานของชุมชน  และสังคม  บริษัทฯ จึงมุงมั่นทีจ่ะสรางสรรค และมีสวน
รวมในการสรางสังคมที่แข็งแรงอยางยั่งยืน  ดังน้ี 
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• โครงการเว็บบอรด สาํหรับพอแม  และเยาวชน ที่ www.se-ed.com   โดยมีวตัถุประสงคเพือ่เปน
ศูนยกลางระดมความคิดในการพัฒนาเด็กๆ  อีกทั้งยังเปนการแลกเปล่ียนประสบการณ  ความคดิ  และ
แบงปนความรักความเขาใจ  ทั้งเร่ืองเรียนลูก  ปรึกษาหารือทั้งเร่ืองสุขภาพจิตของลูก  รวมถึงการ
สนับสนุนใหบุตรหลานของตนเรียนรู  และศึกษาหาความถนัดเฉพาะทาง 

• โครงการหยุดสื่อไมสรางสรรค ตอเยาวชน และ สังคม   บริษทัฯ ตระหนักถึงความสําคัญกับการ
คุมครองเด็ก  โดยหนังสือ  และส่ือตางๆ ที่บริษทัผลิต  หรือนํามาจําหนายในรานหนังสือซีเอ็ดบุคเซ็น
เตอร  จะไดรับการตรวจสอบคัดกรอง  เพื่อใหเปนส่ือสีขาวสําหรับเด็ก  และเยาวชน  จึงทําใหพอแม
ผูปกครองวางใจไดวา  หากนําบตุรหลานเขามาเยี่ยมชม  หรือเลือกซ้ือสินคาในรานหนังสือซีเอ็ดบุคเซ็น
เตอร  เด็กๆ จะไดรับการปองกนัไมใหพบกบัส่ือลามกอนาจาร  หรือเปนภัยตอเด็ก  และเยาวชน 

• โครงการหยุดการละเมิดลิขสทิธิ ์  บริษัทฯ ดําเนินการผลิตหนังสือ วารสารและสื่อตางๆ  โดยให
ความสําคัญกับทรัพยสินทางปญญา  ดังน้ัน บริษัทฯ จงึมีนโยบายทีจ่ะไมผลิตสินคา  จําหนาย  หรือ
สนับสนุนผลิตภัณฑที่ละเมิดลิขสิทธิ์  โดยเด็ดขาด  รวมถึงการสงเสริม  และทําความเขาใจใหบคุคล
ทั่วไปรับทราบถงึกฎหมายที่เก่ียวของและการดําเนินการขออนุญาตใชทรัพยสินทางปญหาใหถกูตอง  

• โครงการบริจาคโลหิต   บริษัทฯ สงเสริมการรณรงคหาโลหติเพื่อใชในการรักษาผูปวย  โดยได
สนับสนุนใหบุคลากรของบริษัทฯ เขารวมกิจกรรมการบรจิาคโลหิตมาโดยตลอด 

การอนุรักษธรรมชาติและรักษาส่ิงแวดลอม   บริษัทฯ สนับสนุนโครงการดานการอนุรักษธรรมชาติ
และรักษาสิ่งแวดลอม  ในสภาพแวดลอมของการทํางานประจําวนั  ดังน้ี 

• โครงการอนุรักษพลังงาน   บริษัทฯ ริเร่ิมโครงการประหยัดพลังงานไฟฟา  โดยติดตั้งเชือกสําหรับปด – 
เปด ไฟฟาแสงสวางภายในอาคารสํานักงานทุกพื้นที่ทํางาน  เพือ่ใหพนักงานสามารถดึงเชือก  เพื่อปด – 
เปดไฟ  ไดโดยสะดวกใหสวางเฉพาะในพื้นที่ทํางานที่ตองการใชงานเทาน้ัน  เพื่อสรางความตระหนักเร่ือง
การประหยัดพลังงาน  โครงการนี้บริษัทฯ เร่ิมดําเนินงานมาตั้งแตป พ.ศ.2544 

• โครงการลดการใชกระดาษ   บริษัทฯ สงเสรมิใหพนักงานจัดเก็บเอกสารสําคัญ  หรือขอมูลทางธุรกิจใน
รูปแบบของส่ืออิเล็กทรอนิกส  เพื่อเปนการลดการใชกระดาษ  และกอใหเกิดความสะดวกในการคนหา  
โดยเริ่มตั้งแตการพฒันาระบบสารสนเทศ และกระบวนการทาํงานใหมทั้งองคกร  ใหลดขั้นตอนการทํางาน  
และลดการใชกระดาษ   โดยในภาพรวม บริษทัฯ สามารถลดปริมาณการใชกระดาษไดไมนอยกวา 1000 
รีมตอเดือน  นอกจากนั้น  บริษทัฯ ยงันําซองพลาสติกมาใชในการจัดสงเอกสารระหวางหนวยงาน  เพื่อลด
การใชซองเอกสารกระดาษ 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล   บริษัทฯ สงเสริมการพฒันาบคุลากรใหมีคุณภาพ  และมีคุณคาตอสังคม  
และการพัฒนาประเทศ  โดยยึดมั่นในแนวทางใหพนักงานทํางานดวยความสุข  โดยการสรางบรรยากาศในการ
ทํางาน  การดูแลพนักงานอยางเสมอภาพ  โดยมผีลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเปนธรรม 

• โครงการพัฒนาการศึกษาและฝกอบรม   บริษัทฯ สงเสริมใหมีการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณคาตอสังคม
และส่ิงแวดลอม  โดยมุงหวงัใหบุคลากรมีความรู  ความสามารถ  และมคีุณธรรม  เพื่อสรางธุรกิจที่เปน
ธรรมอยางยั่งยืน  และเพ่ือรองรับการแขงขันในอนาคต  ซ่ึงนอกจากการพัฒนาความรูดานธุรกิจแลว  
บริษัทฯ ยังจัดใหบุคลากรเขารับการอบรมดานธรรมะ  และการฝกสมาธิ  ในโครงการเจริญสติ  ณ สถาน
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ปฏิบัติธรรม  “เสถียรธรรมสถาน”  อยูเปนประจําทุกป  และจัดกิจกรรมเพื่อฟงธรรมะบรรยายจากพระนัก
ปฏิบัติทีม่ีชื่อเสียงในโอกาสพิเศษตางๆ  เชน  กิจกรรมรับธรรมสุขใจ 

โครงการสงเสริมการสรางสมาธิผานบทเพลง   บริษัทฯ สงเสริมการสรางสมาธใินการทํางานของ
บุคลากร  โดยการเปดเพลงบรรเลงโมสารททีค่ัดเลือกมาพิเศษ  ในระหวางเวลาการทํางาน  เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
ในการทํางาน  อีกทั้งยงัชวยผอนคลายความตึงเครียดจากการทาํงาน 

10. การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการ  และผูบริหารของบริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในอยางตอเน่ือง  โดย
มุงเนนใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อ
ประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงาน  ตลอดจนการดูแลรักษาทรัพยสิน  การลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น  การ
ปองกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ การจัดการดานการเงิน  การบริหารความเส่ียง  และการกํากับการดูแล
การปฏิบัติงาน  เพื่อใหเกิดความมั่นใจไดอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค  สามารถสรางมูลคาเพิ่มสูงสุดไดในระยะยาว  นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ  และผูบริหารของ
บริษัทฯ ไดพยายามสงเสริมและผลักดันใหบริษัทฯ มีการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎ  ระเบียบ  และขอบงัคบัตางๆ  
ของกฎหมาย  เพื่อปองกันไมใหเกิดผลเสียหายตอบริษัทฯ  

ที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังที่ 5/2549 เมื่อวันที ่7 พฤศจิกายน  2549  ไดประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ  ทัง้น้ีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ทานไดเขารวมประชมุ  โดยสามารถสรุป
ความเหน็เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน ออกเปน 5 สวน  ดังน้ี 

สวนที่ 1  องคกรและสภาพแวดลอม   เปาหมายการดําเนินธุรกิจของบริษทัฯ กําหนดขึ้นมาอยาง
รอบคอบ  ชัดเจน  มีความเปนไปได  และสามารถวัดผลได  โดยแบงเปนแผนระยะส้ัน 1 ป  และแผนระยะยาว 3 
ป  ทั้งน้ีบริษัทฯ มีการจัดโครงสรางองคกร  ที่เอ้ืออํานวยตอการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายที่ตัง้ไว  และมี
ขอกําหนดและบทลงโทษ  หามฝายบรหิารและพนักงาน  ปฏิบตัิตนในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนกับกิจการ  อยางไรก็ตาม  บริษัทฯ มีนโยบายและระเบียบวธิีปฏิบตัิงานในธุรกรรมดานการเงิน  การ
จัดซ้ือและการบริหาร  ทั้งน้ีในการจัดทํานโยบายและแผนการปฏิบัติงานดังกลาว  จะคาํนึงถึงความเปนธรรมตอ   
คูคา  เพื่อประโยชนของบริษัทฯ ในระยะยาว 

สวนที่ 2  การบริหารความเสี่ยง   การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ กระทําโดยการประเมนิความเส่ียง
ในการประกอบธุรกิจ  ทัง้ที่เปนปจจยัภายในและปจจัยภายนอกอยางสม่ําเสมอ  โดยคณะทํางานซึ่งประกอบดวย  
ผูชวยกรรมการผูจัดการ  ในสายงานที่เก่ียวของกบัแตละความเส่ียง  และหวัหนางานในแตละหนวยงานที่เก่ียวของ  
จะวิเคราะหถึงสาเหตุทีท่ําใหเกิดปจจยัความเส่ียงตางๆ การกําหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง  รวมถงึติดตามการ
ปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง 

สวนที่ 3  การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  การปฏิบัติงานของฝายบรหิาร  มกีาร
แบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบดานการอนุมัติ  การบันทึกรายการบัญชแีละขอมูลสารสนเทศ  และการดูแลจัดเก็บ
ทรัพยสิน  ออกจากกันโดยเด็ดขาด  ทั้งน้ีการอนุมตัิการทําธุรกรรมใดๆ จะอนุมตัิโดยกรรมการผูมีอํานาจ 2 ใน 3 
ทาน 
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การอนุมัติการทําธุรกรรมของบรษิัทฯ กับผูถือหุนรายใหญ  กรรมการ  ผูบริหาร  หรือผูที่เก่ียวของกับ
บุคคลดังกลาว  จะคํานึงถงึประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และพจิารณาเสมือนเปนรายการที่กระทํากับ
บุคคลภายนอก 

สวนที่ 4  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล  บริษัทฯ จัดใหมีขอมูลที่สําคัญตางๆ อยาง
เพียงพอ  เพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ อยางไรก็ตาม  บางครั้งบริษัทฯ ไมสามารถจัดสง
ขอมูลทางการเงิน  เพื่อประกอบการพิจารณาในการประชมุ  ใหแกกรรมการไดพรอมกับหนังสือนัดประชุม  ที่ได
จัดสงใหกรรมการลวงหนากอนวนัประชุมโดยเฉล่ีย 7 วัน  

เอกสารประกอบการบันทึกบัญชแีละบัญชีตางๆ จัดเก็บไวอยางเปนหมวดหมู  และจัดขึ้นตามนโยบายบญัชี
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ 

สวนที่ 5  ระบบการติดตาม  บริษัทฯ จัดใหมีการติดตามผลการดําเนินงาน  โดยเปรียบเทียบกับ
เปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ไดตัง้ไวเปนรายไตรมาส  การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในมี
ขึ้นอยางสม่ําเสมอ  โดยผูตรวจสอบภายในตองจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ  เสนอโดยตรงตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  หากมีการตรวจพบขอบกพรองอันเปนสาระสําคัญ  จะตองรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบใน
ระยะเวลาอันควร  รวมถงึการรายงานความคืบหนาในการปรบัปรุงขอบกพรองดังกลาว 

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบ  ไดใหความเห็นเกี่ยวกับการประเมินประสิทธภิาพ  การควบคุมภายใน
ดานบัญชขีองบริษัทฯ วาไมพบจุดออนที่เปนสาระสําคัญในระบบการควบคมุภายในดานบญัช ี
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11. รายการระหวางกัน 

รายการระหวางกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่มคีวามเกี่ยวโยงกันทีม่ีสาระสําคัญ  มีดังน้ี 

11.1 รายการระหวางกันสําหรับป สิ้นสุดวันเดียวกันของป 2549 2548 และ 2547 

(ก)  รายไดและคาใชจายระหวางกัน 

**   ในไตรมาส 2 ป 2548  บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) ซึง่เปนผูถือหุนรายใหญของบรษิัทฯ ไดจําหนายเงินลงทุนใน
หุนสามัญของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) ใหแกบรษิัทแหงหนึ่ง  และไดมีการโอนกรรมสิทธ์ิเม่ือวันที่ 20 มิถุนายน 2548 

 ประเภทกิจการ ลักษณะความสัมพันธ สําหรับป 
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

   2549 2548 2547 
   พันบาท พันบาท พันบาท 

ดอกเบี้ยรับ      

บริษัท เพลินพัฒน จํากัด โรงเรียนเอกชน บริษัทรวม 107 505 - 
มูลคาซ้ือสินคา      
บริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด สํานักพิมพผูผลิต

วารสารเทคนิคและ
คูมือวิศวกร 

บริษัทรวม 1,678 2,903 2,412 

บริษัท เนชั่นบุคส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด สื่อและสิ่งพิมพ บริษัทที่เก่ียวของกับ  
ผูถือหุน (ป 2547) 

31,357** 28,027** 31,594 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดียกรุป จํากัด 
(มหาชน) 

สื่อและสิ่งพิมพ ผูถือหุน (ป 2547) 34,718** 30,120** 4,252 

บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท 
จํากัด 

สื่อและสิ่งพิมพ บริษัทที่เก่ียวของกับ 
ผูถือหุน (ป 2547) 

19,294** 11,140** 10,220 

บริษัท เนชั่น  บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น 
จํากัด 

สื่อและสิ่งพิมพ บริษัทที่เก่ียวของกับ 
ผูถือหุน (ป 2547) 

 1,180**  2,021**    338 

บริษัท บลิส พับลิชชิ่ง จํากัด สื่อและสิ่งพิมพ บริษัทที่เก่ียวของกับ  
ผูถือหุน 

12,655 6,381 6,493 

บริษัท จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) สื่อและสิ่งพิมพ ผูถือหุน 231 8 282 
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(ข)  สินทรัพยและหน้ีสินระหวางกัน 

 ประเภทกิจการ ลักษณะความสัมพันธ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

   2549 2548 2547 
   พันบาท พันบาท พันบาท 

เงินใหกูยืมแกบริษัทรวม      

บริษัท เพลินพัฒน จํากัด โรงเรียนเอกชน บริษัทรวม    
ยอดตนงวด   9,000 - - 
ใหกูเพิ่มระหวางงวด   - 9,000 - 
รับชําระคนืระหวางงวด   (9,000) - - 
ยอดปลายงวด   - 9,000 - 

ดอกเบ้ียคางรับ      
บริษัท เพลินพัฒน จํากัด โรงเรียนเอกชน บริษัทรวม -   174 - 

      
 ประเภทกิจการ ลักษณะความสัมพันธ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
   2549 2548 2547 
   พันบาท พันบาท พันบาท 

เจาหนี้การคา      
บริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด สํานักพิมพผูผลิต

วารสารเทคนิค       
และคูมือวิศวกร 

บริษัทรวม 1,780 2,088 2,119 

บริษัท เนชั่นบุคส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  สื่อและสิ่งพิมพ บริษัทที่เกี่ยวของกับ 
ผูถือหุน (ป 2547) 

13,213** 12,817** 9,664 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดียกรุป จํากัด (มหาชน) สื่อและสิ่งพิมพ ผูถือหุน (ป 2547) 1,521** 4,280** 1,322 
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด สื่อและสิ่งพิมพ บริษัทที่เกี่ยวของกับ 

ผูถือหุน (ป 2547) 
13,584** 13,263** 8,296 

บริษัท บลิส พับลชิชิ่ง จํากัด สื่อและสิ่งพิมพ บริษัทที่เกี่ยวของกับ 
ผูถือหุน 

2,537 1,708 3,470 

**  ในไตรมาส 2 ป 2548  บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบรษิัทฯ  ไดจําหนายเงินลงทุน

ในหุนสามัญของบรษิัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)  ใหแกบริษัทแหงหนึ่ง  และไดมีการโอนกรรมสิทธ์ิเม่ือวันที่ 20 มิถุนายน 
2548 

11.2  ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน   ทางบริษัทฯ กําหนดให

รายการระหวางกันทีม่ีสาระสําคัญระหวางบริษทัฯ กับบริษัทยอย  บริษัทรวม  และบริษัทที่เก่ียวของกัน  รวมถึง
บุคคลที่เก่ียวโยงกัน  ผานที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติ  เพื่อดูแลใหรายการระหวางกันเปนไป
อยางยุตธิรรม  มีนโยบายการกาํหนดราคาที่เหมาะสม  ซ่ึงสามารถเปรียบเทยีบไดกับรายการทีเ่กิดขึ้นกับ
บุคคลภายนอก  และไมมีการถายเทผลประโยชนระหวางบริษทัฯ บริษัทยอย บริษัทรวม  หรือบคุคลที่เก่ียวของ 
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11.3  มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน   ในกรณีที่บริษัทฯ มีการ

เขาทํารายการระหวางกันกับผูบริหาร  หรือผูถือหุน  หรือบุคคลที่เก่ียวโยงกัน  บริษัทฯ จะพิจารณาถึงขนาดของ
รายการเปนสําคัญ  กลาวคือ  กรณีที่รายการดังกลาวมขีนาดของรายการไมอยูในเกณฑที่กําหนดโดยตลาด
หลักทรัพยฯ  คณะกรรมการไดมอบหมายใหกรรมการบรษิัทฯ  ที่เปนผูบริหาร ซ่ึงประกอบดวย  นายทนง  โชติสร
ยุทธ  นายวิบูลยศักด์ิ  อุดมวนิช  และ นายพงษศักด์ิ ศวิะภทัรกําพล  สามารถเขาทํารายการดังกลาวได  โดยให
กรรมการจํานวนสองในสามทานขางตน  ลงลายมือชื่อรวมกัน 

ผูบริหารหรือผูถือหุน  ที่มีสวนกรณีในรายการทีม่ีขนาดของรายการเขาเกณฑที่กําหนดโดยตลาด
หลักทรัพยฯ ใหดําเนินการตามหลักเกณฑของประกาศที่เก่ียวของดังกลาวโดยเครงครัด 

ทั้งน้ีการอนุมัติรายการระหวางกนั  ที่มีผูบริหารหรือผูถือหุน  ทีม่สีวนไดเสียที่เก่ียวของน้ัน  จะอนุมัตโิดยไม
มีผูมีสวนไดเสียลงมติอนุมัติดวย 

11.4  นโยบายและแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต   บริษัทฯ อาจมกีารทํา

รายการระหวางกันกับผูถือหุนรายใหญ  และกับผูบริหารของบรษิัทฯ ในอนาคต  ซ่ึงรายการที่เกิดขึ้นจะเปนในรูป
ของการทําสัญญาเชาพื้นที่  สัญญาบริการ  และสัญญาลิขสิทธิ ์ ซ่ึงเปนไปเพื่อประโยชนทางการคาของบรษิัทฯ 
เทาน้ัน  โดยบริษทัฯ จะเปดเผยชนิด  และมูลคาของรายการระหวางกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมคีวามขัดแยง 
ภายใตประกาศและขอบังคบัของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย  และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

12.  ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

12.1  ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในระยะ 3 ปที่ผานมา 

(ก) สรุปรายงานการสอบบัญชี 

• การตรวจสอบงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม 2549 และ 2548   ผูสอบบัญชีไดแสดง
ความเห็นแบบไมมีเงื่อนไขตองบการเงินดังกลาว  ทัง้น้ีผูสอบบญัชี คือ  นางสาวสุกัญญา  สุธีประเสริฐ  บริษัท
สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด  

• การตรวจสอบงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม 2547   ผูสอบบญัชีไดแสดงความเห็นแบบไม
มีเงื่อนไขตองบการเงนิดังกลาว  ทั้งน้ีผูสอบบัญชี คือ  นางสาวซซูาน  เอ่ียมวณิชชา  บริษทัสํานักงาน เอ เอ็ม 
ซี จํากัด  
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(ข)  ตารางสรุปงบการเงิน 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
งบดุล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549  2548  และ 2547 
 พันบาท 

สินทรัพย 2549 2548 2547 
สินทรัพยหมุนเวียน 
     เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 290,689 269,776  93,721 
     เงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ (สุทธิจากคาเผื่อการปรับมูลคา) 194,793 182,719 161,939 
     ลูกหน้ีการคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ 89,195 83,939 83,741 
     เงินใหกูยืมแกบริษัทรวม  - 9,000  - 
     สินคาคงเหลือ-สุทธิ 231,005 226,027 153,488 
     สินทรัพยหมุนเวียนอื่น    
        คาลิขสิทธ์ิจายลวงหนา-สุทธิ 17,735 16,736 11,613 
        สินทรัพยหมุนเวียนอื่น   22,461 18,930 15,802 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 845,878 807,127 520,304 
สินทรัพยไมหมุนเวียน 
     เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 89,330 50,651 34,837 
     ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 264,067 255,282 241,943 
     สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ 154,294 166,862 137,009 
     สินทรัพยอื่น    
        ทรัพยสินรอจําหนาย-สุทธิ 19,200 21,000 21,000 
        ที่ดินที่ไมไดใชดําเนินงาน-สุทธิ 33,784 32,367 32,433 
       เงินคํ้าประกันและเงินมัดจํา 49,666 47,143 68,129 
        สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 21,277 15,534 3,047 
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 631,618 588,839 538,398 
             รวมสินทรัพย 1,477,496 1,395,966 1,058,702 
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
งบดุล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 2548 และ 2547 
 พันบาท 

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน 2549 2548 2547 
หน้ีสินหมุนเวียน 
     เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 2,013 12,032 11,474 
     เจาหน้ีการคาและตั๋วเงินจาย 649,799 648,571 432,742 
      คาใชจายคางจาย 55,390 27,903 25,276 
      คาลิขสิทธ์ิคางจาย 16,632 15,203 13,003 
      ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 46,088 40,137 22,626 
      อื่น ๆ  37,013 33,784 35,836 
                  รวมหน้ีสินหมุนเวียน 806,935 777,630 540,957 
หน้ีสินไมหมุนเวียน    
      หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น  5,551 5,036 2,669 
                  รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 5,551 5,036 2,669 
             รวมหน้ีสิน 812,486 782,666 543,626 
สวนของผูถือหุน 
      ทุนจดทะเบียน 
               หุนสามัญ 348,128,690 หุน @ 1.00 บาท 348,129 348,129 348,129 
      ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว    
               หุนสามัญ 332,894,970 หุน @ 1.00 บาท 332,895 - - 
               หุนสามัญ 322,135,910 หุน @ 1.00 บาท - 322,136 - 
               หุนสามัญ 314,152,170 หุน @ 1.00 บาท - - 314,152 
      สวนเกินมูลคาหุน 149,420 147,776 144,389 
      สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย 31,047 17,344 19,484 
      กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผ่ือขาย (5,571) (5,757) (5,558) 
      กําไรสะสม     
      จัดสรรแลว    
            สํารองตามกฎหมาย 35,627 35,627 32,086 
            สํารองหุนซ้ือคืน 122,641 122,641 122,641 
      ยังไมไดจัดสรร 121,592 96,174 10,523 
      หัก หุนทุนซ้ือคืน 19,783,600 หุน มูลคาหุนละ 6.20 บาท (122,641) (122,641) (122,641) 
            รวมสวนของผูถือหุน 665,010 613,300 515,076 
                 รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 1,477,496 1,395,966 1,058,702 
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
งบกําไรขาดทุน 

สําหรับป สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2549 2548 และ 2547 
พันบาท 

 2549 2548 2547 
รายไดจากการดําเนินงาน 
       รายไดจากการขาย 3,680,704 3,365,002 2,833,648 
       รายไดอื่น 45,042 24,615 21,116 
       สวนแบงกําไรในบริษัทรวม - 1,513 1,576 
                   รวมรายได 3,725,746 3,391,130 2,856,340 
คาใชจายจากการดําเนินงาน    
       ตนทุนขาย 2,520,718 2,332,845 1,981,604 
       คาใชจายในการขายและบริหาร 901,600 790,284 704,327 
      คาตอบแทนกรรมการ 4,522 3,593 3,114 
       สวนแบงขาดทุนในบริษัทรวม 5,320 - - 
                  รวมคาใชจาย 3,432,160 3,126,722 2,689,045 
กําไรกอนดอกเบี้ยจาย    
       และภาษีเงินไดนิติบุคคล 293,586 264,408 167,295 
ดอกเบี้ยจาย (197) (157) (239) 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (84,198) (76,337) (50,095) 
กําไรสุทธิ 209,191 187,914 116,961 

    
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน  (บาท) 0.67 0.63 0.41 
กําไรตอหุนปรับลด  (บาท) 0.65 0.59 0.38 
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 

                                                                                                                                                       สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549  2548  และ 2547                            
                                                                                                (หนวย : บาท) 

  ทุนเรือนหุนที่ออก สวนเกิน สวนเกินทุน กําไร (ขาดทุน) กําไรสะสม 

 และเรียกชําระแลว มูลคาหุน จากการตีราคา ที่ยังไมเกิดขึ้นใน 

      สินทรัพย หลักทรัพยเผื่อขาย 

จัดสรรแลว ยังไมจัดสรร หุนทุนซื้อคืน 
รวม 

 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2547 255,071 107,830 21,954  1,078  25,132 154,979 - 566,044 
คาเสื่อมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย - - (2,470) - - - - (2,470) 
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย - - - (6,636) - - - (6,636) 

รายการที่ยังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน 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) - - 
จัดสรรสํารองหุนทุนซื้อคืน - - - - 122,641 (122,641) - - 
เงินปนผลจาย - - - - - (131,822) - (131,822) 
ซื้อคืนหุนสามัญ - - - - - - (122,641) (122,641) 
กําไรสุทธิสําหรับป - - - - - 116,961 - 116,961 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2547 314,152 144,389 19,484 (5,558) 154,727 10,523 (122,641) 515,076 

คาเสื่อมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย - - (2,140) - - - - (2,140) 
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย - - - (199) - - -    (199) 
รายการที่ยังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน 314,152 144,389 17,344 (5,757) 154,727 10,523 (122,641) 512,737 
ผูถือหุน กรรมการ และพนักงานใชใบสําคัญแสดงสิทธิ    7,984    3,387 - - - - - 11,371 
จัดสรรสํารองตามกฎหมายระหวางงวด - - - - 3,541 (3,541) - - 
เงินปนผลจาย - - - - - (98,722) - (98,722) 
กําไรสุทธิสําหรับป - - - - - 187,914 - 187,914 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 322,136 147,776 17,344 (5,757) 158,268 96,174 (122,641) 613,300 
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย – ขายระหวางงวด - - 13,942 - - - -  13,942 

คาเสื่อมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย - - (239) - - - - (239) 

ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย - - - 186 - - -  186 

รายการที่ยังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน 322,136 147,776 31,047 (5,571) 158,268  96,174 (122,641) 627,189 

ผูถือหุน กรรมการ และพนักงานใชใบสําคัญแสดงสิทธิ 10,759  1,644 - - - - - 12,403 

เงินปนผลจาย  - - - - -      (183,773) - (183,773) 

กําไรสุทธิสําหรับป - - - - -  209,191 -  209,191 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2549 332,895 149,420 31,047 (5,571) 158,268 122,641 (122,641) 665,010 
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด 

สําหรับป สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2549 2548 และ 2547 
พันบาท 

 2549 2548 2547 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
     กําไรสุทธิ 209,191 187,914 116,961 
     ปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย) จากการดําเนินงาน    

(กําไร) ขาดทุนจากการขายที่เกิดขึ้นจริงในหลักทรัพยเผ่ือขาย 3,111  (978) 1,553 
หน้ีสงสัยจะสูญ (หน้ีสูญรับคืน)  1,436   403  (720) 
ขาดทุนจากประมาณการรับคืนสินคา (โอนกลับบัญชี)  2,081  (113) (211) 
ขาดทุนจากสินคาสูญหาย 49,378 32,662 26,259 
ขาดทุนจากสินคาเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวชา 537 9,967 6,812 
ขาดทุนจากการทําลายสินคา 392 - - 
บริจาคสินคา 4,429 - - 
ขาดทุนจากสินคาถูกนํ้าทวม 3,473 - - 
คาเสื่อมราคา-สินทรัพยที่ใชในการดําเนินงาน 77,559 76,106 64,086 
คาเสื่อมราคา-สินทรัพยที่ไมใชในการดําเนินงาน 66 66 66 
สิทธิการเชาอาคารตัดจาย 12,567 12,237 9,400 
โอนกลับรายการขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพยที่ไมใชดําเนินงาน (1,483) - - 
รายการปรับปรุงจากการเคลียรบัญชีลูกหน้ีการคา (289) 621 - 
รายการปรับปรุงจากการเคลียรบัญชีเจาหน้ีการคา - 8,557 1,686 
สวนแบง (กําไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 5,320 (1,513) (1,576) 
(กําไร) ขาดทุนจากการตัดจายลิขสิทธ์ิจายลวงหนา 603 - - 
บริจาคทรัพยสิน 7 521 36 
ขาดทุนจากการตัดจําหนายทรัพยสิน 2,056 506 - 
กําไรจากการขายสินทรัพย - (514) (181) 
ขาดทุนจากการตีราคาทรัพยสิน 1,800 - - 

             กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนใน    
             สินทรัพยและหน้ีสินจากการดําเนินงาน 372,234 326,442 224,171 
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด 

สําหรับป สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2549 2548 และ 2547 
 พันบาท 
 2549 2548 2547 
        (เพ่ิมขึ้น) ลดลงในลูกหน้ีการคาและตั๋วเงินรับ (8,484) (1,110) (3,695) 
        (เพ่ิมขึ้น) ลดลงในสินคาคงเหลือ ( 63,186) (115,623) (49,348) 
        (เพ่ิมขึ้น) ลดลงในคาลิขสิทธ์ิและคาแปลจายลวงหนา (1,601) (5,124) 157 
        (เพ่ิมขึ้น) ลดลงในสินทรัพยหมุนเวียนอื่น (3,531) (3,127) (4,662) 
        (เพ่ิมขึ้น) ลดลงในสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (5,744) (42,704) 955    
        (เพ่ิมขึ้น) ลดลงในเงินคํ้าประกันและเงินมัดจํา (2,522)  20,986  (34,847) 
        เพ่ิมขึ้น (ลดลง) ในเจาหน้ีการคาและตั๋วเงินจาย   1,229 207,272 13,886 
        เพ่ิมขึ้น (ลดลง) ในภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย   5,951   17,511  (13,551) 
        เพ่ิมขึ้น (ลดลง) ในคาใชจายคางจายอื่น 27,486 2,642 8,388 
        เพ่ิมขึ้น (ลดลง) ในคาลิขสิทธ์ิคางจาย     1,429 2,200 (2,905) 
        เพ่ิมขึ้น (ลดลง) ในหน้ีสินหมุนเวียนอื่น   3,229  (2,066) 5,827 
        เพ่ิมขึ้น (ลดลง) ในหน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น   515 2,367 510 
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) ในกิจกรรมดําเนินงาน 327,005 409,666 144,886 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
        ซ้ือหลักทรัพยเผ่ือขาย (35,000) (20,000) (211,396) 
        เงินสดรับจากการขายหลักทรัพยเผ่ือขาย 20,000      -  298,319 

  (เพ่ิมขึ้น) ลดลงในเงินใหกูยืมแกบริษัทรวม 9,000 (9,000) - 
  (เพ่ิมขึ้น) ลดลงในเงินลงทุนบริษัทรวม (45,000) (15,000) - 

        เงินปนผลรับจากบริษัทรวม  1,000 700 700 
        ซ้ือสินทรัพย (74,704) (92,157) (86,642) 
        เงินสดรับจากการขายสินทรัพย - 514 182 
        เงินสดจายซ้ือสิทธิการเชา - (11,874) (30,534) 
เงินสดสุทธิไดรับ (ใชไป) ในกิจกรรมการลงทุน (124,704) (146,817) (29,371) 
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด 

สําหรับป สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2549  2548 และ 2547  
พันบาท 

    2549    2548    2547 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
        เพ่ิมขึ้น (ลดลง) ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (10,018) 557* (9,346)* 
        เงินสดรับจากผูมาใชใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญเพ่ิม 12,403 11,371 95,640 
        ซ้ือคืนหุนสามัญ - - (122,641) 
        จายเงินปนผล ( 183,773) ( 98,722) (131,822) 
     เงินสดสุทธิไดรับ (ใชไป) ในกิจกรรมการจัดหาเงิน ( 181,388) ( 86,794) (168,169) 

เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)  20,913 176,055 (52,654) 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันตนงวด 269,776  93,721 146,375 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นงวด 290,689 269,776*  93,721* 
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพ่ิมเติม    
     1.  เงินสดที่จายในระหวางปสําหรับ    
         ดอกเบี้ยจาย 197 157 239 
         ภาษีเงินไดนิติบุคคล 78,246 58,826 63,073 
     2. รายละเอียดเพ่ิมเติมในรายการที่ไมเปนตัวเงิน 

2.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 2548 และ 2547  บริษัทฯ ไดปรับปรุงรายการกําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจาก  
การปรับมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย  กับสวนของผูถือหุนจํานวนเงิน (0.20)  ลานบาท (6.64) ลานบาท  
และ 0.36 ลานบาท  ตามลําดับ 

2.2 สําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2548  บริษัทฯ ไดโอนเงินมัดจําคาสิทธิการเชาอาคาร  จํานวนเงิน 30.22 
     ลานบาท  เปนสิทธิการเชาอาคาร  เน่ืองจากไดมีการโอนกรรมสิทธ์ิในไตรมาส 1 ป 2548 แลว 

    3. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย 
                                                                                                                พันบาท 
             2549 2548 2547 
            เงินสด  17,110 14,935 15,941 
            เงินฝากธนาคาร (อายุไมเกิน 3 เดือน)  97,579 140,841  77,780 
          พันธบัตรรัฐบาล (อายุไมเกิน 3 เดือน) 176,000 114,000 - 
                       รวม 290,689 269,776  93,721 

    
หมายเหตุ  *  งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548  และ  2547  ไดมีการจัดประเภทบัญชีใหม   
เพ่ือประโยชนในการเปรียบเทียบกับงบการเงินสําหรับป  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549  ในสวนของบัญชีเงินเบิก 
บัญชีไปเปนบัญชีเงินสด  และรายการเทียบเทาเงินสด  จํานวน 46.30 ลานบาท  และ 49.11 ลานบาท  ตามลําดับ 
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 (ค)  อัตราสวนทางการเงิน 

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio) 
อัตราสวน 2549 2548 2547 

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.05 1.04 0.96 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.71 0.71 0.66 
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.41 0.58 0.26 
อัตราหมุนเวียนลูกหน้ีการคา (เทา) 4.53 4.50 4.13 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย (วัน) 79 80 87 
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 9.16 10.05 10.69 
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)  39 36 34 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหน้ี (เทา) 3.88 4.31 4.66 
ระยะเวลาชําระหน้ี (วัน) 93 84 77 
Cash Cycle (วัน) 25 32 44 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร ( Profitability Ratio) 
อัตราสวน 2549 2548 2547 

อัตรากําไรขั้นตน (%) 31.52 30.67 30.09 
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 7.98 7.86 5.90 
อัตรากําไรอื่น (%) 1.21 0.77 0.79 
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%) 111.38 154.94 86.60 
อัตรากําไรสุทธิ (%) 5.61 5.54 4.09 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 32.73 33.31 21.64 

  

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)    
อัตราสวน 2549 2548 2547 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 20.43 20.74 15.12 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) 71.22 68.97 66.64 
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.65 0.66 0.65 

   

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)    
อัตราสวน 2549 2548 2547 

อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.22 1.35 1.15 
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา) 2,091.06 3,100.98 817.39 
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (cash basis) 1.27 2.15 0.66 
อัตราการจายเงินปนผล (%)** 93.81 99.11 71.03 

หมายเหตุ  **  เปนอัตราเงินปนผลที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยยังรอการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญ
ประจําป  ในวันที่ 25 เมษายน 2550  และคํานวณจากจํานวนหุนสามัญ  ณ วันที่ 26 มกราคม 2550 
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12.2 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 
สถานการณธุรกิจส่ิงพิมพในป พ.ศ.2549   

สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยในป 2549 ที่ผานมา  ยังคงเปนชวงเวลาที่ภาวะเศรษฐกิจมีการ
ขยายตัวทีช่ะลอตวัลงอีก  เพราะประสบปญหาหลายดานพรอมกัน  ที่สงผลกระทบในเชิงลบตอความเชื่อมั่นของ
ผูบริโภคภายในประเทศ  และการลงทุนของนักลงทุน  ไมวาจะเปนผลจากภาวะความผันผวนของราคาน้ํามันใน
ตลาดโลก  ภาวะเงินเฟอที่เพิม่สูงขึ้น  ภาวะน้ําทวมในหลายจังหวัด  ประกอบกับปญหาความไมสงบในภาคใตทีท่วี
ความรุนแรงเพิม่สูงขึ้น  ที่สําคัญที่สุดอีกอยางหน่ึง คือ ภาวะการเมืองทีข่าดเสถียรภาพ  เร่ิมตัง้แตการมีปญหาขัดแยง
ทางการเมืองซ่ึงตอเน่ืองมาจากป 2548  และรุนแรงมากขึ้นนับแตเดือนกุมภาพันธเปนตนมา  จนกระทั่งการเกิดการ
รัฐประหาร  และเกิดการเปล่ียนแปลงทางการเมืองในเดือนกันยายน 

ปจจยัดังกลาวสงผลกระทบทําใหอุปสงคในประเทศเกิดการชะลอตัวลง  ประชาชนลดการใชจาย  มีภาวะความ
ตึงเครียดทางจติใจ  และไมแนนอนในทิศทางของประเทศ  ทําใหอารมณในการจับจายใชสอยลดลง  ประชาชนเขา
ศูนยการคานอยลง  เหลาน้ีสงผลกระทบตอธุรกิจคาปลีกที่อยูตามศูนยการคาเปนอยางมาก  ทําใหเห็นภาพภาวะความ
ซบเซาในอุตสาหกรรมคาปลีกในภาพรวมไดชัดตลอดป 2549  และมากขึ้นในชวงปลายป  จงึนับไดวาเปนปที่เหน่ือย
ที่สุดปหน่ึงของผูประกอบการธุรกิจคาปลีก  

อยางไรก็ตาม ดวยความเขมแขง็ในโครงสรางพื้นฐานของประเทศ  และการมพีิธีเฉลิมฉลองการครองราชย
ครบ 60 ป อยางยิ่งใหญ  ที่กระตุนความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว  ที่ทาํให
ประชาชนพรอมใจกันใสเส้ือเหลืองในทุกวันจันทรหลังพระราชพธิี   ซ่ึงมีสวนกระตุนการคาปลีกในสวนที่เก่ียวของกับ
งานพระราชพธิี  จึงทําใหยังคงมกีารเติบโตทางเศรษฐกิจในอัตรา 4.5%  ซ่ึงยังถือวายังอยูในระดับที่นาพึงพอใจในระดับ
หน่ึง 

ธุรกิจหนังสือในป 2549  ยังคงมกีารเติบโตอยางตอเน่ือง  แมคาดวาจะมีการเติบโตทีช่ะลอตวัลงเชนเดียวกับ
คาปลีกอ่ืน  โดยแรงผลักดันการเติบโตที่สําคัญมาจากการที่มีรานหนังสือเครือขายเปดเพิม่ขึ้นมากกวาปกตมิาก  
โดยเฉพาะรานหนังสือสะดวกซือ้ขนาดเล็ก  โดยมาจากผูประกอบการรายใหญที่ดําเนินธุรกิจรานสะดวกซื้อ  และมีการ
เปดรานหนังสือขนาดใหญในศูนยการคาขนาดใหญที่เพิ่งเปดในป 2549   ประกอบกับมีการเติบโตของสํานักพิมพขนาด
เล็กและขนาดกลางมากขึ้น    

สวนปริมาณหนังสือใหมที่ผลิตขึน้ในป 2549 ที่สงเขาสูระบบรานหนังสือ  บริษทัฯ คาดวามจีํานวนประมาณ 
30.7 เลมตอวัน  ซ่ึงลดลงจากป 2548 ที่ออกหนังสือใหมประมาณ 31.9 เลมตอวัน  โดยสํานักพมิพมีการระมัดระวงัการ
ผลิตหนังสือใหตรงกับความตองการของตลาดมากขึ้น ซ่ึงจะสงผลดีใหธุรกจิหนังสือมีประสิทธภิาพการจําหนายดีขึ้นใน
อนาคต   

สมาคมผูจัดพมิพและผูจําหนายหนังสือแหงประเทศไทย  (The Publishers and Booksellers Association of 
Thailand) คาดวา  ธุรกิจหนังสือมีการเติบโตประมาณ 10-12% ในป 2549  และตลาดหนังสือรวมทั้งประเทศ (รวม
หนังสือเรียน)  มมีูลคาตลาดรวมในราคาปกอยูระหวาง 16,500~16,800 บาทในป 2549  และคาดการณวาคนไทยอาน
หนังสือโดยเฉล่ียประมาณ 1.7 เลมตอคนตอป  และคาดวามีการใชเงินซ้ือหนังสือประมาณ 260 บาทตอคนตอป    ซ่ึง
จากสถิติเหลาน้ี จะเห็นวายงันอยมาก  และสะทอนวาตลาดธุรกจิหนังสือโดยรวมยงัมีศักยภาพเติบโตไดอีกหลายเทาตัว
เมื่อเทียบกับประเทศทีพ่ัฒนาแลว        
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การที่มีผูมาใหมเขามามากขึ้น  และรายเดิมมีการปรับปรุงใหดีขึน้อยางตอเน่ือง  สงผลใหเกิดการกระตุนความ
ตองการของตลาดมากขึ้น  และทําใหฐานตลาดใหญขึ้น  ซ่ึงเปนผลดีตอภาพรวมของธุรกิจหนังสือ 

สวนตลาดนิตยสารมีการแขงขันสูงมาก  คาดวามูลคาโฆษณาผานส่ือทั้งหมดเติบโตเพียง 4-5% ตามสภาวะ
เศรษฐกิจ  โดยการโฆษณาผานส่ือส่ิงพิมพมมีูลคาลดลงเล็กนอย 

ถึงแมวาภาวะความซบเซาในอุตสาหกรรมคาปลีกในภาพรวมจะเห็นไดชัดตลอดป 2549  และมากขึ้นในชวง
ปลายป  แตภาวะของตลาดหนังสือในภาพรวมก็ยังคงรักษาระดบัการเติบโตไดในระดับที่คอนขางนาพอใจ  จากหนังสือ
ที่เก่ียวของกับงานเฉลิมฉลองการครองราชย 60 ป  นอกจากนั้น  ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร ยังมีการจําหนายเส้ือยืดนาโน ใน
วาระเฉลิมฉลองการครองราชย 60 ป  ซ่ึงเปนสินคาทีม่ีนวตักรรมเทคโนโลยใีหม  ทีข่ายไดเปนจาํนวนเกือบสองแสนตัว  
ทําใหยอดขายในไตรมาส 2/2549 ดีขึ้นมาก  ประกอบกบับริษทัฯ ไดเร่ิมใชงานระบบสารสนเทศในสวนของสายงานซี
เอ็ดบุคเซ็นเตอร  ในปลายเดือนตุลาคม  ทําใหประสิทธภิาพในการบริหารจัดการของบรษิัทฯ เร่ิมดีขึ้นในระดับหน่ึง 

การดําเนินงานที่สําคัญในป 2549 

ในป 2549  บริษทัฯ ยงัคงขยายธุรกิจตมทศิทางระยะยาว  เพราะเชื่อมั่นวาธุรกิจหนังสือ  และธุรกิจการศึกษา 
ยังมโีอกาสเติบโตไดอีกมาก  โดยเนนหนักที่การขยายสาขาของราน ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร อยางตอเน่ือง  โดยบริษัทฯ 
ปรับปรุงรูปแบบธุรกิจ  ใหสามารถทํากําไรไดดีขึ้น  ทดลองรูปแบบใหมๆ มากขึ้น  เพื่อใหเหมาะกับขนาดชมุชนแตละ
แหงที่แตกตางกัน  และเนนการเพิ่มบทบาทการเปนผูจัดจําหนายหนังสือและสํานักพมิพมากขึ้น  เพื่อใหสอดคลองกับ
ทิศทางการเติบโตของธุรกิจหนังสือในภาพรวม  นอกจากนั้น  บริษัทฯ เนนการพฒันาระบบสารสนเทศ  ระบบการ
ส่ือสารระหวางสาขาทัว่ประเทศกับสํานักงานใหญ  และศูนยกระจายสินคา  เพื่อรองรับการใหบริการที่หลากหลาย
เพิ่มขึ้นในอนาคต  เพิม่ประสิทธภิาพการทํางาน  และลดโอกาสการสูญเสียตางๆ ลง 

ในป 2549  บริษัทฯ มีการดําเนินงานที่สําคัญ ที่นอกเหนือการดําเนินงานตามปกต ิ ดังน้ี 
1. ขยายสาขาของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร เพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง  และปรับปรุงสาขาเดิมที่มศีักยภาพใหใหญขึ้น  มี

ประสิทธิภาพการขายดขีึ้น  และทันสมัยเพิม่ขึ้น  โดยมีรายละเอยีดดังน้ี 

• เปดสาขาใหมเพิม่ขึ้นอีก 26 สาขา  เปนการเปดสาขาเพิม่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 8 สาขา  และใน
ตางจงัหวัด 18 สาขา  ทําใหมีสาขารวมเปนสาขาที่เปดไปแลว ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2549 รวม 226 
สาขา  โดยเปนสาขาและเครือขายในรูปแบบตางๆ กัน ทีย่ังเปดดําเนินการอยูรวม 216 สาขา ซ่ึงเปน
สาขาในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 101  สาขา  และในตางจงัหวัด 115 สาขา   และมี kiosk 40 จุด  และ
มีจุดขายยอย 130 จุด 

• ปรับปรุงสาขาเดิมจํานวน 7 สาขา  โดยบางสวนมีการยายพื้นทีส่าขาใหเหมาะสมขึ้น  บางสาขาขยาย
พื้นที่เพิ่มขึ้นใหสอดคลองกับความตองการของชุมชนเพิ่มขึ้น  บางสาขาปรับปรุงใหมีความทันสมัยและนา
เขาชมมากขึ้น 

2. ออกนิตยสาร add Magazine  เปนนิตยสารรายเดือนที่แจกฟรแีกผูที่ซ้ือหนังสือที่รานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร และ
เครือขาย ทุกสาขาทั่วประเทศ  เพื่อเปนชองทางประชาสมัพันธส่ือสาร และใหขอมูลที่เปนประโยชนแกผูอาน  
ออกฉบับแรกในเดือนมีนาคม 2549 

3. ในเดือนมีนาคม 2549  ไดเซ็นสัญญาเปนผูแทนจําหนายหนังสือใหกับสมาคมสงเสริมเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุน 
(สสท.)   ในชองทางรานหนังสือ  และการขายตรง  ปจจุบัน สสท.เปนผูผลิตหนังสือรายใหญในการผลิตหนังสือ
แปลจากญีปุ่นดานชาง  การจัดการ  วรรณกรรม   และการสอนภาษาญี่ปุน  โดยบริษัทฯ เปนผูแทนจําหนาย
หนังสือทั้งหมดของ สสท. ยกเวนหนังสือสอนภาษาญี่ปุน 
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4. ขยายพื้นที่ศูนยกระจายสินคาใหใหญขึ้นจากประมาณ 7,380 ตารางเมตร เปน 9,936 ตารางเมตร ตั้งแตกลางป 
2549  เพื่อรองรับการเติบโตของสาขาไดถึง 600 สาขา  รองรับระบบ e-commerce  และปรับปรุงระบบการทํางาน
ของศูนยกระจายสินคาใหม ใหรองรับการใหบริการไดรวดเร็วขึ้น  หลากหลายเพิม่ขึ้น  และมีประสิทธิภาพดีขึ้น 

5. ติดตั้งระบบซอฟตแวร Navision  ใหกับศูนยกระจายสินคา  และเชื่อมโยงเขากับระบบคอมพวิเตอรของสาขา  โดย
เร่ิมใชงานระยะทดลองในเดือนตลุาคม 2549  ซ่ึงจะชวยใหระบบงานคาปลีก เชื่อมโยงกับสํานักงานใหญอยาง
สมบูรณ  ทําใหการปดบญัชทีําไดรวดเร็วขึ้น  การทํางานคลองตวัขึ้น  ลดงานเอกสารจํานวนมาก  ทําใหการ
วิเคราะห  และการนําขอมูลมาใชงานทําไดดีขึ้นมาก    ซอฟตแวร  Navision เปนระบบสารสนเทศของบริษัท
ไมโครซอฟต ซ่ึงบริษัทฯ จัดซ้ือมาตั้งแตป พ.ศ.2545  เพื่อนํามาพัฒนาเพิม่เติม  และทะยอยตดิตั้งใชงาน 

6. พฒันาและติดตั้งระบบ ADSL ในสาขาทั่วประเทศ  เพื่อรองรับระบบการส่ือสารทุกรูปแบบระหวางสาขาทั้งหมดกบั
ศูนยกระจายสินคา  และสํานักงานใหญ  เพื่อลดเวลาในการรับสงขอมูล  เพื่อเพิม่ขีดความสามารถในการใหบริการ  
และการปฎิบัตงิานเพิ่มขึ้น  และเพื่อลดคาใชจายในการติดตอส่ือสารกับสาขา   โดยติดตั้งแลวเสร็จทั้งหมดในป 
2549  

7. ติดตั้งระบบกลองวงจรปด (CCTV) ที่รานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร และเครือขาย  เพื่อลดปริมาณสินคาสูญหายจากการ
ถูกขโมย  และเพ่ือประโยชนในการควบคุมภายใน  โดยไดเร่ิมทะยอยติดตั้งตั้งแตไตรมาสที่ 4 ของป 2549  ติดตั้ง
สาขาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเสร็จเกือบหมดในปลายป 2550   และจะเร่ิมติดตั้งสาขาในตางจังหวัดใหเสร็จ
ตามโครงการภายในกลางป 2550 

8. ปรับปรุงระบบคอมพวิเตอรเพื่อรองรับการขยายงานสาขา  รองรับการใชงานซอฟตแวร Navision เต็มระบบ  
รองรับการส่ือสารทั้งหมดของบริษัทฯ  และรองรับระบบ e-commerce  รวมทั้งติดตั้งระบบสํารองขอมูล  และระบบ
ปองกันตางๆ ที่มีความเชื่อถือไดสูงขึ้น 

9. จัดงาน Thailand Electronics & Industrial Technology 2006  ระหวางวันที่ 21-24 กันยายน 2549  ณ ศูนย
ประชุมแหงชาติสิริกิติ ์

10. จัดทําเว็บไซต www.thailandindustry.com   เปนการตอยอดกลุมวารสารดานอุตสาหกรรมเพื่อ ขยาย
ขอบขายการใหบริการลูกคา และสรางผลิตภัณฑ / บริการในรูปแบบใหม  โดยเริ่มตนใหบริการในเดือน
พฤศจิกายน 2549   

11. เร่ิมโครงการ SE-ED Learning Center อยางเปนรูปธรรมมากขึน้  เพื่อใหความรู และแรงบันดาลใจกับเยาวชนใน
วันหยุด  โดยนอกจากจะจัดคาย  SE-ED Kiddy Camp ซ่ึงเร่ิมมาตั้งแตป พ.ศ.2545  ใหมีจํานวนคายใหเลือกมาก
ขึ้นระหวางชวงปดเทอมแลว   ยงัเพิ่มเตมิหลักสูตรอ่ืนๆ ในวันหยุด  เชน  หลักสูตรพัฒนาความคิด  หลักสุตรคณิต
คิดออกแลว  หลักสูตรวศิวกรนอย เปนตน     

12. เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน  ไดเซ็นสัญญาเปนตัวแทนจัดจําหนายหนังสือเรียนภาษาองักฤษแตผูเดียวในประเทศ
ไทยใหกับสํานักพมิพ Oxford University Press (OUP)  โดยจะมีผลตั้งแต 1 มกราคม 2550  เปนตนไป    และมี
สิทธิการขายในประเทศกัมพชูา  ลาว  พมา  และอินโดนีเซีย ดวย  เพื่อชวยผลักดันการเรียนรูภาษาอังกฤษใน
ประเทศไทย และประเทศขางเคยีง ใหไดผลยิง่ขึ้นในทุกระดับตั้งแตเด็กจนถึงผูใหญ 

ปจจบุันสํานักพิมพมหาวิทยาลัยออกซฟอรด นอกจากจะเปนสํานักพิมพมหาวิทยาลัยที่มีอายุยาวนานที่สุดกวาหา
รอยปแลว  ยังเปนสํานักพิมพมหาวิทยาลัยทีใ่หญที่สุดในโลก  โดยมียอดขายมากกวาสํานักพมิพมหาวิทยาลัยของ
สหรัฐทั้งหมดรวมกัน และไดรับการยอมรับวาเปนสํานักพิมพส่ือการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ใหญที่สุดในโลก  
โดยมหีนังสือออกใหมดานน้ีประมาณ 5000 ชื่อเร่ืองตอป 
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นอกจากความรวมมือในการจัดจําหนายหนังสือแลว  สํานักพิมพมหาวิทยาลัยออกซฟอรดและบริษัทฯ ยังมี
โครงการรวมกันจัดทําหนังสือแปลที่เหมาะสมกับการพฒันาทักษะภาษาอังกฤษ  จัดการสัมมนาเชิงปฏิบตัิการ
เก่ียวกับส่ือการสอน และเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษใหแกอาจารยและสถาบันการศึกษา   พฒันาครูผูสอน เพื่อ
นําไปสูการพัฒนาเยาวชนใหทั่วถึงทุกภาคของประเทศ 

ภาพรวมของผลการดําเนินงานที่ผานมา   ตลอดระยะเวลา 3 ปที่ผานมา  บริษัทฯ สามารถสรางระดับการ
เติบโตของรายไดใหเพิม่ขึ้นอยางตอเน่ือง   เปนที่นาพอใจ  การเติบโตหลักมาจากการเพิม่ชองทางการจัดจําหนายผาน
รานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และ Book Variety ซ่ึงเปนรานหนังสือของบริษัทฯ  

ในป 2549  บริษทัฯ เปดสาขาใหมเพิม่ขึ้นอีก 26 สาขา  รวมเปนสาขาที่เปดไปแลว  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549  
รวม 226 สาขา  โดยเปนสาขาและเครือขายในรูปแบบตางๆ กัน  ที่ยังเปดดําเนินการอยูรวม 216 สาขา  และ  จุดขาย
ยอยทั้งส้ิน 170 จุด  และเพ่ิมบทบาทการเปนผูจัดจําหนายหนังสือ  ใหกับสํานักพมิพอ่ืนมากยิ่งขึ้น  เพื่อใหสอดคลองกับ
การขยายสาขา  รวมทั้งเนนการผลิตหนังสือทีข่ายดีใหมีสัดสวนมากขึ้น 

การเติบโตน้ี  เปนสัญญาณทีย่ืนยันกระแสความตื่นตัว  ในการรับรูขาวสารของประชาชนทีม่ีเพิม่ขึ้น  และการ
ปรับตัวใหทันกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกจิและเทคโนโลยีไดเปนอยางดี  

 
 2549 2548 2547 

รายไดรวม (ลานบาท) 3,725.75 3,391.13 2,856.34 

อัตราการเติบโตจากปกอน (%) +9.87 +18.72 +17.55 

ผลการดาํเนินงาน  สําหรับผลการดําเนินงานป 2549  ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549  มีสาระสําคัญ  สรุปได
ดังน้ี 

ผลการดําเนินงานสําหรับป 2549 ของบริษัทฯ  ถือวาเปนที่นาพอใจเมื่อเทียบกบัภาวะความผันผวนตางๆ ที่
กลาวมาแลว   โดยบริษทัฯ มีกําไรสุทธิสําหรับ ป 2549  เปนเงิน 209.19 ลานบาท  เติบโตสูงขึ้นกวางวดเดียวกันของป
กอน 11.32%  ขณะที่กําไรสุทธสํิาหรับไตรมาส 4 ป 2549  เปนเงิน 67.43 ลานบาท  เติบโตสูงขึ้นกวาไตรมาส 3 ป 
2549 ถึง 14.82 %  และเติบโตสูงขึ้นกวางวดเดียวกันของปกอน 2.57%  ซ่ึงมหีนังสือแฮรร่ี พอตเตอร เลมที่ 6  
ออกวางจําหนายในปลายป 2548 

บริษัทฯ มีรายไดรวมสําหรับป 2549  เปนเงิน 3,725.75 ลานบาท  หรือเตบิโตสูงขึ้นกวางวดเดียวกันของปกอน 
9.87%  โดยในจํานวนนี้เปนรายไดจากการขาย 3,680.70 ลานบาท  หรือเตบิโตสูงขึ้น 9.38%  ซ่ึงสวนใหญมาจากการ
เพิ่มขึ้นของรายไดของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และ Book Variety  ซ่ึงเพิ่มขึ้น 10.42%  จากสาขาและจุดขายที่เปด
เพิ่มขึ้น  จากยอดขายสาขาเดมิที่เพิ่มขึ้นและจากการปรับปรุงสาขา  นอกจากนี้รายไดจากการขายสงหนังสือใหราน
หนังสืออ่ืน  และสถาบันการศึกษา  เพิ่มขึ้น 5.89% 

กําไรสุทธิ  บริษัทฯ  มีกําไรสุทธิสําหรับ ป 2549 เปนเงิน 209.19 ลานบาท  เติบโตสูงขึ้นกวางวดเดียวกันของป
กอน 11.32%  ขณะที่กําไรสุทธสํิาหรับไตรมาส 4 ป 2549 เปนเงิน 67.43 ลานบาท  เติบโตสูงขึน้กวาไตรมาส 3 ป 
2549 ถึง 14.82 %  และเติบโตสูงขึ้นกวางวดเดียวกันของปกอน 2.57%  ซ่ึงมหีนังสือแฮรร่ี พอตเตอร เลมที่ 6  
ออกวางจําหนายในปลายป 
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รายไดรวมสําหรับป 2549   บริษัทฯ มีรายไดรวมสําหรับป 2549 เปนเงิน 3,725.75 ลานบาท  หรือเติบโต
สูงขึ้นกวางวดเดียวกันของปกอน 9.87%  โดยในจํานวนนี้เปนรายไดจากการขาย 3,680.70 ลานบาท  หรือเติบโตสูงขึ้น 
9.38%  ซ่ึงสวนใหญมาจากการเพิ่มขึ้นของรายไดของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และ Book Variety  ซ่ึงเพิ่มขึ้น 10.42% 
จากสาขาและจุดขายที่เปดเพิม่ขึน้  จากยอดขายสาขาเดมิที่เพิม่ขึ้นและจากการปรับปรุงสาขา  นอกจากนี้รายไดจาก
การขายสงหนังสือใหรานหนังสืออ่ืน  และสถาบันการศึกษา เพิ่มขึ้น 5.89% 

กําไรจากการดําเนินงานหลัก (Profit from operation) สุทธจิากภาษี  สําหรับป 2549  ส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2549  เปนเงิน 205.49 ลานบาท  คิดเปน 5.52%  ตอรายไดรวม  เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 20.97 
ลานบาท คิดเปน 11.36%  (กําไรจากการดําเนินงานหลักป 2548  เปนเงิน 184.52 ลานบาท)  สาเหตุเกิดจาก  กําไร
ขั้นตนของบริษทัฯ เพิม่ขึ้น 127.83 ลานบาท  คิดเปน 12.38%  จากยอดขายที่เตบิโตขึ้น 9.38%  จากงวดเดียวกันของ
ปกอน  ซ่ึงมีอัตราการเติบโตมากกวาการเติบโตของคาใชจายขายและบรหิาร  ที่ไมรวมรายการที่ไมเก่ียวกับการ
ดําเนินงานหลัก  ซ่ึงเพิ่มขึ้น 97.07 ลานบาท  หรือเพิ่มขึ้น 12.24% 

รายไดและคาใชจายอื่นๆ ที่ไมเก่ียวกบัการดําเนินงานหลัก (Non-operation items) สุทธิจากภาษี  
สําหรับป 2549  ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549  มจีํานวน 3.70 ลานบาท  โดยรายไดและคาใชจายอ่ืนๆ ที่สําคัญ ไดแก 

• รายไดเงินปนผลและดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนชั่วคราว  จํานวน 13.17 ลานบาท  

• คาตอบแทนกรรมการ  จํานวน (3.39) ลานบาท (สุทธิจากภาษี) ซ่ึงสวนใหญเปนคาบําเหน็จกรรมการประจําป 
2548 

• สวนแบงขาดทุนจากบริษัทรวม  จํานวน (5.32) ลานบาท 

การวิเคราะหฐานะทางการเงิน สําหรับป 2549  เปรียบเทียบกับป 2548 

ดานสินทรัพย  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549  บริษัทฯ มีสินทรัพยทั้งส้ิน 1,477.50 ลานบาท  เพิม่ขึ้นจากส้ินป
กอน 81.53 ลานบาท  โดยมีการเปล่ียนแปลงของสินทรพัยที่สําคัญดังน้ี 

• เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ ส้ินไตรมาส 4 ป 2549  เทากับ 290.69 ลานบาท  เพิ่มขึ้น 20.91 
ลานบาท  เน่ืองจากในไตรมาส 4/2549  มีเงินฝากสถาบันการเงนิเพิ่มขึ้นจากยอดขายที่เพิม่ขึ้น  ซ่ึงจะถูกเรียก
เก็บจากเจาหน้ีในอนาคตตามรอบการครบกําหนดชําระ   

• เงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ  เทากับ 194.79 ลานบาท  เพิม่ขึ้น 12.07 ลานบาท  เน่ืองจากมีการลงทุนในพันธบัตร
รัฐบาล  (อายุเกิน 3 เดือน)  เพิ่มขึ้น 15 ลานบาท  สวนอีก 2.93 ลานบาท ที่ลดลงเกิดจากราคาตลาดของหุน
ลดลง  

• ลูกหน้ีการคาและตัว๋เงินรับ  เทากับ 89.20 ลานบาท  เพิ่มขึ้น 5.26 ลานบาท  เกิดจากในชวงปลายป 2549  มี
ยอดลูกหน้ีการคาในกลุมสถาบันการศึกษารายใหญๆ หลายราย 

• สินคาคงเหลือ-สุทธิ  เทากับ 231.01 ลานบาท  เพิ่มขึ้น 4.98 ลานบาท  เน่ืองจากในชวงปลายไตรมาส 4/2549  
มีการผลิต CD และ DVD สอนภาษาอังกฤษ, พจนานุกรม  และแผนที่ทางหลวง จํานวนมาก  

• สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน  เพิ่มขึ้น 3.53 ลานบาท  สวนใหญเกิดจากคาเชาจายลวงหนาของสาขาแหงหน่ึงและ
คลังสินคา  

• เงินลงทุนในบรษิัทรวมเพิม่ขึ้น 38.68 ลานบาท  จากการลงทุนเพิ่มในบริษัท เพลินพัฒน จํากัด 
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ดานหน้ีสิน   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549  บริษทัฯ มีหน้ีสินทั้งส้ิน 812.49 ลานบาท  เพิม่ขึ้นจากส้ินปกอน 
29.82 ลานบาท  โดยมีการเปล่ียนแปลงของหน้ีสิน  ดังน้ี 

• เจาหน้ีการคาและตั๋วเงินจาย  เทากับ 649.80 ลานบาท  เพิ่มขึน้ 1.23 ลานบาท  โดยสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้น
ของเจาหน้ีรับจัดจําหนาย 

• คาใชจายคางจาย เทากับ 72.02 ลานบาท  เพิ่มขึ้น 28.92 ลานบาท  เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจาย
โบนัสจากปกติทีจ่ายในเดือนธันวาคมของทุกป  เปนแบงจายในเดือนธันวาคมและเดือนมีนาคมของปถัดไป 

สวนของผูถือหุน   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549  คงเหลือ 665.01 ลานบาท  เปล่ียนแปลงเพิม่ขึน้จากสิ้นป 
51.71 ลานบาท  คิดเปน 8.43%  เน่ืองจาก  

• ทุนเรียกชําระแลวเพิม่ขึ้น 10.76 ลานบาท  จากการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิเปนหุนสามญั  โดย 
o ผูถือหุนรายเดมิ จํานวน 2.62 ลานบาท  และ 
o กรรมการและพนักงาน จํานวน 8.14 ลานบาท  

• สวนเกินมูลคาหุนเพิม่ขึ้น 1.64 ลานบาท  จากการใชสิทธิของผูถือหุนรายเดิม 

• กําไรสําหรับ ป 2549 จํานวน 209.19 ลานบาท  

กระแสเงินสดและความเพยีงพอของโครงสรางเงินทุน 
                                                (หนวย : ลานบาท) 

 ม.ค.–ธ.ค. ม.ค.–ธ.ค. เปลี่ยนแปลง 

 2549 2548 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) (%) 

กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน 327.01 409.67 (82.66) (20.18) 

กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมการลงทุน (124.70) (146.82) 22.12  (15.06) 

กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน (181.39) (135.90) (45.49) 33.47 

กระแสเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง) 20.91 126.95 (106.04) (83.53) 

 
กระแสเงินสดไดมาจากการดาํเนินงานสําหรับ ป 2549   จาํนวน 327.01 ลานบาท  เน่ืองจาก 

• กําไรจากการดําเนินงานที่เปนตวัเงิน  จํานวน 372.23  ลานบาท  
- กําไรสุทธิสําหรับป 2549  จํานวน 209.19 ลานบาท 
- คาใชจายที่ไมเปนตัวเงิน  จํานวน 163.99 ลานบาท  (เชน คาเส่ือมราคาและสิทธิการเชา 90.19 ลาน

บาท, สินคาสูญหาย 49.38 ลานบาท, ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 5.32 ลานบาท) 

• เงินสดเพิ่มจากคาใชจายคางจาย  จํานวน 29.46 ลานบาท  สวนใหญเกิดจากการตัง้โบนัส 

• เงินสดเพิ่มจากภาษีนิติบคุคลคางจาย  เพิ่มขึ้น 5.95 ลานบาท  

• เงินสดลดจากสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น  จํานวน 63.19 ลานบาท  

• เงินสดลดจากลูกหน้ีการคาและตั๋วเงินรับเพิม่ขึ้น  จํานวน 8.48 ลานบาท 
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กระแสเงินสดใชไปจากกิจกรรมการลงทุนในป 2549   จํานวน  (124.70)  ลานบาท  เน่ืองจาก 

• จากการลงทุนในบริษัทรวม (บจก. เพลินพัฒน) มูลคา 45 ลานบาท 

• จากการซื้อทรัพยสิน  จํานวน 74.70 ลานบาท   

• จากการลงทุนในบัตรรัฐบาล  (อายุเกิน 3 เดือน)  มูลคา 35 ลานบาท  

• รับชําระเงินใหกูยืมจากบริษทั เพลินพัฒน จํากัด จํานวน 9 ลานบาท 

กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินใน ป 2549   จํานวน  (181.39)  ลานบาท  เน่ืองจาก 

• เงินเบิกเกินบัญชธีนาคารใชไป  จํานวน 10.02 ลานบาท 

• จายเงินปนผล  จํานวน 183.77 ลานบาท 

• เงินสดรับจากการใชสิทธแิปลงสภาพใบสําคญัแสดงสิทธขิองผูถอืหุนและพนักงาน  จํานวน 12.40 ลานบาท  

12.3  คาตอบแทนของผูสอบบัญช ี

คาตอบแทนจากการสอบบัญชี   บริษัทฯ และบริษัทยอยไดจายคาตอบแทนการสอบบัญชี  สําหรับรอบ

บัญชีป 2549  ใหแกบริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด  ในอัตราคาสอบบัญชีรวมทั้งส้ิน 640,000.00 บาท  ทั้งน้ีผูสอบ

บัญชีไมมีสวนเกี่ยวของกับบริษัทฯ ในดานอ่ืนๆ อีกนอกจากการสอบบัญชีเทาน้ัน 

คาบริการอื่น   บริษัทฯ และบริษัทยอยไมไดจายคาตอบแทนของงานบริการอื่น  ใหแกบริษัท สํานักงาน เอ 

เอ็ม ซี จํากัด  สําหรับรอบบัญชีป 2549  
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13. ขอมลูอื่นที่เก่ียวของ 

ชื่อ สถานที่ต้ังของบริษัทยอย  

ชื่อ บริษัท ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร จาํกัด 
ที่ตั้งสํานักงาน   เลขที่ 46/87-90 ชั้น 19 อาคารเนชั่นทาวเวอร ถนนบางนา-ตราด กม. 4.5 แขวงบางนา  

เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 
โทรศัพท 0-2739-8000, 0-2352-1111   
โทรสาร 0-2751-5999, 0-2325-3333 
ประเภทธุรกจิ บริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจ 
ทุนจดทะเบยีน       มีทุนจดทะเบียน และเรียกชาํระแลวจํานวน 100,000 บาท เปนหุนสามัญ 10,000 หุน  

มูลคาหุนละ 10 บาท  สัดสวนเงนิลงทุนอัตรารอยละ 99.93 
 

ชื่อ สถานที่ต้ังของบริษัทรวม  

ชื่อ บริษัท เอม็ แอนด อี จาํกัด   
ที่ตั้ง เลขที่ 94 ซอยกรุงธนบุรี 6 ถนนกรุงธนบุรี เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 
โทรศัพท 0-2862-1396-9   
โทรสาร 0-2862-1395 
ประเภทธุรกจิ สํานักพิมพผูผลิตวารสารเทคนิคและคูมือวศิวกร   
ทุนจดทะเบยีน       ทุนจดทะเบยีนและเรียกชําระแลวจํานวน 400,000 บาท เปนหุนสามัญ  4,000 หุน มูลคาหุนละ 

100.00 บาท สัดสวนเงินลงทุนอัตรารอยละ 25 
  
ชื่อ บริษัท เพลินพฒัน จํากัด 
ที่ตั้ง เลขที่ 33/39-40 หมูที่ 17  ถนนสวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน เขตทวีวฒันา กทม. 10170 
โทรศัพท 0-2885-2670-5 
โทรสาร 0-2885-2670-5 ตอ 1201, 1108 
ประเภทธุรกจิ สถาบันการศึกษาเอกชน 
ทุนจดทะเบยีน       ทุนจดทะเบยีนและเรียกชําระแลวจํานวน 170,000,000 บาท เปนหุนสามัญ 17,00,000 หุน 

มูลคาหุนละ 10.00 บาท ซ่ึงมีทนุชําระแลวเทากบั 169,350,000 บาท  สัดสวนเงินลงทุนอัตรา
รอยละ 48.82 

    
บุคคลอางอิงอ่ืน ๆ  

นายทะเบียนหุน บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
ที่ตั้ง 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ชั้น 4, 6-7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท 0-2229-2800 
โทรสาร 0-2359-1262 
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ผูสอบบญัช ี  นางสาวสุกัญญา  สธุีประเสริฐ   ผูสอบบญัชีรับอนุญาติเลขที่ 5063 และ/หรือ 

 นางสาวประภาศรี  ลีลาสภุา       ผูสอบบัญชีรับอนุญาติเลขที่ 4664 
ที่ตั้ง บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด 
 ชั้น 19 ยูนิต 4 อาคารสีลมคอมเพล็กซ  

191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทรศัพท 0-2231-39 80-7 
โทรสาร 0-2231-3988 
  
ที่ปรึกษากฏหมาย สํานักงาน ชวน แอนด แอสโซซิเอทส ทนายความ 
ที่ตั้ง 4/1482 ชั้น 3-5 ถนนนวมินทร แขวงคลองกุม เขตบึงกุม  กรุงเทพฯ 10230 
โทรศัพท 0-2509-3421-2 
โทรสาร 0-2509-3571 
  
ผูแทนผูถือหุนกู ---ไมมหีุนกู--- 
ที่ปรึกษาหรือผูจัดการภายใตสัญญาการจัดการ  ---ไมม-ี-- 
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สวนท่ี 3 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 

 “ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับน้ีแลว  และดวยความระมัดระวังในฐานะ
กรรมการบริหารของบรษิัทฯ  หรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา  ขอมูลดังกลาว
ถูกตองครบถวน  ไมเปนเทจ็  ไมทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด  หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ  นอกจากนี้  
ขาพเจาขอรับรองวา 

1. งบการเงินและขอมูลทางการเงิน  ที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป  ไดแสดงขอมูลอยางถูกตอง
ครบถวน  ในสาระสําคัญเก่ียวกบัฐานะการเงิน  ผลการดําเนินงาน  และกระแสเงินสดของบรษิทัฯ 

2. ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษทัฯ มีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี  เพื่อใหแนใจวาบริษทัฯ ได
เปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษทัฯ  และบริษทัยอยอยางถูกตองครบถวนแลว  รวมทั้ง
ควบคมุดูแลใหมีการปฏิบัตติามระบบดังกลาว 

3. ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษทัฯ มีระบบการควบคมุภายในที่ดี  และควบคมุดูแลใหมีการปฏบิัติ
ตามระบบดังกลาว  และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2549  
ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบรษิัทฯ แลว  ซ่ึงครอบคลุมถึงขอบกพรอง  และการเปล่ียนแปลงที่
สําคัญของระบบการควบคมุภายใน  รวมทั้งการกระทําทีม่ิชอบ  ที่อาจมผีลกระทบตอการจัดทํารายงาน
ทางการเงินของบริษทัฯ  

ในการน้ีเพื่อเปนหลักฐานวา  เอกสารทั้งหมดเปนเอกสารทีข่าพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน  
ขาพเจาไดมอบหมายใหนายทนง  โชติสรยุทธ  เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย  หากเอกสารใดไมมี
ลายมือชื่อของนายทนง  โชติสรยุทธ  กํากบัไว  ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลทีข่าพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูล” 

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

1. นายทนง  โชติสรยทุธ กรรมการผูจัดการ  

2. นายวิบูลยศักด์ิ  อุดมวนิช รองกรรมการผูจัดการ  

3. นายพงษศักด์ิ  ศิวะภทัรกําพล รองกรรมการผูจัดการ  

4. นางสาวอารี    แซอ้ึง ผูอํานวยการฝายบัญช ี  

ชื่อผูรับมอบอาํนาจ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

นายทนง  โชติสรยุทธ กรรมการผูจัดการ  



                                                                                                                                    แบบ 56-1 ประจําป 2549 

 

หนา  78 

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับน้ีแลว  และดวยความระมัดระวังในฐานะ
กรรมการบริษัทฯ  ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาว  ไมถูกตองครบถวน  เปนเท็จ  ทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด  
หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

ในการน้ีเพื่อเปนหลักฐานวา  เอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว  และไมมี
เหตุผลอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน  เปนเท็จ  ทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด  หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจง
ในสาระสําคัญ  ขาพเจาไดมอบหมายใหนายทนง  โชติสรยุทธ  เปนผูลงลายมือชื่อกํากบัเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย  หาก
เอกสารใดไมมีลายมือชื่อของนายทนง  โชติสรยุทธ  กํากับไว  ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลทีข่าพเจาไดรับรองความ
ถูกตองของขอมูลไว” 
 

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

1.   นายสมบูรณ ชินสวนานนท ประธานกรรมการ  

2.   นายสาโรช ลํ้าเลิศประเสริฐกุล กรรมการ  

3.   นายประวิทย ตันตวิศินชัย 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. นายยงศักด์ิ เอกปรัชญาสกุล กรรมการ  
  
 

ชื่อผูรับมอบอาํนาจ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

นายทนง  โชติสรยุทธ กรรมการผูจัดการ 
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รายชื่อคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ประกอบดวย 22 ทาน ดังนี้ 

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
การอบรมจาก IOD 

จํานวนการถือ
หุนในบริษัท  

(หุน)** 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร 

ประวัติการทํางาน 

1. นายสมบูรณ  ชินสวนานนท  
ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 

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

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาไฟฟา 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

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

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

2.   นายสาโรช  ล้ําเลิศประเสริฐกุล 
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ 

44 - ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- 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  ตันตวิศนิชัย   
กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ 

51 - ประกาศนียบัตรบัณฑิต การสอบบัญชี 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

- Director Accreditation Program (DAP) 

ไมมี ไมมี 2542 - ปจจุบัน 
       
2537 - ปจจุบัน 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 
บจก. เอ็ม เค เรสโตรองต  

4.    นายไพรัช  สิฏฐกุล 
กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ 

57 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาไฟฟา 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- Director Accreditation Program (DAP) 
 

100,000 ไมมี 2548 - ปจจุบัน 
 
2517 - 2548 
2545 - ปจจุบัน 
 
2542 - 2545 
 
2540 - 2542 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น 
กรรมการ บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น 
วิศวกรระดับ 11  ฝายบํารุงรักษาไฟฟา 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
ผูจัดการกองบํารุงรักษา  
โรงไฟฟาพลงังานความรอน 
ผูจัดการกองวิศวกรรรมบํารุงรักษาไฟฟา
โรงไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
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ชื่อ-สกุล/ตําแหนง อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
การอบรมจาก IOD 

จํานวนการถือ
หุนในบริษัท  

(หุน)** 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร 

ประวัติการทํางาน 

5.    นายวัฒนา  เชียงกูล 
กรรมการอิสระ 

55 
 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาไฟฟา 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- Director Accreditation Program (DAP) 

5,186,600 
 
 

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

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

6.   นายวรสิทธิ์  โภคาชัยพัฒน  
      กรรมการอิสระ 

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

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรและการบรหิารธุรกิจ  
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 

29 - ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต              
สาขาเศรษฐศาสตรและการเงิน  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขา
อุตสาหการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- Director Accreditation Program (DAP) 

50,000 ไมมี 2548 - ปจจุบัน 
2549 - ปจจุบัน 
2543 - 2547  
 
2543 - 2543 

กรรมการอิสระ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
กรรมการบริหาร บจก. เพลินพัฒน  
นักวิเคราะหอาวุโส กองทุนบําเหนจ็บํานาญ
ขาราชการ 
นักวิเคราะห กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
 

9. รศ.ยืน  ภูวรวรรณ 
       กรรมการ 

56 - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบัน
เทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) 

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   
(วิศวกรรมไฟฟา)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาไฟฟา 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

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

กรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยเูคชัน่ 
รองอธิการบดี ฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ที่ปรึกษาสํานักบริการคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ผูอํานวยการ สํานักบริการคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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ชื่อ-สกุล/ตําแหนง อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
การอบรมจาก IOD 

จํานวนการถือ
หุนในบริษัท  

(หุน)** 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร 

ประวัติการทํางาน 

9.  นายสุเมธ  ดํารงชัยธรรม 
กรรมการ 

41 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขา
การเงิน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาบริหาร
ทั่วไป   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขา
บริหารงานกอสราง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑติ  นโยบาย
การเงินและการคลังสาธารณะ  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

- Director Accreditation Program (DAP) 

ไมมี 
(ตัวแทนจาก   
ผูถือหุน 
รายใหญ) 

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

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

10.  นายยงศักดิ์ เอกปรัชญาสกุล 
กรรมการ 

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

Psychology Institute. 

ไมมี 
(ตัวแทนจาก   
ผูถือหุน 
รายใหญ) 

ไมมี 2548 - ปจจุบัน 
2545 - ปจจุบัน 
 
 

2542 - 2545  

2531 - 2542 

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

 
11. นายทนง  โชติสรยุทธ 

 กรรมการและกรรมการผูจัดการ 
       กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

53 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาไฟฟา 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- Director Certification Program (DCP) 

12,629,070** คูสมรสของ 
นางมณฑลี       
โชติสรยุทธ 

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

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



เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 
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ชื่อ-สกุล/ตําแหนง อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
การอบรมจาก IOD 

จํานวนการถือ
หุนในบริษัท  

(หุน)** 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร 

ประวัติการทํางาน 

12. นายวิบูลยศักดิ์  อุดมวนิช 
กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ  
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

52 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาไฟฟา 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- Director Accreditation Program (DAP) 
 

ไมมี ไมมี 2530 - ปจจุบัน 
 
2528 - 2530 
 
2546 - ปจจุบัน 
 

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

13. นายพงษศักดิ์  ศิวะภัทรกําพล 
กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ 
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

54 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาไฟฟา 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- Director Accreditation Program (DAP) 
 

9,807,330 ไมมี 2536 – ปจจุบัน 
 
2533 - 2536 
 

กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
กรรมการและบรรณาธิการบริหารฝายวารสาร
ไมโครคอมพิวเตอร บมจ. ซีเอ็ดยูเคชัน่ 

14.  นางมณฑลี  โชติสรยุทธ 
      ผูชวยกรรมการผูจัดการ  
      สายงานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร 

49 - ปริญญาตรี การศึกษาศาสตรบัณฑติ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตปทุมวัน 

ไดนําจํานวน
หุนไปรวมกับคู
สมรส 

คูสมรสของ       
นายทนง       
โชติสรยุทธ 

2539 - ปจจุบัน  
  
 
2536 - 2541 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
สายงานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
บรรณาธิการฝายตําราและหนังสอืเชิงวิชาการ  
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 

15.  นางกาญจนา  เจริญวงษ 
      ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
      สายงานขายและจัดจําหนาย 
 

50 - ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑติ (บัญชี) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

270,280 ไมมี 2541 - ปจจุบัน 
                  
          
2536 - 2538 
 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
สายงานขายและจัดจําหนาย 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายบรหิารกลาง 
ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
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ชื่อ-สกุล/ตําแหนง อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
การอบรมจาก IOD 

จํานวนการถือ
หุนในบริษัท  

(หุน)** 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร 

ประวัติการทํางาน 

16.  นางนุชนารถ  กองวิสัยสขุ 
      ผูชวยกรรมการผูจัดการ                   
      สายงานวารสาร 

52 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ไมมี ไมมี 2544 - ปจจุบัน 
 
 
2542 - 2543 
 
 
2522 - 2542 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ     
สายงานวารสาร 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
ผูอํานวยการกลุมวารสารดานอิเล็กทรอนิกส   
และอตุสาหกรรม  
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
ผูจัดการโฆษณากลุมวารสารดานอิเลก็ทรอนิกส  
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 

17.  นางสาวสจิพัฒน  พุมพึ่งพุทธ 
      ผูอํานวยการฝายการเงิน 

44 - ปริญญาตรี บริหารการจัดการบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ไมมี ไมมี 2547 – ปจจุบัน 
 
2534 - 2546 
 

ผูอํานวยการฝายการเงิน 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
ผูจัดการแผนกการเงิน 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 

18.   นางสาวอารี  แซอึ้ง 
      ผูอํานวยการฝายบัญช ี

35 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

- ประกาศนียบัตรบัณฑิต การสอบบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี)  สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล 

ไมมี ไมมี 
 

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

ผูอํานวยการฝายบัญช ี
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
ผูจัดการแผนกบัญช ี
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
ผูจัดการแผนกตรวจสอบภายใน 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
หัวหนาทีมตรวจสอบบัญช ี
บจก. สํานักงาน เอ เอ็ม ซี  

19.  นายสันต สิมะสุวรรณรงค* 
ผูอํานวยการฝายวิจัยและพัฒนาทาง
วิศวกรรม 

35 - วิศวกรรมศาสตร  สาขาวิศวกรรมการผลิต  
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนอื 

 

200,640 ไมมี 2546 - ปจจุบัน 
 
2540 - 2546 
 
2540 - 2540 
 

ผูอํานวยการฝายวิจัยและพัฒนาทางวิศวกรรม  
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
ผูจัดการฝายสารสนเทศ 
บจก. ไอทีซิตี ้
ผูจัดการทั่วไป บจก. ไซเบอรซิตี ้
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ชื่อ-สกุล/ตําแหนง อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
การอบรมจาก IOD 

จํานวนการถือ
หุนในบริษัท  

(หุน)** 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร 

ประวัติการทํางาน 

20.  นายวิโรจน ลักขณาอดิศร* 
ผูอํานวยการฝายทรพัยากรบุคคล
และพัฒนาองคกร 

30 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขา
วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

600 ไมมี 2546 - ปจจุบัน 
 
2543 - 2546 
 
2541 - 2543 

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

21.  นายเอกสิทธิ์  วิวัฒนาประสิทธิ์* 
ผูอํานวยการฝายการจัดการ
สารสนเทศเชิงกลยุทธ 

35 - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขา
คอมพิวเตอรธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  บาน
สมเด็จเจาพระยา 

 

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

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

22.  นายอภิชิต สวนอนันตภูมิ* 
ผูอํานวยการฝายโลจิสติกส 

28 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขา
การเงิน  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขา
วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

 

24,760 ไมมี 2547 - ปจจุบัน 
 
2546 - 2547 
 
2545 – 2546 
 
2542 - 2545 

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

หมายเหตุ   * เปนผูบริหารที่ไมอยูในนิยามในประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. 
                ** จํานวนการถือหุนในบริษัทฯ  ของกรรมการและผูบริหาร ไดรวมการถอืหุนของคูสมรสและบุตรที่ยงัไมบรรลุนิตภิาวะ และนติิบุคคลที่เกี่ยวของตามมาตรา 258 ดวย 
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รายละเอยีดเกี่ยวกบัผูบริหารและผูมีอาํนาจควบคุม ที่เปนผูบริหารของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษทัรวม   
และบริษัทที่เก่ียวของ และกรรมการที่มาจากผูถือหุนรายใหญ 

 

รายชื่อบริษัท 
บมจ. 

ซีเอ็ดยูเคชั่น 

บริษัทยอย 
ซีเอ็ดบุค     
เซ็นเตอร 

บริษัทรวม 
M&E 

บริษัทรวม 
เพลินพัฒน 

ผูถือหุนรายใหญ 
บมจ. จีเอ็มเอ็ม 

แกรมม่ี 

 1.  นายสมบูรณ  ชินสวนานนท ●      
 2.  นายสาโรช  ล้ําเลิศประเสริฐกุล       
 3.  นายประวิทย  ตันติวศินชัย       
 4.  นายไพรัช  สิฏฐกุล       
 5.  นายวัฒนา  เชียงกูล      
 6.  นายวรสิทธ์ิ โภคาชัยพัฒน       
 7.  นายคเชนทร เบญจกุล    ▲  
 8.  รศ. ยืน ภูวรวรรณ      
 9.  นายสุเมธ ดํารงชัยธรรม      ▲ 
 10. นายยงศักด์ิ เอกปรัชญาสกุล      ▲ 
 11. นายทนง  โชติสรยุทธ  ▲  ●   ▲  
 12. นายวิบูลยศักด์ิ  อุดมวนิช  ▲    ▲  

 13. นายพงษศักด์ิ  ศิวะภัทรกําพล  ▲      
 14. นางมณฑลี โชติสรยุทธ        
 15. นางกาญจนา เจริญวงษ       
 16. นางนุชนารถ กองวิสัยสุข       
 17. นายสันต สิมะสุวรรณรงค      
 18. นายวิโรจน ลักขณาอดิศร      
 19. นายอภิชิต สวนอนันตภูมิ      
 20. นายเอกสิทธ์ิ  วิวัฒนาประสิทธ์ิ      
 21. นางสาวสจิพัฒน พุมพ่ึงพุทธ       
 22. นางสาวอารี แซอึ้ง       

หมายเหตุ :    ● =  ประธานกรรมการ          =  กรรมการ           =  กรรมการตรวจสอบ          =  ผูบริหาร 
                 ▲ =  กรรมการบรหิาร            =  ผูบริหารของบริษัทตามนิยามในประกาศของสาํนักงาน ก.ล.ต.   
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการ  บริษทั ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)  มมีติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  จาํนวน  3  
ทาน  โดยมี  นายสาโรช  ลํ้าเลิศประเสริฐกุล  เปนประธานกรรมการตรวจสอบ  นายประวิทย  ตันติวศินชัย  และ
นายไพรัช  สิฏฐกุล  เปนกรรมการตรวจสอบ  ทั้งน้ี  กรรมการตรวจสอบแตละทานไมไดเปนเจาหนาที่บริหารหรือ
พนักงานของบริษัท  และมีนายวชิรธรรม  ศิริอาชาวฒันา  เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมขีอบเขต  หนาที่  และความรับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท ซ่ึงไดแกการสอบทานรายงานทางการเงิน  ใหมีการปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีอยางถกูตอง  และมีการ
เปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ  และทันเวลา,  การสอบทานการกํากับดูแลกิจการที่ดี, การสอบทานการบริหาร
จัดการความเสี่ยง, การสอบทานระบบการควบคมุภายใน  และการสอบทานใหมีการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ  สอบทานการดําเนินงานของบริษทั  ในการปฏิบัติตามพระราชบญัญัตหิลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย  มีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ  ในกรณีที่เกิดรายการที่เก่ียวโยงกัน  หรือรายการที่อาจมคีวาม
ขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความโปรงใส, พจิารณาความเปนอิสระในการสอบบัญชี  ตลอดจนคัดเลือก  เสนอ
แตงตั้งผูสอบบญัชี  และคาตอบแทนแกผูสอบบัญชีประจําป   

ในรอบป 2549  คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุม  ทั้งส้ินจํานวน 5 คร้ัง  ซ่ึงเปนการประชุมรวมกับ
ผูบริหารระดับสูง 1 คร้ัง  โดยมปีระเด็นที่มีสาระสําคัญดังน้ี  

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป 2549  คณะกรรมการตรวจสอบได
สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป 2549  ของบริษัทกอนนําเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ 
เพื่อใหมั่นใจไดวางบการเงินของบริษัท  ไดปฏิบัตติามมาตรฐานการบัญชี  ขอกําหนดตางๆ ของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย  คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  และหนวยงานกํากับดูแลอ่ืน  รวมถึงการ
เปดเผยขอมูลในงบการเงินอยางถูกตอง  เพียงพอและทันเวลา  โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดประชุมรวมกบั
ผูสอบบัญชี  ฝายจัดการ  ฝายบญัชี  และแผนกตรวจสอบภายในของบริษทั  เพื่อพจิารณางบการเงินรายไตรมาส  
และงบการเงินประจําป  เพื่อสอบทานความถูกตอง  ครบถวนและการเปดเผยขอมูลที่เพยีงพอ  ตลอดจนรายการ
ปรับปรุงตางๆ ที่กระทบตองบการเงินที่เปนสาระสําคัญ 

2. คัดเลือกและเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชี  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี  
พิจารณาความเปนอิสระของผูสอบบัญชแีละกําหนดคาตอบแทนที่เหมาะสม  เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ 
ใหขออนุมัตติอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนแตงตั้งเปนผูสอบบญัชี  

3. การสอบทานการกํากับดูแลกิจการที่ดี  คณะกรรมการตรวจสอบ  ไดกํากับดูแลใหมีการเปดเผย
ขอมูลอยางเพียงพอและโปรงใส  และการปฏิบัตติามขอกําหนดของตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย  
คณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย  และขอกําหนดของหนวยงานกํากับดูแลที่เก่ียวของ  
นอกจากนี้  คณะกรรมการตรวจสอบไดทบทวนนโยบายการกํากบัดูแลกิจการที่ดี  นโยบายการดแูลส่ิงแวดลอม
และสังคม  และการสงเสริมใหบริษัทฯ มีระบบธรรมาภิบาล  การบริหารจัดการที่ดี  โปรงใส  ตรวจสอบได  เพื่อ
สรางความเชื่อมั่นใหกับนักลงทนุ  หนวยงานกํากับดูแล  ผูมีสวนไดเสีย  และกอใหเกิดการเชื่อมโยงทางความคิดที่
จะผลักดันใหเกิดประโยชนรวมกัน  



เอกสารแนบ 3 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

เอกสารแนบ 3  หนา  87 

4. สอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง  คณะกรรมการตรวจสอบ  ไดกํากับดูแลการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของบริษัท  เพื่อใหมัน่ใจไดวาความเส่ียงตางๆ ของบริษัท  อยูในระดับทีย่อมรับได  โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดสอบทานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจําป 2549  และรับทราบการดําเนินการบริหารความ
เส่ียงเปนระยะๆ  

5. สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบ  ไดสอบทานระบบการ
ควบคมุภายในของบริษัทฯ ใหมรีะบบการควบคมุภายในที่ดี  และมีประสิทธภิาพเพียงพอในการใชทรัพยากร  ดูแล
ปองกันทรัพยสิน  ลดความเสียหาย  การทุจริต  และมีความเชือ่ถือไดของขอมูลทางการเงิน  โดยผูสอบบัญชีได
เสนอความเห็นที่สอดคลองกันวาไมพบประเด็นขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ  ที่มีผลกระทบตองบการเงิน 

6. กํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการปฏิบัติงาน  แผนการ
ตรวจสอบประจําป 2549  อัตรากําลัง  รับทราบและประเมินผลงานการปฏิบัติงานของแผนกตรวจสอบภายใน  
เพื่อใหมีระบบการควบคมุภายในที่ดี  มีการปฏบิัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว  คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดรวมทบทวนแผนการตรวจสอบประจําป 2549 – 2550  ซ่ึงกําหนดบนพื้นฐานของการตระหนกัถึงความเส่ียงที่
อาจจะเกิดขึ้นที่มผีลกระทบตองบการเงิน  และการดําเนินงานของบริษัทเปนหลัก  ซ่ึงไดรวมถงึการตรวจสอบ
ระบบคอมพวิเตอรและระบบขอมูลสารสนเทศ  ทางบญัชแีละการเงิน  และครอบคลุมประเด็นอ่ืนๆที่จะมีผลกระทบ
ตอการดําเนินงาน  คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา  ระบบการควบคุมภายในของบริษัท  ไมมีรายการที่กระทบตอ
บริษัทที่เปนสาระสําคัญ  และไดรายงานผลตอคณะกรรมการบรษิัทฯแลว 

คณะกรรมการตรวจสอบ  ตระหนักถึงความสําคัญของการควบคมุภายใน  การบรหิารจัดการความเสี่ยง  
และการกํากับดูแลกิจการที่ดี  เพื่อใหบริษัท  มีการควบคมุภายในที่เพียงพอ  มีการบริหารจัดการความเสี่ยงใหอยู
ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได  และมีการกํากับดูแลกิจการทีดี่  ตลอดจนการรายงานทางการเงินที่มีความ
ถกูตอง  เชื่อถือได  

             
 
 
 
 
    ( นายสาโรช  ลํ้าเลิศประเสริฐกุล ) 
        ประธานกรรมการตรวจสอบ 
              9  มีนาคม  2550 

 


