
 
รายงานประจําป 
ANNUAL REPORT 

2 5 4 3 
2 0 0 0 
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
SE-EDUCATON PUBLIC COMPANY LIMITED 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ซีเอ็ด 
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ขายปลีก 76
ขายสง 16
โฆษณาและ 6
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1. ขอมูลท่ัวไป 
 

 1.1   ชื่อ สถานที่ต้ังสํานักงานใหญ ประเภทธุรกิจ  
บริษัท: ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
สํานักงานใหญที่ : 46/87-90 ช้ัน 19  อาคารเนชั่นทาวเวอร 
 ถนนบางนา-ตราด  แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260  
โทรศัพท: 751-5888,  325-1111  โทรสาร : 751-5999,  325-3333       
โฮมเพจ:   http:\\ www.se-ed.com                              ประกอบธุรกิจ :  สิ่งพิมพ      
เลขทะเบียนบริษัท :  102 

 บริษัทมีทุนจดทะเบียน  จํานวน 500.00 ลานบาท เปนหุนสามัญ 50 ลานหุน มูลคาหุนละ  10.00 
บาท เรียกชําระแลวจํานวน  210.99 ลานบาท  

 

1.2  ชื่อ สถานที่ต้ังของบริษัทยอย  
บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด   
สํานักงาน เลขที่ 94 ซอยกรุงธนบุรี 6 ถนนกรุงธนบุรี  
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600  
โทรศัพท : 437-2884      โทรสาร : 438-1189  
ประเภทธุรกิจ : สํานักพิมพผูผลิตวารสารเทคนิคและคูมือวิศวกร   

 บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวเปนหุนสามัญ  4,000 
  หุน มูลคาหุนละ 100.00 บาท สัดสวนเงินลงทุนอัตรารอยละ 25 

   

1.3 บุคคลอางอิงอื่น ๆ 
 นายทะเบียนหุน บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย)จํากัด 

62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ช้ัน 4, 6-7 ถนนรัชดาภิเษก แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทร. 359-1200-01 โทรสาร. 359-1259 

  ผูสอบบัญชี นายสมชาย  คุรุจิตโกศล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาติเลขท่ี 3277 
   บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด 
   ช้ัน 19 ราชเทวีทาวเวอร 77 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
   โทร. 653-8091-3 โทรสาร. 653-8090 
  ท่ีปรึกษากฏหมาย สํานักงาน ชวน แอนด แอสโซซิเอทส ทนายความ 
   4/1482 ช้ัน 3-5 ถนนนวมินทร แขวงคลองกุม เขตบึงกุม 
   กรุงเทพฯ 10230 
  ผูแทนผูถือหุนกู ---ไมมีหุนกู---  
  ท่ีปรึกษาหรือผูจัดการภายใตสัญญาการจัดการ  ---ไมมี--- 
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2.    ขอมูลทางการเงินโดยสรปุของบริษัท 
ความสามารถในการทํากําไร และประสิทธิภาพในการดําเนินงานสําหรับ 3  ปที่ผานมา   และงวดลาสุด 

                ตารางสรุปอัตราสวนทางการเงิน 
อัตราสวนทางการเงิน สูตรการคํานวณ  2543 2542 2541 2540 

อัตราสวนสภาพคลอง (LIQUIDITY RATIO)      
อัตราสวนสภาพคลอง  สินทรัพยหมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน เทา 1.14 1.41 1.84 1.69 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เงินสดและเงินฝากธนาคาร + หลักทรัพยในความตองการ      

 ของตลาด +ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ) / หนี้สินหมุนเวียน เทา 0.77 1.01 1.13 0.71 
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน / หนี้สินหมุนเวียนเฉลีย่ รอบ 0.6 0.84 0.61 0.47 
อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การคา ขายสุทธิ / ( ลูกหนี้การคากอนหนี้สงสัยจะสูญ +      

 ตั๋วเงินรับการคา ) (เฉลี่ย) รอบ 3.28 2.64 2.50 3.49 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 360 / อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา วัน 110 136 144 103 
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ ตนทุนขาย / สินคาคงเหลือ ( เฉลี่ย ) เทา 6.56 5.22 4.27 3.79 
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย 360 / อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลอื วัน 55 69 84 95 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ ซื้อหรือตนทุนขาย / (เจาหนี้การคา + ตั๋วเงินจายการคา) เฉลี่ย เทา 3.87 3.99 5.22 5.44 
ระยะเวลาชําระหนี ้ 360 / อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี ้ วัน 93 90 69 66 
Cash Cycle ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย + ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย  วัน 72 115 159 132 

  - ระยะเวลาชําระหนี้      

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร ( PROFITABILITY RATIO )      
อัตรากําไรขั้นตน กําไรขั้นตน / ขายสทุธิ  % 30.73 31.68 29.47 36.93 
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน กําไรจากการดําเนินงาน / ขายสุทธ ิ % 5.88 0.16 -4.13 5.88 
อัตรากําไรอื่น กําไรที่ไมไดจากการดําเนินงาน / รายไดรวม % 13.37 0.12 - 0.05 
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน / กําไรจากการดําเนินงาน % 257.07 140.15 352.38 193.50 
อัตรากําไรสุทธิ กําไรสุทธิ / รายไดรวม % 5.77 0.27 -3.97 11.17 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน กําไรสุทธิ / สวนของผูถือหุน (เฉลี่ย) % 18.69 0.65 -8.07 14.14 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)  (ไมรวมสวนไดเสียของบริษัทรวม)     
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย กําไรสุทธิ / สินทรัพยรวม (เฉลีย่) % 9.55 0.32 -3.93 6.12 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (กํารไรสุทธิ + คาเสื่อมราคา ) / สินทรัพยถาวรสุทธิ (เฉลี่ย) % 42.46 15.13 2.85 27.10 
อัตราการหมุนของสินทรัพย รายไดรวม / สินทรัพยรวม (เฉลีย่) เทา 1.65 1.19 0.99 1.05 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงนิ (FINANCIAL POLICY RATIO)      
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน หนี้สินรวม / สวนของผูถือหุน เทา 0.85 1.07 0.93 1.21 
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน + ดอกเบี้ยจายจากการ      

 ดําเนินงาน + ภาษี / ดอกเบี้ยจายจากการดําเนินงานและลงทุน เทา 26.02 11.39 3.89 3.75 
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน / (การจายชําระหนี้สิน +       

 รายจายลงทุน + ซื้อสินทรัพย + เงินปนผลจาย) เทา 0.96 1.06 0.53 1.11 
อัตราการจายเงินปนผล เงินปนผล / กําไรสุทธิ % 31.13 - -78.30 58.30 
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3.   ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
  3.1   ลักษณะการดําเนินงานของบริษัท(ลักษณะของรายได)  
      สามารถแยกเปน   4   ลักษณะดังนี้ 

- จําหนายหนังสือและวารสารในลักษณะขายปลีก  ผานรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  ซึ่งเปนรานหนังสือของ
บริษัทฯ 

- ผลิตและจําหนายหนังสือ และวารสารเชิงวิชาการ  บริษัทฯ เปนผูจําหนายหนังสือเชิงวิชาการให
หนวยงานและสํานักพิมพอื่น  เพื่อจําหนายใหกับรานหนังสือทั่วไป 

- รับจางโฆษณา  เพื่อจัดลงในวารสารรายเดือน 7 ฉบับที่บริษัทฯผลิตขึ้น 
- รับจางพิมพ  จําหนายอุปกรณและเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส  และรายไดอื่นๆ 

 มูลคารายไดรวมการจําหนายผลิตภัณฑหลักจําแนกตามผลิตภัณฑ (จําหนายในประเทศ) 
รายไดจากการขาย 

และบริการ ป 2543 ป 2542 ป 2541 ป 2540 

 พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % 
หนังสือ(รวมซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร) 1,087,660 92.66  715,230 88.20  567,345 89.05  548,234 81.53 
โฆษณา 53,324 4.54 39,567 4.88 36,527 5.73 85,543 12.72 

วารสาร 10,206 0.87 11,568 1.43 10,510 1.65 18,139 2.70 

อื่น ๆ 22,637 1.93 44,568 5.49 22,767 3.57 20,536 3.05 

รวมรายได 1,173,827 100.00 810,933 100.00 637,149 100.00 672,452 100.00 
 

3.2  ลักษณะผลิตภัณฑและบริการที่สําคัญของบริษัทฯ มีดังนี้ 

หนังสือเชิงวิชาการ  ปจจุบันบริษัทฯ เปนผูผลิตหนังสือเชิงวิชาการรายใหญของประเทศ โดยเปนผูนําตลาดใน
สาขาคอมพิวเตอร อิเล็คทรอนิกส วิศวกรรมศาสตรสาขาอื่นๆ หนังสือสงเสริมเยาวชนและหนังสือการบริหาร การ
จัดการ และหนังสือการพัฒนาตนเอง 

   วารสารเชิงวิชาการรายเดือน  ปจจุบันบริษัท ฯ เปนผูผลิตวารสารรายเดือน ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
จํานวน 7 ฉบับ ดังนี้ วารสารเซมิคอนคัดเตอรอิเล็กทรอนิกส,  Microcomputer, UpDATE, Hobby Electronics, 
Microcomputer User, Industrial Technology Review, และวารสาร Internet  

สัดสวนการจัดจําหนาย (3 ปท่ีผานมา) 
ประเภทการจัดจําหนาย 2543 2542 2541 2540 

ขายปลีกที่รานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร(ขายปลีก) 
ขายสงทั่วไป 
โฆษณาและจําหนายวารสาร 
 อื่น ๆ 

76 % 
16 % 

6 % 
2 % 

67 % 
20 % 

7 % 
6 % 

60 % 
27 % 
10 % 

3 % 

45 % 
36 % 
16 % 

3 % 
รวม 100 % 100 % 100 % 100 % 
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รานหนังสือซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร    ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร เปนธุรกิจขายปลีกหนังสือของบริษัทฯ ในลักษณะราน
หนังสือทั่วไปขนาดกลาง ซึ่งตั้งอยูในศูนยการคาช้ันนําตางๆ และสถาบันการศึกษา โดยเนนการเปนศูนยหนังสือสาระ
และบันเทิงสําหรับครอบครัวและคนทํางาน ไดเริ่มทะยอยเปดดําเนินการตั้งแตป 2534 จนถึงปจจุบัน ณ สิ้นป 2543 มี
ทั้งสิ้น  61 สาขา และรานเครือขาย 5 สาขา ไดแก        

 
สาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

 

สาขาโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร ซีคอนสแควร  
สาขาโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร มีนบุรี  
สาขาโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร สุขาภิบาล 1  
สาขาโลตัส ฟอรจูนทาวน 
สาขาโลตัส ศรีนครินทร  
สาขาโลตัส รามอินทรา  
สาขาโลตัส บางแค 
สาขาโลตัส พระราม4 
สาขาโลตัสแจงวัฒนะ 
สาขาโลตัส สุขุมวิท 50 
สาขาโลตัสหลักสี่ 
สาขาโลตัส พระราม 2 
สาขาคารฟูร เพชรเกษม       
สาขาคารฟูรรามอินทรา 
สาขาคารฟูร สุขาภิบาล 3 
สาขาคารฟูร แจงวัฒนะ  
สาขาคารฟู รัตนาธิเบศร 
สาขาคารฟูรพระราม 4 
สาขาเดอะมอลล บางกะป                         
สาขาเดอะมอลล บางแค  
สาขาเดอะมอลล งามวงศวาน 
สาขาฟวเจอรพารค บางแค  
สาขาฟวเจอรพารค รังสิต  
สาขาฟวเจอรมารทพระราม3 
ภาคกลาง 
สาขาโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร สระบุรี 
สาขาโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร สุพรรณบุรี 
สาขาโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร อยุธยา 
 
 
 

สาขาบิ๊กซี สมุทรปราการ 
สาขาบิ๊กซี หัวหมาก 
สาขาสีลมคอมเพล็กซ  
สาขาฟอรจูนทาวน  
สาขาอิมพีเรียลเวิลด สําโรง  
สาขาหลักสี่พลาซา (ปดช่ัวคราว) 
สาขาแคมปสวอลลค (ทอปสซูเปอรมารเก็ต) 
สาขาพันธทิพยพลาซา 
สาขาเซ็นทรัลซิต้ี บางนา 
สาขาเซ็นทรัล ปนเกลา 
สาขาเซ็นทรัลพลาซารัชดา-พระราม3     
สาขามาบุญครอง 
สาขาไอที มอลล  
สาขาแม็คโคร ถ.นราธิวาสราชนครินทร  
สาขาเสรีเซ็นเตอร  
สาขาสยามเซ็นเตอร  
สาขาเนชั่นทาวนเวอร 
ศูนยหนังสือราชมงคลเทคนิคกรุงเทพฯ 
ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยสยาม        
ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
สาขานิดา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สาขาโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร ขอนแกน 
สาขาโลตัส โคราช 
สาขาเดอะมอลล โคราช 
รานเครือขายซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร 
-  ศูนยหนังสือบุรีรัมย  
- ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยขอนแกน 
สาขาซุนเฮง ศรีษะเกษ 
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ภาคเหนือ 
สาขาโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร พิษณุโลก 
สาขาโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร เชียงใหม 
รานเครือขายซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร 
-  ศูนยการศึกษาซีเอ็ม เชียงใหม 
-  ศรีไกรลาศ บุคเซ็นเตอร  นครสวรรค 
ภาคใต 
สาขาโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร นครศรีธรรมราช 
สาขาโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร สุราษฎรธานี 
สาขาไดอานาดีพารทเมนทสโตร หาดใหญ 

  สาขาบิ๊กซี หาดใหญ 
รานเครือขายซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร 
- โลตัส  ภูเก็ต 

ภาคตะวันออก 
สาขาโลตัสซูเปอรเซ็นเตอร พัทยา  
สาขาโรบินสัน(ช้ันใตดิน) จันทบุรี 
สาขาแหลมทอง ระยอง       
 

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเปนผูบริหารพ้ืนที่ขายหนังสือในแม็คโครออฟฟตเซ็นเตอร 6 สาขา ไดแก 
 

สาขา ซีคอนสแควร  สาขา พระราม 3  
    สาขา ยูไนเต็ดเซ็นเตอร  สาขา ตะวันนา  
    สาขา RCA  สาขา พหลโยธิน  

สําหรับการจัดจําหนายวารสารนั้นในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  บริษัทฯจะติดตอกับสายสงหลายรายเพื่อ
กระจายวารสารไปยังรานคายอยในแตละพื้นที่  สวนในเขตตางจังหวัดบริษัทฯจะติดตอกับสายสงตางจังหวัด  เพื่อ
กระจายวารสารไปยังรานตัวแทนในแตละจังหวัดเพื่อกระจายสูรานยอยตอไป 
            บริษัทฯมีระบบการจัดจําหนายหนังสือที่ถือวาดีที่สุดรายหนึ่งในธุรกิจหนังสือของประเทศ และเปนผูพัฒนา
ระบบการจัดจําหนายที่เรียกวา Standing Order ขึ้นมา โดยบริษัทฯ ไดรับการคัดเลือกใหเปน สายสงดีเดนในความ
คิดเห็นของรานหนังสือ ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และเขตตางจังหวัด 2 ปซอน  (พ.ศ. 2537 และ 2538 ซึ่งเปนการสํารวจครั้ง
ลาสุด) จากการสํารวจโดยชมรมสงเสริมการจัดจําหนายหนังสือ(ชมรมสายสงหนังสือ)โดยประเด็นที่ไดรับการยอมรับ
จากธุรกิจรานหนังสือ คือ สินคาขายดี ระบบการจัดสงรวดเร็ว ระบบงานดี และมีการใหบริการเสริมแกรานคา 
 

3.3  การตลาดและภาวะการแขงขัน 

              การตลาด 

กลยุทธทางการตลาด  บริษัทฯ เปนผูบุกเบิกธุรกิจหนังสือเชิงวิชาการประเภท  How-to  มาตลอดระยะเวลา 27 
ป และมีภาพพจนที่ดีในฐานะผูนําทางดานหนังสือ และวารสารเชิงวิชาการ ดานเทคโนโลยีรายใหญของประเทศ  โดย
บริษัทฯ เนนในประเด็นตอไปนี้ 

- ใหความสําคัญในการวางแผนสรางและคัดเลือกหนังสือ  ใหเหมาะสมกับความตองการของตลาด  
จึงทําใหสินคาหลักของบริษัทฯ มีวงจรชีวิตอยูในตลาดยาวนานและสามารถทํากําไรในระยะยาวได 

- ใหความสําคัญในการคัดเลือกตนฉบับที่จะนํามาพิมพ ความถูกตองในการผลิต รวมทั้งคุณภาพ  การ
จัดทํารูปเลม  ความแข็งแรง  ทนทาน  กวามาตรฐานหนังสือทั่วไปใน 

       ทองตลาด 
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- บริษัทฯ  ไดรวมมือกับสํานักพิมพช้ันนําในตางประเทศ เชน  สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน แคนาดา  อังกฤษ  
เยอรมัน  สิงคโปร ฯลฯ     จึงทําใหสามารถคัดเลือกตนฉบับที่จะนํามาจัดทําเปนจํานวนมาก และสามารถ
จัดทําไดระยะยาวโดยไมมีปญหาเรื่องลิขสิทธิ์ 

- การที่บริษัทฯ  ไดดําเนินธุรกิจมานานกวา  27  ป  และยึดถือคุณภาพ บริการ  และความซื่อสัตยเปน
สําคัญจึงไดรับความเชื่อถือจากผูเขียน ผูอาน ผูลงโฆษณา และผูจัดจําหนาย เปนอยางดีทําใหบริษัทฯ 
มีภาพพจนที่ดี และสงผลใหสินคาของบริษัทฯไดรับการสนับสนุนและไดรับการยอมรับโดยงาย 

- สินคาสวนใหญเนนกลุมเปาหมายที่มีการศึกษา  มีกําลังซื้อ  และมีเนื้อหาที่จําเปนตอการทํางานการ
พัฒนาความรูความสามารถ จึงทําใหศักยภาพการเติบโตของตลาดเปนไปอยางตอเนื่อง  และไม
กระทบกับตนทุนการผลิตมากนัก นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังสามารถกําหนดราคาขายปลีกใหสอดคลอง
กับภาวะตนทุนจริงในการพิมพแตละครั้งได 

- บริษัทฯ เปนผูนําตลาดหนังสือคอมพิวเตอรโดยมีสวนแบงการตลาดประมาณ  70+% และยังเปนผูนํา
ตลาดดานหนังสืออิเล็กทรอนิกส  วิศวกรรมศาสตรสาขาตางๆ หนังสือบริหาร /การจัดการ/พัฒนา
ตนเอง 

- วารสารสวนใหญเปนผูนําตลาดในแตละสาขา เนนกลุมเปาหมายทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะ ซึ่งเปน
กลุมที่มีความจําเปนตองติดตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี     และผลิตภัณฑอยางใกลชิด จึงทํา
ใหฐานรายไดโฆษณาที่เขมแข็ง และยังมีศักยภาพการเติบโตโดยไดรับผลกระทบจากการแขงขันจาก
สื่ออื่นนอยมาก 

- เนนการพัฒนาชองทางการจัดจําหนายที่เหมาะสม เพื่อใหมีโอกาสถึงกลุมเปาหมายไดงายขึ้น และมี
การเสียหายลดนอยลง 

 

  นโยบายการตั้งราคา บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดราคาขายปลีกใหสอดคลองกับภาวะตนทุนจริงในระยะยาว  จึง
ทําใหไมไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงราคากระดาษมากนัก 

 

  การจําหนายและชองทางการจําหนาย  ดานการจัดจําหนายหนังสือ บริษัทฯ เปนผูจัดจําหนายสูรานหนังสือเอง
โดยตรงทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด และยังจําหนายผานทาง ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร ซึ่งเปนรานหนังสือของบริษัทฯ เอง
ดวย  และเปนผูบริหารพ้ืนที่ขายหนังสือในแม็คโครออฟฟซเซ็นเตอร รวมทั้งรานเครือขายซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร    

 

ลักษณะของลูกคา   
1. รานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรจํานวน 61 สาขา เปนรานหนังสือขายปลีก  เปนศูนยรวมสื่อความรูความบันเทิง

สําหรับครอบครวั นิสิตนักศึกษา  และคนทํางาน 
2. ลักษณะของลูกคาขายสง  คือกลุมรานหนังสือทั้งรายใหญ และรายยอยทั่วประเทศไมนอยกวา 700 

รานคา รองลงมาคือกลุมลูกคาอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร อิเล็กทรอนิกส ที่ใชบริการลงโฆษณาใน
วารสารของบริษัท  ทั้งนี้ลูกคาทั้งหมดของบริษัทฯ นี้มิไดเปนบริษัทในเครือ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ
เปนบริษัทที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ และไมมีขอผูกพันใดๆ กับบริษัทฯ ในอนาคต 
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ภาวะการแขงขัน  

ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน  สําหรับการดําเนินงานของบริษัทฯ เอง แมจะมีการชะลอตัวลงบางในป 
2540 ตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เนื่องจาก บริษัทฯ ยังคงเปนผูผลิตและจําหนายสงและปลีกหนังสือ
วิชาการรายใหญของประเทศ ธุรกิจวารสารและโฆษณาของบริษัทฯ ไดรับผลกระทบมาก เพราะเปนไปตามสภาวะ
ของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ที่สงผลทําใหรายไดโฆษณาลดลง สวนธุรกิจรานหนังสือซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรยัง
สามารถขยายสาขาไดอยางตอเนื่องดวยเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจเอง ดังนั้นบริษัทฯ จึงไดรับผลกระทบในภาพรวม
ไมมากนัก  อยางไรก็ดี แนวโนมธุรกิจหนังสือของบริษัทฯ ในระยะยาว ยังคงสามารถขยายตัวไดอยางตอเนื่องและ
มั่นคง 

โอกาสและอุปสรรค เนื่องจากภาครัฐบาลสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนไดรับการศึกษาที่สูงขึ้น เพื่อใหทันตอ
การพัฒนาของโลกสงผลใหความตองการในการใฝหาความรูใหมๆมีเพิ่มมากขึ้น และปริมาณความตองการหนังสือใน
ประเทศมีมากขึ้นดวย  เหลานี้เปนปจจัยที่ทําใหธุรกิจหนังสือและธุรกิจผลิตหนังสือและวารสารเชิงวิชาการสามารถ
ขยายตัวไดอยางตอเนื่อง ซีเอ็ดฯเปนผูผลิตและจําหนายหนังสือเชิงวิชาการรายใหญของประเทศรวมถึงมีบุคลากรที่มีความรู
และเชี่ยวชาญเชิงวิชาการอยูเปนจํานวนมาก ทําใหสามารถผลิตหนังสือสนองการเติบโตของตลาด และเพิ่มรายไดขึ้นอยาง
ตอเนื่อง 

ปจจัยสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จของธุรกิจ (Key Success Factors)  ปจจัยที่สงผลใหบริษัทฯ เปนบริษัท
สิ่งพิมพที่อยูในระดับแนวหนาของประเทศและมีบทบาทมากขึ้นในการดําเนินธุรกิจในอนาคตสามารถสรุปโดยสังเขป
ดังนี้ 

- มีนโยบายธุรกิจที่ชัดเจน และจําเปนตอการพัฒนาประเทศ     โดยตลอดนับแตเริ่มกอต้ัง บริษัทฯ ดําเนิน
ธุรกิจที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบุคคลากรของประเทศในสาขาที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด 
ดังนั้นจึงเติบโตไปไดอยางตอเนื่องตามการพัฒนาประเทศ และไมไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ
รุนแรงนัก  นอกจากนั้นยังทําใหภาพพจนของบริษัทฯ ชัดเจน เปนที่ยอมรับและไดรับความไววางใจจาก
ทุกฝายที่เกี่ยวของ 

- มีเคร่ืองมือและสวนประกอบทางธุรกิจที่เอ้ือตอการดําเนินธุรกิจในอนาคต เนื่องจากปจจุบันบริษัทฯ
ดําเนินธุรกิจที่มีสวนเกื้อหนุนกันไดมากทําใหมีโอกาสประสบความสําเร็จไดสูงขึ้น ที่สําคัญไดแก 

1.  บริษัทฯ มีสื่อเปนของตนเองในดานเทคโนโลยีวิทยาศาสตร รวมทั้งสามารถใชสื่อของ
ผูถือหุนของบริษัทฯ (บริษัท เนชั่นมัลติมีเดียกรุป จํากัด (มหาชน)) ไดในราคาตนทุนต่ํา 

2.  บริษัทฯ มีเนื้อหาสาระ(Content) เปนของตนเอง จากสิ่งพิมพประเภทความรูที่บริษัทฯ 
เปนผูผลิต 

3.  บริษัทฯ มีชองทางการจัดจําหนายและมีระบบการจําหนายเอง โดยผานรานซีเอ็ดบุค
เซ็นเตอร ซึ่งถือวาเปนชองทางการจัดจําหนายที่สําคัญและกระจายอยูตามชุมชนที่สําคัญทั่วประเทศ 
และมีระบบการจัดจําหนายที่ถือไดวาเปนระบบที่ดีที่สุดในธุรกิจนี้ 

    -       จํานวนและขนาดของคูแขงขัน ธุรกิจการเผยแพรความรูขอมูลขาวสารและธุรกิจสํานักพิมพ มี
แนวโนมที่สดใสและเติบโตอยางตอเนื่อง จึงมีผูประกอบการรายใหมเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา และเกิดการ
แขงขันกันขึ้นในธุรกิจแตยังมีไมมากนัก เนื่องจากธุรกิจดังกลาวเปนธุรกิจที่ตองใชเงินลงทุนสูง  
ประกอบกับตองมีบุคคลากรที่มีความรูความสามารถเฉพาะทางในการเขียนหนังสือเชิงวิชาการ 
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- สวนแบงการตลาด บริษัทฯเปนผูนําตลาดหนังสือคอมพิวเตอร โดยมีสวนแบงตลาดประมาณ 70%   
และยังเปนผูนําตลาดดานหนังสืออิเล็กทรอนิกส  วิศวกรรมศาสตรสาขาตางๆ  หนังสือบริหาร/การ
จัดการ/พัฒนาตนเอง 

- ความยาก/งายที่จะมีคูแขงขันรายใหม สภาพการแขงขันปจจุบันมีตัวอยางของผูประสบความสําเร็จใน
ธุรกิจสํานักพิมพและขอมูลขาวสารใหเห็นไดเดนชัดอยูหลายราย และเปนธุรกิจที่ยังมีอนาคตเติบโตได
อีกมาก  ดังนั้น จึงมีผูประกอบการรายใหมเกิดขึ้นอยูตลอดเวลาและมีการแขงขันกันพอสมควรในบาง
สาขา อยางไรก็ตาม  ในธุรกิจการเผยแพรความรูในสาขาที่บริษัทฯ ดําเนินงานอยู ยังมีการแขงขันกันไม
มากนัก 

- สินคาทดแทน การพัฒนาเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็วทั้งดานอุตสาหกรรมและธุรกิจ ทําใหเกิด
ความจําเปนที่จะตองเรียนรูสิ่งใหมพัฒนาความรูเพื่อความไมเสียเปรียบในการแขงขัน แตไมวา
เทคโนโลยีทางการสื่อสารจะกาวหนาไปไกลถึงไหน หนังสือก็ยังเปนสื่อเดียวที่ใหความรูไดสะดวก
ทุกที่ ทุกเวลา ราคาถูก และมีอายุยาวนาน 

- อํานาจตอรองของผูซื้อและผูขาย  จากการที่บริษัทฯ มีนโยบายการตั้งราคาขายปลีกใหสอดคลองกับ
ภาวะตนทุนจริงไดในการพิมพแตละครั้ง และประกอบกับผูซื้อเห็นความสําคัญของการเรียนรู และ
ตระหนักถึงความจําเปนในการนําวิชาการมาใชควบคูกับชีวิตเพื่อตามทันพัฒนาการของโลก อีกทั้งผู
ซื้อมีระดับการศึกษาเฉลี่ยที่สูงขึ้น และจะยิ่งสูงขึ้นในอนาคต ความตองการอานหนังสือจะเพิ่มมาก
ขึ้นตามระดับการศึกษา การจัดจําหนายหนังสือของบริษัทฯ จึงไมมีภาวะการตอรองราคาจากผูซื้อ 

 

  4.   ปจจัยความเสี่ยง 
 

          ปจจัยที่อาจทําใหเกิดความเสี่ยงตอการลงทุนของผูลงทุนหรือไดรับผลกระทบตอผูออกหลักทรัพย  มีดังนี้ 

4.1 ความเสี่ยงทางดานการละเมิดลิขสิทธ์ิหนังสือ   การผลิตหนังสือเชิงวิชาการตองซื้อลิขสิทธิ์จากนักเขียน
ในประเทศ  และตางประเทศเปนสวนใหญ   แมวาบริษัทฯ จะมีมาตรการในการปฏิบัติอยางเครงครัดและ
รัดกุมแลวก็ตาม   แตก็อาจมีความเสี่ยงที่จะถูกฟองรองกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ผูอื่นได เชน  นักเขียนหรือ
สํานักพิมพละเมิดลิขสิทธิ์มากอน และมอบหมายใหบริษัทฯ เปนผูจัดพิมพและ/หรือจัดจําหนายให  
บริษัทฯ ในฐานะผูพิมพ  หรือผูจัดจําหนาย  ก็อาจถูกฟองได  ซึ่งในกรณีนี้มีนอยมาก  และมูลคา
ผลกระทบไมมีนัยสําคัญ 

4.2 ความเสี่ยงทางดานชองทางการจัดจําหนาย   ชองทางการจําหนายสวนหนึ่งของบริษัทฯ มาจากการ
เปดรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรตามศูนยการคาช้ันนําและซูเปอรเซ็นเตอรทั่วไปทั้งกรุงเทพฯ และ
ตางจังหวัด  และมิไดผูกมัดหรือเปดทําการเฉพาะศูนยการคาใดศูนยการคาหนึ่ง  แตเปดกระจายอยู
หลายกลุมผูประกอบการ  เชน  กลุมเซ็นทรัล, กลุมเดอะมอลล, กลุมโรบินสัน, กลุมฟวเจอรปารค, 
กลุมโลตัสฯ, กลุมคารฟูร  และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฯลฯ  ซึ่งถาหากศูนยการคาดังกลาว
ประสบภัยหรือภาวะใดๆที่ไมสามารถเปดดําเนินการได บริษัทฯ ก็อาจสูญเสียรายไดบางสวนไป  แต
ความเสี่ยงดังกลาวก็สามารถลดลงไดเนื่องจากบริษัทฯ ไดทําประกันภัยตางๆไวอยางครอบคลุม 
ผลกระทบเชิงตัวเลข  มีภาวะเทากับราคาทุนของสินคาคงเหลือ ณ สาขา (หมายเหตุประกอบงบ
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การเงินขอ 7 ของป 2543  :  61.16 ลานบาท)   สทิธิการเชา (หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 11 ของป 
2543 : 144.32 ลานบาท) 

4.3 ความเสี่ยงภัยในเรื่องผลิตภัณฑลาสมัยหรือถูกสื่ออ่ืนทดแทน   ในปจจุบันอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
ทางดานคอมพิวเตอรเติบโต และมีการพัฒนาการอยางรวดเร็ว  จึงทําใหอายุและความทันสมัยของ
หนังสือคอนขางสั้นกวาปกติ  และดวยเหตุนี้หนึ่งในผลิตภัณฑที่สําคัญของบริษัทฯ คือ กลุมหนังสือ
เชิงวิชาการ หมวดคอมพิวเตอร  ที่มีสวนแบงการตลาดประมาณ 70%  จึงตองปรับตัวและรองรับการ
ผลิตหนังสือกลุมนี้ใหมีปริมาณที่เหมาะสม อยางใกลชิด  และยังมีคณะกรรมการพิจารณาผลิตภัณฑ
ใหมๆ ใหทันสมัยอยูตลอดเวลา  และยังจัดทําเว็บไซด ช่ือ www.se-ed.com    เพื่อใหผูที่สนใจไดทราบ
หนังสือที่ออกใหมอยูตลอดเวลา  อยางไรก็ตาม   ไมวาเทคโนโลยีจะกาวล้ําไปไกลถึงไหน  หนังสือก็
ยังเปนสื่อเดียวที่ใหความรูไดสะดวกทุกที่  ทุกเวลา  ราคาถูก  และมีอายุยาวนาน  จึงยังไมถูกแทนที่
โดยสื่อในรูปแบบอื่นๆ ไดโดยงาย 

4.4 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขาดแคลนวัตถุดิบ    กระดาษเปนวัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตหนังสือ  การผัน
ผวนจากราคาและปริมาณการใชกระดาษในทองตลาดจึงสงผลใหราคามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต
ก็ไมถึงกับขาดแคลนจนหาซื้อไมได  ประกอบดวยบริษัทฯ มีนโยบายในการตั้งราคาขายตามภาวะ
ตนทุนจริง จึงไมไดรับผลกระทบมากนัก 

4.5 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการพิมพ   อุตสาหกรรมการพิมพเปนกลุมธุรกิจสําคัญที่บริษัทฯใช
เปนฐานรองรับกําลังการผลิต  เนื่องจากบริษัทฯ ไมไดลงทุนสรางโรงงานและซื้อเครื่องจักร  จึงทําให
บริษัทฯ ไมมีความเสี่ยงจากการลงทุน  ดังนั้นการที่บริษัทฯ ใชโรงพิมพหลายโรงพิมพเปนการรองรับ
การผลิต        ทําใหบริษัทฯ สามารถควบคุมคาใชจายไดอยางเหมาะสม  ดวยภาวะการแขงขันเสนอ
ราคาคาพิมพอยูตลอดเวลา  และยังสามารถกําหนดระยะเวลาการผลิตไดอยางแนนอนอีกดวย 

4.6 ความเสี่ยงเกี่ยวกับภาวะการขาดแคลนบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะดาน   บุคลากรที่เช่ียวชาญและมี
ความสามารถเฉพาะดาน  เปนแรงงานสําคัญในการผลิตหนังสือเชิงวิชาการตางๆ  ในขณะเดียวกัน
การพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นๆ ก็เชนเดียวกัน  ดังนั้น ผลการตอบแทนจากการจางอุตสาหกรรมดานอื่น
อาจมีผลตอบแทนมากกวาธุรกิจผลิตและจําหนายหนังสือ  จึงอาจทําใหเกิดภาวะขาดแคลนและตอง
จางแรงงานในอัตราที่สูง  แตสําหรับบริษัทฯ ผลกระทบเชิงตัวเลข ไมมีสาระสําคัญ  เพราะสามารถ
จัดสรรหาบุคลากรเพื่อทดแทนได  

 

 

 

 

 

 

 
5.   โครงสรางการถือหุนและการจัดการ 
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5.1   ผูถือหุน   รายช่ือผูถือหุนตั้งแตรอยละ 5 ขึ้นไปของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยจัดลําดับตาม
ผูถือหุนรายใหญ ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนครั้งหลักสุดป 2543 เปนเกณฑ  มีดังนี้ 

รายชื่อผูถือหุนรายใหญ  10  รายแรก  ณ  29 ธันวาคม  2543  มีดังนี้ 

ลําดับที่ รายชื่อ จํานวนหุน % ของทุนที่ชําระแลว

1 MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL LIMITED 4,255,795 20.17 % 

2 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)   4,057,841 19.23% 

3 นายฤทธิ์ ธีระโกเมน    3,056,926 14.49 % 

4 นายเอกศักดิ์ แดงเดช  1,689,683  8.01 % 

5 นายยืน ภูวรวรรณ    743,400  3.52 % 

6 บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด   739,200 3.50 % 

7 SOMERS (U.K.) LIMITED  722,633 3.43 % 

8 นายพงษศักดิ์ ศิวะภัทรกําพล 568,170 2.69 % 

9 นางจําเนียร แซซิ้ม  553,816  2.62 % 

10 นางสาววรรณพร ภูวรวรรณ    462,800  2.19% 

 รวม 16,850,264 79.85 % 

(ขอมูลจาก บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด  ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2543) 
 

5.2    การจัดการ 

1.   โครงสรางการจัดการ 

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแก ประธานกรรมการ  กรรมการผูจัดการ รองกรรมการและกรรมการ
ทั้งหมด  มีหนาที่ใหคําปรึกษาและวางนโยบาย, กลยุทธและวิสัยทัศนตางๆ ในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบ  ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ซีเอ็ดยูเคชั่น  จํากัด (มหาชน)  ครั้งที่ 
6/2542  เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2542 ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ทาน     โดยมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามที่ตลาดหลักทรัพยฯ กําหนดทุกประการ มีหนาที่เสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินการ     
และการเพิ่มมูลคาใหองคกร ซึ่งจะกอใหเกิดประสิทธิผลตอ 

1. ความเช่ือมั่นและความนาเชื่อถือของรายงานทางการเงินเพิ่มมากขึ้น 

2. ความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯที่เพิ่มมากขึ้น โดยคณะกรรมการ 

        จะคํานึงถึงความรับผิดชอบของตนตอ 
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- การรายงานขอมูลทางการเงิน 

- การเลือกใชนโยบายทางบัญชีที่เหมาะสม 

- การบริหารทางการเงิน 

- ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 

- การกําหนดกลยุทธ และนโยบายทางธุรกิจ 

- การปฏิบัติตามขอกําหนด และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

- การจัดการและการควบคุมความเสี่ยงทางธุรกิจ 

3. ปรับปรุงหนาที่และกระบวนการ ของการตรวจสอบภายในและภายนอก และปรับปรุงใหการ
สื่อสารระหวางคณะกรรมการ ฝายตรวจสอบภายใน  และผูสอบบัญชีมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2.  การกําหนดจํานวนกรรมการสูงสุดและสัดสวนกรรมการที่เปนตัวแทนผูถือหุน          

    --ไมมี--  โดยเปนไปตามมติที่ประชุมใหญผูถือหุน 

คณะกรรมการอํานาจหนาที่องคประกอบและแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท 

มีรายละเอียดดังตอไปนี้ (อางถึงขอบังคับของบริษัทฯ จดทะเบียนแกไขเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 
2541 (เดิมจดทะเบียนวันที่ 14 มิถุนายน 2536 หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ขอ 15, ขอ 28 ถึง ขอ 30)  

 (ขอ 15)  ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ใหนับวาผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอ
หนึ่งเสียง และผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงของตนที่มีอยูทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลาย
คนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

 บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทา
จํานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น     ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนน
เสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหเลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อใหไดจํานวนกรรมการ
ที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น (เปนไปตามมาตรา 70 วรรค (1),(2) และ (3) แหง พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน 
จํากัด พ.ศ.2535) 

 (ขอ 28) หามมิใหกรรมการประกอบกิจการ  เขาเปนหุนสวน หรือเขาเปนผูถือหุนในนิติบุคคลอื่น ที่
มีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท เวนแตจะแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่
จะมีมติแตงตั้ง 

 (ขอ 29) กรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับบริษัท 
หรือถือหุน หรือหุนกูเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ 

 (ขอ 30) กรรมการ 2 ทาน ลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทจึงจะมีผลผูกพันกับ
บริษัทได 

   คณะกรรมการสามารถกําหนดชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันพรอมประทับตราสําคัญบริษัทฯ 
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3.   คาตอบแทนผูบริหาร 

  1.     คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน สําหรับป 2543 

คาตอบแทนกรรมการ      คาเบี้ยประชุมและคาบําเหน็จกรรมการรายปใหกับ
คณะกรรมการของบริษัทฯ   เปนเงิน  0.588 ลานบาท  คาตอบแทนผูบริหาร (6 ราย )  
เงินเดือนและโบนัสเปนคาตอบแทนใหกับผูบริหารทั้งป   เปนเงินทั้งสิ้น 9.05 ลานบาท 

2.     คาตอบแทนอื่น    

      - ไมมี - 

ตามมติที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2543 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2543 มีมติเปนเอก
ฉันทใหมีการจายคาบําเหน็จแกกรรมการ ที่ดํารงตําแหนง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 ทานละ 30,000 
บาท และสําหรับประธานกรรมการบริษัทฯ 40,000 บาท สําหรับผลการดําเนินงานป 2542 

  4   การกํากับดูแลกิจการ  

ที่ผานมาคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาและใหความสําคัญตามขอพึงปฎิบัติที่ดีสําหรับ
กรรมการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเปนไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยเกือบทุกขอ  

 5   การควบคุมดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 
 บริษัทฯ มีนโยบาย และวิธีการดูแลผูบริหารมิใหนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพี่อ

ประโยชนสวนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพยโดยเฉพาะในชวง 1 เดือนกอนที่งบการเงินเผยแพร
ตอสาธารณชนอยางรัดกุม 

 6.   การควบคุมภายใน 

  รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
  คณะกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) มีจาํนวน 3 ทาน ดังนี้   
   1.  นายสาโรช    ลํ้าเลิศประเสริฐกุล    ประธานกรรมการตรวจสอบ    
   2.  นายประวิทย   ตันติวศินชัย    กรรมการตรวจสอบ 
   3.  นายสมชาย   หาญจิตตเกษม    กรรมการตรวจสอบ 
  คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญ ดังนี้ 

- สอบทานรายงานทางการเงินใหมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีอยางถูกตอง และมีการ
เปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ 

- สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

- สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย   วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   ขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

- พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองครบถวน 

- พิจารณาคัดเลือก และเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท 
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- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย   ภายในขอบเขตความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในการปฏิบัติงานที่ผานมา คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุม 5 ครั้ง เพื่อทําการสอบทานงบการเงินราย
ไตรมาส และงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 ไดประชุมรวมกับผูสอบบัญชีภายนอก ฝายจัดการ ฝาย
บัญชี และการเงิน และฝายตรวจสอบภายในของบริษัท  เพื่อพิจารณาการจัดทํารายงานทางการเงิน และการเสนอรายงาน 
ตลอดจนรับฟงคําช้ีแจงของผูสอบบัญชีภายนอก และขอเสนอแนะภายหลังการตรวจสอบรวมกับฝายจัดการและผูที่
เกี่ยวของในการสอบทานขอมูลที่สงใหหนวยงานกํากับดูแล สอบทานและพิจารณารวมกับฝายจัดการของบริษัทใหมี
ระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม    อยางไรก็ตามในป 2543 เปนเพียง
จุดเริ่มตนของการทํางานของคณะกรรมการตรวจสอบในอนาคตคณะกรรมการตรวจสอบ จะผลักดันใหมีการพัฒนาการ
ตรวจสอบภายในของบริษัท ในขอบเขตที่กวางขึ้นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เพื่อเปนเครื่องมือของฝายบริหารในการ
กํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายที่วางไวและพัฒนาใหเปนองคกรที่มีระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี  

สําหรับป 2544 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและใหความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในของฝาย
ตรวจสอบภายใน  และใหจัดทํารายงานการตรวจสอบเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส  นอกจากนี้ได
พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้ง   บริษัทสํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด  เปนผูสอบบัญชีสําหรับป 2544 ตอคณะกรรมการ
ของบริษัท เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติตอไป 

 

 
    ( นายสาโรช  ลํ้าเลิศประเสริฐกุล ) 
 
    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

19 มีนาคม 2544 
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รายงานระบบการควบคุมภายในดานบัญชี 

 

                                                                                                     วันที่ 2 มีนาคม 2544 

เรื่อง   รายงานระบบการควบคุมภายในดานบัญชี 

เรียน  คณะกรรมการ 

   บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

     46/87-90 ช้ัน 19 อาคารเนชั่นทาวเวอร  

     ถ.บางนา-ตราด บางนา กรุงเทพฯ 10260 

                     ตามที่บริษัทฯ    ไดรับมอบหมายใหตรวจสอบงบการเงินของบริษัท   ซีเอ็ดยูเคชั่น  จํากัด  (มหาชน) 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป เพื่อแสดงความเห็นวางบ
การเงินดังกลาวแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน  โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไปหรือไมเพียงใดนั้น บริษัทฯ  ไดศึกษาและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในดานบัญชี  
ตามที่เห็นวาจําเปนเพื่อประโยชนในการกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบใหรัดกุมและเหมาะสม 

                     บริษัทฯ ขอเรียนวาการตรวจสอบบัญชีมิไดตรวจสอบทุกรายการหากแตไดใชวิธีทดสอบเทานั้น 
นอกจากนี้การศึกษาและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในดานบัญชีมีวัตถุประสงคตามที่กลาวใน
ตอนตน   ดังนั้น   จึงไมอาจช้ีใหเห็นจุดออนที่อาจมีอยูในระบบการควบคุมภายในได อยางไรก็ดีในการตรวจสอบ
บัญชี บริษัทฯ  ไมพบจุดออนที่มีสาระสําคัญของระบบการควบคุมภายในดานบัญชี ซึ่งมีผลกระทบตองบการเงิน
ดังกลาว 

                     บริษัทฯ  ขอขอบคุณฝายบริหารและเจาหนาที่ของบริษัทฯ  ที่ไดใหความรวมมือ และสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของบริษัทฯ เปนอยางดี 

 

                                                                 ขอแสดงความนับถือ  

                                                   

                                                                    (นายสมชาย     คุรุจิตโกศล) 
                                             กรรมการผูจัดการ 
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6. รายการระหวางกัน  
 
 -  ไมมี  -   

 
7.   คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดาํเนินการ 

 
ผลการดําเนินงานป 2543 เปรียบเทียบป 2542 
สําหรับผลการดําเนินงานป 2543 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 บริษัทฯ มีรายไดรวม 1,174 ลาน  บาทเพิ่มขึ้น 

363 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 45% สงผลใหบริษัทฯ มีกําไรจากการดําเนินงานกอนขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย,
ดอกเบี้ยและภาษีเปนจํานวนเงิน 111 ลานบาท เพิ่มสูงขึ้นมากถึง 38 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 52% สงผลใหบริษัทฯ มี
ความสามารถในการทํากําไรเปน 9% ตอรายไดรวม ซึ่งใกลเคียงกับปกอน และบริษัทฯ มีกําไรสุทธิสําหรับป 2543 เปน
จํานวนเงิน 68 ลานบาท เพิ่มขึ้น 66 ลานบาท หรือ +2957% (2542 กําไรสุทธิ 2 ลานบาท) โดยมีการปรับปรุงความสามารถ
ในการทํากําไรและมีผลกระทบที่สําคัญ ดังนี้ 

1. มีการเปดรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรไดอยางตอเนื่องเฉลี่ย 1 สาขาทุกๆ เดือน โดยมีสาขาที่บริษัทฯ รับผิดชอบ
ยอดขายทั้งสิ้นรวม 66 สาขา สรางยอดขาย 894 ลานบาทเพิ่มขึ้น 352 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 76% ขณะที่
สามารถควบคุมคาใชจายในการดําเนินงานใหสูงขึ้นเพียงเล็กนอย นอกจากนี้ยังทําใหหนังสือที่บริษัทฯ 
ผลิตและจําหนายขายไดเปนสัดสวนที่มากขึ้นตามไปดวยจึงทําใหสัดสวนกําไรขั้นตนตอยอดขายรวมของ
บริษัทฯใกลเคียงกับปกอนคือ 31% และบริษัทฯ ยังคงรักษาระดับรายไดจากการจัดจําหนายและโฆษณาไว
ไดโดยลดลงเพียงเล็กนอย จากสองประการนี้สงผลใหบริษัทมีตนทุนขายตอรายไดจากการขายลดลง 1% -
ของยอดขาย 

2. นอกจากนั้น บริษัทฯ มีรายไดอื่น 37 ลานบาท ไดแก เงินปนผลจากเงินลงทุนระยะสั้น 12 ลานบาท  รายได
จากการจัดงาน Thailand Electronic Show 2000 จํานวนเงิน 9 ลานบาท เปนตน 

3. ผลของการชําระเงินกูจากเงินเพิ่มทุน สงผลใหอัตรากําไรตอรายไดจากการขายเพิ่มขึ้น 3%  
4. บริษัทฯ ไดมีการบันทึก สินคาชํารุด สํารองสินคาเคลื่อนไหวชา และเสื่อมสภาพ 23.68 ลานบาทจึงทํา

ใหคาใชจายในการขายและบริหารยังคงที่ที่ระดับ23% ตอรายไดรวม (2542: 27% ตอรายไดรวม) และ
ในไตรมาส 4 ไดประเมินทรัพยสินรอจําหนาย ที่ดินและอาคารที่ไมใชดําเนินงานทั้งจํานวน และได
รับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย  (เฉพาะที่ขาดทุน)  เปนจํานวนเงิน  0.82  ลานบาท  (2542 
: 39 ลานบาท ) 

 
8.  ฐานะการเงนิและการดําเนินงาน 

1.   งบการเงิน 
ผูสอบบัญชีและนโยบายบัญชีที่สําคัญและตารางสรุปงบดุล งบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด  นาย

สมชาย  คุรุจิตโกศล เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3277 จากสํานักงานเอ เอ็ม ซี เปนผูที่ไดรับความเห็นชอบ
จากบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด(มหาชน)  
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งบการเงินเฉพาะบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด(มหาชน) 
สําหรับป 2543 และ 2542 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถือหุนและคณะกรรมการของ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)   

 ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542 งบกําไรขาดทุนงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวน
ของผูถือหุน งบกําไรสะสม และงบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละป ของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด 
(มหาชน)  ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้  สวนขาพเจา
เปนผูรับผิดชอบในแสดงความเห็นตองบการเงิน 

 ดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา 
 ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและ

ปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การ
ตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการ  ทั้งที่เปนจํานวนเงิน และการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน
การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญซึ่ง
ผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม 
ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

 ขาพเจาไดรายงานไวเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2543 โดยแสดงความเห็นตองบการเงินของป 2542 อยางมีเงื่อนไข
เกี่ยวกับบริษัทฯไมไดรับรูสวนไดเสียจากเงินลงทุนในบริษัทรวมแหงหนึ่ง เนื่องจากบริษัทรวม 
ดังกลาวจัดทํางบการเงินยังไมแลวเสร็จ ในป 2543 บริษัทฯ ไดรับงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542 ของ
บริษัทรวมที่ผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่น   และไดทําการปรับปรุงการรับรูสวนไดเสียใหเปนไปตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  ดังนั้นความเห็นของขาพเจาในปจจุบันตองบการเงินป 2542 ตามที่แสดงในรายงานนี้จึง
แตกตางจากความเห็นที่แสดงไวเดิมในปกอน 

 ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2543  และ   2542  ผลการดําเนินงาน 
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน     และกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น 
จํากัด (มหาชน)  โดยถูกตองตามควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 

         บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด 
 
              (นายสมชาย  คุรุจิตโกศล) 
 
        ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3277 

กรุงเทพมหานคร 
วันที่  15  กุมภาพันธ  2544 
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

งบดุล 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542 

  2543 2542 
  บาท บาท 
             สินทรัพย    
สินทรัพยหมุนเวียน                                       
     เงินสดและเงินฝากธนาคาร                                              (หมายเหตุ 4) 41,574,870.44 34,304,709.93 
     หลักทรัพยเผื่อขาย-สุทธ ิ (หมายเหตุ 5) 157,607,106.00 176,460,294.75 
     ต๋ัวเงินรับ  3,718,079.80 7,039,242.70 
     ลูกหนี้การคา-สุทธิ (หมายเหตุ 6) 37,774,555.51 44,625,478.23 
     สินคาคงเหลือ-สุทธิ (หมายเหตุ 7) 100,626,662.33 85,054,693.42 
     สินทรัพยหมุนเวียนอื่น    
        คาลิขสิทธิ์จายลวงหนา  2,561,463.94 4,418,729.41 
        คาแปลจายลวงหนา  5,953,032.55 7,522,147.48 
        อื่น ๆ    5,894,715.75 5,886,750.20 
             รวมสินทรัพยหมุนเวียน  355,710,486.32 365,312,046.12 
 (หมายเหตุ   
เงินลงทุนระยะยาว 8,14) 10,748,589.89 10,548,589.89 
เงินลงทุนในบริษัทยอย  - - 
เงินลงทุนและเงินใหกูยืมแกบริษัทรวม    
     และบริษัทที่เกี่ยวของกัน-สุทธิ (หมายเหตุ 9) 8,812,868.68 8,291,955.44 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธ ิ (หมายเหตุ 10) 102,372,331.16 87,375,695.98 
สิทธิการเชาอาคาร (หมายเหตุ 11) 144,321,106.52  153,049,157.42 
สินทรัพยอื่น    
     ทรัพยสินรอจําหนาย (หมายเหตุ 12) 32,559,999.99 32,559,999.99 
     ที่ดินที่ไมไดใชดําเนินงาน (หมายเหตุ 13) 44,315,707.00  44,315,707.00 
     อื่น ๆ  11,628,102.30 7,232,913.59 
             รวมสินทรัพย  710,469,191.86 708,686,065.43 
    
    
    
    
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
งบดุล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ  2542 
  2543 2542 
  บาท บาท 
             หนี้สินและสวนของผูถือหุน    
หนี้สินหมุนเวียน    
     เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (หมายเหตุ 14) 20,772,609.55  7,053,501.77 
     ต๋ัวเงินจาย  14,635,268.55 25,002,753.68 
     เจาหนี้การคา  218,676,002.69  148,797,255.79 
     สวนของหนี้ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป (หมายเหตุ 15) 7,836,000.00 44,467,260.91 
     หนี้สินหมุนเวียนอื่น    
            คาลิขสิทธิ์คางจาย  9,829,373.08  8,979,905.36 
            ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย  22,274,158.18 11,556,584.06 
            คาใชจายคางจายอื่น  10,781,596.79 4,678,021.31 
            อื่น ๆ   7,365,570.01 8,601,934.04 
                  รวมหนี้สินหมุนเวียน  312,170,578,.85 259,137,216.92 
เงินกูยืมระยะยาว (หมายเหตุ 15) 12,983,170.00 104,752,852.71 
หนี้สินอื่น  2,205,054.73 2,715,855.09 
             รวมหน้ีสิน  327,358,803.58 366,605,924.72 
สวนของผูถือหุน    
     ทุนเรือนหุน  
          ทุนจดทะเบียน 

   

               หุนสามัญ 50,000,000 หุน @  10.00 บาท  500,000,000.00  500,000,000.00 
        ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว    
               หุนสามัญ 21,098,713 หุน @ 10.00 บาท   210,987,130.00 210,987,130.00 
สวนเกินมูลคาหุน  81,042,800.25  81,042,800.25 
รายการขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้น – หลักทรัพยเผื่อขาย (หมายเหตุ 5) (7,077,491.75)  (1,435,823.00) 
กําไรสะสม  
      จัดสรรแลว 

   

            สํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 16) 5,549,641.96  5,438,801.06 
      ยังไมไดจัดสรร  92,608,307.82 46,047,232.40 
            รวมสวนของผูถือหุน  383,110,388.28  342,080,140.71 
                 รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน  710.469.191.86  708,686,065.43 
    
    
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้   
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
งบกําไรขาดทุน 

สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542 
  2543 2542 
  บาท บาท 
รายไดจากการดําเนินงาน    
       รายไดจากการขาย  1,136,658,671.45 757,528,487.16 
       หนี้สูญรับคืน  - 11,962,167.76 
       รายไดอื่น  36,248,373.47 40,453,829.55 
       สวนแบงกําไรในบริษัทรวม  920,913.24 988,517.37 
                   รวมรายได  1,173,827,958.16 810,933,001.84 
คาใชจายจากการดําเนินงาน    
       ตนทุนขาย  787,411,312.74 517,509,037.91 
       คาใชจายในการขายและบริหาร  274,971,142.59 220,142,718.68 
       รายการขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย (หมายเหตุ 10,12 และ 13) 824,921.39 39,056,173.58 
       คาตอบแทนกรรมการ (หมายเหตุ 17) 588,000.00 489,000.00 
                  รวมคาใชจาย  1,063,795,376.72 777,196,930.17 
กําไร(ขาดทุน)กอนดอกเบี้ยจาย    
       และภาษีเงินไดนิติบุคคล  110,032,581.44 33,736,071.67 
ดอกเบี้ยจาย  (8,227,549.95) (17,883,459.97) 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล  (34,034,402.17) (13,635,793.78) 
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ  67,770,629.32 2,216,817.92 
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน  3.21 0.11 
    
จํานวนหุนสามัญ (หนวย : หุน)  21,098,713 21,098,713 
    
    
    
    
    
    
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงิน 
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 

สําหรับป สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2543 และ 2542 
  2543 2542 

  บาท บาท 

ทุนเรือนหุน    
      หุนสามัญ    
             ยอดตนงวด  210,987,130.00 210,987,130.00 
             เพิ่มทุนระหวางงวด  - - 
             ยอดปลายงวด  210,987,130.00 210,987,130.00 
สวนเกินมูลคาหุน    
             ยอดตนงวด  81,042,800.25 81,042,800.25 
             เพิ่มระหวางงวด  - - 
             ยอดปลายงวด  81,042,800.25 81,042,800.25 
รายการขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้น – หลักทรัพยเผื่อขาย    
              ยอดตนงวด  (1,435,823.00) - 
              เพิ่มระหวางงวด   (5,641,668.75) (1,435,823.00) 
              ยอดปลายงวด  (7,077,491.75) (1,435,823.00) 
กําไร(ขาดทุน)สะสม    
      จัดสรรแลว    
         สํารองตามกฎหมาย    
             ยอดตนงวด  5,438,801.06 5,438,801.06 
             เพิ่มระหวางงวด (หมายเหตุ 16) 110,840.90 - 
             ยอดปลายงวด  5,549,641.96 5,438,801.06 
     ยังไมไดจัดสรร    
             ยอดตนงวด  46,047,232.40 43,830,414.48 
             เพิ่มระหวางงวด  67,770,629.32   2,216,817.92 
             ลดระหวางงวด (หมายเหตุ 16) (110,840.90) - 
             จายเงินปนผลระหวางงวด (หมายเหตุ 16) (21,098,713.00) - 
             ยอดปลายงวด  92,608,307.82 46,047,232.40 
              รวมสวนของผูถือหุน  383,110,388.28 342,080,140.71 
    
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้   
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
งบกําไรสะสม 

สําหรับป สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542 
  2543 2542 
  บาท บาท 
กําไรสะสมสวนที่ยังไมไดจัดสรร    
       กําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรตนงวด  46,047,232.40 43,830,414.48 
       กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับป  67,770,629.32 2,216,817.92 
       จายเงินปนผล (หมายเหตุ 16) (21,098,713.00) - 
       จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 16) (110,840.90) - 
รวมกําไรสะสมสวนที่ยังไมไดจัดสรรปลายงวด 92,608,307.82 46,047,232.40 
กําไรสะสมปลายงวด ประกอบดวย    
       จัดสรรแลว    
              สํารองตามกฎหมาย  5,549,641.96 5,438,801.06 
       ยังไมไดจัดสรร  92,608,307.82 46,047,232.40 
รวมกําไรสะสม  98,157,949.78 51,486,033.46 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้   
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ  2542 
  2543 2542 
  บาท บาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน    
     กําไร(ขาดทุน)สุทธิ  67,770,629.32 2,216,817.92 
     ปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)สุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)   
        คาเสื่อมราคา  26,917,699.98 22,509,810.38 
        สิทธิการเชาตัดบัญชี  8,728,050.90 11,600,370.06 
        รายการขาดทุนจากการโอนตัดทรัพยสินไมมีตัวตน 200,975.23 - 
        รายการขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย 824,921.39 39,056,173.58 
        รายการขาดทุนจากสินคาชํารุด  13,470,102.41 14,758,674.75 
        สํารองสินคาเสื่อมสภาพและสินคาสูญหาย 9,757,627.83 (654,834.59) 
        สํารองสินคาเคลื่อนไหวชา  454,936.74 18,197,861.62 
        สํารองรับคืนสินคา  - (826,883.71) 
        หนี้สงสัยจะสูญ (หนี้สูญรับคืน)  110,756.13 (2,095,813.29) 
        สวนแบง(กําไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (920,913.24)  (988,517.37) 
        (กําไร)ขาดทุนจากการขายหลักทรัพยเผื่อขาย (725,656.56) 93,380.00 
        กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทที่เกี่ยวของ (3,000.00) - 
        กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนเงินทุนหมุนเวียน 126,586,130.13 103,867,039.35 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้   
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542 

  2543 2542 
  บาท บาท 
        (เพิ่มขึ้น)ลดลงในตั๋วเงินรับ  3,321,162.90 (990,318.76) 
        (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การคา  6,740,166.59 (2,552,493.32) 
        (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินคาคงเหลือ  (39,254,635.89) (28,025,035.34) 
        (เพิ่มขึ้น)ลดลงในคาลิขสิทธิ์จายลวง   หนา  1,857,265.47 882,743.77 
        (เพิ่มขึ้น)ลดลงในคาแปลจายลวงหนา  1,569,114.93 1,177,012.66 
        (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพยหมุนเวียนอื่น  (7,965.55) (1,686,149.28) 
        (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพยอื่น  (4,395,188.71) (648,689.75) 
        เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในตั๋วเงินจาย  (10,367,485.13) 9,690,005.59 
        เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจาหนี้การคา  69,878,746.90 78,798,071.05 
        เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในคาลิขสิทธิ์คางจาย  849,467.72 1,365,071.64 
        เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 10,717,574.12 7,401,818.15 
        เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในคาใชจายคางจายอื่น  6,103,575.48 206,625.75 
        เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น  (1,236,364.03) 1,539,821.95 
        เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินอื่น  (510,800.36) 1,115,348.29 
     เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน 171,850,764.57 172,140,871.75 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
        ซื้อหลักทรัพยเผื่อขาย  (32,000,000.00) (92,750,590.75) 
        เงินสดรับจากการขายหลักทรัพยเผื่อขาย  45,937,176.56 14,881,860.00 
        เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวมและ 
                    บริษัทที่เกี่ยวของ 

3,000.00 - 

        (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนระยะยาว  (200,000.00) - 
        เงินปนผลรับจากบริษัทรวม   400,000.00 600,000.00 
        ซื้อสินทรัพยถาวร  (42,940,231.78) (35,044,592.70) 
        ขายสินทรัพยถาวร  - - 
        (เพิ่มขึ้น)ลดลงในทรัพยสินรอจําหนาย  - (2,306,601.46) 
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมการลงทุน  (28,800,055.22) (114,619,924.91) 
    
    
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้   
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2543 และ  2542 
  2543 2542 
  บาท บาท 
    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    
        เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร  13,719,107.78 (1,444,005.99) 
        เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกูยืมระยะยาว  (128,400,943.62) (48,492,063.83) 
        จายเงินปนผล  (21,098,713.00) - 
     เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมการจัดหาเงิน (135,780,548.84) (49,936,069.82) 
    
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)  7,270,160.51 7,584,877.02 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันตนงวด  34,304,709.93 26,719,832.91 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นงวด  41,574,870.44 34,304,709.93 
    
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพ่ิมเติม    
     1.  เงินสดที่จายในระหวางปสําหรับ    
         ดอกเบี้ยจาย  8,272,275.55 17,964,008.97 
         ภาษีเงินไดนิติบุคคล  23,316,828.05 4,154,765.91 
     2. รายละเอียดเพิ่มเติมในรายการที่ไมเปนตัวเงิน   
                   ในป 2543 และ 2542 บริษัทฯ ไดปรับปรุงรายการขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพย
เผื่อขายกับ  สวนของผูถือหุนจํานวนเงิน (5.62) ลานบาท และ  (1.44) ลานบาท ตามลําดับ 
    
    
    
    
    
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้   
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542 
_________________________ 

1.  การจัดประเภทรายการบัญชีใหม   
      

  การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 และงบกําไรขาดทุนสําหรับป สิ้นสุดวันเดียวกัน ที่นํามาเปรียบเทียบ
มีการจัดประเภทรายการทางบัญชีใหม  เพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบกับงบการเงิน ณ วันที่31 ธันวาคม  
2543 

 
2.  ขอความทั่วไป 

 

-    บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้งขึ้น  เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2517  ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ บมจ.102  ต้ังอยู
เลขที่ 800/30, 43-45 ซอยตระกูลสุข ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
ประเทศไทย 

-    ลักษณะการดําเนินงานของบริษัท 
1. จําหนายหนังสือ และวารสารในลักษณะขายปลีก ผานรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  ซึ่งเปนรานหนังสือ

ของบริษัทฯ 
2. ผลิตและจําหนายหนังสือ และวารสารเชิงวิชาการ บริษัทฯ เปนผูจําหนายเชิงวิชาการให

หนวยงาน และสํานักพิมพอื่น เพื่อจําหนายใหกับรานหนังสือทั่วไป 
3. รับจางโฆษณา  เพื่อจัดลงในวารสารรายเดือน 7 ฉบับ ที่บริษัทฯ ผลิตขึ้น 
4. รับจางพิมพ  จําหนายอุปกรณ และเครื่องมือทางอิเล็คทรอนิกส และรายไดอื่น ๆ 

-  ขอมูลเกี่ยวกับพนักงาน 
2543      2542 

จํานวนพนักงานถัวเฉลี่ยตอป (คน)       700       586 
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน (ลานบาท)             100.82                    80.29 

-  การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ดวยที่ประชุมคณะกรรมการ  บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)  ครั้งที่ 6/2542  เมื่อวันที่ 22ธนัวาคม  
2542  ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  จํานวน 3 ทาน  โดยมีคุณสมบัติครบถวนตามที่ตลาดหลักทรัพยฯ  
กําหนดทุกประการ 

 

3.  สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่ประกาศโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหง
ประเทศไทย โดยมีนโยบายการบัญชีที่สําคัญดังนี้ 

3.1 บริษัทฯ  -  รับรูรายไดจากการขายเมื่อสงมอบสินคาใหแกลูกคาเรียบรอยแลว  ยกเวนใน   กรณีขาย
ฝากจะ รับรูรายได เมื่อตรวจนับสินคาในมือผูรับฝากขายตามกําหนดระยะเวลาที่ตกลงกัน  

-  รายไดจากการโฆษณา บันทึกเปนรายไดเมื่อมีการลงโฆษณาแลว 
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 3.2  เงินลงทุนระยะสั้น เปนเงินลงทุนในหนวยลงทุนกองทุนรวม ซึ่งบริษัทฯถือเปนหลัก   
       ทรัพยเผื่อขาย แสดงดวยมูลคายุติธรรม 
3.3   คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ประมาณขึ้นโดยพิจารณาจากลูกหนี้แตละรายที่คาดวาจะไมไดรับ 
       ชําระ 
3.4   สินคาคงเหลือ 

- วัตถุดิบกระดาษและงานระหวางทําบันทึกบัญชีในราคาทุนตามวิธีเขากอนออกกอน (FIFO) 
หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา 

- สินคาสําเร็จรูปที่บริษัทเปนผูผลิต และสินคาสําเร็จรูปที่บริษัทซื้อมาเพื่อจําหนายบันทึกบัญชี
ในราคาตามวิธีตนทุนถัวเฉลี่ย (Simple Average) หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะ
ตํ่ากวา 

- วารสารรับคืนไมมีการตีราคา   
- สํารองเพื่อลดมูลคาสินคาคงเหลือพิจารณาจากสินคาเกา ลาสมัย เสื่อมสภาพและสูญหาย 

3.5  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ บันทึกบัญชีในราคาทุน และคํานวณคาเสื่อมราคาตามวิธีเสน 
        ตรงตามอายุการใชงาน  โดยประมาณดังนี้ 

  -  อาคาร     20  ป 
  -  คาตกแตงอาคาร  เครื่องใชสํานักงาน    5  ป 
  -  เครื่องปรับอากาศ      5  ป 
  -  ยานพาหนะ         5  ป 

3.6   คาลิขสิทธิ์ตางประเทศคางจายคํานวณในอัตราที่กําหนดในสัญญาของการทําหนังสือ 
        ตางประเทศตามเกณฑคงคาง 
3.7 เงินลงทุนในบริษัทรวม บันทึกตามวิธีสวนไดเสีย (Equity Method) 
3.8 รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ แปลงคาเปนเงินบาท ตามอัตราแลกเปลี่ยน  
         ณ วันที่เกิดรายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ  
         วันสิ้นงวดแปลงคาโดยการใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวดนั้น กําไรหรือขาดทุนจาก 
         การแปลงคาดังกลาว  ถือเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 
3.9 การจัดสรรกําไรสะสมเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด  พ.ศ. 2535  
       โดยบริษัทจะจัดสรรสํารอง  เมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 
3.10 กําไร(ขาดทุน)ตอหุน คํานวณโดยหารกําไร(ขาดทุน)สุทธิดวยจํานวนหุนที่ออก  และไดรับชําระ

แลวถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ณ วันสิ้นงวด ซึ่งไมไดคํานวณกําไรตอหุนปรับลด เนื่องจากบริษัทฯไมมี
หุนสามัญเทียบเทา 

 

4.   เงินสดและเงินฝากธนาคาร 
 

ณ วันที่  31  ธันวาคม  2543  และ  2542  เงินสดในมือสวนหนึ่งจํานวนเงิน  10.36  ลานบาท  
และ  7.70  ลานบาท  ตามลําดับ   เปนเงินสดที่ไดรับจากการขายสินคาตามรานหนังสือซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรในวัน
ทําการสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี  ซึ่งไดนําฝากธนาคาร ณ วันทําการของรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป 
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5.    หลักทรัพยเผ่ือขาย - สุทธิ 
 ประกอบดวย 
 

 2543 2542 
 บาท บาท 
เงินลงทุนในกองทุนเปด 158,684,597.75 171,896,117.75 
เงินลงทุนในกองทุนรวมหุนบุริมสิทธิ-์หุนกูดอยสิทธ ิ 6,000,000.00 6,000,000.00 
                 รวม 164,684,597.75 177,896,117.75 
หัก คาเผื่อการปรับมูลคา (7,077,491.75) (1,435,823.00) 
                 สุทธิ 157,607,106.00 176,460,294.75 

 

-   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543   บริษัทฯ บันทึกบัญชีเงินลงทุนระยะสั้นในกองทุนเปด ดวยมูลคา  ยุติธรรม
โดยเงินลงทุนดังกลาวมีราคาตลาดรวม  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543  จํานวนเงิน 157.61 ลานบาท 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542  บริษัทฯ  บันทึกเงินลงทุนในกองทุนเปดตามราคาทุน หรือราคาตลาดที่ตํ่า
กวาเงินลงทุนดังกลาวมีราคาตลาดรวม  176.46  ลานบาท    

 

6.   ลูกหนี้การคา-สุทธิ 
 

 2543 2542 
 บาท บาท 
ลูกหนี้การคา-ขายหนังสือ 54,029,800.23 62,327,400.49 
ลูกหนี้การคา-โฆษณา 11,159,375.57 9,601,941.90 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (24,927,870.76) (24,817,114.63) 
       สํารองรับคืนสินคา (2,486,749.53) (2,486,749.53) 
                สุทธิ 37,774,555.51 44,625,478.23 

      
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2541  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสวนหนึ่งจํานวนเงิน 26.40 ลานบาท  เกิดจากการขายสินคา
ใหกับลูกหนี้การคา-สิ่งพิมพรายใหญ  โดยในบัญชีหนี้สงสัยจะสูญ สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2541 จํานวนเงิน 26.40 
ลานบาท เปนหนี้สงสัยจะสูญที่เกิดจากลูกหนี้รายดังกลาวซึ่งแสดงไวในบัญชีหนี้สงสัยจะสูญในงบกําไรขาดทุน 
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7.   สินคาคงเหลือ – สุทธิ 
    ประกอบดวย 
 

 2543 2542 
 บาท บาท 
กระดาษ 986,191.32 1,041,694.11 
งานระหวางทํา 5,377,205.57 5,720,016.96 
สินคาสําเร็จรูป 65,842,184.44 70,689,774.71 
สินคาสําเร็จรูปในมือผูรับฝากขาย 6,062,509.42 3,861,341.61 
สินคาสําเร็จรูป ณ สาขา 61,162,049.01 32,332,778.89 
หัก สํารองสินคาเสื่อมสภาพและสินคาสูญหาย (14,512,126.16) (4,754,498.33) 
      สํารองสินคาเคลื่อนไหวชา (24,291,351.27) (23,836,414.53) 
               สุทธิ 100,626,662.33 85,054,693.42 

 

8.   เงินลงทุนระยะยาว 
  

  ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2543 และ 2542 บัตรเงินฝากทั้งจํานวน เปนเงินลงทุนในรูปของบัตรเงินฝาก
กับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง โดยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.445 ตอป และ 4.13–4.5625 ตอป  ตามลําดับ  กําหนดไถ
ถอน 5 ป ซึ่งไดโอนมาจากเงินลงทุนระยะสั้น เนื่องจากสถาบันการเงินถูกระงับการดําเนินกิจการเปนการถาวรตาม
คําสั่งของกระทรวงการคลังและองคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.)  เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2540 
และบริษัทฯ ไดทําการเปลี่ยนตั๋วสัญญาใชเงินดังกลาว  เปนบัตรเงินฝาก 

 

9.   เงินลงทุนและใหกูยืมแกบริษัทรวม และบริษัทท่ีเก่ียวของกัน-สุทธิ 

       เงินลงทุน ประกอบดวย 
 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2543 
 

 เงินลงทุน 
รายช่ือบริษัท วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย 

 
ประเภทกิจการ 

ลักษณะ 
ความสัมพัน

ธ 

ทุนชําระแลว 
บาท 

สัดสวน 
เงินลงทุน 

บาท บาท 

เงินปนผล 
บาท 

บริษัท เอ็ม แอนด อี  จํากัด สํานักพิมพผูผลิต
วารสารเทคนิคและ
คูมือวิศวกร 

บริษัทรวม 400,000.00 25% - 8,812,868.68 400,000.00 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 
  เงินลงทุน 

รายช่ือบริษัท ประเภทกิจการ วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย 
  

ลักษณะ 
ความสัมพัน

ธ 

ทุนชําระแลว 
บาท 

สัดสวน 
เงินลงทุน 

บาท บาท 

เงินปนผล 
บาท 

บริษัท เธิรดเวฟ 
บรอดคาสติ้ง จํากัด 

ผลิตและดําเนิน
รายการโทรทัศน
และวิทย ุ บริษัทรวม 5,000,000.00 30% 1,500,000.00 - - 

บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด สํานักพิมพผูผลิต
วารสารเทคนิค
และคูมือวิศวกร บริษัทรวม 400,000.00 25% - 8,291,955.44 600,000.00 

บริษัทอินเตอร 
เนชั่นแนล ซอฟแวรแฟคตอ
ร่ี จํากัด 

ออกแบบและผลิต
ซอฟแวรจําหนาย 
ตางประเทศ 

การมี 
ผูบริหาร
รวมกัน 50,000,000.00 3% 1,500,000.00 - - 

หัก คาเผื่อการลดราคาของเงิน
ลงทุนใน 

       

-บริษัท เธิรดเวฟ 
บรอดคาสติ้ง จํากัด 

    
(1,500,000.00) -  

-บริษัท อินเตอร        
 เนชั่นแนล ซอฟแวรแฟค
ตอร่ี  จํากัด 

    
(1,500,000.00) -  

           สุทธิ     - 8,291,955.44 600,000.00 
 

    งบการเงินสํารับไตรมาส และสําหรับป  สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2543 บริษัทฯ ไมไดรับรูสวนได
เสียจากเงินลงทุน  ของบริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด เนื่องจากบริษัทรวมดังกลาวจัดทํางบการเงินยังไมแลวเสร็จ  จึง
ยังมิไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต  อยางไรก็ตามในไตรมาส 2 ป 2543  บริษัทฯ ไดรับงบ
การเงินสําหรับป สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2542 บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด   ซึ่งไดผานการตรวจสอบโดย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแลว  บริษัทฯ จึงบันทึกรับรูสวนไดเสียจากเงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวในงบกําไร
ขาดทุน สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 จํานวน 0.92 ลานบาท 

 

 เงินใหกูยืม  
ประกอบดวย   
 

 2543 
บาท 

2542 
บาท 

บริษัท เธิรดเวฟบรอดคาสติ้ง จํากัด - 3,300,000.00 
บริษัท ยูนิตี้เอ็นเตอรไพรส จํากัด - - 
             รวม                                          - 3,300,000.00 
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (3,300,000.00) 
             สุทธิ - - 
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  เงินใหกูยืมแกบริษัทรวม จํานวน  3.30  ลานบาท  เปนเงินใหกูยืมแกบริษัท เธิรดเวฟ บรอดคาสติ้ง 
จํากัด  เดิมตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจํานวนแลว  โดยในใตรมาส  4  ป  2543  บริษัทรวมดังกลาว มีคําสั่งจาก
ศาลใหลมละลาย  ทางบริษัทฯ เห็นวา  บริษัทรวมไมมีทรัพยสินเพียงพอที่จะชําระคืนบริษัทฯ  จึงปรับปรุงบัญชี
เงินใหกูยืมและบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญออกทั้งจํานวนในไตรมาส  4  ป  2543 

 

10.  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ  
             ประกอบดวย                             
                                                                                              2543                                2542  

         บาท               บาท   
       ที่ดิน  14,243,213.00    14,243,213.00   
  อาคาร                                        14,247,238.08    15,072,159.47     
  คาตกแตงอาคาร                      107,522,353.90    91,558,325.32  
  เครื่องใชสํานักงาน                  118,801,561.90    95,310,849.25  
  เครื่องปรับอากาศ                        6,573,803.75  6,303,308.07   
  ยานพาหนะ                               11,752,815.86  8,814,986.24  
       รวม    273,140,986.49    231,302,841.35          
  หัก คาเสื่อมราคาสะสม          (170,768,655.33)    (143,927,145.37)       
           สุทธิ                                 102,372,331.16   87,375,695.98 
 
 

  ในเดือนกุมภาพันธป 2544 บริษัทฯ ไดใหผูชํานาญการประเมินราคาอิสระแหงหนึ่งประเมินราคา
อาคารที่ไวใหเชาซึ่งเปนสวนหนึ่งของบัญชีอาคาร โดยมีราคาตามบัญชี จํานวนเงิน 3.63 ลานบาท ปรากฏวาราคา
ประเมินของอาคารมีมูลคา ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2544 จํานวนเงิน 2.80 ลานบาท ซึ่งเปนราคาที่กิจการสามารถ
ไดรับจากการขายอาคารดังกลาวในตลาดซื้อขายคลองแตตํ่ากวาราคาตามบัญชีจํานวนเงิน 0.83 ลานบาท โดยผลตาง
ที่เกิดขึ้นไดแสดงเปนรายการขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงบกําไรขาดทุนสําหรับป   สิ้นสุดวันที่ 31    
ธันวาคม 2543  ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง บริษัทฯ นําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงิน
กูยืม ระยะยาวจากธนาคารพาณิชย 

 

11.  สิทธิการเชาอาคาร  
  

  สิทธิการเชาอาคารเปนสิทธิการเชาพื้นที่ในศูนยการคาช้ันนําเพื่อเปดสาขารานหนังสือซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร 
  บริษัทฯนําสิทธิการเชาสวนใหญไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย 

และสถาบันการเงิน   และเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารพาณิชย 
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12.  สินทรัพยรอจําหนาย 
   

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542 ทรัพยสินรอจําหนายทั้งจํานวนเปนที่ดินและอาคารซึ่งเดิม
บริษัทฯ มีวัตถุประสงคซื้อมาเพื่อใชดําเนินงาน แตจากการตรวจสอบสภาพแลวไมเหมาะสมที่จะใชดําเนินงาน  
บริษัทฯ จึงทําการปรับปรุงเพื่อขาย  ดังนั้น จึงไดจัดประเภทเปนทรัพยสินรอจําหนายที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง
ดังกลาว บริษัทฯ นําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย 

 ในป 2542 บริษัทฯ ไดมอบหมายใหผูชํานาญการประเมินราคาอิสระแหงหนึ่ง ประเมินราคาทรัพยสิน
รอจําหนายทุกแหง ปรากฏวาทรัพยสินรอจําหนายมีราคาสินทรัพยสุทธิ ที่แสดงในงบดุลของกิจการสูงกวามูลคาที่คาด
วาจะไดรับคืน ซึ่งเปนราคาที่กิจการสามารถไดรับจากการขาย  สินทรัพยในตลาดซื้อขายคลอง จํานวนเงิน 32.56 ลาน
บาท เทียบกับราคาตามบัญชี จํานวนเงิน 54.12 ลานบาท บริษัทจึงปรับราคาทรัพยสินรอจําหนายลดลง โดยบันทึก
ผลตาง จํานวนเงิน 21.56 ลานบาท แสดงเปนรายการขาดทุนจากการดอยคาของทรัพยสินในงบกําไรขาดทุน 

 

13.  ท่ีดินที่ไมไดใชดําเนินงาน 
 

 ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางบริษัทฯนําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินเบิกบัญชีธนาคาร และเงินกูยืม
ระยะยาวจากธนาคารพาณิชย  

  ในป 2542 บริษัทฯ ไดมอบหมายใหผูชํานาญการประเมินราคาอิสระแหงหนึ่ง ประเมินราคาที่ดนิ
และอาคารที่ไมไดใชดําเนินงานทุกแหง ปรากฏวาที่ดินแหงหนึ่งมีราคาสินทรัพยสุทธิที่แสดงในงบดุลของกิจการ สูง
กวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ซึ่งเปนราคาที่กิจการสามารถไดรับจากการขายสินทรัพย ในตลาดซื้อขายคลองจํานวน
เงิน 32 ลานบาท เทียบกับราคาตามบัญชี จํานวนเงิน 49.50 ลานบาท บริษัทจึงปรับราคาที่ดินลงโดยบันทึกผลตาง 
จํานวนเงิน 17.50 ลานบาท แสดงเปนรายการขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงบกําไรขาดทุน สวนที่ดินอีก
แหงหนึ่งมีมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน สูงกวายอดสินทรัพยสุทธิ  

 

14. สินเชื่อและภาระค้ําประกัน 
   

  สินเชื่อในรูปเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะยาวค้ําประกัน โดยมีที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง 
ตามหมายเหตุ 10   สิทธิการเชา ตามหมายเหตุ 11 ทรัพยสินรอจําหนาย ตามหมายเหตุ 12 และ ที่ดินและสิ่งปลูกสราง
ที่ไมไดใชดําเนินงาน ตามหมายเหตุ 13 เปนหลักทรัพยค้ําประกัน 

 

15.  เงินกูยืมระยะยาว 
            ประกอบดวย                             
                                         2543                                2542                       
                                                                                                  บาท                        บาท                        
 เงินกูยืมจากธนาคาร                              20,819,170.00  40,419,066.6  
 เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน                                                                          -                           8,801,046.93  

                                รวม                                              20,819,170.00      149,220,113.62 
 หัก  สวนของหนี้ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป                (7,836,000.00)     (44,467,260.91)     
       สุทธิ                                                        12,983,170.00        104,752,852.71     
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เงินกูยืมระยะยาว มีวงเงินกู อัตราดอกเบี้ยและภาระค้ําประกันตาง ๆ ดังนี้ 
                หนวย : ลานบาท 

ลําดับ 
วง 
เงินกู 

หนี้คงคาง 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ผูใหกู 

อัตราดอกเบี้ย
รอยละ ภาระค้ําประกัน 

  2543 2542    
1. 15.30 - 12.36 ธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง MLR สิทธิการเชาเดอะมอลลเพชรเกษม 
2. 16.5 - 13.35 ธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง MLR สิทธิการเชาเดอะมอลลบางกะป 
3. 30.00 - 24.77 ธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง MLR ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง 

4. 19.10 - 14.31 ธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง MLR 
สิทธิการเชาเซ็นทรัล 
ปนเกลา 

5. 72.00 - 42.94 ธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง MLR ที่ดิน อาคารพรอมสิ่งปลูกสราง
สิทธิการเชา 
ฟอรจูนทาวน และสิทธิการเชา 
อิมพีเรียลเวิลด 

6. 16.95 11.06 13.49 ธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง MLR 
สิทธิการเชา 
ฟวเจอรปารครังสิต 

7. 17.00 - - ธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง MOR+1 สิทธิการเชาเซ็นทรัลซิต้ี บางนา 

8. 12.88 - 8.80 
สถาบันการเงิน 

แหงหนึ่ง MLR 
สิทธิการเชา 
ฟวเจอรปารคบางแค 

9. 10.00 - - ธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง MOR+1 
สิทธิการเชาสีลม 
คอมเพล็กซ 

10. 26.86 9.76 15.16 ธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง MOR+1 ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง 
11. 13.00 - 4.04 ธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง MLR+2 ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง 

 

การชําระคืนเงินกู 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 เงินกูยืมระยะยาวตามลําดับที่ 1 - 5 เปนเงินกูรวม 9 วงเงินคงคางผอนชําระ

อยูระหวาง 22 - 54 งวด โดยผอนชําระงวดละ 203,000 - 450,000 บาท ซึ่งบริษัทฯจะตองชําระเงินกูใหครบถวนใน
ระหวางป 2547 - 2548 

 

16. การจายเงินปนผลและสํารองตามกฎหมาย 
 

 ตามมติที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2543   เมื่อวันที่  28  เมษายน  2543   มีมติเปนเอกฉันท
ใหจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป 2542  แกผูถือหุนที่มีรายช่ือในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 7 
เมษายน 2543  ในอัตราหุนละ 1 บาท  จากจํานวนหุนคงเหลือ  ณ  สิ้นปรวมเปนเงินปนผลทั้งสิ้น  21.10 ลานบาท ซึ่ง
บริษัทฯ จายเงินปนผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2543 และอนุมัติจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน 0.11 
ลานบาท 

 
 



 33

17. คาตอบแทนกรรมการ 
 

 ตามมติที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2543  เมื่อวันที่  28 เมษายน 2543   มีมติเปนเอกฉันท
ใหมีการจายคาบําเหน็จแกกรรมการ  ที่ดํารงตําแหนง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 ทานละ 30,000 บาท และสําหรับ
ประธานกรรมการบริษัทฯ 40,000 บาท สําหรับผลการดําเนินงานป  2542 

 
18.  ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
   
  ภาษีเงินไดนิติบุคคลคํานวณในอัตรารอยละ 30 ของกําไรสุทธิตามบัญชี  กอนรับรูสวนไดเสียจากเงิน

ลงทุนในบริษัทรวม  บวกดวยคาใชจายตองหามตามประมวลรัษฎากร 
 
19.  งบกําไรขาดทุนสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2543,2542, 2541, และ 2540 
  งบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543, 2542, 2541 และ 2540 ซึ่งไดสอบทานตาม

วิธีการที่สมาคมบัญชี และผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย กําหนดในแถลงการณมาตรฐานการสอบบัญชี
ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ 

                                                         ยังไมไดตรวจสอบ  
                            สอบทานแลว 
                        สําหรับไตรมาสปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  
                                                                                     2543           2542             

                               พันบาท          พันบาท        
 รายได 
   รายไดจากการขาย                                                          326,820 225,887        
    รายไดอื่น                                                                                            5,858  9,277 
    สวนแบงกําไรในบริษัทรวม                                                                921              -  
     รวมรายได                               333,599  235,164      
    คาใชจาย 
    ตนทุนขาย    238,931       174,830         
                  คาใชจายในการขายและบริหาร                      77,498         54,938         
    ขาดทุนจากการดอยคาของทรัพยสิน                                                      825         39,056              
                       คาตอบแทนกรรมการ                                                                      147                 117   
    ดอกเบี้ยจาย                                                          1,050              3,772  
    ภาษีเงินไดนิติบุคคล                                                                 5,073            (6,705)  
     รวมคาใชจาย                                                                        323,524           266,008       
    กําไร(ขาดทุน)สุทธิ                                                                                10,075            (30,844)      
    กําไร(ขาดทุน)ตอหุนสวนของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น 
                        จํากัด (มหาชน) (หนวย : บาท)                                                                   0.48               (1.46)  
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20.   การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
  บริษัทฯ ดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจผลิตและจําหนายหนังสือ และดําเนินธุรกิจใน

สวนงานทางภูมิศาสตรเดียว คือ ในประเทศไทย   ดังนั้น รายได กําไร และสินทรัพยทั้งหมดที่แสดงในงบการเงิน 
จึงเกี่ยวกับสวนงานธุรกิจ และสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว 

 

21.   หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นภายหนา 

  นอกจากหนี้สินที่ปรากฏในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 บริษัทยังมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
ธนาคารเกี่ยวกับ   Letter  of  Guarantee   เปนจํานวนเงิน  2.66  ลานบาท    

 

22.   ปญหาป  ค.ศ. 2000 

 บริษัทฯ ไดวิเคราะหประเมินผลและแกไขระบบคอมพิวเตอรเพื่อแกไขปญหาป ค.ศ. 2000 แลวเสร็จ
เมื่อตนป 2541 ผลปรากฏวาบริษัทฯไมมีผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอระบบคอมพิวเตอร และระบบการจัดการภายใน
องคกร ระบบการผลิต ระบบการขายและการจัดจําหนาย ระบบรานคาปลีกและระบบบริการ นอกจากนี้บริษัทฯ
กําหนดใหหนวยงานบริหารเปนผูรับผิดชอบระบบการจัดการใหมีความสามารถรองรับปญหาปค.ศ. 2000 

 บริษัทฯ ไมมีผลกระทบที่มีสาระสําคัญในผลการดําเนินธุรกิจของบริษัทรวม เนื่องจากบริษัทรวม
เปนบริษัทฯที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีทีทันสมัย 

 บริษัทฯ มีผลกระทบที่เกิดขึ้นจากระบบบัญชี  โดยบริษัทฯ เริ่มใชโปรแกรมใหมนี้ในไตรมาส 3 ป 
2542 ในการใชโปรแกรมใหมนี้ บริษัทฯ มีแนวทางการดําเนินการมิใหมีผลกระทบใดๆ ตอการเปดเผยขอมูลในงบ
การเงินและคาใชจายที่เกี่ยวของมีมูลคาไมเปนนัยสําคัญแตอยางใด(โดยประเมินจากความพรอมในอุปกรณ
คอมพิวเตอรที่บริษัทฯ มีอยูในปจจุบัน) โดยบริษัทฯ ไดแกไขปญหาป ค.ศ. 2000 นั้นไมพบปญหาที่กอใหเกิด
ผลกระทบกับบริษัทฯ 

 


