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  สวนท่ี 1 
ขอมูลสรุป 

 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)  ดําเนินธุรกิจผลิตหนังสือและวารสารเชิงวิชาการ  เพื่อพัฒนาความรู
ความสามารถของคนไทย  ในทิศทางที่เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ  รับจัดจําหนายหนังสือทั้งที่ผลิตเอง  
และหนังสือจากสํานักพิมพอ่ืน  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปนผูดําเนินงานรานหนังสือ  ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และราน
ในเครือขาย  ซึ่งประกอบดวย  ราน Book  Variety  รานเครือขายซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัย
หลายแหงที่บริษัทฯ เปนผูบริหารเอง  และจุดขายยอย ทั้งในกรุงเทพฯ  และตางจังหวัด  โดยเปนรานหนังสือที่มี
ยอดขายมากที่สุดในประเทศไทย  และมีรายไดรวมจากสวนคาปลีกนี้ประมาณ 82% ของรายไดรวมทั้งหมดของ
บริษัทฯ 

สืบเนื่องมาจากการชะลอตัวของสภาวะเศรษฐกิจโลกที่เปนผลเนื่องมาจากปญหาในตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู
อาศัยที่ปลอยกูใหแกลูกหนี้ที่มีความนาเชื่อถือต่ํา (ซับไพรม) ของสหรัฐอเมริกา ประกอบกับปญหาราคาน้ํามัน  
และจากปญหาความไมแนนอนทางการเมือง  สงผลใหเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในป พ.ศ. 2550 ชะลอตัวลง  
ทําใหกําลังซื้อของประชาชนลดนอยลง  ปจจัยทั้งภายในประเทศและนอกประเทศเหลานี้ สงผลใหธุรกิจในภาพรวม
ของประเทศไดรับผลกระทบเชิงลบมากข้ึน รวมถึงธุรกิจหนังสือ ซึ่งเปนธุรกิจหลักของบริษัทฯ  

อยางไรก็ตาม  บริษัทฯ ยังคงมีปจจัยพื้นฐานในการดําเนินธุรกิจที่แข็งแกรงจากการเปนรานหนังสือที่มี
จํานวนสาขากระจายอยูทั่วประเทศ  ที่มียอดขายสูงที่สุด  การขยายตัวของบริษัทจึงไปตามแนวโนมการเติบโตของ
ธุรกิจหนังสือในภาพรวม  และยังคงเปดสาขาใหมๆ เพิ่มข้ึนอยางมากในศูนยการคา และในรูปแบบตางๆ  ของ
โมเดิรนเทรด  เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต  จึงไดรับผลกระทบไมมากนัก  และยังคงขยายธุรกิจอยางตอเนื่อง
ในทิศทางที่มีความเส่ียงต่ํา  สงผลใหบริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกรง  มีสภาพคลองที่เพียงพอ  เพื่อสราง
มูลคาและผลตอบแทนที่เหมาะสมใหกับผูถือหุนของบริษัทฯ ไดอยางนาพึงพอใจอยู  โดยในป พ.ศ. 2550 บริษัทฯ 
มีผลการดําเนินงานที่สําคัญดังนี ้

• บริษัทฯ มีรายไดรวมสําหรับป พ.ศ. 2550 เปนเงิน 3,949.59 ลานบาท  เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของป
กอน 6.01% โดยในจํานวนนี้เปนรายไดจากการขาย 3,898.25 ลานบาท  ซึ่งเพิ่มข้ึน 5.91% 

• บริษัทฯ  มีกําไรสุทธิสําหรับ ป พ.ศ. 2550 เปนเงิน 183.80 ลานบาท  ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 
12.14% ซึ่งหากไมรวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากอัตราภาษีจาก 25% เปน 30% บริษัทฯ จะมี
กําไรลดลง 4.96% โดยสวนใหญเกิดจาก การเพิ่มสูงข้ึนจากคาใชจายในการขายและบริหาร ซึ่งเกิดจากการ
เปดสาขาใหมเปนจํานวนมากที่สุดตั้งแตเปดดําเนินการมา โดยสาขาดังกลาวยังไมสามารถสรางยอดขาย
เพิ่มข้ึนไดทันกบัคาใชจายที่เพิ่มข้ึน  ประกอบกับยอดขายของสาขาเดิมลดลงเล็กนอย  

• ในป พ.ศ. 2550 บริษัทฯ ไดเปดสาขาของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรเพิ่มข้ึนจํานวน 52 สาขา รวมเปนสาขาที่ยัง
เปดดําเนินการอยู ณ วันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2550 ทั้งส้ิน 268 สาขา  และจุดขายทั้งส้ินที่ยังเปด
ดําเนินการอยูจํานวน 91 จุดขาย 
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ในป พ.ศ. 2550 บริษัทฯ ไดลดทนุตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ คร้ังที่ 4/2550 วันที่ 19 
กันยายน พ.ศ. 2550 ซึ่งมีมติอนุมัติการลดทุนโดยวิธีตัดหุนที่ซื้อคืน จํานวน 19.78 ลานหุน  สงผลใหทุนจด
ทะเบียนของบริษัท คงเหลือ 328.35 ลานหุน  โดยบริษัทฯ ไดทําการจดทะเบียนลดทุน ในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 
2550   

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติและเห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
พิจารณาจายเงินปนผลประจําป สําหรับผลการดําเนินงานป พ.ศ. 2550 ในอัตราหุนละ 0.56 บาท รวมเปนเงิน
ทั้งส้ิน 181,323,419.30 บาท  ซึ่งบริษัทฯ ได จายเงินปนผลระหวางกาล ไปแลว 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 0.10 บาท  
รวมเปน 0.30 บาท คิดเปนเงินปนผลจายระหวางกาลจํานวนทั้งส้ิน 97,103,925.50 บาท   ดังนั้นบริษัทฯ จึงจะ
จายเงินปนผลเพิ่มเติมในงวดนี้ในอัตราหุนละ 0.26 บาท จํานวนหุน 323,921,130 หุน  ซึ่งเปนจํานวนหุนของวัน
จดทะเบียนเพิ่มทุนลาสุดเม่ือวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2551  คิดเปนเงินปนผลจายจํานวน  84,219,493.80 บาท 
โดยกําหนดวันปดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผล ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เวลา 
12.00 น. และกําหนดจายเงินปนผลในวันพุธที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 

จากการที่บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ไดสงผลสะทอนใน
ป พ.ศ. 2550 ดังนี้ 

• บริษัทฯ ไดรับประกาศเกียรติคุณรางวัล “คณะกรรมการดีเดนแหงป” หรือ “Board of The Year for 
Distinctive Practices” ประจําป พ.ศ. 2549 / 2550  จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(Thai Institute of Director หรือ IOD) รวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  สภาหอการคาแหง
ประเทศไทย  สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  สมาคมธนาคารไทย  สมาคมบริษัทจดทะเบียน
ไทย  และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย  โดยคณะกรรมการของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ที่ไดรับประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการดีเดน และดีเลิศ สําหรับป พ.ศ. 2549/2550 มี
จํานวนรวมทั้งส้ิน 19 คณะ (ดีเดน 14 คณะ  ดีเลิศ 5 คณะ) จากบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดกวา 400 
บริษัท โดยบริษัทฯ จัดอยูในกลุมบริษทัที่มี Market Cap ขนาดกลาง (นอยกวา 5,000 ลานบาท) 1 
ใน 2 ราย ที่ไดรับรางวัลในปนี้  สวนที่เหลือเปนบริษัทที่มี Market Cap ขนาดใหญทั้งส้ิน  ซึ่งสวน
ใหญอยูในกลุมพลังงาน และธนาคาร  

• บริษัทฯ ไดรับการประเมินจาก สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย 
(กลต.) รวมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียน  และสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย  ในเร่ืองการจัดการ
ประชุมผูถือหุนสามัญ (AGM)  ประจําป พ.ศ. 2550 ในเกณฑ “ดีเย่ียม” โดยเปนบริษัททีไ่ดคะแนน
ตั้งแต 100 คะแนนข้ึนไป  และเปน 1 ใน 19 บริษัทที่ไดรับการยกยองใหเปนตัวอยางที่ดี  จากบริษัท
ที่ไดรับการประเมินทั้งหมด 460 บริษัท 

 

(ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที่ 2 กอนตัดสินใจซื้อหลักทรัพย) 
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สวนท่ี 2 
บริษัทท่ีออกหลักทรัพย 

 

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลัก คือผลิตหนังสือและวารสารเชิงวิชาการ  รับจัด
จําหนายหนังสือ  และดําเนินงานรานหนังสือ ซีเอ็ดบุคเซน็เตอร  และ
เครือขาย (Book  Variety  รานเครือขายซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  ศูนยหนังสือ
มหาวิทยาลัยหลายแหงที่บริษัทฯ เปนผูบริหารเอง  และจุดขายยอย) ทั้ง
ในกรุงเทพฯ  และตางจังหวัด 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ : เลขที่ 1858/87-90  ชั้น 19 อาคารเนชั่นทาวเวอร  ถนนบางนา-ตราด 
กม. 4.5 แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพฯ  10260 

ที่ตั้งศูนยกระจายสินคา : เลขที่  99  หมู 1 ถนนกิ่งแกว  ตําบลราชาเทวะ  อําเภอบางพลี 
สมุทรปราการ  10540 

 : โกดังพิทักษธรรม  เลขที่ 1/12, 1/17 ถนนกิ่งแกว ตําบลราชาเทวะ  
อําเภอบางพลี  สมุทรปราการ 10540 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000285 
Web Site : www.se-ed.com 
โทรศัพท : 0-2739-8000 
โทรสาร : 0-2751-5999 
อีเมล : เลขานุการบริษัท   : cs@se-ed.com  
 : กรรมการอิสระ        : id@se-ed.com  
 : นักลงทุนสัมพนัธ    : ir@se-ed.com  
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1. ปจจัยความเสี่ยง 
ปจจัยที่อาจทําใหเกิดความเสี่ยงตอการลงทุนของผูลงทุน  หรือไดรับผลกระทบตอผูออกหลักทรัพย  มีดังนี ้

ความเส่ียงจากขอขัดของของศูนยกระจายสินคา   สินคาสวนใหญที่จําหนายในเครือขายราน       
ซีเอ็ดบุคเซน็เตอร  และสินคาที่บริษัทฯ รับจัดจําหนายไปใหรานหนังสืออ่ืน  ถูกสงจากศูนยกระจายสินคาของ
บริษัท  ศูนยกระจายสินคาจึงเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญของการดําเนินธุรกิจ  กรณีมีความเสียหายที่เกิดกับ
ศูนยกระจายสินคา  จากภัยธรรมชาติ  อุบัติเหตุ  หรือจากเหตุอ่ืนๆ ยอมมีผลกระทบตอการดาํเนินธุรกิจของบริษัท 

บริษัทฯ จึงไดประกนัความเสียหายของทรัพยสินและสินคาของบริษัทฯ ไวอยางครอบคลุม  เพื่อลดความ
เส่ียงที่คาดไมถึงเกี่ยวกับภัยตางๆ ที่อาจเกิดข้ึนกับศูนยกระจายสินคา  ในกรณีที่ศูนยกระจายสินคาเกิดความ
ขัดของใดๆ ข้ึน บริษัทฯ สามารถบรรเทาปญหาได  โดยใหสํานักพิมพหรือผูจัดจําหนายหนังสือจัดสงสินคามายัง
ศูนยกระจายสินคาชั่วคราว  แลวสงผานตรงไปยังรานสาขาได  

ความเส่ียงเกี่ยวกับสินคาสูญหาย   ในฐานะที่บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจคาปลีกรานหนังสือที่มีจํานวนสาขา
มากกวา 250 สาขาทั่วประเทศ  จึงประสบปญหาสินคาสูญหายทั้งจากการขโมยหนังสือ และสาเหตุอ่ืนๆ  
เชนเดียวกับธุรกิจคาปลีกโดยทั่วไป 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการปองกันและดูแลปญหาสินคาสูญหาย  จึงไดดําเนินการติดตั้งระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) มาตั้งแตปลายไตรมาส 4 ของป พ.ศ. 2549  เปนตนมา  และจัดตั้ง แผนกปองกัน
การสูญเสีย  (Loss Prevention Department หรือ LPD)  ข้ึนมา เพื่อกําหนดมาตรการตางๆ และดําเนินการ  เพื่อ
ลดสินคาสูญหายเปนการเฉพาะ   สงผลใหมูลคาสินคาสูญหายที่สาขาในป พ.ศ. 2550 ลดลงอยางมีนัยสําคัญ 

ความเส่ียงจากความผิดพลาด หรือขัดของ ของระบบคอมพิวเตอร และระบบขอมูล
สารสนเทศ   บริษัทฯ ไดติดตั้งระบบคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศตางๆ ในระบบงานของบริษทัฯ โดย
ครอบคลุม  เชน  ระบบการขายหนาราน  ระบบบริหารศูนยกระจายสินคา  ระบบจัดซื้อ  ระบบบัญชีการเงิน    
เปนตน  ซึ่งระบบคอมพิวเตอรและสารสนเทศ ถือเปนปจจัยสําคัญที่ชวยผลักดันใหบริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  ดังนัน้ความผิดพลาดหรือขัดของของระบบคอมพิวเตอรและระบบขอมูลสารสนเทศ      
จึงอาจมีผลกระทบตอการบริหารจัดการได 

ดังนั้น  เพื่อลดผลกระทบจากความผิดพลาด หรือขัดของ ของระบบคอมพิวเตอรและระบบขอมูล
สารสนเทศทั้งที่สาขา  ศูนยกระจายสินคา และสํานักงานใหญ  บริษัทฯ จึงไดจัดใหมีระบบปองกนั  และสํารอง
ขอมูลตามมาตรฐานซึ่งเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป  ตลอดจนเตรียมแผนการปองกนัภัยตางๆ และแผนสํารอง รวมถึง
การฝกซอมแผนปองกนัอยางสมํ่าเสมอ 

ความเส่ียงทางดานชองทางการจัดจําหนาย  ชองทางการจําหนายที่สําคัญสวนหนึ่งของบริษัทฯ มา
จากการเปดรานหนังสือของตนเองชื่อ  ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และเครือขาย ตามศูนยการคาชั้นนํา และซูเปอร     
เซ็นเตอรทั่วไป  ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด  ซึ่งมีรายไดประมาณ 82% ของรายไดรวมของบริษัทฯ  ในป 
พ.ศ. 2550 
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บริษัทฯ จึงกระจายความเสี่ยงโดยการที่มิไดผูกมัด  หรือเปดทําการเฉพาะศูนยการคาใดศูนยการคาหนึ่ง  
แตเปดกระจายอยูหลายกลุมผูประกอบการ  โดยสวนใหญทําสัญญาเชาระยะยาว  หรือเซงพื้นที่  เพื่อใหมี
เสถียรภาพเร่ืองพื้นที่ขายในระดับหนึ่ง  ดังนั้น  หากปใดศูนยการคาหรือซูเปอรเซน็เตอรรายใดประสบปญหา  
หรืออยูในภาวะใดๆ ที่ไมสามารถเปดดําเนินการตอได  หรือมีนโยบายตอผูเชาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  รายได
ของบริษัทฯ ก็จะไดรับผลกระทบไมมากนัก 

นอกจากนั้น  บริษัทฯ ยังไดประกันความเสียหายของทรัพยสินและสินคาในสาขาเหลานั้น ไวอยาง
ครอบคลุม  เพื่อลดความเสี่ยงที่คาดไมถึงเกี่ยวกับภัยตางๆ ที่อาจเกิดข้ึน  

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ  เนื่องจากการที่บริษัทฯ ไดเซน็สัญญาเปน
ตัวแทนจัดจําหนายหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ (ELT) แตผูเดียวในประเทศไทยใหกับสํานักพิมพ Oxford 
University Press (OUP)  และมีสิทธิการขายในประเทศกัมพูชา  ลาว พมา และอินโดนีเซีย ดวย เพื่อชวยผลักดัน
การเรียนรูภาษาอังกฤษในประเทศไทย  และประเทศขางเคียง  สงผลใหบริษัทฯ อาจประสบปญหา จากความ   
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน อันเนื่องมาจากภาระผูกพันที่เกิดจากการซื้อหรือจําหนายสินคา ในสกุลเงินตรา
ตางประเทศ   ดังนั้นเพื่อเปนการลดความเสี่ยงของบริษัทฯ ใหอยูในระดับที่เหมาะสมและยอมรับไดนั้น  บริษัทฯ 
จึงมีนโยบายในการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง  เพื่อปองกันความ
เส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนในการจายชําระหนี้สินในรูปเงินตราตางประเทศ โดยสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศ
ลวงหนาที่เปดสถานะไว มีอายุไมเกิน 6 เดือน    

ความเส่ียงเกี่ยวกับภาวะการขาดแคลนบุคลากรที่เช่ียวชาญเฉพาะดาน   บุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญและมีความสามารถเฉพาะดาน  นับเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุด  ในการผลิตหนังสือและวารสารเชิง
วิชาการตางๆ รวมถึงการสรางสรรคผลงานอื่น  ในธุรกิจที่บริษัทฯ ดําเนินงาน  ซึ่งสวนใหญเปนธุรกิจบุกเบิก   

บริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของกลุมบุคลากรขางตน  จึงไดจัดใหมีโครงการ  การเสนอขาย
หลักทรัพยแกกรรมการและพนักงาน (Employee Stock Option Program (ESOP)) ข้ึนมา เพื่อใหผลตอบแทนใน
รูปของหุนแกพนกังาน  เปนการจูงใจใหพนักงานของบริษัทฯ  มีกําลังใจในการสรางการเติบโตใหบริษัทฯ ในระยะ
ยาว  โครงการนี้ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ใหออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทแกกรรมการ  พนักงาน  และผูรับชวงซื้อหลักทรัพย  ในเดือน
ธันวาคม ป พ.ศ. 2544  โดยใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวหมดอายุในเดือนมกราคม ป พ.ศ. 2551   

นอกจากนั้น  บริษัทฯ  ยังมุงม่ันที่จะสรรหาพนักงานที่มีศักยภาพมารองรับการเติบโตในอนาคต  พัฒนา
บุคลากรและทีมงานอยางตอเนื่อง  และสรางโอกาสในการเจริญเติบโตในหนาที่การงานของพนักงานที่ตองการ
เติบโตไปพรอมกบับริษัทฯ  รวมทั้งมีการพัฒนาวัฒนธรรมองคกรข้ึนมา  เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานใหดีข้ึน  
ทํางานไดอยางมีความสุขมากข้ึน  รวมทั้งปรับปรุงสวัสดิการดานตางๆ  เชน  การตรวจสุขภาพประจําป  การ
ประกันชีวิต  การประกันสุขภาพ  การประกันอุบัติเหตุ  และวงเงินคุมครองที่เกี่ยวของใหเพียงพอ  เพื่อสราง
เสถียรภาพ  และความม่ันคงใหแกพนักงาน  และครอบครัวมากข้ึน 

ความเส่ียงทางดานการจําหนายสินคาที่ไมผานการอนุญาต และละเมิดลิขสิทธ์ิหนังสือ   
เนื่องจากสินคาบางอยาง เชน  เทป  CD และส่ิงพิมพ เปนสินคาที่มีกฎหมายที่เกี่ยวของควบคุมอยู  บางอยางตอง
ขออนุญาตเพื่อจําหนายกอน  และบางอยางมีเร่ืองลิขสิทธ์ิมาเกี่ยวของ  ทําใหการผลิต  การจําหนายทั้งการ     
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ขายปลีก และการขายสง ของบริษัทฯ ในสินคาเหลานั้น ตองระมัดระวังมากข้ึน  เพื่อไมใหผิดกฎหมาย และไมไป
ละเมิดลิขสิทธ์ิของผูอ่ืน   

การละเมิดลิขสิทธ์ิ อาจเกิดจากการที่นักเขียนหรือสํานักพิมพ ไปคัดลอกบางสวน  หรือดัดแปลงบางสวนใน
งานของผูอ่ืนมาโดยรูเทาไมถึงการณ  โดยที่บริษัทฯ ไมทราบมากอน  แลวมอบหมายใหบริษัทฯ เปนผูจัดพิมพ  
และ / หรือจัดจําหนายให  บริษัทฯ ในฐานะผูพิมพหรือผูจัดจําหนาย  อาจถูกฟองรองเรียกคาเสียหายจากเจาของ
ลิขสิทธ์ิได  ดังนั้น  จึงเปนส่ิงที่กองบรรณาธิการของบริษัทฯ และหนวยงานรับจัดจําหนายของบริษัทฯ ตองทํางาน
อยางรอบคอบและระมัดระวังมากข้ึน  ไมวาจะเปนการคัดเลือกตนฉบับที่จะนํามาผลิต  หรือหนังสือที่จะรับมาจัด
จําหนาย  เพื่อไมใหเกิดปญหาละเมิดลิขสิทธ์ิผูอ่ืน  นอกจากนั้น  เพื่อลดโอกาสความเสยีหายที่อาจจะเกิดข้ึน
ดังกลาว  บริษัทฯ จึงไดระบุในเง่ือนไขสัญญา  ที่ผูเขียนหรือเจาของหนังสือ  จะตองเปนผูยืนยันวาผลงานของตน
มิไดละเมิดลิขสิทธ์ิผูหนึ่งผูใด  และหากมีปญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิเกิดข้ึน  จะยินยอมรับผิดชอบคาเสียหายทั้งหมด
ที่บริษัทฯ ตองจายจากการละเมิดดังกลาวดวย 

อยางไรก็ตาม  ที่ผานมา ปญหาเหลานี้เกิดข้ึนนอยคร้ัง  และผลกระทบมีมูลคาที่ไมมีนยัสําคัญ 

ความเส่ียงในเร่ืองผลิตภัณฑลาสมัย  หรือถูกส่ืออื่นทดแทน   ในปจจุบันเทคโนโลยีทางดาน
คอมพิวเตอร  ไดรับการพัฒนาอยางรวดเร็ว  จึงทําใหหนังสือในกลุมคอมพิวเตอร  ซึ่งบริษัทฯ เปนผูนําตลาดดวย
รายหนึ่ง  มีอายุการขายสั้นลงกวาเดิม  และเร่ิมมีการใชส่ืออิเล็กทรอนิกส  เขามาแทนที่หนังสือบางประเภทและ
การใชงานบางรูปแบบ  บริษัทฯ จึงปรับทิศทางโดยเนนการเลือกผลิตหนังสือที่มีอายุยาวและขายดี  เปนสัดสวน
มากข้ึน  รวมทั้งไดจัดทําเว็บไซตชื่อ  www.se-ed.com  เพื่อใหผูที่สนใจไดทราบขาวสารหนังสือออกใหมได
รวดเร็วข้ึน 

อยางไรก็ตาม  จากสถิติในตางประเทศ  พบวาแมส่ืออิเล็กทรอนิกสจะพัฒนาอยางรวดเร็ว  แตก็ยังตองใช
เวลาอีกนานพอสมควร  กวาจะเร่ิมมีน้ําหนักที่กระทบตอธุรกิจหนังสืออยางมีนัยสําคัญ  ซึ่งเม่ือถึงเวลาดังกลาว  
บริษัทฯ ก็จะปรับตัวรับกับกระแสดังกลาวไดทนัทวงที  เพราะไดเตรียมโครงสรางพื้นฐานไวรองรับแลว 

ความเส่ียงเกี่ยวกับการขาดแคลนวัตถุดิบและสินคา   กระดาษเปนวัตถุดบิที่สําคัญในการผลิต
หนังสือ  และการเปลี่ยนแปลงดานราคาแปรผันตามความตองการของตลาดและตามปริมาณการผลิตอยูตลอดเวลา  
แตเนื่องจากหนังสือที่บริษัทฯ ผลิต  มีกลุมเปาหมายที่มีกําลังซื้อ และมีการศึกษา  จึงทําใหบริษัทฯ สามารถใช
นโยบายปรับราคา  ตามสภาพตนทุนที่แทจริงไดเปนระยะๆ โดยไมไดรับผลกระทบมากนกั 

ในฐานะที่บริษัทฯ  มีบทบาทเปนทั้งสํานักพิมพ ผูรับจัดจําหนาย และผูคาปลีก  บริษัทฯ จึงพยายามรักษา
บทบาทความเปนกลางโดยขายหนังสือจากทุกสํานักพิมพที่มีความตองการของตลาด  และกําหนดนโยบายการ
ดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรมธุรกิจที่ดี  ปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรม  โดยมิใหผูมีสวนไดเสียทุกกลุม
ไดรับความเดือดรอน  หรือไมเปนธรรมจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  ซึ่งจะทําใหบริษัท ไดรับการสนับสนนุ
จากเจาของสินคาสวนใหญในระยะยาว  และไมพึ่งพิงรายใดรายหนึ่งมากเกินไป 

ความเส่ียงเกี่ยวกับการแขงขันในอุตสาหกรรมการพิมพ   เนื่องจากบริษัทฯ ไมไดลงทนุสรางโรง
พิมพเปนของตนเอง  จึงทําใหบริษัทฯ ไมมีความเส่ียงจากการลงทุน  และไมไดรับผลกระทบในเชิงลบจากการ
แขงขันตัดราคากันในอุตสาหกรรมการพิมพ  ในการนี้  บริษัทฯ เลือกใชโรงพิมพหลายแหงเปนฐานรองรับการผลิต  
ซึ่งทําใหสามารถควบคุมคาใชจายไดอยางเหมาะสม  จากสถานการณการแขงขันเสนอราคาคาพิมพอยูตลอดเวลา  
และยังสามารถกําหนดระยะเวลาการผลิตไดอยางแนนอนอีกดวย 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1  ประวัติความเปนมา   บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) (SE-EDUCATION Public 
Company Limited)  ไดจดทะเบียนจัดตั้ง เม่ือวันที่ 10 ตุลาคม  พ.ศ. 2517  ดวยทุนจดทะเบียน 99,000 บาท  
โดยมีวัตถุประสงคหลักในการดําเนินธุรกิจที่เอ้ืออํานวยตอการศึกษาหาความรู  เพื่อพัฒนาความรูความสามารถ
ของคนไทย  ในสาขาที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศ  โดยกลุมผูเร่ิมกอตั้งทั้งหมดประกอบดวย  วิศวกรไฟฟา 10 
คน     ที่จบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ซึ่งตางก็เคยมีประสบการณในการทํา
กิจกรรมเผยแพรความรู  จากชุมนุมวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในขณะที่เปนนิสิต
มาแลว  และตระหนักดีวาประเทศไทยยังขาดแคลนการพัฒนาส่ือความรูเชิงวิชาการอยูมาก 

การเปล่ียนแปลงผูถือหุนรายใหญ  (ขอมูล ณ วันปดสมุดทะเบียน) 

28 พ.ย. 2550 27 พ.ย. 2549 29 พ.ย. 2548 

รายช่ือผูถือหุน จํานวนหุน % จํานวนหุน % จํานวนหุน % 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากัด (มหาชน) 42,422,200 13.10 42,422,200 12.79 42,422,200 13.20 
HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD. 40,500,000 12.51 36,000,000 10.85 32,600,000 10.14 

นายฤทธิ ์ ธีระโกเมน 23,008,782 7.11 21,289,890 6.42 22,851,790 7.11 

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

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 13,310,350 4.11 13,238,650 3.99 8,322,150 2.59 

นายทนง  โชติสรยุทธ 12,937,242 4.00 11,477,490 3.46 10,522,920 3.27 

ผูลงทุนสามารถดูขอมูลผูถือหุนท่ีเปนปจจุบันไดจาก Web Site ของบริษัทฯ  กอนการประชุมผูถือหุนประจําป 
*มติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 4/2550 เม่ือวันท่ี 19  กันยายน พ.ศ. 2550  มีมติใหตัดหุนซื้อคืนจํานวน 19,783,600 หุนโดยการลดทุนจด
ทะเบียน และทุนท่ีออกและชําระแลว 

บริษัทฯ ไดรับอนุญาตใหเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ในภาคอุตสาหกรรม
บริการ  หมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ  (Media & Publishing) ตั้งแตป พ.ศ. 2534  และแปลงสภาพเปนบริษัท
มหาชน  เม่ือวันที่ 29 เมษายน  พ.ศ. 2536  ปจจุบัน  บริษัทฯ  มีชื่อเรียกส้ันๆ  ซึ่งเปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย  
คือ  ซีเอ็ด (SE-ED) ซึ่งยอมาจากคําเต็มวา Science, Engineering and Education 

ในระยะเร่ิมแรก  บริษัทฯ ผลิตวารสารรายเดือน  เซมิคอนดัคเตอรอิเล็กทรอนิกส   และเปนผูแทนจําหนาย
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสจากตางประเทศ   

ในป พ.ศ. 2521  เร่ิมผลิตวารสารรายเดือน  ทักษะฉบับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ซึ่งเปนวารสาร
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สําหรับเยาวชนและผูสนใจทั่วไป   

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

ในป พ.ศ. 2523  เร่ิมผลิตหนังสือวิชาการดานวิศวกรรมศาสตรและวิทยาศาสตร  ออกจําหนาย  ตอมาได
ขยายสายงานผลิตออกมาเปน  ฝายผลิตตําราและหนังสือเชิงวิชาการ 
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ในป พ.ศ. 2526  ผลิตวารสารรายเดือน  ไมโครคอมพิวเตอร  และเร่ิมผลิตหนังสือดานไมโครคอมพิวเตอร
ออกจําหนาย  พรอมๆ กันนี้  บริษัทฯ ไดเร่ิมผลิตหนังสือหมวดบริหาร / การจัดการ  ของบริษัทฯ ก็เร่ิมตนอยาง
จริงจัง  โดยเนนหนังสือที่สามารถชวยคนทํางานใหทํางานไดดีข้ึน  มากกวาจะเนนหนังสือที่คาดวาจะขายดีเพียง
ชวงใดชวงหนึ่งเทานั้น 

ในป พ.ศ. 2528  บริษัทฯ เร่ิมใชระบบการจัดจําหนายหนังสือแบบ  Standing Order  ที่ดัดแปลงข้ึนให
เหมาะสมกับธุรกิจหนังสือของไทย  และไดรวมวารสาร  ทักษะฉบับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และวารสาร มิติที่ 
4  เขาดวยกัน  โดยเปลี่ยนชื่อใหมเปนวารสาร  รูรอบตัว  ซึ่งตอมาก็ไดเปลี่ยนรูปเลมและเนื้อหาใหทันสมัยมากข้ึน  
และเปลี่ยนชื่อใหมเปน  UpDATE  ขณะเดียวกันก็ไดขยายสายงานผลิตหนังสือสงเสริมเยาวชน ข้ึนมาอยางจริงจัง  
เพื่อบุกเบิกหนังสือสาระความรูสําหรับเยาวชน  ซึ่งตอมาในป พ.ศ. 2529  วิทยาศาสตรอานสนุก การตูนชุดเสริม
ความรูชุดแรก  ก็ไดออกวางตลาดและไดรับการตอบรับเปนอยางดี 

บริษัทฯ บุกเบิกธุรกิจวารสารและหนังสือเชิงวิชาการ อยางตอเนื่องมาเปนลําดับ  จนกลายเปนสํานักพิมพ
สาระความรูชั้นนํา  และมีระบบจัดจําหนายที่เปนที่ยอมรับวาดีที่สุดในธุรกิจหนังสือ  และไดเร่ิมบทบาทการเปน
ผูรับจัดจําหนายหนังสือใหกบัสํานักพิมพอ่ืนที่ผลิตหนังสือประเภทใกลเคียงกันดวย 

แมวาบริษัทฯ จะมียอดขาย  และมีการเติบโตอยางนาพอใจ  เม่ือเทียบกับอุตสาหกรรมหนังสือโดยเฉลี่ย  
โดยบริษัทฯ เปนสํานักพิมพที่มียอดขายสูงสุดในระบบรานหนังสือ  และเปนผูจัดจําหนายหนังสือรายใหญที่สุดดวย
ในขณะนั้น  แตก็พบวามีขอจํากัดที่จํานวนรานหนังสือที่ดีมีนอยเกินไป  ทําใหหนังสือที่บริษทัฯ ผลิตข้ึนมา  ไม
สามารถกระจายออกไป และไดรับการจัดวางอยางเหมาะสมได  ยอดขายที่ไดสําหรับหนังสือแตละเร่ือง  จึงไม
สามารถทําไดมากข้ึนกวาเดิมนัก 

เม่ือทําการสํารวจตอมา  พบวารานหนังสือเดิมไมพรอมจะขยายงาน  และไมพรอมจะปรับปรุงไดมาก
กวาเดิมเทาไรนัก  ขณะที่ระยะเวลาดังกลาว  ศูนยการคายุคใหม กําลังทยอยเปดอยางตอเนื่อง  โดยบริษัทฯ 
เชื่อม่ันวาศูนยการคาเหลานั้น  นาจะเปนแมเหล็กที่ทําใหเกิดชุมชนขนาดใหญ  และนาจะทําใหพฤติกรรมของคน
ไทยเปลี่ยนแปลงวิถีสัญจรไป  ดังนัน้  ถาจะทําใหคนไทยหาหนังสืออานไดงายและสะดวกข้ึน  ก็ควรมีรานหนังสือ
ที่ดีในศูนยการคาเหลานั้น  แตเนื่องจากการลงทุนตองใชเงินลงทนุสูงมาก  และเปนเร่ืองที่ยังไมเคยมีใครบุกเบิก
อยางจริงจังมากอน  บริษัทฯ จึงตัดสินใจที่จะเร่ิมธุรกิจรานหนังสือในศูนยการคาชั้นนํา  เพื่อไมใหกระทบกระเทือน
กับรานหนังสือเดิม  ซึ่งสวนมากอยูตามอาคารพาณิชย 

ดังนั้น  ในไตรมาสที่ 3 ป พ.ศ. 2533  บริษัทฯ จึงย่ืนเร่ืองเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย  และเร่ิมโครงการรานหนังสือ  “ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร”  ข้ึน  เพื่อใหคนไทยไดมีโอกาสหาซื้อหนังสือดีๆ 
ไดสะดวกข้ึน  และเปนการรองรับการเติบโตของตลาดหนังสือทั้งหมด  โดยมีทิศทางเนนการเปดรานใน
ศูนยการคาชั้นนํา  รานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร จะจําหนายหนังสือที่บริษัทฯ ผลิตข้ึนเอง  และหนังสือของสํานักพิมพอ่ืน
ดวย  เพื่อใหมีความสมบูรณในฐานะรานหนังสือทั่วไป  ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร เปดดําเนนิการสาขาแรกในปลายป พ.ศ.
2534  ที่ศูนยการคาฟอรจูนทาวน  โดยเนนการเปน ศูนยหนังสือสาระและบันเทิง  สําหรับครอบครัวและคนทํางาน 

ซีเอ็ดบุคเซน็เตอร เร่ิมเปดในซูเปอรเซ็นเตอร  เปนคร้ังแรกในไตรมาสที่ 3 ป พ.ศ. 2539  ที่โลตัสซูเปอร
เซ็นเตอร  สาขาพัทยา  เพราะเห็นวาซูเปอรเซ็นเตอรเปนทิศทางใหมของธุรกิจคาปลีก  ที่จะเพิ่มความสําคัญมาก
ข้ึนในอนาคต  และจะเปนทําเลที่เหมาะสมสําหรับธุรกิจรานหนังสือในอนาคตระยะยาว  หลังจากที่ไดปรับรูปแบบ
ของ   ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร ใหเปนโฉมใหม  ที่เนนการใชสีสดใสใหดูทันสมัยข้ึน  เนนการออกแบบชัน้หนังสือที่
สามารถผลิตไดงายข้ึน  และมีตนทุนต่ําลง  เพื่อความรวดเร็วในการเปดสาขาใหม  และเนนการพัฒนา          
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ศูนยกระจายหนังสือ (Book Distribution Center)  ใหมีขีดความสามารถที่จะรองรับปริมาณงานไดถึง 600 สาขา  
โดยในป พ.ศ. 2549  ไดเพิ่มพื้นที่ศูนยกระจายหนังสือ  จากเดิมประมาณ 7,400 ตารางเมตร  เปนประมาณ 
10,000 ตารางเมตร  หรือเพิ่มข้ึนประมาณ 35%  ตลอดจนไดพัฒนาโมเดลของการอยูรอด และการเติบโต  ที่ได
พัฒนาและทดลองใชมาจนเหมาะสมแลว  จึงทําใหซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร มีความพรอมในการเติบโตอยางแข็งแรง  
และสามารถเปดสาขาใหมๆ ไดอยางรวดเร็ว  ดวยตนทุน และคาใชจายดําเนินการที่ต่ําลง  และมีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จสูงข้ึน 

นอกจากนั้น ยังพัฒนาความสัมพันธกับศูนยการคา  และซูเปอรเซ็นเตอร รายใหญทุกราย  จนไดรับความ
ไววางใจในฐานะพันธมิตรธุรกิจที่สําคัญของแตละแหง  ทําใหมีโอกาสพัฒนารูปแบบธุรกิจอยางตอเนื่อง  ใน
ปจจุบันถือไดวา  ซีเอ็ดบุคเซน็เตอรเปนรานหนังสือเครือขาย (chain bookstores) ที่มีพัฒนาการอยางตอเนื่อง  
และเตบิโตอยางรวดเร็ว  จนมียอดขายมากที่สุดในประเทศไทย  และเปนแกนหลักของการเติบโตของบริษัทฯ 
ตั้งแตป พ.ศ. 2540  เปนตนมา 

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ เปนทีน่าพอใจมาโดยตลอด  แตเม่ือประเทศไทยประสบกับภาวะเศรษฐกิจที่
ถดถอยอยางรุนแรง จนเขาข้ันวิกฤตหลังจากกลางป พ.ศ. 2540  เปนตนมา  ซึ่งกอใหเกิดสภาพการปดตัวของ
ธุรกิจและการวางงานเกิดข้ึนเปนจํานวนมาก  กําลังซื้อโดยรวมลดลง  ธุรกิจหนังสือโดยรวมก็ไดรับผลกระทบอยาง
รุนแรงดวยเชนกัน  คูคารายใหญของบริษัทฯ หลายรายที่เปนรานหนังสือ  ประสบปญหาขาดทุนและขาดสภาพ
คลองทางการเงินอยางหนัก  สงผลทําใหบริษัทฯ ตองสํารองเปนหนี้สูญจํานวนมาก  การที่กําลังซื้อของประชาชน
โดยรวมลดลง  รานหนังสือชะลอการส่ังซื้อ  และบริษัทฯ ระมัดระวังการปลอยสินเชื่อ  เพื่อรักษาระดับหนี้สูญไมให
สูงเพิ่มข้ึน  ตลอดจนการแขงขันที่รุนแรงมากข้ึน  ตางก็สงผลใหยอดขายสงสําหรับหนังสือที่บริษัทฯ ผลิตข้ึน  
รวมทั้งหนังสือที่บริษัทฯ รับจัดจําหนายใหกับสํานักพิมพอ่ืน  ไมสามารถขายไดตามที่ควรจะเปน  ประกอบกับ
ยอดขายสวนตางๆ ตกลงมากตามสภาวะเศรษฐกิจ  ป พ.ศ. 2541 จึงเปนปแรกที่บริษัทฯ ประสบปญหาการ
ขาดทุน  นับจากบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 

อยางไรก็ตาม  การที่ไดประสบกับปญหาเศรษฐกิจที่รุนแรง  ทําใหบริษัทฯ ไดเร่ิมทบทวนโครงสรางธุรกิจ
ของบริษัทฯ เพื่อใหมีความเขมแข็งระยะยาว  มีการกระจายความเสี่ยงอยางเหมาะสม  และไดปรับปรุงโครงสราง
ทางการเงินอยางจริงจัง  โดยไดเพิ่มทุนเพื่อรองรับปญหาทางเศรษฐกิจที่ไมแนนอนไวในระดับหนึ่งในป พ.ศ.  
2541  และกําหนดมาตรการทางการเงินที่รัดกุม  เพื่อใหบริษัทฯ สามารถชําระเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินไดหมด และมีสภาพคลองทางการเงินที่เพียงพอที่จะขยายงานไดโดยไมติดขัด ดังนัน้ภายในป พ.ศ. 2542  
บริษัทฯ ก็สามารถพลิกฟนสภาพการทํากําไรข้ึนมาไดอีก  มีสภาพคลองทางการเงินอยูในระดับที่นาพอใจ และ
ขยายการเติบโตไดอยางตอเนื่อง 

บริษัทฯ ไดยายสํานักงานทั้งหมด  จากซอยตระกูลสุข  ถนนอโศก-ดินแดง  ซึ่งไดอยูมาตั้งแตป พ.ศ. 2526  
มาที่อาคารเนชั่นทาวเวอร  เสร็จส้ินในตนป พ.ศ. 2544  หลังจากที่ไดยายสํานักงานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรทั้งหมด   
มาลวงหนาแลวตั้งแตกลางป พ.ศ. 2541  เพื่อใหมีพื้นที่ทํางานมากข้ึน  เพิ่มความสะดวกในการประสานงาน และ
เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ไดอีกมาก 

ในป พ.ศ. 2546 บริษัทฯ ไดยายศูนยกระจายสินคาของบริษัทฯ มาที่เลขที่  99  หมู 1  ถนนกิ่งแกว   
ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี สมุทรปราการ  10540  เพื่อขยายศูนยกระจายสินคาของบริษัทฯ ใหมีขนาดใหญ
ข้ึน  เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต 
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2.2   การประกอบธุรกิจ   บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลัก 3 สวน  คือ 

1. ธุรกิจรานหนังสือ  โดยเปนผูดําเนินงานราน  ซีเอ็ดบุคเซน็เตอร  และเครือขาย ซึ่งไดแก  
ราน Book  Variety  รานเครือขายซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยหลายแหงที่
บริษัทฯ เปนผูบริหารเอง  ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด  รวมทั้งการบริหารพื้นที่ขายหนังสือ
ในรูปแบบตางๆ ในพื้นทีศู่นยการคา (มีสัดสวนรายไดประมาณ 82%  ของรายไดรวมป พ.ศ. 
2550) 

2. ธุรกิจรับจัดจําหนายหนังสือ  โดยจัดจําหนายใหกับหนังสือที่บริษัทฯ ผลิตเอง  และ
สํานักพิมพอ่ืน  เพื่อจําหนายใหกับรานหนังสือทั่วไป  รวมทั้งชองทางการขายอื่นๆ 

3. ธุรกิจสํานักพิมพ  โดยผลิตหนังสือ  วารสารเชิงวิชาการและสาระความรู  รับจางโฆษณาเพื่อ
จัดพิมพลงในวารสารรายเดือนที่บริษัทฯ ผลิตข้ึน  รับจางพิมพหนังสือ  เปนผูจัดงานประจําป  
Thailand Electronics & Industrial Technology  และงานแสดงสินคาทางเทคโนโลยีเฉพาะทาง
อีกหลายงาน  จัดคายเยาวชน  SE-ED Kiddy Camp  และจัดฝกอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการ 

ในธุรกิจทั้งสามสวนนี้  บริษัทฯ มีบทบาทในฐานะที่เปนผูนําตลาดรายใหญของธุรกิจแตละสวน  ซึ่งแตละ
สวนตางเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  ทําใหเกดิความไดเปรียบในการแขงขัน  และสามารถสรางมูลคาเพิ่มโดยรวมใหกับ
บริษัทฯ ไดเปนอยางดี 

นอกจากนั้น  ตั้งแตป พ.ศ. 2527 บริษัทฯ ยังเขาไปถือหุนรอยละ 25 ในบริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด ซึ่งมีทุน
ชําระแลวเทากับ 400,000 บาท  บริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด  ประกอบธุรกิจเปนสํานักพิมพ  โดยเปนผูผลิตวารสาร
เทคนิค และผลิตหนังสือวิชาชีพดานวิศวกรรมศาสตร  และมอบหมายใหบริษัทฯ เปนผูจัดจําหนายหนังสือให 

บริษัทฯ เขาถือหุนรอยละ 99.93  ในบริษัท ซีเอ็ดบุคเซน็เตอร จํากัด  (จัดตั้งข้ึนเม่ือวันที่ 11 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2544)  ซึ่งมีทุนชําระแลวเทากับ 100,000 บาท  แตมิไดดําเนินธุรกิจใดๆ เพราะมีวัตถุประสงคเพื่อปองกัน
บุคคลอ่ืนนําชื่อ  ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  ไปจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม  ซึ่งอาจทําใหเกิดความเขาใจผิด  คิดวาเปน
กิจการเดียวกันเทานั้น 

ในป พ.ศ. 2546  บริษัทฯ เขาถือหุนรอยละ 28.75  ในบริษัท เพลินพัฒน จํากัด  (จัดตั้งข้ึนเม่ือวันที่ 25 
กันยายน พ.ศ. 2545)  ซึ่งมีทุนชําระเต็มมูลคาหุน  เทากับ 80,000,000 บาท  และในป พ.ศ. 2548  บริษัทฯ ได
เพิ่มสัดสวนการถือหุนเปนรอยละ 48.82  จากทุนจดทะเบียนจํานวน 170,000,000 บาท  ซึ่งมีทุนชําระแลวเทากับ 
169,350,000 บาท  โดยบริษัท เพลินพัฒน จํากัด  ประกอบกิจการโรงเรียนในนาม  โรงเรียนเพลินพัฒนา  ซึ่ง
ตั้งอยูบนถนนพุทธมณฑล สาย 2  เปดสอนในระดับตั้งแตเตรียมอนุบาล  จนถึงมัธยมศึกษาปที่ 6  โดยเร่ิมเปดรับ
นักเรียนอยางเปนทางการ  ในปการศึกษา 2547  ซึ่งถือเปนการรวมตัวคร้ังสําคัญของพันธมิตรที่รักงานการศึกษา
กวา 70 คน  จากกลุมตางๆ  ไดแก  พอแม  ผูปกครอง  คุณครู  นักวิชาการ  ผูบริหารโรงเรียน  รวมกับองคกร
เอกชนที่มีบทบาทสําคัญในสถาบันครอบครัวและการศึกษา  เพื่อสรางสรรคโรงเรียนตนแบบแนวคิดใหม  ที่
สามารถสรางเยาวชนที่มีคุณภาพใหกับประเทศ 
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             บริษัท เพลินพัฒน จํากัด  มีผูถือหุนรายใหญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2550 ดังนี ้

ผูถือหุนรายใหญ จํานวนหุนที่รับชาํระแลว สัดสวนถือหุน(%) 
1. บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)   8,300,000 48.82 

2. นายฤทธิ ์ ธีระโกเมน   2,000,000 11.76 

3. บริษัท รักลูก แฟมิล่ี กรุป จํากัด 700,000 4.12 

4. นางธิดา พิทกัษสินสุข   400,000 2.35 
5. นางสาวกรองทอง บุญประคอง   400,000 2.35 

2.3 มูลคารายไดรวมการจําหนายผลิตภณัฑหลักจําแนกตามผลิตภัณฑ 

ป 2550 ป 2549 ป 2548 รายไดจากการขาย และบรกิาร 
พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

รายไดจากธุรกิจหนังสือ             
  - ขายปลีก1    3,251,348      82.32  3,149,777 84.54 2,852,573 84.12 
  - ขายสง2  543,761        13.77  430,037 11.54 406,107 11.97 
  - รับจางพิมพ 7,299         0.18  6,747 0.18 11,705 0.34 
                รวม    3,802,408          96.27  3,586,561 96.26 3,270,385 96.43 

กลุมวารสาร3        95,842          2.43  94,142 2.53 94,616 2.79 

อ่ืน ๆ        51,338          1.30  45,042 1.21 26,129 0.78 
รวมรายได      3,949,588  100.00 3,725,745 100.00 3,391,130 100.00 

หมายเหตุ    1 ขายปลีก หมายถึง  รายไดจากการขายที่เครือขายรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  
2 ขายสง  หมายถึง  รายไดจากการขายสงหนังสือและวารสารที่บรษิัทฯ ผลิตเอง  และท่ีรับจัดจําหนาย  ไปใหแกราน

หนังสืออ่ืน  และชองทางการขายอ่ืน  เชน  สถาบันการศึกษา  หองสมุด  เปนตน 
1 และ 2  มูลคาขายของหนังสือท่ีบริษัทฯ ผลิตเอง ในป พ.ศ.2550, 2549 และ2548 คิดเปนรอยละ 6.62, 7.81  และ 8.03   

ของรายไดจากการขายตามลําดับ 
3 รายไดกลุมวารสาร ไดแก รายไดจากการขายโฆษณา, การจัดงาน Thailand Electronics & Industrial Technology 

และการจัดคาย SE-ED Kiddy Camp 
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3.  การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 

3.1  ลักษณะผลิตภัณฑและบริการที่สําคัญ   ผลิตภัณฑและบริการที่สําคัญ ที่บริษัทฯ ดําเนินการ
อยู  มีดังนี้ 

1. หนังสือ   ปจจุบัน บริษัทฯ เปนผูผลิตหนังสือสูระบบรานหนังสือ เปนรายใหญรายหนึ่งของประเทศ  โดยเปน
ผูบุกเบิก  และเปนผูนําตลาดในการผลิตหนังสือสาระความรูในหมวดตางๆ ไดแก  การบริหาร / การจัดการ  
การพัฒนาตนเอง  จิตวิทยา  วิศวกรรมศาสตรสาขาตางๆ  หนังสือสาระความรูสําหรับเยาวชน  ภาษาศาสตร    
และพจนานุกรม   แมและเด็ก  อาหารและสุขภาพ  แผนที่  เปนตน  รวมทั้งผลิตสินคาที่เปน Non Book  เชน  
CD  เพื่อพัฒนาศักยภาพในดานตางๆ  

2. วารสาร  ณ ส้ินป พ.ศ. 2550 บริษัทฯ เปนผูผลิตวารสารทางดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  จํานวน 10 
ฉบับ  ดังนี ้

 วารสารเซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส เปนวารสารรายเดือน  เนนหนักดานการใหความรูใน
สาขาอิเล็กทรอนิกส  เร่ิมออกจําหนายตั้งแต พ.ศ. 2517  ตอมาบริษัทฯ ไดเปลี่ยนชื่อวารสารใหมเปน 
วารสารเซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกสพลัส  ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 โดยยังคงเนื้อหาเดิม 

 วารสาร UpDATE  เปนวารสารรายเดือน  เนนหนักดานการใหความรูในเร่ืองที่แปลกใหม  ทันสมัย
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่นาสนใจ  แกผูตองการพัฒนาตนเอง  และติดตามความกาวหนา
ของเทคโนโลยีในโลกปจจุบัน  เร่ิมออกจําหนายตั้งแต พ.ศ. 2521 

 วารสาร MICROCOMPUTER  เปนวารสารรายเดือน  เนนหนักดานการใหความรูในสาขา
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับองคกร  เร่ิมออกจําหนายตั้งแต พ.ศ. 2526 

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

 วารสาร Industrial Technology Review  เปนวารสารรายเดือน  เนนหนักในการใหความรูดาน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  แกผูบริหารงานดานอุตสาหกรรม วิศวกรโรงงานและผูใชงาน
ทั่วไป  เร่ิมออกจําหนายตั้งแตกลางป พ.ศ. 2537 

 วารสาร Mechanical Technology  เปนวารสารรายเดือน  ที่ใหความรูดานวิศวกรรมเคร่ืองกล  
เกี่ยวกับเทคนิคการใชงาน  และการแกปญหาในงานดานเคร่ืองกล  แกวิศวกร และผูที่สนใจทั่วไป 
โดยเร่ิมออกจําหนายตั้งแตกลางป พ.ศ. 2544 

 วารสาร The Absolute Sound & Stage  เปนวารสารรายเดือน ดานภาพและเสียงในบาน  รถยนต 
สตูดิโอ  ระบบเคร่ืองเสียงและแสงสีบนเวที  เร่ิมออกจําหนายตั้งแตปลายเดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 
2545 

 วารสาร Extreme Technology  เปนวารสารรายเดือนที่นําเสนอเนื้อหาดานเทคโนโลยีและอุปกรณ
ไฮเทครุนใหมๆ  นําเสนอขาวสารผลิตภัณฑ  เทคโนโลยีใหมๆ เร่ิมออกจําหนายตั้งแตปลายเดือน
ตุลาคม  พ.ศ. 2546 
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 วารสาร add Magazine  เปนวารสารรายเดือนประเภท  free magazine  ที่นําเสนอเกร็ดสาระ
ความรูตางๆ และเทคโนโลยีสมัยใหม  เพื่อนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  เร่ิมแจกเม่ือเดือน
กุมภาพันธ  พ.ศ. 2549  โดยแจกที่รานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร เปนหลกั 

 วารสาร Industrial Sourcing  เปนวารสารราย 4 เดือน ที่นําเสนอขอมูลของผลิตภัณฑทาง
อุตสาหกรรม ตามสาขาที่จําเปนทางอุตสาหกรรม โดยแบงหมวดหมูอยางชัดเจน เพื่อการจัดซื้อและ
อางอิง เร่ิมวางจําหนายเม่ือประมาณเดือน เมษายน  พ.ศ. 2550 

 วารสาร MICROCOMPUTER USER  เปนวารสารรายเดือน  เนนหนักดานการใหความรูในสาขา
ไมโครคอมพิวเตอร  แกผูใชงานทั่วไป  เร่ิมออกจําหนายตั้งแตปลายป พ.ศ. 2536  อยางไรก็ตาม  ได
ยุติการจัดทําในเดือนมกราคม  พ.ศ. 2550  เพื่อปรับทีมงานไปรับผิดชอบงานสวนอ่ืนที่มีโอกาสทาง
ธุรกิจดีกวา       

 รายไดของบริษัทฯ ในสวนนี้  จะเกิดจากรายไดจากการขายวารสาร  รายไดจากการรับลงโฆษณา  
รายไดจากการจัดทําหนังสือพิเศษ  และรายไดจากการจัดกิจกรรมตางๆ   

3. การรับจัดจําหนายหนังสือ   บริษัทฯ เปนผูจัดจําหนายหนังสือที่บริษัทฯ ผลิตข้ึนเอง  และยังรับจัด
จําหนายหนังสือใหสํานักพิมพและองคกรอ่ืน  ที่มีผลิตภัณฑสอดคลองกบัทิศทางของบริษัทฯ โดยขายสงให
รานหนังสือทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ  ทั่วประเทศ ประมาณ 800 ราย  ซึ่งดําเนินการรานหนังสือทั้งหมด
ประมาณ 1,600 ราน  ขายใหกับสถาบันการศึกษาโดยตรง  และยังจัดจําหนายผานทางเครือขายรานซีเอ็ดบุค
เซ็นเตอรเองดวย 

ในปลายป พ.ศ. 2549  บริษัทฯ ไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายหนังสือและส่ือการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยออกซฟอรด  (Oxford University Press)  แตเพียงผูเดียวใน
ประเทศไทย  ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550  เปนตนไป  ความรวมมือกันคร้ังนี้  จะชวยใหบริษัทฯ เพิ่ม
บทบาทในการผลิต  และจัดจําหนายหนังสือเรียนรูภาษาอังกฤษ  มากย่ิงข้ึน  โดยผานชองทางการจําหนาย
ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งจะทําใหบริษัทฯ มีสวนในการชวยแกปญหาดานการศึกษาภาษาอังกฤษของนักเรียน
ไทยมากย่ิงข้ึน 

ปจจุบัน  บริษัทฯ เปนผูจัดจําหนายหนังสือเขาสูระบบรานหนังสือรายใหญที่สุดในประเทศไทย  โดยมีหนังสือที่
ผลิตข้ึนเอง และยังจัดจําหนายอยูประมาณ 1,500  ชื่อ  และรับจัดจําหนายใหกับหนวยงานและสํานักพิมพอ่ืน
อีกประมาณ 8,900 ชื่อ  

4. ธุรกิจรานหนังสือ ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  (SE-ED Book Center หรือ SBC)   บริษัทฯ  เปนผู
ดําเนินงานรานหนังสือ ซีเอ็ดบุคเซน็เตอร และเครือขาย  ซึ่งประกอบดวย ราน Book Variety  รานเครือขายซี
เอ็ดบุคเซ็นเตอร  และศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยหลายแหงที่บริษัทฯ เปนผูบริหารเอง  ทั้งในกรุงเทพฯ และ
ตางจังหวัด  รวมทั้งการบริหารพื้นที่ขายในศูนยการคารูปแบบตางๆ กัน  

รานหนังสือซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  เปนรานหนังสือทั่วไปขนาดกลาง  ที่มีลักษณะการออกแบบและการจัดวาง
สินคาที่ทันสมัย  มีประสิทธิภาพการขายที่ดี  และเนนการเปดในทําเลที่อํานวยความสะดวกใหแกคนทั่วไป  ให
สามารถหาซื้อหนังสือที่ดีไดงายข้ึน  สวนใหญจึงตั้งอยูในซูเปอรเซ็นเตอรชั้นนํา (เชน  เทสโกโลตัส, บิ๊กซี  และ
คารฟูร  เปนตน) ศูนยการคาชั้นนํา (เชน สยามพารากอน, เซ็นทรัล,  เดอะมอลล,  โรบินสัน,  ฟวเจอรปารค
รังสิต, ฟวเจอรปารคบางแค, และศูนยการคาชั้นนําของตางจังหวัด  เปนตน)  และสถาบันการศึกษา  (เชน  
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มหาวิทยาลัยรามคําแหง, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย,  มหาวิทยาลัย
สยาม  และมหาวิทยาลัยขอนแกน  เปนตน) โดยเปดในรูปแบบตางๆ กัน  ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด 
นอกจากนั้น  ยังไดเปดรานหนังสือในอีกชื่อหนึ่งวา  Book Variety (ซึ่งเปนชื่อเดียวกับรายการโทรทัศนที ่       
ซีเอ็ดบุคเซน็เตอรผลิตข้ึน และออกอากาศทาง UBC 8 และตอมาไดยายมาออกอากาศทาง  TTV1 )  เพิ่มข้ึนมา
ตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2545  ซึ่งถือวาเปนรานอีกรูปแบบหนึ่งของซีเอ็ดบุคเซน็เตอรดวย 
จนถึงส้ินป พ.ศ. 2550  บริษัทฯ เปดราน  ซีเอ็ดบุคเซน็เตอร  และรานเครือขายซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร ไดรวมทั้ง
ส้ิน 278 สาขา  โดยเปนสาขาที่ยังเปดดําเนินการอยูจํานวน 268 สาขา  อยูในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
117 สาขา  และอยูในตางจังหวัดอีก 151 สาขา  ในจํานวนทั้งหมดนี้เปนรานที่  บริษัทฯ บริหารเองทั้งส้ิน 260 
สาขา  เปน  รานเครือขายซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร (เปนรานที่ไดรับความชวยเหลือเต็มรูปแบบ  โดยซีเอ็ดบุคเซน็
เตอร  เปนผูจัดสงสินคาให)  จํานวน 4 สาขา  และเปน  รานเครือขายซีเอ็ด (เปนรานที่ไดรับความชวยเหลือไม
เต็มรูปแบบ  รานส่ังสินคาเอง)  จํานวน 4 สาขา  และยังเขาไปบริหารพื้นที่ขายหนังสือและวารสารในซูเปอร
เซ็นเตอร  ในศูนยการคา  และจุดบริการยอยอ่ืนๆ เชน จุดขายในสโตรโลตัส จุดขายในสโตร คารฟูร ใน
รูปแบบตางๆ กันอีกประมาณ  91 จุดบริการ  ปจจุบันซีเอ็ดบุคเซน็เตอร  นับเปนเครือขายรานหนังสือที่มี
ยอดขายมากที่สุดในประเทศไทย 

ขอมูลจํานวนสาขาของซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และรานในเครือขาย ณ วันส้ินป 

รายการ 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 

สาขาที่เพิ่มขึน้ในป 2 1 1 4 2 2 10 13 12 19 28 27 22 31 26 26 52 

จํานวนสาขารวมที่เปดไปแลว 2 3 4 8 10 12 22 35 47 66 94 121 143 174 200 226 278 

จํานวนสาขาที่ปดในป - - - - - - - - - (1) - - (3) (1) (5) - - 
รวมสาขาที่เปดดําเนินการอยู 2 3 4 8 10 12 22 35 47 65 93 120 139 169 190 216 268 
จํานวน kiosk ที่เปดดําเนนิการอยู 1 1 2 2 2 2 5 8 11 18 29 37 39 41 44 40 40 
จํานวนจุดขายยอยที่เปดดาํเนนิการอยู - - - - - - - - - - 2 62 75 115 166 128 51 
รวมจุดขายทั้งส้ินที่เปดดําเนนิการอยู 3 4 6 10 12 14 27 43 58 83 124 219 253 325 400 384 359 

หมายเหตุ -  มีการจัดประเภทสาขาใหมใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  ทําใหจํานวนสาขาอาจตางจากเอกสารของบริษัทฯ กอนหนานี้  โดยคําวา 
สาขา  ในท่ีนี้  รวมสาขาขนาดเล็ก  (20-50 ตร.ม.)  เขาไปดวย  kiosk  หมายถึง  การเปดในลักษณะแผงลอยขายหนังสือพิมพ
และนิตยสารเปนหลัก  จุดขายยอย หมายถึง  การเขาไปบริหารสินคาในมุมหนังสือ  (รวมหนังสือพิมพและนิตยสารดวย)  ใน
ซูเปอรเซ็นเตอรของศูนยการคา   

- ณ สิ้นป พ.ศ. 2550  มีสาขาที่เปดดําเนินการอยู 268 สาขา  โดยเปนสาขาในเขตกรุงเทพฯ  และปริมณฑล  117 สาขา  และสาขาใน
ตางจังหวัด 151 สาขา  ในจํานวนดังกลาว  มีสาขาขนาดเล็กอยูจํานวน 24  สาขา 

- ณ สิ้นป พ.ศ. 2550  มีสาขาที่เปดดําเนินการอยูในชื่อของ ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  จํานวน 243 สาขา, Book Variety จํานวน 12 สาขา, 
ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัย จํานวน 4 สาขา  และชื่ออ่ืนอีกจํานวน 1 สาขา 

- ณ สิ้นป พ.ศ. 2550  มีรานเครือขายซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  (บริษัทฯ รับผิดชอบการจัดหาสินคาใหท้ังหมด)  ท่ีเปดดําเนินการอยูจํานวน 
4 สาขา  และมีจํานวนรานเครือขายซีเอ็ด  (บริษัทฯ ใหความชวยเหลือพิเศษ  โดยอนุญาตใหใชชื่อซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร หรือราน
เครือขายได  แตจัดหาสินคาเอง)  ท่ีเปดดําเนินการอยู  จํานวน 4  สาขา  มี  kiosk  40 จุด  และมีจุดขายยอย  51 จุด 
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5. กิจกรรมอื่น  ๆ  บริษัทฯ ยังมีกิจกรรมเพิ่มเติม  ดังนี้ 

• จัดงานประจําป  Thailand Electronics & Industrial Technology  เพื่อเปนการสงเสริมอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสของประเทศ 

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

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

• จัดงานอบรมสัมมนาทางดานคอมพิวเตอร  วิศวกรรม  และการจัดการ แกบุคคลทั่วไป 

3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 

นโยบายและลักษณะการตลาด    
บริษัทฯ เปนผูบกุเบิกธุรกิจหนังสือเชิงวิชาการประเภท How-to มาตลอดระยะเวลามากกวา 30 ป  และมี

ภาพพจนที่ดี ในฐานะผูนําทางดานหนังสือและวารสารเชิงวิชาการดานเทคโนโลยีรายใหญของประเทศ  จึงทําให
การดําเนินงานในสวนอ่ืนๆ ของบริษัทฯ ไดรับความนาเชื่อถือตามไปดวย  และมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงข้ึน 

บริษัทฯ กําหนดทศิทางระยะยาว และกลยุทธทางการตลาดไว ซึ่งสรุปโดยสังเขปได ดังตอไปนี ้
วิสัยทัศน (Vision)   ซีเอ็ด จะเปนผูนําในการทําใหคนไทยหาความรูไดงายข้ึน และสะดวกข้ึน   
ภารกิจ (Mission)    ซีเอ็ด จะดําเนินธุรกิจที่เอ้ืออํานวยตอการศึกษาหาความรู ในสาขาที่จําเปนตอการ

พัฒนาประเทศ จะดําเนินธุรกิจที่จะทําให “คนไทยเกงข้ึน” โดยพัฒนาข้ึนเปนธุรกิจที่ย่ังยืน มีการเติบโตตอเนื่องที่
สูงกวาคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรม เปนบริษัทตัวอยางที่ดี สามารถสรางสรรคผลงานที่เปนประโยชนและเปนที่
ยอมรับในวงกวาง พนักงานมีความสุข และสามารถใหผลตอบแทนการลงทุนที่นาพึงพอใจในระยะยาว      

กลยุทธทางการตลาด   เพื่อใหบริษัทฯ สามารถบรรลุวิสัยทัศน และภารกิจของบริษัทฯ  บริษัทฯ จึง
มุงเนนความพรอมในดานตางๆ เพื่อพัฒนาสินคา และบริการ ใหมีคุณภาพ และตอบสนองตอความตองการของ
กลุมเปาหมายได  โดยเนนตั้งแตการเพิ่มจํานวนรานหนังสือซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร ใหครอบคลุมพืน้ที่บริการมากข้ึน  
การเพิ่มสินคาที่นาสนใจ  โดยเนนการดําเนินกลยุทธทางการตลาด ตอไปนี ้

1. บริษัทฯ มุงม่ันที่จะสรางความเติบโตและเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับธุรกิจ ดวยการมุงเนนการ
ขยายตลาดอยางตอเนื่อง  เพื่อสรางศักยภาพในการขยายธุรกิจใหครอบคลุมการใหบริการทั่วประเทศ   
ในทุกชุมชนที่มีขนาดใหญเพียงพอ โดยการขยายสาขาของซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และเครือขายใน
รูปแบบตางๆ กัน โดยเนนการเลือกทําเลที่มีศักยภาพสูงในระยะยาว มากกวาการคํานึงถึงกําไรใน
ระยะแรก   เพื่อสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหคนไทยไดมีโอกาสเทาเทียมกันในการหาความรู อีก
ทั้งยังเปนการดําเนินกลยุทธเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางทั่วถึง  สงผลใหบริษัทฯ 
ครองความเปนผูนําในธุรกิจดานนี้  และเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจหนังสือโดยรวมในอนาคต  
และรองรับการสรางความรับรู และการยอมรับตอ Brand ของบริษัทฯ  โดยมุงเนนประเด็นหลัก คือ  
“คิดจะซื้อหนังสือ คิดถึงซีเอ็ดบุคเซน็เตอร”   
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2. บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการจัดหาสินคา หรือบริการที่สะดวก  รวดเร็ว และตรงตอเวลา   ในทุก
ชองทางการใหบริการ  โดยมุงเนนการสรางประสบการณที่ดี  ภายใตแนวคิดที่วา “นึกอยากอาน อยาง
ชาพรุงนี้ตองไดอาน”  ดวยการนําเทคโนโลยีเขามาผสมผสานกับการจัดการในรูปแบบใหม  ใหมีความ
เชื่อมโยงกัน ตั้งแตการผลิต การเก็บสินคา การรับคําส่ังซื้อ และการจัดสงสินคา เพื่อใหศักยภาพดาน
การจัดการระบบโลจิสติกสมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  ลดขอจํากัดจากการที่สาขามีพื้นที่ไมเพียงพอกับ
ปริมาณหนังสือทั้งหมดในตลาด  สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการใหบริการมากข้ึน  และสามารถ
ใหบริการครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศมากย่ิงข้ึน  เพื่อสามารถตอบสนองความตองการและสรางความ
พึงพอใจแกลูกคาไดสูงสุด  ซึ่งจะทําใหบริษัทฯ มีความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน 

3. บริษัทฯ เนนการหา หรือพัฒนาสินคาที่นาสนใจ  และจัดสวนผสมของสินคา ในสาขาอยางตอเนื่อง  
เพื่อใหมีความนาสนใจเพิ่มมากข้ึน  และทําใหลูกคามาใชบริการถี่มากข้ึน  ซึ่งจะมีผลทําใหเกิดความ
แตกตางจากรานหนังสืออ่ืนมากย่ิงข้ึน และทําใหสภาพการทํากําไรของสาขาดีย่ิงข้ึน  

4. บริษัทฯ  ไดตระหนกัและใหความสําคัญกับการบริการที่เปนเลิศ และการเสริมสรางภาพลักษณที่ดีของ
บริษัทฯ โดยเนนการพัฒนาบุคลากรและทีมงานอยางตอเนื่อง  และสรางทัศนคติของพนักงานในการ
ใหบริการอยางมืออาชีพ  การใสใจตอการสนองความตองการของลูกคาในรายละเอียด และทําใหลูกคา
มีความประทับใจเพิ่มมากข้ึน     

5. บริษัทฯ เนนการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ โดยการพัฒนาเคร่ืองมือ และชองทางการ
ประชาสัมพันธสินคา และการสรางสรรคกิจกรรมสงเสริมการขายในรูปแบบตาง ๆ อยางตอเนื่อง  
รวมถึงดําเนินกิจกรรมดานการตลาดอยางจริงจัง  เพื่อเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับธุรกิจอยาง
สรางสรรค  และตรงกับกลุมเปาหมาย  ตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางตรงประเด็นที่สุด  
และทําใหผลิตภัณฑตางๆ มีโอกาสประสบความสําเร็จสูงข้ึนตั้งแตเร่ิมวางตลาดเลย อาทิ เชน  มีการ
โฆษณา ประชาสัมพันธ สินคาและบริการตางๆ ของบริษัทฯ ผานทางจอ LCD ที่จะติดตั้งตามสาขา
ตางๆ ทั่วประเทศไทย  เพื่อกระตุนใหเกิดอารมณในการจับจายซื้อสินคาเพิ่มมากข้ึน 

6. บริษัทฯ เนนการสรางความสัมพันธกับคูคา และพันธมิตรทางธุรกิจ ในการรวมงานกันอยางใกลชิด 
โดยยึดม่ันในการปฏบิัติตามสัญญาที่มีตอลูกคาอยางเครงครัดภายใตกรอบกติกามารยาทของการ
ดําเนินธุรกิจ  และมุงเนนการอยูบนพื้นฐานของความสําเร็จในการประกอบธุรกิจรวมกัน  โดยบริษัทฯ 
ไดเปดรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดําเนนิธุรกิจ เพื่อรวมกันหาแนวทางในการแกไขปญหา 
หรืออุปสรรคที่เกิดข้ึน  และนําขอมูลดังกลาว  กลับมาพัฒนาสรางสรรคผลิตภัณฑ กระบวนการบริหาร
จัดการของบริษัทฯ  เพื่อยกระดับมาตรฐานในการทํางานใหสูงข้ึนตลอดเวลา  และกอใหเกิดประโยชน
กบัทุกฝาย 

7. บริษัทฯ เนนการสรางและใชฐานขอมูลทางการตลาดอยางจริงจัง  โดยจัดใหมีระบบฐานขอมูลที่ดีใน
การจัดเก็บขอมูลประวัติของลูกคา วาลูกคามีความชอบ และความตองการอยางไร  เพื่อจัดหาสินคา 
และบริการใหตรงตามความตองการ และพัฒนาสูการนําเสนอประสบการณที่นาจดจํา และนาประทับใจ
ใหแกลูกคา รวมถึงการนําขอมูลดังกลาวมาทําการวิเคราะหปญหาที่เกิดข้ึนมาปรับปรุงการใหบริการใน
อนาคตอีกดวย  
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การดําเนินการทางการตลาด 

นโยบายราคาของบริษัทฯ   บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดราคาสินคาของบริษัทฯ ที่ผลิตข้ึน ใหสอดคลอง
กับกําลังซื้อของกลุมเปาหมาย  สอดคลองกับตนทุนการผลิตที่แทจริง  และสามารถทํากําไรในระยะยาวไดอยาง
เหมาะสม  ในกรณีที่สินคาเปนวารสารที่ผลิตข้ึนเอง  ซึ่งรายไดจากการขายวารสารไมสามารถรองรับนโยบายนี้ได
โดยตรง  จะอาศัยรายไดจากการขายโฆษณามาเปนรายไดหลักแทน 

การจําหนายและชองทางการจําหนาย  บริษัทฯ  จัดจําหนายหนังสือ และวารสาร ผานเครือขายราน 
ซีเอ็ดบุคเซน็เตอร   และรานหนังสืออ่ืนๆ  ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด  รวมทั้งสถาบันการศึกษา  โดยบริหาร
ชองทางการจัดจําหนาย  แบงตามประเภทของลูกคาและสินคาหรือบริการ  ดังนี้ 

1. ลูกคาขายปลีกหนังสือและวารสาร  ไดแก  กลุมเปาหมายที่เปนบุคคลทั่วไป  บริษัทฯ จําหนายผาน
เครือขายรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร   ที่เปดไปแลวจํานวน 278 สาขา  โดยเปนสาขาที่ยังเปดดําเนินงานอยู
จํานวน 268 สาขา  ซึ่งจํานวนนี้ไดรวมรานเครือขาย 8 สาขา  (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2550)  
ซึ่งเปนศนูยรวมส่ือความรูความบันเทิง  สําหรับครอบครัวและคนทํางาน  โดยเปดดําเนินการตาม
ศูนยการคาชั้นนํา  และซูเปอรเซน็เตอรทั่วไป  ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด  และในสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

2. ลูกคาขายสงหนังสือและวารสาร  คือ  กลุมรานหนังสืออ่ืน  ทั้งรายใหญที่มีเครือขาย และรายยอยทั่ว
ประเทศกวา 1,600 ราน  โดยบริษัทฯ จัดสงหนังสือที่บริษัทฯ รับจัดจําหนายทั้งหมดไปสูรานคาตางๆ ใน
เขตกรุงเทพฯ เองทั้งหมด  สวนการจัดสงหนังสือไปยังรานหนังสือในตางจังหวัด  บริษัทฯ ใชบริการของ
บริษทัรับสงพัสดุของเอกชน  แลวแตความเหมาะสม ดังนี้ 

• การจัดจําหนายวารสารที่บริษัทฯ ผลิตข้ึนเอง  บริษัทฯ จะติดตอกับสายสงหลายราย  เพื่อ
กระจายวารสารไปยังรานคายอยในแตละพื้นที ่

• การจัดจําหนายหนังสือ  เพื่อสงรานหนังสือสวนใหญในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  บริษัทฯ ใช
ระบบการจัดจําหนายหนังสือที่เรียกวา  Standing Order เปนหลัก ซึ่งเปนระบบการจัดจําหนายที่
บริษทัฯ พัฒนาข้ึน โดยเปนสวนผสมระหวางการฝากขายและการขายขาด สําหรับรานหนังสือใน
ตางจังหวัดสวนใหญ บริษัทฯ  ใชระบบการจัดจําหนายแบบขายขาด  และรับคืนไดจํานวนหนึ่ง 

3. ลูกคาใชบริการโฆษณาในวารสาร  ไดแก  กลุมลูกคาอุตสาหกรรม  คอมพิวเตอร  และอิเล็กทรอนิกส  
ซึ่งลูกคาที่ใชบริการโฆษณานี้  มีทั้งลูกคาที่ใชบริการโฆษณาเปนรายป  หรือที่ใชบริการโฆษณาเปนคร้ัง
คราว 

ภาวะการแขงขัน 
ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน   ธุรกิจหนังสือถือวาเปนอุตสาหกรรมหนึ่ง  ที่ยังคงมีอัตราการ

เติบโตอยางตอเนื่อง  สมาคมผูจัดพิมพและผูจัดจําหนายหนังสือแหงประเทศไทย  คาดวามีอัตราการเติบโต
ประมาณ 6 ~7% ในป พ.ศ. 2550 และ 2551  และเชื่อวาขนาดตลาดยังเล็ก  และยังมีชองวางทางการตลาดอยู
มาก  จึงทําใหมีผูสนใจเขามามากในธุรกิจสํานักพิมพ  ธุรกิจรานหนังสือ  และธุรกิจวารสาร  การแขงขันจึงเร่ิมมี
มากข้ึน  แตก็ถือวามีสวนชวยกระตุนใหขนาดของตลาดใหญข้ึนไดอยางรวดเร็ว 
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อยางไรก็ตาม  บริษัทฯ ยังคงมีอัตราการเติบโตที่ดีในธุรกิจรานหนังสือ  ธุรกิจสํานักพิมพ  และธุรกิจรับจัด
จําหนาย  เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีจุดแข็งที่ชัดเจน  และเปนการเติบโตที่เกื้อหนุนกนั  สวนธุรกิจวารสารใน
ภาพรวม  ไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง  และมีการแขงขันรุนแรง  โดยเฉพาะอยางย่ิงวารสาร
ดานคอมพิวเตอร  ซึ่งมีการตัดราคาคาโฆษณากันมาก  แตในกลุมวารสารดานอิเล็กทรอนกิสและอุตสาหกรรม  
ยังคงมีการเติบโตที่นาพอใจอยู 

โอกาสและอปุสรรค   เนื่องจากภาครัฐบาลสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนไดรับการศึกษาที่สูงข้ึน  และมี
นโยบายใหสังคมไทยเปนสังคมแหงการเรียนรู  เพื่อใหทันตอการพัฒนาของโลก  ขณะเดียวกันก็มีหนังสือที่
นาสนใจออกใหมเปนจํานวนมาก  ทําใหกระแสการอานเพิ่มสูงข้ึน  ส่ิงเหลานี้เปนปจจัยที่ทําใหธุรกิจหนังสือ  ซึ่ง
เดิมมีขนาดเล็กมาก  สามารถขยายตัวไดอยางตอเนื่อง  ประกอบกับการเรงขยายตัวของซูเปอรเซ็นเตอรในชวงที่
ผานมา  ทําใหบริษัทฯ มีทําเลสําหรับรานหนังสือใหมๆ ของซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  เพิ่มตามไปดวย  บริษัทฯ ในฐานะ
ที่เปนผูผลิตและจัดจําหนายหนังสือรายใหญของประเทศ  และเปนเจาของเครือขายรานหนังสือ  ที่มีความพรอมใน
การขยายงานไดหลากหลายรูปแบบ  ทั้งยังมีสภาพคลองทางการเงินสูง  จึงทําใหมีศักยภาพการเติบโตอยาง
ตอเนื่องไดมากกวาคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรม 

อยางไรก็ตาม  การเติบโตของจํานวนสาขาของบริษัทฯ ในอนาคต  บางทําเลข้ึนกบันโยบายการควบคุม
การคาปลีก  และกฎหมายที่เกี่ยวของของรัฐบาล  ที่อาจมีผลกระทบตอการเติบโตของศูนยการคา  และซูเปอร- 
เซ็นเตอร 

ปจจัยสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จของธุรกิจ (Key Success Factors)   ปจจัยที่สงผลใหบริษัทฯ 
เปนบริษัทส่ิงพิมพที่อยูในระดับแนวหนาของประเทศ  และมีบทบาทมากข้ึนในการดําเนินธุรกิจในอนาคต  
สามารถสรุปโดยสังเขปดังนี้ 

• นโยบายธุรกิจที่ชัดเจนและจําเปนตอการพัฒนาประเทศ  นับแตเร่ิมกอตั้ง บริษัทฯ เนนการ
ดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากรของประเทศ  ในสาขาที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด  
ดังนั้น  จึงเติบโตไปไดอยางตอเนื่องตามการพัฒนาประเทศ  และไมไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจรุนแรงนัก  
นอกจากนั้นการที่บริษัทฯ มีนโยบายที่จะมีจริยธรรมที่ดี  และสนับสนุนอุตสาหกรรมหนังสือใหเติบโตไปดวยกัน  
ทําใหภาพพจนของบริษัทฯ มีความชัดเจน  เปนที่ยอมรับ  และไดรับความไววางใจจากทุกฝายที่เกี่ยวของ 

• มีเคร่ืองมอืและสวนประกอบทางธุรกิจที่เอือ้ตอการดําเนินธุรกิจในอนาคต  เนื่องจากปจจุบัน
โครงสรางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีสวนเกื้อหนุนกัน  ทําใหมีโอกาสประสบความสําเร็จไดสูงข้ึน  ที่สําคัญคือ 

1. บริษัทฯ มีชองทางการจัดจําหนายและมีระบบการจัดจําหนายเอง  โดยผานเครือขายรานซีเอ็ดบุค-    
เซ็นเตอร   ซึ่งถือวาเปนชองทางการจัดจําหนายที่สําคัญ  และเปนรายใหญของประเทศ เพราะกระจาย
อยูตามชุมชนที่สําคัญทั่วประเทศ  ทําใหมีโอกาสไดรับการเสนอทําเลเปดสาขาใหพิจารณากอน  และยัง
สงผลใหเกื้อหนุนตอธุรกิจการรับจัดจําหนายหนังสือ  ใหมีโอกาสการเติบโตตามไปดวย  และสงผล
กลับมาทําใหธุรกิจรานหนังสือมีตนทุนต่ําลง  นอกจากนั้นยังสงผลใหการผลิตหนังสือมีโอกาสประสบ
ความสําเร็จสูงข้ึนอีกดวย 

2. บริษัทฯ มีส่ือและเคร่ืองมือการประชาสัมพันธเปนของตนเอง  ไดแก  เว็บไซต  www.se-ed.com,  
วารสารที่บริษัทฯ ผลิตข้ึนเอง,  รายการโทรทัศน  Book Variety,  การใหบริการฟรีอีเมล  และฟรีโฮสติ้ง
ผาน www.se-ed.net   
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จํานวนและขนาดของคูแขงขัน   เนื่องจากธุรกิจหนังสือ  เปนธุรกิจหนึ่งที่มีการเติบโตอยางตอเนื่อง  
และยังมีศักยภาพการเติบโตไดอีกมาก  ทั้งการเขามาไมยากนัก  จึงทําใหมีผูสนใจเขาสูวงการนี้มากมายในแตละป  
ทั้งในสวนธุรกิจสํานักพิมพ และธุรกิจรานหนังสือ  แมจะมีการปดตัวไปมากเชนเดียวกัน  แตเนื่องจากแตละราย
ตางก็พยายามสรางความแตกตาง  จึงทําใหธุรกิจหนังสือคึกคัก  และทําใหฐานผูอานขยายกวางข้ึน  จึงไมมี
ผลกระทบรุนแรง 

นอกจากนั้น  การที่บริษัทฯ ดําเนนิธุรกิจครบวงจรทั้งในฐานะสํานักพิมพ  ผูจัดจําหนาย  และรานหนังสือ  
ทําใหไดรับประโยชนในทางใดทางหนึ่งอยูเสมอ  ไมวาผูมาใหมจะเขามาในธุรกิจสวนใดก็ตาม  จึงย่ิงทําใหเกิดผล
กระทบตางๆ ไมมากนัก 

สําหรับธุรกิจรานหนังสือนั้น  มีการแขงขันเพิ่มข้ึน  จากการที่มีผูประกอบการรายใหญจากธุรกจิอ่ืนหลาย
ราย  ใหความสนใจเขามาทําธุรกิจรานหนังสือมากข้ึน  แตก็มีการแบงลูกคาตามสวนผสมของสินคาในราน  และ
ตามทําเล  ทําใหไมไดรับผลกระทบมากนัก  ขณะที่บริษัทฯ อยูในฐานะผูนําตลาดรายใหญที่สุด  มีฐานะทาง
การเงินที่ม่ันคง  ไดรับการยอมรับจากผูอานหนังสือทั่วไป  และมีความพรอมในการขยายสาขามากที่สุด  จึง
สามารถรักษาระยะหางไวไดมาก  เนื่องจากไดเปรียบเร่ืองการไดเลือกทําเลที่ดีกอน  และมีตนทุนการดาํเนินการที่
ต่ํากวา  บริษัทฯ คาดการณวา  ธุรกิจรานหนังสือในอนาคต  จะเติบโตจากผูประกอบการรายใหญที่มีความพรอม
เพียงไมกี่รายเทานั้น 

สวนแบงการตลาด   บริษัทฯ เปนผูนําตลาดในทั้ง 3 บทบาท  คือ  รานหนังสือ  ผูรับจัดจําหนาย
หนังสือ  และสํานักพิมพ  แตเนื่องจากธุรกิจหนังสือมีการเติบโตตอเนื่อง มีผูประกอบการใหความสนใจเขามาใน
ธุรกิจนี้เปนจํานวนมาก  การกระจายตัวจึงสูง  ทําใหสวนแบงทางการตลาดของผูนําตลาดตางก็ไมมากนัก   

เนื่องจากธุรกิจหนังสือ ยังมีขอจํากัดจากระบบการจัดฐานขอมูลที่ยังไมสมบรูณเพียงพอ  ทําใหการ
คาดการณสวนแบงการตลาดในแตละสวน จึงอาจจะมีความคลาดเคลื่อนมากระดับหนึ่ง 

ธุรกิจรานหนังสือ  บริษัทฯ คาดวาเครือขายรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรของบริษัทฯ มีสวนแบงทางการตลาด
มากที่สุด  โดยมีประมาณ 30-40% ของธุรกิจรานหนังสือภาษาไทยในประเทศ   

สําหรับในธุรกิจรับจัดจําหนายหนังสือสูระบบรานหนังสือ  บริษัทฯ เปนผูจัดจําหนายรายใหญที่สุดของ
ตลาด แตก็ยังมีสัดสวนไมสูงนัก เพราะสวนแบงทางการตลาดมีการกระจายตัวมาก  คาดวาจะมีสวนแบงทาง
การตลาดประมาณ 10-20% ของระบบการจัดจําหนายหนังสือเขารานหนังสือภาษาไทยในประเทศ   

สวนธุรกิจสํานักพิมพ  บริษัทฯ มีสวนแบงตลาดเปน 1 ใน 3 ลําดับแรกของตลาดในรานหนังสือ  แตก็ยังมี
สวนแบงไมสูงนัก เพราะสวนแบงทางการตลาดมีการกระจายตัวมาก  คาดวาจะมีสวนแบงทางการตลาดประมาณ 
3-6% ของธุรกิจหนังสือผานระบบรานหนังสือภาษาไทยในประเทศ   

สินคาทดแทน   การพัฒนาเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็ว  ทั้งดานอุตสาหกรรมและธุรกิจ  ทําใหเกิด
ความจําเปนที่จะตองเรียนรูส่ิงใหม  พัฒนาความรูเพื่อไมใหเสียเปรียบในการแขงขัน  แตไมวาเทคโนโลยีทางการ
ส่ือสารและคอมพิวเตอร  จะกาวหนาไปไกลถึงเพียงใด  หนังสือก็ยังเปนส่ือเดียวที่ใหความรูไดสะดวกทุกที่      
ทุกเวลา  ราคาถูก  และมีอายุยาวนาน 
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อํานาจตอรองของผูซ้ือและผูขาย   เนื่องจากธุรกิจหนังสือมีโครงสรางเง่ือนไขการคาเปนมาตรฐาน
ระดับหนึ่ง  และมีผูประกอบการมากราย  โดยไมมีใครผูกขาดตลาดอยางชัดเจน  และยังมีความจําเปนตองพึ่งพา
กัน  ทําใหปญหาในการตอรองมีไมมากนัก   อยางไรก็ตาม  เนื่องจากมีผูประกอบการคาปลีกรายใหญจากธุรกิจ
อ่ืน  ขยายงานเขามาในธุรกิจรานหนังสือหลายราย  จึงอาจทําใหเกิดการตอรองเง่ือนไขการคากับสํานักพิมพ  และ
ผูจัดจําหนายหนังสือมากข้ึนตามธรรมชาติของธุรกิจคาปลีกทั่วไป  แตยังไมมีผลกระทบตอธุรกิจหนังสือโดยรวม
เทาใดนัก  เนื่องจากรานเหลานั้น  ยังมีสัดสวนการตลาดไมมากนักในขณะนี้ 

3.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 

สินคาที่ซื้อมาขายไปจากสํานักพิมพอ่ืน  โดยทั่วไปประกอบดวย 2 สวน คือ  

1.   หนังสือที่รับจัดจําหนาย   ปจจุบันหนังสือที่บริษัทฯ รับจัดจําหนายไปยังระบบรานหนังสือทั่วประเทศ
นั้น  มาจากหนังสือที่บริษัทฯ ผลิตเอง  และมาจากสํานักพิมพอ่ืนอีกมากกวา 800 ราย ที่ติดตอให สายงานรับจัด
จําหนายของบริษัทฯ เปนผูจัดจําหนายไปยังรานหนังสืออ่ืนทั่วประเทศ  โดยบริษัทฯ จะพิจารณารับตอเม่ือเห็นวา  
เปนผลิตภัณฑที่สอดคลองกับทศิทางของบริษัทฯ และมีโอกาสการขายที่เปนไปได 

2.   หนังสือและสินคาอื่น  ที่ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรรับมาจัดจําหนาย   ซีเอ็ดบุคเซน็เตอร รับสินคามาจาก 
2 ทางใหญ  คือ  มาจากสายงานรับจัดจําหนายของบริษัทฯ  และอีกทางหนึ่งซึ่งสวนใหญเปนการรับสินคาจาก
สํานักพิมพและผูจัดจําหนายรายอื่น เขามาขายในสาขา  โดยมีแผนกการตลาดของสายงานซีเอ็ดบุคเซน็เตอร  
เปนผูพิจารณาคัดเลือกนําเขามาจําหนาย 

ความสัมพันธและผลกระทบ หากสูญเสียผูจําหนายสินคา  สําหรับมูลคาสินคาที่ซื้อมาเพื่อขาย  จากผู
จัดจําหนายแตละรายมีมูลคาไมเกิน 10% ของตนทุนขายทั้งหมด  โดยเม่ือรวมยอดเงินที่บริษัทฯ ซื้อจากคูคาราย
ใหญ 10 อันดับแรก รวมคิดเปน 25.30% ของตนทุนขายทั้งหมดของบริษัทฯ ในป พ.ศ. 2550  ซึ่งถือวาไมมีรายใด
มีน้ําหนักมากนกัจนมีผลกระทบรุนแรงบริษัทฯ นอกจากนั้น บริษัทฯ ไมมีความสัมพันธใดๆ กับผูจําหนายดังกลาว 
และไมมีภาระผูกพันที่จะตองซื้อในอนาคต  

สินคาที่บริษัทฯ ผลิตเอง   หนังสือและวารสารที่บริษัทฯ เปนผูผลิตเอง  มีสายงานผลิตหนังสือ  และ
สายงานวารสารของบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบในการกําหนดทศิทาง  และคัดเลือกตนฉบบัที่จะนํามาผลิต  
จนกระทั่งถึงข้ันตอนการผลิตออกมาเปนรูปเลม  เพื่อสงใหสายงานจัดจําหนายของบริษัทฯ นําไปวางตลาด  

อัตราการใชกําลังการผลิต  เนื่องจากบริษัทฯ ไมมีโรงพิมพเอง  ดังนั้น การผลิตหนังสือและวารสาร  จะ
มีหนวยงานภายในรับผิดชอบดูแลการผลิตครบวงจร  และกระจายงานพิมพไปตามโรงพิมพตางๆ ใหเหมาะสมกับ
กําหนดการผลิต  ดังนัน้อัตราการผลิตจริง  จึงสามารถเพิ่มหรือลดได  โดยไมเกิดอัตราสูญเปลาใดๆ  

วัตถุดิบและผูจําหนายวัตถุดิบ  กระดาษเปนวัตถุดิบหลักที่สําคัญของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ซื้อวัตถดุบิ
จากผูจําหนายในประเทศทั้งจํานวน  กระดาษที่ใชในการผลิตหนังสือและวารสาร  สวนมากจะเปนกระดาษปอนด  
กระดาษปรูฟ  กระดาษอารต  และกระดาษอารตการด 

ความสัมพันธและผลกระทบ หากสูญเสียผูจําหนายวัตถุดิบ  สําหรับมูลคาการส่ังซื้อกระดาษ บริษัทฯ 
ไมมีความสัมพันธใดๆ กับผูจําหนายดังกลาว  และบริษัทฯ ไมมีภาระผูกพันที่จะตองซื้อในอนาคต  ในกรณีที่
บริษัทฯ เหลานี้ไมสามารถจัดหากระดาษใหได  บริษัทฯ สามารถซื้อจากผูจําหนายรายอื่นๆ ได  โดยบริษัทฯ 
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จายเงินซื้อวัตถุดิบ จากคูคารายใหญ 10 อันดับแรก รวมคิดเปน 1.79% ของตนทุนผลิตทั้งหมดของบริษทัฯ ในป 
พ.ศ. 2550  ซึ่งถือวาไมมีรายใดมีน้ําหนักมากจนมีผลกระทบรุนแรง 

ข้ันตอนและเทคโนโลยีการผลิต  ข้ันตอนการผลิตหนังสือใหม  เร่ิมตนจากกองบรรณาธิการ  จะประชุม
เพื่อวางแผนและพิจารณาสรรหาตนฉบับ  ตนฉบับนี้อาจไดมาจากผูเขียนเสนอตนฉบับมาใหพิจารณา  หรือจาก
การที่บริษัทฯ จัดหาผูที่เหมาะสมมาเขียนหรือแปล  ตามแนวทางที่บริษัทฯ กําหนด  จากนั้นกองบรรณาธิการจะ
พิจารณาแนวเนื้อหา  ความถูกตอง  และความนาอาน  ซึ่งรวมถึงการสงไปใหที่ปรึกษาเฉพาะสาขาของบริษัทฯ ที่
มีความรูและสนใจในกลุมเนื้อหานั้นๆ ใหความเห็นตางๆ ในเชิงการตลาด  เพื่อพิจารณาวาจะรับมาผลิตหรือไม  
เม่ือผานการพิจารณาแลวจึงจะปรับปรุงเนื้อหาและรูปแบบใหเหมาะสมย่ิงข้ึนตอไป  และจึงจะทําสัญญาการใช
ลิขสิทธ์ิ กับผูเขียน  ผูแปล  หรือสํานักพิมพในตางประเทศ   

ขณะเดยีวกันพนักงานศิลปจะเร่ิมออกแบบรูปเลม  เม่ือตนฉบับไดรับการปรับปรุงเรียบรอยแลว  ก็ถึงข้ัน
การจัดทําอารตเวิรกดวยคอมพิวเตอร  อารตเวิรกที่จัดเสร็จแลวจะไดรับการตรวจทานซ้ํา  และแกไขจนเนื้อหาและ
องคประกอบศิลปสมบูรณ  ในกรณีที่เปนหนังสือเลม  จะมีข้ันตอนเพิ่มข้ึน  คือ  การตั้งชื่อหนังสือ  การกําหนด
ราคา  รวมถึงการตลาดตางๆ ที่เกี่ยวของ  เพื่อใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 

การจัดทําวารสาร  มีข้ันตอนการทํางานคลายกับทําหนังสือเลม  คือ  มีกองบรรณาธิการรับผิดชอบตั้งแต
ดานทิศทางการตลาด  ไปจนจบข้ันตอนการผลิต 

สําหรับเทคโนโลยีที่ใชในการทําตนฉบบัหนังสือและวารสาร  บริษัทฯ ใชอุปกรณหลัก  คือ  คอมพิวเตอร
แมคอินทอช  และ PC รวมถึงอุปกรณอ่ืนที่เกี่ยวของ  โดยอุปกรณคอมพิวเตอรเหลานี้  มีแนวโนมวาประสิทธิภาพ
สูงข้ึนแตราคาถูกลง  นอกจากนี้บุคลากรที่อยูในกองบรรณาธิการ  ลวนเปนผูมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในการ
ผลิตตนฉบับ  สําหรับการเขียนเร่ืองและบทความ  มาจากทั้งบุคลากรในกองบรรณาธิการและนักเขียนทั่วไป 

เม่ือผลิตตนฉบับเรียบรอยแลว  บริษัทฯ จะวาจางโรงพิมพ  โดยบริษัทฯ เปนผูส่ังซื้อกระดาษเอง  และ
กําหนดใหผูขายกระดาษสงกระดาษไปยังโรงพิมพโดยตรง  ตามกําหนดเวลาที่ตองการใช  เพื่อจัดพิมพตนฉบับ
ดังกลาวเปนหนังสือหรือวารสาร  เพื่อจัดจําหนายตอไป 

ความสามารถ  ความจําเปน  และคาใชจายในการปรับเคร่ืองจักรใหแขงขันได   เนื่องจากบริษัทฯ 
ไมมีโรงพิมพ  จึงไมมีการลงทุนในเคร่ืองจักรและอุปกรณการพิมพทั้งหลาย  ดังนั้น  บริษัทฯ จึงไมมีความ
จําเปนตองพัฒนาเคร่ืองจักรและอุปกรณตางๆ เหลานั้นดวยตนเอง  และดวยสภาพการแขงขันของธุรกิจโรงพิมพ  
ทําใหบริษัทฯ มีความสามารถในการตอรอง  และเลือกสรรโรงพิมพที่เหมาะสมไดตลอดเวลา 

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม   สายงานการผลิตหลักของบริษัทฯ เปนกองบรรณาธิการ  ดังนั้นกระบวนการ
ผลิตจะเปนการจัดทําตนฉบับและประสานงานอยูภายในสํานักงานของบริษัทฯ จึงไมสรางมลภาวะที่มีผลกระทบ
ตอส่ิงแวดลอม  และไมไดอยูภายใตการควบคุมของหนวยงานรัฐใดๆ  

3.4 งานที่ยังไมไดสงมอบ 
– ไมมี – 
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4. การวิจัยและพัฒนา 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาตนเองอยางไมส้ินสุด  เพื่อใหสนองตอบความตองการของ
ผูบริโภคไดดทีี่สุด  และสามารถรับมือกับการแขงขันในอนาคตได  จึงปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน  โดย
ไดมีการทดสอบความคิดใหมๆ  การพัฒนาเคร่ืองมือชวยทํางาน  การพัฒนาระบบการทํางาน  การวัดและ
ประเมินผล  ตลอดจนการปรับปรุงอยางตอเนื่องในดานตางๆ ดังนี ้

1. การปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานดานระบบส่ือสาร และระบบสารสนเทศ   บริษัทฯ ไดลงทุนอยาง
ตอเนื่องในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  ทั้งดานฮารดแวรและซอฟตแวรของทั้งองคกร  โดยเฉพาะอยางย่ิง
ตั้งแตกลางป พ.ศ. 2543  เปนตนมา  เพื่อลดข้ันตอน และเพิ่มความรวดเร็วในการส่ือสารระหวางหนวยงาน  
และระหวางพนักงานที่เกี่ยวของกัน  นอกจากนั้น  ตั้งแตกลางป พ.ศ.2545  ไดจัดซื้อระบบสารสนเทศใหม
ทั้งระบบ  โดยมอบหมายให  บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ จํากัด  เปนผูดําเนินการปรับปรุงซอฟตแวร
และติดตั้ง  พรอมทั้งเตรียมการออกแบบและติดตั้งระบบส่ือสารระหวางสาขา  ศูนยกระจายสินคา  และ
สํานักงานใหญ  เพื่อใหสามารถปรับปรุงการทํางานในสวนตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน  มีความ
นาเชื่อถือสูงข้ึน  รวดเร็วข้ึน  คาใชจายระยะยาวลดลง   สามารถติดตอส่ือสารแบบ online ไดตลอดเวลา  
และเพิ่มขีดความสามารถในการใหบริการไดดีข้ึน  ระบบสารสนเทศและระบบการติดตอส่ือสารใหมนี้  ไดเร่ิม
ทยอยติดตั้งและใชงานมาตั้งแตตนป พ.ศ.2546  และมีการปรับปรุงซอฟตแวรเพื่อใหเหมาะสมกับธุรกิจ
เร่ือยมา  จนสามารถใชไดทั่วทั้งองคกรในปลายป พ.ศ. 2549  
ในป พ.ศ. 2551  บริษัทฯ เร่ิมโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศที่เรียกวา Business Intelligence  เพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการใหดีข้ึนอีก  และจะปรับปรุงระบบการทํางานรวมกับคูคา ที่เรียกวา EDI 
(Electronic Data Interchange) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานในธุรกิจหนังสือระหวางกันทั้งระบบใหดีข้ึน 
เม่ือบริษัทฯ มีสารสนเทศที่ถูกตอง  และรวดเร็ว  ผูบริหารสวนงานตางๆ จะสามารถใชขอมูลดังกลาวเพื่อ
พัฒนาจัดหาสินคาและบริการ  ที่ตรงตามความตองการของลูกคาใหไดเร็วที่สุด  และยังสามารถนําขอมูลมา
ปรับปรุงการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  โดยใหทุกข้ันตอนของกระบวนการทํางานเกิดคุณคาในงาน
อันจะสงผลใหเกิดการเพิ่มมูลคาสูงสุดแกผูมีสวนไดเสียทุกกลุมตั้งแตลูกคา  พนักงาน  ผูถือหุน  และสังคม 

2. การปรับปรุงระบบลดการสูญหาย  เนื่องจากปญหาสินคาสูญหาย เปนปญหาของธุรกิจคาปลีกใน
ภาพรวม  ซึ่งทําใหสภาพการทํากําไรลดลงอยางมีนัยสําคัญ  ในปลายป พ.ศ. 2549 บริษัทฯ จึงไดเร่ิมลงทุน
ติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) ที่สาขาของซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร และรานในครือขายทั้งหมด  ที่ศูนยกระจาย
สินคา และที่สํานักงานใหญ  รวมทั้งพัฒนาระบบติดตามจากสํานักงานใหญ  รวมทั้งจัดตั้งแผนก LPD (Lost 
Prevention Department) ข้ึนมาเม่ือตนป พ.ศ.2550  เพื่อรับผดิชอบการวางมาตรการ  พัฒนาระบบงานและ
ระบบการติดตาม  เพื่อลดการสูญหายลงใหไดอยางมีนัยสําคัญ  ระบบทั้งหมดนี้ติดตั้งเสร็จเกือบทั้งหมดแลว
ในป พ.ศ.2550  ซึ่งสงผลใหอัตราการสูญหายเม่ือเทียบกับยอดขายในป พ.ศ.2550 ลดลงอยางมาก 
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3. การปรับปรุงระบบการส่ือสารกับกลุมลูกคาเปาหมาย และระบบอินเทอรเน็ต   ตั้งแตป พ.ศ. 
2542  เปนตนมา  บริษัทฯ ตั้งหนวยงานข้ึนมาโดยเฉพาะ  เพื่อพัฒนาเว็บไซต  www.se-ed.com  และการ
ใหบริการฟรีอีเมล  ฟรีโฮสติ้ง  ในชื่อของ  se-ed.net  ข้ึนมา  เพื่อใชเปนเคร่ืองมือที่สําคัญในอนาคต  ในการ
ส่ือสารกับกลุมลูกคาเปาหมาย  การขยายฐานลูกคา  การเพิ่มบริการใหมๆ  และรองรับระบบการซื้อขาย  
และการใหบริการตางๆ ผานทางอินเทอรเน็ตในอนาคต  โดยขณะนี้อยูในระหวางการพัฒนาระบบงานที่
เกี่ยวของ  รวมทั้งพัฒนาระบบการสั่งซื้อหนังสือผานทางระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใหดีข้ึน 
นอกจากนั้น  ตั้งแตตนป พ.ศ. 2544  เปนตนมา  บริษัทฯ เร่ิมผลิตรายการโทรทัศนชื่อ  Book Variety  ซึ่ง
ขณะนี้ออกอากาศทาง TTV 1 Nation Channel  นับเปนอีกชองทางหนึ่งในการส่ือสารกับกลุมลูกคา
เปาหมาย 
ในปลายป พ.ศ. 2549 บริษัทฯ ไดจัดตั้งแผนก Multimedia Production  ข้ึนมาเพื่อพัฒนาระบบส่ือสาร
การตลาด  ที่เรียกวา  SE-ED Channel  เพื่อนําเสนอสินคาและบริการ  รวมถึงการสงเสริมการขายตางๆ 
ผานจอ LCD และระบบเสียงที่สาขาทั่วประเทศ  โดยการควบคุมจากสํานักงานใหญ  และไดเร่ิมทดสอบใช
งานในกลางป พ.ศ. 2550  คาดวาจะสามารถติดตั้งและใชงานจริงไดหลังจากกลางป พ.ศ.2551 เปนตนไป 

4. การปรับปรุงระบบการจัดการ  และการพัฒนาพนักงาน   บริษัทฯ ไดพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม
พนักงานในระดับตางๆ เพื่อใหทํางานไดดีข้ึน  และใหมีความสุขในการทํางานมากข้ึน  โดยจัดการฝกอบรม
อยางตอเนื่องตลอดมา 

นอกจากนั้น  บริษัทฯ ไดพยายามพัฒนาระบบงาน  โดยเร่ิมตนทบทวนระบบงานทั้งหมด  พัฒนาความมี
สวนรวมของพนักงาน  และใหไดคุณภาพของการใหบริการที่ดีข้ึนเร่ือยๆ และยังไดนําเอาเคร่ืองมือทางการ
จัดการที่สําคัญ  เชน  Balanced Scorecard  มาเชื่อมโยงเพื่อพัฒนาระบบงาน  และพัฒนาเคร่ืองชี้วัดตางๆ 
เพื่อนําไปสูความเปนเลิศในแตละกระบวนการที่สําคัญตอการอยูรอด  การเติบโต  การแขงขัน  และการ
ใหบริการ  ที่จะทําใหลูกคาและคูคาประทับใจ  เพื่อใหแนใจวาบริษัทฯ จะสามารถรักษา  และพัฒนาความ
เปนผูนําในธุรกิจแตละสวนที่บริษัทฯ ดําเนนิงานอยู  ไดอยางตอเนื่องในระยะยาว 

5. การพัฒนาผลิตภัณฑ   บริษัทฯ พัฒนา  ศึกษา  และทดลอง  เพื่อหาส่ือหรือกลุมผลิตภัณฑใหมๆ รวมถึง
กลุมสินคาที่มีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหมๆ  ที่จะมีบทบาทในการใหความรูแกคนไทยในอนาคต  และกาว
ทันวิทยาการในยุคโลกาภิวัตน  เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่รูชัดเจนอยูแลว  หรือเปนความ
ตองการที่แฝงเรนอยู 

6. การขยายสาขา  และพัฒนารูปแบบการบริหารพื้นที่ขายในรูปแบบตางๆ กัน   บริษัทฯ ศึกษาและ
ทดสอบความเปนไปได  ของการเปดสาขาในรูปแบบตางๆ  ดวยสวนผสมของสินคาหลากหลายที่นาสนใจ 
และบริการที่ประทับใจ  ในทําเลที่แตกตาง  ที่มีความสะดวกรองรับการเปนจุดใหบริการรับสินคาและการ
ชําระเงินในอนาคต  รวมถึงการพัฒนาการบริหารพื้นที่ขายใหมๆ อยางตอเนื่อง  โดยรวมมือกับพันธมิตร
ทางธุรกิจ  ที่เปนเจาของพื้นที่และเจาของสินคา  นอกจากนี้บริษัทฯ  ยังปรับปรุงรูปโฉมของสาขาเดิมใหดู
ทันสมัยมีสีสันสดใส  เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคใหมากที่สุด  ขณะเดียวกันก็ตองการให
ผูบริโภคไดรับความสะดวกในการซื้อมากที่สุด   
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5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

มูลคาทางบัญชีสุทธิของที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสิทธิการเชาของบริษัทฯ ณ วันส้ินป มีรายละเอียดดังนี้ 

มูลคาตามบัญชีสุทธิ 
(ลานบาท) 

ภาระคํ้าประกัน 
การกูเงิน 

ประเภททรัพยสิน 
ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 31/12/50 31/12/49  31/12/48 31/12/50 31/12/49 31/12/48  

ที่ดิน เจาของ 26.10 26.10 22.06 - - - 
อาคาร * เจาของ  8.67 9.66 - - - - 
คาตกแตงอาคาร เจาของ  75.53 73.66 78.25 - - - 
เคร่ืองใชสํานักงาน เจาของ  159.01 149.26 141.29 - - - 
ยานพาหนะ เจาของ  7.49 4.18 7.39 - - - 
งานระหวางกอสราง เจาของ  11.83 1.21 6.29 - - - 
สิทธิการเชา สิทธิการใชพื้นที ่  141.73 154.29 166.86 - - - 

รวม 430.36  418.36 422.14 - - - 

หมายเหตุ *  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2548 มูลคาตามบัญชีสุทธิจากคาเสื่อมราคาสะสมของอาคาร  มีจํานวน 2 
บาท เนื่องจากตัดคาเสื่อมราคาเต็มจํานวนแลว 

5.1  สินทรัพยของบริษัทฯ   ที่สําคัญประกอบดวย  ที่ดิน  อาคาร  อุปกรณ  และสิทธิการเชา  ซึ่งมี
รายละเอียดดังตอไปนี ้

1. บริษัทฯ มีสัญญาเชาสํานักงาน  หองพักสินคา  และสัญญาบริการ  ที่อาคารเนชั่นทาวเวอร  ซึ่ง
สัญญาเชาทั้งหมดมีอายุ 3 ป โดยอายุสัญญาคงเหลือประมาณ 2 ป และมีสิทธิตอสัญญาไดอีก 3 ป 

2. บริษัทฯ มีสัญญาเชาคลังสินคา  (ถนนกิ่งแกว)  2 แหง จํานวน 2 ฉบับ  โดยสัญญาเชามีอายุ 3 ป  
เร่ิมตั้งแตวันที่ 1 มกราคม  พ.ศ. 2549  ถึงวันที่ 14 มิถุนายน  พ.ศ. 2552  และมีสิทธิตอสัญญาได
อีก 3 ป  เพื่อใชเปนศูนยกระจายสินคาของบริษัทฯ 

3. บริษัทฯ มีสัญญาเชาพื้นที่เพื่อเปนที่ตั้งสาขารวมทั้งส้ิน  247  สาขา  ซึ่งสัญญาดังกลาว  จะมีอายุ
สัญญาเชาอยูระหวาง 1 ป ถึง 12 ป  โดยมีอายุสัญญาคงเหลือสูงสุดประมาณ 6 ป โดยทั่วไป 
บริษัทฯ มีการทําสัญญาชําระคาเชาพื้นที่ 2 ลักษณะ  คือ  คิดคาเชาจากอัตรารอยละของมูลคา
ขายของแตละสาขา  ซึ่งอัตรารอยละดังกลาวข้ึนอยูกับขอตกลงในสัญญาที่ตกลงระหวางกัน  และ
คิดคาเชาในอัตราคงที่ 

4. ปจจุบันบริษัทฯ มีสัญญาสิทธิการเชาในศูนยการคา  เพื่อประกอบธุรกิจรานหนังสือซีเอ็ดบุคเซน็
เตอร รวม 13 แหง  โดยมีอายุตามสัญญาอยูระหวาง 15 ป 8 เดือน ถึง 30 ป และอายุสัญญา
คงเหลือประมาณ 3 ป ถึง 19 ป มูลคาสิทธิการเชาสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2550  เทากับ 
141.73 ลานบาท   
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5.2  สินทรัพยไมมีตัวตนของบริษัทฯ   สินทรัพยที่ไมมีตัวตนที่สําคัญคือ  ลิขสิทธ์ิในการจัดพิมพ
หนังสือเพื่อจําหนาย  ซึ่งบริษัทฯ จะทําสัญญาการขอใชลิขสิทธ์ิกับเจาของลิขสิทธ์ิโดยตรง  โดยทั่วไป บริษัทฯ จะ
ไดรับอนญุาตใหใชลิขสิทธ์ิเพื่อจัดพิมพและจัดจําหนายแตเพียงผูเดียว  มีกําหนดเวลา 3 ป  หรือจนกวาจะขาย
หนังสือตามจํานวนที่ไดรับอนญุาตใหพิมพหมด  และสามารถขอพิมพเพิ่มเติมได  ซึ่งอายุสัญญาจะไดรับการตอ
อายุออกไปอีก 3 ปโดยอัตโนมัติ  ปจจุบัน บริษัทฯ มีสัญญาการใชลิขสิทธ์ิทั้งในประเทศและตางประเทศ ดังตอไปนี ้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2550 

ประเภทสัญญา จํานวน (ฉบับ) 

จํานวนสัญญาลิขสิทธิ์ในประเทศ 1,556 

จํานวนสัญญาลิขสิทธิ์ตางประเทศ 1,240 

5.3  นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมของบริษัทฯ 

นโยบายการลงทุน   นอกเหนือจากธุรกิจหลักแลว  บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจที่มีความ
ตอเนื่องกับธุรกิจหลัก  หรือธุรกิจสนับสนุนที่เกื้อหนุนการดําเนินงานของบริษัทฯ   และสอดคลองกับวัตถุประสงค
หลักที่จะเอ้ืออํานวยตอการศึกษาหาความรู  เพื่อพัฒนาความรูความสามารถของคนไทย ในสาขาที่จําเปนตอการ
พัฒนาประเทศ  และสรางโอกาสในการขยายธุรกิจโดยใหผลตอบแทนระยะยาวที่เหมาะสมแกบริษัทฯ 

การควบคุมดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวม  บริษัทฯ มีบริษัทยอย 1 บริษัท คือ บริษทั ซีเอ็ดบุค- 
เซ็นเตอร จํากัด  จัดตั้งข้ึนเม่ือวันที่ 11 พฤษภาคม  พ.ศ. 2544  โดยการจัดตั้งบริษัท  ซีเอ็ดบุคเซน็เตอร จํากัด   
มีวัตถุประสงคเพื่อปองกันการนําชื่อของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรไปลอกเลียนแบบเทานั้น 

บริษัทฯ มีบริษัทรวม 2 บริษัท  คือ   

1. บริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด  บริษัทฯ ไดสงกรรมการ 1 ทานเขาเปนกรรมการของบริษัทรวมดังกลาว  คือ  
นายทนง  โชติสรยุทธ   เปน  กรรมการ 

2. บริษัท เพลินพัฒน จํากัด  บริษัทฯ ไดสงกรรมการ 3 ทานเขาเปนกรรมการ  และกรรมการบริหารของบริษัท
รวมดังกลาว ดังนี ้

 

ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

1.  นายทนง  โชติสรยุทธ กรรมการและกรรมการบริหาร 

2.  นายวิบูลยศักดิ์  อุดมวนิช กรรมการบริหาร 

3.  นายคเชนทร  เบญจกุล กรรมการบริหาร 
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6. โครงการในอนาคต 

บริษัทฯ มีนโยบายจะทําใหคนไทยหาความรูไดงายข้ึน  และสะดวกข้ึนในรูปแบบตางๆ กัน ขณะเดียวกัน  
ก็พยายามปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการ และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหดีข้ึนดวย  เพื่อสราง
ผลตอบแทนในระยะยาวที่เหมาะสมแกผูถือหุน 

ดังนั้น  นอกจากการปรับปรุงระบบงาน  ระบบสารสนเทศ  ระบบการส่ือสารระหวางสาขา ศูนยกระจาย
สินคา และสํานักงานใหญ การพัฒนาบุคลากร  การพัฒนาตัวชี้วัด  เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการทํางานและ
การมีสวนรวม  การกาํหนดทิศทางเพื่อผลิตและจัดจําหนาย เฉพาะสินคาที่มีความตองการของตลาด เพียงพอที่จะ
ทํากําไรที่เหมาะสมไดในระยะยาวแลว บริษัทฯ ยังมีโครงการที่สําคัญที่จะดําเนินงานในอนาคตเพิ่มข้ึน ดังนี ้

• การขยายสาขารานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรอยางตอเนื่อง บริษัทฯ คาดวาจะเปดสาขาของซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  
และรานเครือขายในรูปแบบตางๆ กัน  เพิ่มข้ึนไมนอยกวา 55 สาขาในป พ.ศ. 2551 เพื่อใหกลุมเปาหมายตาม
ชุมชนตางๆ ไดมีโอกาสหาซื้อหนังสือไดสะดวกมากข้ึน  มีพื้นที่ทางการตลาดครอบคลุมมากข้ึน โดยเฉพาะใน
พื้นที่ยุทธศาสตร  เพื่อตอบสนองความตองการในการอานหนังสือของคนไทยที่ยังคงเติบโตอยางตอเนื่อง  และ
สอดคลองกับการขยายตัวของชุมชน   

• การเพ่ิมความหลากหลายของสินคา  การปรับรูปโฉมใหม  และการเพิ่มขีดความสามารถในการ
ใหบริการของสาขาอยางตอเนื่อง   เพื่อปรับปรุงรานหนังสือซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร และเครือขาย ที่มีอยูเดิม  
ใหมีสินคาหลากหลายที่นาสนใจมากข้ึน  มีสวนผสมของสินคาที่เหมาะสมมากข้ึน  และสามารถใหบริการ
ตอบสนองความตองการของลูกคามากข้ึน การปรับปรุงสาขานี้  ครอบคลุมถึงการปรับขยาย หรือ ลดพื้นที่ หรือ
ยายทําเล  การตกแตงรานใหมในบางสาขา เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของแตละชุมชนมากย่ิงข้ึน เพื่อ
ทําให  บริษัทฯ ยังมีความสามารถในการแขงขัน  และทําใหยอดขายในสาขาเดิมมีการเติบโตอยางตอเนื่อง 

• การเพ่ิมขีดความสามารถของศูนยกระจายสินคา  บริษัทฯ มีแผนงานที่จะพัฒนาระบบการกระจาย
สินคาของศูนยกระจายสินคา ใหสามารถจัดสงสินคาทั่วประเทศถึงยังจุดหมายในระยะเวลาอันส้ันที่สุด และมี
สินคามากเพียงพอที่จะใหบริการดวยความรวดเร็วได  โดยบริษัทฯ มีแผนงานขยายพื้นที่ศูนยกระจายสินคา
จากปจจุบันประมาณ 10,000 ตารางเมตร เปน 13,000 ตารางเมตร ภายในไตรมาสที่ 3 ป พ.ศ. 2551  เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการใหบริการไดมากข้ึน รวมทั้งปรับปรุงระบบงานทั้งหมดที่เกี่ยวของใหสามารถบริการ
ไดรวดเร็วข้ึน เพิ่มประสิทธิภาพมากข้ึน และมีสวนสําคัญในการเพิ่มระดับความพึงพอใจใหกับลูกคา 

• โครงการผลิตหนังสืออานนอกเวลาภาษาอังกฤษ   เพื่อเพิ่มทักษะการอานภาษาอังกฤษ ใหนักเรียน
ไทยมากข้ึนกวาเดิม  โดยการรวมมือกับสํานักพิมพช้ันนําของโลกหลายแหง ในการผลติหนังสืออาน
นอกเวลาภาษาองักฤษ ที่มเีน้ือหา และการนําเสนอ ที่อานไดสนุก  อานไดเร็วข้ึน  และเพื่อเปนการ
กระตุนใหสามารถอานเองไดมากข้ึน  

• โครงการศูนยเรียนรู SE-ED Learning Center  บริษัทฯ กําลังดําเนินการสรางศูนยเรียนรู SE-ED Learning 
Center หรือ SLC แหงแรกข้ึน บนพืน้ที่ประมาณ 600 ตารางเมตร  ที่อาคารจตุรัสจามจุรี  ซึ่งเปนอาคารของ
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สํานักงานทรัพยสินแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  โดยคาดวาจะเปดดําเนินการไดหลังจากกลางป พ.ศ. 2551 
เปนตนไป  ศูนยเรียนรูแหงนี้ จะมีหนาที่จัดกิจกรรม  การฝกอบรม  และการตอยอดองคความรูและความ
รวมมือ ใหกับเยาวชน  ผูประกอบวิชาชีพเฉพาะทาง  และผูสนใจทั่วไป      

• โครงการพัฒนาระบบส่ือสารทางการตลาดที่เรียกวา SE-ED Channel   บริษัทฯ มีโครงการพัฒนา
ระบบส่ือสารการตลาด ที่สาขาของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร และเครือขาย  เพื่อชวยใหสามารถประชาสัมพันธ
กิจกรรม และสินคาที่นาสนใจ ใหลูกคาทราบ  โดยผานระบบเสียง และระบบภาพผานจอ LCD ที่แตละสาขา  
โดยการควบคุมจากสํานักงานใหญโดยอัตโนมัติ  รวมทั้งจะใชในการฝกอบรม และส่ือสาร กับพนักงานสาขา 
ใหมีความรูความสามารถ  มีทักษะเพียงพอที่จะตอบสนองและสรางความพึงพอใจสูงสุดใหแกลูกคา  และมี
บรรยากาศการมีสวนรวมในการทํางาน  คาดวาระบบนี้จะเร่ิมทยอยติดตั้งและใชงานไดตั้งแตกลางป พ.ศ. 
2551 เปนตนไป  

• การพัฒนาระบบส่ังซ้ือสินคาดวยระบบ EDI  บริษัทฯ มีแผนงานที่จะพัฒนาระบบการสั่งซื้อสินคา
อิเล็กทรอนิกส ที่เรียกวา EDI (Electronic Data Interchange) เชื่อมโยงกับซัพพลายเออร และกับรานหนังสือ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ลดข้ันตอนที่ไมจําเปน  และตอบสนองตอความตองการของคูคาได
อยางพึงพอใจ  โดยบริษัทฯ จะเปนแกนกลางในการประสานงานรวมกันระหวางสํานักพิมพ  ผูจัดจําหนาย
หนังสือ และรานหนังสือ  พัฒนาระบบการสั่งซื้อของธุรกิจหนังสือในประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน
ในภาพรวม 
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7.  ขอพิพาททางกฎหมาย 

ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 บริษัทฯ และบริษัทยอย  ไมมีขอพิพาททางกฎหมายที่อาจสงผลกระทบ
ดานลบตอสินทรัพยของบริษัทฯ และบริษัทยอย  ที่มีจํานวนสูงกวารอยละ 5  ของสัดสวนของผูถือหุน  และมี
ผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ 
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8. โครงสรางเงินทุน 

8.1  หลักทรัพยของบริษัท 

หนวย : บาท 
 2550 2549 2548 
ทุนจดทะเบียน   328,345,090.00** 348,128,690.00 348,128,690.00 
ราคาตามมูลคา  1.00 1.00 1.00 

ทุนเรียกชําระแลว :    
   ทุนเรียกชาํระแลว ณ วันตนงวด 332,894,970.00 322,135,910.00 314,152,170.00 
   กรรมการและพนักงานใชสิทธิซื้อหุนสามัญระหวางงวด 10,653,960.00 8,229,450.00 2,772,240.00 
   ผูถือหุนรายเดิมใชสิทธิซื้อหุนสามัญระหวางงวด - 2,529,610.00 5,211,500.00 
   ลดทุนโดยการตัดหุนซื้อคืน (19,783,600.00)** - - 
   ทุนเรียกชาํระแลว ณ วันส้ินงวด 323,765,330.00 332,894,970.00 322,135,910.00 

สวนเกินมูลคาหุน :    
   สวนเกินมูลคาหุน ณ วันตนงวด 149,420,557.75 147,776,311.25 144,388,836.25 
   เพิ่มขึน้จากผูถือหุนรายเดิมใชสิทธิซื้อหุนสามัญระหวางงวด - 1,644,246.50 3,387,475.00 
   สวนเกินมูลคาหุน ณ วันส้ินงวด 149,420,557.75 149,420,557.75 147,776,311.25 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ : 
สําหรับกรรมการ 
พนักงาน และผูรับ
ชวงซ้ือหลักทรัพย 

สําหรับผูถือหุน
รายเดิม  

จํานวนที่ออก (หนวย) 31,648,000 105,493,430 
จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิที่มีผูมาใชสิทธิในป 2546 (หนวย) (2,873,190) (41,210,680) 
จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิที่มีผูมาใชสิทธิในป พ.ศ. 2547 (หนวย) (2,836,410) (56,244,760) 
จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิที่มีผูมาใชสิทธิในป พ.ศ. 2548 (หนวย) (2,772,240) (5,211,500) 
จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิที่มีผูมาใชสิทธิในป พ.ศ. 2549 (หนวย) (8,229,450) (2,529,610) 
จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิที่มีผูมาใชสิทธิในป พ.ศ. 2550 (หนวย) (10,653,960) - 

จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิที่ยังไมมีผูมาใชสิทธิ ณ 31 ธ.ค. พ.ศ. 2550 (หนวย) 4,282,750 296,880 

ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2546  เม่ือวันที่ 23 เมษายน  พ.ศ. 2546  ไดมีมติอนุมัติให
เปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุน  (การแตกมูลคาหุน)  จากเดิมมูลคาหุนละ 10 บาท  เปนมูลคาหุนละ 1 บาท  
โดยบริษัทฯ ไดดําเนนิการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยแลว เม่ือวันที่ 22 พฤษภาคม  พ.ศ. 2546 

สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุน  ทําใหใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกตามมตกิารประชุมผูถือ
หุนคร้ังที่ 1/2544  เม่ือวันที่ 30 เมษายน  พ.ศ. 2544  สําหรับผูถือหุนรายเดิม แตกเปน 105,493,430 หนวย  
สําหรับกรรมการ  พนักงาน  และผูรับชวงซื้อหลักทรัพย แตกเปน 31,648,000 หนวย  และราคาการใชสิทธิของ
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ใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับผูถือหุนรายเดิม  จากเดิม 16.50 บาทตอหนวย  เปลี่ยนเปน 1.65 บาทตอหนวย โดย
ใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับผูถือหุนรายเดิมหมดสิทธิแปลงสภาพแลว เม่ือวันที่ 15 ธันวาคม  พ.ศ. 2549 และ
สําหรับกรรมการ  พนักงาน  และผูรับชวงซื้อหลักทรัพย  จากเดิม 10 บาทตอหนวย  เปลี่ยนเปน 1 บาทตอหนวย  

ในป พ.ศ. 2550 บริษัทฯ ไดเปดใหกรรมการและพนกังานใชสิทธิซื้อหุนสามัญแลว  จํานวน 4 คร้ัง  ในวันที่ 
15 มกราคม, 17 เมษายน,16 กรกฎาคม และ  15 ตุลาคม  พ.ศ. 2550  รวมจํานวน 10,653,960 หนวย  โดย
สามารถใชสิทธิไดทุก 3 เดือน จนกวาใบสําคัญแสดงสิทธิจะมีอายุครบ 6 ป  และสามารถใชสิทธิคร้ังสุดทายไดใน
วันที่ 14 มกราคม  พ.ศ. 2551  ณ ส้ินป พ.ศ. 2550  คงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมไดใชสิทธิ จํานวน 
4,282,750 หนวย โดยสวนใหญเปนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไมไดจัดสรรจํานวน 4,090,410 หนวย 

** ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2547  เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2547  ไดมีมติให
บริษัทฯ ซื้อหุนคืน  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการบริหารทางการเงิน  เนื่องจากบริษัทฯ มีสภาพคลองสวนเกิน  
จํานวน 19,783,600 หุน (มูลคารวม 122.64 ลานบาท  ราคาซื้อหุนคืนเฉลี่ย 6.20 บาทตอหุน) ซึ่งตาม
กฎกระทรวงวาดวยเร่ือง  “กําหนดหลักเกณฑและวิธีการวาดวยการซื้อหุนคืน การจําหนายหุนที่ซื้อคืนและการตัด
หุนที่ซื้อคืนของบริษัท” กําหนดใหบริษัทฯ ตองจําหนายหุนทีซ่ื้อคืนใหเสร็จส้ินภายใน 3 ป นับจากการซื้อหุนคืน
เสร็จส้ิน โดยครบกําหนดในวันที่ 11 กันยายน  พ.ศ. 2550  ซึ่งบริษัทฯ ไมสามารถทําการขายหุนที่ซื้อคนืไดตาม
เง่ือนไขของมติที่ประชุมคณะกรรมการ  ดังนั้นเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎกระทรวง ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 4/2550 วันที่ 19 กันยายน  พ.ศ. 2550 จึงมีมติอนุมัติการลดทุนโดยวิธีตัดหุนที่ซื้อ
คืน จํานวน 19.78 ลานหุน  สงผลใหทุนจดทะเบียนของบริษัท คงเหลือ 328.35 ลานหุน โดยบริษัทฯ ไดทําการจด
ทะเบียนลดทุน ในวันที่ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2550   

 จํานวนหุน และผลกระทบตอสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนจาก Thai Trust Fund หรือ 
NVDR   NVDR (Non-Voting Depository Receipt)  คือ  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิง
ไทย  ออกโดย  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด  (Thai NVDR Company Limited)  ซึ่งเปนบริษัทยอยที่ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยจัดตั้งข้ึน  โดย NVDR  มีลักษณะเปนหลักทรัพยจดทะเบียนโดยอัตโนมัติ  (Automatic 
List)  วัตถุประสงคหลักของ  NVDR  คือชวยกระตุนการลงทุน  โดยผูลงทุนตางประเทศสามารถลงทุนในหุน
สามัญของบริษัทได  โดยไมมีขอจํากัดในเร่ืองเพดานการถือครองหลักทรัพยของชาวตางชาติ  (Foreign Limit)  
และไดรับสิทธิประโยชนทางการเงิน  เชน  เงินปนผล  สิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุน  เชนเดียวกับการลงทุนในหุนทุน
ของบริษัทฯ  นอกจากนี้  NVDR  ยังชวยขจัดปญหาของผูลงทุนสถาบันตางประเทศบางประเทศ  ที่ไมสามารถ
ลงทุนในหนวยลงทุน  ซึ่งรวมถึงหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนซึ่งเปนคนตางดาว  (Thai Trust Fund : 
TTF)  ได  ทั้งนี้  ผูถือ  NVDR  จะไมมีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมของบริษัทฯ (Non-Voting Rights) อยางไร
ก็ตาม  ถึงแมวา NVDR จะออกมาเพื่อสงเสริมการลงทุนของผูลงทุนชาวตางประเทศ  แตก็อนุญาตใหนักลงทุน
ไทยสามารถลงทุนใน NVDR ได 

จากการรายงานขอมูลการออก  NVDR  ในเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  พบวา  ณ วันที่ 
28 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2550 หุนสามัญของบริษัท  ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)  ที่ออกเปน  NVDR  มีจํานวน 
13,310,350 หุน  หรือคิดเปนรอยละ  4.11 ของจํานวนหุนที่ชําระเต็มมูลคาแลวทั้งหมด  คือ 323,765,330 หุน  
จํานวนหุนสามัญที่อยูใน  NDVR  ไมสามารถใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุน  ยกเวนกรณีการใชสิทธิออก
เสียง  เพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุนออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
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8.2  ผูถือหุนรายใหญ 
(ก) รายชื่อกลุมผูถือหุนที่ถือหุนสูงสุด 10 รายแรก  โดยรวมจํานวนหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของตามมาตรา 258  แหง

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย พ.ศ. 2535 และผูถือหุนที่อยูภายใตมาตราดังกลาว  ณ วันที่ 28 
พฤศจิกายน  พ.ศ. 2550  (วันปดสมุดทะเบียนคร้ังลาสุดของบริษัทฯ)  มีดังนี้  

% ของทุน 
ลําดับที่ ช่ือผูถือหุน จํานวนหุน 

ที่ชําระแลว 
1 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากัด (มหาชน)      42,422,200  13.10 
2 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD      40,500,000  12.51 
3 นายฤทธิ ์ ธีระโกเมน      23,008,782  7.11 
4 นายทนง  โชติสรยุทธ      14,849,742  4.59 
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด*      13,310,350  4.11 
6 รศ.ยืน  ภูวรวรรณ      13,174,940  4.07 
7 RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED      11,000,000  3.40 
8 นายพงษศักดิ ์ ศวิะภัทรกําพล      10,850,842  3.35 
9 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด      10,290,000  3.18 
10 นายไพรัช  สิฎฐกุล         6,405,166  1.98 

รวม 185,812,022 57.40 

หมายเหตุ   ทุนท่ีออกและเรียกชําระแลว ณ วันท่ี 28 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2550 เทากับ 323,765,330 บาท 
 ผูลงทุนสามารถดูขอมูลผูถือหุนท่ีเปนปจจุบันไดจาก Website ของบริษัทฯ  กอนการประชุมผูถือหุนประจําป 

*ผูถือหุนสามัญ (SE-ED) โดยถือผาน บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด มีดังนี้ 

ลําดับที่ ชื่อผูถือหุน จํานวนหุน สัดสวน (%) 
1 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 6,510,500 49 
2 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 4,500,000  34 
3 DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD     700,000  5 
4 MR.KUCKENBECKER, FRED JAMES    482,000  4 
5 KIM ENG SECURITIES PTE. LTD. 263,000 2 
6 NOMURA SINGAPORE LIMITED-CUSTOMER 

SEGREGATED ACCOUNT 
132,900 1 

7 HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA 120,000 1 
8 PHILLIP SECURITIES PTE LTD. 91,000 1 
9 ผูถือหุนรายยอย 510,950 3 

รวม 13,310,350 100 
ขอมูลจาก  http://www.set.or.th/set/nvdr/nvdrholder.do   
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ณ วันปดสมุดทะเบียนดังกลาว  มีผูถือหลักทรัพยสัญชาติไทยจํานวน 2,059 ราย  รวมจํานวน 262,790,660 
หุน  (81.17%)  ซึ่งแบงเปนนิติบุคคลจํานวน 26 ราย  และบุคคลธรรมดาจํานวน 2,033 ราย  และมีผูถือ
หลักทรัพยตางดาว จํานวน 22 ราย  รวมจํานวน 60,974,670 หุน  คิดเปน (18.83%)  แบงเปนนิติบุคคล
จํานวน 11 ราย  และบุคคลธรรมดา จํานวน 11 ราย  

(ข) รายชื่อผูถือหุนรายใหญที่โดยพฤติการณมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการจัดการ  หรือการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ มีเพียง 1 ราย  คือ  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากัด (มหาชน) 

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

บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม
วิธีสวนไดเสียหลังหักภาษีเงินไดนิตบิุคคลของบริษทัฯ ตั้งแตรอบปบญัชี ป พ.ศ. 2534  เปนตนไป  โดยเสนอใหมี
การจายเงินปนผลประจําป  ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปถัดจากปที่ดําเนินการ 

การจายเงินปนผลของบริษัทฯ ในชวงระยะเวลา 3 ปที่ผานมา  มีดังนี้ 

การจายเงินปนผล 
จากผลการดําเนินงาน 

วันที่จาย 
เงินปนผล 

จายเงินปนผล 
หุนละ (บาท) 

กําไรสุทธิ 
(พันบาท) 

อัตรารอยละ 
เงินปนผลตอ
กําไรสุทธิ 

สําหรับป พ.ศ. 2550 : 

   สําหรับไตรมาส 1 ป พ.ศ. 2550 8 มิ.ย. 50 0.10 32,691 98.99 

   สําหรับไตรมาส 2 ป พ.ศ. 2550 6 ก.ย. 50 0.10 36,178 89.48 

   สําหรับไตรมาส 3 ป พ.ศ. 2550 11 ธ.ค. 50 0.10 60,387 53.61 

   สําหรับไตรมาส 4 ป พ.ศ. 2550 23 พ.ค. 51 0.26* 54,544 154.41 

 รวมสําหรับป พ.ศ. 2550 0.56 183,800 98.65 

สําหรับป พ.ศ. 2549 : 

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

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

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

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

 รวมสําหรับป พ.ศ. 2549 0.60 209,191 93.81 

สําหรับป พ.ศ. 2548 : 

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

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

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

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

 รวมสําหรับป พ.ศ. 2548 0.59 187,914 99.11 

หมายเหตุ * เปนอัตราเงินปนผลที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยยังรอการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมใหญ
สามัญประจําป  พ.ศ. 2551  ในวันท่ี 29 เมษายน  พ.ศ. 2551 และคํานวณจากจํานวนหุนสามัญ ณ วันท่ี 
22 มกราคม  พ.ศ. 2551 
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9. การจัดการ 

9.1  โครงสรางการจัดการ   โครงสรางกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการจํานวน 3 ชุด  
ไดแก  คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  ซึ่งมี
อํานาจหนาที่ดังนี้ 

(ก) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาที่ใหคําปรึกษาและวางนโยบาย  กลยุทธ  และวิสัยทัศนตางๆ ในการ
ดําเนินกิจการของบริษัทฯ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550  คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการ
ทั้งหมด 13 ทาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 
1.  นายสมบูรณ  ชินสวนานนท ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

2.  นายสาโรช  ลํ้าเลิศประเสริฐกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

3.  นายประวิทย  ตันติวศินชัย กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

4.  นายไพรัช  สิฏฐกุล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
5.  นายวัฒนา  เชียงกูล กรรมการ และกรรมการอิสระ 

6.  นายวรสิทธิ์  โภคาชัยพัฒน กรรมการ และกรรมการอิสระ 

7.  นายคเชนทร  เบญจกุล กรรมการ และกรรมการอิสระ 
8.  รศ. ยืน  ภูวรวรรณ กรรมการ 

9.  นายสุเมธ  ดํารงชัยธรรม กรรมการ 

10. นายยงศักดิ ์ เอกปรัชญาสกุล กรรมการ 
11. นายทนง  โชติสรยุทธ กรรมการ และกรรมการผูจัดการ กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

12. นายวิบูลยศักดิ์  อุดมวนิช กรรมการ และรองกรรมการผูจัดการ กรรมการผูมีอํานาจลงนาม และ
เลขานุการบริษัทฯ 

13. นายพงษศักดิ ์ ศิวะภัทรกําพล กรรมการ และรองกรรมการผูจัดการ กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
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การถือครองหลักทรัพยของคณะกรรมการบริษัทฯ  ในป พ.ศ. 2550 และ 2549 ตามมาตรา 258 แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย ป พ.ศ. 2535 และผูถือหุนที่อยูภายใตมาตราดังกลาว ดังนี้ 

 จํานวนหุน  

ช่ือ-นามสกุล 31 ธ.ค. 2550 31 ธ.ค. 2549 
จํานวนหุน เพ่ิม 
(ลด) ระหวางป 

(หุน) 

หมายเหต ุ

1.  นายสมบูรณ  ชินสวนานนท 155,842 150,000 5,842  

2.  นายสาโรช  ลํ้าเลิศประเสริฐกุล ไมมี ไมมี -  

3.  นายประวิทย  ตันติวศินชัย ไมมี ไมมี -  

4.  นายไพรัช  สิฏฐกุล 6,405,166 5,181,660 1,223,506  
5.  นายวัฒนา  เชียงกูล 5,216,992 5,186,600 30,392  

6.  นายวรสิทธิ์  โภคาชัยพัฒน ไมมี ไมมี -  

7.  นายคเชนทร  เบญจกุล 354,000   50,000 304,000  
8.  รศ. ยืน  ภูวรวรรณ 13,174,940 13,174,940 -  

9.  นายสุเมธ  ดํารงชัยธรรม ไมมี ไมมี -  

10. นายยงศักดิ ์ เอกปรัชญาสกุล ไมมี ไมมี -  
11. นายทนง  โชติสรยุทธ 14,849,742** 12,629,070** 2,220,672 **รวมจํานวนหุนของคูสมรส 

12. นายวิบูลยศักดิ์  อุดมวนิช 3,700,285 5,063,510 (1,363,225)  

13. นายพงษศักดิ ์ ศิวะภัทรกําพล 10,850,842   9,807,330 1,043,512  

กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ ประกอบดวย  กรรมการผูจัดการ  และรองกรรมการผูจัดการ ลง
ลายมือชื่อสองในสามและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ  

ขอบเขตหนาที่ และอํานาจการอนมุัติของคณะกรรมการบริษัทฯ   คณะกรรมการบริษัทฯ มี
ขอบเขตอํานาจหนาที่  ในการตัดสินใจและดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ  ดังตอไปนี ้
1. กําหนดวิสัยทัศน  ภารกิจ  และกลยุทธของบริษัทฯ  รวมถึงวัตถุประสงค  และเปาหมายทางการเงิน  เพื่อเพิ่ม

ความม่ันคงและผลประโยชนที่สมดุล  และย่ังยืนของทุกฝายที่เกี่ยวของ  รวมทั้งเพิ่มมูลคาของผูถือหุนอยาง
ตอเนื่อง 

2. ปฏิบัติตามกฎหมาย  ขอกําหนด  และระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ  ตลอดจนมติผูถือหุน  
เพื่อรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ โดยมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจจะเกิดข้ึนกับผูมีสวนไดเสีย
ทุกกลุม   

3. กําหนดแนวทางการบริหาร  และจัดการความเสี่ยงอยางครอบคลุม  เพื่อใหกระบวนการบริหารความเสี่ยง
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
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4. จัดใหมีการจัดทํารายงานทางการเงิน  และการเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง  ชัดเจน  โปรงใส  นาเชื่อถือ  ตาม
กฎระเบียบหนวยงานที่เกี่ยวของ 

5. ดูแลใหมีชองทางการสื่อสารกับผูถือหุน  และผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ  อยางเหมาะสม 

6. ดูแลใหมีระบบหรือกลไกการจายคาตอบแทนผูบริหารระดับสูงที่เหมาะสม   เพื่อกอใหเกิดแรงจูงใจในการ
ทํางาน 

7. พิจารณาอนุมัติวงเงินเพื่อทําธุรกรรมทางการเงิน  เชน วงเงินเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย,  วงเงินเพื่อการกูยืม  
โดยมิใหอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนที่คณะกรรมการมีสวนไดเสีย   

เวนแตเร่ืองดังตอไปนี้  ซึ่งคณะกรรมการตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนดําเนินการ 

1. เร่ืองที่กฎหมายกําหนดใหตองใชมติที่ประชุมผูถือหุน 

2. การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน  ซึ่งมีมูลคาของรายการที่ตองขออนุมัติที่ประชุมผูถือหุนตามกฎระเบียบ  
หรือประกาศของตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย  เกี่ยวกับเร่ืองรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจด
ทะเบียน 

3. การซื้อหรือขายสินทรัพยสําคัญซึ่งมีมูลคาของสินทรัพยของบริษัทฯ ที่ตองขออนุมัติที่ประชุมผูถือหุน  
ทั้งนี้  ตามกฎระเบียบหรือประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  เกี่ยวกับเร่ืองการไดมาหรือ
จําหนายไป  ซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียน 

ทั้งนี้ไดมีการทบทวนขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ใหสอดคลองกับนโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการที่ด ี (Good Corporate Governance Policy)   

นอกจากนี้  บริษัทฯ ไดเล็งเหน็ถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี  กรรมการบริษัทจํานวน 10 
ทาน  จากทั้งหมดจํานวน 13 ทาน  ไดผานการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), หลักสูตร 
Director Certification Program (DCP)  และหลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) ซึ่งทั้งสาม
หลักสูตร จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (Thai Institute of Directors)   

เลขานุการบริษัทฯ / เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายใหคุณ
วิบูลยศักดิ์  อุดมวนิช  กรรมการเปนเลขานุการบริษัทฯ  ซึ่งเปนผูที่มีคุณวุฒิ และประสบการณที่เหมาะสม เปน
ผูรับผิดชอบ  และทําหนาที่เลขานุการบริษัทฯ  โดยมีหนาที่ในการดูแลใหบริษัทฯ  มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และ
ขอกําหนดที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ  และใหเปนไปตามหลกัการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท  เพื่อใหการ
บริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิผลย่ิงข้ึน 

ขอบเขตหนาที่ของเลขานุการบริษัทฯ 

1. ใหคําแนะนําเบื้องตนแกกรรมการเกี่ยวกับขอกฎหมาย  ระเบียบขอบังคับและขอมูลตางๆ ของบริษัท  และ
ติดตามใหมีการปฏิบัติตามอยางถูกตองและสมํ่าเสมอ  รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญแก
กรรมการ 

2. จัดการประชุมผูถือหุน  และประชุมคณะกรรมการใหเปนไปตามกฎหมาย  ขอกําหนดที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ 

3. บันทึกรายงานการประชุมผูถือหุน  และการประชุมคณะกรรมการบริษัท  รวมทั้งติดตามใหมีการปฏิบัติตาม
มติที่ประชุมผูถือหุน  และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
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4. ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศตางๆ  ใหเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย และหนวยงานกํากับดูแลอ่ืนที่เกี่ยวของ 

5. ส่ือสารกับผูถือหุน นักลงทนุ หนวยงานกํากับดูแล รวมถึงการใหขอมูลสารสนเทศทั่วไปแกผูสนใจ  และผูมี
สวนไดเสีย 

(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ  มีหนาที่เสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินการ  และการเพิ่มมูลคา
ใหองคกร  ซึ่งจะกอใหเกิดประสิทธิผลตอ 
1. ความเชื่อม่ันและความนาเชื่อถือของรายงานทางการเงินเพิ่มมากข้ึน 
2. ปรับปรุงหนาที่และกระบวนการของการตรวจสอบภายในและภายนอก  และปรับปรุงใหการส่ือสารระหวาง

คณะกรรมการ  แผนกตรวจสอบภายใน  และผูสอบบัญชีใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2550  คณะกรรมการตรวจสอบมีจํานวน 3 ทาน  และมีเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ 1 ทาน  ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน โดยในจํานวนนี้ มี 2 ทาน ที่มี
ความรูความเขาใจ  หรือมีประสบการณดานบัญชีหรือการเงินโดยตรง ดังรายช่ือตอไปน้ี 

ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 
1.  นายสาโรช  ลํ้าเลิศประเสริฐกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และมีประสบการณดานบัญชี

การเงิน 
2.  นายประวิทย  ตันติวศินชัย กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และมีประสบการณดานบัญชี

การเงิน 
3.  นายไพรัช  สิฏฐกุล กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 

โดยมี  นายวชิรธรรม  ศิริอาชาวัฒนา  ผูจดัการแผนกตรวจสอบภายใน  เปนเลขานุการ 

ขอบเขตหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. สอบทานรายงานทางการเงินประจําไตรมาส และประจําปของบริษัทฯ กอนนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ 
2. ทบทวนประสิทธิผลและความพอเพียงของกระบวนการบริหารความเสี่ยง  และระบบการควบคุมภายใน 
3. ทบทวนประสิทธิผลและความเพียงพอของการตรวจสอบภายใน  และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู

ตรวจสอบภายใน 
4. ดูแลใหการดําเนินงานของบริษัทฯ เปนไปตามพระราชบัญญัตแิละกฎระเบียบหรือประกาศ  ของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 
5. ดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน  และพิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการ

ที่เกี่ยวโยงกัน  หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  ใหมีความโปรงใสและถูกตอง 
6. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี  และประเมินผลการปฏิบัติงานของผูสอบบญัช ี
7. ดูแลใหคําปรึกษาและคําแนะนําในการดําเนินการบริหารความเสี่ยงทั้งบริษัทฯ 
8. เสนอแนวปฏิบัตดิานการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
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9. ทบทวนหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบตัิของสากล  และเสนอแนะตอ
คณะกรรมการ 

10. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย 

กรรมการตรวจสอบมีการประชุมอยางสมํ่าเสมอไตรมาสละครั้ง รวมกับผูสอบบัญชีภายนอก และฝายบัญชี 
และมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ นอกจากนัน้ กรรมการตรวจสอบสามารถประชุมรวมกับฝายบัญชี ฝาย
ตรวจสอบภายในไดโดยไมมีกรรมการบริหารเขารวมประชุม แตอยูภายใตการรับรูของกรรมการบริหาร 

(ค) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  แตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ  มีหนาที่
สรรหาและคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ  และติดตามแผนสืบทอดตําแหนงเพื่อสรรหาบุคคลที่
เหมาะสมสําหรับการดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูง  และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ  หรือเพื่อ
เสนอตอที่ประชุมผูถือหุน  แลวแตกรณี  นอกจากนี้ยังมีหนาที่รวมกันพิจารณาทบทวนการกําหนดผลตอบแทน
ใหกับกรรมการ, กรรมการชุดยอยและผูบริหารของบริษัทโดยคํานึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ  ประเภท  ขนาด  
เพื่อใหสอดคลองกับอุตสาหกรรมเดียวกัน  รวมถึงคาตอบแทนกรรมการที่ควรมีอัตราเหมาะสมกับการขยายตัวทาง
ธุรกิจ  และการเติบโตทางผลกําไรของบริษัท  ตลอดจนภาระหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ, กรรมการ
ชุดยอย  และผูบริหารของบริษัทเพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2550  คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีจํานวน 3 ทาน ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 2 ทาน และกรรมการ
จํานวน 1 ทาน  ดังนี้ 

ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 
1.  นายสมบูรณ  ชินสวนานนท ประธานคณะกรรมการ กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร และเปนกรรมการอิสระ 

2.  นายวรสิทธิ์  โภคาชัยพัฒน กรรมการ กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร และเปนกรรมการอิสระ 

3.  นายสุเมธ  ดํารงชัยธรรม กรรมการ กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร  

ขอบเขตหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน   
1. ทําหนาที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท  กรรมการผูจัดการ  ติดตามแผนสืบทอด

ตําแหนงเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสําหรับการดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูง  เม่ือครบวาระหรือมีตําแหนง
วางลง 

2. กําหนดวิธีการและหลักเกณฑการสรรหากรรมการบริษัท  กรรมการผูจัดการ  เพื่อใหเกิดความโปรงใส 
3. กําหนดวิธีการและหลักเกณฑการเสนอรายชื่อบุคคลผูมีคณุสมบัติ  เปนการลวงหนาจากผูถือหุนสวนนอย  

เพื่อการปฏิบัติตอผูถือหุนทกุรายอยางเปนธรรม  และเทาเทียมกัน 
4. มีอํานาจเรียกเอกสารและบุคคลตางๆ ที่เกี่ยวของ  เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณา 
5. เสนอนโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนสําหรับกรรมการ  กรรมการผูจัดการ  ผูบริหารระดับสูง  ที่

ปรึกษาคณะกรรมการ  คณะกรรมการชุดตางๆ ที่คณะกรรมการแตงตั้ง และพนักงาน 
6. พิจารณากําหนดคาตอบแทนประจําปของกรรมการ  กรรมการผูจัดการ  ผูบริหารระดับสูง  ที่ปรึกษา

คณะกรรมการ  คณะกรรมการชุดตางๆ ที่คณะกรรมการแตงตั้ง และพนักงาน 
7. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ  มอบหมาย 
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ทั้งนี้  ไดกําหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอรายชื่อเปนกรรมการ ดังนี้ 
1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  กําหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ตองการสรรหา

ทดแทน  เพื่อใหมีองคประกอบและคุณสมบัติตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ  และกําหนดวิธีการ
เสนอรายชื่อผูมีคุณสมบัติ  รวมถึงวิธีการเสนอรายชื่อผูมีคุณสมบัติเปนการลวงหนาจากผูถือหุนสวน
นอย 

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนสรุปผลการสรรหา  และเสนอชื่อผูมีความเหมาะสมที่จะ
เปนกรรมการบริษัทฯ พรอมเหตุผลประกอบและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ 

3. คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเหมาะสมตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทนนําเสนอ  เพื่อเสนอรายชื่อตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  ไดกําหนดวิธีการเสนอรายชื่อผูมีคุณสมบัติเปนการ
ลวงหนาจากผูถือหุนสวนนอย  สรุปไดดังนี ้

1. ผูเสนอรายชื่อผูมีคุณสมบัติเปนกรรมการ ตองเปนผูถือหุนของบริษัทฯ  โดยอาจเปนผูถือหุนรายเดียวหรือ
หลายรายรวมกัน  ซึ่งถือหุนตามจํานวนที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนกําหนด  คือมีสัดสวน
การถือหุนข้ันต่ําไมนอยกวารอยละ 5  ของหุนที่รับชําระแลวตอเนื่องมาเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป  และตองถือ
หุนในวันที่เสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการพรอมเอกสารรับรองการถือครองหลักทรัพยจากบริษัท
หลักทรัพย, เอกสารอื่นจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือเอกสารอื่นที่แสดงการถือครองหลักทรัพย  
และเอกสารยินยอมจากผูถูกเสนอรายชื่อ  เสนอรายชื่อกรรมการตอเลขานุการคณะกรรมการ 

2. ผูถูกเสนอรายชื่อ  จะตองมีคุณสมบัติถูกตองและไมตองหามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด, กฎหมาย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  และการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

3. เลขานุการคณะกรรมการ  เสนอรายชื่อตอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมตอไป 

ในป พ.ศ. 2550 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  มีการประชุมจํานวน 2 คร้ัง  และมีการ
รายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ  

นอกจากนี้  บริษัทฯ ไดเล็งเหน็ถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี  คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทนกรรมการของบริษัทจํานวน 1 ทาน จากทั้งหมดจํานวน 3 ทาน ไดผานการอบรมหลักสูตร 
Role of the Compensation Committee (RCC) ซึ่งจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai 
Institute of Directors)   
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(ง) ผูบริหารของบริษัท   ณ วันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2550 มีทั้งหมด 12 ทาน  ดังนี้  (ผูบริหารลําดับ
ที่ 1 - 8 เปนผูบริหารตามนิยามในประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต.) 

ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 
1.  นายทนง  โชติสรยุทธ กรรมการ และกรรมการผูจัดการ กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
2.  นายวิบูลยศักดิ์  อุดมวนิช กรรมการ และรองกรรมการผูจัดการ กรรมการผูมีอํานาจลง

นาม และเลขานุการบริษัทฯ 

3.  นายพงษศักดิ ์ ศิวะภัทรกําพล กรรมการ และรองกรรมการผูจัดการ กรรมการผูมีอํานาจลง
นาม  

4.  นางมณฑลี  โชติสรยุทธ ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร 

5.  นางกาญจนา  เจริญวงษ ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานขายและจัดจําหนาย 

6.  นางนุชนารถ  กองวิสัยสุข ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานวารสาร 

7.  นางสาวสจิพัฒน  พุมพึ่งพุทธ ผูอํานวยการฝายการเงิน 
8.  นางสาวอารี  แซอ้ึง ผูอํานวยการฝายบัญชี 

9.  นายสันต  สิมะสุวรรณรงค ผูอํานวยการฝายวิจัยและพัฒนาทางวิศวกรรม 

10. นายวิโรจน  ลักขณาอดิศร ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร 
11. นายอภิชิต  สวนอนันตภูมิ ผูอํานวยการฝายโลจิสติกส 

12. นายเอกสิทธ ิ   วิวัฒนาประสิทธิ์ ผูอํานวยการฝายการจัดการสารสนเทศเชิงกลยุทธ 

รายงานการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพยของผูบริหารในป พ.ศ. 2550 ณ วันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2550 
(ผูบริหารลําดับที่ 1 - 8 เปนผูบริหารตามนิยามในประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต.)  

จํานวนหุน 

ช่ือ-นามสกุล  
31 ธ.ค. 2550 

 
31 ธ.ค. 2549 

จํานวนหุน เพ่ิม
(ลด)ระหวางป 

(หุน) 

หมายเหต ุ
 

1.  นายทนง  โชติสรยุทธ 14,849,742** 12,629,070** 2,220,672 คูสมรสของ 
นางมณฑลี  โชติสรยุทธ 

2.  นายวิบูลยศักดิ์  อุดมวนิช 3,700,285 5,063,510 (1,363,225)  
3.  นายพงษศักดิ ์ ศิวะภัทรกําพล 10,850,842   9,807,330 1,043,512  

4.  นางมณฑลี  โชติสรยุทธ - - - **ไดนําจํานวนหุนไปรวม
กับคูสมรส 

5.  นางกาญจนา  เจริญวงษ 193,600       270,280 (76,680)  

6.  นางนุชนารถ  กองวิสัยสุข 1,533,800      ไมมี 1,533,800        
7.  นางสาวสจิพัฒน  พุมพึ่งพุทธ 143,840 ไมมี 143,840  

8.  นางสาวอารี  แซอ้ึง ไมมี ไมมี -  
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ขอบเขตหนาที่ และอํานาจการอนุมัติของกรรมการผูจัดการ   กรรมการผูจัดการของบริษัทฯ มีอํานาจ
ในการดําเนินงานแทนคณะกรรมการบริษัท ในเร่ืองดังนี ้

1. บริหารกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคและขอบังคับ  ตลอดจนระเบียบอํานาจดําเนินการ  และ
มติที่ออกโดยที่ประชุมคณะกรรมการ  และใหมีอํานาจบังคับบัญชาพนักงานและลกูจางของบริษัทฯ และในการ
บริหารกิจการ  กรรมการผูจัดการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการ 

2. จาง  บรรจุ  แตงตั้ง  ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจาง  และใหพนักงานหรือลูกจางพนสภาพ  รวมตลอดทั้ง
การเลื่อนหรือปรับคาจางของพนักงาน  แตไมรวมถึงพนักงานหรือลูกจาง  ซึ่งคณะกรรมการหรือระเบียบ
ขอบังคับกําหนดใหคณะกรรมการเปนผูจาง  บรรจุ  แตงตั้ง  ลงโทษทางวินัย  หรือเลิกจาง 

3. กําหนดเงื่อนไขในการทํางานของพนักงานและลกูจาง  ออกคําส่ังหรือประกาศกําหนดวิธีการบริหารงานและ
การดําเนินกิจการของบริษัทฯ โดยไมขัดหรือแยงกับระเบียบของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการ  หรือกฎหมาย
แรงงาน  หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

4. ดําเนินกิจการใดๆ ตามระเบียบบริษัทฯ และมติคณะกรรมการ  รวมทั้งกําหนดหนาที่ใหพนักงานและลกูจาง
ของบริษัทฯ ระดับตางๆ ปฏิบัติตาม 

5. มีอํานาจกระทําการแทนและผูกพันบริษัทฯ ในการลงนามทําสัญญาอนุญาตใหใชลิขสิทธ์ิตางๆ  และสัญญาอ่ืน
ใดที่เกี่ยวของกับลิขสิทธ์ิ  โดยใชความระมัดระวังตามสมควร  เพื่อมิใหมีการละเมิดลิขสิทธ์ิของผูอ่ืน 

6. กิจการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก  ใหกรรมการผูจัดการ  และกรรมการผูมีอํานาจลงนาม  มีอํานาจกระทําการ
แทนและผูกพนับริษัทฯ ไดในขอบเขตแหงอํานาจหนาที่ที่ระบุไวในขอ 1  เวนแตรายการที่กรรมการผูจัดการ
และกรรมการผูมีอํานาจลงนามอาจมีความขัดแยง  มีสวนไดเสีย  หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับ 
บริษัทฯ หรือบริษัทยอย  จะกระทําไดตอเม่ือไดรับมติที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการอิสระเขารวมประชุม
ดวยเทานั้น  เพื่อการนี้กรรมการผูจัดการ  และกรรมการผูมีอํานาจลงนาม  จะมอบอํานาจใหบุคคลใดกระทํา
กิจการเฉพาะอยางแทนก็ได 

7. เม่ือกรรมการผูจัดการไมอยู  หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  หากเปนงานประจําวันตามปกติโดยทั่วไปใหรอง
กรรมการผูจัดการ  เปนผูพิจารณาอนุมัติแทนตามความจําเปนและเหมาะสม  แลวรายงาน  หรือเสนอ
กรรมการผูจัดการโดยตรงในภายหลัง  นอกเหนือจากนั้น  ใหเสนอตอประธานกรรมการเปนผูพิจารณาอนุมัติ  
หรือในกรณีที่ตําแหนงกรรมการผูจัดการวางลง  และยังไมมีการแตงตั้งกรรมการผูจัดการคนใหม  ให
คณะกรรมการเปนผูแตงตั้งผูรักษาการแทน  โดยอาจจะคัดเลือกจากกรรมการหรือผูถือหุน  ทานใดทานหนึ่งก็
ได  ซึ่งมีคุณสมบัติ  และไมมีลกัษณะตองหามตามขอบังคับของบริษัทฯ 

8. การอนุมัติรายการที่เกินวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด  จะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  
เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามขอบังคับของบริษัทฯ  หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด 

คณะกรรมการและผูบริหารของบริษทัฯ มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด ป พ.ศ. 2535  และไมมีลักษณะตองหามตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยและตลาดหลักทรัพย
เกี่ยวกับเร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 

ทั้งนี้รายละเอียดประวัติกรรมการและผูบริหารตามเอกสารแนบ 1  
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9.2  การสรรหากรรมการ และผูบริหาร   การคัดเลือกบุคคลที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
กรรมการและผูบริหาร  ดําเนินการดังนี้ 

องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ  ตามขอบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการของบริษัทมี
ไมนอยกวา 5 คน  และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด  ตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร 

        การสรรหากรรมการ วิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอรายช่ือเปนกรรมการ  ดังนี้ 
1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  กําหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ตองการสรรหา

ทดแทน  เพื่อใหมีองคประกอบและคุณสมบัติตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ  และกําหนดวิธีการเสนอรายชื่อผู
มีคุณสมบัติ  รวมถึงวิธีการเสนอรายชื่อผูมีคุณสมบัติเปนการลวงหนาจากผูถือหุนสวนนอย 

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนสรุปผลการสรรหา  และเสนอชื่อผูมีความเหมาะสม
ที่จะเปนกรรมการบริษัทฯ พรอมเหตุผลประกอบและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ 

3. คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาคัดเลือกผูมีคณุสมบัติเหมาะสมตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทนนําเสนอ  เพื่อเสนอรายชื่อตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

การเลือกต้ังกรรมการในการประชุมสามัญประจําป 
ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ  ที่ประชุมผูถือหุนจะเลือกตั้งกรรมการ  โดยใหนับวาผูถือหุนมี

คะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง  และผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงของตนที่มีอยูทั้งหมด  
เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได 

บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบสูงสุดตามลําดับลงมา  เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น  ในกรณีที่บคุคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา  มีคะแนนเสียงเทากัน
เกินจํานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น  ใหเลือกโดยวิธีจับสลาก  เพื่อใหไดจํานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้ง
ในคร้ังนั้น 

ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง  ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการ
ที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได  ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกบัสวน 1 ใน 3 

หามมิใหกรรมการประกอบกิจการ  เขาเปนหุนสวน  หรือเขาเปนผูถือหุนในนิติบุคคลอ่ืน  ที่มีสภาพอยาง
เดียวกัน  และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ เวนแตจะแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง 

กรรมการตองแจงใหบริษัทฯ ทราบโดยไมชักชา  หากมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับบริษทัฯ หรือถือหุน  
หรือหุนกูเพิ่มข้ึนหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ 

กรรมการ 2 ใน 3 ทาน ที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ  ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราใน
เอกสารสําคัญของบริษัทฯ จึงจะมีผลผูกพันกับบริษัทฯ ได  คณะกรรมการสามารถกําหนดชื่อกรรมการผูมีอํานาจ
ลงนามผูกพันพรอมประทับตราในเอกสารสําคัญของบริษัทฯ 

องคประกอบ และการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูแตงต้ังคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  โดยแตงต้ังบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
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องคประกอบ และการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  คณะกรรมการบริษัทฯ 
เปนผูแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  โดยแตงตั้งจากกรรมการ 

กรรมการที่เปนตัวแทนของผูถือหุนรายใหญ   ณ วันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2550  บริษัทฯ มี
กรรมการที่เปนตัวแทนจากผูถือหุนรายใหญ จํานวน 2 ทาน  โดยเปนตัวแทนจาก บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากัด 
(มหาชน) 

9.3  คาตอบแทนกรรมการ และผูบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณา
ผลตอบแทนสําหรับกรรมการ และผูบริหาร โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและความรับผิดชอบของกรรมการ 
ผูบริหาร สภาพแวดลอม สภาวะเศรษฐกิจ และสอดคลองเปรียบเทียบไดกับบริษัทในธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน  
อนึ่ง คาตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย ไดขออนุมัติคาตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมใหญ
สามัญผูถือหุนแลว 

(ก)   คาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ  ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2550 เม่ือวันพุธที่ 25 
เมษายน  พ.ศ. 2550 มีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ แยกเปนดังนี ้

คาตอบแทนรายเดือน ประกอบดวย 

• ประธานกรรมการ เดือนละ 20,000 บาท  

• กรรมการอิสระ และกรรมการ เดือนละ 10,000 บาท  

คาเบี้ยประชุม เฉพาะกรรมการที่มาประชุม อนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการ
ชุดยอย คณะกรรมการอาจมีมติ แสดงความประสงคไมขอรับเบี้ยประชุมสําหรับคร้ังนั้น ๆ ได โดยข้ึนอยูกับดุลย
พินิจและมติของกรรมการ  

• เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังละ 10,000 บาท/คน  

• เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดยอย  

o ประธานคณะกรรมการชุดยอย คร้ังละ 10,000 บาท/คน 

o คณะกรรมการชุดยอย คร้ังละ 7,000 บาท/คน 

เงินบําเหน็จกรรมการ ประจําป พ.ศ. 2549 ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2550 เม่ือวันพุธที่ 25 
เมษายน  พ.ศ. 2550 มีมติอนุมัติบําเหน็จกรรมการ สําหรับป พ.ศ. 2549 ในวงเงินไมเกิน 2,640,000 บาท  
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คาตอบแทนกรรมการบริษัท ในฐานะกรรมการประจําป พ.ศ. 2550 รวมจํานวน 13 ทาน มีรายละเอียดดังนี้ 

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 
รายช่ือกรรมการ 

ที่ไดรับคาตอบ แทน คาเบี้ย
ประชุม 

คาบําเหน็จ 
เงินประจํา
ตําแหนง 

คาตอบแทน
อื่น  ๆ

 คาตอบแทน 
ที่ไมเปน 
ตัวเงิน 

รวม 

1. นายสมบูรณ  ชินสวนานนท 110,000 250,000 180,000 - - 540,000 
2. นายสาโรช  ลํ้าเลิศประเสริฐกุล 100,000 240,000 120,000 - - 460,000 
3. นายประวิทย  ตันติวศินชยั 78,000 220,000 120,000 - - 418,000 
4. นายไพรัช  สิฏฐกุล 68,000 220,000 120,000 - - 408,000 
5. นายวัฒนา  เชียงกูล 50,000 190,000 120,000 - - 360,000 
6. นายวรสิทธิ์  โภคาชัยพัฒน 47,000 190,000 120,000 - - 357,000 
7. นายคเชนทร  เบญจกุล 50,000 190,000 120,000 - - 360,000 
8. รศ.ยืน  ภูวรวรรณ 50,000 190,000 120,000 - - 360,000 
9. นายสุเมธ  ดํารงชัยธรรม 47,000 190,000 120,000 - - 357,000 
10. นายยงศักดิ ์ เอกปรัชญาสกุล 50,000 190,000 120,000 - - 360,000 
11. นายทนง  โชติสรยุทธ 50,000 190,000 120,000 - - 360,000 
12. นายวิบูลยศักดิ์  อุดมวนิช 50,000 190,000 120,000 - - 360,000 
13. นายพงษศักดิ์  ศิวะภัทรกําพล 50,000 190,000 120,000 - - 360,000 

รวม 800,000 2,640,000 1,620,000 - - 5,060,000 
 

สรุปเปรียบเทียบคาตอบแทนกรรมการ ป พ.ศ. 2550 ป พ.ศ. 2549 และป พ.ศ. 2548 

ป 2550  ป 2549 ป 2548 คาตอบแทน 
จํานวนราย จํานวนเงิน จํานวนราย จํานวนเงิน จํานวนราย จํานวนเงิน 

คาบําเหน็จ 13 2,640,000 13 2,200,000 13 1,810,000 
คาตอบแทนกรรมการ 13 2,420,000 13 2,384,000 13 1,793,670 

รวม  5,060,000   4,584,000   3,603,670 
คาตอบแทนเฉลี่ยตอคนตอป  389,230  352,615  277,436 

คาตอบแทนเฉลี่ยในอุตสาหกรรม
เดียวกันตอคนตอป(1) 

 
N/A  455,545(2)  714,722 

(1) ขอมูลคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร คาเฉล่ียคาตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกัน สํารวจโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
(2) ในป พ.ศ. 2549 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดจัดกลุมอุตสาหกรรมใหม มีผลใหบริษัทฯ เปล่ียนจากกลุมอุตสาหกรรม สิ่งพิมพ เปน สื่อ
และสิ่งพิมพ โดยจํานวนบรษิัทจดทะเบียนในกลุมมีจํานวนที่เปล่ียนแปลงไป 
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(ข) คาตอบแทนผูบริหาร   
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะเปนผูประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

ผูจัดการ  เพื่อนําไปใชในการพิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการ  ตามหลักเกณฑที่กําหนด ซึ่งผล
การประเมินกรรมการผูจัดการ  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จะเสนอใหคณะกรรมการได
พิจารณารับทราบและเห็นชอบอีกคร้ังหนึ่ง 

คาตอบแทนผูบริหารระดับสูง  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะกําหนดหลกัเกณฑ 
และโครงสรางคาตอบแทนผูบริหาร ซึ่งพิจารณาเปนไปตาม หลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด  
ทั้งยังสอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  และผลการบริหารงานของผูบริหารแตละทาน  โดยกรรมการ
ผูจัดการจะเปนผูพิจารณาความเหมาะสมในการกําหนดคาตอบแทนรายบุคคล  และการปรับอัตราเงินเดือน
ประจําปของผูบริหารระดับสูง  พรอมทั้งรายงานคาตอบแทนที่เหมาะสมตอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบอีกคร้ัง 

คาตอบแทนกรรมการบริษัทที่เปนผูบริหาร  และผูบริหารของบริษัทจํานวน 4 รายแรกตอจากกรรมการ
ผูจัดการ  และผูบริหารทุกรายที่อยูในลําดับข้ันเดียวกับผูบริหารรายที่ 4  โดยไมรวมผูอํานวยการฝายการเงิน   
และผูอํานวยการฝายบัญชี รวมจํานวน 6 ทาน  แสดงในตารางตอไปนี้ 

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน คาตอบแทนที่ไมเปนตัวเงิน 
รายการ จํานวนราย

(หนวย) 
จํานวนเงินรวม 

(บาท) 
จํานวนราย 

(หนวย) 
จํานวนเงินรวม 

(บาท) 
เงินเดือน 6 14,272,706 - - 

โบนัส 6 4,745,563 - - 
คาตอบแทนอ่ืน :-     

   -  เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 6 710,076 - - 

   -  คาพาหนะ 6 720,000 - - 
-  ผลตางระหวางราคาตลาดกับราคาใช
สิทธิซื้อหุนสามัญ (ESOP) ที่ใชในป 
พ.ศ. 2550 

- - 6 27,301,730 

รวม 20,448,345  27,301,730 

9.4  การกํากับดูแลกิจการ   บริษัทฯ ใหความสําคัญ  และจัดใหมีกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดีมา
โดยตลอดอยางตอเนื่อง  บริษัทฯ  ไดปลูกฝงจิตสํานึก  ความเทาเทียมกัน  ความซื่อสัตย  สิทธิพึงมีพึงได  สิทธิ
ของพนักงาน  กรรมการ  ผูถือหุน  คูคา  จนกลายเปนวัฒนธรรมขององคกรที่แข็งแกรง  ซึ่งถือปฏิบัติมาตั้งแตเร่ิม
กอตั้งบริษัทฯ เม่ือ 33 ปกอน  วา  “ซีเอ็ด จะดําเนินธุรกิจที่เอ้ืออํานวยตอการศึกษาหาความรู  ในสาขาที่จําเปนตอ
การพัฒนาประเทศ  โดยพัฒนาข้ึนเปนธุรกิจที่ย่ังยืน  มีการเติบโตตอเนื่องที่สูงกวาคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรม  จะ
เปนบริษัทฯ ตัวอยางที่ดี  สามารถสรางสรรคผลงานที่เปนประโยชนตอสวนรวม  และเปนที่ยอมรับในวงกวาง 
พนักงานมีความสุข  และสามารถใหผลตอบแทนการลงทุนที่นาพึงพอใจในระยะยาว”  ดังนั้น  วัฒนธรรมองคกรนี้
จึงเปนจุดแข็งของบริษัทฯ ที่จะชวยพัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดี  ใหประสบความสําเร็จไดงายข้ึน  เร็วข้ึน  และ
เปนรูปธรรม  และเม่ือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 15  ขอมาเผยแพรเพื่อ
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เปนแนวทางในการปฏบิัติสําหรับบริษัทจดทะเบียนนั้น  บริษทัฯ จึงสามารถปรับใชเพื่อสรางความสัมพันธกับการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไดโดยไมยากนัก 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ่งเปนเคร่ืองมือที่สําคัญของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ในการกํากับดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานของบริษัทฯ ใหไดมาตรฐาน  และ
เปนไปในแนวทางที่ถูกตอง  โดยมีการปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการและคูมือจริยธรรมธุรกิจ  ให
มีความเหมาะสม  กับสถานการณ  และทันสมัย  รวมถึงมีหนาที่ดูแลทบทวนนโยบายการกํากับดูแลที่ดีและ
รายงานการปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลใหคณะกรรมการรับทราบเปนประจํา 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายในการไปดํารงตําแหนงที่บริษัทอ่ืน  และจํานวนบริษัท  ที่จะ
ดํารงตําแหนง  ของกรรมการ กรรมการผูจัดการ  และผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ อยางชัดเจน  เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติหนาที่ในฐานะของกรรมการ  กรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูงในการอุทิศและ
ทุมเทเวลาใหกับการปฏิบัติหนาที่ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2550 ไมมีกรรมการบริษัทฯ ทานใดเขาไป
ดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเกินกวา 5 บริษัท 

คณะกรรมการบริษัทฯ และผูบริหารระดับสูง  ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาความรู  และ
ประสบการณในการปฏิบัตหินาที่  โดยกรรมการบริษัท  สวนใหญประมาณรอยละ 77  ไดผานการอบรมหลักสูตร
จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  นอกจากนี้ทุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม  คณะกรรมการไดจัด
ใหมีเอกสารและขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการใหม  ซึ่งรวมถึงขอมูลแนะนําลักษณะธุรกิจ  
แนวทางการดําเนินธุรกิจ  

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดใหมีการจัดทําแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน  ของกรรมการผูจัดการ  
และผูบริหารระดับสูง  เพื่อเตรียมความพรอมอยางตอเนื่อง  กรณีที่กรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูงไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได 

จากการที่บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ซึ่งความมุงม่ันในการ
ดําเนินธุรกิจอยางโปรงใสดังกลาวไดสงผลสะทอนในป พ.ศ. 2550 ดังนี้ 

• บริษัทฯ ไดรับประกาศเกียรติคุณรางวัล “คณะกรรมการดีเดนแหงป” หรือ “Board of The Year for 
Distinctive Practices” ประจําป พ.ศ. 2549 / 2550  จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(Thai Institute of Director หรือ IOD) รวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  สภาหอการคาแหง
ประเทศไทย  สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  สมาคมธนาคารไทย  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  
และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย  โดยคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ที่ไดรับประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการดีเดน และดีเลิศ สําหรับป พ.ศ. 2549/2550 มีจํานวนรวม
ทั้งส้ิน 19 คณะ (ดีเดน 14 คณะ  ดีเลิศ 5 คณะ) จากบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดกวา 400 บริษัท โดย
บริษัทฯ จัดอยูในกลุมบริษัทที่มี Market Cap ขนาดกลาง (นอยกวา 5,000 ลานบาท) 1 ใน 2 ราย ที่
ไดรับรางวัลในปนี้  สวนที่เหลือเปนบริษัทที่มี Market Cap ขนาดใหญทั้งส้ิน  ซึ่งสวนใหญอยูในกลุม
พลังงาน และธนาคาร 

• บริษัทฯ ไดรับการประเมินจาก สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย (กลต.) 
รวมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียน  และสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย  ในเร่ืองการจัดการประชุมผูถือหุน
สามัญ (AGM)  ประจําป พ.ศ. 2550 ในเกณฑ “ดีเย่ียม” โดยเปนบริษัททีไ่ดคะแนนตั้งแต 100 คะแนนข้ึน
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ไป  และเปน 1 ใน 19 บริษัทที่ไดรับการยกยองใหเปนตัวอยางที่ดี  จากบริษัทที่ไดรับการประเมิน
ทั้งหมด 460 บริษัท 

นอกจากนั้น  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD)  รวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
ไดประกาศผลการสํารวจเร่ืองบรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียนประจําป พ.ศ. 2549  ซึ่งบริษัทฯ ไดรับการจัด
อันดับเปนบริษัทฯ ที่มีผลการประเมินในภาพรวม  “ดีมาก”  ในป พ.ศ. 2549  สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย  สมาคม
บริษัทจดทะเบียน  และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.)  ไดดําเนินโครงการ
ประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถือหุนประจําป  ของบริษัทจดทะเบียน ประจําป พ.ศ. 2549  ข้ึนเปนปแรก  เพื่อ
รณรงคใหบริษัทจดทะเบียน  ไดตระหนักถึงความสําคัญของการจัดประชุมผูถือหุนประจําป  ซึ่งบริษัทฯ ไดรับการ
จัดอันดับเปนบริษัทที่มีผลการประเมินในภาพรวม “ด”ี 

จากผลคะแนนดังกลาวไดสะทอนใหเห็นถึงความมุงม่ันของคณะกรรมการบริษัทฯ ฝายบริหารและพนักงาน
ทุกคน  ที่ไดใหความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส  เปนธรรมตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย  และตรวจสอบได  

นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ   คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนกัถึงความสําคัญของการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี  เพื่อเพิ่มความโปรงใส  เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของกิจการ  และเพิ่มความ
เชื่อม่ันใหแกผูถือหุน  ผูลงทนุ  และผูเกี่ยวของทุกฝาย  จึงไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ  ดําเนินการ
จัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ  เปนลายลักษณอักษร  ตลอดจนปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการ  และ
คูมือจริยธรรมธุรกิจ  ใหมีความทันสมัย  เหมาะสมกับสภาพแวดลอม  การดําเนินธุรกิจ  และเปนสากลมากข้ึน  
โดยกําหนดใหมีการทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการปละ 1 คร้ัง  โดยในป พ.ศ. 2549  คณะกรรมการ
ตรวจสอบ  ไดดําเนินการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดีเพิ่มข้ึน  เพื่อใหเกิดแนวทางที่ชัดเจนเพื่อใหกรรมการ  ผูบริหาร  
และพนักงานไดถือปฏบิัต ิและในป พ.ศ. 2550 คณะกรรมการตรวจสอบไดทบทวนหลกัการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
ซึ่งเปนฉบบัแกไขฉบับที่ 5 นบัจากป พ.ศ. 2544 เปนตนมา โดยไดแกไขใน 3 ประเด็นดังนี ้
1. เพิ่มเติมขอบเขต อํานาจหนาที่ของเลขานุการบริษัทฯ ใหชัดเจน 
2. แกไขการเปดเผยสารสนเทศการจัดการประชุมผูถือหุนแกผูถือหุน จากเดิมลวงหนาไมนอย 21 วัน เปน

ลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน 
3. กําหนดโยบายการไปดํารงตําแหนงที่บริษทัอ่ืนที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  จํานวนไมเกิน 5 

บริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับขอแนะนําของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ  ไวดังตอไปนี ้

1. คณะกรรมการ  ผูบริหาร  และพนักงานทุกคน  มุงม่ันที่จะนําหลกัการกํากับดูแลกิจการที่ดี  มาใชในการดําเนิน
กิจการ  และจัดโครงสรางการบริหาร  เพื่อใหเกดิความเชื่อมโยงที่ดีระหวาง  คณะกรรมการ  ผูบริหาร           
ผูถือหุน  และผูมีสวนไดเสีย 

2. ผูถือหุน  จะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน  และมีสิทธิในการเขาถึงขอมูลสารสนเทศ  และมีชองทางในการ
ส่ือสารกับบริษัทฯ ไดอยางชัดเจน 

3. คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดใหมีการอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนรายยอยในการเสนอเพิ่มวาระการประชุม
ลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุน  รวมถึงการกําหนดแนวปฏิบัติทีช่ัดเจน 

4. คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดใหมีการเปดเผยสารสนเทศ  ทั้งในเร่ืองการเงิน  และเร่ืองที่มิใชเร่ืองการเงินอยาง
เพียงพอ  เชื่อถือได  ทันเวลา  โปรงใส  เทาเทียม  เพื่อใหขอมูลแกผูถือหุน และนักลงทุน   



บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)                                                                                                               

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2550 (แบบ 56-1)                                                                             สวนท่ี 2 หนา 49 
 

5. คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดใหมีหนวยงานที่สามารถสื่อสารกับผูถือหุน  นักลงทนุ  หนวยงานกํากับดูแล  
รวมถึงการใหขอมูลสารสนเทศทั่วไปแกผูสนใจ  และผูมีสวนไดเสีย 

6. คณะกรรมการบริษัทฯ จะสงเสริมใหมีกระบวนการสงเสริมความรวมมือระหวางบริษัทฯ กับผูมีสวนไดเสีย  
พรอมทั้งกําหนดชองทางการสื่อสารระหวางกัน  

7. คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยอ่ืน  เพื่อพิจารณากลั่นกรองงานเฉพาะเรื่องตามความ
เหมาะสม 

8. คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจ  กลยุทธ  เปาหมายทางการเงิน  ความ
เส่ียง  แผนงาน  รวมทั้งควบคุมดูแลใหฝายจัดการดําเนินงานตามนโยบายและแผนตามที่กําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพ  

9. คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมใหจัดทําจริยธรรมธุรกิจเปนลายลักษณอักษร  และ
สงเสริมใหกรรมการ  ผูบริหาร  และพนักงานทุกคน  ปฏบิัติตามแนวจริยธรรมที่ดี  

10. คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดใหมีการประเมินผลของตนเองเปนรายป  เพื่อสรางกรอบการตรวจสอบการปฏิบัติ
หนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ  

11. คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดใหมีระบบคัดสรรบุคลากรที่จะเขามารับผิดชอบในตําแหนงบริหาร  โดยมี
กระบวนการสรรหาที่โปรงใส  เหมาะสม  

สําหรับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี แนวปฏิบัติทีด่ี จรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับสมบูรณ สามารถดูไดจาก
เว็บไซตนกัลงทุนสัมพนัธ www.se-ed.com/ir 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาทบทวน  ปรับปรุงเนื้อหาคูมือหลกัการกํากับดูแลกิจการที่ดี  แนวปฏบิัติ  
จริยธรรม  และนโยบายการดูแลส่ิงแวดลอมและสังคม ใหมีความสมบูรณ  และถูกตองตามหลักเกณฑการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี 15 ขอ  และระเบียบของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  และไดเผยแพรให
กรรมการ  ผูบริหาร  และพนักงานไดลงนามรับทราบและถือปฏบิัต ิ

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดใหกรรมการไดทบทวนผลงาน  ปญหา  อุปสรรคตางๆ ในปที่ผานมา  โดยให
มีการประเมินผลตนเองของกรรมการ  ในภาพรวมของคณะกรรมการทั้งคณะ  และประเมินผลเปนรายบุคคล
เฉพาะตนเอง  เพื่อนําผลการประเมินมาวิเคราะหการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ  และนําขอเสนอแนะมาปรับปรุง
ตอไป  นอกจากนี้  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดสงเสริมและสนับสนนุใหกรรมการไดมีการพัฒนาความรูตางๆ โดยให
กรรมการเขารับการอบรมกับสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  หรือ
หนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ  เพื่อเพิ่มพูนความรูและไดแลกเปลี่ยนประสบการณกับกรรมการจากบริษัทจดทะเบียน
อ่ืน 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนกัถึงการสงเสริมการปฏบิัติหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ  
ผูบริหาร  และพนักงานใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  ตามที่คณะกรรมการไดกําหนด  
คณะกรรมการจึงไดจัดใหมีการส่ือสารนโยบายบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณธุรกิจ  นโยบายการดูแลส่ิงแวดลอม
และสังคมใหผูบริหาร และพนักงานทุกระดับทราบโดยผานในหลายชองทางอยางสมํ่าเสมอ ดังนี้ 

• คูมือ “นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี” 
• การจัดประชุมใหญพนักงานประจําป 
• การประชุมวางแผนประจําป 
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• ระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ และเว็บไซตนกัลงทุนสัมพนัธ 
• ผานทาง E-mail ของบริษัทฯ 
• บอรดประชาสัมพันธของบริษัทฯ 

สิทธิของผูถือหุน   คณะกรรมการบริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน  
โดยไดกําหนดไวในนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางชัดเจนถึง  สิทธิข้ันพื้นฐานเทาเทียมกัน  ซึ่งไดแก  สิทธิ
ในการไดรับสารสนเทศที่เพียงพอ  ทันเวลา  และในรูปแบบที่เหมาะสมตอการตัดสินใจ  สิทธิในการไดรับใบหุน
และสิทธิในการโอนหุน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดใหมีการประชุมใหญสามัญผูถือหุนปละคร้ัง  ภายในเวลาไมเกิน 4 เดือน  
นับแตวันส้ินสุดรอบบญัชี  และกรณีมีความจําเปนตองเสนอวาระเปนพิเศษ  ในเร่ืองที่มีผลกระทบตอผลประโยชน
ของผูถือหุน  เกี่ยวกับกฎหมาย  ขอกําหนดที่บังคับ  ที่ตองไดรับการอนุมัติจากผูถือหุน  คณะกรรมการบริษทัฯ 
จะเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนตอไป 

ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป พ.ศ. 2550  คณะกรรมการไดกําหนดหลักเกณฑ  และแนว
ปฏิบัติใหผูถือหุน  สามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม, รายชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการ  และสง
คําถามเปนการลวงหนาได  โดยรายละเอียดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติ  บริษัทฯ ไดแจงใหผูถือหุนรับทราบผาน
ทางชองทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเว็บไซตนักลงทนุ  คณะกรรมการไดกําหนดชวงเวลารับเร่ือง
ตั้งแตชวงไตรมาสที่ 4 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549  แตอยางไรก็ตามไดมีการขยายเวลารับเร่ืองดังกลาว
ออกไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2550  โดยผานชองทางโดยตรงกับหนวยงานนักลงทุนสัมพนัธ หรือ
กรรมการอิสระ  หรือผานทางเว็บไซต  และ อีเมลของหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ อนึ่งไมมีผูถือหุนรายใดเสนอ
เพิ่มวาระการประชุม, รายชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการ  สําหรับการสงคําถามเปนการลวงหนา มีผูถือ
หุนจํานวน 3 รายไดสงคําถามเปนการลวงหนา ซึ่งกรรมการไดตอบ และใหขอมูลอยางครบถวนในการประชุมใหญ
สามัญผูถือหุน 

ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป พ.ศ. 2551 คณะกรรมการไดมอบหมายใหเลขานุการบริษัทฯ 
ไดแจงใหผูถือหุน รับทราบผานทางชองทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเว็บไซตนักลงทนุ ใหผูถือหุน  
สามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม, รายชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการ  และสงคําถามเปนการลวงหนา
ได คณะกรรมการไดกําหนดชวงเวลารับเร่ืองตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.
2551 โดยผานชองทางโดยตรงกับเลขานุการบริษัทฯ, หนวยงานนักลงทุนสัมพนัธ, กรรมการอิสระ  หรือผานทาง
เว็บไซต  อนึ่งไมมีผูถือหุนรายใดเสนอเพิ่มวาระการประชุม  รายชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการ  สําหรับ
การสงคําถามเปนการลวงหนาบริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามไดจนถึงวันประชุมสามัญผูถือหุน 

ในการจัดการประชุมผูถือหุน  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูถือหุน  โดยเร่ิมการ
จัดสงหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม  พรอมความเห็นของคณะกรรมการ  รายละเอียดของ
เร่ืองเพื่อพิจารณาเหตุผลความจําเปน  ผลกระทบทั้งดานบวกและลบในแตละวาระ  หนังสือมอบฉันทะ  และ
รายชื่อของกรรมการอิสระ พรอมทั้งคําแนะนําในการมอบฉันทะ เพื่อใหผูถือหุนสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะใหเขา
ประชุมแทนได  รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุม  ใหผูถือหุนลวงหนามากกวา 14 วันกอนการประชุม  ซึ่งเร่ิม
ปฏิบัติตั้งแตป พ.ศ. 2547  เปนตนมา  และไดประกาศลงหนังสือพิมพรายวัน  ติดตอกันไมนอยกวา 3 วัน  และ
กอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน  เพื่อบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนเปนการลวงหนา  อนึ่งในการประชุมใหญ
สามัญผูถือหุน ประจําป พ.ศ. 2550 บริษัทฯ ไดนําขอมูลหนังสือเชิญประชุมผูถอืหุนเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทฯ 
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ลวงหนากอนการประชุม 30 วัน และรายงานประจําป พ.ศ. 2549 เปดเผยในเว็บไซตของบริษัทฯ ลวงหนากอนการ
ประชุม 27 วัน 

สําหรับผูถือหุนที่ไมสะดวกเขารวมประชุมใหญสามัญผูถือหุนดวยตนเอง บริษัทฯ ไดเสนอใหผูถือหุน
สามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ อยางนอย 1 ทาน หรือมอบฉันทะใหกรรมการผูจัดการ หรือ เลขานุการ
บริษัทฯ เขาประชุมและลงคะแนนเสียงแทน โดยในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป พ.ศ. 2550 มีจํานวนผู
ถือหุนมอบฉันทะดังนี ้

• ผูถือหุนจํานวน 12 ราย มอบอํานาจใหคุณสมบูรณ  ชินสวนานนท  ประธานกรรมการและกรรมการ
อิสระ 

• ผูถือหุนจํานวน  2 ราย มอบอํานาจใหคุณสาโรช  ล้ําเลิศประเสริฐกุล  ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ 

• ผูถือหุนจํานวน  2 ราย มอบอํานาจใหคุณคเชนทร  เบญจกุล  กรรมการอิสระ 

• ผูถือหุนจํานวน 42 ราย มอบอํานาจใหคุณวิบูลยศักดิ์  อุดมวนิช  กรรมการเลขานุการบริษัทฯ 

ในการลงทะเบียนเขาประชุม  บริษัทฯ ไดเปดใหผูถือหุนลงทะเบียนลวงหนากอนการประชุมอยางนอย 2 
ชั่วโมง  และตอเนื่องจนกวาการประชุมจะแลวเสร็จ ซึ่งไดถือปฏิบัติมาตั้งแตป พ.ศ. 2548 เปนตนมา นอกจากนั้น 
คณะกรรมการบริษัทฯ ยังจัดใหมีการอํานวยความสะดวกแกผูถือหุน  ดวยเจาหนาที่และระบบคอมพิวเตอรที่
เพียงพอและเหมาะสม ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป พ.ศ. 2550 บริษัทฯ เร่ิมใชการลงทะเบียนผูเขา
ประชุมดวยระบบบารโคด เปนปแรก เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูถือหุน พรอมทั้งจัดพิมพบัตรลงคะแนนในแตละ
วาระใหแกผูถือหุน 

กอนเร่ิมการประชุมทุกคร้ัง  ประธานกรรมการจะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนบัคะแนน  โดยบริษัทฯ ได
แสดงข้ันตอนการนับคะแนน  และแสดงการสรุปผลคะแนนทุกข้ันตอนอยางชัดเจนในหองประชุม  นอกจากนี้ ใน
กรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได  บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมอบฉันทะใหบคุคลอ่ืน  กรรมการ
อิสระ  กรรมการผูจัดการ  หรือเลขานุการบริษัทฯ เขารวมประชุมแทน  ในระหวางการประชุม  บริษัทฯ ไดจัดสรร
เวลาในการประชุมอยางเพียงพอ  และเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและ
ตั้งคําถามในที่ประชุม  โดยกรรมการที่เกี่ยวของ  โดยเฉพาะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  ประธาน
คณะกรรมการชุดตางๆ  และกรรมการผูจัดการ  ไดเขารวมประชุมผูถือหุนเพื่อตอบคําถามในที่ประชุม  รวมทั้งได
บันทึกประเด็นซักถามและขอคิดเห็นที่สําคัญไวในรายงานการประชุมอยางถูกตองครบถวน  และสรุปดวยการลง
มติและนับคะแนนเสียง  เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได  รวมระยะเวลาการประชุมแตละคร้ังประมาณ 2 
ชั่วโมงคร่ึง 

สิทธิของผูมีสวนไดเสีย   บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม  ไมวาจะเปนผูมี
สวนไดเสียภายใน  ไดแก  พนักงานและผูบริหารของบริษัทฯ หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก  ไดแก  คูคา  คูแขง  
นักเขียน  ผูแปล  เจาหนาที่ภาครัฐ  และหนวยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ  เนื่องจากบริษัทฯ ไดตระหนักถึงแรง
สนับสนนุจากผูมีสวนไดเสียตางๆ ซึ่งจะสรางความสามารถในการแขงขัน  และสรางกําไรใหแกบริษัทฯ ซึ่งถือวา
เปนการสรางความสําเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ ได  โดยบริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติเปนลายลักษณ
อักษร ไวในนโยบายการกํากับดูแลกิจการ  สรุปไดดังนี ้
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ผูถือหุน  
บริษัทฯ มุงม่ันที่จะดําเนินธุรกิจอยางซื่อสัตย  ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได  โดยยึดม่ันจะพัฒนาบริษัทฯ ให
เปนธุรกิจที่ยั่งยนื  มีการเติบโตตอเนื่องที่สูงกวาคาเฉล่ียของอุตสาหกรรม  จะเปนบริษัทฯ ตัวอยางที่ดี  
และสามารถใหผลตอบแทนการลงทุน  ที่นาพึงพอใจในระยะยาว 

คูคา  บริษัทฯ จะปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาค และเปนธรรม  บนพืน้ฐานของการไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรม
ทั้งสองฝาย 

คูแขง บริษัทจะปฏิบัติตอคูแขงภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ด ี ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขง  ดวยการ
กลาวหาในทางราย 

เจาหนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามสัญญาหรือเง่ือนไขตางๆ ที่ตกลงกันไวอยางเครงครัด 

ลูกคา บริษัทฯ มุงม่ันที่จะสรางความพึงพอใจในสินคา  และบริการที่เหมาะสมกับราคาอยางสูงสุด 

พนักงาน บริษัทฯ สนับสนุนการพัฒนาการปฏิบัติงาน  และสงเสริมใหพนักงานมีความสุข 

สังคม บริษัทฯ ใหความสําคญัตอการพัฒนาความรูสูเยาวชนและสังคม  โดยปฏิบัติตามเจตนารมณของบริษัทฯ 
อยางเครงครัด 

นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ ยังไดกําหนดชองทางส่ือสารกับกรรมการอิสระทางอีเมล    
id@se-ed.com  เพื่อใหเกิดชองทางการแจงขอมูล และคําแนะนําตางๆ เพื่อส่ังการใหมีการตรวจสอบขอมูลตาม
กระบวนการ ในป พ.ศ. 2550 ไมมีผูมีสวนไดเสียรายใด แจงขอมูลผานทางชองทางส่ือสารกับกรรมการอิสระ 
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ จะประชาสัมพันธใหผูมีสวนไดเสียทุกฝายไดรับทราบชองทางส่ือสารกับกรรมการอิสระเพิ่ม
มากข้ึน  

การประชุมผูถือหุน   บริษัทฯ ไดพยายามปรับปรุงกระบวนการจัดการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ใหมี
ความเหมาะสมอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางย่ิงหลังจากป พ.ศ. 2548 เปนตนมา โดยยึดหลักที่จะใหผูถือหุนทุก
รายไดมีโอกาสไดรับ และไดใชสิทธิของผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน  รวมทั้งมีสิทธิในการใหความเห็น หรือให
ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอบริษัทฯ 

บริษัทฯ กําหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนปละคร้ังภายในไมเกิน 4 เดือน  นับแตวันส้ินสุดของรอบป
บัญชีของบริษัทฯ  และจัดกระบวนการประชุมผูถือหุนที่สนับสนนุใหผูถือหุนไดสิทธิที่เทาเทียมกันทุกราย  โดย
จัดสงหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระตางๆ พรอม
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ รายละเอียดของเร่ืองเพื่อพิจารณาเหตุผลความจําเปน  ผลกระทบทั้งดาน
บวกและลบในแตละวาระ  รายงานการประชุมคร้ังกอน  รายงานประจําป  หนังสือมอบฉันทะ  และรายชื่อของ
กรรมการอิสระ  เพื่อใหผูถือหุนสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะใหเขาประชุมแทนได  พรอมขอบังคับบริษัทที่
เกี่ยวของกับการประชุม  รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุม  สงใหแกผูถือหุนลวงหนาไมนอยกวา 14 วัน  ซึ่งใน
หนังสือเชิญประชุมจะแจงรายละเอียดของเอกสารที่ผูถือหุนจะตองนํามาแสดงในวันประชุมดวย  เพื่อรักษาสิทธิใน
การเขาประชุม  

ในการลงทะเบียนเขาประชุม  บริษัทฯ ไดเปดใหผูถือหุนลงทะเบียนลวงหนากอนการประชุมอยางนอย 2 
ชั่วโมง  และตอเนื่องจนกวาการประชุมจะแลวเสร็จ ซึ่งไดถือปฏิบัติมาตั้งแตป พ.ศ. 2548 เปนตนมา   
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นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ยังจัดใหมีการอํานวยความสะดวกแกผูถือหุน  ดวยเจาหนาที่และระบบ
คอมพิวเตอรที่เพียงพอและเหมาะสม  และไดจัดใหมีการบันทึกประเด็นซกัถามและขอคิดเห็นที่สําคัญไวในรายงาน
การประชุมอยางถูกตองครบถวน  และสรุปดวยการลงมติและนับคะแนนเสียง  เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบ
ได  โดยจัดใหรายงานการประชุมผูถือหุนแสดงบนเว็บไซตของบริษัทฯ  ภายหลังการประชุมไมเกิน 14 วัน  
รวมถึงจัดใหมีการบันทึกส่ือทั้งทางภาพและเสยีง  เพื่อเผยแพรทางเว็บไซต  www.se-ed.com ของบริษัทฯ  

กอนการประชุม  บริษัทฯ ไดเปดวีดีทัศนแนะนําบริษัทฯ ประวัติบริษทัฯ ผลการดําเนินงานสรุปในรอบป 
เพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบขอมูลโดยสรุปกอนการประชุมผูถือหุน เม่ือเร่ิมการประชุม ประธานกรรมการทําหนาที่
ประธานในที่ประชุม  โดยไดแจงรายละเอียด  วิธีการลงคะแนน  การนับคะแนน  การใชบัตรลงคะแนน  องค
ประชุม  และผลคะแนนในแตละวาระอยางชัดเจน  โปรงใส  และสามารถตรวจสอบได   นอกจากนี้ ประธานในที่
ประชุมยังเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม  หรือแสดงความเห็น  ขอแนะนําไดอยางเหมาะสม  ในการประชุมผูถือหุน  
มีประธานกรรมการ  ประธานกรรมการตรวจสอบ  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  กรรมการ
ผูจัดการ  รวมทั้งผูบริหารระดับสูงดานบัญชีการเงิน  ตรวจสอบภายใน  และผูสอบบัญชี  เขารวมประชุมอยาง
พรอมเพรียงกัน   

วาระการประชุมผูถือหุนที่สําคัญ  ไดแก 

• การแตงตั้งคณะกรรมการ : บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเลือกกรรมการเปนรายบุคคล  โดยไดให
รายละเอียดประวัติ และเปดโอกาสใหผูถือหุนไดรับทราบวิสัยทัศนของแตละทานกอนการลงคะแนน  ในกรณีที่
เปนกรรมการเดิม จะใหขอมูลการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อยางครบถวนดวย 

• การแตงตั้งผูสอบบญัชี :  บริษัทฯ ไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผูสอบบัญชี  สํานักงานสอบบัญชี  
คาตอบแทน  เหตุผลของการคัดเลือกผูสอบบัญชี  คุณภาพของการปฏิบัติงานในชวงปที่ผานมา  และ
ความสัมพันธกับบริษัทฯ  

• การจัดสรรกําไร : บริษัทฯ ไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกําไรและเงินทุนสํารอง  จํานวนเงินปนผล  
ซึ่งเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ และวันปดสมุดทะเบียนเพื่อกําหนดสิทธิในการรับเงินปน
ผล 

• คาตอบแทนกรรมการ : บริษัทฯ ไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนเงินคาตอบแทนที่เสนอ  ซึ่งเปนไปตาม
นโยบายและเงื่อนไขของคาตอบแทนกรรมการ  ที่ไดผานการพิจารณากลั่นกรอง  โดยคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน 

ในการลงคะแนนเสียง ผูถือหุนสามารถใชบัตรลงคะแนน ซึ่งมีแถบบารโคด เพื่อใหสามารถตรวจนับคะแนน
ไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ไดเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนคัดคาน หรืองดออก
เสียง แตสําหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ เพื่อใหเปนไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการจัดการประชุมผูถือหุน 
บริษัทฯ ไดเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนที่เขาประชุมทุกทาน และการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนการ
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล นอกจากนัน้ บริษัทฯ ไดขอใหที่ปรึกษาทางกฎหมายเขารวมตรวจนับ
และยืนยันความถูกตองของคะแนนเสียง และเปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับบริษัท สําหรับ
ผลการตรวจนับคะแนนในแตละวาระ บริษัทฯ ไดเปดเผยผลการลงคะแนนในแตละวาระ ของผูถือหุนที่ลงมติ เห็น
ดวย ไมเห็นดวย/คัดคาน งดออกเสียง ในทันที 
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ภายหลังจาการประชุมแลวเสร็จ คณะกรรมการไดเปดโอกาสใหผูถือหุน นกัวิเคราะห และนักลงทุนทั่วไป 
ไดสอบถามคําถามเพิ่มเติม โดยมีประธานกรรมการ ประธานกรรมการชุดยอย กรรมการผูจัดการ ผูบริหารระดับสูง
ดานบัญชกีารเงิน รวมตอบคําถาม  อยางไรก็ตามในการตอบคําถามคณะกรรมการ ไดยึดถือความเทาเทียมของ
การใหขอมูลสารสนเทศเปนสําคัญ  

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

ทั้งนี้  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน  ภารกิจ  กลยุทธ  เปาหมาย  และแผน
ธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนกํากับดูแล  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหารและฝายจัดการ  ให
เปนไปตามเปาหมาย  และแผนธุรกิจที่กําหนดไว  อยางมีประสิทธิภาพ  และมีประสิทธิผล  และถูกตองตามกฎ  
ระเบียบ  ขอบังคับตางๆ ของหนวยงานที่กํากับดูแล  และหนวยงานทางราชการที่เกี่ยวของ  และตามมติของที่
ประชุมผูถือหุน  เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการ  และความม่ันคงสูงสุดใหแกผูถือหุน  
ขณะเดียวกันก็คํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ  จัดใหมีการส่ือสารกลยุทธ เปาหมาย  และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 
ใหกับกรรมการ/ผูบริหาร พนักงาน ไดรับทราบและเขาใจทั่วทั้งองคกร  ผานทางชองตางๆ ไมวาจะเปนทาง        
อีเมลของบริษทัฯ, การติดประกาศตามบอรด, การประชุมพนักงานประจําป  โดยบริษัทฯ  จะมีการจัดประชุมใหญ
พนักงานประจําทุกป  ซึ่งกรรมการผูบริหารของบริษัทฯ  จะเปนผูสรุปสถานการณ  และภาพรวมของผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมา  พรอมทั้งแจงทิศทางการดําเนินงาน  และเปาหมายของบริษัทในป
ตอไป  และนอกจากนี้บริษัทฯ  จะมีการจัดประชุมผูบริหาร  รวมกับพนักงานระดับหัวหนางานข้ึนไป  เพื่อรวมกัน
จัดทําแผนประจําป ในการกําหนดทิศทาง  แนวทางที่สําคัญๆ  ในการกําหนดแผนงานใหสอดคลองกับทิศทาง  
และเปาหมายขององคกร   ซึ่งจะสงผลใหการดําเนินธุรกิจทั่วทั้งองคกรมุงไปสูจุดหมายเดียวกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ     

ในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ  จะยึดหลักความซื่อสัตยสุจริต  ตรงไปตรงมา  โดยอยูภายใตขอ
กฎหมาย  ขอกําหนด  ขอบังคับของบริษัทฯ โดยยึดถือหลักการนี้  ในการกระทําในทุกกิจการ  การตัดสินใจ  และ
การทําธุรกรรมตางๆ จะดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตยเปนที่ตั้งม่ัน 

คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูพิจารณาการกําหนดและแยกบทบาทหนาที่  และความรับผิดชอบระหวาง
คณะกรรมการ  และฝายจัดการอยางชัดเจน  ดังรายละเอียดในขอ 9.1  โครงสรางการจัดการ รวมทั้งมีการส่ือสาร
บทบาท หนาที่  และความรับผิดชอบดังกลาวตอกรรมการ  ฝายจัดการ  และพนักงานของบริษัทฯ อยางสมํ่าเสมอ 

การพัฒนากรรมการ บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาความรูของกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัทฯ ไดกําหนดไวในหลักการกํากับดแูลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ใหการสงเสริมและอํานวยความสะดวกให
กรรมการไดรับการฝกอบรมความรูตาง ๆ จากหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง โดย
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายใหเลขานุการบริษัทฯ เปนผูประสานงานกับกรรมการเพื่อแจงหลักสูตรการ
ฝกอบรมตาง ๆ  

การปฐมนิเทศกรรมการใหม  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบใหเลขานุการบริษัทฯ สรุปขอมูลตาง ๆ ให
กรรมการใหมไดรับทราบผานทางคูมือกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจัดทําและมอบใหกรรมการบริษัทฯ ในทุกป เพื่อใชเปน
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ขอมูลอางอิง ที่ครบถวนและทันสมัย  และยังกําหนดใหกรรมการใหมไดเขาเย่ียมชมกิจการ เพื่อใหเขาใจการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯไดดีย่ิงข้ึน  

ภายในคูมือกรรมการ มีเนื้อหาสรุปประกอบดวย ขอมูลที่เกี่ยวกับบริษัทฯ และขอมูลสําหรับกรรมการ  เชน  
ประเด็นที่นาสนใจเกี่ยวกับบริษัทฯ  ประวัติความเปนมา  โครงสรางองคกร  ธุรกิจของบริษัทฯ  ขอบังคับของ
บริษัทฯ  การประชุมคณะกรรมการ  หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  จรรยาบรรณสําหรับกรรมการ  ผูบริหาร และ
พนักงาน  รายการที่เกี่ยวโยงกัน  การจัดทําและเปดเผยการถือครองหลักทรัพย  ขอกําหนดที่เกี่ยวของ  เปนตน        

การประเมินการปฏิบตัิงานตนเองโดยกรรมการ คณะกรรมการไดจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
โดยตนเองเปนประจําทุกป เพื่อใหคณะกรรมการไดพิจารณาทบทวนผลงาน ปญหาและอุปสรรค ในการดําเนินงาน
ระหวางปที่ผานมา เพื่อใหนํามาแกไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน โดยการประเมินผลการปฏบิัติงานของ
คณะกรรมการโดยรวม โดยใชแนวทางแบบประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแตมีการ
ปรับปรุงเพื่อใหเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และจะมีการนําผลการประเมินซึ่งอยูในรูปแบบของกราฟ 
เพื่อมาพิจารณาในการทบทวนและแกไขเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดใหมีการประเมินผลงานของกรรมการผูจัดการ เพื่อ
เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงาน โดยคณะกรรมการทําการประเมินในแบบประเมินผลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ 
ไดปรับปรุงเพื่อใหเหมาะสมกับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายใหประธานกรรมการเปนผูแจงผล
การประเมินตอกรรมการผูจัดการและคณะกรรมการบริษัทฯ  

ความขัดแยงทางผลประโยชน   เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน  คณะกรรมการไดดูแล
อยางรอบคอบ  เม่ือเกิดรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  โดยกําหนดนโยบายและข้ันตอนการอนุมัติ
รายการที่เกี่ยวโยงกันไวเปนลายลักษณอักษร  รวมทั้งกําหนดนโยบายและวิธีการดูแล  ไมใหผูบริหารและ
ผูเกี่ยวของนําขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใชเพื่อประโยชนสวนตน  ดังนี ้

รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดทราบถึงรายการที่มีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนและรายการที่เกี่ยวโยงกัน  โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอตอคณะกรรมการ
บริษัท  เกี่ยวกับรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน  และรายการที่เกี่ยวโยงกันอยางสมํ่าเสมอ  และ
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบทุกคร้ัง  รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑของ
ตลาดหลักทรัพย  โดยกําหนดราคาและเงื่อนไขเสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก  (Arm’s Length Basis)  
โดยรายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญจะเปดเผยรายละเอียด  มูลคารายการ  คูสัญญา  เหตุผล / ความจําเปน  ใน
รายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวาระใดที่กรรมการมีสวนไดสวนเสีย  ประธานกรรมการจะขอความ
รวมมือใหกรรมการปฏิบัติตามนโยบาย  โดยขอใหกรรมการแจงตอที่ประชุมเพื่อรับทราบ  และงดออกเสียงหรือ
ความเห็นใดๆ ในวาระนั้นๆ  

การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน  บริษัทฯ ไดกําหนดเปนนโยบาย และข้ันตอนเปนลายลักษณอักษร ใน
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี และคูมือกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไดแจงตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ที่ประชุมผูบริหาร ทราบถึงประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพยที่กําหนดให ผูบริหาร  
(ซึ่งไดรวมถึงคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ) รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย  ตอสํานักงาน
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ตามมาตรา 59  แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย       
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ป พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย และใหแจงใหเลขานุการบริษัทฯ 
ทราบเพื่อแจงใหผูที่เกี่ยวของรับทราบตอไป นอกจากนั้นยังไดแจงบทลงโทษหากมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัตติาม
ขอกําหนดดังกลาว 

บริษัทฯ ไดกําหนดเปนนโยบาย ในแนวปฏบิัติเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณของ
คณะกรรมการ  ผูบริหารและพนักงาน ตลอดจนขอบังคับพนักงานเกี่ยวกับการกาํหนดไมใหนําเอกสารหรือขอมูล
ของบริษัทฯ ไปใชเพื่อประโยชนสวนตัว  หรือนําออกนอกบริษัทฯ กอนไดรับอนญุาต  รวมทั้งหามนําขอมูลงบ
การเงินหรือขอมูลอ่ืนที่รับทราบเปดเผยแกบุคคลภายนอกหรือผูที่มิไดมีสวนเกี่ยวของ  และหามทําการซื้อขาย
หลักทรัพยในชวง 1 เดือน  กอนที่ขอมูลงบการเงินหรือขอมูลอ่ืนจะเผยแพรตอสาธารณชน  การไมปฏิบัติตาม
ขอกําหนดดังกลาวถือเปนการกระทําผิดวินัยของบริษัทฯ หากผูบริหารหรือพนักงานคนใดกระทําผิดวินัย  จะไดรับ
โทษตั้งแตการตักเตือน  การตัดคาจาง การพักงานโดยไมไดรับคาจาง  จนถึงการเลิกจาง 

ในป พ.ศ. 2550 กรรมการ และผูบริหาร ไดรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงานกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ตามมาตรา 59 ทุกคร้ังและไดแจงใหเลขานุการบริษัทฯ ทราบ  

จริยธรรมธุรกิจ   บริษัทฯ ไดยึดม่ันในการกระทําส่ิงที่ถูกตอง  เปนแนวทางการดําเนินธุรกิจของ
กรรมการและพนักงานทุกคน  โดยบริษัทฯ ไดประกาศบังคบัใชจรรยาบรรณพนักงาน  และจรรยาบรรณในการ
ดําเนินธุรกิจ  เพื่อใหกรรมการ  ผูบริหาร  และพนักงานทุกคน  ไดยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบตัิหนาที่ตาม
ภารกิจของบริษัทฯ ดวยความซื่อสัตย  สุจริต  และเที่ยงธรรม  ทั้งการปฏิบัติตอบริษัทฯ และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม  
สาธารณชน  และสังคม  บริษัทฯ มอบหมายใหแผนกตรวจสอบภายใน  ติดตามดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
อยางสมํ่าเสมอ  และไดกําหนดโทษทางวินัยในกรณีละเมิดจรรยาบรรณไวดวย  

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเชื่อม่ันเปนอยางย่ิงวา  กระบวนการการกํากับดูแลกิจการที่ดี  จะชวย
สงเสริมการดําเนินงานของบริษัทฯ และเปนเคร่ืองมือชวยใหสามารถบรรลุเปาหมายพื้นฐานที่สําคัญอยางหนึ่ง  อัน
จะสงผลใหเกิดการเพิ่มมูลคาสูงสุดใหแกผูถือหุน  คุณคาที่บริษัทฯ มุงหวัง  และคาดหวังใหกรรมการและพนักงาน
ทุกคนถือปฏิบัติในทุกภารกิจ  ไดแก 

• การใหความสําคัญสูงสุดตอการสรางความพงึพอใจของลูกคา 
• ความเชื่อม่ันในการทํางานรวมกัน 
• การอุทิศตองานอยางมืออาชีพโดยมีคุณธรรม 
• การยึดม่ันในหลักการของระเบียบวินัยการปฏิบัติงานที่ด ี
• การพรอมในการตอบสนองตอทุกสถานการณ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนกัถึงการดําเนินธุรกิจ  ความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย  พนักงาน  สังคม
และส่ิงแวดลอม  คณะกรรมการจึงไดจัดใหมีการเผยแพร  จรรยาบรรณธุรกิจ  นโยบายการดูแลส่ิงแวดลอมและ
สังคม ผานในหลายชองทาง  ขาวประชาสัมพันธตางๆ  และการประชุมพนักงาน  รวมทั้งการติดตามการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณธุรกิจ  และการกําหนดบทลงโทษ 
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การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร   คณะกรรมการบริษัทฯ มีจํานวน 13 ทาน  
ประกอบดวย 

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

ดังนั้น  บริษัทฯ มีกรรมการที่เปนอิสระทั้งหมด 7 ทาน  คิดเปนรอยละ 53.85  ของกรรมการทั้งคณะ  ซึ่ง
เกินกวากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ  ดังนั้น ผูมีสวนไดเสียจึงม่ันใจไดวากรรมการสามารถปฏิบัติงานในฐานะ
ตัวแทนของผูถือหุนไดอยางเปนอิสระ  ซึ่งจะทําใหเกิดการถวงดุลและการสอบทานการบริหารงาน 

ทั้งนี้  คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาที่รับผดิชอบในการปฏิบัตหินาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค  
และขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุน  ดวยความซื่อสัตยสุจริต  และระมัดระวัง  รักษา
ผลประโยชนของบริษัทฯ โดยกรรมการบริษัทฯ มีวาระการดํารงตําแหนงที่แนนอน  ซึ่งตามขอบังคับของบริษทัฯ 
กําหนดไววา  ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง  ใหกรรมการจํานวน 1 ใน 3  ออกจากตําแหนง  โดยให
กรรมการที่ดํารงตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง  

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณากําหนดนิยาม  “กรรมการอิสระ“  ตามกรอบข้ันต่ําของนิยามกรรมการ
อิสระ  ที่ประกาศโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย (กลต.)  และตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย  ดังตอไปนี ้
1. ถือหุนไมเกิน 5%  ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด  ในบริษัทฯ  บริษัทในเครือ  บริษัทรวม  ทั้งนี้นับ

รวมหุนที่ถือโดยผูเกี่ยวของ  ไดแก  คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  
2. ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน  รวมทั้งไมเปนลูกจาง  พนักงาน  ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา  หรือเปนผู

มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ  บริษัทรวม  หรือเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  โดยตองไมมี
ผลประโยชนหรือสวนไดเสียในลักษณะดังกลาวมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป 

3. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ  ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสีย  ไมวาทางตรงหรือทางออม  ทั้งในดานการเงิน
และการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ  บริษัทรวม  หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในลักษณะที่จะทํา
ใหขาดความเปนอิสระ 

4. ไมเปนญาติสนิทกับผูบริหาร  ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ บริษัทในเครือ  บริษัทรวม  หรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง  และไมไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการ  หรือผูถือหุนราย
ใหญ 

การรวมหรือแยกตําแหนง   บริษัทฯ ถือเปนนโยบายที่จะใหประธานกรรมการไมเปนบุคคลเดียวกับ
กรรมการผูจัดการ เพื่อใหเกิดการถวงดุล และมีการสอบทานการบริหารงานไดอยางโปรงใส  

ประธานกรรมการเปนผูนํา  และเปนผูควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  โดยการสนับสนุนและผลักดนัใหกรรมการทุกคนมีสวนรวมในการประชุม  เชน  การตั้งคําถามที่
สําคัญตางๆ  หารือ  ชวยเหลือแนะนํา  และสนับสนนุการดําเนินธุรกิจของฝายจัดการ  ผานทางกรรมการผูจัดการ
อยางสมํ่าเสมอ  แตจะไมเขาไปกาวกายในงานประจํา  ที่ฝายจัดการมีหนาที่เปนผูรับผิดชอบดูแล  และมีกรรมการ
ผูจัดการเปนหัวหนาของฝายจัดการ  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบอํานาจใหกรรมการผูจัดการ  หรือผูรับมอบ
อํานาจเทานั้น  เปนผูที่มีอํานาจลงนามผูกพันแทนบริษัทฯ ตามอํานาจที่มอบไว  กรรมการผูจัดการไดมอบอํานาจ
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ใหฝายจัดการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ  ตามอํานาจหนาที่ที่รับผิดชอบที่ไดกําหนดไวอยางชัดเจน  ทั้งนี้จะ
เห็นวาอํานาจของคณะกรรมการและฝายจัดการ  ไดมีการแบงแยกบทบาทหนาที่อยางชัดเจนไมกาวกายตอกัน 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร   นโยบายคาตอบแทนกรรมการไดกําหนดไวอยางชัดเจนและ
โปรงใส  โดยคาตอบแทนอยูในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม  และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มี
คุณสมบัติที่ตองการ  และไดขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว  กรรมการที่ไดรับมอบหมายใหเปนกรรมการ
ตรวจสอบ  กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  จะไดรับคาตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มข้ึน 

คาตอบแทนของกรรมการผูจัดการ : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จะเปนผูประเมินผล
การปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ  เพื่อนําไปใชในการพิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการ  
ตามหลักเกณฑที่กําหนด  ซึ่งผลการประเมินกรรมการผูจัดการ  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
จะเสนอใหคณะกรรมการไดพิจารณารับทราบและเห็นชอบอีกคร้ังหนึ่ง 

คาตอบแทนผูบริหารระดับสูง : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะกําหนดหลักเกณฑ  
และโครงสรางคาตอบแทนผูบริหาร ซึ่งพิจารณาเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด  
ทั้งยังสอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และผลการบริหารงานของผูบริหารแตละทาน  โดยกรรมการ
ผูจัดการจะเปนผูพิจารณาความเหมาะสมในการกําหนดคาตอบแทนรายบุคคล  และการปรับอัตราเงินเดือน
ประจําปของผูบริหารระดับสูง พรอมทั้งรายงานคาตอบแทนที่เหมาะสมตอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบอีกคร้ัง 

ในป พ.ศ. 2550  บริษัทฯ ไดจายคาตอบแทนตางๆ ใหแกกรรมการและผูบริหาร  รวมทั้งส้ิน 52.81 ลาน
บาท  โดยแบงเปนคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 25.51 ลานบาท  และคาตอบแทนทีไ่มเปนตัวเงิน 27.30 ลานบาท  
ตามรายละเอียดในขอ 9.3 คาตอบแทนผูบริหาร 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ   คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกําหนดการประชุมลวงหนา  และมี
การประชุมพิเศษเพิ่มตามความจําเปน  โดยมีการกําหนดวาระชัดเจนไวลวงหนา  และมีวาระพิจารณาติดตามผล
การดําเนินงานเปนประจํา  ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ ไดรวมกันพิจารณากําหนดวาระการประชุม
กรรมการ  โดยพิจารณาเร่ืองที่สําคัญและนําเขาสูวาระการประชุม  นอกจากนั้นกรรมการแตละทานมีความเปน
อิสระที่จะเสนอเร่ืองเขาสูวาระการประชุมได  เลขานุการบริษัทฯ ไดจัดทําหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระ
การประชุมและเอกสารประกอบการประชุมกอนการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วัน  เพื่อใหคณะกรรมการไดมี
เวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม   

ในการประชุมคณะกรรมการแตละคร้ัง  ประธานกรรมการไดจัดสรรเวลาอยางเพียงพอ  และไดมีการจด
บันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษร  จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการ  พรอมให
คณะกรรมการและผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได 
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โดยในป พ.ศ. 2550  ที่ผานมาคณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมทั้งส้ิน 5 คร้ัง  โดยเปนการประชุมวาระ
พิเศษจํานวน 1 คร้ัง  คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งส้ิน 5 คร้ัง  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทนมีการประชุมทั้งส้ิน 2 คร้ัง  และประชุมใหญสามัญผูถือหุน 1 คร้ัง  โดยรายละเอียดการเขาประชุมของ
คณะกรรมการบริษัทฯ  ในป พ.ศ. 2550 มีดังนี ้

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ
พิจารณา

ผลตอบแทน 

การประชุมใหญ 
สามัญผูถือหุน 

ป 2550 
รายช่ือคณะกรรมการบริษัทฯ 

ประชุมทั้งหมด  
(5 ครั้ง) 

ประชุมทั้งหมด  
(5 ครั้ง) 

ประชุมทั้งหมด  
(2 ครั้ง) 

ประชุมทั้งหมด  
(1 ครั้ง) 

1. นายสมบูรณ  ชินสวนานนท  5 -  2 1 

2. นายสาโรช  ลํ้าเลิศประเสริฐกุล 5 5 -   1 

3. นายประวิทย  ตันติวศินชยั 5 4 -   -  

4. นายไพรัช  สิฏฐกุล 4 4  -  1 

5. นายวัฒนา  เชียงกูล 5  -   -  -  

6. นายวรสิทธิ์  โภคาชัยพัฒน 4  -  2 -  

7. นายคเชนทร  เบญจกุล 5  -   -  1 

8. รศ.ยืน  ภูวรวรรณ 5  -  -   -  

9. นายสุเมธ  ดํารงชัยธรรม 4  -  1 1 

10. นายยงศักดิ์  เอกปรัชญาสกุล 5  -   -  1 

11. นายทนง  โชติสรยุทธ 5  -   -  1 

12. นายวิบูลยศักดิ์  อุดมวนิช 5  -  -   1 

13. นายพงษศักดิ์  ศิวะภัทรกําพล 5  -  -   1 

คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง   คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ เพื่อชวยในการ
กํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ และชวยใหการดําเนินงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  ดังนี้ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

โดยคณะกรรมการแตละคณะ ประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร  และกรรมการอิสระมากกวากึ่งหนึ่ง  
เพื่อใหคณะกรรมการเฉพาะเรื่องสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางอิสระ  คณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีรายชื่อของ
คณะกรรมการ  และขอบเขตหนาที่ของคณะกรรมการแตละชุด ตามรายละเอียดในขอ 9.1 โครงสรางการจัดการ 
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ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

1. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน   บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายใน  ทั้งใน
ระดับบริหารและระดับปฏบิัติงาน  จึงไดกําหนดภาระหนาที่  อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงาน  ผูบริหาร  
ไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน  มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทฯ ใหเกิดประโยชน  และมี
การแบงแยกหนาที่ผูปฏิบตัิงาน  ผูติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกนั  เพื่อใหเกิดการถวงดุลและ
ตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม  นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน  โดยบริษัทฯ 
ไดจัดใหมีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบริหารสายงานที่รับผิดชอบ 
บริษัทฯ มีแผนกตรวจสอบภายใน  ทําหนาที่ตรวจสอบเพื่อใหม่ันใจวาการปฏิบัติงานหลัก  และกิจกรรม
ทางการเงินสําคัญของบริษัทฯ ไดดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดไว  และมีประสิทธิภาพ  รวมถึงตรวจสอบ  
การปฏิบัติตามกฎหมาย  และขอกําหนดที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ  (Compliance Control)  และเพื่อใหหนวยงาน
ตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ  สามารถทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่  คณะกรรมการจึง
กําหนดใหแผนกตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ  และไดรับการ
ประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบดวย 

2. การบริหารความเส่ียง   การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ กระทําโดยการประเมินความเส่ียงทั่วทั้งองคกร  
ทั้งที่เปนปจจัยภายในและปจจัยภายนอกอยางสมํ่าเสมอ  โดยคณะทํางานซึ่งประกอบดวย  ฝายบริหารและ
ผูบริหารระดับสูง  ในสายงานที่เกี่ยวของกับแตละความเส่ียง  หัวหนางานในแตละหนวยงานที่เกี่ยวของ  และ
หนวยงานตรวจสอบภายใน  จะวิเคราะหถึงสาเหตุที่ทําใหเกิดปจจัยความเส่ียงตางๆ การกําหนดมาตรการ
บริหารความเสี่ยง  รวมถึงติดตามการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง  และรายงานผลใหกับ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการตอไป 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับระบบการควบคุมภายใน  และการบริหารความเสี่ยง  เพื่อสราง
ความม่ันใจไดวาจะบริหารจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได  และมีการจัดสรรและใชทรัพยากรอยาง
ถูกตอง  เหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุด  ชวยใหขอมูลทางการเงินมีความถูกตองเชื่อถือได 

รายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ   คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯ  
และสารสนเทศทางการเงิน  ที่ปรากฎในรายงานประจําป  งบการเงินดังกลาวจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองทั่วไป  โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสม  และถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ  และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง  
และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา  รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดใหมี และดํารงรักษาไว ซึ่งระบบควบคมุภายในที่มีประสิทธิผล  เพื่อใหม่ันใจ
ไดอยางมีเหตุผลวา  การบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง  ครบถวน  และเพียงพอ  ที่จะดํารงรักษาไวซึ่ง
ทรัพยสิน  และเพื่อใหทราบจุดออน  เพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริต  หรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมี
สาระสําคัญ 

ในการนี้  คณะกรรมการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)  ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ่ง
ประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร  เปนผูดูแลรับผดิชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน  และ
ระบบควบคุมภายใน  และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเร่ืองนี้  ปรากฎในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปแลว 
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คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวา  ระบบควบคุมภายในของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
โดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ  และสามารถสรางความเชื่อม่ันอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินของ  
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 

ความสัมพันธกับผูลงทุน   คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีวาขอมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงิน
และที่ไมใชการเงิน  ลวนมีผลตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุน  และผูที่มีสวนไดเสียของบริษัทฯ จึงไดกําชับให
ฝายบริหารดําเนินการในเร่ืองที่เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลที่ครบถวน  ตรงตอความเปนจริง  เชื่อถือได  สมํ่าเสมอ  
ทันเวลา  และเทาเทียม ซึ่งฝายบริหารของบริษัทฯ ไดใหความสําคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด  

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดตั้งหนวยงานดานนักลงทุนสัมพนัธ  เพื่อทําหนาที่ติดตอส่ือสารกับผูลงทุน  
สถาบัน  ผูถือหุน  รวมทั้งนักวิเคราะห  และภาครัฐที่เกี่ยวของ  ซึ่งผูลงทุนสามารถติดตอขอทราบขอมูลบริษัทฯ 
หรือตองการสอบถาม  ไดที่โทร. 02-739-8000 กด 8  โทรสาร 02-739-8699 หรือที่อีเมล ir@se-ed.com  และที่
เว็บไซต www.se-ed.com/ir 

ในป พ.ศ. 2550 บริษัทฯ มีการนําเสนอผลการดําเนินงาน  ขอมูลทางการเงิน  ขอมูลที่ไมใชทางการเงินแก  
นักวิเคราะห  นักลงทุน  ผูถือหุน  โดยผานทางอีเมล และโทรศัพท  รวมถึงการเขารวมกิจกรรมกับตลาด
หลักทรัพยฯ อยางสมํ่าเสมอ สรุปไดดังตอไปนี ้

• นํานักลงทนุรายยอยจากชมรมนักลงทุนเนนคุณคาพบผูบริหาร
และเย่ียมชมกิจการ  

1 คร้ัง 

• นํานักลงทนุรายยอยจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบ
ผูบริหารและเย่ียมชมกิจการ  

1 คร้ัง 

• นําผูเขารวมโครงการ Young Researcher Competition 2007   
จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบผูบริหารและเย่ียมชม
กิจการ 

1 คร้ัง 

• นักลงทุนสถาบนัพบผูบริหาร  10 คร้ัง 

• การประชุมทางโทรศัพท/ตอบคําถามทางโทรศัพท  42 คร้ัง 

• ตอบคําถามทางอีเมล 24 คร้ัง 

• การเดินทางไปพบผูถือหุนและนกัลงทุน / บริษทัจดทะเบียนพบ
นักลงทุน  

1 คร้ัง 

• ขาวแจก/ภาพขาว 4 ชิ้น 

 
นอกจากนี้หนวยงานนกัลงทุนสัมพนัธ ไดกําหนดระยะเวลางดการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกับผล

ประกอบการของบริษัทฯ แก ผูถือหุน นักลงทุนและนักวิเคราะห กอนวันที่บริษัทฯ จะรายงานผลประกอบการราย
ไตรมาสตอตลาดหลักทรัพย 7 วัน 
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9.5  การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน  บริษัทฯ ไดกําหนดเปนนโยบาย และข้ันตอนเปนลาย
ลักษณอักษร ในแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี และคูมือกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไดแจงตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมผูบริหารใหทราบถึงประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยที่กําหนดให ผูบริหาร  (ซึ่งไดรวมถึงคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนติิภาวะ) รายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือหลักทรัพย  ตอสํานักงานกํากบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ตามมาตรา 59  แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ป พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย และ
ใหแจงใหเลขานุการบริษัทฯ ทราบเพื่อแจงใหผูที่เกี่ยวของรับทราบตอไป นอกจากนั้นยังไดแจงบทลงโทษหากมี
การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดดังกลาว 

บริษัทฯไดกําหนดเปนนโยบาย ในแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกํากับดูแลกจิการที่ จรรยาบรรณของ
คณะกรรมการผูบริหารและพนักงาน ตลอดจนขอบังคับพนักงานเกี่ยวกับการกําหนดไมใหนําเอกสารหรือขอมูล
ของบริษัทฯ ไปใชเพื่อประโยชนสวนตัว  หรือนําออกนอกบริษัทฯ กอนไดรับอนญุาต  รวมทั้งหามนําขอมูลงบ
การเงินหรือขอมูลอ่ืนที่รับทราบเปดเผยแกบุคคลภายนอกหรือผูที่มิไดมีสวนเกี่ยวของ  และหามทําการซื้อขาย
หลักทรัพยในชวง 1 เดือน กอนที่ขอมูลงบการเงินหรือขอมูลอ่ืนจะเผยแพรตอสาธารณชน  เปนการกระทําผิดวินัย
ของบริษัทฯ หากผูบริหารหรือพนักงานคนใดกระทําผิดวินัย  จะไดรับโทษตั้งแตการตักเตือน  การตัดคาจาง การ
พักงานโดยไมไดรับคาจาง  จนถึงการเลิกจาง 

ในป พ.ศ. 2550 กรรมการ และผูบริหาร ไดรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงานกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ตามมาตรา 59 ทุกคร้ังและไดแจงใหเลขานุการบริษัทฯ ทราบ  

9.6  บุคลากร   ณ วันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2550  บริษัทฯ มีพนักงานจํานวน 2,058 คน  แบงเปน
พนักงานประจําสํานักงานใหญ 816 คน  และพนักงานประจําสาขา 1,242 คน  โดยบริษัทฯ ใหผลตอบแทนทั้ง
เงินเดือน  โบนัส  และเงินสมทบกองทนุสํารองเลี้ยงชีพ  เปนจํานวน 370.95 ลานบาท  (ป พ.ศ. 2549  มีพนักงาน
จํานวน 1,823 คน  ผลตอบแทนทั้งเงินเดือน  โบนัส  และเงินสมทบกองทนุสํารองเลี้ยงชพี  เปนจํานวนเงิน 325.80 
ลานบาท)  

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน  บริษัทฯ มีนโยบายในการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของ
บุคลากรข้ึนมาอยางตอเนื่อง  เพื่อใหมีความสามารถในการแขงขัน  และรับมือกับวิทยาการใหมๆ ที่พัฒนา
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  จึงจัดใหมีการอบรมภายในองคกร  และกับองคกรภายนอก  โดยแบงตามหลักสูตรตางๆ 
ที่เหมาะสมกับตําแหนงงานงาน  มาตรฐานวิชาชีพ  หรือตามเปาหมายและวัตถุประสงคของหนวยงานยอย  
นอกจากนั้น  บริษัทฯ ยังใหความสําคัญกับการที่ใหพนักงานมีสติ  ไดเขาใจชีวิต  และปรับตวัอยูรวมกับส่ิงรอบขาง
อยางมีความสุข  จึงไดรวมมือกับ  มูลนิธิวองวานิช  เพื่อจัดหลักสูตร  การเจริญสติเพื่อพัฒนาตนและพัฒนางาน  
ใหแกพนักงานของบริษัทฯ เปนการเฉพาะอยางตอเนื่อง  
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9.7  กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (Corporate Social Responsibility 
หรือ CSR) 

บริษัทฯ มีความตระหนักดีตอบทบาทของคนไทยทุกคน ที่ควรตองรับผิดชอบตอสังคม และประเทศ ในทาง
ใดทางหนึ่งที่ตนพรอม  จึงไดพยายามใหบทบาทของบริษัทฯ มีสวนในเร่ืองนี้ในทุกรูปแบบ 

ถายอนกลับไปที่จุดเร่ิมตนของบริษัทฯ  จะเห็นภาพไดชัดเจนข้ึน  เพราะบริษัทฯ เร่ิมกอตั้งจากการรวมตัว
กันของวิศวกรไฟฟาจํานวน 10 คน  ซึ่งตางก็เคยมีประสบการณในการดําเนินกิจกรรมเผยแพรความรู ในชุมนุม
วิชาการ ขณะที่เปนนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  และตระหนักดีวา ประเทศไทยยังขาด
แคลนการพัฒนาส่ือความรูทางวิชาการอยูมาก  และไมมีผูที่สนใจเขามาพัฒนาอยางจริงจัง  จึงไดกอตั้งบริษัท
ข้ึนมาในป พ.ศ. 2517  โดยกําหนดเร่ืองนี้ไวในวัตถุประสงคของการกอตั้งวา  “ซีเอ็ดจะดําเนินธุรกิจที่เอ้ืออํานวย
ตอการศึกษาหาความรู เพื่อพัฒนาความรูความสามารถของคนไทย ในสาขาที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศ”  และ
ตอกยํ้าภารกิจนี้ผานชื่อยอของบริษัท  ที่เขียนวา SE-ED  ซึ่งยอมาจากคําวา Science, Engineering & Education  
เพื่อเนนสาขาที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศที่บริษัทฯ สนใจทํา คือ  ดานวิศวกรรมศาสตร  วิทยาศาสตร และ
การศึกษา  และผานความมุงม่ันในภารกิจที่จะทําใหคนไทยเกงข้ึน 

จึงอาจไมผิดนักหากกลาววา  บริษัทฯ เปนบริษัทที่เนนการนําเอาปญหาของประเทศมาเปนภารกิจหลัก
ของบริษัทฯ  และดําเนินธุรกิจอุดมการณนี้มาตั้งแตเร่ิมกอตั้ง  และยังคงม่ันคงในวัตถุประสงคนี้มาตลอด 33 ป
จนกระทั่งปจจุบัน  โดยถายทอดความมุงม่ัน และภารกิจนี้ผานวัฒนธรรมองคกร  และผานทิศทางการเติบโตของ
องคกร   

ธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งหมด  จึงมุงเนนเติบโตไปตามวัตถุประสงคของการกอตั้ง  ไมวาจะเปนการบุกเบิกการ
ผลิตหนังสือ และวารสาร ที่เปนประโยชนแตยังขาดแคลนอยู  การชวยรับจัดจําหนายหนังสือใหกับสํานักพิมพอ่ืน  
เพื่อใหหนังสือดีๆ เหลานั้นมีโอกาสไดรับการเผยแพรดีข้ึน  อยูรอดได  แข็งแรงข้ึน  และพรอมจะผลิตหนังสือดีๆ 
ไดมากข้ึนอีก  ตลอดจนการเปดรานหนังสือ  เพื่อใหทุกชุมชนมีโอกาสไดเหน็ และเขาถึงหนังสือไดงายข้ึน  การจัด
กิจกรรมเยาวชนตลอดป  และการมีสวนสําคัญในการกอตั้ง และดําเนินงาน โรงเรียนเพลินพัฒนา  เพื่อใหเปน
โรงเรียนตัวอยางแนวใหมของการพัฒนาเยาวชนใหเปนกําลังสําคัญของประเทศในอนาคต 

ดังนั้น  สําหรับชาวซีเอ็ดแลว  เร่ืองของความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และส่ิวแวดลอม จึงไมใชเปนเพียง
กิจกรรมเสริมขององคกรดังเชนทั่วไป  หากแตเปนภารกิจหลักของบริษัทฯ เลย   และถือไดวาบริษัทฯ มีบทบาท
อยางมากในการบุกเบิกธุรกิจหนังสือทั้งในภาพรวม และในดานหนังสือสาระความรู ใหขยายฐานอยางรวดเร็ว 

บริษัทฯ ยังเชื่อม่ันดวยวา  การที่จะพัฒนาใหองคกรเปนธุรกิจที่ย่ังยืนไดนัน้  นอกจากจะตองสามารถสราง
ผลตอบแทน และการเติบโต ที่เหมาะสมใหกับผูถือหุนแลว  บริษทัฯ ยังจะตองพัฒนาตนเองใหเปนบริษัทตัวอยาง
ที่ดี  โดยสามารถสรางสรรคผลงานที่เปนประโยชนตอสวนรวม  และเปนที่ยอมรับในวงกวาง  พนักงานมีความสุข  
รวมถึงการสงเสริมและรักษาส่ิงแวดลอมควบคูกับการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงดําเนินธุรกิจไปบนความเชื่อมโยง
ของการพัฒนาธุรกิจอยางย่ังยืน ไปพรอมกับสังคมและส่ิงแวดลอม  

ในป พ.ศ. 2550 บริษัทฯ ไดดําเนินการกิจกรรมเพื่อสังคม  ชุมชน  และส่ิงแวดลอมตางๆ  เพิ่มเติมจาก
กิจกรรมปกติ  ดังตัวอยางตอไปนี้ 

ดานการศึกษา  และพัฒนาเยาวชน และบุคคลทั่วไป  บริษัทฯ มุงม่ันที่จะพัฒนาธุรกิจใหสอดคลอง
กับพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาติ  ในสวนที่กําหนดใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  และสนับสนนุการ
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เรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  โดยบริษัทฯ มุงม่ันที่จะผลิตส่ือตางๆ ที่เปนประโยชนตอการเรียนรูของคนไทย  
เยาวชนไทย  ไมวาจะเปนหนังสือ  วารสาร  และกิจกรรมตางๆ  กิจกรรมที่เกี่ยวของไดแก  
• โครงการหนังสืออานนอกเวลาภาษาอังกฤษ   เนื่องจากปจจุบัน  ระบบการศึกษาไทยยังไมสามารถ

พัฒนาทักษะของเยาวชนใหมีความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษไดดีเพียงพอ  บริษัทฯ จึงมี
นโยบายเขามามีสวนรวมในการพัฒนาระบบการเรียนรูภาษาอังกฤษ  โดยไดเซ็นสัญญาเปนผูแทนจําหนาย
หนังสือเรียนภาษาอังกฤษใหกับสํานักพิมพ Oxford University Press  ซึ่งเปนผูผลิตหนังสือดานการเรียน
ภาษาอังกฤษที่ใหญที่สุดในโลก  โดยมีผลเร่ิมตั้งแต 1 มกราคม  พ.ศ. 2550 เปนตนมา  และมีโครงการ
ผลติหนังสืออานนอกเวลาภาษาอังกฤษ ซึ่งคาดวาจะเร่ิมทยอยผลิตออกมาตั้งแตเดือนเมษายน พ.ศ. 2551  
รวมทั้งจะมีการฝกอบรมครูภาษาอังกฤษทั้งประเทศ เพื่อชวยพัฒนาวิธีการเรียนการสอนใหไดผลมากย่ิงข้ึน   

• โครงการคายเยาวชน ซีเอ็ดคิดดีแคมป (SE-ED Kiddy Camp)   บริษัทฯ ไดดําเนินการจัดคายเยาวชน  
“ซีเอ็ดคิดดีแคมป” ติดตอกันเปนปที่ 5  โดยจัดทุกปดภาคการศึกษา  เปนคายเชิงวิชาการที่เนนการเรียนรู
ตามทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ผสมผสานกับกจิกรรมเสริมดานนันทนาการ  ความคิดสรางสรรค  
และจริยธรรม  ไดแก คายตะลุยโลกไดโนเสาร  คายวิทยาศาสตรการบิน  คายนักประดิษฐวิทยาศาสตร  
คายวิทยาศาสตรธรรมชาติ  คายนักธุรกิจรุนเยาว  เปนตน ในป พ.ศ. 2550 บริษัทฯ ไดจัดคายเยาวชน 7 
คาย ใหกับเยาวชนไปแลวทั้งส้ิน 513 คน 

• โครงการศูนยการเรียนรูเยาวชนซีเอ็ด  SE-ED Learning Center   โดยจัดหลักสูตรเพื่อสงเสริมให
เด็กไทยเกงข้ึน  โดยเฉพาะสาขาวิชาที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศ  ผานกระบวนการเรียนรูตามการ
พัฒนาศักยภาพของสมอง (Brain Based Learning)  และใหเกิดแรงบันดาลใจที่จะเรียนรูมากข้ึน  โดยใช
เวลาวางในวันหยุดแบบเชาไปเย็นกลบั   เชน  หลักสูตรวิศวกรนอย, หลักสูตรพัฒนาความคิด, หลักสูตร
คณิตคิดออกแลว เปนตน รวมถึงการจัดคาย  SE-ED English Camp  ซึ่งเปนคายเพื่อฝกภาษาอังกฤษ 
นอกจากนั้น  บริษัทฯ มีโครงการเปด ศูนยการเรียนรู SE-ED Learning Center ที่อาคารจตุรัสจามจุรี  ใน
ราวกลางป  พ.ศ. 2551  เพื่อเพิ่มบทบาทการใหความรูกับเยาวชน  ผูประกอบวิชาชีพวิศวกร  และ
ประชาชนทั่วไปมากย่ิงข้ึน    

• โครงการจัดอบรมทางวิชาการ   บริษัทฯ ดําเนินการจัดหลักสูตรฝกอบรมทางดานวิศวกรรมศาสตร  
คอมพิวเตอร   แกบุคคลทั่วไป  ในป พ.ศ. 2550 บริษัทฯ จัดอบรมไดทั้งหมด 36 คร้ัง 

• โรงเรียนเพลินพัฒนา   บริษัทฯ ไดรวมลงทุนในโรงเรียนเพลินพัฒนาในสัดสวน 48.82 % ซึ่งเปนโรงเรียน
หลกัสูตรไทย ที่รับนักเรียนตั้งแตชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปที่ 6 เพื่อรวมพัฒนาใหเปนโรงเรียน
ตัวอยางแนวใหมที่สามารถพัฒนาเยาวชนไทยใหมีศักยภาพเพียงพอที่จะเปนกําลังสําคัญของประเทศใน
อนาคต 

• โครงการหนังสือเพ่ือนอง   เปนโครงการบริจาคหนังสือที่เลือกสรรแลวใหกับหองสมุดโรงเรียนตางๆ ที่
ขาดแคลน  ในป พ.ศ. 2550 ไดบริจาคหนังสือใหแก  โรงเรียนทุกภาคทั่วประเทศ  มากกวา 250 โรงเรียน  
มูลคาราคาปกรวมกวา 17 ลานบาท  และยังไดรวมบริจาคหนังสือ  อุปกรณการศึกษา  ผานโรงเรียนตางๆ 
ในโครงการ 1 อําเภอ 1 โรงเรียนในฝนของกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งเปนการสนับสนนุการศึกษาแก
โรงเรียนซึ่งถือเปนตนแบบของโรงเรียนในฝน  ที่จะพัฒนารูปแบบโรงเรียนตางๆ ทั่วประเทศ 

• โครงการสรางหองสมุดใหโรงเรียนที่ขาดแคลน   บริษัทฯ ไดรวมบริจาคชั้นวางหนังสือ  อุปกรณ
การศึกษา  และหนังสือ  เพื่อสรางหองสมุดของโรงเรียนหลายแหงทั้งในกรุงเทพฯ  และตางจังหวัด  อาทิ
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เชน  หองสมุดโรงเรียนวัดปทุมวนาราม  หองสมุดโรงเรียนศึกษาสงเคราะหสกลนคร  หองสมุดโรงเรียนอม
กอยวิทยาคม  หองสมุดโรงเรียนบานหนองสะเดา  เปนตน 

• โครงการวารสาร UpDATE   บริษัทฯ ดําเนินการผลิตวารสารรายเดือน UpDATE  มาตั้งแตป พ.ศ. 2521  
เพื่อนําเสนอสาระความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่นาสนใจ แกเยาวชน และผูสนใจทั่วไป  โดยมิได
หวังผลกําไร  และไดรับรางวัล  “วารสารสําหรับเยาวชนดานวิชาการ”  ติดตอกันเปนระยะเวลาหลายป 

• โครงการเผยแพรขอมูล และแนวโนมธุรกิจหนังสือ แกคูคา และผูสนใจทั่วไป  บริษัทฯ ในฐานะผู
จําหนายและจัดจําหนายหนังสือรายใหญของประเทศ  บริษัทฯ จึงมีขอมูลสะทอนธุรกิจหนังสือของประเทศ
ไดเปนอยางดี  ซึ่งมีประโยชนตอการพัฒนาธุรกิจหนังสือใหมีความแข็งแรง บริษัทฯ ไดเผยแพรขอมูล และ
ความเห็นเหลานี้ผานทางการจัด “งานแถลงขอมูลที่สุดในธุรกิจหนังสือ ประจําป”  ซึ่งบริษัทฯ ริเร่ิมมาตั้งแต
ป พ.ศ. 2547 เปนตนมา  และเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัทฯ  รวมทั้งผานการบรรยาย หรือสัมมนาใน
โอกาสตางๆ ซึ่งทําเปนประจํามาตั้งแตป พ.ศ. 2538 เปนตนมา   

การพัฒนาสังคม ชุมชน และสถาบันครอบครัว   บริษัทฯ ตระหนักถึงการเปนสวนหนึ่งของสังคม  
และความสําคัญของครอบครัวซึ่งเปนพื้นฐานของชุมชน  และสังคม  บริษัทฯ จึงมุงม่ันที่จะสรางสรรค และมีสวน
รวมในการสรางสังคมที่แข็งแรงอยางย่ังยืน  ดังนี้ 

• โครงการเว็บบอรด สําหรับพอแม  และเยาวชน ที่ www.se-ed.com   โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปน
ศูนยกลางระดมความคิดในการพัฒนาเด็กๆ  อีกทั้งยังเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณ  ความคิด  และ
แบงปนความรักความเขาใจ  ทั้งเร่ืองการศึกษาลูก  ปรึกษาหารือทั้งเร่ืองสุขภาพจิตของลูก  รวมถึงการ
สนับสนนุใหบุตรหลานของตนเรียนรู  และศึกษาหาความถนัดเฉพาะทาง 

• โครงการหยุดส่ือไมสรางสรรค ตอเยาวชน และ สังคม   บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคญักับการ
คุมครองเด็ก  โดยหนังสือ  และส่ือตางๆ ที่บริษัทผลิต  หรือนํามาจําหนายในรานหนังสือซีเอ็ดบุคเซ็น
เตอร  จะไดรับการตรวจสอบคัดกรอง  เพื่อใหเปนส่ือสีขาวสําหรับเด็ก  และเยาวชน  จึงทําใหพอแม
ผูปกครองวางใจไดวา  หากนําบุตรหลานเขามาเย่ียมชม  หรือเลือกซื้อสินคาในรานหนังสือซีเอ็ดบุคเซ็น
เตอร  เด็กๆ จะไดรับการปองกันไมใหพบกับส่ือลามกอนาจาร  หรือเปนภัยตอเด็ก  และเยาวชน 

• โครงการหยุดการละเมิดลิขสิทธ์ิ   บริษัทฯ ดําเนินการผลิตหนังสือ วารสารและส่ือตางๆ  โดยให
ความสําคัญกับทรัพยสินทางปญญา  ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะไมผลิตสินคา  จําหนาย  หรือ
สนับสนนุผลิตภัณฑที่ละเมิดลิขสิทธ์ิ  โดยเด็ดขาด  รวมถึงการสงเสริม  และทําความเขาใจใหบุคคล
ทั่วไปรับทราบถึงกฎหมายที่เกี่ยวของและการดําเนินการขออนญุาตใชทรัพยสินทางปญญาใหถูกตอง  

• โครงการบริจาคโลหิต   บริษัทฯ สงเสริมการรณรงคหาโลหิตเพื่อใชในการรักษาผูปวย  โดยได
สนับสนนุใหบุคลากรของบริษัทฯ เขารวมกิจกรรมการบริจาคโลหิตมาโดยตลอด 

การอนุรักษธรรมชาติและรักษาส่ิงแวดลอม   บริษัทฯ สนับสนุนโครงการดานการอนุรักษธรรมชาติ
และรักษาส่ิงแวดลอม  ในสภาพแวดลอมของการทํางานประจําวัน  ดังนี้ 

• โครงการรวมหยุดภาวะโลกรอน บริษัทฯ สงเสริมใหลูกคา พนักงาน คูคาตางๆ ลดการใชถุงพลาสติกที่
ยากตอการยอยสลาย มาเปนการใชถุงผาแทน โดยบริษัทฯ ไดสงเสริมใหลูกคาใชถุงผาในการบรรจุ 
หนังสือที่ซื้อจากรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร นอกจากนัน้บริษทัฯ มีแผนที่จะใชถุงพลาสติกที่มีสวนผสมของ
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ธรรมชาติ ซึ่งสามารถยอยสลายไดในธรรมชาติแทนถุงพลาสติกที่ใชอยูในปจจุบัน สําหรับวัสดุ เคร่ืองใช
ตาง ๆ ภายในบริษัทฯ โดยการคัดเลือกผูผลิต ที่ใชวัสดุ หรือวัตถุดิบในการผลิตที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
โครงการนี้บริษัทฯ เร่ิมดําเนินงานมาตั้งแตป พ.ศ. 2550 

• โครงการสาขาอนุรักษพลังงาน บริษัทฯ ร่ิเร่ิมการใชอุปกรณไฟฟาตาง ๆ ที่ติดตั้งภายในรานหนังสือซี
เอ็ดบุคเซ็นเตอร เปนอุปกรณประหยัดพลังงาน เพื่อชวยลดการใชพลังงานของประเทศ โครงการนี้บริษัทฯ 
เร่ิมดําเนินงานมาตั้งแตป พ.ศ. 2549 

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

• โครงการลดการใชกระดาษ   บริษัทฯ สงเสริมใหพนักงานจัดเก็บเอกสารสําคัญ  หรือขอมูลทางธุรกิจใน
รูปแบบของส่ืออิเล็กทรอนิกส  เพื่อเปนการลดการใชกระดาษ  และกอใหเกิดความสะดวกในการคนหา  
โดยเร่ิมตั้งแตการพัฒนาระบบสารสนเทศ และกระบวนการทํางานใหมทั้งองคกร  ใหลดข้ันตอนการทํางาน  
และลดการใชกระดาษ   โดยในภาพรวม บริษัทฯ สามารถลดปริมาณการใชกระดาษไดไมนอยกวา 1,000 
รีมตอเดือน  นอกจากนั้น  บริษัทฯ ยังนําซองพลาสติกมาใชในการจัดสงเอกสารระหวางหนวยงาน  เพื่อลด
การใชซองเอกสารกระดาษ 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล   บริษัทฯ สงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ  และมีคุณคาตอสังคม  
และการพัฒนาประเทศ  โดยยึดม่ันในแนวทางใหพนักงานทํางานดวยความสุข  โดยการสรางบรรยากาศในการ
ทํางาน  การดูแลพนักงานอยางเสมอภาค  โดยมีผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเปนธรรม 

• โครงการเรียนรูผานระบบ SE-ED e-Learning  บริษัทฯ ไดริเร่ิมและพัฒนาหลักสูตรการอบรมผานระบบ 
e-Learning เพื่อพัฒนาการบริการและความรู ความเขาใจในสินคา ผลิตภัณฑตาง ๆ ซึ่งเนื้อหาไดจัดเตรียม
จากสํานักงานใหญ กระจายผานระบบเครือขายไปยังสาขาพรอมกันทั่วประเทศ พนักงานสามารถเรียกดูได
จากระบบคอมพิวเตอร ณ สาขา และเรียกดูซ้ําไดอีก  นอกจากนั้น พนักงานจะไดรับขอมูลขาวสาร 
กฎระเบียบ และขอมูลบรรษัทภิบาล จากกรรมการ ฝายบริหาร ไดเทียบเทากับพนักงานที่สํานักงานใหญ 

• โครงการพัฒนาการศึกษาและฝกอบรม   บริษัทฯ สงเสริมใหมีการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณคาตอสังคม
และส่ิงแวดลอม  โดยมุงหวังใหบุคลากรมีความรู  ความสามารถ  และมีคุณธรรม  เพื่อสรางธุรกิจที่เปน
ธรรมอยางย่ังยืน  และเพื่อรองรับการแขงขันในอนาคต  ซึ่งนอกจากการพัฒนาความรูดานธุรกิจแลว  
บริษัทฯ ยังจัดใหบุคลากรเขารับการอบรมดานธรรมะ  และการฝกสมาธิ  ในโครงการเจริญสติ  ณ สถาน
ปฏิบัติธรรม  “เสถียรธรรมสถาน”  อยูเปนประจําทุกป  และจัดกิจกรรมเพื่อฟงธรรมะบรรยายจากพระนัก
ปฏิบัติที่มีชื่อเสียงในโอกาสพิเศษตางๆ  เชน  กิจกรรมรับธรรมสุขใจ 

• โครงการสงเสริมการสรางสมาธิผานบทเพลง   บริษัทฯ สงเสริมการสรางสมาธิในการทํางานของ
บุคลากร  โดยการเปดเพลงบรรเลงโมสารทที่คัดเลือกมาพิเศษ  ในระหวางเวลาการทํางาน  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน  อีกทั้งยังชวยผอนคลายความตึงเครียดจากการทํางาน 
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• ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย บริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยและสุขลักษณะและส่ิงแวดลอมที่ดี 
เพื่อสงเสริมการปฏิบัติงานของพนักงาน และใหลูกคา คูคา ผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ ไดรับความสะดวก
ในการติดตอกับบริษทัฯ 

• โครงการแผนกฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุอัคคีภัยและภาวะวิกฤต สํานักงานใหญของบริษัทฯ เปนหองชุด
บนอาคารสํานักงาน และศูนยกระจายสินคาของบริษัทฯ อยูบนพื้นที่การเชา บริษัทฯ ไดรวมมือกับนิติ
บุคคลอาคารสํานักงานและผูใหเชาศูนยกระจายสินคา ในการซักซอมแผนกรณีเกิดเหตุอัคคดีภัย โดยความ
รวมมือจัดใหมีผูเชี่ยวชาญ สาธิต แนะนํา การใชเคร่ืองมือและอุปกรณ พรอมทั้งตรวจปรับปรุงอุปกรณตาง 
ๆ ใหพรอมใชงานตลอดเวลา และไดมีการซอมหนีไฟเปนประจําอยางนอยปละ 1 คร้ัง เพื่อใหพนักงาน
ตลอดจนเจาหนาที่ที่ประสานมีความชํานาญในการหนีไฟตามแผนดังกลาว  
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10. การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการ  และผูบริหารของบริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง  โดย
มุงเนนใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อ
ประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงาน  ตลอดจนการดูแลรักษาทรัพยสิน  การลดความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน  การ
ปองกันความเสียหายที่เกิดข้ึนกับบริษัทฯ  การจัดการดานการเงิน  การบริหารความเสี่ยง  และการกํากับการดูแล
การปฏิบัติงาน  เพื่อใหเกิดความม่ันใจไดอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค  สามารถสรางมูลคาเพิ่มสูงสุดไดในระยะยาว  นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ  และผูบริหารของ
บริษัทฯ ไดพยายามสงเสริมและผลักดันใหบริษัทฯ มีการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎ  ระเบียบ  และขอบังคับตางๆ  
ของกฎหมาย  เพื่อปองกันไมใหเกิดผลเสียหายตอบริษัทฯ  

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังที่ 5/2550 เม่ือวันที่ 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2550  ไดประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ  ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ทานไดเขารวมประชุม  โดย
สามารถสรุปความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ออกเปน 5 สวน  ดังนี้ 

สวนที่ 1  องคกรและสภาพแวดลอม   เปาหมายการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ กําหนดข้ึนมาอยาง
รอบคอบ  ชัดเจน  มีความเปนไปได  และสามารถวัดผลได  โดยแบงเปนแผนระยะส้ัน 1 ป และแผนระยะยาว 3 ป  
ทั้งนี้บริษัทฯ มีการจัดโครงสรางองคกร  ที่เอ้ืออํานวยตอการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว  และมีขอกําหนด
และบทลงโทษ  หามฝายบริหารและพนักงาน  ปฏิบตัิตนในลกัษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
กับกิจการ  อยางไรก็ตาม  บริษัทฯ มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานในธุรกรรมดานการเงิน  การจัดซื้อและการ
บริหาร  ทั้งนี้ในการจัดทํานโยบายและแผนการปฏิบัติงานดังกลาว  จะคํานึงถึงความเปนธรรมตอ   คูคา  เพื่อ
ประโยชนของบริษัทฯ ในระยะยาว 

สวนที่ 2  การบริหารความเส่ียง   การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ กระทําโดยการประเมินความเส่ียง
ในการประกอบธุรกิจ  ทั้งที่เปนปจจัยภายในและปจจัยภายนอกอยางสมํ่าเสมอ  โดยคณะทํางานซึ่งประกอบดวย  
ผูชวยกรรมการผูจัดการ  ในสายงานที่เกี่ยวของกับแตละความเส่ียง  และผูบริหารในแตละหนวยงานที่เกี่ยวของ  
จะวิเคราะหถึงสาเหตุที่ทําใหเกิดปจจัยความเส่ียงตางๆ การกําหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง  รวมถึงติดตาม
การปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง 

สวนที่ 3  การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  การปฏิบัติงานของฝายบริหาร  มีการ
แบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบดานการอนุมัติ  การบันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ  และการดูแลจัดเก็บ
ทรัพยสิน  ออกจากกันโดยเด็ดขาด  ทั้งนี้การอนุมัติการทําธุรกรรมใดๆ จะอนุมัติโดยกรรมการผูมีอํานาจ 2 ใน 3 
ทาน 

การอนุมัติการทําธุรกรรมของบริษัทฯ กับผูถือหุนรายใหญ  กรรมการ  ผูบริหาร  หรือผูที่เกี่ยวของกับ
บุคคลดังกลาว  จะคํานึงถงึประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และพิจารณาเสมือนเปนรายการที่กระทํากับ
บุคคลภายนอก 
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สวนที่ 4  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล  บริษัทฯ จัดใหมีขอมูลที่สําคัญตางๆ อยาง
เพียงพอ  เพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ อยางไรก็ตาม  บางคร้ังบริษัทฯ ไมสามารถจัดสง
ขอมูลทางการเงิน  เพื่อประกอบการพิจารณาในการประชุม  ใหแกกรรมการไดพรอมกับหนังสือนัดประชุม  ที่ได
จัดสงใหกรรมการลวงหนากอนวันประชุมโดยเฉลี่ย 7 วัน  

เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบญัชีตางๆ จัดเก็บไวอยางเปนหมวดหมู  และจัดข้ึนตามนโยบายบัญชี
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ 

สวนที่ 5  ระบบการติดตาม  บริษัทฯ จัดใหมีการติดตามผลการดําเนินงาน  โดยเปรียบเทียบกับ
เปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ไดตั้งไวเปนรายไตรมาส  การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในมี
ข้ึนอยางสมํ่าเสมอ  โดยผูตรวจสอบภายในตองจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ  เสนอโดยตรงตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  หากมีการตรวจพบขอบกพรองอันเปนสาระสําคัญ  จะตองรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบใน
ระยะเวลาอันควร  รวมถึงการรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองดังกลาว 

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบ  ไดใหความเห็นเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพ  การควบคุมภายใน
ดานบัญชีของบริษทัฯ วาไมพบจุดออนที่เปนสาระสําคัญในระบบการควบคุมภายในดานบัญช ี
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11. รายการระหวางกัน 

รายการระหวางกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกันที่มีสาระสําคัญ  มีดังนี้ 

11.1 รายการระหวางกันสําหรับป ส้ินสุดวันเดียวกันของป พ.ศ. 2550, 2549 และ 2548 

(ก)  รายไดและคาใชจายระหวางกัน 

 
ประเภทกิจการ ลักษณะความสมัพันธ 

สําหรบัป 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

   2550 2549 2548 
   พันบาท พันบาท พันบาท 
ดอกเบี้ยรับ      
บริษัท เพลินพัฒน จํากัด โรงเรียนเอกชน บริษัทรวม - 107 505 
มูลคาซ้ือสินคา      

บริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด สํานักพิมพผูผลิต
วารสารเทคนิคและคูมือ
วิศวกร 

บริษัทรวม 1,878 1,678 2,903 

บริษัท บลิส พับลิชชิ่ง จํากัด สื่อและสิ่งพิมพ บริษัทที่เก่ียวของกับผู
ถือหุน 

12,144 12,655 6,381 

บริษัท จี เอ็ม เอ็ม แกรมม่ี จํากัด 
(มหาชน) 

สื่อและสิ่งพิมพ ผูถือหุน 3,604 231 8 
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(ข) สินทรัพยและหนี้สินระหวางกัน 

 ประเภทกิจการ ลักษณะความสมัพันธ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
   2550 2549 2548 
   พันบาท พันบาท พันบาท 

เงินใหกูยืมแกบริษัทรวม      

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

ดอกเบี้ยคางรับ      
บริษัท เพลินพัฒน จํากัด โรงเรียนเอกชน บริษัทรวม - - 174 

      
 ประเภทกิจการ ลักษณะความสมัพันธ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
   2550 2549 2548 
   พันบาท พันบาท พันบาท 

เจาหนี้การคา      
บริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด สํานักพิมพผูผลิต

วารสารเทคนิค       
และคูมือวิศวกร 

บริษัทรวม 1,999 1,780 2,088 

บริษัท บลิส พับลิชชิ่ง จํากัด สื่อและสิ่งพิมพ บริษัทที่เก่ียวของกับ     
ผูถือหุน 

6,190 2,537 1,708 

11.2  ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน   ทางบริษัทฯ กําหนดให
รายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญระหวางบริษัทฯ กับบริษัทยอย  บริษัทรวม  และบริษัทที่เกี่ยวของกัน  รวมถึง
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน  ผานที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติ  เพื่อดูแลใหรายการระหวางกันเปนไป
อยางยุติธรรม  มีนโยบายการกําหนดราคาที่เหมาะสม  ซึ่งสามารถเปรียบเทียบไดกับรายการที่เกิดข้ึนกับ
บุคคลภายนอก  และไมมีการถายเทผลประโยชนระหวางบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม  หรือบุคคลที่เกี่ยวของ 

11.3  มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกนั   ในกรณีที่บริษัทฯ มีการ
เขาทํารายการระหวางกันกับผูบริหาร  หรือผูถือหุน  หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน  บริษัทฯ จะพิจารณาถึงขนาดของ
รายการเปนสําคัญ  กลาวคือ  กรณีที่รายการดังกลาวมีขนาดของรายการไมอยูในเกณฑที่กําหนดโดยตลาด
หลักทรัพยฯ  คณะกรรมการไดมอบหมายใหกรรมการบริษัทฯ  ที่เปนผูบริหาร ซึ่งประกอบดวย  นายทนง       
โชติสรยุทธ, นายวิบูลยศักดิ์  อุดมวนิช  และ นายพงษศกัดิ์ ศิวะภัทรกําพล  สามารถเขาทํารายการดังกลาวได  
โดยใหกรรมการจํานวนสองในสามทานขางตน  ลงลายมือชื่อรวมกัน 
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ผูบริหารหรือผูถือหุน  ที่มีสวนกรณีในรายการที่มีขนาดของรายการเขาเกณฑที่กําหนดโดยตลาด
หลักทรัพยฯ ใหดําเนินการตามหลักเกณฑของประกาศที่เกี่ยวของดังกลาวโดยเครงครัด 

ทั้งนี้การอนุมัติรายการระหวางกัน  ที่มีผูบริหารหรือผูถือหุน  ที่มีสวนไดเสียที่เกี่ยวของนั้น  จะอนุมัติโดย
ไมมีผูมีสวนไดเสียลงมติอนุมัติดวย 

11.4  นโยบายและแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต   บริษัทฯ อาจมีการทํา
รายการระหวางกันกับผูถือหุนรายใหญ  และกับผูบริหารของบริษัทฯ ในอนาคต  ซึ่งรายการที่เกิดข้ึนจะเปนในรูป
ของการทําสัญญาเชาพื้นที่  สัญญาบริการ  และสัญญาลิขสิทธ์ิ  ซึ่งเปนไปเพื่อประโยชนทางการคาของบริษัทฯ 
เทานั้น  โดยบริษัทฯ จะเปดเผยชนิด  และมูลคาของรายการระหวางกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
ภายใตประกาศและขอบังคับของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย  และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                                        

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2550 (แบบ 56-1)                                                                            สวนท่ี 2  หนา 73 
 

12.  ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

12.1  ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในระยะ 3 ปที่ผานมา 

(ก) สรุปรายงานการสอบบัญชี 
• การตรวจสอบงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่  31  ธันวาคม  พ.ศ. 2550, 2549 และ 2548  ผูสอบบัญชีได

แสดงความเห็นแบบไมมีเง่ือนไขตองบการเงินดังกลาว  ทั้งนี้ผูสอบบัญชี คือ  นางสาวสุกัญญา  สุธีประเสริฐ  
บริษัทสํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด  



บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                                        

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2550 (แบบ 56-1)                                                                            สวนท่ี 2  หนา 74 
 

(ข) ตารางสรุปงบการเงิน 

(หนวย : พันบาท)

2550 2549 2550 2549 2548*
(ปรับปรุงใหม)

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 298,784 290,689 298,784 290,689 269,776
เงินลงทุนช่ัวคราว-สุทธิ (สุทธิจากคาเผื่อการปรับมูลคา) 208,156 194,793 208,156 194,793 182,719
ลูกหนี้การคาและต๋ัวเงินรับ-สุทธิ 92,208 89,195 92,208 89,195 83,939
เงินใหกูยืมแกบริษัทรวม - - - - 9,000
สินคาคงเหลือ-สุทธิ 446,503 231,005 446,503 231,005 226,027
คาลขิสิทธ์ิและคาแปลจายลวงหนา 19,424 17,735 19,424 17,735 16,736
คาใชจายจายลวงหนา 26,030 15,807 26,030 15,807 3,565
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 15,071 13,751 15,071 13,751 15,365
       รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,106,176 852,975 1,106,176 852,975 807,127

สินทรัพยไมหมนุเวียน
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 85,284 89,331 69,532 69,532 50,651
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 288,633 264,066 288,633 264,066 255,282
สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ 141,727 154,294 141,727 154,294 166,862
ทรัพยสินรอจําหนาย-สุทธิ 19,200 19,200 19,200 19,200 21,000
ท่ีดินท่ีไมไดใชดําเนินงาน-สุทธิ 33,718 33,784 33,718 33,784 32,367
เงินคํ้าประกันการเชาและเงินมัดจํา 55,628 49,666 55,628 49,666 47,143
สินทรัพยไมหมนุเวียนอื่น 9,933 14,181 9,933 14,181 15,534
       รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 634,123 624,522 618,371 604,723 588,839
                รวมสินทรัพย 1,740,299 1,477,497 1,724,547 1,457,698 1,395,966

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 2549  และ 2548

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
ซ่ึงแสดงเงนิลงทุนตามวิธี

ราคาทุน

งบการเงนิ
กอนการ

เปลี่ยนแปลง

งบการเงินซ่ึงแสดงเงนิ
ลงทุนตามวิธีสวนไดเสยี
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(หนวย : พนับาท)

2550 2549 2550 2549 2548*
หนี้สนิและสวนของผูถือหุน (ปรบัปรงุใหม)

 หนี้สินหมนุเวียน 
 เงินเบิกเกนิบัญชธีนาคาร -   2,013         -   2,013 12,031 
 เจาหนี้การคาและตัว๋เงินจาย 858,781 649,800 858,781 649,800 648,571 
 คาใชจ ายคางจาย 95,102 72,022 95,102 72,022 43,107 
 ภาษเีงินไดนติิบุคคลคางจาย 51,151 46,088 51,151 46,088 40,137 
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 60,572 37,013 60,572 37,013 33,784 
     รวมหนีส้ินหมุนเวียน 1,065,606 806,936 1,065,606 806,936 777,630 

 หนี้สินไมหมุนเวยีน 
 หนี้สินไมหมนุเว ียนอื่น 7,581 5,551 7,581 5,551 5,036 
     รวมหนี้สนิไมหมุนเวียน 7,581 5,551 7,581 5,551 5,036 
       รวมหนี้สิน 1,073,187 812,487 1,073,187 812,487 782,666 

 สวนของผูถือหุน 
 ทนุเรอืนหุน 
    ทนุจดทะเบียน 
หุนสามญั 328,345,090 ห ุน มลูคาหุนละ 1.00 บาท 328,345 328,345 
หุนสามญั 348,128,690 ห ุน มลูคาหุนละ 1.00 บาท 348,129 348,129 348,129 
    ทนุทีอ่อกและชาํระแลว 
หุนสามญั 323,765,330 ห ุน มลูคาหุนละ 1.00 บาท 323,765 323,765 
หุนสามญั 332,894,970 ห ุน มลูคาหุนละ 1.00 บาท 332,895 332,895 
หุนสามญั 322,135,910 ห ุน มลูคาหุนละ 1.00 บาท 322,136 
 สวนเกินมูลคาหุน 149,421 149,421 149,421 149,421 147,776 
 สวนเกินทนุจากการตรีาคาสินทรพัย 30,057 31,046 30,057 31,046 17,344 
 ขาดทนุทีย่ังไมเกดิขึ้นในหลักทรพัยเผือ่ขาย (2,757) (5,571) (2,757) (5,571) (5,757)
 กาํไรสะสม 
 จดัสรรแลว 
    สํารองตามกฎหมาย 35,627 35,627 35,627 35,627 35,627 
    สํารองหุนทนุซื้อคนื - 122,641 - 122,641 122,641 
 ยังไมไดจดัสรร 130,999 121,592 115,247 101,794 96,174 
 หกัหุนทนุซื้อคนื 19,783,600 ห ุน @ 6.20 บาท - (122,641) - (122,641) (122,641)
     รวมสวนของผูถือห ุน 667,112 665,010 651,360 645,212 613,300
           รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,740,299 1,477,497 1,724,547 1,457,699 1,395,966

บริษทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จํากัด (มหาชน)
งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 2549  และ 2548

งบการเงนิเฉพาะกิจการซึง่
แสดงเงนิลงทุนตามวิธรีาคา

ทุน

งบการเงนิ
กอนการ

เปลี่ยนแปลง
เงนิลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย

งบการเงินซึง่แสดง
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(หนวย : พันบาท)

2550 2549 2550 2549 2548*
(ปรับปรุงใหม)

รายไดจากการดําเนินงาน
รายไดจากการขาย 3,898,251 3,680,704 3,898,251 3,680,704 3,365,002 
รายไดอ่ืน 51,337 45,042 52,337 46,042 24,615 
สวนแบงกําไรในบรษิัทรวม - - - - 1,513 
รวมรายได 3,949,588 3,725,746 3,950,588 3,726,746 3,391,130 

คาใชจายจากการดําเนินงาน
ตนทุนขาย 2,683,283 2,520,718 2,683,283 2,520,718 2,332,844 
คาใชจายในการขายและบรหิาร 982,349 901,600 982,349 901,600 790,284 
คาตอบแทนกรรมการ 5,060 4,522 5,060 4,522 3,594 
สวนแบงขาดทนุในบรษัิทรวม 3,047 5,320 - - -
รวมคาใชจาย 3,673,739 3,432,160 3,670,692 3,426,840 3,126,722 

275,849 293,586 279,896 299,906 264,408 
ดอกเบีย้จาย (214) (197) (214) (197) (157)
ภาษีเงนิไดนิติบคุคล (91,835) (84,198) (91,835) (84,198) (76,337)
กําไรสุทธิ 183,800 209,191 187,847 215,511 187,914 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.57 0.67 0.58 0.69 0.63
กําไรตอหุนปรบัลด (บาท) 0.56 0.65 0.57 0.67 0.59

กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล

บริษัท ซเีอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบกาํไรขาดทุน

สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 2549  และ 2548

งบการเงินเฉพาะกจิการซึ่ง
แสดงเงินลงทุนตามวิธี

ราคาทุน

งบการเงิน
กอนการ

เปล่ียนแปลง
เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย

งบการเงินซึง่แสดง
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จัดสรรแลว ยังไมจัดสรร

 
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2548 314,152 144,389 19,484 (5,558) 154,727 10,523 (122,641) 515,076 
คาเสื่อมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย - - (2,140) - - - - (2,140)
ขาดทุนทีย่ังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผ่ือขาย - - - (199) - - - (199)
รายการที่ยังไมรับรู ในงบกําไรขาดทุน 314,152 144,389 17,344 (5,757) 154,727 10,523 (122,641) 512,737 
ผู ถือห ุน กรรมการ และพนกังานใชใบสําคัญแสดงสทิธิ 7,984 3,387 - - - - - 11,371 
จัดสรรสํารองตามกฎหมายระหวางงวด - - - - 3,541 (3,541) - -
เงินปนผลจาย - - - - - (98,722) - (98,722)
กําไรสุทธิสําหรับป - - - - - 187,914 - 187,914 
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 322,136 147,776 17,344 (5,757) 158,268 96,174 (122,641) 613,300 
สวนเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพย - - 13,941 - - - - 13,941 
คาเสื่อมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย - - (239) - - - - (239)
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นในหลกัทรัพยเผ่ือขาย - - - 186 - - - 186 
รายการที่ยังไมรับรู ในงบกําไรขาดทุน 322,136 147,776 31,046 (5,571) 158,268 96,174 (122,641) 627,188 
ผู ถือห ุน กรรมการ และพนกังานใชใบสําคัญแสดงสทิธิ 10,759 1,645 - - - - - 12,404 
เงินปนผลจาย - - - - - (183,773) - (183,773)
กําไรสุทธิสําหรับป - - - - - 209,191 - 209,191 
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2549 332,895 149,421 31,046 (5,571) 158,268 121,592 (122,641) 665,010 
คาเสื่อมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย - - (989) - - - - (989)
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นในหลกัทรัพยเผ่ือขาย - - - 2,814 - - - 2,814 
รายการที่ยังไมรับรู ในงบกําไรขาดทุน 332,895 149,421 30,057 (2,757) 158,268 121,592 (122,641) 666,835 
ผู ถือห ุน กรรมการ และพนกังานใชใบสําคัญแสดงสทิธิ 10,654  - - - - - - 10,654 
เงินปนผลจาย - - - - - (194,177) - (194,177)
กําไรสุทธิสําหรับป - - - - - 183,800 - 183,800 
ผลกระทบจากการที่บริษัทฯ ลดทุนชําระแลว
        โดยวิธีตัดหุนซื้อคืน                                        (19,784) (122,641) 19,784 122,641 -
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2550 323,765 149,421 30,057 (2,757) 35,627 130,999 - 667,112 

(หนวย : พันบาท)
ทุนเรือนหุน
ท่ีออกและ
เรียกชําระ

สวนเกิน
มูลคาหุน

สวนเกินทุน
จากการตี
ราคา

กําไร(ขาดทุน)ท่ี
ยังไมเกิดข้ึนใน
หลักทรัพยเผือ่

กําไรสะสม
หุนทุนซื้อคืน รวม

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 2549  และ 2548
งบการเงินซึ่งแสดงเงนิลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
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จัดสรรแลวยังไมจัดสรร

 
(ปรับปรุงใหม)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2548 314,152 144,389 19,484 (5,558) 154,727 10,523 (122,641) 515,076 
คาเสื่อมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสนิทรพัย - - (2,140) - - - - (2,140)
ขาดทนุที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผ่ือขาย - - - (199) - - - (199)
รายการที่ยังไมรบัรูในงบกําไรขาดทุน 314,152 144,389 17,344 (5,757) 154,727 10,523 (122,641) 512,737 
ผู ถือหุน กรรมการ และพนกังานใชใบสาํคัญแสดงสิทธิ 7,984 3,387 - - - - - 11,371 
จัดสรรสํารองตามกฎหมายระหวางงวด - - - - 3,541 (3,541) - -
เงินปนผลจาย - - - - - (98,722) - (98,722)
กําไรสุทธิสําหรบัป - - - - - 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 
ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายบัญชีเก่ียวกับ             
เงินลงทุนในบริษัทรวม (26,118) (26,118)
ยอดคงเหลือทีป่รับปรงุแล ว 322,136 147,776 17,344 (5,757) 158,268 70,056 (122,641) 587,182 
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรพัย - ขายระหวางงวด - - 13,941 - - - - 13,941 
คาเสื่อมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสนิทรพัย - - (239) - - - - (239)
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นในหลกัทรัพยเผ่ือขาย - - - 186 - - - 186 
รายการที่ยังไมรบัรูในงบกําไรขาดทุน 322,136 147,776 31,046 (5,571) 158,268 70,056 (122,641) 601,070 
ผู ถือหุน กรรมการ และพนกังานใชใบสาํคัญแสดงสิทธิ 10,759 1,645 - - - - - 12,404 
เงินปนผลจาย - - - - -     (183,773) - (183,773)
กําไรสุทธิสําหรบัป - - - - - 215,511 - 215,511 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2549 332,895 149,421 31,046 (5,571) 158,268 101,794 (122,641) 645,212 
คาเสื่อมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสนิทรพัย - - (989) - - - - (989)
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นในหลกัทรัพยเผ่ือขาย - - - 2,814 - - - 2,814 
รายการที่ยังไมรบัรูในงบกําไรขาดทุน 332,895 149,421 30,057 (2,757) 158,268 101,794 (122,641) 647,037 
ผู ถือหุน กรรมการ และพนกังานใชใบสาํคัญแสดงสิทธิ 10,654  - - - - - - 10,654 
เงินปนผลจาย - - - - - (194,177) - (194,177)
กําไรสุทธิสําหรบัป - - - - - 187,846 - 187,846 
ผลกระทบจากการทีบ่รษัิทฯ ลดทุนชําระแลว โดยวิธีตัดหุนซือ้คืน (19,784) (122,641) 19,784 122,641 -
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2550 323,765 149,421 30,057 (2,757) 35,627 115,247 - 651,360 

บริษัท ซีเอด็ยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 2549  และ 2548
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวธีิราคาทุน

(หนวย : พันบาท)
ทุนเรือนหุน
ท่ีออกและ

เรียกชําระแลว

สวนเกิน
มูลคาหุน

สวนเกินทุน
จากการตี

ราคาสินทรัพย

กําไร 
(ขาดทุน)ท่ี
ยังไมเกิดข้ึน

กําไรสะสม หุนทุนซื้อ
คืน รวม
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(หนวย : พันบาท)
งบการเงิน
กอนการ

เปล่ียนแปลง
2550 2549 2550 2549 2548*

(ปรับปรงุใหม)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
  กําไรสุทธิ 183,800 209,191 187,847 215,511 187,914
  ปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย) จากการดําเนินงาน
    (กําไร) ขาดทุนจากการขายที่เกิดขึ้นจริงในหลักทรัพยเผ่ือขาย (7,682) 3,111 (7,682) 3,111 (978)
    หน้ีสงสัยจะสูญ (หน้ีสูญรับคืน) 311 1,436 311 1,436 403
    ขาดทุนจากประมาณการร ับคืนสินคา (โอนกลับบัญชี) 5,768 2,081 5,768 2,081 (113)
    ขาดทุนจากสินคาสูญหาย 28,924 49,378 28,924 49,378 32,662
    ขาดทุนจากสินคาเส่ือมสภาพและเคล่ือนไหวชา 11,290 537 11,290 537 9,967
    ขาดทุนจากการทําลายสินคา 3,573 392 3,573 392 -
    บริจาคสินคา 4,747 4,429 4,747 4,429 -
    ขาดทุนจากสินคาถูกนํ้าทวม - 3,473 - 3,473 -
    คาเส่ือมราคา-สินทรัพยที่ใชในการดําเนินงาน 81,041 77,559 81,041 77,559 76,106
    คาเส่ือมราคา-สินทรัพยที่ไมใชในการดําเนินงาน 66 66 66 66 66
    สิทธิการเชาอาคารตัดจาย 12,567 12,567 12,567 12,567 12,237
    โอนกลับรายการขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพยที่ไมใชดําเนินงาน - (1,483) - (1,483) -
    รายการปรับปรุงจากการเคลียรบัญชีลูกหน้ีการคา 1,205 (289) 1,205 (289) 621
    รายการปรับปรุงจากการเคลียรบัญชีเจาหน้ีการคา (3,246) - (3,246) - 8,557
    สวนแบง (กําไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 3,047 5,320 - - (1,513)
    (กําไร) ขาดทุนจากการตัดจายลิขสิทธิ์จายลวงหนา - 603 - 603 -
    บริจาคทรัพยสิน - 7 - 7 521
    ขาดทุนจากการตัดจําหนายทรัพยสิน 69 2,056 69 2,056 506
    กําไรจากการขายสินทรัพย (609) - (609) - (514)
    เงินปนผลรับจากเงนิลงทุนในบริษัทรวม - - (1,000) (1,000) -
    ขาดทุนจากการตีราคาทรัพยสิน - 1,800 - 1,800 -

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน 324,871 372,234 324,871 372,234 326,442

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 2549  และ 2548

งบการเงินซ่ึงแสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ราคาทุน
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(หนวย : พันบาท)
งบการเงิน
กอนการ

เปลี่ยนแปลง
2550 2549 2550 2549 2548*

(ปรับปรุงใหม)
        (เพิ่มข้ึน) ลดลงในลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรบั (10,296) (8,484) (10,296) (8,484) (1,110)
        (เพิ่มข้ึน) ลดลงในสินคาคงเหลือ (264,033) (63,186) (264,033) (63,186) (115,623)
        (เพิ่มข้ึน) ลดลงในคาลิขสิทธ์ิและคาแปลจายลวงหนา (1,689) (1,601) (1,689) (1,601) (5,124)
        (เพิ่มข้ึน) ลดลงในคาใชจายจายลวงหนา (10,223) (12,242) (10,223) (12,242) 37
        (เพิ่มข้ึน) ลดลงในสินทรัพยหมุนเวียนอื่น (1,321) 1,615 (1,321) 1,615 (3,164)
        (เพิ่มข้ึน) ลดลงในเงินคํ้าประกันการเชาและเงินมัดจํา (5,962) (2,522) (5,962) (2,522) 20,986
        (เพิ่มข้ึน) ลดลงในสินทรัพยไมหมนุเวียนอื่น 4,247 1,353 4,247 1,353 (42,703)
        เพิ่มข้ึน (ลดลง) ในเจาหนี้การคาและตัว๋เงินจาย 212,228 1,228 212,228 1,228 207,271
        เพิ่มข้ึน (ลดลง) ในคาใชจายคางจายอื่น 23,080 28,915 23,080 28,915 4,842
        เพิ่มข้ึน (ลดลง) ในภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 5,063 5,951 5,063 5,951 17,511
        เพิ่มข้ึน (ลดลง) ในหนี้สินหมนุเวียนอื่น 23,559 3,229 23,559 3,229 (2,066)
        เพิ่มข้ึน (ลดลง) ในหนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 2,030 515 2,030 515 2,367
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) ในกิจกรรมดําเนินงาน 301,554 327,005 301,554 327,005 409,666
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
        (เพิ่มข้ึน)ลดลงในเงินลงทุนช่ัวคราว (2,866) (15,000) (2,866) (15,000) (20,000)
        (เพิ่มข้ึน) ลดลงในเงินใหกูยืมแกบริษัทรวม - 9,000 - 9,000 (9,000)
        (เพิ่มข้ึน) ลดลงในเงินลงทุนบริษทัรวม - (45,000) - (45,000) (15,000)
        เงินปนผลรบัจากบริษทัรวม 1,000 1,000 1,000 1,000 700
        ซื้อสินทรพัยถาวร (106,666) (74,704) (106,666) (74,704) (92,157)
        เงินสดรบัจากการขายสินทรพัยถาวร 609 - 609 - 514
        เงินสดจายซื้อสิทธิการเชา - - - - (11,874)
เงินสดสุทธิไดรบั (ใชไป) ในกิจกรรมการลงทุน (107,923) (124,704) (107,923) (124,704) (146,817)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
        เพิ่มข้ึน (ลดลง) ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (2,013) (10,018) (2,013) (10,018) 557
        เงินสดรบัจากผูมาใชใบสาํคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามญัเพิ่ม 10,654 12,403 10,654 12,403 11,371
        จายเงินปนผล (194,177) (183,773) (194,177) (183,773) (98,722)
     เงินสดสุทธิไดรบั (ใชไป) ในกิจกรรมการจัดหาเงิน (185,536) (181,388) (185,536) (181,388) (86,794)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง )-สุทธิ 8,095 20,913 8,095 20,913 176,055
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 290,689 269,776 290,689 269,776 93,721
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 298,784 290,689 298,784 290,689 269,776

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จาํกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

สาํหรับป สิ้นสดุวันที ่31 ธันวาคม 2550 2549  และ 2548

งบการเงินซ่ึงแสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึง
แสดงเงินลงทุนตามวิธี

ราคาทุน
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(หนวย : พนับาท)
งบการเงิน
กอนการ

เปลีย่นแปลง
2550 2549 2550 2549 2548*

(ปรับปรุงใหม)
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพ่ิมเติม
     1.  เงินสดที่จายในระหวางปสําหรับ
         ดอกเบ้ียจาย 214 197 214 197 157 
         ภาษีเงินไดนิติบุคคล 86,772 78,246 86,772 78,246 58,826 
     2.  รายการทีไ่มกระทบกระแสเงินสด

    3. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย

            เงินสด 23,614 17,110 23,614 17,110 14,935 
            เงินฝากธนาคาร (อายุไมเกิน 3 เดือน) 155,169 97,579 155,169 97,579 140,841 
            พันธบัตรรัฐบาล (อายุไมเกิน 3 เดือน) 120,000 176,000 120,000 176,000 114,000 
                       รวม 298,783 290,689 298,783 290,689 269,776 

        2.1 สําหรับปส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2550 2549 และ 2548 บริษัทฯ ไดปรับปรุงรายการกําไร (ขาดทุน) ท่ียังไมเกิดข้ึนจาก  การปรบัมลูคา
เงินลงทุนในหลักทรพัย  เผื่อขาย  กับสวนของผูถือหุนจํานวนเ 2.81 ลานบาท และจํานวน 0.19 ลานบาท  ตามลําดับ

       2.2 สําหรับปส้ินสุด 31 ธันวาคม 2550  บริษัทฯ ไดตดัคาเส่ือมราคาของสินทรพัยที่ใชในการดําเนินงานกับสวนเกินทุนจํานวน 0.99 ลานบาท

       2.3 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บรษิัทฯ ไดดําเนินการลดทุนจดทะเบียนและทุนและทุนชําระแลวโดยวิธีตัดหุนที่ซ้ือคืนจํานวน 19.78 

บริษัท ซีเอด็ยเูคชั่น จํากดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

สําหรับป ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 2549  และ 2548

งบการเงินซ่ึงแสดงเงิน
ลงทนุตามวิธีสวนไดเสีย

งบการเงินเฉพาะ
กิจการซ่ึงแสดงเงิน

ลงทนุตามวิธีราคาทุน
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 (ค)  อัตราสวนทางการเงิน 
อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio) 

อัตราสวน 2550 2549 2548 
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.04 1.05 1.04 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.56 0.71 0.71 
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (รอบ) 0.32 0.41 0.58 
อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การคา (รอบ) 7.07 6.06 6.25 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย (วัน) 51 59 58 
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (รอบ) 7.92 11.03 12.29 
ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย (วัน)  52 39 36 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (รอบ) 3.56 3.88 4.31 
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน) 101 93 84 
Cash Cycle (วัน) 2 6 10 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร ( Profitability Ratio) 
อัตราสวน 2550 2549 2548 

อัตรากําไรขั้นตน (%) 31.17 31.52 30.67 
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 7.08 7.98 7.86 
อัตรากําไรอ่ืน (%) 1.30 1.21 0.77 
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%) 109.32 111.38 154.94 
อัตรากําไรสุทธิ (%) 4.65 5.61 5.54 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 27.60 32.73 33.31 

  

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)    
อัตราสวน 2550 2549 2548 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 17.15 20.43 20.74 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) 65.39 71.22 68.97 
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 2.45 2.59 2.66 

   

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)    
อัตราสวน 2550 2549 2548 

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.61 1.22 1.35 
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา) 1,842.50 2,091.06 3,100.98 
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (cash basis) 1.00 1.27 2.15 
อัตราการจายเงินปนผล (%)** 98.65 93.81 99.11 

หมายเหตุ  **  เปนอัตราเงินปนผลที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยยังรอการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมใหญ
สามัญประจําป  ในวันที ่29 เมษายน 2551  และคํานวณจากจาํนวนหุนสามัญ  ณ วนัที่ 22 มกราคม 
2551 
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12.2 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

สถานการณธุรกิจส่ิงพิมพในป พ.ศ.2550   
สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยในป พ.ศ. 2550 ที่ผานมา  ยังคงเปนชวงเวลาที่ภาวะเศรษฐกิจมี

การขยายตัวที่ชะลอตัวลงอีก  เพราะประสบปญหาหลายดานพรอมกัน  ที่สงผลกระทบในเชิงลบตอความเชื่อม่ัน
ของผูบริโภคภายในประเทศ  และการลงทุนของนักลงทุน  ไมวาจะเปนผลจากภาวะความผันผวนของราคาน้ํามัน
ในตลาดโลก  ภาวะเงินเฟอที่เพิ่มสูงข้ึน ประกอบกับปญหาความไมสงบในภาคใตที่ทวีความรุนแรงเพิ่มสูงข้ึน  ที่
สําคัญที่สุดอีกอยางหนึ่ง คือ ภาวะการเมืองที่ขาดเสถียรภาพ   

ปจจัยดังกลาว สงผลกระทบทําใหอุปสงคในประเทศเกิดการชะลอตัวลง  ประชาชนลดการใชจาย  มีภาวะ
ความตึงเครียดทางจิตใจ  และไมแนนอนในทิศทางของประเทศ  ทําใหอารมณในการจับจายใชสอยลดลง  
ประชาชนเขาศูนยการคานอยลง  เหลานี้สงผลกระทบตอธุรกิจคาปลีกที่อยูตามศูนยการคาเปนอยางมาก  ทําให
เห็นภาพภาวะความซบเซาในอุตสาหกรรมคาปลีกในภาพรวมไดชัดเจนตลอดป พ.ศ. 2550  และมากข้ึนในชวง
ปลายป  จึงนับไดวาเปนปที่เหนื่อยที่สุดปหนึ่งของผูประกอบการธุรกิจคาปลีก 

อยางไรก็ตาม  ธุรกิจหนังสือในป พ.ศ. 2550  ยังคงมีการเติบโตอยางตอเนื่อง  แมคาดวาจะมีการเติบโตที่
ชะลอตัวลงเชนเดียวกับธุรกิจคาปลีกอ่ืน  โดยแรงผลักดนัการเติบโตที่สําคัญมาจากการที่มีรานหนังสือเครือขาย
เปดเพิ่มข้ึนมากกวาปกติมาก  โดยเฉพาะรานหนังสือสะดวกซื้อขนาดเล็ก  ที่เปดโดยผูประกอบการรายใหญที่
ดําเนินธุรกิจรานสะดวกซื้อ  และมีการเปดรานหนังสือขนาดใหญในศูนยการคาขนาดใหญที่เพิ่งเปดในป พ.ศ. 
2549  ประกอบกับมีการเติบโตของสํานักพิมพขนาดเล็กและขนาดกลางมากข้ึน    

สวนปริมาณหนังสือใหมที่ผลิตข้ึนในป พ.ศ. 2550 ที่สงเขาสูระบบรานหนังสือ  บริษัทฯ คาดวามีจํานวน
เฉลี่ยประมาณ 31.4 เลมตอวัน  ซึ่งเพิ่มข้ึนกวาป พ.ศ. 2549  ที่มีหนังสือออกใหมเฉลี่ยประมาณ 30.8 เลมตอวัน  
โดยสํานักพิมพมีความระมัดระวังการผลิตหนังสือใหตรงกับความตองการของตลาดมากข้ึน ซึ่งจะสงผลดีใหธุรกิจ
หนงัสือมีประสิทธิภาพการจําหนายดีข้ึนในอนาคต  

สมาคมผูจัดพิมพและผูจําหนายหนังสือแหงประเทศไทย  (The Publishers and Booksellers Association 
of Thailand) คาดการณสําหรับธุรกิจหนังสือในป พ.ศ. 2550 วา  ธุรกิจหนังสือนาจะมีการเติบโตประมาณ 6-7% 
ซึ่งเปนตัวเลขเดียวกับการเติบโตในป พ.ศ. 2549   จากมูลคาตลาดหนังสือรวมทั้งประเทศ (รวมหนังสือเรียน) ใน
ราคาปกที่อยูระหวาง 16,000~16,900 ลานบาท  ในป พ.ศ. 2549   และคาดการณวาคนไทยใชเงินซื้อหนังสือ
ประมาณ 286 บาทตอคนตอป  ซึ่งจากสถิติเหลานี้ จะเห็นวาเปนจํานวนที่นอยมาก  และสะทอนวาตลาดธุรกิจ
หนังสือโดยรวมยังมีศักยภาพเติบโตไดอีกหลายเทาตัวเม่ือเทียบกับประเทศที่พัฒนาแลว 

    การที่มีจํานวนรานหนังสือเพิ่มมากข้ึน  และรายเดิมมีการปรับปรุงใหดีข้ึนอยางตอเนื่อง  สงผลใหการหา
ซื้อหนังสือสะดวกมากข้ึน  ทําใหฐานตลาดหนังสือใหญข้ึน  ซึ่งเปนผลดีตอภาพรวมของธุรกิจหนังสือ 
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การดําเนินงานที่สําคัญในป พ.ศ. 2550 
ในป พ.ศ. 2550 บริษัทฯ ยังคงขยายธุรกิจตามทิศทางระยะยาว  เพราะเชื่อม่ันวาธุรกิจหนังสือ  และธุรกิจ

การศึกษา ยังมีโอกาสเติบโตไดอีกมาก  โดยเนนหนกัที่การขยายสาขาของราน ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร อยางตอเนื่อง  
และเนนการเพิ่มบทบาทการเปนผูจัดจําหนายหนังสือและสํานักพิมพมากข้ึน  เพื่อใหสอดคลองกับทศิทางการ
เติบโตของธุรกิจหนังสือในภาพรวม  นอกจากนั้น  บริษัทฯ เนนการพัฒนาระบบสารสนเทศ  ระบบการส่ือสาร
ระหวางสาขาทั่วประเทศกับสํานักงานใหญ  และศูนยกระจายสินคา  เพื่อรองรับการใหบริการที่หลากหลายเพิ่มข้ึน
ในอนาคต  เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน  และลดโอกาสการสูญเสียตางๆ ลง 

ในป พ.ศ. 2550  บริษัทฯ มีการดําเนินงานที่สําคัญ ที่นอกเหนือการดําเนินงานตามปกติ  ดังนี ้

1. บริษัทฯ ไดขยายสาขาของรานซีเอ็ดบุคเซน็เตอร เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง  และปรับปรุงสาขาเดิมที่มีศักยภาพให
ใหญข้ึน   มีประสิทธิภาพการขายดีข้ึน  และทันสมัยเพิ่มข้ึน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

• บริษัทฯ ไดเปดสาขาของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรเพิ่มข้ึนจํานวน 52 สาขา รวมเปนสาขาที่ยังเปด
ดําเนินการอยู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ทั้งส้ิน 268 สาขา  และจุดขายทั้งส้ินที่ยังเปดดําเนินการ
อยูจํานวน 91 จุดขาย 

• ปรับปรุงสาขาเดิมจํานวน 7 สาขา  โดยบางสวนมีการยายพื้นที่สาขาใหเหมาะสมข้ึน  บางสาขา
ขยายพื้นที่เพิ่มข้ึนใหสอดคลองกับความตองการของชุมชนเพิ่มข้ึน  บางสาขาปรับปรุงใหมีความ
ทันสมัยและนาเขาใชบริการมากข้ึน 

2. ออกวารสาร Industrial Sourcing  โดยเปนวารสารราย 4 เดือน ที่นําเสนอขอมูลของผลิตภัณฑทาง
อุตสาหกรรม ตามสาขาที่จําเปนทางอุตสาหกรรมโดยแบงหมวดหมูอยางชัดเจน เพื่อใหขอมูลที่เปน
ประโยชนสําหรับการจัดซื้อขององคกรในภาคอุตสาหกรรม เร่ิมวางจําหนายเม่ือประมาณเดือน เมษายน 
พ.ศ. 2550  

3. ติดตั้งระบบกลองโทรทศันวงจรปด (CCTV) ที่รานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร และรานเครือขาย ซึ่งไดทยอยติดตั้งมา
ตั้งแตปลายไตรมาส 4 ของป พ.ศ. 2549 เปนตนมา จนแลวเสร็จเกือบหมดในป พ.ศ. 2550  สงผลใหมูลคา
จํานวนสินคาสูญหายที่สาขาลดลงอยางมีนัยสําคัญ  

4. ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรเพื่อรองรับการขยายงานสาขา  รองรับการใชงานซอฟตแวร Navision เต็มระบบ  
รองรับการส่ือสารทั้งหมดของบริษัทฯ  และรองรับระบบ e-commerce  รวมทั้งติดตั้งระบบสํารองขอมูล  และ
ระบบปองกันตางๆ ที่มีความเชื่อถือไดสูงข้ึน 

5. จัดงาน Thailand Electronics & Industrial Technology 2007 ระหวางวันที่ 12-15 กรกฎาคม  พ.ศ. 2550  
ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์  ซึ่งเปนงานแสดงสินคาทางอิเล็กทรอนิกสประจําปที่ใหญที่สุดของประเทศมา
โดยตลอด  ซึ่งในปที่ผานมาไดเพิ่มกลุมสินคาดานความปลอดภัย กลุม GPS  และกลุมเคร่ืองเสียงรถยนต  
โดยมีการจัดงาน Thailand USACi Competition 2007 ซึ่งเปนการจัดแขงขันสุดยอดเคร่ืองเสียงรถยนตดวย 

6. เร่ิมโครงการ SE-ED Learning Center อยางเปนรูปธรรมมากข้ึน  เพื่อใหความรู และแรงบันดาลใจกับ
เยาวชนในวันหยุด  โดยนอกจากจะจัดคาย  SE-ED Kiddy Camp ซึ่งเร่ิมมาตั้งแตป พ.ศ. 2545  ใหมีจํานวน
คายใหเลือกมากข้ึนระหวางชวงปดเทอมแลว   ยังเพิ่มเติมหลักสูตรอ่ืนๆ ในวันหยุด  เชน  หลักสูตรพัฒนา
ความคิด  หลักสูตรคณิตคิดออกแลว  หลักสูตรวิศวกรนอย เปนตน 
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7. เปนตัวแทนจัดจําหนายหนังสือเรียนภาษาอังกฤษแตผูเดียวในประเทศไทยใหกับสํานักพิมพ Oxford 
University Press (OUP)  โดยมีผลตั้งแต 1 มกราคม  พ.ศ. 2550  เปนตนมา  และมีสิทธิการขายในประเทศ
กัมพูชา  ลาว  พมา  และอินโดนีเซีย ดวย  เพื่อชวยผลักดันการเรียนรูภาษาอังกฤษในประเทศไทย และ
ประเทศขางเคียง ใหไดผลย่ิงข้ึนในทุกระดับตั้งแตเด็กจนถึงผูใหญ 

ปจจุบันสํานักพิมพมหาวิทยาลัยออกซฟอรด นอกจากจะเปนสํานักพิมพมหาวิทยาลัยที่มีอายุยาวนาน
ที่สุดกวาหารอยปแลว  ยังเปนสํานักพิมพมหาวิทยาลัยที่ใหญที่สุดในโลก  โดยมียอดขายมากกวาสํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยของสหรัฐทั้งหมดรวมกัน และไดรับการยอมรับวาเปนสํานักพิมพส่ือการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษที่ใหญที่สุดในโลก   

นอกจากความรวมมือในการจัดจําหนายหนังสือแลว  สํานักพิมพมหาวิทยาลัยออกซฟอรด และบริษัทฯ 
ยังมีโครงการรวมกันจัดทําหนังสือแปลที่เหมาะสมกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  จัดการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับส่ือการสอน และเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษใหแกอาจารยและสถาบันการศึกษา   
พัฒนาครูผูสอน เพื่อนําไปสูการพัฒนาเยาวชนใหทั่วถึงทุกภาคของประเทศ 

8. ทดสอบระบบ SE-ED Channel ซึ่งเปนระบบการควบคุมเสียง และภาพ จากสํานักงานใหญ ไปยังสาขาตางๆ 
ทั่วประเทศ ผานระบบส่ือสารทางไกลที่บริษัทฯ ไดติดตั้งไปเรียบรอยทั้งหมดแลว  เพื่อเตรียมการใชงานจริง
ในกลางป พ.ศ. 2551  ระบบนี้จะชวยการประชาสัมพันธสินคาและบริการตางๆ ที่สาขามีใหลูกคาทราบ  
รวมทั้งใชในการฝกอบรม และการส่ือสารตางๆ ระหวางสาขากับสํานักงานใหญดวย   

9. ดําเนินการจัดงาน Company Visit  โดยในป พ.ศ. 2550 ที่ผานมาบริษัทฯ ไดทําการจัดงาน Company Visit 
ข้ึนทั้งส้ินจํานวน 3 คร้ัง โดยในแตละคร้ัง ไดรับความสนใจจากจากนักลงทุน ผูถือหุน และผูสนใจทั่วไป เปน
จํานวนมาก  โดยการเปดโอกาสใหนักลงทุน ผูถือหุน  และผูที่สนใจทั่วไป เขาเย่ียมชมศูนยกระจายสินคา และ
พบปะผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยโครงการนี้ถือเปนโครงการหนึ่งที่สําคัญในการที่จะมุงเนนใหผูถือหุน 
ผูสนใจทั่วไปไดศึกษาขอมูล และทําความรูจักกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ รวมถึงการไดมี
โอกาสสัมผัสถึงการบริหารงานและการดําเนินกิจการของบริษัทเหลานั้นโดยตรง จึงถือวาเปนสวนหนึ่งของ
ขอมูลที่ใชประกอบในการตัดสินใจลงทุนไดเปนอยางดี  

10. ปรับปรุงระบบการจองหนงัสือที่สาขา และผานทาง www.se-ed.com  เพื่ออํานวยความสะดวกใหลูกคาใหได
หนังสือที่ตองการโดยเร็ว  และมีขอมูลเพียงพอตอการตัดสินใจ  โดยในป พ.ศ. 2550 ไดเนนการผลักดันการ
ใหบริการการจองหนังสือที่สาขา  เพื่อเสริมความพึงพอใจใหลูกคามากย่ิงข้ึน   โครงการนี้นอกจากจะชวยให
ยอดขายจากการจองหนังสือเพิ่มข้ึนอยางมากแลว  ยังทําใหพนักงานมีความกระตือรือรนที่จะตอบสนองตอ
ความตองการของลูกคามากข้ึน  
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ภาพรวมของผลการดําเนินงานที่ผานมา   ตลอดระยะเวลา 3 ปที่ผานมา  บริษัทฯ สามารถสราง
ระดับการเติบโตของรายไดใหเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง  เปนที่นาพอใจ  การเติบโตหลักมาจากการเพิ่มชองทางการจัด
จําหนายผานรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และเครือขาย (ราน Book Variety  ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัย และจุดขาย
ยอย) ซึ่งเปนรานหนังสือของบริษัทฯ  

• ในป พ.ศ. 2550 บริษัทฯ ไดเปดสาขาของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร เพิ่มข้ึนจํานวน 52 สาขา รวมเปนสาขาที่ยัง
เปดดําเนินการอยู ณ วันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2550 ทั้งส้ิน 268 สาขา  และจุดขายทั้งส้ินที่ยังเปด
ดําเนินการอยูจํานวน 91 จุดขาย  และเพิ่มบทบาทการเปนผูจัดจําหนายหนังสือ  ใหกับสํานักพิมพอ่ืนมาก
ย่ิงข้ึน  รวมทั้งเนนการผลิตหนังสือที่ขายดีใหมีสัดสวนมากข้ึน 
 

 2550 2549 2548 

รายไดรวม (ลานบาท) 3,949.59 3,725.74 3,391.13 
อัตราการเติบโตจากปกอน (%) +6.01 +9.87 +18.72 

ผลการดําเนินงาน  สําหรับผลการดําเนินงานป พ.ศ. 2550  ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2550  มี
สาระสําคัญ  สรุปไดดังนี้ 

รายไดรวม  สําหรับ ป พ.ศ. 2550 เปนเงิน 3,949.59 ลานบาท  เพิ่มข้ึน 223.84 ลานบาท  หรือเติบโต
สูงข้ึน 6.01% โดยในจํานวนนี้เปนรายไดจากการขาย 3,898.25 ลานบาท  เพิ่มข้ึน 217.55 ลานบาท  หรือเติบโต
สูงข้ึน 5.91% ทั้งที่ในป พ.ศ. 2550 บริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง สืบเนื่องจากราคา
น้ํามันที่เพิ่มสูงข้ึน  และจากสภาวะความไมแนนอนทางการเมือง  ทําใหกําลังซื้อลดลง  จนทําใหรายไดจากการขาย
ของสาขาเดิมจากรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร และเครือขาย ลดลงเล็กนอย  และมีแนวโนมลดลงมากข้ึนในไตรมาสที่ 4  ซึ่ง
สอดคลองกับสถานการณของธุรกิจคาปลีกในภาพรวม  อยางไรก็ตาม  จากการที่บริษัทฯ เปดสาขาใหมในป พ.ศ. 
2550 เพิ่มข้ึนมากถึง 52 สาขา ซึ่งเปนการเปดสาขาใหมมากที่สุดตั้งแตเปดดําเนินการมา  ในจํานวนนี้ เปนการเปด
สาขาใหมในไตรมาสที่ 4 มากถึง 20 สาขา   และจากการขายหนังสือแฮรร่ี พอตเตอร จํานวนมากในเดือนธันวาคม  
ทําใหรายไดจากการขายในภาพรวมของซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร และเครือขาย ในป พ.ศ. 2550 สามารถขยับสูงข้ึนมากกวา
ปกอนได 3.22%   

นอกจากนั้น  บริษัทฯ ยังมีรายไดจากธุรกิจรับจัดจําหนายหนังสือ และขายสงหนังสือใหรานหนังสืออ่ืน และ
สถาบันการศึกษา สูงเพิ่มข้ึนกวาปกอนถึง 26.44%  ซึ่งเปนผลมาจากการที่บริษัทฯ เพิ่งไดเปนผูจําหนายหนังสือเรียน
ภาษาอังกฤษ (ELT) ของสํานักพิมพ Oxford University Press เปนปแรก  และยังมีสํานักพิมพอ่ืนใหความไววางใจ
ใหบริษัทฯ เปนผูจัดจําหนายหนังสือที่อยูในกระแสความนิยมมากข้ึนอยางตอเนื่อง 

 กําไรสุทธิ  สําหรับป พ.ศ. 2550 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2550 เปนเงิน 183.80 ลานบาท คิดเปน 
4.65% ของรายไดรวม  หรือคิดเปนกําไรตอหุน 0.57 บาท (กําไรสุทธิสําหรับป พ.ศ. 2549  ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2549  เปนเงิน 209.19  ลานบาท  หรือคิดเปน 5.61% ของรายไดรวม หรือมีกําไรตอหุน 0.67 บาท)  โดยกําไร
สําหรับงวดนี้ ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 25.39 ลานบาท คิดเปน  12.14% โดยสาเหตุหลักเกิดจาก 



บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                                        

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2550 (แบบ 56-1)                                                                            สวนท่ี 2  หนา 87 
 

• กําไรข้ันตนของบริษัทฯ เพิ่มข้ึนกวาปกอน 54.98 ลานบาท  โดยมีสัดสวนเปน 31.17% ของรายไดจากการ
ขาย  ซึ่งลดลงจากปกอนที่เปน 31.52%  เนื่องจากมีสัดสวนจากการขายสินคาที่มีกําไรข้ันตนต่ํามากข้ึน  
โดยเฉพาะอยางย่ิงการขายหนังสือพิมพ และนิตยสาร ที่มีสัดสวนเพิ่มมากข้ึน 

• คาใชจายในการขายและบริหาร  เพิ่มข้ึนมากกวาปกอน 80.75 ลานบาท  โดยมีสัดสวนเปน 25.20% ของ
รายไดจากการขาย  ซึ่งเพิ่มมากกวาปกอนที่เปน 24.50%  เนื่องจากรายไดจากการขายของสาขาเดิมของ  
ซีเอ็ดบุคเซน็เตอรลดลงกวาปกอนเลก็นอย ขณะที่คาใชจายตางๆ ของสาขาเพิ่มสูงข้ึน  นอกจากนั้น  การ
เปดสาขาใหมจํานวนมากในชวงสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง  โดยเฉพาะอยางย่ิงในไตรมาสที่  4 ซึ่งเปด
มากถึง 20 สาขา  รวมทั้งเปนการเปดในระดับอําเภอมากข้ึน  ทําใหรายไดจากการขายบางสวนยังเพิ่มข้ึนไม
ทันกับคาใชจายที่สูงข้ึน  จึงทําใหคาใชจายในการขายและบริหาร มีสัดสวนตอรายไดจากการขายสูงข้ึน 
นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังตั้งสํารองสินคาเคลื่อนไหวชาเพิ่มสูงข้ึนเปนยอดสะสมที่เกิดจากการตั้งสํารองสินคาที่
หมดอายุการขาย  สินคาเคลื่อนไหวชา รวมทั้งสินคาสวนหนึ่งของผูจัดจําหนายรายอื่น ที่ไมสามารถวางขาย
ไดเนื่องจากมีขอโตแยงทางกฎหมาย 

• สวนแบงขาดทุนในบริษทัรวม จํานวน 3.05  ลานบาท ลดลงจากปกอน  2.27 ลานบาท  เปนผลหลกัจาก
การที่บริษทั เพลินพัฒน จํากัด ซึ่งเปนผูดําเนินการโรงเรียนเพลินพัฒนา มีสภาพการทํากําไรที่ดีข้ึนอยาง
ตอเนื่อง 

• ภาษีเงินไดนิตบิุคคล มีจํานวน 91.84 ลานบาท  เพิ่มข้ึนจากปกอน 7.64 ลานบาท  เปนผลกระทบหลกัมา
จากการที่อัตราภาษีเงินไดนิตบิุคคล เปลี่ยนเพิ่มข้ึนจาก 25% ในปกอน เปน 30% ในปนี ้ ซึ่งหากคํานวณใน
อัตราภาษีเดียวกันกับปกอนจะสงผลใหภาษีเงินไดนิติบุคคลของงวดนี้ลดลง 15.01 ลานบาท  หากตัด
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินไดนิตบิุคคล บริษัทจะมีกําไรสุทธิลดลงจากปกอน 4.96% 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติและเห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
พิจารณาจายเงินปนผลประจําป สําหรับผลการดําเนินงานป พ.ศ. 2550 ในอัตราหุนละ 0.56 บาท รวมเปนเงิน
ทั้งส้ิน 181,323,419.30 บาท  ซึ่งบริษัทฯ ได จายเงินปนผลระหวางกาล ไปแลว 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 0.10 บาท   
รวมเปน 0.30 บาท คิดเปนเงินปนผลจายระหวางกาลจํานวนทั้งส้ิน 97,103,925.50 บาท   ดังนั้นบริษัทฯ จึงจะ
จายเงินปนผลเพิ่มเติมในงวดนี้ในอัตราหุนละ 0.26 บาท จํานวนหุน 323,921,130 หุน  ซึ่งเปนจํานวนหุนของวัน
จดทะเบียนเพิ่มทุนลาสุดเม่ือวันที่ 22 มกราคม  พ.ศ. 2551  คิดเปนเงินปนผลจายจํานวน  84,219,493.80 บาท 
โดยกําหนดวันปดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผล ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม  พ.ศ. 2551 เวลา 
12.00 น. และกําหนดจายเงินปนผลในวันพุธที่ 28 พฤษภาคม  พ.ศ. 2551 

การวิเคราะหฐานะทางการเงิน สําหรับป พ.ศ. 2550  เปรียบเทียบกับป พ.ศ. 2549 

ดานสินทรัพย  ณ วันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2550 บริษัทฯ มีสินทรัพยทั้งส้ิน 1,740.30 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากส้ิน
ปกอน 262.80 ลานบาท โดยมีการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยที่สําคัญดังนี ้

• เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ  ส้ินไตรมาส 4 ป พ.ศ. 2550 เทากับ 298.78 ลานบาท  
เพิ่มข้ึน 8.09 ลานบาท  

• เงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ เทากับ 208.16 ลานบาท เพิ่มข้ึน 13.36 ลานบาท เนื่องจากมีการลงทุนใน
พันธบัตรรัฐบาล  (อายุเกิน 3 เดือน)  
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• สินคาคงเหลือ-สุทธิ เทากับ 446.50 ลานบาท เพิ่มข้ึน 215.50 ลานบาท เปนผลมาจากการที่บริษัทฯ เพิ่ง
ไดเปนผูจําหนายหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ (ELT) ของสํานักพิมพ Oxford University Press เปนป
แรก  ทําใหจําเปนตองมีสต็อกเพิ่มข้ึนกวาเดิม  เพื่อรองรับการวางขายในรานหนังสือที่เหมาะสมจํานวน
หนึ่ง  และที่สําคัญคือ เนื่องจากเปนการเร่ิมตนปแรก และหนังสือสวนใหญเปนหนังสือประกอบการเรียน
การสอนในสถาบันการศึกษา จึงจําเปนตองเตรียมสินคาไวรองรับฤดูกาลขายในชวงเปดภาคเรียน  เพื่อ
ไมใหเสียโอกาสในการขาย  

• คาใชจายจายลวงหนา เพิ่มข้ึน 10.22 ลานบาท  สวนใหญเกิดจากคาเชาจายลวงหนาของสาขาและ
คลังสินคา  

• ที่ดิน อาคารและอุปกรณ เพิ่มข้ึน 24.57 ลานบาท เนื่องจากในป พ.ศ. 2550 มีการเปดสาขาใหมเพิ่มข้ึน 
ซึ่งเปนการเปดสาขาใหมมากที่สุดเม่ือเทียบกับทกุปที่ผานมา 

ดานหนี้สิน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2550 บริษัทฯ มีหนี้สินทั้งส้ิน 1,073.19 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปกอน 
260.70 ลานบาท โดยมีการเปลี่ยนแปลงของหนี้สิน สวนใหญเปนเจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย ซึ่งมียอด ณ ส้ินป 
พ.ศ. 2550 เทากับ 858.78  ลานบาท เพิ่มข้ึน 208.98  ลานบาท เพิ่มข้ึนจากเจาหนี้ที่ยังไมถึงกําหนดเคลียรยอด
ฝากขาย และเจาหนี้รับจัดจําหนาย 

สวนของผูถือหุน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2550 คงเหลือ 667.11 ลานบาท เปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนจากส้ินป 
2.10 ลานบาท คิดเปน 0.32% เนื่องจาก  

• ทุนลดลงจากการลดทุนทีช่ําระแลวโดยวิธีการตัดหุนที่ซื้อคนื จํานวน 19.78 ลานบาท 
• ทุนเรียกชําระแลวเพิ่มข้ึน 10.65 ลานบาท จากการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิเปนหุนสามัญของ

พนักงาน (ESOP) 
• กําไรสะสมลดลงจากการจายเงินปนผลรวม 194.18 ลานบาท  
• กาํไรสําหรับ ป พ.ศ. 2550 จํานวน  183.80 ลานบาท  

กระแสเงินสดและความเพียงพอของโครงสรางเงินทุน 
                                                                    (หนวย : ลานบาท) 
 ม.ค.–ธ.ค. ม.ค.–ธ.ค. เปลี่ยนแปลง 
 2550 2549 เพิ่มข้ึน 

(ลดลง) 
(%) 

กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมดําเนนิงาน 301.55 327.01 (25.46) (7.79) 
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมการลงทุน (107.92) (124.70) 16.78 (13.46) 
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน (185.54) (181.39) (4.15) 2.29 
กระแสเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง) 8.09 20.92 (12.83) (61.31) 
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กระแสเงินสดไดมาจากการดําเนินงานสําหรับ ป พ.ศ. 2550 จํานวน  301.55 ลานบาท  เนื่องจาก 
1. กําไรจากการดําเนินงานที่เปนตัวเงิน จํานวน  324.87  ลานบาท  

- กําไรสุทธิสําหรับป พ.ศ. 2550 จํานวน 183.80 ลานบาท 
- คาใชจายที่ไมเปนตัวเงิน จํานวน 141.07 ลานบาท (เชน คาเส่ือมราคาและสิทธิการเชา 93.67 

ลานบาท, สินคาสูญหาย 28.92 ลานบาท, ขาดทนุจากสินคาเส่ือมสภาพและเคลื่อนไหวชา 
11.29 ลานบาท และบริจาคสินคา 4.75 ลานบาท) 

2. เงินสดลดจากลูกหนี้เพิ่มข้ึน จํานวน 10.30 ลานบาท  
3. เงินสดเพิ่มจากเจาหนี้การคาและตั๋วเงินจายเพิ่มข้ึน  จํานวน 212.23 ลานบาท 
4. เงินสดลดจากสินคาคงเหลือเพิ่มข้ึน จํานวน 264.03 ลานบาท สวนใหญเปนหนังสือตางประเทศที่

บริษัทฯ เพิ่งไดรับเปนผูแทนจําหนายหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ (ELT) เปนปแรก 
5. เงินสดเพิ่มจากคาใชจายคางจายเพิ่มข้ึน 23.08 ลานบาท สวนใหญเปนคาเชา คาบริการ ของสาขา

คางจาย ซึ่งเพิ่มข้ึนตามจํานวนสาขาที่เปดเพิ่มข้ึน 
6. เงินสดเพิ่มจากหนี้สินหมุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึน จํานวน 23.56 ลานบาท โดยสวนหนึ่งเกิดจากการขาย

คูปองแทนเงินสด (Gift Coupon) สําหรับซื้อสินคาในรานซีเอ็ดบุคเซน็เตอรเพิ่มข้ึน 

กระแสเงินสดใชไปจากกิจกรรมการลงทุนในป พ.ศ. 2550 จํานวน (107.92)  ลานบาท เนื่องจาก 
การซื้อทรัพยสิน จํานวน 106.67 ลานบาท   

กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินใน ป พ.ศ. 2550  จํานวน  (185.54) ลานบาท  เนื่องจาก 
1. เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารลดลง จํานวน 2.01 ลานบาท 
2. จายเงินปนผล จํานวน 194.18 ลานบาท 
3. เงินสดรับจากการใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิของผูถือหุน จํานวน 10.65 ลานบาท  
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12.3 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

คาตอบแทนจากการสอบบัญชี   บริษัทฯ และบริษัทยอยไดจายคาตอบแทนการสอบบัญชี  สําหรับ
รอบบัญชีป พ.ศ. 2550  ใหแกบริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด  ในอัตราคาสอบบัญชีรวมทั้งส้ิน 655,000.00 
บาท  ทั้งนี้ผูสอบบัญชไีมมีสวนเกี่ยวของกับบริษัทฯ ในดานอ่ืนๆ อีกนอกจากการสอบบัญชีเทานั้น 

คาบริการอื่น   บริษัทฯ และบริษัทยอยไมไดจายคาตอบแทนของงานบริการอื่น  ใหแกบริษัท สํานักงาน 
เอ เอ็ม ซี จํากัด  สําหรับรอบบัญชีป พ.ศ. 2550  
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13. ขอมูลอ่ืนที่เก่ียวของ 
ช่ือ สถานที่ต้ังของบริษัทยอย  

ช่ือ บริษัท ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร จํากัด 
ที่ตั้งสํานักงาน   เลขที่ 1858/87-90 ชั้น 19 อาคารเนชั่นทาวเวอร ถนนบางนา-ตราด กม. 4.5 แขวงบางนา  

เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 
โทรศัพท 0-2739-8000  
โทรสาร 0-2751-5999 
ประเภทธุรกิจ บริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจ 
ทุนจดทะเบียน       มีทุนจดทะเบียน และเรียกชําระแลวจํานวน 100,000 บาท เปนหุนสามัญ 10,000 หุน  

มูลคาหุนละ 10 บาท  สัดสวนเงินลงทุนอัตรารอยละ 99.93 
 

ช่ือ สถานที่ต้ังของบริษัทรวม  

ช่ือ บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด   
ที่ตั้ง เลขที่ 77/111 อาคารสินสาธรทาวเวอร ชั้น 26 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตนไทร  

เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600  
โทรศัพท 0-2862-1396-9   
โทรสาร 0-2862-1395 
ประเภทธุรกิจ สํานักพิมพผูผลิตวารสาร และหนังสือ สําหรับวิศวกร   
ทุนจดทะเบียน       ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวจํานวน 400,000 บาท เปนหุนสามัญ  4,000 หุน  

มูลคาหุนละ 100 บาท สัดสวนเงินลงทุนอัตรารอยละ 25 
  
ชื่อ บริษัท เพลินพัฒน จํากัด 
ที่ตั้ง เลขที่ 33/39-40 หมูที่ 17  ถนนสวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 

10170 
โทรศัพท 0-2885-2670-5 
โทรสาร 0-2885-2670-5 ตอ 1201 
ประเภทธุรกิจ สถาบันการศึกษาเอกชน  โดยดําเนินกิจการ โรงเรียนเพลินพัฒนา ซึ่งเปนโรงเรียนระดับ

เตรียมอนุบาล จนถึงมัธยมปลาย 
ทุนจดทะเบียน       ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวจํานวน 170,000,000 บาท เปนหุนสามัญ 17,000,000 หุน 

มูลคาหุนละ 10 บาท ซึ่งมีทุนชําระแลวเทากับ 169,350,000 บาท  สัดสวนเงินลงทุนอัตรา
รอยละ 48.82 
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บุคคลอางอิงอื่น ๆ  

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

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท 0-2229-2800, 0-2654-5599 
โทรสาร 0-2359-1262-3 
  
ผูสอบบญัชี  นางสาวสุกัญญา  สุธีประเสริฐ   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5063 และ/หรือ 
 นางสาวประภาศรี  ลีลาสุภา       ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 
ที่ตั้ง บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด 
 ชั้น 19 ยูนิต 4 อาคารสีลมคอมเพล็กซ  

191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทรศัพท 0-2231-3980-7 
โทรสาร 0-2231-3988 
  
ที่ปรึกษากฎหมาย สํานักงาน ชวน แอนด แอสโซซิเอทส ทนายความ 
ที่ตั้ง 1153/44 ซอยลาดพราว 101 ถนนลาดพราว แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะป  กรุงเทพฯ 10240  
โทรศัพท 0-2731-5337, 0-2731-5338  และ 0-2731-5758 
โทรสาร 0-2731-5759 
  
ผูแทนผูถอืหุนกู ---ไมมีหุนกู--- 
ที่ปรึกษาหรือผูจัดการภายใตสัญญาการจัดการ  ---ไมมี--- 
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สวนท่ี 3 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 “ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว  และดวยความระมัดระวังใน
ฐานะกรรมการบริหารของบริษัทฯ  หรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา  ขอมูล
ดังกลาวถูกตองครบถวน  ไมเปนเท็จ  ไมทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด  หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ  
นอกจากนี้  ขาพเจาขอรับรองวา 

1. งบการเงินและขอมูลทางการเงิน  ที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป  ไดแสดงขอมูลอยาง
ถูกตองครบถวน  ในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน  ผลการดําเนินงาน  และกระแสเงินสดของบริษัทฯ 

2. ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทฯ มีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี  เพื่อใหแนใจวาบริษัทฯ ได
เปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทฯ  และบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว  รวมทั้ง
ควบคุมดูแลใหมีการปฏิบตัิตามระบบดังกลาว 

3. ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี  และควบคุมดูแลใหมีการ
ปฏิบัติตามระบบดังกลาว  และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2550  ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แลว  ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรอง  
และการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน  รวมทั้งการกระทําที่มิชอบ  ที่อาจมี
ผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯ  

ในการนี้เพื่อเปนหลักฐานวา  เอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุด
เดียวกัน  ขาพเจาไดมอบหมายใหนายทนง  โชติสรยุทธ  เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย  หาก
เอกสารใดไมมีลายมือชื่อของนายทนง  โชติสรยุทธ  กํากับไว  ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรอง
ความถูกตองของขอมูล” 

ช่ือ ตําแหนง ลายมือช่ือ 

1. นายทนง  โชติสรยุทธ กรรมการผูจัดการ  

2. นายวิบูลยศักดิ์  อุดมวนิช 
 

รองกรรมการผูจัดการ, เลขานุการ
คณะกรรมการ และเลขานุการบริษัทฯ  

3. นายพงษศักดิ์  ศิวะภัทรกําพล รองกรรมการผูจัดการ  

4. นางสาวอารี    แซอ้ึง ผูอํานวยการฝายบัญชี  

ช่ือผูรับมอบอํานาจ ตําแหนง ลายมือช่ือ 

นายทนง  โชติสรยุทธ กรรมการผูจัดการ  
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“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว  และดวยความระมัดระวังใน
ฐานะกรรมการบริษัทฯ  ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาว  ไมถูกตองครบถวน  เปนเท็จ  ทําใหผูอ่ืน
สําคัญผิด  หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

ในการนี้เพื่อเปนหลักฐานวา  เอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว  และไม
มีเหตุผลอันควรสงสัยวาขอมูลดงักลาวไมถูกตองครบถวน  เปนเท็จ  ทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด  หรือขาดขอมูลที่ควร
ตองแจงในสาระสําคัญ  ขาพเจาไดมอบหมายใหนายทนง  โชติสรยุทธ  เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุก
หนาดวย  หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของนายทนง  โชติสรยุทธ  กํากับไว  ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่
ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว” 
 

ช่ือ ตําแหนง ลายมือช่ือ 

1.   นายสมบูรณ ชินสวนานนท ประธานกรรมการ  

2.   นายสาโรช ล้ําเลิศประเสริฐกุล กรรมการ  

3.   นายประวิทย ตันติวศินชัย กรรมการ  

4.   นายไพรัช สิฏฐกุล กรรมการ  

5.   นายวัฒนา เชียงกูล กรรมการ  

6.   นายวรสิทธ์ิ  โภคาชัยพัฒน กรรมการ  

 7.   นายคเชนทร เบญจกุล กรรมการ  

8.   รศ.ยืน ภูวรวรรณ กรรมการ  

 9.   นายสุเมธ ดํารงชัยธรรม กรรมการ  

  10. นายยงศักดิ์ เอกปรัชญาสกุล กรรมการ  
  
 

ช่ือผูรับมอบอํานาจ ตําแหนง ลายมือช่ือ 

นายทนง  โชติสรยุทธ กรรมการผูจัดการ 
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รายชื่อคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ประกอบดวย 22 ทาน ดังนี ้

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง อาย ุ
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
การอบรมจาก IOD 

จํานวนการถือ
หุนในบริษัท  

(หุน)** 

ความสมัพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร 

ประวตัิการทํางาน 

1. นายสมบูรณ  ชินสวนานนท  
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

 
 
 

 

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

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาไฟฟา 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

155,842 ไมมี 2548 - ปจจุบัน 
 
2538 - 2548  
 
2547 - ปจจุบัน 
 
2538 - 2542 

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
กรรมการและกรรมการอิสระ 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบนัการเงิน
ธนาคารแหงประเทศไทย 
รองกรรมการผูจัดการ 
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 

2.   นายสาโรช  ล้ําเลิศประเสริฐกุล 
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ 

45 - บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- Director Certification Program (DCP) 

ไมมี ไมมี 2542 - ปจจุบัน    
 
2543 - ปจจุบัน    
 
2537 - ปจจุบัน 

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

3.   นายประวิทย  ตันติวศินชัย   
กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ 

51 - ประกาศนียบัตรบัณฑิต การสอบบัญชี 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- Director Accreditation Program (DAP) 

ไมมี ไมมี 2542 - ปจจุบัน 
       
2537 - ปจจุบัน 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 
บจก. เอ็ม เค เรสโตรองต  

4.    นายไพรัช  สิฏฐกุล 
กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ 

58 - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาไฟฟา 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- Director Accreditation Program (DAP) 
 

6,405,166** ไมมี 2548 - ปจจุบัน 
 
2517 - 2548 
2545 - ปจจุบัน 
 
2542 - 2545 
 
2540 - 2542 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น 
กรรมการ บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น 
วิศวกรระดับ 11  ฝายบํารุงรักษาไฟฟา 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
ผูจัดการกองบํารุงรักษา  
โรงไฟฟาพลังงานความรอน 
ผูจัดการกองวิศวกรรรมบํารุงรักษาไฟฟาโรงไฟฟา
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
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ชื่อ-สกุล/ตําแหนง อาย ุ
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
การอบรมจาก IOD 

จํานวนการถือ
หุนในบริษัท  

(หุน)** 

ความสมัพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร 

ประวตัิการทํางาน 

5.    นายวัฒนา  เชียงกูล 
กรรมการอิสระ 

55 
 

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาไฟฟา 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- Director Accreditation Program (DAP) 

5,216,992 
 

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

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

6.   นายวรสิทธิ์  โภคาชัยพัฒน  
      กรรมการอิสระ 

44 - คอมพิวเตอรและการบริหารระบบขอมูล, Bentley 
College, Massachusetts, USA 

- เศรษฐศาสตรและการบริหารธุรกิจ  Carnegie-
Mellon University, Pennsylvania, USA 

- Director Certification Program (DCP) 

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

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

7.  นายคเชนทร  เบญจกุล 
กรรมการอิสระ 

30 - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตรและ
การเงิน  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาอุตสาหการ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- Director Accreditation Program (DAP) 

354,000   ไมมี 2548 - ปจจุบัน 
2549 - ปจจุบัน 
2543 - 2547  
 
2543 - 2543 

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

8. รศ.ยืน  ภูวรวรรณ 
       กรรมการ 

57 - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรม
อุตสาหการ)สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) 

- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   (วิศวกรรมไฟฟา)  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาไฟฟา 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

13,174,940** ไมมี 2533 - ปจจุบัน 
2545 - ปจจุบัน 
 
2546 - ปจจุบัน 
 
2534 - 2543 

กรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
รองอธิการบดี ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ที่ปรึกษาสํานักบริการคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ผูอํานวยการ สํานักบริการคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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ชื่อ-สกุล/ตําแหนง อาย ุ
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
การอบรมจาก IOD 

จํานวนการถือ
หุนในบริษัท  

(หุน)** 

ความสมัพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร 

ประวตัิการทํางาน 

9.  นายสุเมธ  ดํารงชัยธรรม 
กรรมการ 

43 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาการเงิน  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาบริหารทั่วไป   
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

- วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาบริหารงานกอสราง  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 

- เศรษฐศาสตรบัณฑิต  นโยบายการเงนิและการ
คลังสาธารณะ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- Director Accreditation Program (DAP) 
- Role of the Compensation Committee (RCC) 

ไมมี 
(ตัวแทนจาก   
ผูถือหุน 
รายใหญ) 

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

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

10.  นายยงศักดิ์ เอกปรัชญาสกุล 
กรรมการ 

49 - 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 

54 - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาไฟฟา 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- Director Certification Program (DCP) 

14,849,742 ** คูสมรสของ 
นางมณฑลี       
โชติสรยุทธ 

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

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



บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                      

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2550 (แบบ 56-1)                                                                                                                                                                เอกสารแนบ 1 หนา 98 
 

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง อาย ุ
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
การอบรมจาก IOD 

จํานวนการถือ
หุนในบริษัท  

(หุน)** 

ความสมัพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร 

ประวตัิการทํางาน 

12. นายวิบูลยศักดิ์  อุดมวนิช 
กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ  
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม และ
เลขานุการบริษัทฯ 

53 - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาไฟฟา 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- Director Accreditation Program (DAP) 
 

3,700,285**   ไมมี ปจจุบัน 
 
2546 - ปจจุบัน 
2530 - ปจจุบัน 
 
2528 - 2530 
 

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

13. นายพงษศักดิ์  ศิวะภัทรกําพล 
กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ 
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

55 - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาไฟฟา 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- Director Accreditation Program (DAP) 
 

10,850,842   ไมมี 2536 - ปจจุบัน 
 
2533 - 2536 
 

กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
กรรมการและบรรณาธิการบริหารฝายวารสาร
ไมโครคอมพิวเตอร บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 

14.  นางมณฑลี  โชติสรยุทธ 
      ผูชวยกรรมการผูจัดการ  
      สายงานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร 

49 - การศึกษาศาสตรบัณฑิต   
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตปทุมวัน 

ไดนําจํานวน
หุนไปรวมกับคู
สมรส 

คูสมรสของ       
นายทนง       
โชติสรยุทธ 

2539 - ปจจุบัน  
  
 
2536 - 2541 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
สายงานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
บรรณาธิการฝายตําราและหนังสือเชิงวิชาการ  
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 

15.  นางกาญจนา  เจริญวงษ 
      ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
      สายงานขายและจัดจําหนาย 
 

50 - วิทยาศาสตรบัณฑิต (บัญชี) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

193,600      ไมมี 2541 - ปจจุบัน 
                  
          
2534 - 2538 
 
2524 - 2534 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
สายงานขายและจัดจําหนาย 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายบริหารกลาง 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 
บจก. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
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ชื่อ-สกุล/ตําแหนง อาย ุ
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
การอบรมจาก IOD 

จํานวนการถือ
หุนในบริษัท  

(หุน)** 

ความสมัพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร 

ประวตัิการทํางาน 

16.  นางนุชนารถ  กองวิสัยสุข 
      ผูชวยกรรมการผูจัดการ                  
      สายงานวารสาร 

53 - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)   
- มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

1,533,800    ไมมี 2544 - ปจจุบัน 
 
 
2542 - 2543 
 
 
2522 - 2542 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ     
สายงานวารสาร 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
ผูอํานวยการกลุมวารสารดานอิเล็กทรอนิกส และ
อุตสาหกรรม  
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
ผูจัดการโฆษณากลุมวารสารดานอิเล็กทรอนิกส  
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 

17.  นางสาวสจิพัฒน  พุมพึ่งพุทธ 
      ผูอํานวยการฝายการเงิน 

44 - บริหารการจัดการบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

143,840 ไมมี 2547 - ปจจุบัน 
 
2534 - 2546 
 

ผูอํานวยการฝายการเงิน 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
ผูจัดการแผนกการเงิน 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 

18.   นางสาวอารี  แซอึ้ง 
      ผูอํานวยการฝายบัญชี 

36 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา 
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต การสอบบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี)   
- สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

ไมมี ไมมี 
 

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

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

19.  นายสันต สิมะสุวรรณรงค* 
ผูอํานวยการฝายวิจัยและพัฒนาทาง
วิศวกรรม 

36 - วิศวกรรมศาสตร  สาขาวิศวกรรมการผลิต  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 

334,400 ไมมี 2546 - ปจจุบัน 
 
2540 - 2546 
 
2540 - 2540 
 

ผูอํานวยการฝายวิจัยและพัฒนาทางวิศวกรรม  
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
ผูจัดการฝายสารสนเทศ 
บจก. ไอทีซิตี้ 
ผูจัดการทั่วไป บจก. ไซเบอรซิตี้ 
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ชื่อ-สกุล/ตําแหนง อาย ุ
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
การอบรมจาก IOD 

จํานวนการถือ
หุนในบริษัท  

(หุน)** 

ความสมัพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร 

ประวตัิการทํางาน 

20.  นายวิโรจน ลักขณาอดิศร* 
ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาองคกร 

30 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขา
วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

50,900 ไมมี 2546 - ปจจุบัน 
 
2543 - 2546 
 
2541 - 2543 

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

21.  นายเอกสิทธิ์  วิวัฒนาประสิทธิ์* 
ผูอํานวยการฝายการจัดการ
สารสนเทศเชิงกลยุทธ 

36 - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

- วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  บานสมเด็จเจาพระยา 

 

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

ผูอํานวยการฝายจัดการสารสนเทศ 
เชิงกลยุทธ  บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
ผูจัดการอาวุโส ฝายการจัดการเทคโนโลยี และ
สารสนเทศ    
บจก. คอมพาส อีส อินดัสตรี 
เจาหนาที่ที่ปรึกษาอาวุโส 
บจ. ดีลอยท ทูช โทมัสสุ ไชยยศ 
นักวิเคราะหระบบเชิงกลยุทธ 
บมจ. บานปู 

22.  นายอภิชิต สวนอนันตภูมิ* 
ผูอํานวยการฝายโลจิสติกส 

29 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาการเงิน  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขา
วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

 

29,120 ไมมี 2547 - ปจจุบัน 
 
2546 - 2547 
 
2545 – 2546 
 
2542 - 2545 

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

หมายเหตุ   * เปนผูบริหารที่ไมอยูในนิยามในประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. 
                ** จํานวนการถือหุนในบริษัทฯ  ของกรรมการและผูบริหาร ไดรวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่เกี่ยวของตามมาตรา 258 ดวย 
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รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม ที่เปนผูบริหารของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม   
และบริษัทที่เกี่ยวของ และกรรมการที่มาจากผูถือหุนรายใหญ 
 

รายช่ือบริษัท 
บมจ. 

ซีเอ็ดยูเคช่ัน 

บริษัทยอย 
ซีเอ็ดบุค     
เซ็นเตอร 

บริษัทรวม 
M&E 

บริษัทรวม 
เพลินพัฒน 

ผูถือหุนรายใหญ 
บมจ. จีเอม็เอ็ม 

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

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการ  บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)  มีมติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  จํานวน     
3  ทาน  โดยมี  นายสาโรช  ล้ําเลิศประเสริฐกุล  เปนประธานกรรมการตรวจสอบ  นายประวิทย  ตันติวศินชัย  
และนายไพรัช  สิฏฐกุล  เปนกรรมการตรวจสอบ  ทั้งนี้  กรรมการตรวจสอบแตละทานไมไดเปนกรรมการบริหาร
หรือพนักงานของบริษัท  และมีนายวชิรธรรม  ศิริอาชาวัฒนา  เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดปฏิบตัิหนาที่อยางเปนอิสระ ตามขอบเขตอํานาจหนาที่ โดยไดรับความรวมมือ
จากกรรมการอิสระ ฝายบริหาร  ผูสอบบัญชี ฝายบัญชี  และแผนกตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ 
ตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุมภายใน  การบริหารจัดการความเสี่ยง  และการกํากับดูแลกิจการที่ดี  
เพื่อใหบริษัทฯ  มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ  มีการบริหารจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสมและ
ยอมรับได  และมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี  ตลอดจนการรายงานทางการเงินที่มีความถูกตอง  เชื่อถือได 

ในรอบป พ.ศ. 2550  คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมตามวาระจํานวน  5  คร้ัง  นอกจากนี้
กรรมการตรวจสอบไดจัดใหมีการประชุมกันเองระหวางกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และผูบริหารระดับสูง
ทางดานบัญชี การเงิน และตรวจสอบภายใน โดยไมมีกรรมการบริหารเขารวมประชุม แตอยูภายใตการรับรูของ
กรรมการบริหาร จํานวน 2 คร้ัง   โดยมีประเด็นที่มีสาระสําคัญดังนี้  

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป พ.ศ. 2550  คณะกรรมการตรวจสอบได
สอบทานงบการเงินรายไตรมาส  และงบการเงินประจําป พ.ศ. 2550   ของบริษัทกอนนําเสนอคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อใหม่ันใจไดวางบการเงินของบริษัท  ไดปฏบิัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป  รวมถึงการ
เปดเผยขอมูลใน   งบการเงินอยางถูกตอง  เพียงพอ  และทันเวลา โดยไดประชุมรวมกับผูสอบบัญชี  ฝายบริหาร  
ฝายบัญชี  และแผนกตรวจสอบภายในของบริษัทฯ  เพื่อพิจารณางบการเงินรายไตรมาส  และงบการเงินประจําป  
เพื่อสอบถามความถูกตองครบถวน  และการเปดเผยขอมูลที่เพียงพอ  ตลอดจนรายการปรับปรุงตางๆ ที่กระทบ
ตองบการเงิน ที่เปนสาระสําคัญ 

2. สอบทานการกํากับดูแลกิจการที่ดี  คณะกรรมการตรวจสอบไดกํากับดูแลใหมีการเปดเผยขอมูล
อยางเพียงพอและโปรงใส  การปฏิบัติตามขอกําหนดของหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของ  นอกจากนี้  
คณะกรรมการตรวจสอบไดทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี  และการสงเสริมใหบริษัทฯ มีบรรษัทภิบาล  
การบริหารจัดการที่ดี  โปรงใส  และสามารถตรวจสอบได  เพื่อสรางความเชื่อม่ันใหกับนักลงทุน  หนวยงานกํากับ
ดูแล  ผูมีสวนไดเสีย  และกอใหเกิดการเชื่อมโยงทางความคิดที่จะผลักดันใหเกิดประโยชนรวมกนั  

3. สอบทานการบริหารจัดการความเส่ียง  คณะกรรมการตรวจสอบไดกํากับดูแลการบริหารจัดการ
ความเส่ียงของบริษัท  เพื่อใหม่ันใจไดวาความเสี่ยงตางๆ ของบริษัทฯ  อยูในระดับที่ยอมรับได  โดย
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจําป พ.ศ. 2550  และรับทราบการ
ดําเนินการบริหารความเสี่ยงเปนระยะๆ 
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4. กํากับดูแลระบบการควบคุมภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบไดกํากับดูแลใหมีระบบการควบคุม
ภายในที่ดี  และมีประสิทธิภาพเพียงพอในการใชทรัพยากร  ดูแลปองกันทรัพยสิน  ลดความเสียหาย  การทุจริต  
และมีความเชื่อถือไดของขอมูลทางการเงิน  โดยผูสอบบัญชีไดเสนอความเห็นที่สอดคลองกนัวาไมพบประเด็น
ขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ  ที่มีผลกระทบตองบการเงิน 

5. กํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานแผนการตรวจสอบประจําป 
พ.ศ. 2550  อัตรากําลัง  รับทราบรายงานการปฏิบัติงานของแผนกตรวจสอบภายใน และเสนอแนวทางปรับปรุง
แกไขระบบการควบคุมภายในที่มีจุดออน  เพื่อใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี  มีประสิทธิภาพ   
คณะกรรมการตรวจสอบไดรวมสอบทานแผนการตรวจสอบประจําป พ.ศ. 2551  ซึ่งกําหนดบนพื้นฐานของการ
ตระหนักถึงความเส่ียงที่อาจจะเกิดข้ึนที่จะมีผลกระทบตองบการเงิน  และการดําเนินงานของบริษัทเปนหลัก     
ซึ่งไดรวมถึงแผนการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร  และระบบขอมูลสารสนเทศทางบัญชีและทางการเงิน  และ
ครอบคลุมประเด็นอ่ืนๆ ที่จะมีผลกระทบตอการดําเนินงาน 

6. สอบทานนโยบายทางบัญชีการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานนโยบายทางบัญชีการเงิน 
รวมกับกรรมการอิสระ ผูบริหาร ฝายบัญชีและการเงิน แผนกตรวจสอบภายใน เพื่อทบทวนนโยบาย และการ
ปฏิบัติทางดานบญัชี การประมาณการ และกําหนดตัวชี้วัดตาง ๆ เพื่อใหสามารถวัดผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 
ไดชัดเจนย่ิงข้ึน 

7. คัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบญัชี  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี  
พิจารณาความเปนอิสระของผูสอบบัญชี  และกําหนดคาตอบแทนที่เหมาะสม  เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ 
ใหขออนุมัติตอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนแตงตั้งเปนผูสอบบัญชี  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การจัดทําและเปดเผยขอมูลทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกตอง 
ครบถวน เชื่อถือได และบริษัทฯ ไดปฏิบัติตามขอกําหนดตาง ๆ ของหนวยงานกํากับดูแล นอกจากนัน้ ระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัท  ไมมีรายการที่กระทบตอบริษัทที่เปนสาระสําคัญ  และไดรายงานผลตอคณะกรรมการ
บริษัทฯ แลว 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือก และเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ
ขออนุมัติตอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน ใหแตงตั้งผูสอบบญัชี บริษทัสํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด เปนผูสอบบัญชี
ของบริษัทฯ ในป พ.ศ. 2551 

             
 
 
 
 
    (นายสาโรช  ล้ําเลิศประเสริฐกุล) 
       ประธานกรรมการตรวจสอบ 

17 มีนาคม  2551 
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เอกสารแนบ 3 รายงานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

รายงานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
 

คณะกรรมการ  บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)  แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน ซึ่งประกอบดวยกรรมการบริษัทฯ จํานวน 3 ทาน โดยมี นายสมบูรณ  ชินสวนานนท กรรมการอิสระ
เปนประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน นายวรสิทธ์ิ  โภคาชัยพัฒน กรรมการอิสระ และ นายสุเมธ  
ดํารงชัยธรรม กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร โดยในป พ.ศ. 2550 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
ไดประชุมรวมทั้งส้ิน 2 คร้ัง  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน มีขอบเขต  หนาที่  และความรับผิดชอบตามที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไดแก การกําหนดวิธีการ ทําหนาที่สรรหา กรรมการ กรรมการผูจัดการ 
พรอมทั้งจัดทําแผนการสืบทอดตําแหนง และกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน  

สําหรับการสรรหากรรมการ  ผูบริหาร  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนไดดําเนินการ  
สรรหา คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด และไมขัดตอขอกําหนดของ
หนวยงานกํากับดูแล ในป พ.ศ. 2550 คณะกรรมการสรรหาฯ ไดพิจารณา  เสนอตอวาระการเปนกรรมการ
ตรวจสอบทั้งคณะ เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณา นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ยังเปดโอกาสใหผู
ถือหุนรายยอยเสนอรายชื่อผูมีคุณสมบัติ  เปนการลวงหนาจากผูถือหุนสวนนอย  ผานทางชองทางติดตอของ
บริษัทฯ เพื่อใหคณะกรรมการสรรหาไดพิจารณา 

สําหรับการพิจารณาผลตอบแทน ของคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ซึ่งไดเปดเผยรายละเอียดใน
รายงานประจําป ในหัวขอคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
ไดพิจารณาใหสอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบ สภาพแวดลอม สภาวะเศรษฐกิจ และอางอิงกับธุรกิจใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน  

 
 
 
 
 
 
 

(นายสมบูรณ    ชินสวนานนท) 
     ประธานกรรมการสรรหา 
               และพิจารณาผลตอบแทน 
          9 มีนาคม 2551 




