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รายไดรวม และ รายไดจากซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2540 2541 2542 2543 2544 ป

หน
วย

 : ล
าน

บา
ท

รายไดซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร รายไดรวม

กําไรขั้นตน  และ กําไรสุทธิ

-100
0
100
200
300
400
500
600
700

2540 2541 2542 2543 2544 ป

หน
วย

 : ล
าน

บา
ท

กําไรสุทธิ กําไรขั้นตน



 

 

หนา  3 

จุดเดนในรอบป 
HIGHLIGHTS 

 
    หนวย : ลานบาท 
    Unit : Thousand Baht 

ผลการดําเนินงาน 
OPERATING RESULTS 

2544 
2001 

2543 
2000 

2542 
1999 

2541 
1998 

2540 
1997 

รายไดรวม 
Total Revenues 1,652.69 1,173.83 810.93 637.24 672.94 

กําไรสุทธ ิ
Net Profit 

123.73 67.77 2.22 -25.27 39.16 

กําไรสุทธิตอรายไดรวม 
Net Profit Margin (%) 7.49 5.77 0.27 -3.97 5.82 

กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 
EPS (Baht) 

5.86 3.21 0.11 -1.36 2.57 

มูลคาตามบัญชี (บาท) 
Book Value (Baht) 

24.09 18.16 16.21 18.40 18.74 

สินทรัพยรวม 
Total Assets 905.59 710.47 708.69 657.72 626.31 

หนี้สินรวม 
Total Liabilities 

397.35 327.36 366.61 316.43 341.02 

สวนของผูถือหุน 
Shareholder’s Equity  508.24 383.11 342.08 341.3 285.29 

ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว 
Paid-up Capital 

210.99 210.99 210.99 210.99 152.22 

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย 
ROA (%) 15.31 9.55 0.32 -3.94 6.12 

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถอืหุน 
ROE (%) 

27.76 18.69 0.65 -8.07 14.01 

                   ณ วันที ่ 28/12/2544 29/12/2543 30/12/2542 30/12/2541 31/12/2540 
As of 28/12/2001 29/12/2000 30/12/1999 30/12/1998 31/12/1997 

ราคาตลาด (บาท) 
Last Price (Baht) 

40.00 16.50 16.00 9.10 9.10 

มูลคาตามราคาตลาด 
Market Cap. 

842.75 348.13 337.58 192.00 168.77 
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สาสนจากประธานกรรมการ 
 

 
ป 2544 ที่ผานมานับเปนปที่ดีที่สุดอีกปหนึ่งของบริษัทฯ  ที่สามารถสรางการเติบโตไดอยางตอเนื่องตาม

เปาหมาย  แมวาสถานการณทางเศรษฐกิจของประเทศยังอยูในชวงเริ่มฟนตัว  โดยสามารถสรางรายไดถึง 
1,652.7 ลานบาท  เปนการเติบโตจากปกอนถึง 40.8 %  และทํากําไรสุทธิไดถึง 123.7 ลานบาท  หรือเติบโต
เพ่ิมขึ้นจากปกอนถึง 82.6 %  ทําใหอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) เปน 27.8 %   ทําใหผลการ
ดําเนินงานป 2544 เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันในตลาดหลักทรัพยแลว  บริษัทฯ มีอัตราการเติบโตของ
รายไดสูงสุด  มีกําไรสุทธิสูงสุด  และมีคา ROE สูงสุด  และบริษัทฯ สามารถรักษาบทบาทการเปนผูนําในธุรกิจ
รานหนังสือ  ผูนําในธุรกิจผูจัดจําหนายหนังสือ  และผูนําในธุรกิจสํานักพิมพ ของประเทศได 

การเติบโตที่สําคัญมาจากการการเติบโต 4 สวน  สวนแรก คือ  การเติบโตของ ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  ซึ่ง
เปนรานหนังสือที่บริษัทฯ เริ่มดําเนินการมาตั้งแตปลายป พ.ศ.2534  โดยสามารถเปดสาขาใหมไดถึง 28 สาขา  
จนกระทั่งเพ่ิมมาเปน 94 สาขาภายในสิ้นป 2544  โดยมีสาขาในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล 59 สาขา  ซึ่งมีการ
เติบโตทั้งจากสาขาเดิม  และจากสาขาใหม  ทําใหยอดขายจากซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร เพ่ิมขึ้น 46.7 % 

สวนที่สอง มาจากการเติบโตของหนวยงานผลิตหนังสือ  ที่ผลิตหนังสือขายดีขึ้นมาไดเปนสัดสวนมากขึ้น  
โดยเฉพาะอยางยิ่ง  หนังสือชุด พอรวยสอนลูก ซึ่งประสบผลสําเร็จในการขายเปนอยางดี 

สวนที่สาม มาจากการเติบโตของหนวยงานจัดจําหนายหนังสือ  ที่สามารถหาหนังสือที่ขายดีเพ่ิมขึ้นมา
จัดจําหนายไดเพ่ิมขึ้น  และผลักดันการขายหนังสือทั้งที่ผลิตเอง และท่ีรับจัดจําหนาย ไปยังรานหนังสืออ่ืนไดมาก
ขึ้นดวย  ทําใหยอดขายเพิ่มขึ้น 34.6 % 

สวนที่ส่ี มาจากการจัดงาน Thailand Electronics & Industrial Technology  ซึ่งสามารถขยายพื้นที่จัด
งานไดเพ่ิมขึ้น  ทําใหยอดขายเพ่ิมขึ้น 36.2 % 

แมจะมีผลประกอบการที่ดีตอเนื่อง  แตบริษัทฯ ก็ไมหยุดยั้งการพัฒนาการตลาด  การพัฒนาระบบงาน  
การพัฒนาบุคลากร  และการพัฒนาระบบสารสนเทศ  ใหมีประสิทธิภาพการจัดการที่ดีขึ้นไปอีกอยางตอเนื่องดวย  
ดังนั้น  เมื่อมองแนวโนมธุรกิจในอนาคต  การแขงขัน  โอกาส  และความพรอมของบริษัทฯ เองแลว  บริษัทฯ มี
ความเชื่อมั่นวา จะสามารถเติบโตอยางตอเนื่องไดอีกมาก  โดยจะยังคงเนนการใชนโยบายการเติบโตแบบ
ระมัดระวัง  และคํานึงถึงผลการดําเนินงานระยะยาว  เพ่ือใหผลตอบแทนคืนกลับใหผูถือหุนอยางเหมาะสมที่สุด 

ทายที่สุดนี้  ผม และคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นวา  ดวยความตั้งใจ  และดวยความมุมานะ   
ของฝายบริหาร และพนักงานทุกคน  จะสงผลใหบริษัทฯ ของเรา เปนบริษัทฯ ที่อํานวยประโยชนในการพัฒนา
บุคลากรใหกับประเทศของเราไดอยางนาภาคภูมิใจ 

 

               
(นายธนาชัย  ธรีพัฒนวงศ) 
    ประธานกรรมการ 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)  ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน  
คือ  นายสาโรช  ลํ้าเลิศประเสริฐกุล  เปนประธานกรรมการตรวจสอบ  นายประวิทย  ตันติวศินชัย  และ  นาย
สมชาย  หาญจิตตเกษม  เปนกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต  หนาที่  และความรับผิดชอบ ในการสอบทานรายงานทางการเงินให
มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีอยางถูกตอง  และมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ  สอบทานใหบริษัทมี
ระบบการควบคุมภายใน  และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  พิจารณาการเปดเผยขอมูล
ของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถกูตอง
ครบถวน  พิจารณาคัดเลือก และเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี 

ในรอบป 2544  คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุม 5 ครั้ง  โดยประชุมรวมกับผูสอบบัญชี  ฝาย
จัดการ  แผนกบัญชี และแผนกตรวจสอบภายในของบริษัท  เพ่ือพิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส  และงบ
การเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544  กอนนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท  รวมกันพิจารณาในการ
จัดทํารายงานทางการเงิน ใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี  การเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอตามที่กฎหมาย
กําหนด  ตลอดจนรับฟงคําชี้แจงจากผูสอบบัญชี  และขอเสนอแนะภายหลังการตรวจสอบ รวมกับฝายจัดการและ
ผูที่เกี่ยวของในการสอบทานขอมูลที่สงใหหนวยงานกํากับดูแล  ดานการตรวจสอบภายใน  คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ไดสอบทานและพิจารณารายงานของฝายตรวจสอบภายในรวมกับฝายจัดการของบริษัท  และรวมกัน
พิจารณาปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น  เพ่ือลดความเสี่ยงของ
ธุรกิจและพัฒนาใหเปนองคกรที่มีระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีตอไป  คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา  ระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัท  ไมมีจุดออนที่เปนสาระสําคัญ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดคัดเลือกและเสนอแตงตั้ง  บริษัทสํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด  เปนผูสอบบัญชี
สําหรับป  2545  ตอคณะกรรมการของบริษัท  เพ่ือนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติตอไป 

 
    (นายสาโรช  ลํ้าเลิศประเสริฐกุล) 
    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
            26  มีนาคม  2545 
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ขอมูลทั่วไป 
 ชื่อ สถานที่ต้ังสํานักงานใหญ ประเภทธุรกิจ  

บริษัท: ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
สํานักงานใหญที่ : 46/87-90 ชั้น 19  อาคารเนชั่นทาวเวอร 
ถนนบางนา-ตราด  แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260  
โทรศัพท: 0-2751-5888,  0-2325-1111     โทรสาร : 0-2751-5999,  0-2325-3333 
โฮมเพจ:   http:\\ www.se-ed.com 
ประกอบธุรกิจ :  ส่ิงพิมพ 
เลขทะเบียนบริษัท :  102 

บริษัทมีทุนจดทะเบียน  จํานวน 348.13 ลานบาท เปนหุนสามัญ 34.81 ลานหุน มูลคาหุนละ  
10.00 บาท เรียกชําระแลวจํานวน  210.99 ลานบาท  

 

ชื่อ สถานที่ต้ังของบริษัทรวมและบริษัทยอย  
1.  บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด   

สํานักงาน เลขที่ 94 ซอยกรุงธนบุรี 6 ถนนกรุงธนบุรี  
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600  
โทรศัพท : 0-2437-2884  โทรสาร : 0-2438-1189  
ประเภทธุรกิจ : สํานักพิมพผูผลิตวารสารเทคนิคและคูมือวิศวกร   

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

2.  บริษัท ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร จํากัด 
สํานักงาน เลขที่ 46/87-90 อาคารเนชั่นทาวเวอร ชั้นที่ 19 
ถนนบางนา-ตราด เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 
โทรศัพท : 0-2751-5888 โทรสาร : 0-2751-5999 
ประเภทธุรกิจ : บริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจ 

บริษัท ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร จํากัด  มีทุนจดทะเบียนจํานวน 100,000 บาท เปนหุนสามัญ 
10,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท เรียกชําระแลวจํานวน 25,000 บาท สัดสวนเงินลงทุน
อัตรารอยละ 99.93 

   

บุคคลอางอิงอื่น ๆ 
นายทะเบียนหุน บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย)จํากัด 

62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ชั้น 4, 6-7 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทร. 0-2359-1200-01 โทรสาร. 0-2359-1259 

 ผูสอบบัญชี นางสาววรรญา  พุทธเสถียร  ผูสอบบัญชีรับอนุญาติเลขที่ 4387 
   บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด 
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   ชั้น 19 ราชเทวีทาวเวอร 77 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
   โทร. 0-2653-8091-3 โทรสาร. 0-2653-8090 
 ท่ีปรึกษากฏหมาย สํานักงาน ชวน แอนด แอสโซซิเอทส ทนายความ 
   4/1482 ชั้น 3-5 ถนนนวมินทร แขวงคลองกุม เขตบึงกุม 
   กรุงเทพฯ 10230 
   โทร. 0-2509-3421-2  โทรสาร. 0-2509-3571 
 ผูแทนผูถือหุนกู ---ไมมีหุนกู---  
 ท่ีปรึกษาหรือผูจัดการภายใตสัญญาการจัดการ ---ไมม-ี-- 
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ขอมูลทางการเงินโดยสรุป 
ความสามารถในการทํากําไร และประสิทธิภาพในการดําเนินงานสําหรับ 3 ปที่ผานมา  และงวดลาสุด 

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio) 
อัตราสวน 2544 2543 2542 2541 

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.24 1.14 1.40 1.84 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.88 0.77 0.33 0.47 
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.55 0.60 0.83 0.61 
อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) 3.72 3.40 2.87 2.59 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วัน) 97 106 125 139 
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 6.26 4.84 3.25 2.81 
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)  57 74 111 128 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา) 3.85 3.44 3.31 3.83 
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน) 93 105 109 94 
Cash Cycle (วัน) 61 76 127 173 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร ( Profitability Ratio) 
อัตราสวน 2544 2543 2542 2541 

อัตรากําไรข้ันตน 30.10% 31.12% 33.00% 29.52% 
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน 7.56% 5.90% 0.29% -4.12% 
อัตรากําไรอืน่ 0.01% 0.14% 0.11% -0.17% 
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร 113.37% 135.76% 165.73% 155.32% 
อัตรากําไรสุทธ ิ 7.49% 5.77% 0.27% -3.97% 
อัตราผลตอบแทนสวนของผูถอืหุน 27.76% 18.69% 0.65% -8.07% 

  
อัตราสวนแสดงประสทิธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)   

อัตราสวน 2544 2543 2542 2541 
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย 15.31% 9.55% 0.32% -3.94% 
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยถาวร 62.51% 51.97% 44.04% 23.43% 
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 2.05 1.65 1.19 0.99 

 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)   

อัตราสวน 2544 2543 2542 2541 
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถอืหุน (เทา) 0.78 0.85 1.07 0.93 
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา) 698.58 24.59 10.79 3.74 
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (cash basis) 1.30 0.96 1.00 0.50 
อัตราการจายเงินปนผล 85.26% 51.37% 951.76% - 
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ประวัติความเปนมา 
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) (SE-EDUCATION Public Company Limited)  ไดจดทะเบียนจัดตั้ง 

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2517  ดวยทุนจดทะเบียน 99,000 บาท  โดยมีวัตถุประสงคหลักในการดําเนินธุรกิจที่
เอ้ืออํานวยตอการศึกษาหาความรู เพ่ือพัฒนาความรูความสามารถของคนไทย ในสาขาที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศ  
โดยกลุมผูเริ่มกอต้ังทั้งหมดประกอบดวย วิศวกรไฟฟา 10 คน ที่จบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  ซึ่งตางก็เคยมีประสบการณในการทํากิจกรรมเผยแพรความรูในขณะที่เปนนิสิตมาแลว  และตระหนักดี
วาประเทศไทยยังขาดแคลนการพัฒนาสื่อความรูเชิงวิชาการอยูมาก 

บริษัทฯ ไดรับอนุญาตใหเปน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ในภาคอุตสาหกรรม
บริการ  กลุมธุรกิจหลัก ส่ือประชาสัมพันธ  หมวดธุรกิจยอย  ส่ิงพิมพ  ต้ังแตป พ.ศ. 2534  และแปลงสภาพเปน
บริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2536  ปจจุบัน บริษัทฯ มีชื่อเรียกสั้นๆ  ซึ่งเปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย 
คือ ซีเอ็ด (SE-ED)  ซึ่งยอมาจากคําเต็มวา Science, Engineering and Education 

ในระยะเริ่มแรก  บริษัทฯ ผลิตวารสารรายเดือน “เซมิคอนดัคเตอรอิเล็กทรอนิกส”  และเปนผูแทนจําหนาย
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสจากตางประเทศ   

ในป พ.ศ. 2521 เริ่มผลิตวารสารรายเดือน “ทักษะฉบับวิทยาศาสตและเทคโนโลยี”  ซึ่งเปนวารสาร
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสําหรับเยาวชน และผูสนใจทั่วไป   

ในป พ.ศ. 2522  เริ่มผลิตวารสารรายเดือน “มิติที่ 4”  เพ่ือเสริมสรางจินตนาการและความคิดสรางสรรค  
และกระตุนผูที่ไมชอบวิทยาศาสตรหนักๆ ใหหันมาสนใจวิทยาศาสตรมากขึ้น 

ในป พ.ศ. 2523  เริ่มผลิตหนังสือวิชาการดานวิศวกรรมศาสตร และวิทยาศาสตร ออกจําหนาย  ตอมาได
ขยายสายงานผลิตออกมาเปน ฝายผลิตตําราและหนังสือเชิงวิชาการ 

ในป พ.ศ. 2526  ผลิตวารสารรายเดือน ไมโครคอมพิวเตอร  และเริ่มผลิตหนังสือดานไมโครคอมพิวเตอร
ออกจําหนาย  พรอมๆ กันนี้  หมวดหนังสือบริหาร / การจัดการ ของบริษัทฯ ก็เริ่มตนอยางจริงจัง  โดยเนน
หนังสือที่สามารถชวยคนทํางานใหทํางานไดดีขึ้น  มากกวาจะเนนหนังสือที่คาดวาจะขายดีเปนพักๆ เทานั้น 

ในป พ.ศ. 2528  บริษัทฯ เริ่มใชระบบการจัดจําหนายหนังสือแบบ Standing Order ที่ดัดแปลงขึ้นให
เหมาะสมกับธุรกิจหนังสือของไทย  และไดรวมวารสาร ทักษะฉบับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และวารสาร มิติที่ 
4 เขาดวยกัน  และเปล่ียนชื่อใหมเปนวารสาร รูรอบตัว  ซึ่งตอมาก็ไดเปล่ียนรูปเลม และเนื้อหาใหทันสมัยเพ่ิมขึ้น  
และเปล่ียนชื่อใหมเปน UpDATE  ขณะเดียวกันก็ไดขยายสายงานผลิตหนังสือสงเสริมเยาวชนข้ึนมาอยางจริงจัง  
เพ่ือบุกเบิกหนังสือสาระความรูสําหรับเยาวชน  ซึ่งตอมาในป พ.ศ. 2529  “วิทยาศาสตรอานสนุก” การตูนชุดเสริม
ความรูชุดแรก  ก็ไดออกวางตลาดและไดรับการตอนรับเปนอยางดี 

บริษัทฯ บุกเบิกธุรกิจวารสาร และหนังสือเชิงวิชาการ อยางตอเนื่องมาเปนลําดับ  จนกลายเปนสํานักพิมพ
สาระความรูชั้นนํา  และมีระบบจัดจําหนายที่เปนที่ยอมรับวาดีที่สุดในธุรกิจหนังสือ  และไดเริ่มบทบาทการเปน
ผูรับจัดจําหนายหนังสือใหกับสํานักพิมพอ่ืนที่ผลิตหนังสือประเภทใกลเคียงกันดวย 

แมวาบริษัทฯ จะมียอดขาย  และมีการเติบโตอยางนาพอใจ เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมหนังสือโดยเฉล่ีย  
แตก็พบวามีขอจํากัดที่จํานวนรานหนังสือที่ดีมีนอยเกินไป  ทําใหหนังสือที่บริษัทฯ ผลิตขึ้นไมสามารถถูกกระจาย  
และถูกจัดวางอยางเหมาะสม  ยอดขายที่ไดสําหรับหนังสือแตละเรื่อง จึงไมสามารถทําไดมากขึ้นกวาเดิมนัก 
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เมื่อทําการสํารวจตอมา  พบวารานหนังสือเดิมไมพรอมจะขยายงาน  และไมพรอมจะปรับปรุงไดมาก
กวาเดิมเทาไรนัก  ขณะที่ระยะเวลาดังกลาว  ศูนยการคายุคใหม กําลังจะเริ่มทะยอยเปดอยางตอเนื่อง  และเห็น
แนวโนมวานาจะเปนทําเลใหมสําหรับธุรกิจรานหนังสือที่จะประสบความสําเร็จได  แตตองใชเงินลงทุนสูงมาก  
ดังนั้น  ในไตรมาสที่ 3  พ.ศ. 2533  บริษัทฯ จึงยื่นเรื่องเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย  และเริ่มโครงการรานหนังสือ “ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร” ขึ้น  เพ่ือใหคนไทยไดมีโอกาสหาซื้อหนังสือดีๆ ไดสะดวก
ขึ้น  และเปนการรองรับการเติบโตของตลาดหนังสือทั้งหมด  โดยมีทิศทางเนนการเปดในศูนยการคาชั้นนํา  รานซี
เอ็ดบุคเซ็นเตอร จะจําหนายหนังสือที่บริษัทฯ ผลิตขึ้นเอง และหนังสือของสํานักพิมพอ่ืนดวย  เพ่ือใหมีความ
สมบูรณในฐานะรานหนังสือทั่วไป  ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร เปดดําเนินการสาขาแรก ในปลายป พ.ศ. 2534 ที่
ศูนยการคาฟอรจูนทาวน 

ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร เริ่มเปดในซูเปอรเซ็นเตอร เปนครั้งแรกในไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2539  ที่โลตัสซูเปอรเซ็น
เตอร  สาขาพัทยา  เพราะเห็นวาซูเปอรเซ็นเตอร เปนทิศทางใหมของธุรกิจคาปลีกที่จะเพิ่มความสําคัญมากขึ้นใน
อนาคต  และจะเปนทําเลที่เหมาะสมสําหรับธุรกิจรานหนังสือในอนาคตระยะยาว  หลังจากที่ไดปรับรูปแบบของซี
เอ็ดบุคเซ็นเตอร ใหเปนโฉมใหม  ที่เนนการใชสีที่สดใส  ใหดูทันสมัยขึ้น  เนนการออกแบบชั้นหนังสือที่สามารถ
ผลิตไดงายขึ้น  และมีตนทุนต่ําลง  เพ่ือความรวดเร็วในการเปดสาขาใหม  และเนนการพัฒนาศูนยกระจายหนังสือ 
(Book Distribution Center) ใหมีขีดความสามารถที่จะรองรับปริมาณงานไดมากกวา 100 สาขา  ตลอดจนได
พัฒนาโมเดลของการอยูรอด และการเติบโต ที่ไดพัฒนาและทดลองใชมาจนเหมาะสมแลว  จึงทําใหซีเอ็ดบุคเซ็น
เตอร มีความพรอมในการเติบโตอยางแข็งแรง  และสามารถเปดสาขาใหมๆ ไดอยางรวดเร็ว  ดวยตนทุน และ
คาใชจายดําเนินการที่ตํ่าลง  และมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงขึ้น   

นอกจากนั้น  ยังพัฒนาความสัมพันธกับศูนยการคา  และซูเปอรเซ็นเตอร  รายใหญทุกราย  และไดรับ
ความไววางใจในฐานะ พันธมิตรธุรกิจที่สําคัญ ของแตละแหง  ทําใหมีโอกาสพัฒนารูปแบบธุรกิจอยางตอเนื่อง  
จนปจจุบัน  ถือไดวา ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร เปนเชนรานหนังสือที่มีพัฒนาการอยางตอเนื่อง  และเติบโตอยางรวดเร็ว  
จนมีจํานวนสาขา  และมียอดขายมากที่สุดในประเทศไทย  และเปนแกนหลักของการเติบโตของบริษัทฯ ต้ังแต 
พ.ศ. 2540 เปนตนมา 

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ เปนที่นาพอใจมาโดยตลอด  แตเมื่อประเทศไทยประสบกับภาวะเศรษฐกิจที่
ถดถอยอยางรุนแรงจนเขาขั้นวิกฤตหลังจากกลางป 2540 เปนตนมา  จนกอใหเกิดสภาพการปดตัวของธุรกิจและ
การวางงานเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก  กําลังซื้อโดยรวมลดลง  ธุรกิจหนังสือโดยรวมก็ไดรับผลกระทบอยางรุนแรง
ดวยเชนกัน  คูคารายใหญของบริษัทฯ หลายรายที่เปนรานหนังสือประสบปญหาขาดทุนและสภาพคลองทาง
การเงินอยางหนัก  สงผลทําใหบริษัทฯ ตองสํารองเปนหนี้สูญจํานวนมาก  การที่กําลังซื้อของประชาชนโดยรวม
ลดลง  รานหนังสือชะลอการสั่งซื้อ  และบริษัทฯระมัดระวังการปลอยสินเชื่อเพ่ือรักษาระดับหนี้สูญไมใหสูงเพ่ิมขึ้น  
ตลอดจนการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้น  ตางก็สงผลใหยอดขายสงสําหรับหนังสือที่ผลิตขึ้น และท่ีบริษัทฯรับจัด
จําหนายใหกับสํานักพิมพอ่ืน  ไมสามารถขายไดตามที่ควรจะเปน  ประกอบกับยอดขายสวนตางๆ ตกลงมากตาม
สภาวะเศรษฐกิจ   ป พ.ศ.2541 จึงเปนปแรกที่บริษัทฯ ประสบปญหาการขาดทุนเปนปแรก   

อยางไรก็ตาม  การที่ไดประสบกับปญหาเศรษฐกิจที่รุนแรง  ก็ทําใหบริษัทฯ ไดเริ่มทบทวนโครงสรางธุรกิจ
ของบริษัทฯ เพ่ือใหมีความเขมแข็งระยะยาว  มีการกระจายความเสี่ยงอยางเหมาะสม  และไดปรับปรุงโครงสราง
ทางการเงินอยางจริงจัง  โดยไดเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับกับปญหาทางเศรษฐกิจที่ไมแนนอนไวในระดับหนึ่งในป 
พ.ศ.2541  และกําหนดมาตรการทางการเงินที่รัดกุม  เพ่ือใหบริษัทฯ สามารถชําระเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบัน
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การเงินลงไดหมด  และมีสภาพคลองทางการเงินที่เพียงพอที่จะขยายงานไดโดยไมติดขัด  ดังนั้น  ภายในป 
พ.ศ.2542 บริษัทฯ ก็สามารถพลิกฟนสภาพการทํากําไรขึ้นมาไดอีก  และขยายการเติบโตไดอยางตอเนื่อง 

บริษัทฯ ไดยายสํานักงานทั้งหมดจาก ซอยตะกูลสุข  ถนนอโศก-ดินแดง  ซึ่งบริษัทฯ ไดอยูมาตั้งแตป พ.ศ. 
2526  มาที่อาคารเนชั่นทาวเวอร เสร็จส้ินในตนป พ.ศ. 2544  หลังจากที่ไดยายสํานักงานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร
ทั้งหมด มาลวงหนาแลวตั้งแต กลางป พ.ศ. 2541  เพ่ือใหมีพ้ืนที่ทํางานมากขึ้น  ใหมีความสะดวกในการ
ประสานงาน  และใหรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ไดอีกมาก 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลัก 3 สวน  คือ 

1. ธุรกิจสํานักพิมพ  โดยผลิตหนังสือ และวารสารเชิงวิชาการ และสาระความรู  รับจางโฆษณาเพื่อจัดลง
ในวารสารรายเดือนที่บริษัทฯ ผลิตขึ้น  รับจางพิมพหนังสือ  และเปนผูจัดงานประจําป Thailand 
Electronics & Industrial Technology  

2. ธุรกิจรับจัดจําหนายหนังสือ  โดยจัดจําหนายใหกับหนังสือของบริษัทฯ เอง และสํานักพิมพอ่ืน  เพ่ือ
จําหนายใหกับรานหนังสือทั่วไป  และชองทางการขายอื่นๆ 

3. ธุรกิจรานหนังสือ  โดยเปนผูดําเนินงานราน ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด  
รวมท้ังการขยายตัวในลักษณะเครือขาย  และการบริหารพื้นที่ขายในรูปแบบตางๆ 

ในทั้งสามสวนธุรกิจนี้  บริษัทฯ มีบทบาทในฐานะที่เปนผูนําตลาดรายใหญของแตละสวนธุรกิจ  ซึ่งแตละ
สวนธุรกิจตางเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  ทําใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน  และสามารถสรางมูลคาเพ่ิมโดยรวม
ใหกับบริษัทฯ ไดเปนอยางดี 

มูลคารายไดรวมการจําหนายผลิตภัณฑหลักจําแนกตามผลิตภัณฑ 
ป 2544 ป 2543 ป 2542 ป 2541 รายไดจากการ

ขายและบริการ พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % 
รายไดจากธุรกิจหนังสือ      
  - ขายปลีก1 1,303,475 78.87 888,838 75.72 537,506 66.28 378,689 59.43 
  - ขายสง2   244,911   14.82     181,946   15.50   174,136   21.47   170,601   26.77 
      รวม 1,548,386  93.69 1,070,784 91.22 711,642 87.75 549,290 86.20 
กลุมวารสาร3 87,218 5.28 77,788 6.63 65,118 8.03 62,456 9.80 
อื่น ๆ 17,088 1.03 25,256 2.15 34,173 4.22 25,498 4.00 
รวมรายได 1,652,692 100.00 1,173,828 100.00 810,933 100.00 637,244 100.00 

 

หมายเหต ุ รายไดมีการจัดประเภทใหมเพื่อใหสามารถเปรียบเทียบกันไดกับปปจจุบัน 

1 ขายปลีก หมายถึง  รายไดจากการขายที่รานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  ซ่ึงเปนรานหนังสือของบริษัทฯ  และชองทางการขายอื่นที่ซีเอ็ดบุค
เซ็นเตอรบริหาร 

2 ขายสง หมายถึง  รายไดจากการขายสงหนังสือที่ผลิตเอง  และที่รับจัดจําหนาย  ไปใหแกรานหนังสือทั่วไป  และชองทางการขายอื่น 
1 และ 2 มูลคาขายของหนังสือที่ผลิตเอง  คิดเปนรอยละ 13.91  ของรายไดทั้งหมดในป 2544 
3 รายไดกลุมวารสาร ไดแก รายไดจากการขายวารสาร, ขายโฆษณา และการจัดงานงาน Thailand Electronics & Industrial 

Technology   
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นอกจากนั้น  บริษัทฯ ยังเขาไปถือหุนรอยละ 25 ในบริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด  ซึ่งมีทุนชําระแลวเทากับ 
400,000 บาท  บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด ประกอบธุรกิจเปนสํานักพิมพ โดยเปนผูผลิตวารสารเทคนิคและคูมือ
วิศวกร  และมอบหมายใหบริษัทฯ เปนผูจัดจําหนายหนังสือทั้งหมดให 

และถือหุนรอยละ 99.93 ในบริษัท ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร จํากัด (จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2544) ซึ่งมี
ทุนชําระแลวตามสัดสวนที่ถือหุนเทากับ 24,982.50 บาท  แตมิไดดําเนินธุรกิจใดๆ  เพราะมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ปองกันบุคคลอื่นนําชื่อ ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร ไปจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม  ซึ่งทําใหอาจเกิดความเขาใจผิดคดิวา
เปนกิจการเดียวกัน เทานั้น   

ลักษณะผลิตภัณฑและบริการที่สําคัญ   บริษัทฯ เปนผูผลิตและผูจัดจําหนายหนังสือที่บริษัทฯ ผลิต
เองและของสํานักพิมพอ่ืน  ผานราน ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร ทั้ง 88 สาขา และรานเครือขายอีก 6 สาขา (ขอมูล ณ 31 
ธันวาคม 2544)  และขายสงใหลูกคาทั้งรายใหญและรายยอยทั่วประเทศไมนอยกวา 700 ราย  ลักษณะผลิตภัณฑ
และบริการที่สําคัญของบริษัทฯ  มีดังนี้ 

ผลิตภัณฑ  และบริการที่สําคัญที่บริษัทฯ ดําเนินการอยู มีดังนี้ 
1. หนังสือ  ปจจบัุน  บริษัทฯ เปนผูผลิตหนังสือสูรานหนังสือเปนรายใหญของประเทศ  โดยเปนผูบุกเบิก  และ

เปนผูนําตลาดในสาขาคอมพิวเตอร  อิเล็กทรอนิกส  วิศวกรรมศาสตรสาขาอื่นๆ  หนังสือสงเสริมเยาวชน  และ
หนังสือการบริหาร / การจัดการ  และหนังสือการพัฒนาตนเอง 

2. วารสาร  ปจจุบัน  บริษัทฯ เปนผูผลิตวารสารทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน  8 ฉบับ  ดังนี้ 
• วารสารเซมิคอนดัคเตอรอิเล็กทรอนิกส   เปนวารสารรายเดือน  เนนหนักดานการใหความรูในสาขา

อิเล็กทรอนิกส  เริ่มออกจําหนายตั้งแต พ.ศ. 2517 
• วารสารไมโครคอมพิวเตอร  เปนวารสารรายเดือน  เนนหนักดานการใหความรูในสาขา

ไมโครคอมพิวเตอร  เริ่มออกจําหนายตั้งแต พ.ศ. 2526 
• วารสาร UpDATE   เปนวารสารรายเดือน  เนนหนักดานการใหความรูในเรื่องที่แปลกใหม ทันสมัย

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่นาสนใจ  แกผูตองการพัฒนาตนเอง และติดตามความกาวหนาของ
เทคโนโลยีในโลกปจจุบัน  เริ่มออกจําหนายตั้งแต พ.ศ. 2521 

• วารสาร Hobby Electronics  เปนวารสารรายเดือน  เนนหนักดานการใหความรูดานอิเล็กทรอนิกส
แกเยาวชน และประชาชนทั่วไปที่เริ่มสนใจ  เริ่มออกจําหนายตั้งแตตนป พ.ศ. 2534  

• วารสาร MICROCOMPUTER USER  เปนวารสารรายเดือน  เนนหนักดานการใหความรูในสาขา
ไมโครคอมพิวเตอร แกผูใชงานทั่วไป  เริ่มออกจําหนายตั้งแตปลายป พ.ศ. 2536 

• วารสาร Industrial Technology Review  เปนวารสารรายเดือน  เนนหนักดานใหความรูดาน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมแกวิศวกรโรงงาน  และผูใชงานทั่วไป  เริ่มออกจําหนายตั้งแตกลางป พ.ศ. 
2537 

• วารสาร Internet Magazine  เปนวารสารรายเดือน  เริ่มออกจําหนายตั้งแตกลางป พ.ศ. 2539 
• วารสาร Mechanical Technology  เปนวารสารราย 2 เดือน  เริ่มออกจําหนายตั้งแตกลางป พ.ศ. 

2544 
รายไดของบริษัทฯ ในสวนนี้  จะเกิดจากรายไดจากการขายวารสาร  รายไดจากการรับลงโฆษณา  และรายได
จากการจัดทําหนังสือพิเศษ  นอกจากนั้น  บริษัทฯ ยังใชทีมงานเดิมที่มีอยู  เปนผูดําเนินงานจัดงานประจําป  
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Thailand Electronics & Industrial Technology  เพ่ือเปนการเสริมรายได  และเปนการสงเสริมอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสของประเทศ 

3. การรับจัดจําหนาย  บริษัทฯ เปนผูจัดจําหนายสูรานหนังสือเองโดยตรงทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด  
และยังจัดจําหนายผานทาง ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  ซึ่งเปนรานหนังสือของบริษัทฯ เองดวย 
นอกจากจะจัดจาํหนายหนังสือที่บริษัทฯ ไดผลิตขึ้นเอง  ไปยังรานคาและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศแลว  
ยังรับจัดจําหนายหนังสือใหกับหนวยงานและสํานักพิมพอ่ืนๆ ที่มีผลิตภัณฑสอดคลองกับทิศทางของ
บริษัทฯ 

ปจจุบัน  บริษัทฯ มีหนังสือที่ผลิตขึ้นเองและยังจัดจําหนายอยูประมาณมากกวา 1,200 ชื่อ  และรับจัด
จําหนายใหกับหนวยงานและสํานักพิมพอ่ืนอีกประมาณมากกวา 2,100 ชื่อ 
สําหรับการจัดจําหนายวารสารในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  บริษัทฯ จะติดตอกับสายสงหลายรายเพื่อ
กระจายวารสารไปยังรานคายอยในแตละพ้ืนที่  สวนในเขตตางจังหวัด  จะติดตอกับสายสงตางจังหวัด เพ่ือ
กระจายวารสารไปยังรานตัวแทนในแตละจังหวัดเพ่ือกระจายสูรานยอยตอไป 

4. ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร (SE-ED Book Center) เนื่องจากประเทศไทยยังขาดรานหนังสือที่ดีอยูอีกมาก  ทํา
ใหธุรกิจหนังสือไมสามารถเติบโตไดมากเทาที่ควร  แตรานหนังสือเดิมสวนใหญไมพรอมจะขยายงานตอ  
บริษัทฯ จึงไดเริ่มโครงการเปดรานหนังสือดวยตนเองตั้งแตป พ.ศ.2534  เพ่ือรองรับการเติบโตของหนังสือที่
บริษัทฯ ผลิตขึ้น และหนังสือที่บริษัทฯ รับจัดจําหนาย  รวมท้ังรองรับการเติบโตของธุรกิจหนังสือโดยรวม  
และเพ่ือศึกษาปญหาของธุรกิจคาปลีก  และเปนสนามทดสอบความคิดตางๆ ในการสงเสริมการขาย  การจัด
งาน  และการบริหารรานคาปลีก   
รานหนังสือ .ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  เปนรานหนังสือทั่วไปขนาดกลาง  ที่มีลักษณะการออกแบบ  และการจัดวาง
สินคาทันสมัย  มีประสิทธิภาพการขายที่ดี  และเนนการเปดในทําเลที่อํานวยความสะดวกใหแกคนทั่วไปให
สามารถหาซื้อหนังสือที่ดีไดงายขึ้น  สวนใหญจึงตั้งอยูในศูนยการคาชั้นนํา  ซูเปอรเซ็นเตอรชั้นนํา (เชน  เทส
โกโลตัส  บ๊ิกซี  และคารฟูร)  และสถาบันการศึกษา  ทั้งในกรุงเทพ และตางจังหวัด  โดยเนนการเปน ศูนย
หนังสือสาระและบันเทิง สําหรับครอบครัว และคนทํางาน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2544  บริษัทฯ เปด ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร ไดรวมท้ังส้ิน 94 สาขา  โดยอยูในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล 59 สาขา  และอยูในตางจังหวัดอีก 35 สาขา  ในจํานวนนี้ทั้งหมดเปนรานที่บริษัทฯ 
บริหารเองทั้งส้ิน 88 สาขา  เปน รานเครือขายซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร (ซึ่งเปนรานที่ไดรับความชวยเหลือเต็ม
รูปแบบ  โดยซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร เปนผูจัดสงสินคาให)  จํานวน 3 สาขา  และเปน รานเครือขายซีเอ็ด (เปน
รานที่ไดรับความชวยเหลือไมเต็มรูปแบบ  รานสั่งสินคาเอง)  จํานวน 3 สาขา   
นอกจากนั้น  ยังเขาไปบริหารพื้นที่ขายหนังสือและวารสารในซูเปอรเซ็นเตอร  และศูนยการคา ในรูปแบบ
ตางๆ กันอีก ประมาณไมนอยกวา 45 แหง  
ปจจุบัน  ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร นับเปนเชนรานหนังสือที่มีจํานวนสาขา  และมียอดขายมากที่สุดในประเทศไทย 

ขอมูลจํานวนสาขาของซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร ณ วันสิ้นป 
 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 
สาขาที่เพ่ิมข้ึนในป 2 1 1 4 2 2 10 13 12 19 28 
จํานวนสาขารวม 2 3 4 8 10 12 22 35 47 66 94 
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กลยุทธทางการตลาด   บริษัทฯ เปนผูบุกเบิกธุรกิจหนังสือเชิงวิชาการประเภท How-to มาตลอด
ระยะเวลา 28 ป และมีภาพพจนที่ดีในฐานะผูนําทางดานหนังสือ และวารสารเชิงวิชาการดานเทคโนโลยีรายใหญ
ของประเทศ  จึงทําใหการดําเนินงานในสวนอื่นๆ ของบริษัทฯ ไดรับความนาเชื่อถือตามไปดวย  และมีโอกาส
ประสบความสําเร็จสูงขึ้น  ในดานการตลาดนั้น บริษัทฯ เนนในประเด็นตอไปนี้ 
− เนนการสรางมูลคาเพ่ิมรวมสูงสุด  โดยใชจุดแข็งของบริษัทฯ ที่มี ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร ซึ่งเปนชองทางการ

ขายปลีกเปนของตนเอง  และเนนโมเดลการจัดจําหนายที่เหมาะสมกับหนังสือแตละประเภท  เพ่ือใหมี
โอกาสเขาถึงกลุมเปาหมายไดเหมาะสมขึ้น และมีการเสียหายนอยลง 

− ใหความสําคัญในการกําหนดทิศทาง  การวางแผนการผลิต  และการคัดเลือกหนังสือใหม  ใหเหมาะสมกับ
ความตองการของตลาด  เพ่ือทําใหสินคาหลักของบริษัทฯ มีวงจรชีวิตอยูในตลาดยาวนาน  และสามารถ
ทํากําไรในระยะยาวได 

− เนนการพัฒนาเครื่องมือ และชองทางการประชาสัมพันธ  เพ่ือใหมีโอกาสประสบความสําเร็จไดสูงขึ้นตั้งแต
เริ่มวางตลาด 

− เนนการสรางความสัมพันธกับคูคาในระดับตางๆ เพ่ือใหประทับใจในการทํางานรวมกัน  และทําใหมีโอกาส
ทางธุรกิจสูงขึ้น 

− เนนการเลือกทําเลสําหรับเปดซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร ที่เปนทําเลที่มีศักยภาพสูงระยะยาว  และสามารถทํากําไร
ระยะยาวไดเทานั้น 

นโยบายราคาของบรษิัทฯ   บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดราคาสินคาของบริษัทฯ ใหสอดคลองกับกําลัง
ซื้อของกลุมเปาหมาย  สอดคลองกับตนทุนการผลิตที่แทจริง  และสามารถทํากําไรไดระยะยาวอยางเหมาะสม  ใน
กรณีที่สินคาเปนวารสาร  ซึ่งรายไดจากการขายวารสารไมสามารถรองรับนโยบายนี้ไดโดยตรง  จะอาศัยรายได
จากการขายโฆษณามาเปนรายไดหลักแทน 

การจําหนายและชองทางการจําหนาย   บริษัทฯ เปนผูจัดจําหนายหนังสือ และวารสาร สูรานซี
เอ็ดบุคเซ็นเตอร และรานหนังสืออ่ืนๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด  โดยบริหารชองทางการจัดจําหนายแบง
ตามประเภทของลูกคาและสินคาและบริการ  ดังนี้ 

1. ลูกคาขายปลีกหนังสือและวารสาร  ไดแก นสิิต นักศึกษา และคนทํางาน  โดยบริษัทฯ จําหนายผาน
รานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร จํานวน 88 สาขา และรานเครือขายอีก 6 สาขา (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544) 
ซึ่งเปนศูนยรวมส่ือความรูความบันเทิงสําหรับครอบครัว โดยเปดดําเนินการตามศูนยการคาชั้นนําและ
ซูเปอรเซ็นเตอรทั่วไปทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด  และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฯลฯ 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรานเครือขายอีก รวม 6 สาขา 

2. ลูกคาขายสงหนังสือและวารสาร  คือ  กลุมลูกคาทั้งรายใหญ และรายยอยทั่วประเทศไมนอยกวา 700 
ราย  โดยบริษัทฯ จะจัดสงหนังสือของบริษัทฯ ไปสูรานคาตางๆ ในเขตกรุงเทพฯ เองท้ังหมด  สวนการ
จัดสงหนังสือไปยังรานหนังสือในตางจังหวัด  บริษัทฯ จะใชบริการของ รสพ.  หรือบริษัทรับสงพัสดุของ
เอกชนแลวแตกรณี   
สําหรับการจัดจําหนายวารสารในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  บริษัทฯ จะติดตอกับสายสงหลายรายเพื่อ
กระจายวารสารไปยังรานคายอยในแตละพ้ืนที่  สวนในเขตตางจังหวัด บริษัทฯ จะติดตอกับสายสง ซึ่ง
ปจจุบันมีเพียง 1 ราย เพ่ือกระจายวารสารสูรานคายอยในตางจังหวัดตอไป  
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สําหรับการจัดจําหนายหนังสือ สงรานหนังสือในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลสวนใหญ  บริษัทฯ จะใช
ระบบการจัดจําหนายหนังสือที่เรียกวา Standing Order  ซึ่งเปนระบบการจัดจําหนายที่บริษัทฯ พัฒนาขึ้น  
ซึ่งเปนสวนผสมระหวางการฝากขาย  และการขายขาด   สําหรับรานหนังสือในตางจังหวัดสวนใหญ  
บริษัทฯ จะใชระบบการจัดจําหนายแบบขายขาด  และรับคืนไดจํานวนหนึ่ง 

3. ลูกคาใชบริการโฆษณาในวารสาร  ไดแก  กลุมลูกคาอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร  อิเล็กทรอนิกส  ซึ่ง
ลูกคาที่ใชบริการโฆษณานี้มีทั้งลูกคาที่ใชบริการโฆษณาเปนรายป หรือ ที่ใชบริการโฆษณาเปนครั้งคราว  

ทั้งนี้ลูกคาทั้งหมดของบริษัทฯ  มิไดเปนบริษัทในเครือ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือเปนบริษัทที่เกี่ยวของกันกับ
บริษัทฯ  และไมมีขอผูกพันใด ๆ กับบริษัทฯ ในอนาคต 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน   ธุรกิจหนังสือ ถือวาเปนอุตสาหกรรมหนึ่งที่ยังคงมีอัตราการ
เติบโตอยางตอเนื่อง  คาดวามีอัตราการเติบโตประมาณ 10 -15% สําหรับป 2543 ถึง 2545  และยังมีชองวางทาง
การตลาดอยู  จึงทําใหมีผูสนใจเขามามากในธุรกิจสํานักพิมพ  ธุรกิจรานหนังสือ  และธุรกิจวารสาร  การแขงขัน
จึงเริ่มมีมากขึ้น  แตก็ถือวามีสวนชวยกระตุนใหตลาดมีการเติบโตขึ้นดวยในระยะยาว 

อยางไรก็ตาม  บริษัทฯ ยังคงมีอัตราการเติบโตที่ดีมากในธุรกิจรานหนังสือ  ธุรกิจสํานักพิมพ  และธุรกิจรับ
จัดจําหนาย  เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีจุดแข็งที่ชัดเจน  สวนธุรกิจวารสาร แมในภาพรวมของบริษัทฯ จะมีการ
เติบโต  แตก็ถือวาไมดีมากนัก  เพราะไดรับการกระทบกระเทือนในวารสารที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร  ที่มีการ
แขงขันรุนแรง  และมีการตัดราคาคาโฆษณาอยางมาก  แตในกลุมวารสารดานอิเล็กทรอนิกส และอุตสาหกรรม  
ยังคงมีการเติบโตที่นาพอใจอยู 

โอกาสและอุปสรรค   เนื่องจากภาครัฐบาลสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนไดรับการศึกษาที่สูงขึ้น เพ่ือให
ทันตอการพัฒนาของโลก  สงผลใหความตองการในการใฝหาความรูใหมๆ มีเพ่ิมมากขึ้น  และปริมาณความ
ตองการหนังสือในประเทศมีมากขึ้นดวย  เหลานี้เปนปจจัยที่ทําใหธุรกิจหนังสือ  และวารสารเชิงวิชาการ  สามารถ
ขยายตัวไดอยางตอเนื่อง  ประกอบกับการเรงขยายตัวของซูเปอรเซ็นเตอร  ก็ทําใหบริษัทฯ มีทําเลสําหรับราน
หนังสือใหมๆ ของซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร เพ่ิมมากขึ้นตามไปดวย  บริษัทฯ ในฐานะที่เปนผูผลิตและจําหนายหนังสือ
เชิงวิชาการรายใหญของประเทศ  และเปนเจาของรานหนังสือที่ใหญที่สุด  จึงมีขอไดเปรียบในการแขงขันที่ชัดเจน  
รวมท้ังการที่มีสภาพคลองทางการเงินที่ดีมาก  จึงทําใหมีศักยภาพที่จะเติบโตอยางตอเนื่องไดมากกวาคาเฉล่ีย
ของอุตสาหกรรมมาก   

ปจจัยสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จของธรุกิจ (Key Success Factors)   ปจจัยที่สงผลใหบริษัทฯ 
เปนบริษัทส่ิงพิมพที่อยูในระดับแนวหนาของประเทศ  และมีบทบาทมากขึ้นในการดําเนินธุรกิจในอนาคต  
สามารถสรุปโดยสังเขปดังนี้ 

− นโยบายธุรกิจท่ีชัดเจนและจําเปนตอการพัฒนาประเทศ  นับแตเริ่มกอต้ัง บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากรของประเทศในสาขาที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด  ดังนั้น 
จึงเติบโตไปไดอยางตอเนื่องตามการพัฒนาประเทศ  และไมไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจรุนแรงนัก 
นอกจากนั้นยังทําใหภาพพจนของบริษัทฯ มีความชัดเจน  เปนที่ยอมรับ  และไดรับความไววางใจจากทุก
ฝายที่เกี่ยวของ 
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− มีเคร่ืองมือและสวนประกอบทางธุรกิจท่ีเอ้ือตอการดําเนินธุรกิจในอนาคต  เนื่องจากปจจุบัน
โครงสรางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีสวนเกื้อหนุนกัน  ทําใหมีโอกาสประสบความสําเร็จไดสูงขึ้น ที่
สําคัญคือ  

1. บริษัทฯ  มีชองทางการจัดจําหนายและมีระบบการจําหนายเอง  โดยผานรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร ซึ่ง
ถือวาเปนชองทางการจัดจําหนายที่สําคัญ  และกระจายอยูตามชุมชนที่สําคัญทั่วประเทศ  และมี
ระบบการจัดจําหนายที่ถือไดวาเปนระบบที่ดีที่สุดในธุรกิจนี้ 

2. บริษัทฯ มีส่ือ และเครื่องมือการประชาสัมพันธเปนของตนเอง  คือ วารสารที่บริษัทฯ ผลิตเอง 8 
ฉบับ  รายการโทรทัศน Book Variety  เวบไซต www.se-ed.com  และการใหบริการฟรีอีเมล และ
ฟรีโฮมเพจผาน www.se-ed.net  นอกจากนี้  บริษัทฯ ยังสามารถประชาสัมพันธผานหนังสือพิมพ  
โทรทัศน  และวิทยุ ของ บริษัท เนชั่นมัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูถือหุนใหญรายหนึ่ง
ของบริษัทฯ  ไดในอัตราพิเศษ 

3. บริษัทฯ มีเนื้อหาสาระ(Content) เปนของตนเอง  และมีกองบรรณาธิการซึ่งประกอบดวย บุคลากรที่
มีความรูความสามารถ ทําใหบริษัทสามารถผลิตส่ิงพิมพประเภทความรูไดเอง 

โครงสรางการถือหุนและการจัดการ 
ผูถือหุนรายใหญ   รายชื่อกลุมผูถือหุนที่ถือหุนสูงสุด 10 รายแรก โดยรวมจํานวนหุนที่ถือโดยผูที่

เกี่ยวของตามมาตรา 258 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  ณ วันที่ 8 มิถุนายน 
2544  มีดังนี้  

ลําดับท่ี ชื่อผูถือหุน จํานวนหุน % ของทุน 
ท่ีชําระแลว 

1 Morgan Stanley & Co International Limited  4,578,028   21.70 % 
2 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)    4,299,641  20.38 % 
3 นายฤทธิ์  ธีระโกเมน     3,055,926  14.48 % 
4 นายเอกศักดิ์  แดงเดช   1,689,683   8.01 % 
5 Pershing Securities Limiter-Client Account    654,500  3.10 % 
6 นางสาวณัญจนา  ภูวรวรรณ  463,400  2.20 % 
7 นางสาววรรณพร  ภูวรวรรณ  462,800   2.19 % 
8 นางบุญนิตย  โชติสรยุทธ 441,350  2.09 % 
9 นายพงษศักดิ์  ศิวะภัทรกําพล 440,770  2.09 % 
10 นายไพรัช  สิฏฐกุล  305,100  1.45 % 

 รวม  16,391,198   77.69 % 

(ขอมูลจาก บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด) 

โครงสรางการจัดการ   โครงสรางกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด และ
คณะทํางานหนึ่งชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาผลิตภัณฑใหม คณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะทํางานพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งมีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
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คณะกรรมการบริษัท  มีหนาที่ใหคําปรึกษาและวางนโยบาย กลยุทธและวิสัยทัศนตางๆ ในการดําเนิน
กิจการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 14 ทาน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. นายธนาชัย ธีรพัฒนวงศ ประธานกรรมการ 
2. นายสาโรช ลํ้าเลิศประเสริฐกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายประวิทย ตันติวศินชัย กรรมการตรวจสอบ 
4. นายสมชาย หาญจิตตเกษม กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
5. นายสมบูรณ ชินสวนานนท กรรมการอิสระ 
6. รศ.ยืน ภูวรวรรณ กรรมการ 
7. นายวัฒนา เชียงกูล กรรมการ 
8. นายไพรัช สิฏฐกูล กรรมการ 
9. นายสุทธิชัย หยุน กรรมการ 
10. นายยูจีน เอส เดวิส กรรมการ 
11. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน กรรมการ 
12. นายทนง โชติสรยุทธ กรรมการและกรรมการผูจัดการ 
13. นายวิบูลยศักดิ์ อุดมวนิช กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ 
14. นายพงษศักดิ์ ศิวะภัทรกําพล กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ 

คณะกรรมการพิจารณาผลิตภัณฑใหม มีหนาที่รวมกันพิจารณาวิเคราะหความเปนไปไดในการขาย การ
วางแผนการตลาด รวมถึงการกําหนดกลยุทธการตั้งราคา และกลยุทธทางการตลาดของหนังสือใหม และวารสาร
ใหม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 คณะกรรมการพิจารณาผลิตภัณฑใหมประกอบดวยกลุมบุคคลดังตอไปนี้ 

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

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่เสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินการ และการเพิ่มมูลคาใหองคกร 
ซึ่งจะกอใหเกิดประสิทธิผลตอ 

1. ความเชื่อมั่นและความนาเชื่อถือของรายงานทางการเงินเพ่ิมมากขึ้น 
2. ปรับปรุงหนาที่และกระบวนการของการตรวจสอบภายในและภายนอก และปรับปรุงใหการสื่อสารระหวาง

คณะกรรมการ  ฝายตรวจสอบภายใน และผูสอบบัญชีมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 คณะกรรมการตรวจสอบมีจํานวน 3 ทานดังนี้ 

1. นายสาโรช ลํ้าเลิศประเสริฐกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายประวิทย ตันติวศินชัย กรรมการตรวจสอบ 
3. นายสมชาย หาญจิตตเกษม กรรมการตรวจสอบ 
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นอกเหนือจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีการแตงตั้ง คณะทํางานพิจารณาผลตอบแทน (Compensation 
Committee) มหีนาที่รวมกันพิจารณาทบทวนการกําหนดผลตอบแทนใหแกผูบริหารของบริษัทฯ ใหมีความ
เหมาะสมกับความรับผิดชอบ และตลาดแรงงานภายนอก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 คณะทํางานพิจารณา
ผลตอบแทนมีจํานวน 3 ทาน 

ผูบริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 มีทั้งหมด 9 ทาน ดังนี้ 

1.   นายทนง โชติสรยุทธ กรรมการและกรรมการผูจัดการ 
2.   นายวิบูลยศักดิ์ อุดมวนิช กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ 
3.   นายพงษศักดิ์ ศิวะภัทรกําพล กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ 
4.   นางสาวพจนี  นิราศรพ ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานการตลาดและผลติภัณฑ 
5.   นางมณฑลี  โชติสรยุทธ ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร 
6.   นางกาญจนา  เจริญวงษ ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานขายและจัดจําหนาย 
7.   นางนุชนารถ กองวิสัยสุข* ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานวารสาร 
8.   นางสาวสจิพัฒน  พุมพ่ึงพุทธ ผูจัดการแผนกการเงิน 
9.   นางสาวอารี แซอึ้ง ผูจัดการแผนกบัญชี 

* ไดรับแตงตั้งเม่ือเดือน มกราคม  ป 2544 

ขอบเขตหนาท่ีของกรรมการผูจัดการ   ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2544 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 
กันยายน 2544 มีมติอนุมัติใหกรรมการผูจัดการของบริษัทฯ มีอํานาจในการดําเนินงานแทนคณะกรรมการบริษัทฯ 
ในเรื่องดังนี้ 

1. บริหารกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคและขอบังคับ ตลอดจนระเบียบอํานาจดําเนินการและ
มติที่ออกโดยที่ประชุมคณะกรรมการ และใหมีอํานาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางของบริษัทฯ และใน
การบริหารกิจการ กรรมการผูจดัการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการ 

2. จาง บรรจุ แตงตั้ง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจาง และใหพนักงาน หรือลูกจางพนสภาพ รวมตลอดทั้ง
การเลื่อน หรือปรับคาจางของพนักงาน แตไมรวมถึงพนักงานหรือลูกจางซึ่งคณะกรรมการหรือระเบียบ
ขอบังคับกําหนดใหคณะกรรมการเปนผูจาง บรรจุ แตงตั้ง ลงโทษทางวินัย หรือเลิกจาง 

3. กําหนดเงื่อนไขในการทํางานของพนักงานและลูกจาง ออกคําส่ังหรือประกาศกําหนดวิธีการบริหารงานและ
การดําเนินกิจการของบริษัทฯ โดยไมขัดหรือแยงกับระเบียบของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการ หรือ
กฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

4. ดําเนินกิจการใดๆ ตามระเบียบบริษัทฯ และมติคณะกรรมการ รวมท้ังกําหนดหนาที่ใหพนักงานและลูกจาง
ของบริษัทฯ ระดับตางๆ ปฏิบัติตาม 

5. มีอํานาจกระทําการแทนและผูกพันบริษัทฯ ในการลงนามทําสัญญาอนุญาตใหใชลิขสิทธิ์ตางๆ และสัญญา
อ่ืนใดที่เกี่ยวของกับลิขสิทธิ์ โดยใชความระมัดระวังตามสมควร เพ่ือมิใหมีการละเมิดลิขสิทธิ์ของผูอ่ืน 

6. กิจการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหกรรมการผูจดัการและกรรมการผูมีอํานาจลงนามมีอํานาจกระทําแทน
และผูกพันบริษัทฯ ไดในขอบเขตแหงอํานาจหนาที่ที่ระบุไวในขอ 1 เวนแตรายการที่กรรมการผูจัดการและ
กรรมการผูมีอํานาจลงนามอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ 
หรือบริษัทยอย จะกระทําไดตอเมื่อไดรับมติที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการอิสระเขารวมประชุมดวย



 

 

หนา  20 

เทานั้น เพ่ือการนี้กรรมการผูจัดการและกรรมการผูมีอํานาจลงนามจะมอบอํานาจใหบุคคลใดกระทํากิจการ
เฉพาะอยางแทนก็ได 

7. เมื่อกรรมการผูจัดการไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได หากเปนงานประจําวันตามปกติโดยทั่วไปให
รองกรรมการผูจัดการเปนผูพิจารณาอนุมัติแทนตามความจําเปนและเหมาะสม แลวรายงานหรือเสนอ
กรรมการผูจัดการโดยตรงในภายหลัง นอกเหนือจากนั้นใหเสนอตอประธานกรรมการเปนผูพิจารณาอนุมัติ 
หรือในกรณีที่ตําแหนงกรรมการผูจัดการวางลง และยังไมมีการแตงตั้งกรรมการผูจัดการคนใหม ให
คณะกรรมการเปนผูแตงตั้งผูรักษาการแทน โดยอาจจะคัดเลือกจากกรรมการหรือผูถือหุนซึ่งมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามตามขอบังคับของบริษัทฯ ทานใดทานหนึ่งก็ได 

คณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 และไมมีลักษณะตองหามตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
เกี่ยวกับเรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหมฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 

การสรรหากรรมการและผูบริหาร   บริษัทฯ ไมมีคณะกรรมการสรรหาโดยเฉพาะ ทั้งนี้การคัดเลือก
บุคคลที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหารดําเนินการดังนี้ 

องคประกอบและการแตงต้ังคณะกรรมการบริษัท   ตามขอบังคับของบริษัทฯคณะกรรมการของบริษัท
มีไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร 

ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ที่ประชุมผูถือหุนจะเลือกตั้งกรรมการ โดยใหนับวาผูถือหุนมี
คะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง และผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงของตนท่ีมีอยูทั้งหมดเลือกตั้ง
บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกิน
จํานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหเลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อใหไดจํานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้ง
นั้น 

ในการประชุมสามัญประจําปทกุครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่
จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 

หามมิใหกรรมการประกอบกิจการ  เขาเปนหุนสวน หรือเขาเปนผูถือหุนในนิติบุคคลอื่น ที่มีสภาพอยาง
เดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ เวนแตจะแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง 

กรรมการตองแจงใหบริษัทฯ ทราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับบริษัทฯ หรือถือหุน หรือ
หุนกูเพ่ิมขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ 

กรรมการ 2 ใน 3 ทาน ที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญ
ของบริษัทฯ จึงจะมีผลผูกพันกับบริษัทฯได คณะกรรมการสามารถกําหนดชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน
พรอมประทับตราสําคัญบริษัทฯ 

องคประกอบและการแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาผลิตภัณฑใหม   กรรมการผูจัดการเปนประธาน
คณะกรรมการพิจารณาผลิตภัณฑโดยตําแหนงและเปนผูแตงตั้งกรรมการพิจารณาผลิตภัณฑใหมทานอื่นๆ ซึ่ง
ปฏิบัติหนาที่อยูในสายงานที่รับผิดชอบผลิตภัณฑใหมนั้นๆ 
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องคประกอบและการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ   คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบโดยแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย  

องคประกอบและการแตงต้ังคณะทํางานพิจารณาผลตอบแทน   คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้ง
คณะทํางานพิจารณาผลตอบแทนโดยแตงตั้งจากกรรมการและบุคคลภายนอกซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญธุรกิจส่ิงพิมพ  

คาตอบแทนผูบริหาร 
1. คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน สําหรับป 2544  คาเบ้ียประชุมและคาบําเหน็จกรรมการรายปใหกับคณะกรรมการ

ของบริษัทฯ รวม 14 ทาน เปนเงิน  0.588 ลานบาท  สวนคาตอบแทนผูบริหารจํานวน 7 ราย ไดแก เงินเดือน
และโบนัสเปนเงินทั้งส้ิน 14.30 ลานบาท 

 2. คาตอบแทนอื่น  ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2544 มีมติอนุมัติการ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนแกกรรมการและพนักงาน และผูรับชวงซื้อหลักทรัพย รวมท้ังส้ิน 
3,164,800 หนวย ราคาใชสิทธิตอหนวยเทากับ 10 บาท ทั้งนี้จะจัดสรรใหแกกรรมการและผูบริหารดังนี้ 

(ก)  กรรมการที่ไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนมีดังนี้ 

ช่ือ - สกุล จํานวนทีไ่ดรับจัดสรร 
1. นายทนง  โชติสรยุทธ  318,190 หนวย 
2. นายวิบูลยศักดิ์  อุดมวนิช  246,010 หนวย 
3. นายพงษศักดิ์   ศิวะภทัรกําพล  214,130 หนวย 

(ข)  ผูบริหารที่ไดรับการจัดสรรเกินกวารอยละ 5 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนทั้งหมด มี
จํานวน   1 ทานดังนี้ 

ช่ือ - สกุล ตําแหนง จํานวนทีไ่ดรับจัดสรร 
นางมณฑลี โชติสรยุทธ ผูชวยกรรมการผูจัดการ  190,230 หนวย 

ผูบริหาร ยกเวน ก) และ ข) อาจไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนแตจะไมไดรบัการจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนเกินรอยละ 5 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนทั้งหมด 

การกํากับดูแลกิจการ   บริษัทฯใหความสําคัญและจัดใหมีกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเปนเครื่องมือที่สําคัญของคณะกรรมการบริษัท ในการกํากับดูแลการดําเนินงานและ
การบริหารงานของบริษัทฯ ใหไดมาตรฐานและเปนไปในแนวทางที่ถูกตอง คณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติ
และขอบเขตการดําเนินงานภายใตขอกําหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

คณะกรรมการบริษัทตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัทฯ
ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริต ระมัดระวังผลประโยชนของบริษัทฯ และกําหนดนโยบายและ
ทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ กํากับดูแลและควบคุมใหผูบริหารระดับสูงทําหนาที่บริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ และใหมีความโปรงใสแลว กรรมการยังตองเปนบุคคลที่มีความซื่อสัตยสุจริต มีจริยธรรมในการ
ดําเนินธุรกิจ มีความรูความสามารถ และประสบการณที่เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจ ดําเนินงานโดยรักษา
ผลประโยชนของผูถือหุน มีการเปดเผยขอมูลที่ถูกตองครบถวน มีมาตรฐานและโปรงใสแลว คณะกรรมการบริษัท
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ยังยึดหลักปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน เพ่ือสรางความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นตอผูถือ
หุน ผูลงทุน และผูที่เกี่ยวของ ทุกฝาย 

การดูแลเรือ่งการใชขอมูลภายใน   บริษัทฯ กําหนดใหการนําเอกสาร หรือขอมูลของบริษัทฯ ไปใช
เพ่ือประโยชนสวนตัว หรือนําออกนอกบริษัทฯ กอนไดรับอนุญาต รวมท้ังการนําขอมูลงบการเงินไปใชเพ่ือการซื้อ
ขายหลักทรัพยในชวง 1 เดือนกอนที่จะเผยแพรตอสาธารณชน เปนการกระทําผิดวินัยของบริษัทฯ หากผูบริหาร
หรือพนักงานคนใดกระทําผิดวินัย จะไดรับโทษตั้งแต การตักเตือน การตัดคาจาง การพักงานโดยไมไดรับคาจาง 
จนถึงการเลิกจาง  

การควบคุมภายใน  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2544 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2544  ได
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยการตอบแบบสอบถามตามเอกสารแนบ ทั้งนี้
กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ทานไดเขารวมประชุม  และมีความเห็นสอดคลองกับที่ประชุม   

ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน  สามารถสรุปโดยแบงเปน 5 สวน  ดังนี้ 

สวนท่ี 1  องคกรและสภาพแวดลอม   เปาหมายการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ถูกกําหนดขึ้นอยาง
รอบคอบ  ชัดเจน  มีความเปนไปได  และสามารถวัดผลได  โดยแบงเปนแผนระยะสั้น 1 ป  และแผนระยะยาว 3 
ป  ทั้งนี้  บริษัทฯ มีการจัดโครงสรางองคกรที่เอ้ืออํานวยตอการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายที่ไดต้ังไว  และมี
ขอกําหนดหามฝายบริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับ
กิจการและบทลงโทษ  อยางไรก็ตาม  บริษัทฯ อยูระหวางการรางนโยบาย  และระเบียบวิธีปฏิบัติงานในธุรกรรม
ดานการเงิน  การจัดซื้อและการบริหาร  ทั้งนี้  ในการจัดทํานโยบายและแผนการปฏิบัติงานดังกลาว  จะคํานึงถึง
ความเปนธรรมตอคูคา  เพ่ือประโยชนของบริษัทฯ ในระยะยาว 

สวนท่ี 2  การบริหารความเสี่ยง   การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ กระทําโดยการประเมินความเสี่ยงใน
การประกอบธุรกิจ ทั้งที่เปนปจจัยภายใน และปจจัยภายนอกอยางสม่ําเสมอ  โดยคณะทํางานซึ่งประกอบดวย 
ผูชวยกรรมการผูจัดการ ในสายงานที่เกี่ยวของกับแตละความเสี่ยง  และหัวหนางานในแตละหนวยงานที่เกี่ยวของ  
จะวิเคราะหถึงสาเหตุที่ทําใหเกิดปจจัยความเสี่ยงตางๆ  การกําหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง  รวมถึงติดตาม
การปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง 

สวนท่ี 3  การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร   การปฏิบัติงานของฝายบริหาร มีการแบงแยก
หนาที่ความรับผิดชอบดานการอนุมัติ  การบันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ  และการดูแลจัดเก็บทรัพยสิน 
ออกจากกันโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ การอนุมัติการทําธุรกรรมใดๆ จะอนุมัติโดยกรรมการผูมีอํานาจ 2 ใน 3 ทาน 

การอนุมัติการทําธุรกรรมของบริษัทกับผูถือหุนใหญ  กรรมการ  ผูบริหาร  หรอืผูที่เกี่ยวของกับบุคคล
ดังกลาว  จะคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัท  และพิจารณาเสมือนเปนรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก 

สวนท่ี 4  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล  บริษัทฯ จัดใหมีขอมูลที่สําคัญตางๆ อยางเพียงพอ 
เพ่ือประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ  อยางไรก็ตาม  บางครั้งบริษัทฯ ไมสามารถจัดสงขอมูลทางการเงิน 
เพ่ือประกอบการพิจารณาในการประชุม ใหแกกรรมการไดพรอมกับหนังสือนัดประชุมที่ไดจัดสงใหกรรมการ
ลวงหนาวันประชุมโดยเฉลี่ย 7 วัน  แตจะสงใหลวงหนาเพียง 1 วัน หรือเสนอในวันประชุม 

เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และบัญชีตางๆ  ถูกจัดเก็บอยางเปนหมวดหมู  และจัดขึ้นตามนโยบาย
บัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ 
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สวนที่ 5   ระบบการติดตาม   บริษัทฯ จัดใหมีการติดตามผลการดําเนินงาน  โดยเปรียบเทียบกับ
เปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ไดต้ังไวเปนรายไตรมาส  การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน มี
ขึ้นอยางสม่ําเสมอ  โดยผูตรวจสอบภายในตองจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ เสนอโดยตรงตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  หากมีการตรวจพบขอบกพรองอันเปนสาระสําคัญ  จะตองรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
ระยะเวลาอันควร   รวมถึงการรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองดังกลาว 
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รายงานระบบการควบคุมภายในดานบัญชี 
 

วันที่ 29 มีนาคม 2545 
 

เรื่อง   รายงานระบบการควบคุมภายในดานบัญชี 

เรียน  คณะกรรมการ 

   บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

     46/87-90 ม.10 อาคารเนชั่นทาวเวอร ชั้น 19 

     ถ.บางนา-ตราด บางนา กรุงเทพฯ 10260 

                     ตามที่บริษัทฯ ไดรับมอบหมายใหตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด  
(มหาชน) สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป เพ่ือแสดง
ความเห็นวางบการเงินดังกลาวแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไมเพียงใดนั้น บริษัทฯ ไดศึกษาและประเมินประสิทธิภาพระบบการ
ควบคุมภายในดานบัญชี  ตามที่เห็นวาจําเปนเพ่ือประโยชนในการกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ใหรัดกุมและเหมาะสม 

                     บริษัทฯ ขอเรียนวาการตรวจสอบบัญชีมิไดตรวจสอบทุกรายการหากแตไดใชวิธีทดสอบ
เทานั้น นอกจากนี้การศึกษาและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในดานบัญชีมีวัตถุประสงคตามที่
กลาวในตอนตน  ดังนั้น จึงไมอาจชี้ใหเห็นจุดออนที่อาจมีอยูในระบบการควบคุมภายในได อยางไรก็ดีในการ
ตรวจสอบบัญชี บริษัทฯ ไมพบจุดออนที่มีสาระสําคัญของระบบการควบคุมภายในดานบัญชี ซึ่งมีผลกระทบ
ตองบการเงินดังกลาว 

                     บริษัทฯ  ขอขอบคุณฝายบริหารและเจาหนาที่ของบริษัทฯ  ที่ไดใหความรวมมือ และ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของบริษัทฯ เปนอยางดี 
 

                                                                   ขอแสดงความนับถือ  

      
       (นางสาววรรญา  พุทธเสถียร) 

ผูสอบบัญชี 
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รายการระหวางกัน 
รายการระหวางกันของบริษัทฯ กับบริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของกันรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่มี

สาระสําคัญ มีดังนี้ 

รายไดและคาใชจายระหวางกัน 

 ประเภทกิจการ ลักษณะความสมัพันธ สําหรับป 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

   2544 2543 
   พันบาท พันบาท 
มูลคาซ้ือสินคา     
บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด สํานักพิมพผูผลิตวารสาร

เทคนคิ  และคูมอืวิศวกร 
บริษัทรวม 2,059 555 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดียกรุป จํากัด (มหาชน) สิ่งพิมพ ผูถอืหุน 8,349 1,769 
บริษัท เนชั่น เอก็มอนท  เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด สิ่งพิมพ บริษัททีเ่กี่ยวของกับผูถอืหุน 12,384 1,302 
     
คาเชาพื้นที่และคาบริการ     
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดียกรุป จํากัด (มหาชน) สิ่งพิมพ ผูถอืหุน 6,534 2,921 
บริษัท เนชั่น พรอพเพอรต้ีส จํากดั อสังหาริมทรัพย บริษัททีเ่กี่ยวของกับผูถอืหุน 1,062 797 
     
คาลิขสิทธ์ิ     
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดียกรุป จํากัด (มหาชน) สิ่งพิมพ ผูถอืหุน 210 108 
นายยนื  ภูวรวรรณ เจาของลิขสิทธิ์ 30 ช่ือ ผูถอืหุนและกรรมการ 253 52 
นายวัฒนา  เชียงกูล เจาของลิขสิทธิ์ 6 ช่ือ ผูถอืหุนและกรรมการ 81 15 
นายทนง  โชติสรยุทธิ ์ เจาของลิขสิทธิ์ 7 ช่ือ ผูถอืหุนและกรรมการ 172 12 
นายพงษศักดิ์  ศวิะภัทรกําพล เจาของลิขสิทธิ์ 3 ช่ือ ผูถอืหุนและกรรมการ 1 1 
นายฤทธิ์  ธีระโกเมน เจาของลิขสิทธิ์ 5 ช่ือ ผูถอืหุน - 1 

สินทรัพยและหนี้สินระหวางกัน 

 ประเภทกิจการ ลักษณะความสมัพันธ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
   2544 2543 
   พันบาท พันบาท 
คาเชาพื้นที่ และคาบรกิารคางจาย     
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดียกรุป จํากัด (มหาชน) สิ่งพิมพ ผูถอืหุน 685 - 
บริษัท เนชั่น พรอพเพอรต้ีส จํากดั อสังหาริมทรัพย บริษัททีเ่กี่ยวของกับผูถอืหุน 327 44 
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 ประเภทกิจการ ลักษณะความสมัพันธ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
   2544 2543 
   พันบาท พันบาท 

เจาหน้ีการคา     
บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด สํานักพิมพผูผลิตวารสาร

เทคนคิ และคูมอืวิศวกร 
บริษัทรวม 1,048 1,561 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดียกรุป จํากัด (มหาชน) สิ่งพิมพ ผูถอืหุน 3,162 - 
บริษัท เนชั่น เอก็มอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด สิ่งพิมพ บริษัททีเ่กี่ยวของกับผูถอืหุน 2,440 320 
บริษัท เนชั่น เอด็ดูเทนเมนท จํากัด สิ่งพิมพ บริษัททีเ่กี่ยวของกับผูถอืหุน 1,716 - 

คาลิขสิทธ์ิคางจาย     
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดียกรุป จํากัด (มหาชน) สิ่งพิมพ ผูถอืหุน 312 28 
นายฤทธิ์  ธีระโกเมน เจาของลิขสิทธิ์ 5 ช่ือ ผูถอืหุน 1 - 
นายยนื  ภูวรวรรณ เจาของลิขสิทธิ์ 30 ช่ือ ผูถอืหุนและกรรมการ 93 24 
นายวัฒนา  เชียงกูล เจาของลิขสิทธิ์ 6 ช่ือ ผูถอืหุนและกรรมการ 32 7 
นายทนง  โชติสรยุทธิ ์ เจาของลิขสิทธิ์ 7 ช่ือ ผูถอืหุนและกรรมการ 110 5 

คาลิขสิทธ์ิจายลวงหนา     
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดียกรุป จํากัด (มหาชน) สิ่งพิมพ ผูถอืหุน 88 - 
นายวัฒนา  เชียงกูล เจาของลิขสิทธิ์ 6 ช่ือ ผูถอืหุนและกรรมการ 28 - 

 รายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญระหวางบริษัทฯ กับบริษัทรวม  และบริษัทที่เกี่ยวของกัน  รวมถึงบุคคลที่
เกี่ยวโยงกัน  มีการกําหนดราคาเปนตามราคาตลาด  ซึ่งสามารถเปรียบเทียบไดกับรายการที่เกิดขึ้นกับ
บุคคลภายนอก 

มาตรการคุมครองผูลงทุน   ทางบริษัทฯ กําหนดใหรายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญระหวางบริษัทฯ 
กับบริษัทรวม  และบริษัทที่เกี่ยวของกัน  รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน  ผานที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการ
อิสระเขารวมประชุม  เพ่ือดูแลใหรายการระหวางกันเปนไปอยางยุติธรรม  และมีนโยบายการกําหนดราคาที่
เหมาะสม 

มาตรการหรอืขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน   ในกรณีที่บริษัทฯ มีการเขาทํา
รายการระหวางกันกับผูบริหาร  หรือผูถือหุน  หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน  บริษัทฯ จะพิจารณาถึงขนาดของรายการ
เปนสําคัญ  กลาวคือ  กรณีที่รายการดังกลาวมีขนาดของรายการไมอยูในเกณฑที่กําหนดโดยตลาดหลักทรัพยฯ  
คณะกรรมการไดมอบหมายใหกรรมการบริษัทฯ ที่เปนผูบริหาร  ซึ่งประกอบดวย  คุณทนง  โชติสรยุทธ  คุณ
วิบูลยศักดิ์  อุดมวนิช  และคุณพงษศักดิ์ ศิวะภัทรกําพล  สามารถเขาทํารายการดังกลาวได โดยใหกรรมการ
จํานวนสองในสามทานขางตนลงลายมือชื่อรวมกัน 

ผูบริหาร หรือผูถือหุน ที่มีสวนกรณีในรายการที่มีขนาดของรายการเขาเกณฑที่กําหนดโดยตลาด
หลักทรัพยฯ  ใหดําเนินการตามหลักเกณฑของประกาศที่เกี่ยวของดังกลาวโดยเครงครัด 

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการระหวางกัน ที่มีผูบริหาร หรือผูถือหุน ที่มีสวนไดเสียที่เกี่ยวของนั้น  จะอนุมัติโดยไม
มีผูไดเสียลงมติอนุมัติดวย 
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นโยบายและแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต   บริษัทฯ อาจมีการทํารายการระหวาง
กันกับผูถือหุนรายใหญ  และกับผูบริหารของบริษัทฯ ในอนาคต  ซึ่งรายการที่เกิดขึ้นจะเปนในรูปของการทํา
สัญญาเชาพ้ืนที่  สัญญาบริการ  และสัญญาลิขสิทธิ์  ซึ่งเปนไปเพ่ือประโยชนทางการคาของบริษัทฯ เทานั้น 

คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินการ 
ภาพรวมของผลการดําเนนิงานทีผ่านมา   ตลอดระยะเวลา 3 ปที่ผานมา  บริษัทฯ สามารถสรางระดับ

การเติบโตของรายได  และกําไร ใหเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง  ทั้งรายไดจากการขายหนังสือ  รายไดจากการโฆษณา  
เปนที่นาพอใจ  การเติบโตหลักมาจากการเพิ่มชองทางการจัดจําหนายผานรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  ซึ่งเปนรานหนังสือ
ของบริษัทฯ รวม 88 สาขา  และรานเครือขายอีก  6 สาขา ณ ส้ินธันวาคม 2544  และการเพิ่มกําลังการผลิตหนังสือ
ใหมของบริษัทฯ ที่มีสัดสวนหนังสือที่ขายดีมากขึ้น  ซึ่งเปนผลจากการที่บริษัทฯ เนนนโยบายการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทํากําไรระยะยาวเปนหลัก  โดยการควบคุมคาใชจายใหเหมาะสม  การลดยอดขายที่ไมมีคุณภาพลง  
การเลือกผลิตและจัดจําหนายเฉพาะสินคาที่มีความตองการของตลาด 

   2544        2543        2542        2541 
รายไดรวม (ลานบาท)                   1,652.7      1,173.8       810.9     637.2 
อัตราการเติบโตจากปกอน (%)          +40.8        +44.8       +27.3 -5.2 

การเติบโตนี้  เปนสัญญาณที่ยืนยันกระแสความตื่นตัวในการรับรูขาวสารของประชาชนที่มีเพ่ิมขึ้น  และการ
ปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีไดเปนอยางดี แมจะยังอยูในภาวะเศรษฐกิจซบเซา 

ผลการดําเนนิงาน   สําหรับผลการดําเนินงานป 2544 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544  บริษัทฯ มีรายไดรวม 
1,652.69 ลานบาท  เพ่ิมขึ้น 478.86 ลานบาท  หรือเพ่ิมขึ้น 40.8 %  สงผลใหบริษัทฯ มีกําไรจากการดําเนินงานกอน
ดอกเบี้ยจายและภาษีเปนจํานวนเงิน 181.56 ลานบาท  เพ่ิมสูงมากขึ้นถึง 71.53 ลานบาท  หรือเพ่ิมขึ้น 65.0 %  
สงผลใหบริษัทฯ มีความสามารถในการทํากําไรเปน 7.5 % ตอรายไดรวม  ซึ่งสูงขึ้นกวาปกอน  และบริษัทฯ มีกําไร
สุทธิสําหรับป 2544 เปนจํานวนเงิน 123.73 ลานบาท  เพ่ิมขึ้น 55.96 ลานบาท  หรือเพ่ิมขึ้น 82.6 %  โดยมีการ
ปรับปรุงความสามารถในการทํากําไร  และมีผลกระทบที่สําคัญ  ดังนี้ 

1. มีการเปดรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรไดเพ่ิมขึ้นอีก 28 สาขา  โดยมีสาขาและรานเครือขายทั้งส้ินรวม 94 สาขา  
สรางยอดขาย 1,303.48 ลานบาท  เพ่ิมขึ้น 414.64 ลานบาท  หรือเพ่ิมขึ้น 46.7%  ขณะที่บริษัทฯ สามารถ
ควบคุมคาใชจายในการดําเนินงานใหสูงขึ้นเพียงเล็กนอย  นอกจากนี้ ยังทําใหหนังสือที่บริษัทฯ ผลิตและ
จําหนาย ขายไดเปนสัดสวนที่มากขึ้นตามไปดวย  จึงทําใหสัดสวนกําไรขั้นตนตอยอดขายรวมของบริษัทฯ 
ใกลเคียงกับปกอน คือ  30.1 %  และบริษัทฯ ยังคงรักษาระดับรายไดจากการจัดจําหนายและโฆษณาไวได
โดยลดลงเพียงเล็กนอย  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรายไดจากการจัดงาน Thailand Electronics & Industrial 
Technology 2001 ที่มากกวาปกอนถึง 36.2 %  ซึ่งมีคาใชจายคงที่ในการจัดงานสวนหนึ่ง ที่สงผลใหกําไร
ขั้นตนของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้น  จากสาเหตุ 2 ประการนี้  สงผลใหบริษัทฯ มีตนทุนขายตอรายไดจากการขาย
ลดลง 1.02 % จากป 2543 

2. บริษัทฯ มีรายไดอ่ืน 17.09 ลานบาท  ไดแก  เงินปนผลจากเงินลงทุนระยะส้ัน 6.65 ลานบาท  เปนตน 
3. ผลของการชําระเงินกูจากเงินเพ่ิมทุน  สงผลใหบริษัทฯ มีอัตรากําไรตอรายไดจากการขายเพิ่มขึ้น จาก 5.9 % 

ในป 2543 เปน 7.6 % ในป 2544 
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4. คาใชจายในการขายและบริหาร ป 2544 ลดลงเหลือ 19.8 % ตอรายไดรวม  เทียบกับป 2543 อยูที่ 23.2 % 
ตอรายไดรวม  เนื่องจากในป 2543 บริษัทฯ ไดมีการบันทึก สินคาชํารุด  สํารองสินคาเคล่ือนไหวชา และ
เส่ือมสภาพ 23.68 ลานบาท  และในไตรมาส 4 ป 2543  บริษัทฯ ไดประเมินทรัพยสินรอจําหนาย  ที่ดินและ
อาคารที่ไมใชดําเนินงานทั้งจํานวน  และไดรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย เปนจํานวนเงิน 0.82 
ลานบาท  ในขณะที่ป 2542 บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยเทากับ 39 ลานบาท 

ฐานะการเงิน   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544  บริษัทฯมีสินทรัพยรวมท้ังส้ิน 905.59 ลานบาท  หรือเพ่ิมขึ้น
ประมาณ 27.5 %  โดยสินทรัพยหลักของบริษัทฯ ประกอบดวย 

− ที่ดิน  อาคาร  และอุปกรณ 166.91 ลานบาท  
− สิทธิการเชาอาคาร 135.83 ลานบาท  
− หลักทรัพยเผื่อขาย 192.30 ลานบาท  และ 
− สินคาคงเหลือ 121.32 ลานบาท  

สินทรัพยรวม  เพ่ิมขึ้นจากป 2543 เทากับ 195.12 ลานบาท  การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสินทรัพยรวมดังกลาว
เปนผลมาจาก 

− ที่ดิน  อาคาร  และอุปกรณ สุทธิเพ่ิมขึ้นประมาณ 64.54 ลานบาท  เกิดจากการตีราคาที่ดิน และอาคาร
เพ่ิมขึ้น  เปนจํานวนเงิน 36.21 ลานบาท  เพ่ือใหเปนไปตามราคาที่ผูประเมินราคาอิสระ ไดทําการ
ประเมินไว  และ 

− คาตกแตงอาคารเพิ่มขึ้น จํานวนเงิน 34.66 ลานบาท  เนื่องจากบริษัทฯ เพ่ิงยายสํานักงานใหญ มาที่
อาคารเนชั่นทาวเวอรเมื่อตนป 2544  และคาตกแตงอาคารสาขาที่เปดเพ่ิมขึ้นในป 2544 อีก 28 สาขา 

− ลูกหนี้การคา และต๋ัวเงินรับ เพ่ิมขึ้น 28.72  ลานบาท  เพราะกิจการมียอดขายสงเพ่ิมขึ้น 
− หลักทรัพยเผื่อขาย เพ่ิมขึ้นจาก 168.36 ลานบาท  เปน 192.30 ซึ่งเพ่ิมขึ้น 23.95 ลานบาท  
− สินคาคงเหลือของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้นจาก 100.63 ลานบาท  เปน 121.32 ลานบาท  ซึ่งเพ่ิมขึ้น 20.69 ลาน

บาท  เนื่องจากบริษัทฯ เปดสาขาเพิ่มขึ้น  จึงสงผลใหปริมาณสินคาคงเหลือเพ่ิมขึ้น  

ดานหนี้สิน  บริษัทฯมีหนี้สินรวม 397.35 ลานบาท  เพ่ิมขึ้นจากป 2543 จํานวน 69.99 ลานบาท  โดยในไตรมาส 
1 ป 2544 นี้  บริษัทฯ สามารถชําระหนี้เงินกูยืมระยะยาวทั้งหมด  ในขณะที่จํานวนเจาหนี้การคาและหนี้สินหมุนเวียน
อ่ืนเพ่ิมขึ้นจากป 2543  สงผลใหหนี้สินรวมของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้นเล็กนอยจากป 2543  ดานสวนของผูถือหุนเพ่ิมขึ้น 
125.12 ลานบาท จากการที่บริษัทฯมีกําไรสุทธิสําหรับป 2544 เทากับ 123.73 ลานบาท  และมีสวนเกินทุนจากการตี
ราคาสินทรัพยเพ่ิมอีก 35.05 ลานบาท  และจายเงินปนผลจากการดําเนินงานป 2543 จํานวนเงิน  34.81 ลานบาท 

จากขอมูลทางการเงินขางตน  สงผลใหอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ลดลงเล็กนอย  จาก 0.85 เทาในป 
2543 เปน 0.78 เทาในป 2544 

กระแสเงินสดและความเพียงพอของโครงสรางเงินทุน 
  2544            2543            2542            2541 

กระแสเงินสดจากกิจการการดําเนินงาน 194.69 171.85 172.14 86.84 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน (ใชไป) (94.21) (28.8) (114.62) (119.78) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน (ใชไป) (57.56) (135.78) (49.94) 45.25 
กระแสเงินสดสุทธิ ไดมา (ใชไป) 42.92 7.27 7.58 12.31 



 

 

หนา  29 

ในไตรมาสแรกป 2544  บริษัทฯ สามารถชําระหนี้เงินกูยืมระยะยาวไดทั้งหมด  โครงสรางเงินทุนของบริษัทฯ 
จะมาจากสวนของผูถือหุน  และกระแสเงินสดของบริษัทฯ เปนสําคัญ  การที่บริษัทฯ มีรายไดจากการขายเพิ่มมากขึ้น 
ประกอบกับบริษัทฯ ไดชําระหนี้เงินกูระยะยาวจนหมด  และเหลือเพียงเงินเบิกเกินบัญชีเพียงเล็กนอย  สงผลให
อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ยสูงขึ้นมาก  เนื่องจากบริษัทฯ มีภาระดอกเบี้ยเพียงเล็กนอยเทานั้น 



 

 

หนา  30 

 
 
 
 
 

งบการเงินบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด(มหาชน)  
สําหรับป 2544  



 

 

หนา  31 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอตอผูถือหุนและคณะกรรมการของ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)   
 
   ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยน 
แปลงในสวนของผูถือหุน งบกําไรสะสม และงบกระแสเงินสด สําหรับป ส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น  
จํากัด (มหาชน)  ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงิน
เหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา 
งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 ที่แสดงเปรียบเทียบไดมีการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอ่ืนใน
สํานักงานเดียวกัน และเสนอรายงานไวอยางไมมีเง่ือนไขตามรายงานสอบบัญชีลงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2544 
 
  ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดให
ขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปน
จํานวนเงิน และการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและ
ประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจดัทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึง
ความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวให
ขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
 
  ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 ผลการ
ดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนและกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท ซีเอ็ด
ยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
 
         บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด 
 

                    (นางสาววรรญา  พุทธเสถียร) 
        ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4387 
 
 
 
กรุงเทพมหานคร 
วันที่  27  กุมภาพันธ  2545 



 

 

หนา  32 

 
บริษทั ซีเอ็ดยเูคชั่น จํากัด (มหาชน) 

งบดุล 
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2544  และ 2543 

    หนวย : บาท  
    2544 2543 
    
             สินทรพัย    
สินทรัพยหมุนเวียน    
     เงินสดและเงนิฝากธนาคาร (หมายเหตุ  5)    84,499,784.42      41,574,870.44  
     เงินลงทุนระยะส้ัน - สุทธ ิ (หมายเหตุ  6)  192,302,007.87    157,607,106.00  
     ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธ ิ (หมายเหตุ  7)    70,860,257.39      42,137,105.31  
     สินคาคงเหลือ-สุทธ ิ (หมายเหตุ  8) 121,315,060.77    100,626,662.33  
     สินทรัพยหมนุเวียนอืน่    
             คาลิขสิทธิ์จายลวงหนา       4,672,558.53        2,561,463.94  
             คาแปลจายลวงหนา       6,024,807.35        5,953,032.55  
            อื่น ๆ       7,485,388.13        5,250,245.75  
             รวมสินทรัพยหมุนเวียน   487,159,864.46    355,710,486.32  
เงินลงทนุระยะยาว (หมายเหตุ  9, 15)  -      10,748,589.89  
เงินลงทนุในบริษัทยอยและบริษัทรวม (หมายเหตุ  10)      9,653,393.23        8,812,868.68  
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธ ิ (หมายเหตุ  11)  166,910,204.31    102,372,331.16  
สิทธิการเชาอาคาร (หมายเหตุ  12)  135,825,649.40    144,321,106.52  
สินทรัพยอื่น    
      ทรัพยสนิรอจําหนาย-สุทธ ิ (หมายเหตุ  13)    36,007,496.95      32,559,999.99  
      ที่ดินและอาคารที่ไมไดใชดําเนินงาน-สุทธิ (หมายเหตุ  14)    50,322,735.42      44,315,707.00  
      เงินค้ําประกนัและเงินมัดจํา     19,707,204.17      11,628,102.30  
             รวมสินทรัพย   905,586,547.94    710,469,191.86  
    
       
    
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้   



 

 

หนา  33 

 
บริษทั ซีเอ็ดยเูคชั่น จํากัด (มหาชน) 

งบดุล 
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2544  และ 2543 

    หนวย : บาท  
    2544 2543 
    
             หนี้สินและสวนของผูถือหุน    
หนี้สินหมุนเวียน    
     เงินเบิกเกนิบัญชีธนาคาร (หมายเหตุ 15)     18,844,739.45   20,772,609.55  
     เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย   291,958,297.43    233,311,271.24  
     สวนของหนี้ระยะยาวทีถ่ึงกําหนดชําระในหนึ่งป (หมายเหตุ 16)  -        7,836,000.00  
     หนี้สินหมุนเวียนอืน่    
             คาลิขสิทธิ์คางจาย      10,618,815.06       9,829,373.08  
             ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย      34,034,567.81      22,274,158.18  
             คาใชจายคางจายอืน่      11,062,242.69      10,781,596.79  
             อื่น ๆ      26,715,554.98        7,365,570.01  
            รวมหนีส้ินหมุนเวียน    393,234,217.42    312,170,578.85  
เงินกูยมืระยะยาว (หมายเหตุ 16) -     12,983,170.00  
หนี้สินอื่น        4,117,308.19        2,205,054.73  
             รวมหนี้สิน    397,351,525.61    327,358,803.58  
    
    
       
       
    
    
    
    
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้   
    



 

 

หนา  34 

 
บริษทั ซีเอ็ดยเูคชั่น จํากัด (มหาชน) 

งบดุล 
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2544  และ 2543 

    หนวย : บาท  
    2544 2543 
    
สวนของผูถือหุน    
   ทุนเรอืนหุน (หมายเหตุ 17)   
      ทุนจดทะเบยีน    
          หุนสามัญ 34,812,869 หุน @ 10.00 บาท    348,128,690.00   -  
          หุนสามัญ 50,000,000 หุน @ 10.00 บาท   -   500,000,000.00  
      ทุนทีอ่อกและเรยีกชําระแลว    
          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  
   รายการขาดทุนที่ยังไมเกิดข้ึนในหลักทรัพยเผือ่ขาย (หมายเหตุ 6)  (5,920,579.77)    (7,077,491.75) 
   สวนเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพย-สุทธิ       35,050,567.01   -  
   กําไรสะสม    
          จัดสรรแลว    
             สํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 18)       8,938,173.43       5,549,641.96  
          ยังไมไดจัดสรร    178,136,931.41     92,608,307.82  
             รวมสวนของผูถือหุน    508,235,022.33   383,110,388.28  
                 รวมหนี้สินและสวนของผูถอืหุน    905,586,547.94   710,469,191.86  
    
    
       
       
    
    
    
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้   



 

 

หนา  35 

 
บริษทั ซีเอ็ดยเูคชั่น จํากัด (มหาชน) 

 งบกําไรขาดทนุ 
สําหรับป สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2544  และ  2543 

    หนวย : บาท  
    2544 2543 
    
รายไดจากการดาํเนินงาน    
      รายไดจากการขาย     1,635,603,732.58    1,148,572,066.68  
      รายไดอื่น          15,873,025.31        24,334,978.24  
      สวนแบงกําไรในบริษัทรวม           1,215,542.05           920,913.24  
                   รวมรายได     1,652,692,299.94    1,173,827,958.16  
คาใชจายจากการดําเนินงาน    
      ตนทุนขาย     1,143,310,676.26      791,151,274.51  
      คาใชจายในการขายและบริหาร        327,233,856.79      272,056,102.21  
      คาตอบแทนกรรมการ (หมายเหตุ 19)             588,000.00         588,000.00  
                  รวมคาใชจาย     1,471,132,533.05    1,063,795,376.72  
กําไรกอนดอกเบีย้จายและภาษีเงินไดนิติบุคคล      181,559,766.89    110,032,581.44  
ดอกเบี้ยจาย            (344,653.46)      (8,227,549.95) 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (หมายเหตุ 20)       (57,485,081.92)     (34,034,402.17) 
กําไรสุทธ ิ        123,730,031.51        67,770,629.32  
    
กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน  (หมายเหตุ 21) 5.86 3.21 
กําไรตอหุนปรับลด (หมายเหตุ 21) 5.55 - 
    
    
       
    
    
    
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้   



 

 

หนา  36 

 
บริษทั ซีเอ็ดยเูคชั่น จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถอืหุน 
สําหรับป สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2544  และ  2543 

    หนวย : บาท  
    2544 2543 
    
ทุนเรือนหุน    
      หุนสามัญ    
             ยอดตนงวด    210,987,130.00    210,987,130.00  
             เพ่ิมทนุระหวางงวด   -   -  
             ยอดปลายงวด    210,987,130.00   210,987,130.00  
       สวนเกินมูลคาหุน    
             ยอดตนงวด      81,042,800.25      81,042,800.25  
             เพ่ิมระหวางงวด   -   -  
             ยอดปลายงวด      81,042,800.25      81,042,800.25  
รายการขาดทุนทีย่ังไมเกิดข้ึนในหลักทรัพยเผื่อขาย    
            ยอดตนงวด    (7,077,491.75)     (1,435,823.00) 
             เพ่ิม(ลด)ระหวางงวด        1,156,911.98      (5,641,668.75) 
             ยอดปลายงวด      (5,920,579.77)     (7,077,491.75) 
สวนเกินทนุจากการตีราคาสินทรพัยเพ่ิม    
            ยอดตนงวด   -   -  
             เพ่ิมระหวางงวด      36,929,544.64   -  
             ลดระหวางงวด      (1,878,977.63)  -  
             ยอดปลายงวด      35,050,567.01   -  
กําไรสะสม    
      จัดสรรแลว    
         สํารองตามกฎหมาย    
             ยอดตนงวด        5,549,641.96        5,438,801.06  
             เพ่ิมระหวางงวด (หมายเหตุ 17)       3,388,531.47          110,840.90  
             ยอดปลายงวด        8,938,173.43        5,549,641.96  
      ยังไมไดจัดสรร    
             ยอดตนงวด       92,608,307.82      46,047,232.40  
             หัก จายเงินปนผล (หมายเหตุ 17)   (34,812,876.45)    21,098,713.00) 
                    จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 17)     (3,388,531.47)       (110,840.90) 
             บวก กําไรสุทธิสําหรับป    123,730,031.51      67,770,629.32  
             ยอดปลายงวด    178,136,931.41      92,608,307.82  
               รวมสวนของผูถือหุน    508,235,022.33    383,110,388.28  
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้   
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บริษทั ซีเอ็ดยเูคชั่น จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรสะสม 
สําหรับป สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2544  และ  2543 

    หนวย : บาท  
    2544 2543 
    
กําไรสะสมสวนทีย่ังไมไดจัดสรร    
       กําไรสะสมสวนที่ยังไมไดจัดสรรตนงวด      92,608,307.82        46,047,232.40  
       หัก จายเงินปนผล (หมายเหตุ 17)   (34,812,876.45)     (21,098,713.00) 
             จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 17)     (3,388,531.47)         (110,840.90) 
       บวก กําไรสุทธิสําหรับป    123,730,031.51        67,770,629.32  
รวมกําไรสะสมสวนที่ยังไมไดจัดสรรปลายงวด    178,136,931.41        92,608,307.82  
     
กําไรสะสมปลายงวด ประกอบดวย     
       จัดสรรแลว    
              สํารองตามกฎหมาย        8,938,173.43          5,549,641.96  
       ยังไมไดจัดสรร    178,136,931.41        92,608,307.82  
รวมกําไรสะสม    187,075,104.84        98,157,949.78  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้   
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บริษทั ซีเอ็ดยเูคชั่น จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด 
สําหรับป สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2544  และ  2543 

    หนวย : บาท  
    2544 2543 
    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน    
    กําไรสุทธ ิ    123,730,031.51      67,770,629.32  
    ปรับกระทบกาํไรสุทธิเปนเงนิสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน    
         คาเสื่อมราคา-สินทรัพยทีใ่ชในการดําเนนิงาน       32,500,353.39      26,917,699.98  
         คาเสื่อมราคา-สินทรัพยทีไ่มใชในการดําเนนิงานและทรัพยสินรอการขาย           146,071.42   -  
         สิทธิการเชาตัดบัญชี         8,495,457.12        8,728,050.90  
         รายการปรับปรุงขอผิดพลาดของสินทรัพยถาวร          (941,044.87)  -  
         รายการขาดทุนจากการโอนตัดทรัพยสนิไมมีตัวตน   -          200,975.23  
         รายการขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยและตีราคาสินทรัพยลดลง             55,507.85          824,921.39  
         รายการขาดทุนจากสินคาชํารุด         2,856,103.64      13,470,102.41  
         สํารองสินคาสินคาสูญหาย            522,335.97        9,757,627.83  
         สํารองสินคาสินคาเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวชา   -          454,936.74  
         สํารองรับคืนสินคา         1,483,357.72   -  
         หนี้สงสัยจะสูญ         3,004,582.70          110,756.13  
         สวนแบงกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทรวม       (1,215,542.05)       (920,913.24) 
        (กําไร)ขาดทุนจากการขายที่เกิดข้ึนจริงในหลักทรัพยเผื่อขาย         1,102,042.38        (725,656.56) 
         กําไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทรวมและบริษัทที่เกีย่วของกัน  -           (3,000.00) 
         (กําไร)ขาดทุนจากการขายทรัพยสิน             (6,014.53)  -  
         กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนสนิทรัพยและหนี้สนิดําเนินงาน   171,733,242.25  126,586,130.13  
    (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ     (33,211,092.50)     10,061,329.49  
    (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในสินคาคงเหลือ     (24,066,838.05)   (39,254,635.89) 
    (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในคาลิขสิทธิ์จายลวงหนา       (2,111,094.59)       1,857,265.47  
    (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในคาแปลจายลวงหนา            (71,774.80)       1,569,114.93  
    (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในสินทรัพยหมนุเวียนอืน่       (2,235,142.38)          (7,965.55) 
    (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในเงนิค้ําประกนัและเงินมัดจํา       (8,079,101.87)     (4,395,188.71) 
    เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย       58,647,026.19      59,511,261.77  
    เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในคาลิขสิทธิ์คางจาย            789,441.98          849,467.72  
    เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในภาษีเงินไดนติิบุคคลคางจาย       11,760,409.63      10,717,574.12  
    เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในคาใชจายคางจายอื่น            280,645.90        6,103,575.48  
    เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอืน่       19,349,984.97      (1,236,364.03) 
    เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในหนี้สินอื่น         1,912,253.46        (510,800.36) 
เงินสดสุทธไิดมา(ใชไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน  194,697,960.19    171,850,764.57  
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้    
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บริษทั ซีเอ็ดยเูคชั่น จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด 
สําหรับป สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2544  และ  2543 

    
    หนวย : บาท  
    2544 2543 
    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
     ซื้อหลักทรัพยเผื่อขาย     (107,000,000.00)     (32,000,000.00) 
     เงินสดรับจากการขายหลักทรพัยเผือ่ขาย       82,908,557.62        45,937,176.56  
     (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในเงนิลงทุนบริษัทยอย            (24,982.50)  -  
     เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวมและบริษัททีเ่กี่ยวของกัน -              3,000.00  
     (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในเงนิลงทุนระยะยาว            200,000.00          (200,000.00) 
     เงินปนผลรับจากบริษัทรวม            400,000.00            400,000.00  
     ซื้อทรัพยสนิ     (70,044,661.26)     (42,940,231.78) 
     เงินสดรับจากการขายทรัพยสิน                6,369.48  - 
     (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในที่ดินและอาคารที่ไมไดใชดําเนินงาน           (658,413.00) - 
เงินสดสุทธไิดรับ(ใชไป)ในกิจกรรมการลงทุน     (94,213,129.66)     (28,800,055.22) 
    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    
     เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร       (1,927,870.10)       13,719,107.78  
     เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเงินกูยมืระยะยาว     (20,819,170.00)   (128,400,943.62) 
     จายเงินปนผล     (34,812,876.45)     (21,098,713.00) 
เงินสดสุทธไิดรับ(ใชไป)ในกิจกรรมการจัดหาเงิน     (57,559,916.55)   (135,780,548.84) 
    
    
    
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้    
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บริษทั ซีเอ็ดยเูคชั่น จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด 
สําหรับป สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2544  และ  2543 

    
    หนวย : บาท  
    2544 2543 
    
เงินสดและเงนิฝากธนาคารเพิ่มข้ึน(ลดลง)      42,924,913.98  7,270,160.51  
เงินสดและเงนิฝากธนาคาร ณ วันตนงวด      41,574,870.44       34,304,709.93  
เงินสดและเงนิฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด      84,499,784.42       41,574,870.44  
    
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพ่ิมเติม    
     1. เงินสดที่จายในระหวางปสําหรับ    
         ดอกเบี้ยจาย          344,653.46  8,272,275.55  
         ภาษีเงินไดนิติบุคคล     45,724,672.11       23,316,828.05  
     2. รายการทีไ่มกระทบกระแสเงินสด    
         2.1  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 และ 2543 บริษัทฯ ไดปรับปรุงรายการกําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดข้ึนจากการปรับมูลคา 
                เงินลงทุนในหลักทรพัยเผือ่ขายกับสวนของผูถือหุนจาํนวนเงิน 1.16  ลานบาท และ (5.64) ลานบาท ตามลําดับ         
         2.2  สําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2544 บริษัทฯ ไดประเมนิราคาที่ดินและอาคารเพิ่มข้ึนจํานวนเงิน 36.93  ลานบาท 
         2.3  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 บริษัทฯ จดัประเภทบัตรเงินฝากจากเงนิลงทุนระยะยาวเปนเงินลงทนุระยะส้ัน จํานวนเงนิ  
                10.55 ลานบาท    
    
    
    
    
    
    
    
    
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้    
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2544 และ 2543 
 

 
1. หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน 
   

1.1 งบกําไรขาดทุนสําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 ที่นํามาเปรียบเทียบ มีการจัดประเภทรายการ
บัญชีใหม เพ่ือประโยชนในการเปรียบเทียบกับงบกําไรขาดทุนสําหรับป  ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 

 1.2 ในป 2544 บริษัทฯ ไดลงทุนในบริษัทซีเอ็ด บุคเซ็นเตอร จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย ตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอที่ 10 โดยบริษัทฯ ไมไดนําเสนองบการเงินรวม เนื่องจากจํานวนเงินลงทุนใน
บริษัทยอยดังกลาวไมมีสาระสําคัญตองบการเงินเฉพาะบริษัทแตอยางใด  

 1.3 บริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงินเปนภาษาไทยตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ซึ่งหลักการ
บัญชีที่ใชอาจแตกตางจากหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศอื่นๆ และเพ่ือความสะดวกของผูอาน
งบการเงิน บริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ เพ่ือ
วัตถุประสงคของการรายงานภายในประเทศ 

 
2. ขอความทั่วไป 
    

  บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2517 บริษัทฯ แปลงสภาพเปนบริษัท 
(มหาชน) จํากัดเมื่อวันที่ 29 เมษายน  2536  ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ บมจ. 102 ต้ังอยูเลขที่ 800/30, 43-45  
ซอยตระกูลสุข  ถนนอโศก-ดินแดง  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย ในเดือน
เมษายน 2544 บริษัทฯไดยายสํานักงานใหญไปที่ เลขท่ี 46/87-90 อาคารเนชั่นทาวเวอร ชั้นที่ 19  ถนนบาง
นา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

  - ลักษณะการดําเนินงานของบริษัทฯ 
   1. จําหนายหนังสือ    และวารสารในลักษณะขายปลีก ผานรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร    ซึ่งเปนราน 
     หนังสือของบริษัทฯ   
   2. ผลิตและจําหนายหนังสือ และวารสารเชิงวิชาการ บริษัทฯ เปนผูจําหนายหนังสือเชิงวิชาการ 
     ใหหนวยงานและสํานักพิมพอ่ืน เพ่ือจําหนายใหกับรานหนังสือทั่วไป 
   3. รับจางโฆษณา เพ่ือจัดลงในวารสารรายเดือน  8  ฉบับที่บริษัทฯ ผลิตขึ้น 
   4. รับจางพิมพ  จําหนายอุปกรณและเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกสและอื่นๆ   
  - ขอมูลเกี่ยวกับพนักงาน 
                        สําหรับป  
               ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2544 2543 
จํานวนพนักงานถัวเฉล่ีย  (คน)      910      700 
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน  (ลานบาท) 151.08 100.82 
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3. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
 

  งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่ประกาศโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตแหงประเทศไทย โดยมีนโยบายการบัญชีที่สําคัญดังนี้ 

 3.1 บริษัทฯ - รับรูรายไดจากการขายเมื่อสงมอบสินคาใหแกลูกคาเรียบรอยแลว     ยกเวนในกรณีขายฝาก
จะรับรูรายได เมื่อตรวจนับสินคาในมือผูรับฝากขายตามกําหนดระยะเวลาที่ตกลงกัน 

    - รายไดจากการโฆษณา  บันทึกเปนรายไดเมื่อมีการลงโฆษณาแลว  
 3.2 เงินลงทุนระยะส้ัน เปนเงินลงทุนในหนวยลงทุนกองทุนรวม ซึ่งบริษัทฯถือเปนหลักทรัพยเผื่อขายแสดง

ดวย  มูลคายุติธรรม 
 3.3 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  ประมาณขึ้นโดยพิจารณาจากลูกหนี้แตละรายที่คาดวาจะไมไดรับชําระ 
  3.4 สินคาคงเหลือ 
  - วัตถุดิบกระดาษ บันทึกบัญชีในราคาทุนตามวิธีเขากอน-ออกกอน (FIFO) หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับ

แลวแตราคาใดจะต่ํากวา และงานระหวางทําบันทึกบัญชีในราคาทุนที่เกิดขึ้นจริง 
- สินคาสําเร็จรูปที่บริษัทฯผลิตเองมีนโยบายบัญชีดังนี้ 
  -สินคาสําเร็จรูป ณ สํานักงานใหญ และสินคาสําเร็จรูปในมือผูรบัฝากขาย บันทึกในราคาทุนที่

ผลิตและรับเขาครั้งลาสุด  หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา 
  -สินคาสําเร็จรูป ณ สาขา บันทึกในราคาทุนตามวิธีถัวเฉล่ีย (Simple Average) หรือมูลคาสุทธิ

ที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา 
 -สินคาสําเร็จรูปที่บริษัทฯซื้อมาเพ่ือจําหนาย บันทึกบัญชีในราคาทุนตามวิธีทุนถัวเฉล่ีย 

(Simple Average) หรือมูลคาสุทธิแลวแตราคาใดจะต่ํากวา 
   - วารสารรับคืนไมมีการตีราคา 

- สํารองเพ่ือลดมูลคาสินคาคงเหลือพิจารณาจากสินคาเกา  ลาสมัย  เส่ือมสภาพ 
- สํารองสินคาสูญหาย บริษัทฯ มีนโยบายตั้งสํารองสินคาสูญหายในอัตรารอยละ 1 ของยอดขายสะสม 
ณ สาขา ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาปรับปรุงสํารองดังกลาว เมื่อมีการตรวจนับสินคาคงเหลือในสาขานั้นๆ 

3.5 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  
3.5.1 คาตกแตงอาคาร เครื่องใชสํานักงาน เครื่องปรับอากาศ และยานพาหนะ บันทึกบัญชีในราคา

ทุนหลังหักคาเส่ือมราคาสะสม 
3.5.2 ที่ดิน และอาคาร แสดงตามมูลคายุติธรรมโดยผูประเมินราคาอิสระ ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายที่จะ

ใหผูประเมินราคาอิสระประเมินราคาสินทรัพยดังกลาวทุกๆ 5 ป และในระหวางนี้หากมีปจจยั
อ่ืนใดที่มีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตอมูลคาสินทรัพย บริษัทฯจะใหมีการประเมินราคาใหม
ในปนั้นๆ สวนที่เพ่ิมขึ้นของราคาที่ประเมินใหม จะถือเปนสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย
ในสวนของผูถือหุน สําหรับสวนที่ลดลงของราคาที่ประเมินใหม    จะถือเปนรายการขาดทุนจาก
การตีราคาสินทรัพยลดลงในงบกําไรขาดทุน 

3.5.3 คาเส่ือมราคา คํานวณดวยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานที่ประมาณไวดังตอไปนี้ 
     - อาคาร     20 ป 
    - เครื่องตกแตงอาคาร เครื่องใชสํานักงาน 5 ป 
    - เครื่องปรับอากาศ   5 ป 
    - ยานพาหนะ    5 ป 
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     บริษัทฯ บันทึกคาเสื่อมราคาเปนคาใชจายประจํางวด  คาเสื่อมราคาของสวนที่ตีราคา
เพ่ิมขึ้น บริษัทฯ ไดนําไปหักออกจากสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยในสวนของผูถือหุน  

 3.6 คาลิขสิทธิ์ตางประเทศคางจาย คํานวณในอัตราที่กําหนดในสัญญาของการทําหนังสือตางประเทศตาม
เกณฑคงคาง 

 3.7 เงินลงทุนในบริษัทรวม บันทึกตามวิธีสวนไดเสีย (Equity Method)     และเงินลงทุนในบริษัทยอย
บันทึกตามราคาทุนเนื่องจากบริษัทยอยยังไมเริ่มดําเนินงานและมูลคาของเงินลงทุนไมมีสาระสําคัญตอ
งบการเงินของบริษัทฯ 

 3.8 รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน  ณ  วันที่เกิด
รายการ  ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันส้ินงวดแปลงคาโดย
การใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันส้ินงวดนั้น   กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาดังกลาว   ถือเปนรายได
หรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 

3.9 กําไรตอหุน 
-กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน   คํานวณโดยหารกําไรสุทธิดวยจํานวนหุนสามัญที่ออกและไดรับชําระแลวถัว
เฉล่ียถวง น้ําหนัก ณ วันส้ินงวด   
-กําไรตอหุนปรบัลดคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิงวดดวยผลรวมของจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวง
น้ําหนักที่ออกอยูในระหวางงวดกับจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่บริษัทฯ อาจตองออก
เพ่ือแปลงหุนสามัญเทียบเทาปรับลดทั้งส้ิน (ใบสําคัญแสดงสิทธิ) ใหเปนหุนสามัญ 

 3.10 บริษัทฯ มิไดใชเครื่องมือทางการเงินที่เกี่ยวกับตราสารอนุพันธทางการเงิน สินทรัพยทางการเงินและ
หนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบดุล ประกอบดวย เงินสดและเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนระยะส้ัน ลูกหนี้
การคาและตั๋วเงินรับ เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และเจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย 

  
4. รายการระหวางกัน 
 

  รายการระหวางกันของบริษัทฯ กับบริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของกันรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวโยง
กันที่มีสาระสําคัญมีดังนี้ 
 
4.1  รายไดและคาใชจายระหวางกัน 

   สําหรับป 
 ประเภทกิจการ ลักษณะความสัมพันธ ส้ินสุดวันที่  31 ธันวาคม 
   2544 2543 
   พันบาท พันบาท 
มูลคาซื้อสินคา     
  บริษัท เอ็ม แอนด อ ีจํากัด สํานักพิมพผูผลิตวารสารเทคนิคและ  

คูมือวิศวกร 
 
บริษัทรวม 

 
2,059 

 
   555 

  บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดียกรุป   จํากัด (มหาชน) ส่ิงพิมพ ผูถือหุน 8,349 1,769 
  บริษัท เนช่ัน เอ็กมอนท  เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด ส่ิงพิมพ บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน 12,384 1,302 
     
คาเชาพืน้ที่และคาบริการ     
  บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดียกรุป   จํากัด (มหาชน) ส่ิงพิมพ ผูถือหุน 6,534 2,921 

  บริษัท เนช่ัน พรอพเพอรตี้ส จํากัด อสังหาริมทรัพย บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน 1,062   797 
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   สําหรับป 
 ประเภทกิจการ ลักษณะความสัมพันธ ส้ินสุดวันที่  31 ธันวาคม 
   2544 2543 
   พันบาท พันบาท 
คาลิขสิทธ์ิ     

   บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดียกรุป   จํากัด (มหาชน) ส่ิงพิมพ ผูถือหุน 210 108 
   นายยนื  ภูวรวรรณ เจาของลิขสิทธ์ิ 30 ช่ือ ผูถือหุนและกรรมการ 253 52 
   นายวัฒนา เชียงกูล เจาของลิขสิทธ์ิ 6 ช่ือ ผูถือหุนและกรรมการ 81 15 
   นายทนง โชติสรยุทธ์ิ เจาของลิขสิทธ์ิ 7 ช่ือ ผูถือหุนและกรรมการ 172 12 
   นายพงษศักดิ์  ศวิะภัทรกําพล เจาของลิขสิทธ์ิ 3 ช่ือ ผูถือหุนและกรรมการ 1 1 
   นายฤทธิ์    ธีระโกเมน เจาของลิขสิทธ์ิ  5 ช่ือ ผูถือหุน - 1 
 

  4.2 สินทรัพยและหน้ีสินระหวางกัน 
 ประเภทกิจการ ลักษณะความสัมพันธ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
   2544 2543 
   พันบาท พันบาท 
คาเชาพืน้ที่และคาบริการคางจาย     
    บริษัท เนช่ัน มัลตมีิเดียกรุป   จํากัด (มหาชน) ส่ิงพิมพ ผูถือหุน 685             - 
    บริษัท เนช่ัน พรอพเพอรตี้ส จํากัด อสังหาริมทรัพย บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน 327      44 
เจาหนี้การคา     
    บริษัท เอ็ม แอนด  อี จํากัด สํานักพิมพผูผลิตวารสารเทคนิค     

และคูมือวิศวกร 
 
บริษัทรวม 

 
1,048 

 
1,561 

   บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดียกรุป   จํากัด (มหาชน) ส่ิงพิมพ ผูถือหุน 3,162 - 
   บริษัท เนช่ัน เอ็กมอนท  เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด ส่ิงพิมพ บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน 2,440    320 
   บริษัท เนช่ัน เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด ส่ิงพิมพ บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน 1,716 - 
คาลิขสิทธ์ิคางจาย     
   บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดียกรุป   จํากัด (มหาชน) ส่ิงพิมพ ผูถือหุน 312    28 
   นายฤทธิ์ ธีระโกเมน เจาของลิขสิทธ์ิ 5 ช่ือ ผูถือหุน 1 - 
   นายยนื  ภูวรวรรณ เจาของลิขสิทธ์ิ 30 ช่ือ ผูถือหุนและกรรมการ 93   24 
   นายวัฒนา เชียงกูล เจาของลิขสิทธ์ิ 6 ช่ือ ผูถือหุนและกรรมการ 32    7 
   นายทนง โชติสรยุทธ์ิ เจาของลิขสิทธ์ิ 7 ช่ือ ผูถือหุนและกรรมการ 110    5 
คาลิขสิทธ์ิจายลวงหนา     
   บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดียกรุป   จํากัด (มหาชน) ส่ิงพิมพ ผูถือหุน 88 - 
   นายวัฒนา  เชียงกลู เจาของลิขสิทธ์ิ 6 ช่ือ ผูถือหุนและกรรมการ 28 - 

 
รายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญระหวางบริษัทฯ กับบริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของกัน 

รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน มีการกําหนดราคาเปนตามราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบไดกับรายการที่เกิด
ขึ้นกับบุคคลภายนอก       

   
5.   เงินสดและเงินฝากธนาคาร   

 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 และ 2543 เงินสดในมือสวนหนึ่งจํานวนเงิน 13.77 ลานบาท และ 
10.36 ลานบาท ตามลําดับ เปนเงินสดที่ไดรับจากการขายสินคาตามรานหนังสือซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรในวันทํา
การสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี  ซึ่งไดนําฝากธนาคาร ณ วันทําการของรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป  
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6.  เงินลงทุนระยะสั้น- สุทธิ 
 
    ประกอบดวย 

 2544                     2543 
 บาท บาท 
หลักทรัพยเผื่อขาย :-   
-  เงินลงทุนในกองทุนเปด 181,673,997.75 158,684,597.75 
-  เงินลงทุนในกองทุนรวมหุนบุริมสิทธิ์-หุนกูดอยสิทธิ    6,000,000.00    6,000,000.00 
-  บัตรเงินฝาก 10,548,589.89 - 
                 รวม 198,222,587.64 164,684,597.75 
หัก คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน (5,920,579.77)    (7,077,491.75) 
                 สุทธิ 192,302,007.87 157,607,106.00 

 
    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 บัตรเงินฝากเปนเงินลงทุนในรูปของบัตรเงินฝากกับธนาคาร
พาณิชยแหงหนึ่ง ซึ่งเดิมเปนตั๋วสัญญาใชเงินที่บริษัทฯ ฝากไวกับสถาบันการเงินที่ถูกระงับการดําเนินกิจการ
เปนการถาวรตามคําส่ังของกระทรวงการคลังและองคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส) เมื่อวันที่ 
8 ธันวาคม 2540 โดยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.7159 ตอป จะครบกําหนดไถถอนภายในเดือนตุลาคม 2545 

 
7. ลูกหน้ีการคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ 
 

    ประกอบดวย   
                   2544                     2543 

  บาท  บาท 
ต๋ัวเงินรับ   6,941,541.75   3,718,079.80 
ลูกหนี้การคา-ขายหนังสือ  83,868,900.00  54,674,270.23 
ลูกหนี้การคา-โฆษณา  11,952,376.35  11,159,375.57 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (27,932,453.46)  (24,927,870.76)  
       สํารองรับคืนสินคา (3,970,107.25) (31,902,560.71)  (2,486,749.53) (27,414,620.29) 
                สุทธิ  70,860,257.39  42,137,105.31 

   
 ลูกหนี้การคา-ขายหนังสือ  แยกตามอายุหนี้ไดดังนี้  
                        2544              2543 

   บาท   บาท 
ใน Credit Term 29,610,902.21  14,135,038.97 
เกิน Credit Term 1- 6 เดือน 20,140,241.40  17,305,158.81 
เกิน Credit Term มากกวา 6 เดือนไมเกิน 1 ป   6,725,039.66      203,575.71 
เกิน Credit Term มากกวา 1 ป 27,392,716.73 23,030,496.74 
                            รวม 83,868,900.00 54,674,270.23 
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   ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2544 และ 2543   คาเผือ่หนี้สงสัยจะสูญสวนหนึ่งจํานวนเงิน 13.90 ลาน
บาท  เทากัน เปนหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การคา-ส่ิงพิมพรายใหญที่เกิดจากการขายสินคาในป 2541  

 
8.   สินคาคงเหลือ-สุทธิ 
 

     ประกอบดวย 
                                   2544                       2543 

 บาท  บาท 
กระดาษ 233,851.67 986,191.32 
งานระหวางทํา 6,696,815.00 5,377,205.57 
สินคาสําเร็จรูป 71,810,213.23 65,842,184.44 
สินคาสําเร็จรูปในมือผูรับฝากขาย 13,366,157.01 6,062,509.42 
สินคาสําเร็จรูป ณ สาขา 64,538,753.77 61,162,049.01 
หัก สํารองสินคาสูญหาย (15,034,462.13) (14,512,126.16) 
      สํารองสินคาเส่ือมสภาพและเคลื่อนไหวชา (20,296,267.78) (24,291,351.27) 
               สุทธิ 121,315,060.77 100,626,662.33 

 
9. เงินลงทุนระยะยาว 
 
    ประกอบดวย     
                                                       2543 

  บาท 
บัตรเงินฝาก  10,548,589.89 
เงินฝากประจํา  200,000.00 
      รวม  10,748,589.89 

 
   ณ  วันที่ 31  ธันวาคม 2543     บัตรเงินฝาก เปนเงินลงทุนในรูปของบัตรเงินฝากกับธนาคาร
พาณิชยแหงหนึ่ง  ตามโครงการ คปต.42 โดยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.445 ตอป  กําหนดไถถอน  5  ป      
ซึ่งในป 2544 บัตรเงินฝากดังกลาวจะครบกําหนดไถถอนภายใน 1 ปขางหนา บริษัทฯ จึงโอนไปเปนเงิน
ลงทุนระยะส้ันตามหมายเหตุ 6 
    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 เงินฝากประจําทั้งจํานวน เปนเงินฝากประจํากับธนาคารพาณิชย
แหงหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ นําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารพาณิชยแหงนี้ 
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10. เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
 
     ประกอบดวย 
                                                                                       ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544                        

 ประเภทกิจการ ลักษณะ ทุนชําระแลว สัดสวน เงินลงทนุ เงินปนผล 
  ความสัมพนัธ บาท เงินลงทนุ วิธีการตีราคา บาท บาท 
บริษัท ซีเอ็ด  บริษัททีป่รึกษาทางธุรกิจ บริษัทยอย   24,982.50 99.93% วิธีราคาทนุ     24,982.50 - 
    บุคเซน็เตอร จํากัด        
บริษัท เอ็ม แอนด อ ี สํานักพิมพผูผลิตวาสาร บริษัทรวม 400,000.00 25% วิธีสวนไดเสีย 9,628,410.73 400,000.00 
   จํากัด เทคนิคและคูมือวิศวกร       
      9,653,393.23 400,000.00 

 
                                                                                       ณ วันที่ 31ธันวาคม 2543 

 ประเภทกิจการ ลักษณะ
ความสัมพนัธ 

ทุนชําระแลว
บาท 

สัดสวน
เงินลงทนุ 

เงินลงทนุ 
วิธีการตีราคา              บาท 

เงินปนผล
บาท 

บริษัท เอ็ม แอนด อ ี สํานักพิมพผูผลิตวาสาร บริษัทรวม 400,000.00 25% วิธีสวนไดเสีย 8,812,868.68 400,000.00 
    จํากัด เทคนิคและคูมือวิศวกร       
      8,812,868.68 400,000.00 

 
 ในไตรมาส 2 ป 2544 บริษัทฯ ไดลงทุนในบริษัท ซีเอ็ด บุคเซ็นเตอร จํากัด จํานวน 24,982.50 
บาท  คิดเปนอัตรารอยละของการลงทุน 99.93     ซึ่งบริษัทยอยดังกลาวยังไมเริ่มดําเนินงาน    โดยบริษัทฯ 
ไมไดรับรูสวนไดเสียและจัดทํางบการเงินรวม เนื่องจากจํานวนเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวไมมี
สาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯ แตอยางใด 

 
   งบการเงิน สําหรับไตรมาส และสําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544  และ  2543  บริษัทฯ 
ไมไดรับรูสวนไดเสียจากเงินลงทุนของบริษัท เอ็ม แอนด อี  จํากัด    เนื่องจากบริษัทรวมดังกลาวไมไดจัดทํา
งบการเงินรายไตรมาสและปดงบการเงินประจําป  อยางไรก็ตามบริษัทฯไดรับงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2543 และ 2542 ของบริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด  ซึ่งไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตอื่นแลว   บริษัทฯจึงบันทึกรับรูสวนไดเสียจากเงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวในงบกําไรขาดทุน  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 จํานวนเงิน 1.22 ลานบาทและสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 
จํานวนเงิน 0.92 ลานบาท ตามลําดับ  
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11. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 
 
            ประกอบดวย 

                    (หนวย : บาท) 
รายการ ที่ดิน อาคาร คาตกแตง เคร่ืองใช เคร่ืองปรับ ยานพาหนะ งานระหวาง รวม 

   อาคาร สํานักงาน อากาศ  กอสราง  
ราคาทุน         
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2543 14,243,213.00 15,072,159.47 107,522,353.90 118,801,561.90 6,573,803.75 11,752,815.86 - 273,965,907.88 
ซ้ือเพิ่ม - - 34,663,490.52 28,670,925.11 -   5,273,827.66 1,436,417.97 70,044,661.26 
จําหนาย/โอนออก (4,430,000.00) (8,199,142.50) - (19,065,984.52) - - - (31,695,127.02) 
ณ วันที่  31 ธันวาคม  2544 9,813,213.00 6,873,016.97 142,185,844.42 128,406,502.49 6,573,803.75 17,026,643.52 1,436,417.97 312,315,442.12 
คาเสื่อมราคาสะสม         
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2544 - (8,616,349.54) (73,979,222.50) (75,893,322.56) (5,760,524.14) (6,519,236.59) - (170,768,655.33) 
คาเสื่อมราคาสําหรับป -   (571,022.65) (13,575,897.97) (16,205,834.49) (409,205.67) (1,738,392.61) - (32,500,353.39) 
จําหนาย/โอนออก - 3,973,729.46 - 19,065,629.57 - - -    23,039,359.03 
ปรับปรุงขอผิดพลาด - -    (348,532.11)      842,376.98 - - -       493,844.87 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 - (5,213,642.73) (87,903,652.58) (72,191,150.50) (6,169,729.81) (8,257,629.20) - (179,735,804.82) 
คาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย         
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 -  (824,921.39)  - - - - -  (824,921.39) 
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย/จัดประเภท - 824,921.39  - - - - - 824,921.39 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 - - - - - - -   - 
คาเผ่ือจากการตีราคาสินทรัพยลดลง         
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 - (55,507.85) - - - - -  (55,507.85) 
ขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพยลดลง - 55,507.85 - - - - - 55,507.85 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 - - - - - - - - 
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย         
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 - - - - - - - - 
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย 24,422,187.00 12,507,357.64 - - - - - 36,929,544.64 
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย/จัดประเภท    (720,000.00) - - - - - -    (720,000.00) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 23,702,187.00 12,507,357.64 - - - - - 36,209,544.64 
คาเสื่อมราคาสะสม-สวนเกินทุน         
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543  - - - - - - - - 
คาเสื่อมราคาสําหรับป -    (672,631.20) - - - - -   (672,631.20) 
จําหนาย/จายโอน  (1,206,346.43)      (1,206,346.43) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 - (1,878,977.63) - - - - - (1,878,977.63) 
มูลคาสุทธิตามบัญชี         
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2543  14,243,213.00   5,630,888.54 33,543,131.40 42,908,239.34       813,279.61 5,233,579.27 - 102,372,331.16 
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2544 33,515,400.00 12,287,754.25 54,282,191.84 56,215,351.99      404,073.94 8,769,014.32 1,436,417.97 166,910,204.31 
คาเสื่อมราคาที่แสดงในงบกําไรขาดทุน สําหรับป       
    สิ้นสุดวันที่ 31  ธันวาคม 2543    26,917,699.98 
    สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544    32,500,353.39 

 
    ในป 2544 บริษัทฯ ไดมอบหมายใหผูประเมินราคาอิสระแหงหนึ่ง ประเมินราคาที่ดินและ
อาคารทุกแหง ปรากฏวาราคาประเมินของที่ดินและอาคารมีมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ณ วันที่ 18 เมษายน 
2544 ซึ่งเปนราคาที่กิจการสามารถไดรับจากการขายสินทรัพยในตลาดซื้อขายคลอง สูงกวาราคาสินทรัพย
สุทธิที่แสดงในงบดุลของกิจการ ในบัญชีที่ดิน 4 แหง จํานวนเงิน 11.81 ลานบาท และบัญชีอาคารสุทธิ 3 แหง 
จํานวนเงิน 1.87 ลานบาท เทียบกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของที่ดิน จํานวนเงิน 36.23 ลานบาท และ
อาคาร จํานวนเงิน 14.38 ลานบาท บริษัทฯจึงปรับราคาที่ดินและอาคารเพิ่มขึ้นโดยบันทึกผลตางที่ดิน จํานวน
เงิน 24.42 ลานบาท และอาคารจํานวนเงิน 12.51 ลานบาท แสดงเปนสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยใน
สวนของผูถือหุนในงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 และอาคารอีก 1 แหง มีมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ํากวา
ราคาสินทรัพยสุทธิที่แสดงในงบดุลของกิจการ จํานวนเงิน 0.84 ลานบาท เทียบกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
ของอาคาร จํานวนเงิน 0.78 ลานบาท บริษัทฯ จึงปรับราคาอาคารดังกลาวลดลง โดยบันทึกผลตาง จํานวน
เงิน 0.06 ลานบาท เปนรายการขาดทุนจากการตีราคาลดลงของสินทรัพยในงบกําไรขาดทุนสําหรับป ส้ินสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2544   
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   ในไตรมาส 4 ป 2544 บริษัทฯ ไดโอนที่ดินและสวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินดังกลาวจํานวน
เงิน 2.72 ลานบาท และอาคารที่ต้ังอยูบนที่ดินผืนดังกลาว ซึ่งมีมูลคาสุทธิ จํานวนเงิน 0.73 ลานบาท ไปเปน
ทรัพยสินรอจําหนายตามหมายเหตุ 13 
 
   ในป 2543 บริษัทฯไดใหผูประเมินราคาอิสระแหงหนึ่งประเมินราคาอาคารที่มีไวใหเชาซึ่งเปน
สวนหนึ่งของบัญชีอาคาร   โดยมีราคาตามบัญชี จํานวนเงิน 3.63 ลานบาท ปรากฏวาราคาประเมินของ
อาคารมีมูลคา 3.25 ลานบาท ซึ่งเปนราคาที่กิจการสามารถไดรับจากการขายอาคารดังกลาวในตลาดซื้อขาย
คลอง แตตํ่ากวาราคาตามบัญชีจํานวนเงิน 0.38 ลานบาท โดยผลตางที่เกิดขึ้นไดแสดงเปนรายการขาดทุน
จากการดอยคาของสินทรัพยในงบกําไรขาดทุนไตรมาส 4  ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 และในไตรมาส 3 
ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2544 ผูเชาไดยกเลิกการเชาอาคารหลังดังกลาว ซึ่งบริษัทฯยังไมมีวัตถุประสงคที่จะ
ใชอาคารดังกลาวในการดําเนินงานจึงจัดประเภทไปเปนที่ดิน และอาคารที่ไมไดใชดําเนินงานตามหมายเหตุ 
14  
  
  ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง บริษัทฯ นําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและ
เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย 

 
12. สิทธิการเชาอาคาร 
 

   สิทธิการเชาอาคาร     เปนสิทธิการเชาพ้ืนที่ในศูนยการคาชั้นนํา     เพ่ือเปดสาขารานหนังสือ 
ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร ซึ่งสวนใหญบริษัทฯ นําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินกูระยะยาวจากธนาคารพาณิชย 
และวงเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารพาณิชย 

 
13.  ทรัพยสินรอจําหนาย-สุทธิ 
 
  ประกอบดวย 
 

 2544 2543 
 บาท บาท 
ราคาทุน 57,720,564.64 54,120,564.64 
บวก สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพ่ิม      720,000.00 - 
หัก   คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (21,560,564.65) (21,560,564.65) 
        คาเผื่อขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพยลดลง       (55,507.85) - 
        คาเส่ือมราคาสะสม - อาคารรอการจําหนาย     (816,995.19) - 

สุทธิ 36,007,496.95 32,559,999.99 
    

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 สวนหนึ่งจํานวนเงิน 3.45 ลานบาท เปนที่ดินและอาคาร ซึ่งโอนมา
จากบัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ตามหมายเหตุ 11 เพ่ือรอจําหนาย  โดยมลูคาที่โอนมาเปนมูลคาสุทธิที่
คาดวาจะไดรับจากการประเมนิราคาทรัพยสิน เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2544  
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   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 ทั้งจํานวนเปนที่ดิน และอาคาร ซึ่งเดิมบริษัทฯ มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ใชดําเนินงาน แตจากการสอบทานสภาพแลวไมเหมาะสมที่จะใชดําเนินงานของ บริษัทฯ จึงทําการปรับปรุง
เพ่ือขาย ดังนั้นจึงไดจัดประเภทเปนทรัพยสินรอจําหนาย โดยในป 2542 บริษัทฯ ไดมอบหมายให
ผูชํานาญการประเมินราคาอิสระแหงหนึ่ง ประเมินราคาทรัพยสินรอจําหนายทุกแหง ปรากฏวาราคาประเมิน
ของทรัพยสินรอจําหนายมีมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2542 ซึ่งเปนราคาที่กิจการ
สามารถไดรับจากการขายสินทรัพยในตลาดซื้อขายคลองต่ํากวาราคาสินทรัพยสุทธิที่แสดงในงบดุลของ
กิจการจํานวนเงิน 54.12 ลานบาท เทียบกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนจํานวนเงิน 32.56 ลานบาท บริษัทฯจึง
ปรับราคาทรัพยสินรอจําหนายลดลงโดยบันทึกผลตาง จํานวนเงิน 21.56 ลานบาท แสดงเปนรายการขาดทุน
จากการดอยคาของสินทรัพยในงบกําไรขาดทุนในปดังกลาว 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 และ 2543 ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางดังกลาว บริษัทฯ นําไปเปน
หลักทรัพยค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร   และเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย 

 
14. ท่ีดินและอาคารที่ไมไดใชดําเนินงาน-สุทธิ 
 
    ประกอบดวย 

 (หนวย: บาท) 
 ที่ดินไมใช สวนปรับปรุงที่ดิน อาคารไมใช รวม 
 ดําเนินงาน ไมใชดําเนินงาน ดําเนินงาน  
  ราคาทุน     
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 61,811,315.93 - - 61,811,315.93 
   รับโอนมาจากที่ดินและอาคารที่ใชดําเนินงาน   2,430,000.00 - 6,599,142.50   9,029,142.50 
   ซ้ือเพ่ิม - 658,413.00 -      658,413.00 
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 64,241,315.93 658,413.00 6,599,142.50 71,498,871.43 
   คาเส่ือมราคาสะสม     
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 - - - - 
   รับโอนมาจากคาเสื่อมราคาสะสม-อาคารที่ใชดําเนินงาน - - (3,163,067.44) (3,163,067.44) 
   คาเสื่อมราคาสําหรับป - (27,417.84)  (112,320.41)    (139,738.25) 
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 - (27,417.84) (3,275,387.85) (3,302,805.69) 
   คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย     
   ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2543 (17,495,608.93) - - (17,495,608.93) 
   รับโอนมาจากอาคารที่ใชดําเนินงาน - - (824,921.39)    (824,921.39) 
   ปรับปรุงรายการที่ผิดพลาด - - 447,200.00      447,200.00 
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 (17,495,608.93) - (377,721.39) (17,873,330.32) 
   มูลคาสุทธิตามบัญชี     
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 44,315,707.00 - - 44,315,707.00 
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 46,745,707.00 630,995.16 2,946,033.26 50,322,735.42 
คาเสื่อมราคาที่แสดงในงบกําไรขาดทุนสําหรับป     
    ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544        139,738.25 

    ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง บริษัทฯ นําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และ 
เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย 
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    ในป 2542  บริษัทฯ ไดมอบหมายใหผูประเมนิราคาอิสระแหงหนึ่งประเมินราคาที่ดินที่ไมไดใช
ดําเนินงานทุกแหง ปรากฏวา   ราคาประเมินของที่ดินที่ไมไดใชดําเนินงานแหงหนึ่งมีมูลคาที่คาดวาจะไดรับ
คืน ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2542  ซึ่งเปนราคาที่กิจการสามารถไดรับจากการขายสินทรัพยในตลาดซื้อขาย
คลองต่ํากวาราคาสินทรัพยสุทธิที่แสดงในงบดุลของกิจการจํานวนเงิน 49.50 ลานบาท        เทียบกับมูลคาที่
คาดวาจะไดรับคืนจํานวนเงิน 32.00 ลานบาท บริษัทฯ จึงปรับราคาที่ดินที่ไมไดใชดําเนินงานลดลงโดยบันทึก
ผลตางจํานวนเงิน 17.50 ลานบาท แสดงเปนรายการขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงบกําไรขาดทุนป
ดังกลาว 

 
15. สินเชื่อและภาระค้ําประกัน 
 

  สินเชื่อในรูปเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะยาว  ค้ําประกันโดยมีเงินฝากประจํา
ตามหมายเหตุ 9 ที่ดิน พรอมส่ิงปลูกสราง ตามหมายเหตุ 11 สิทธิการเชาอาคาร ตามหมายเหตุ 12 ทรัพยสิน
รอจําหนาย ตามหมายเหตุ 13   และท่ีดินและสิ่งปลูกสรางที่ไมไดใชดําเนินงาน  ตามหมายเหตุ 14  เปน
หลักทรัพยค้ําประกัน   

 
16. เงินกูยืมระยะยาว 
 
    ประกอบดวย 
                                                                           2543 

   บาท 

เงินกูยืมจากธนาคาร   20,819,170.00 
หัก สวนของหนี้ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป   (7,836,000.00) 
               สุทธิ   12,983,170.00 

 
 เงินกูยืมระยะยาว มีวงเงินกู อัตราดอกเบี้ย และภาระค้ําประกันตางๆ ดังนี้  
 

   (หนวย : ลานบาท) 
     ลําดับที่    วงเงินกู         หนี้คงคาง                 ผูใหกู                       อัตราดอกเบีย้รอยละ           ภาระค้ําประกนั 
                 ณ วันที่         ณ วันที ่
                31 ธันวาคม  31 ธันวาคม         31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
                     2544        2543                                           2544         2543 

1. 80.73 - 11.06 ธนาคารพาณิชย และ - MLR สิทธิการเชา 
    สถาบันการเงนิหลายแหง    
2. 26.86 - 9.76 ธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง - MLR + 1 ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง 
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 การชําระคืนเงินกู  
 

    ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2543  เงินกูยืมระยะยาวตามลําดับที่ 1–2 เปนเงินกูรวม 9 วงเงินคงคาง
ผอนชําระอยูระหวาง 22-54 งวด โดยผอนชําระงวดละ 203,000–450,000 บาท   ซึ่งบริษัทฯ จะตองชําระ
เงินกูใหครบถวนในระหวางป 2547-2548 และในไตรมาส 1 ป 2544 บริษัทฯ ไดชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวทั้ง
จํานวนกอนกําหนดแลว 

 
17.  สวนของผูถือหุน 
 

17.1   ใบสําคัญแสดงสิทธิ 
17.1.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิแกผูถือหุนเดิม 
  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2544 ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทฯ  ไดมีมติ
อนุมัติใหบริษัทฯ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ จํานวน 10,549,356 หนวย โดยการเสนอขาย
ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ  ทั้งจํานวน      ราคาหนวยละ 0 บาท  ในสัดสวนหุนสามัญ 2 หุนเดิม ตอ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ 1 หนวย ถามีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิใหปดเศษทิ้ง อัตราการใช
สิทธิคือใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญ 1 หุน ในราคาหุนละ 16.50 บาท  
โดยใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ป นับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
สามารถใชสิทธิไดต้ังแตวันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ป คือวันที่ 15 ธันวาคม 2546 โดยสามารถ
ใชสิทธิไดทุก 3 เดือน และสามารถใชสิทธิครั้งสุดทายในวันที่ 15 ธันวาคม 2549 
 
17.1.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิแกกรรมการ พนักงานและผูรับชวงซื้อหลักทรัพย 
  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2544  ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทฯ ไดมีมติ
อนุมัติใหบริษัทฯ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญชนิดระบุชื่อผูถือและหามเปล่ียนมือ (ยกเวน
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ถือโดยผูรับชวงซื้อหลักทรัพย) จํานวน 3,164,800 หนวย โดยเสนอขายใหแก
กรรมการ พนักงาน และผูรับชวงซื้อหลักทรัพย ราคาหนวยละ 0 บาท อัตราการใชสิทธิคือ ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 1 หนวย ใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญ 1 หุน ในราคาหุนละ 10 บาท โดยมีระยะเวลาการ
ใชสิทธิ ดังนี้ 

ฉบับที่ 1  ใชสิทธิซื้อหุนสามัญครั้งแรกไดในวันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 1 ป นับแตวันที่
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ คือวันที่ 15 มกราคม 2546 

ฉบับที่ 2  ใชสิทธิซื้อหุนสามัญครั้งแรกไดในวันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ป นับแตวันที่
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ คือวันที่ 15 มกราคม 2547 

ฉบับที่ 3  ใชสิทธิซื้อหุนสามัญครั้งแรกไดในวันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ป นับแตวันที่
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ คือวันที่ 15 มกราคม 2548 

ฉบับที่ 4  ใชสิทธิซื้อหุนสามัญครั้งแรกไดในวันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 4 ป นับแตวันที่
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ คือวันที่ 15 มกราคม 2549 

ฉบับที่ 5  ใชสิทธิซื้อหุนสามัญครั้งแรกไดในวันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ป นับแตวันที่
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ คือวันที่ 15 มกราคม 2550 
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17.2  การจายเงินปนผล  จัดสรรสํารองตามกฎหมาย และการจายคาบําเหน็จแกกรรมการ 
 17.2.1   ตามมติที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2544     เมื่อวันที่  30  เมษายน  2544   มีมติเปน

เอกฉันทดังนี้ 
 - อนุมัติใหจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป 2543 แกผูถือหุนที่มีรายชื่อในสมุด

ทะเบียน  ผูถือหุน ณ วันที่ 9 เมษายน 2544  ในอัตราหุนละ 1.65 บาท  จากจํานวนหุน
คงเหลือ  ณ  ส้ินปรวมเปนเงินปนผลทั้งส้ิน  34.81 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯ จายเงินปนผลใน
วันที่ 30 พฤษภาคม 2544 และอนุมัติจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน 3.39 
ลานบาท 

- อนุมัติใหมีการจายคาบําเหน็จแกกรรมการ ที่ดํารงตําแหนง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 ทาน
ละ   30,000 บาท และสําหรับประธานกรรมการบริษัทฯ 40,000 บาท   สําหรับผลการ
ดําเนินงานป  2543 

 17.2.2  ตามมติที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2543 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2543 มีมติเปนเอกฉันท 
ดังนี้ 

    - อนุมัติใหจายเงินปนผลจากผลจากดําเนินงานประจําป 2542  แกผูถือหุนที่มีรายชื่อในสมุด
ทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 7 เมษายน 2543 ในอัตราหุนละ 1 บาท จากจํานวนหุนคงเหลือ ณ 
ส้ินปรวมเปนเงินปนผลทั้งส้ิน 21.10 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯ จายเงินปนผลในวันที่ 26 
พฤษภาคม 2543    และอนุมัติจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน 0.11 ลาน
บาท 

17.2.3  อนุมัติใหมีการจายคาบําเหน็จแกกรรมการ ที่ดํารงตําแหนง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 ทานละ 
30,000 บาท สําหรับประธานกรรมการบริษัทฯ 40,000 บาท สําหรับผลการดําเนินงานป 2542 

17.3  การเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียน 
 - อนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  จํานวน 289.01 ลานบาท จากทุนจดทะเบียน 500.00 

ลานบาท คงเหลือ 210.99 ลานบาท  เพ่ือใหทุนจดทะเบียนมีจํานวนเทากับทุนที่ออกและเรียก
ชําระแลว ตามหนังสือรับรองจากกรมทะเบียนการคา ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2544  

 - อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 137.14 ลานบาท จากเดิม 210.99 ลานบาท 
เปน 348.13 ลานบาท ตามหนังสือรับรองจากกรมทะเบียนการคา ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2544 
โดย 

- ออกหุนสามัญใหมจํานวน  10.55 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท รวม 105.49 
ลานบาท เพ่ือรองรับการใชสิทธิที่จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ 

 - ออกหุนสามัญใหมจํานวน 3.16 ลานหุน  มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท รวม 31.65 
ลานบาท  เพ่ือรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรใหแกกรรมการ  
และพนักงานของบริษัทฯ และผูรับชวงซื้อหลักทรัพย 

  
18. สํารองตามกฎหมาย 
 
   การจัดสรรกําไรสะสมเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 โดย

บริษัทฯจะจัดสรรสํารองเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 
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19. คาตอบแทนกรรมการ 
 

    สําหรับไตรมาส และสําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31  ธันวาคม 2544 และ 2543   คาตอบแทน
กรรมการเปนผลประโยชนที่จายใหแกกรรมการของบริษัทฯ ตามมาตรา 90 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน 
จํากัด โดยไมรวมเงินเดือนและผลประโยชนที่เกี่ยวของที่จายใหแกกรรมการบริหาร 
 

20. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 

   ภาษีเงินไดนิติบุคคลคํานวณในอัตรารอยละ  30     ของกําไรสุทธิตามบัญชีกอนรับรูสวนไดเสีย
จากเงินลงทุนในบริษัทรวม  บวกดวยคาใชจายตองหามตามประมวลรัษฎากร 
 

21. กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลด 
     

สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 
                                                                            กําไรสุทธิ        จํานวนหุนสามัญ       กําไรตอหุน 
                                 ถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก 

 พันบาท พันหุน บาท 
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน    
   กําไรสุทธิ 123,730 21,099 5.86 
   ผลกระทบตอหุนสามัญเทียบเทาปรับลด -   1,199 - 
กําไรตอหุนปรับลด    
   กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญ สมมติวา    
   มีการแปลงเปนหุนสามัญ 123,730 22,298 5.55 

 
22. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
  

   บริษัทฯดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจเดียวคือธุรกิจผลิต และจําหนายหนังสือและดําเนินธุรกิจ
ใน สวนงานทางภูมิศาสตรเดียว คือในประเทศไทย ดังนั้นรายได กําไร และสินทรัพยทั้งหมดที่แสดงในงบ
การเงิน จึงเกี่ยวกับสวนงานธุรกิจ และสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว 

 
23. งบกําไรขาดทุนสําหรับไตรมาส สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2544 และ 2543 
 

   งบกําไรขาดทุนสําหรับไตรมาส ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 และ 2543 ซึ่งไดสอบทานตาม
วิธีการที่สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย  กําหนดในแถลงการณมาตรฐานการสอบ
บัญชีที่เกี่ยวกับเรื่องนี้แลวดังนี้ 
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                ยังไมไดตรวจสอบ 
                    สอบทานแลว 

สําหรับไตรมาส 
                ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2544  2543 
 พันบาท  พันบาท 
รายไดจากการดําเนินงาน    
     รายไดจากการขาย 446,537  326,895 
     รายไดอ่ืน 2,568  5,783 
     สวนแบงกําไรในบริษัทรวม -  921 
               รวมรายได 449,105  333,599 
คาใชจายจากการดําเนินงาน    
     ตนทุนขาย  313,400  238,936 
     คาใชจายในการขายและบริหาร 94,816  78,318 
     คาตอบแทนกรรมการ                                          (หมายเหตุ 19) 147  147 
               รวมคาใชจาย 408,363  317,401 
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล 40,742  16,198 
ดอกเบี้ยจาย (85)  (1,050) 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (13,640)  (5,073) 
กําไรสุทธิ 27,017  10,075 
    
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน  (หนวย : บาท) 1.28  0.48 
กําไรตอหุนปรับลด (หนวย : บาท)     1.21          - 

 
24. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  
 

  บริษัทฯ มีการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 
2530  ซึ่งพนักงานที่เปนสมาชิกจะจายเงินสะสมแตละเดือนและบริษัทฯ จายสมทบอีกสวนหนึ่งเพ่ือสมทบ เขา
กองทุนสํารองเล้ียงชีพโดยใหสถาบันการเงินในประเทศแหงหนึ่งเปนผูจัดการกองทุน 

 
25.   เคร่ืองมือทางการเงิน 

 
   บริษัทฯ มีความเสี่ยงอันเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน  
ซึ่งไมมีสาระสําคัญ เนื่องจากการขยายงานของบริษัทฯ พยายามลงทุนดวยกระแสเงินสดหมุนเวียน จึงไมมี
หนี้สินระยะยาวที่กอใหเกิดภาระดอกเบี้ย    และลักษณะการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวของกับเงินตรา
ตางประเทศมีสัดสวนที่ไมมีสาระสําคัญ    บริษัทฯ จึงมิไดใชเครื่องมือทางการเงินเพ่ือปองกันความเสี่ยง
ดังกลาว อยางไรก็ตามหากการดําเนินงานของบริษัทฯ  ที่เกี่ยวของกับเงินตราตางประเทศมีสัดสวนเพ่ิมมาก
ขึ้น   บริษัทฯ จะพิจารณาใชเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสม เพ่ือปองกันความเสี่ยงดังกลาว อยางไรก็ตาม
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บริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เปนตราสารอนุพันธเพ่ือการเก็ง
กําไรหรือเพ่ือการคา 
25.1   ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 

   บริษัทฯ มีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเน่ืองกับลูกหนี้การคา   แตบริษัทฯ มีนโยบายใน
การใหสินเชื่อที่ระมัดระวัง  ดังนั้น บริษัทฯ  จึงไมคาดวาจะไดรบัความเสียหายอยางเปนสาระสําคัญ
จากการเก็บหนี้ 

 
 25.2 ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย 

   ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่งจะมี
ผลกระทบตอผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ  เกี่ยวเนื่องจากเงินลงทุนระยะส้ัน   ที่มี
อัตราดอกเบี้ย และเงินปนผลรับปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด (Floating interest rate) บริษัทฯ จึงมิไดใช
เครื่องมือทางการเงินเพ่ือปองกันความเสี่ยงดังกลาว 

 
 25.3   มูลคายุติธรรม 

   เนื่องจากสินทรัพยทางการเงิน และหนี้สินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้น   
ดังนั้นมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย และหนี้สินทางการเงินดังกลาวจึงแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคา
ยุติธรรมอยางมีสาระสําคัญประกอบกับเงินลงทุนระยะส้ันของบริษัทฯไดปรับมูลคาเงินลงทุนเปนมูลคา
ยุติธรรมแลว 

 
26. หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนภายหนา 
   

    นอกจากหนี้สินที่ปรากฏในงบการเงิน ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2544 และ 2543  บริษัทฯ ยังมี
หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นกับธนาคารเกี่ยวกับ Letter of Guarantee เปนจํานวนเงิน 3.95 ลานบาท  

 
27. เหตุการณภายหลังวันท่ีงบการเงิน  
 

   ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2545  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2545  มีมติเปนเอก
ฉันทใหเสนอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนพิจารณาจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป 2544 แกผูถือ
หุนที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 9 เมษายน 2545 โดยพิจารณาจายเงินปนผลตามปกติของ
บริษัทฯ จํานวนเงิน 3.00 บาท ตอหุน ซึ่งคิดเปนรอยละ 50 ของกําไรสุทธิประจําป และพิจารณาจายปนผล
เปนกรณีพิเศษอีกหุนละ 2.00 บาท เนื่องจากสภาพคลองของบริษัทฯ มีมาก จนสามารถคืนเงินกูระยะยาวได
หมดกอนกําหนดตั้งแตไตรมาส 1 ป 2544 และยังมีสภาพคลองมากเพียงพอกับการขยายงานตามแผนงาน 
รวมเปนเสนอใหมีการจายเงินปนผลแกผูถือทั้งส้ินในอัตราหุนละ 5.00 บาท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
เสนอใหมีการจายปนผลในวันที่ 29 พฤษภาคม 2545 และพิจารณาตั้งสํารองตามกฎหมาย รอยละ 5 ของ
กําไรสุทธิประจําป 2544 

 
 
 




