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บริจาคหนังสือตามโครงการ “หนังสือเพื่อนอง” มากกวา 250 โรงเรียน
Books donation project “Books for the Young” to more than
250 schools.
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ณ 31 ธันวาคม 2550
As of December 31, 2007 

ซีเอ็ด รวมมือกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ 
สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย เปดศูนยกระจายสินคาใหผูลงทุน 
ผูถือหุน และผูที่สนใจ เขาเยี่ยมชมกิจการ

SE-ED in cooperation with the Stock Exchange of Thailand and 
the Thai Investors Association opened the distribution center to 
vistors like investors, shareholders, general public.

สาขา
จุดขายยอย

 ภารกิจ
 ซีเอ็ด จะดำเนินธุรกิจที่เอื้ออำนวยตอการศึกษาหาความรู ในสาขาท่ีจำเปนตอการพัฒนาประเทศ 

จะดำเนินธุรกิจที่จะทำให “คนไทยเกงข้ึน” โดยพัฒนาขึ้นเปนธุรกิจที่ยั่งยืน มีการเติบโตตอเนื่อง 
ที่สูงกวาคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรม เปนบริษัทตัวอยางที่ดี สามารถสรางสรรคผลงานที่เปนประโยชน 
และเปนที่ยอมรับในวงกวาง พนักงานมีความสุข และสามารถใหผลตอบแทนการลงทุนที่นาพึงพอใจ 
ในระยะยาว

 Mission
 SE-ED seeks to do business in the areas that promote education for knowledge in the    

fields that is necessary to the development of the nation. It operates in the business that  
will make Thais "Smarter" by developing the sustainable business with a continuous     
earning growth at the above the industry average, being a role model company that can 
create work result deems beneficial and accepted by society at large with happy staffs, and 
able to deliver and maintain an attractive long-term investment returns at the satisfaction 
level.    

คณะกรรมการบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ไดรับ 
ประกาศเกียรติคุณรางวัล “คณะกรรมการดีเดนแหงป” ประจำป 
2549/2550 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
และสมาคมอื่นอีก 6 องคกร
The Board of Directors of SE-EDUCATION Public Co., Ltd. was 
awarded the prize “Board of The Year for Distinctive Practices” 
award, 2006/2007 from Thai Institute of Director or IOD and 
other 6 organizations.
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รายได้รวม   

กำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา
และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย(EBITDA)และกำไรสุทธิ

อัตราการจ่ายเงินปันผล
ตามผลดำเนินงานในแต่ละปี

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์(ROA)อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(ROE)
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ร้อยละ ร้อยละ

กำไรสุทธิ กำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา
และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย(EBITDA)
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ผลประกอบการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 
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หน่วย : ล้านบาท 
Unit : Million Baht 

ผลการดำเนินงาน 2550 2549 2548 2547 2546 2545

OPERATINGRESULTS 2007 2006 2005 2004 2003 2002

รายได้รวม 
Total Revenues  3,949.59  3,725.74  3,391.13  2,856.34  2,429.96  2,003.24

กำไรสุทธิ 
Net Profit  183.80  209.19  187.91  116.96  156.65  102.26

กำไรสุทธิต่อรายได้รวม 
Net Profit Margin (%)  4.65  5.61  5.54  4.09  6.45  5.10

กำไรต่อหุ้น (บาท)*  
EPS (Baht)  0.57  0.67  0.63  0.41  0.73  4.85

มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)* Book 
Value per share (Baht)  2.00  1.95  1.91  1.69  2.22  23.10

สินทรัพย์รวม 
Total Assets  1,740.30  1,477.50  1,442.27  1,107.81  1,105.18  1,041.06

หนี้สินรวม 
Total Liabilities  1,073.19  812.49  828.97  592.73  539.13  517.45

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
Shareholders Equity  667.11  665.01  613.30  515.08  566.04  523.62

ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 
Paid – up Capital  323.76  332.90  322.14  314.15  255.07  210.99

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 
ROA (%)  17.15  20.43  20.74  15.12  19.96  14.34

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  
ROE (%)  27.60  32.73  33.31  21.64  28.75  19.82

ณวันที่ 28/12/2550
28/12/2007

29/12/2549
29/12/2006

30/12/2548
30/12/2005

30/12/2547
30/12/2004

31/12/2546
31/12/2003

27/12/2545
27/12/2002Asof

ราคาล่าสุด (บาท)* 
Last Price (Baht)  9.50  7.20  5.90  5.40  6.00  59.0

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (บาท) 
Market Cap. (ฺBath)  3,075.77  2,387.85  1,900.60  1,696.42  1,530.43  1,244.82

หมายเหตุ* กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (Book value per share) และราคาล่าสุด (Last price)         
ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมามีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นจาก 10 บาท เป็น 1 บาท   

จุดเด่นในรอบปีHIGHLIGHTS





อัตราส่วนสภาพคล่อง(LIQUIDITYRATIO)
อัตราส่วน 2550 2549 2548

อัตราส่วนสภาพคล่อง  (เท่า)  1.04  1.05  1.04

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)  0.56  0.71  0.71

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (รอบ)  0.32  0.41  0.58

อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้า  (รอบ)  7.07  6.06  6.25

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย  (วัน)  51  59  58

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ  (รอบ)  7.92  11.03  12.29

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย  (วัน)  52  39  36

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้  (รอบ)  3.56  3.88  4.31

ระยะเวลาชำระหนี้  (วัน)  101  93  84

Cash Cycle  (วัน)  2  6  10

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร(PROFITABILITYRATIO)

อัตราส่วน 2550 2549 2548

อัตรากำไรขั้นต้น (%)  31.17  31.52  30.67

อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)  7.08  7.98  7.86

อัตรากำไรอื่น (%)  1.30  1.21  0.77

อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%)  109.32  111.38  154.94

อัตรากำไรสุทธิ  (%)  4.65  5.61  5.54

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)  27.60  32.73  33.31

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน(EFFICIENCYRATIO)
อัตราส่วน 2550 2549 2548

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  (%)  17.15  20.43  20.74

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)  65.39  71.22  68.97

อัตราการหมุนของสินทรัพย์  (เท่า)  2.45  2.59  2.66

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน(FINANCIALPOLICYRATIO)
อัตราส่วน 2550 2549 2548

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)  1.61  1.22  1.35

อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย  (เท่า)  1,842.50  2,091.06  3,100.98

อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน  (เท่า)  1.00  1.27  2.15

อัตราการจ่ายเงินปันผล**  (%)  98.65  93.81  99.11

หมายเหตุ ** เป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัทฯ  โดยยังรอพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่
สามัญประจำปี ในวันที่ 29 เมษายน 2551 และคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญ ณ วันที่ 22 มกราคม 2551  




อัตราส่วนทางการเงิน	



ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ“ซีเอ็ด”		

วัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง ซีเอ็ด โดยกลุ่มวิศวกร เมื่อ 33 ปีก่อน คือ “จะดำเนินธุรกิจการเผยแพร่ความรู้ โดยเน้นการพัฒนา
ความรู้ความสามารถของคนไทยในสาขาที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ โดยจะเน้นด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และ
การศึกษา” 

เป็นผู้บุกเบิกการผลิตหนังสือ และวารสาร เชิงวิชาการ จนประสบผลสำเร็จ และเป็นที่ยอมรับในธุรกิจสิ่งพิมพ์ของประเทศไทย 

เป็นบริษัทสิ่งพิมพ์  ที่ครองความเป็นแนวหน้า ในทั้ง 3 ด้านของธุรกิจสิ่งพิมพ์ในประเทศ  คือ   

เป็นสำนักพิมพ์ที่มียอดขายเข้าระบบร้านหนังสืออยู่ในลำดับต้นของประเทศ โดยเน้นด้านคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม–
ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การจัดการ ธุรกิจ หนังสือส่งเสริมเยาวชน หนังสือสาระความรู้ทั่วไป และหนังสืออ้างอิง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งพจนานุกรม และแผนที่ 

เป็นผู้จัดจำหน่ายหนังสือเข้าสู่ระบบร้านหนังสือรายใหญ่ที่สุด และมีระบบการจัดจำหน่าย ที่ถือได้ว่าดีที่สุดระบบหนึ่งใน
ธุรกิจหนังสือของประเทศ  โดยเป็นผู้พัฒนาระบบการจัดจำหน่ายที่เรียกว่า Standing Order สำหรับประเทศไทย ขึ้นมา 

เป็นร้านหนังสือเครือข่ายที่มียอดขายสูงสุดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 และยังได้รับรางวัล “ร้านหนังสือเครือข่าย ยอดเยี่ยม
ประจำปี พ.ศ. 2545 และ 2546” และรางวัล “ร้านหนังสือยอดเยี่ยมประจำทศวรรษ  (ปี พ.ศ. 2547)” จากชมรมส่งเสริม
การจัดจำหน่ายหนังสือ (ชมรมสายส่งหนังสือ) ในสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย 

ในปี พ.ศ. 2549 มีรายได้รวมเป็นอันดับที่ 568 ของบริษัททั้งหมดในประเทศไทย  (และมีกำไรสุทธิเป็นอันดับที่ 463)  ถือเป็น
อันดับที่ 2 ของธุรกิจสิ่งพิมพ์ของประเทศไทย ขณะที่มีธุรกิจสิ่งพิมพ์ติดอันดับเพียง 4 รายเท่านั้นจาก 1000 บริษัทแรกที่มีราย
ได้รวมสูงสุด (ข้อมูลจากหนังสือ Top 1000 Thai Companies ประจำปี 2549 ซึ่งเป็นการจัดอันดับบริษัทที่มีรายได้รวมสูงสุด
ของประเทศ จากฐานข้อมูลงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2549 ของกระทรวงพาณิชย์ เผยแพร่ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 โดย
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ)   

ได้รับการคัดเลือกจากนิตยสาร Forbes ฉบับ Global ประจำวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นนิตยสารธุรกิจชั้นนำของโลก 
ให้อยู่ในรายชื่อ 200 บริษัทยอดเยี่ยมนอกสหรัฐอเมริกา ที่มียอดขายน้อยกว่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ (200 Companies for 
2002 : Best Under a Billion) โดยคัดเลือกจากบริษัทชั้นนำ 20,000 รายทั่วโลก  

เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เป็นหุ้นที่ให้ “ดัชนีผลตอบแทนรวม” สูงสุด เป็นลำดับที่ 98 ของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด 515 ราย ในตลาด 
หลักทรัพย์ฯ จากการลงทุน 12 เดือนล่าสุด ณ สิ้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 โดยได้ดัชนีผลตอบแทนรวมเป็น 42.06 
ขณะที่ดัชนีรวมของตลาดอยู่ที่ 26 (ดัชนีผลตอบแทนรวม หรือ Total Return Index เป็นดัชนีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จัดทำขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนได้พิจารณา โดยคำนวณจากการลงทุนซื้อหุ้นเมื่อ 12 เดือนล่าสุด แล้ว
คิดผลตอบแทนรวมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้น สิทธิในการจองซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม และเงินปันผลที่ได้ โดย
เงินปันผลที่ได้นั้นเอามาซื้อหุ้นเพิ่มเติมจนหมด)   

มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยของรายได้รวมสูงสุด ในกลุ่มการพิมพ์และสิ่งพิมพ์ โดยเติบโตเป็นประมาณ 32.3 เท่า ภายใน
ระยะเวลา 15 ปี หรือเติบโตเฉลี่ย 26.10% ต่อปี นับแต่ปีแรกที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงสิ้นปี พ.ศ. 2549 

ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัล “คณะกรรมการดีเด่นแห่งปี” หรือ “Board of The Year for Distinctive
Practices”ประจำปี พ.ศ. 2549 / 2550 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Director 
หรือ IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
สมาคมธนาคารไทย สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย และสภาธรุกจิตลาดทนุไทย โดยคณะกรรมการของบรษิทัจดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการดีเด่น และดีเลิศ สำหรับปี พ.ศ. 2549 
/2550 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 19 คณะ (ดีเด่น 14 คณะ ดีเลิศ 5 คณะ) จากบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดกว่า 400 บริษัท โดย 
ซีเอ็ด เป็นบริษัทที่มี Market Cap. ขนาดกลาง (น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท) 1 ใน 2 ราย ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ นอกนั้น
เป็นบริษัทที่มี Market Cap ขนาดใหญ่ทั้งสิ้น ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มพลังงาน และธนาคาร  
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ได้รับการประเมินจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ร่วมกับสมาคมบริษัทจด
ทะเบียน และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในเรื่องการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ (AGM) ประจำปี พ.ศ. 2550 ในเกณฑ์ 
“ดีเยี่ยม” โดยเป็นบริษัทที่ได้คะแนนตั้งแต่ 100 คะแนนขึ้นไป และเป็น 1 ใน 19 บริษัทที่ได้รับการยกย่องให้เป็น
ตัวอย่างที่ดี  จากบริษัทที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 460 บริษัท 

ได้รับการประเมินความพึงพอใจ “ดีเยี่ยมที่สุด” ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ในการชี้แจงต่อนักลงทุน และนักวิเคราะห์ ในงาน 
“บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน” (Opportunity Day) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับ Q4/2549 และ 
Q4/2548 โดยได้รับการประเมินสูงที่สุดในทั้ง 3 ด้าน คือ ประโยชน์ของข้อมูลที่ได้รับ การนำเสนอข้อมูล  และความ
เหมาะสมของเวลาในการนำเสนอ เมื่อเทียบกับบริษัทจดทะเบียน 48 ราย และ 68 รายตามลำดับ ที่เข้าร่วมชี้แจงใน
คราวเดียวกัน  

ไดร้บัการประเมนิจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ใหเ้ปน็บรษิทัทีม่บีรรษทัภบิาล ของป ีพ.ศ. 2549
ในเกณฑ ์“ดมีาก” โดยเปน็บรษิทัสิง่พมิพแ์หง่เดยีวในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีไ่ดร้บัคะแนนรวม บรรษทัภบิาล ในระดบั ดมีาก 
- ดีเลิศ และเป็นหนึ่งใน 71 บริษัท ที่ได้รับการประเมินว่ามีบรรษัทภิบาลของปี พ.ศ. 2549 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก - ดีเลิศ 
จากบริษัทที่ไดัรับการประเมินทั้งหมด 402 บริษัท  

ได้รับการประเมินจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ร่วมกับ สมาคมบริษัทจด
ทะเบียน และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในเรื่องการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ (AGM) ประจำปี พ.ศ. 2549 ซึ่ง
เป็นการประเมินปีแรก เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ให้อยู่ในเกณฑ์ 
“ดี”  โดยได้คะแนน 81.24% ในส่วนของการจัดการประชุม ได้รับคะแนนถึง 95.87% ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม”
โดยการประชุมเป็นตามหลักบรรษัทภิบาล โปร่งใส และยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้เต็มที่จนหมดคำถาม  

ได้รับการประเมินจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ให้ติดอันดับในกลุ่มบริษัทที่ได้รับผลการ
ประเมินบรรษัทภิบาลดีที่สุด 85 อันดับแรก (Top Quartile Companies) ของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ประจำปี 
พ.ศ. 2546    

ได้รับการประเมินจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ให้เป็น หนึ่งใน 20 ลำดับแรก ที่มีการกำกับดูแล
กิจการดีที่สุดสำหรับปี พ.ศ. 2545 จากการสำรวจทั้งหมด 234 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 

ได้รับรางวัล Disclosure Award 2002 และ Disclosure Report Award 2003 จาก คณะกรรมการสำนักงานคณะ
กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ในฐานะ “บริษัทจดทะเบียน ที่สมควรได้รับการชมเชยเป็นพิเศษ 
ในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน” ซึ่ง กลต.จัดรางวัลนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมการมีระบบบรรษัทภิบาลที่ดี (Good Corporate 
Governance) ขึ้นในประเทศไทย  

ปัจจุบัน  หุ้น SE-ED ได้รับการยอมรับให้เป็น Value Stock ตัวหนึ่ง ในตลาดหลักทรัพย์ของไทย 

เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ Book Variety  ซึ่งออกอากาศทาง TTV 1 Nation Channel ทุกวัน เสาร์ เวลา 9.00–9.30 น. 
โดยเริ่มออกอากาศตอนแรกในเดือนมกราคม พ.ศ. 2544 

เป็นผู้จัดงาน Thailand Electronics & Industrial Technology  ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 
ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศมาโดยตลอด 

เป็นเจ้าของเว็บไซต์ www.se-ed.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีผู้เข้ามาใช้บริการมากที่สุดในหมวดธุรกิจหนังสือ  
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คุณสมบูรณ์ ชินสวนานนท์ ประธานกรรมการ 
บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น ขึ้นรับรางวัล  
“คณะกรรมการดีเด่นแห่งปี พ.ศ. 2549 / 2550” 



ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ศูนย์กระจายสินค้า

ชื่อ   : บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่นจำกัด(มหาชน)

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

ที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้า : เลขที่ 99 หมู่ 1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 
   : โกดังพิทักษ์ธรรม เลขที่ 1/12, 1/17 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540  
โทรศัพท์  : 0-2739-8000    
โทรสาร    : 0-2751-5999 
โฮมเพจ   : http://www.se-ed.com 
อีเมล   : เลขานุการบริษัทฯ cs@se-ed.com 
    กรรมการอิสระ id@se-ed.com 
    นักลงทุนสัมพันธ์ ir@se-ed.com  
ประกอบธุรกิจ   : ผลิตหนังสือและวารสารเชิงวิชาการ รับจัดจำหน่ายหนังสือและดำเนินงานร้านหนังสือ ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์และ

เครือข่าย(Book Variety และศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย) ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000285 
ทุนจดทะเบียน  : จำนวน 328.35 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 328.35 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เรียกชำระแล้วจำนวน   

323.77 ล้านบาท

ชื่อสถานที่ตั้งของบริษัทย่อย
ชื่อ    : บริษัทซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์จำกัด
ที่ตั้งสำนักงาน   : เลขที่ 1858/87-90 ชั้น 19 อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด กม. 4.5 แขวงบางนา เขตบางนา 

กรุงเทพฯ 10260 
โทรศัพท์   : 0-2739-8000    
โทรสาร   : 0-2751-5999 
ประเภทธุรกิจ  : บริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจ 
ทุนจดทะเบียน  : มีทุนจดทะเบียน และเรียกชำระแล้วจำนวน 100,000 บาท เป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท   

สัดส่วนเงินลงทุนอัตราร้อยละ 99.93 

ชื่อสถานที่ตั้งของบริษัทร่วม

ชื่อ    : บริษัทเอ็มแอนด์อีจำกัด
ที่ตั้ง    : เลขที่ 77/111 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน 

กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์   : 0-2862-1396-9   
โทรสาร    : 0-2862-1395  
ประเภทธุรกิจ   : สำนักพิมพ์ผู้ผลิตวารสารและหนังสือสำหรับวิศวกร   
ทุนจดทะเบียน  : ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 400,000 บาท เป็นหุ้นสามัญ 4,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท  

สัดส่วนเงินลงทุนอัตราร้อยละ 25 

ชื่อ    : บริษัทเพลินพัฒน์จำกัด

ที่ตั้ง     : เลขที่ 33/39-40 หมู่ที่ 17 ถนนสวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 
โทรศัพท์    : 0-2885-2670-5 
โทรสาร   : 0-2885-2670-5 ต่อ 1201 
ประเภทธุรกิจ   : สถาบันการศึกษาเอกชน โดยดำเนินกิจการ โรงเรียนเพลินพัฒนา ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับเตรียมอนุบาลจนถึง

มัธยมปลาย 
ทุนจดทะเบียน  : ทุนจดทะเบียนจำนวน 170,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญ 17,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท  

ซึ่งมีทุนชำระแล้วเท่ากับ 169,350,000 บาท  สัดส่วนเงินลงทุนอัตราร้อยละ 48.82

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหุ้น  : บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย)จำกัด
     62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ชั้น 4, 6-7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย   

กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : 0-2229-2800, 0-2654-5599 โทรสาร : 0-2359-1262-3 

ผู้สอบบัญชี   : นางสาวสุกัญญาสุธีประเสริฐผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่5063และ/หรือนางสาวประภาศรีลีลาสุภา
     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่4664
     บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ชั้น 19 ยูนิต 4 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก   

กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ : 0-2231-3980-7 โทรสาร : 0-2231-3988 

ที่ปรึกษากฎหมาย : สำนักงานชวนแอนด์แอสโซซิเอทส์ทนายความ
     1153/44 ซอยลาดพร้าว 101 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240  โทรศัพท์ : 0-2731-5337, 

0-2731-5338 และ 0-2731-5758 โทรสาร : 0-2731-5759 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้  : ---ไม่มีหุ้นกู้---  

ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ      : ---ไม่มี---







สารจากคณะกรรมการ	

คณะกรรมการบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัย   

ในการสิ้นพระชนม์ ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ์

 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ  
 ข้าพระพุทธเจ้า  

 คณะกรรมการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ในปี พ.ศ. 2550 สภาวะเศรษฐกิจไทย ได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจโลกที่เป็นผลเนื่องมาจากปัญหาในตลาด

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่ปล่อยกู้ให้แก่ลูกหนี้ที่มีความน่าเชื่อถือต่ำ (ซับไพร์ม) ของสหรัฐอเมริกา ประกอบกับความไม่แน่นอนทางการเมืองที่มีอยู่
ตลอดปี และราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้กำลังซื้อของประชาชนลดน้อยลง และทำให้ธุรกิจในภาพรวมได้รับผลกระทบเชิงลบมากขึ้น 
รวมถึงธุรกิจหนังสือ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ 

ถึงแม้ว่าสถานการณ์แวดล้อมต่างๆ ไม่เอื้ออำนวย แต่บริษัทฯ ก็ยังเชื่อมั่นในอนาคตระยะยาวของประเทศ และเชื่อมั่นในอนาคตของธุรกิจ
หนังสือที่มีศักยภาพจะเติบโตได้อีกมาก บริษัทฯ จึงยังคงเปิดสาขาใหม่ๆ เพิ่มขึ้น จำนวน 52 สาขา รวมเป็นสาขาที่เปิดดำเนินการอยู่ ณ สิ้นปี 
พ.ศ. 2550 ทั้งสิ้น 268 สาขา โดยเป็นการเปิดสาขามากที่สุดเท่าที่บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจร้านหนังสือ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา รวมทั้งมีการ
เพิ่มบทบาทในการเป็นผู้จัดจำหน่ายหนังสือ  และการผลิตหนังสือที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น  

แม้ว่ารายได้ในปี พ.ศ. 2550 จะเพิ่มขึ้นประมาณ 6% แต่ด้วยผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในภาพรวม และการเปลี่ยนอัตราภาษี
นิติบุคคลที่เพิ่มจาก 25% เป็น 30% ทำให้กำไรสุทธิลดลงประมาณ 12% ซึ่งยังสอดคล้องกับผลการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ในปี พ.ศ. 2550     

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญ และจัดให้มีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีพร้อมทั้งส่งเสริม ให้นำ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปใช้ อย่างต่อเนื่อง ในรอบปีที่ผ่านมาคณะกรรมการได้ดำเนินการต่างๆ อาทิเช่น การจัดให้คณะกรรมการได้ประเมิน
ผลงานของคณะกรรมการประจำปี การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการประจำปี การประชุมกันเองระหว่างกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
อิสระ เป็นต้น จากความยึดมั่นที่จะดำเนินงานเป็นบริษัทตัวอย่างที่ดีเสมอมาตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ ส่งผลให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับรางวัล 
เกียรติคุณ“คณะกรรมการดีเด่นแห่งปี2549/2550” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และองค์กรที่เกี่ยวข้องอีก 6 หน่วยงาน โดย
เป็นหนึ่งใน 19 คณะกรรมการที่ได้รับรางวัลดีเด่น และดีเลิศ  และยังได้รับการยกย่องว่า เป็นบริษัทตัวอย่างที่ดีหนึ่งใน 19 ราย ที่จัดการประชุมผู้
ถือหุ้นสามัญประจำปี 2550 ในระดับดีเยี่ยม จากสำนักงาน ก.ล.ต. นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้รับเกียรติถูกคัดเลือกให้เป็นบริษัท 1 ใน 6 ราย ที่ใช้
ในการแข่งขัน Young Researcher Competition 2007  ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลสำหรับสาย SET จำนวน 4 ใน 5 คน เลือกวิเคราะห์หุ้น SE-ED    

ตลอดระยะเวลากว่า 33 ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการ ฝ่ายบริหารและพนักงานของบริษัทฯ ยึดมั่นในอุดมการณ์ที่จะ
ทำให้ “คนไทยเก่งขึ้น” และตั้งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจที่เอื้ออำนวยต่อการศึกษาหาความรู้ และ

พัฒนาขึ้นเป็นธุรกิจที่ยั่งยืน รวมถึงส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่กัน เราจะยังคงมุ่งมั่น
ที่จะปฏิบัติตามอุดมการณ์และยึดถือปฏิบัติเพื่อพัฒนาการศึกษาของคนไทยสืบไป 

 สดุทา้ยนี ้ คณะกรรมการรูส้กึเปน็เกยีรตทิีไ่ดม้สีว่นรว่มในความสำเรจ็ของบรษิทัฯ
และคณะกรรมการขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้น คู่ค้าทางธุรกิจ ตลอดจนลูกค้า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ที่ให้การสนับสนุน พร้อมเชื่อมั่นในความมุ่งมั่นตั้งใจ
ของฝ่ายบริหาร พนักงาน ที่ยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดีที่จะร่วมกันทำให้บริษัทฯ 

สามารถอำนวยประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรของประเทศของเราให้มี
คุณภาพที่ดียิ่งขึ้น 





นายสมบูรณ์ชินสวนานนท์
ประธานกรรมการ 

นายทนงโชติสรยุทธ์
กรรมการผู้จัดการ 



  



คณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท
และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

วิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิช 

กรรมการผู้จัดการ
ทนง โชติสรยุทธ์ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานวารสาร

นุชนารถ กองวิสัยสุข 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์

มณฑลี โชติสรยุทธ์   

โครงสร้างองค์กรบริษัทซีเอ็ดยูเคชั่นจำกัด(มหาชน)

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

สจิพัฒน์ พุ่มพึ่งพุทธ 

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

อารี แซ่อึ้ง 

ผู้อำนวยการฝ่ายการจัดการ
สารสนเทศเชิงกลยุทธ์

เอกสิทธิ์ วิวัฒนาประสิทธิ์ 

ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและ
พัฒนาทางวิศวกรรม

สันต์ สิมะสุวรรณรงค์ 

แผนกตรวจสอบภายใน

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร
บุคคลและพัฒนาองค์กร

วิโรจน์ ลักขณาอดิศร 

ผู้อำนวยการฝ่ายโลจิสติกส์

อภิชิต สวนอนันตภูมิ 

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

รองกรรมการผู้จัดการ
พงษ์ศักดิ์ ศิวะภัทรกำพล 

รองกรรมการผู้จัดการ
วิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิช 



ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานขายและจัดจำหน่าย

กาญจนา เจริญวงษ์  

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานสำนักพิมพ์
วิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิช 

(รักษาการแทน)  



คณะกรรมการบริษัท
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)





 1. นายสมบูรณ์ชินสวนานนท์
 2. นายสาโรชล้ำเลิศประเสริฐกุล
 3. นายทนงโชติสรยุทธ์
 4. นายวัฒนาเชียงกูล
 5. นายคเชนทร์เบญจกุล
 6. นายวิบูลย์ศักดิ์อุดมวนิช
 7. นายประวิทย์ตันติวศินชัย

 8. นายสุเมธดำรงชัยธรรม
 9. นายวรสิทธิ์โภคาชัยพัฒน์
10. นายไพรัชสิฏฐกุล
11. นายพงษ์ศักดิ์ศิวะภัทรกำพล
12. นายยงศักดิ์เอกปรัชญาสกุล
13. รศ.ยืนภู่วรวรรณ
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คณะกรรมการบริษัท 



นายสมบูรณ์ชินสวนานนท์
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
การศึกษา

Master of Management (Finance) Northwestern 
University, U.S.A. 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาไฟฟ้า  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจากIOD
ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือครอง
155,842 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี

ประวัติการทำงาน
2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและ 
กรรมการอิสระ     
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 
2538 - 2548 กรรมการและกรรมการอิสระ  
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 
2547 - ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการนโยบาย
สถาบันการเงินธนาคาร แห่งประเทศไทย 
2538 - 2542  รองกรรมการผู้จัดการ  
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

1.

●

●

●

●

●

●

●

●

●



นายสาโรชล้ำเลิศประเสริฐกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
การศึกษา

บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมจากIOD
Director Certification Program (DCP)  
Thai Institute of Directors

จำนวนหุ้นที่ถือครอง
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี

ประวัติการทำงาน
2542 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ   
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 
2543 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ซีเอเอส แมเนจเม้นท์ จำกัด 
2537 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท เอซีที แมเนจเม้นท์ จำกัด

2.

●

●

●

●

●

●

●

●

นายวัฒนาเชียงกูล
กรรมการอิสระ
การศึกษา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจากIOD
Director Accreditation Program (DAP)  
Thai Institute of Directors

จำนวนหุ้นที่ถือครอง
5,216,992 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี

ประวัติการทำงาน
2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ   
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 
2533 - 2548 กรรมการ    
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 
2545 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ    
บริษัท โทเท็มส์ จำกัด 
2540 - 2545 ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจ  
บำรุงรักษา บริษัท เอบีบี จำกัด

4.

●

●

●

●

●

●

●

●

นายคเชนทร์เบญจกุล
กรรมการอิสระ
การศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ และ
การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหการ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจากIOD
Director Accreditation Program (DAP)  
Thai Institute of Directors

จำนวนหุ้นที่ถือครอง
354,000 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี

ประวัติการทำงาน
2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 
2549 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร   
บริษัท เพลินพัฒน์ จำกัด 
2543 - 2547 นักวิเคราะห์อาวุโส กองทุน
บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
2543 - 2543 นักวิเคราะห์ กองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการ

5.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

นายทนงโชติสรยุทธ์
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
การศึกษา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจากIOD
Director Certification Program (DCP)  
Thai Institute of Directors 

จำนวนหุ้นที่ถือครอง
14,849,742 (นับรวมหุ้นของคู่สมรส)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
คู่สมรสของ นางมณฑลี โชติสรยุทธ์

ประวัติการทำงาน
2530 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการ  
ผู้จัดการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 
2546 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร 
บริษัท เพลินพัฒน์ จำกัด 
2527 - ปัจจุบัน กรรมการ    
บริษัท เอ็มแอนด์อี จำกัด 
2528-2530 กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
ด้านการตลาด บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด 

3.

●

●

●

●

●

●

●

●

นายวิบูลย์ศักดิ์อุดมวนิช
กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
/เลขานุการบริษัทฯ
และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
การศึกษา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจากIOD
Director Accreditation Program (DAP)  
Thai Institute of Directors 

จำนวนหุ้นที่ถือครอง
3,700,285 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี

ประวัติการทำงาน
ปัจจุบัน เลขานุการบริษัทฯ 
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 
2530 - ปัจจุบัน กรรมการและรองกรรมการ 
ผู้จัดการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 
2546 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร   
บริษัท เพลินพัฒน์ จำกัด  
2528 - 2530 กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ 
ด้านการผลิต บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด 

6.

●

●

●

●

●

●

●

●

นายประวิทย์ตันติวศินชัย
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
การศึกษา

ประกาศนียบัตรบัณฑิต การสอบบัญชี   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจากIOD
Director Accreditation Program (DAP)  
Thai Institute of Directors

7.

●

●

●

จำนวนหุ้นที่ถือครอง

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี

ประวัติการทำงาน
2542 - ปัจจุบัน  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 
2537 - ปัจจุบัน  ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
บริษัท เอ็ม เค เรสโตรองต์ จำกัด

●

●

●

●





นายสุเมธดำรงชัยธรรม
กรรมการ
การศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารทั่วไป  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารงานก่อสร้าง  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
เศรษฐศาสตรบัณฑิต นโยบายการเงินและ  
การคลังสาธารณะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจากIOD
Director Accreditation Program (DAP)  
Thai Institute of Directors 
Role of the Compensation Committee (RCC) 
Thai Institute of Directors

จำนวนหุ้นที่ถือครอง
ไม่มี (ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี

ประวัติการทำงาน
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ    
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 
2547 - ปัจจุบัน กรรมการและรองกรรมการ  
ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสนับสนุนกลางและ 
พัฒนาธุรกิจ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) 
2543 - 2547  ผู้อำนวยการฝ่ายบรรษัทธนกิจ 
บริษัท เงินทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) 
2539 - 2542  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย  
บริษัท หลักทรัพย์ธนชาติ จำกัด (มหาชน) 


8.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

นายยงศักดิ์เอกปรัชญาสกุล
กรรมการ
การศึกษา

Mini MBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
The Boss รุ่นที่ 30 Management and 
Psychology Institute.

การอบรมจากIOD
ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือครอง
ไม่มี (ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี

ประวัติการทำงาน
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ   
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 
2545 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการ  
ผู้จัดการขายและการตลาด   
หน่วยงานจีเอ็มเอ็ม เทรดดิ้ง   
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) 
2542 - 2545 ผู้อำนวยการฝ่ายขาย   
บริษัท เอ็มจีเอ จำกัด 
2531 - 2542 ผู้จัดการฝ่ายขาย   
บริษัท เอ็มจีเอ จำกัด


12.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

นายวรสิทธิ์โภคาชัยพัฒน์
กรรมการอิสระ
การศึกษา

คอมพิวเตอร์และการบริหารระบบข้อมูล  
Bentley College, Massachusetts, U.S.A. 
เศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ 
Carnegie-Mellon University,   
Pennsylvania, U.S.A.

การอบรมจากIOD
Director Certification Program (DCP)  
Thai Institute of Directors

จำนวนหุ้นที่ถือครอง
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี

ประวัติการทำงาน
2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 
2541 - 2548 กรรมการ  
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 
2534 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) 
2533 - 2534 ผู้ช่วยผู้จัดการ   
บริษัท เชสแมนฮัตตัน (ประเทศไทย) จำกัด

9.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

รศ.ยืนภู่วรวรรณ
กรรมการ
การศึกษา

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจากIOD
ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือครอง
13,174,940 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี

ประวัติการทำงาน
2533 - ปัจจุบัน  กรรมการ    
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 
2545 - ปัจจุบัน รองอธิการบดี  
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2546 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสำนักบริการคอมพิวเตอร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2534 - 2543  ผู้อำนวยการ สำนักบริการคอมพิวเตอร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


13.

●

●

●

●

●

•

●

●

●

●

นายพงษ์ศักดิ์ศิวะภัทรกำพล
กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
การศึกษา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจากIOD
Director Accreditation Program (DAP)  
Thai Institute of Directors

จำนวนหุ้นที่ถือครอง
10,850,842 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประวัติการทำงาน
2536 - ปัจจุบัน  กรรมการและรองกรรมการ 
ผู้จัดการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 
2533 - 2536  กรรมการและบรรณาธิการบริหาร 
ฝ่ายวารสารไมโครคอมพิวเตอร์   
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 


11.

●

●

●

●

●

●

นายไพรัชสิฏฐกุล
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
การศึกษา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจากIOD
Director Accreditation Program (DAP)  
Thai Institute of Directors

จำนวนหุ้นที่ถือครอง
6,405,166 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี

ประวัติการทำงาน
2548 - ปัจจุบัน  กรรมการตรวจสอบและกรรมการ
อิสระ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 
2517 - 2548  กรรมการ   
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 
2545 - ปัจจุบัน  วิศวกรระดับ 11 ฝ่ายบำรุงรักษา
ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
2542 - 2545 ผู้จัดการกองบำรุงรักษา   
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน 
2540 - 2542 ผู้จัดการกองวิศวกรรรมบำรุงรักษา
ไฟฟ้า โรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย


10.

●

●

●

●

●

●

●

●

●



คณะผู้บริหาร 



นายทนงโชติสรยุทธ์
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

การศึกษา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจากIOD
Director Certification Program (DCP)                 
Thai Institute of Directors

จำนวนหุ้นที่ถือครอง
14,849,742 หุ้น (นับรวมหุ้นของคู่สมรส)

ประวัติการทำงาน
2530 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการ  
ผู้จัดการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 
2546 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร 
บริษัท เพลินพัฒน์ จำกัด 
2527 - ปัจจุบัน กรรมการ    
บริษัท เอ็มแอนด์อี จำกัด 
2528-2530 กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ 
ด้านการตลาด บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด


1.

●

●

●

●

●

●

●

นายวิบูลย์ศักดิ์อุดมวนิช
กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
/เลขานุการบริษัทฯ
และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
การศึกษา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจากIOD
Director Accreditation Program (DAP)   
Thai Institute of Directors

จำนวนหุ้นที่ถือครอง
3,700,285 หุ้น

ประวัติการทำงาน
ปัจจุบัน เลขานุการบริษัทฯ 
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 
2530 - ปัจจุบัน กรรมการและรองกรรมการ 
ผู้จัดการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 
2546 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร 
บริษัท เพลินพัฒน์ จำกัด  
2528 - 2530 กรรมการและรองกรรมการ  
ผู้จัดการด้านการผลิต 
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด


2.

●

●

●

●

●

●

●

นายพงษ์ศักดิ์ศิวะภัทรกำพล
กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
การศึกษา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจากIOD
Director Accreditation Program (DAP)  
Thai Institute of Directors

จำนวนหุ้นที่ถือครอง
10,850,842 หุ้น

ประวัติการทำงาน
2536 – ปัจจุบัน  กรรมการและรองกรรมการ 
ผู้จัดการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 
2533 - 2536  กรรมการและบรรณาธิการบริหาร 
ฝ่ายวารสารไมโครคอมพิวเตอร์  
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 


3.

●

●

●

●

●
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นางมณฑลีโชติสรยุทธ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์
การศึกษา

การศึกษาศาสตรบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตปทุมวัน

จำนวนหุ้นที่ถือครอง
ได้นำจำนวนหุ้นไปรวมกับคู่สมรส

ประวัติการทำงาน
2539 - ปัจจุบัน  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
สายงานซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์    
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 
2536 - 2541  บรรณาธิการฝ่ายตำราและ 
หนังสือเชิงวิชาการ 
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)


4.

●

●

●

●

นางกาญจนาเจริญวงษ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานขายและจัดจำหน่าย

การศึกษา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (บัญชี)   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จำนวนหุ้นที่ถือครอง
193,600 หุ้น

ประวัติการทำงาน
2541 - ปัจจุบัน  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
สายงานขายและจัดจำหน่าย   
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 
2534 - 2538  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย  
บริหารกลาง บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 
2524 - 2534 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน           
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด 

5.

●

●

●

●

●

นางนุชนารถกองวิสัยสุข
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานวารสาร
การศึกษา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

จำนวนหุ้นที่ถือครอง
1,533,800 หุ้น

ประวัติการทำงาน
2544 - ปัจจุบัน  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
สายงานวารสาร    
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 
2542 - 2543  ผู้อำนวยการกลุ่มวารสาร  
ด้านอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรม    
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 
2522 - 2542  ผู้จัดการโฆษณากลุ่มวารสาร  
ด้านอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

6.

●

●

●

●

●

นางสาวอารีแซ่อึ้ง
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
การศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต การสอบบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี)   
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

จำนวนหุ้นที่ถือครอง
ไม่มี

ประวัติการทำงาน
2547 - ปัจจุบัน  ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี  
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 
2544 - 2546  ผู้จัดการแผนกบัญชี  
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 
2543 - 2544  ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน 
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 
2537 - 2543  หัวหน้าทีมตรวจสอบบัญชี  
บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด

7.

●

●

●

●

●

●

●

●

นางสาวสจิพัฒน์พุ่มพึ่งพุทธ
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
การศึกษา

บริหารการจัดการบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

จำนวนหุ้นที่ถือครอง
143,840 หุ้น

ประวัติการทำงาน
2547 - ปัจจุบัน  ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน  
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 
2534 - 2546  ผู้จัดการแผนกการเงิน  
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

8.

●

●

●

●

นายสันต์สิมะสุวรรณรงค์
ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาทางวิศวกรรม
การศึกษา

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการผลิต                     
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

จำนวนหุ้นที่ถือครอง
334,400 หุ้น 

ประวัติการทำงาน
2546 - ปัจจุบัน  ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย  
และพัฒนาทางวิศวกรรม   
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 
2540 - 2546  ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ  
บริษัท ไอทีซิตี้ จำกัด 
2540 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไซเบอร์ซิตี้ จำกัด


9.

●

●

●

●

●

นายวิโรจน์ลักขณาอดิศร
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
และพัฒนาองค์กร
การศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
ยานยนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนหุ้นที่ถือครอง
50,900 หุ้น

ประวัติการทำงาน
2546 - ปัจจุบัน  ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ
พัฒนาองค์กร บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 
2543 - 2546  เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษา                               
บริษัท โนโว ควอลิตี้ เซอร์วิส-เซส  
(ประเทศไทย) จำกัด 
2541 - 2543  วิศวกรควบคุมคุณภาพ  
บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด


10.

●

●

●

●

●

●

นายอภิชิตสวนอนันตภูมิ
ผู้อำนวยการฝ่ายโลจิสติกส์
การศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
ยานยนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนหุ้นที่ถือครอง
29,120 หุ้น

ประวัติการทำงาน
2547 - ปัจจุบัน  ผู้อำนวยการฝ่ายโลจิสติกส์  
บริษัท  ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 
2546 - 2547  เจ้าหน้าที่การตลาดและการจัดการคู่ค้า 
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด 
2545 - 2546  วิศวกรอาวุโส แผนกจัดซื้อ  
บริษัท อีซูซุ (ไทยแลนด์) จำกัด 
2542 - 2545  วิศวกร แผนกจัดซื้อ 
บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 

11.

●

●

●

●

●

●

●

นายเอกสิทธิ์วิวัฒนาประสิทธิ์
ผู้อำนวยการฝ่ายการจัดการสารสนเทศ 
เชิงกลยุทธ์
การศึกษา

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต    
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำนวนหุ้นที่ถือครอง
ไม่มี 

ประวัติการทำงาน
2548 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการ  
สารสนเทศเชิงกลยุทธ์     
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 
2548 - 2548  ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการจัดการเทคโนโลยี
และสารสนเทศ บริษัท คอมพาส อีส อินดัสตรี จำกัด 
2546 - 2548  เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาอาวุโส   
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โทมัสสุ ไชยยศ จำกัด 
2544 - 2546 นักวิเคราะห์ระบบเชิงกลยุทธ์  
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) 

12.

●

●

●

●

●

●

●
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สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยในป พ.ศ. 2550 ที่ผานมา ยังคงเปนชวงเวลาที่ภาวะเศรษฐกิจมีการ
ขยายตัวที่ชะลอตัวลงอีก เพราะประสบปญหาหลายดานพรอมกัน  ที่สงผลกระทบในเชิงลบตอความเชื่อมั่นของผูบริโภค
ภายในประเทศ และการลงทุนของนักลงทุน  ไมวาจะเปนผลจากภาวะความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลก ภาวะ
เงินเฟอที่เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับปญหาความไมสงบในภาคใตที่ทวีความรุนแรงเพิ่มสูงขึ้น ที่สำคัญที่สุดอีกอยางหนึ่ง คือ 

ภาวะการเมืองที่ขาดเสถียรภาพ   

ปจจัยดังกลาว สงผลกระทบทำใหอุปสงคในประเทศเกิดการชะลอตัวลง ประชาชนลดการใชจาย มีภาวะความ
ตึงเครียดทางจิตใจ และความไมแนนอนในทิศทางของประเทศ  ทำใหอารมณในการจับจายใชสอยลดลง ประชาชนเขา
ศูนยการคานอยลง เหลานี้สงผลกระทบตอธุรกิจคาปลีกที่อยูตามศูนยการคาเปนอยางมาก  ทำใหเห็นภาพภาวะความ
ซบเซาในอุตสาหกรรมคาปลีกในภาพรวมไดชัดเจนตลอดป พ.ศ. 2550 และมากขึ้นในชวงปลายป  จึงนับไดวาเปนปที่
เหนื่อยที่สุดปหนึ่งของผูประกอบการธุรกิจคาปลีก 

อยางไรก็ตาม  ธุรกิจหนังสือในป พ.ศ. 2550  ยังคงมีการเติบโตอยางตอเนื่อง  แมคาดวาจะมีการเติบโตที่ชะลอ
ตัวลงเชนเดียวกับธุรกิจคาปลีกอื่น  โดยแรงผลักดันการเติบโตที่สำคัญมาจากการที่มีรานหนังสือเครือขายเปดเพิ่มขึ้น
มากกวาปกติมาก โดยเฉพาะรานหนังสือสะดวกซื้อขนาดเล็ก  ที่เปดโดยผูประกอบการรายใหญที่ดำเนินธุรกิจราน
สะดวกซื้อ  และมีการเปดรานหนังสือขนาดใหญในศูนยการคาขนาดใหญที่เพิ่งเปดในป พ.ศ. 2549 ประกอบกับมีการ
เติบโตของสำนักพิมพขนาดเล็กและขนาดกลางมากขึ้น    

สวนปริมาณหนังสือใหมที่ผลิตขึ้นในป พ.ศ. 2550 ที่สงเขาสูระบบรานหนังสือ  บริษัทฯ คาดวามีจำนวนเฉลี่ย
ประมาณ 31.4 เลมตอวัน  ซึ่งเพิ่มขึ้นกวาป 2549  ที่มีหนังสือออกใหมเฉลี่ยประมาณ 30.8 เลมตอวัน  โดยสำนักพิมพมี
ความระมัดระวังในการผลิตหนังสือใหตรงกับความตองการของตลาดมากขึ้น ซึ่งจะสงผลดีใหธุรกิจหนังสือมีประสิทธิภาพ
การจำหนายดีขึ้นในอนาคต  

สมาคมผูจัดพิมพและผูจำหนายหนังสือแหงประเทศไทย (The Publishers and Booksellers Association of 

Thailand) คาดการณสำหรับธุรกิจหนังสือในป พ.ศ. 2550 วา ธุรกิจหนังสือนาจะมีการเติบโตประมาณ 6-7% ซึ่งเปน
ตัวเลขเดียวกับการเติบโตในป พ.ศ. 2549 จากมูลคาตลาดหนังสือรวมทั้งประเทศ (รวมหนังสือเรียน) ในราคาปกที่อยู
ระหวาง 16,000 - 16,900 ลานบาท ในป พ.ศ. 2549 และคาดการณวาคนไทยใชเงินซื้อหนังสือประมาณ 286 บาทตอคน
ตอป  ซึ่งจากสถิติเหลานี้ จะเห็นวาเปนจำนวนที่นอยมาก และสะทอนวาตลาดธุรกิจหนังสือโดยรวมยังมีศักยภาพเติบโต
ไดอีกหลายเทาตัวเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแลว 

การที่มีจำนวนรานหนังสือเพิ่มมากขึ้น และรายเดิมมีการปรับปรุงใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลใหการหาซื้อหนังสือ
สะดวกมากขึ้น  ทำใหฐานตลาดหนังสือใหญขึ้น  ซึ่งเปนผลดีตอภาพรวมของธุรกิจหนังสือ 
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ธุรกิจหนังสือถือวาเปนอุตสาหกรรมหนึ่ง ที่ยังคงมีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่อง สมาคมผูจัดพิมพและผูจัด
จำหนายหนังสือแหงประเทศไทย คาดวามีอัตราการเติบโตประมาณ 6-7% ในป พ.ศ. 2550 และ 2551 และเชื่อวาขนาด
ตลาดยังเล็ก และยังมีชองวางทางการตลาดอยูมาก จึงทำใหมีผูสนใจเขามามากในธุรกิจสำนักพิมพ ธุรกิจรานหนังสือ 

และธุรกิจวารสาร  การแขงขันจึงเริ่มมีมากขึ้น  แตก็ถือวามีสวนชวยกระตุนใหขนาดของตลาดใหญขึ้นไดอยางรวดเร็ว 

อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีอัตราการเติบโตที่ดีในธุรกิจรานหนังสือ ธุรกิจสำนักพิมพ  และธุรกิจรับจัดจำหนาย  

เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีจุดแข็งที่ชัดเจน และเปนการเติบโตที่เกื้อหนุนกัน สวนธุรกิจวารสารในภาพรวม ไดรับผล
กระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง และมีการแขงขันรุนแรง โดยเฉพาะอยางยิ่งวารสารดานคอมพิวเตอร ซึ่งมีการ
ตัดราคาคาโฆษณากันมาก  แตในกลุมวารสารดานอิเล็กทรอนิกสและอุตสาหกรรม ยังคงมีการเติบโตที่นาพอใจอยู 

โอกาสและอุปสรรค เนื่องจากภาครัฐบาลสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนไดรับการศึกษาที่สูงขึ้น และมีนโยบาย
ใหสังคมไทยเปนสังคมแหงการเรียนรู เพื่อใหทันตอการพัฒนาของโลก ขณะเดียวกันก็มีหนังสือที่นาสนใจออกใหมเปน
จำนวนมาก ทำใหกระแสการอานเพิ่มสูงขึ้น สิ่งเหลานี้เปนปจจัยที่ทำใหธุรกิจหนังสือ ซึ่งเดิมมีขนาดเล็กมาก สามารถ
ขยายตัวไดอยางตอเนื่อง  ประกอบกับการเรงขยายตัวของซูเปอรเซ็นเตอรในชวงที่ผานมา  ทำใหบริษัทฯ มีทำเลสำหรับ
รานหนังสือใหมๆ ของซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  เพิ่มตามไปดวย  บริษัทฯ ในฐานะที่เปนผูผลิตและจัดจำหนายหนังสือรายใหญ
ของประเทศ  และเปนเจาของเครือขายรานหนังสือ  ที่มีความพรอมในการขยายงานไดหลากหลายรูปแบบ ทั้งยังมีสภาพ
คลองทางการเงินสูง  จึงทำใหมีศักยภาพการเติบโตอยางตอเนื่องไดมากกวาคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรม 

อยางไรก็ตาม การเติบโตของจำนวนสาขาของบริษัทฯ ในอนาคต บางทำเลขึ้นกับนโยบายการควบคุมการ           
คาปลีก  และกฎหมายที่เกี่ยวของของรัฐบาล  ที่อาจมีผลกระทบตอการเติบโตของศูนยการคา  และซูเปอรเซ็นเตอร 

ปจจัยสำคัญที่มีผลตอความสำเร็จของธุรกิจ (Key Success Factors) ปจจัยที่สงผลใหบริษัทฯ เปนบริษัท
สิ่งพิมพที่อยูในระดับแนวหนาของประเทศ  และมีบทบาทมากขึ้นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต สามารถสรุปโดยสังเขป
ดังนี้ 

• นโยบายธุรกิจที่ชัดเจนและจำเปนตอการพัฒนาประเทศ นับแตเริ่มกอตั้ง บริษัทฯ เนนการดำเนินธุรกิจ
ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากรของประเทศ ในสาขาที่จำเปนตอการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด ดังนั้น  

จึงเติบโตไปไดอยางตอเนื่องตามการพัฒนาประเทศ และไมไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจรุนแรงนัก  

นอกจากนั้นการที่บริษัทฯ มีนโยบายที่จะมีจริยธรรมที่ดี และสนับสนุนอุตสาหกรรมหนังสือใหเติบโตไป        

ดวยกัน ทำใหภาพพจนของบริษัทฯ มีความชัดเจน เปนที่ยอมรับ และไดรับความไววางใจจากทุกฝายที่
เกี่ยวของ 

• มเีครือ่งมอืและสวนประกอบทางธรุกจิทีเ่อือ้ตอการดำเนนิธรุกจิในอนาคต เนือ่งจากปจจบุนัโครงสราง 
การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีสวนเกื้อหนุนกัน  ทำใหมีโอกาสประสบความสำเร็จไดสูงขึ้น ที่สำคัญคือ 

1. บริษัทฯ มีชองทางการจัดจำหนายและมีระบบการจัดจำหนายเอง โดยผานเครือขายรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  
ซึ่งถือวาเปนชองทางการจัดจำหนายที่สำคัญ และเปนรายใหญของประเทศ เพราะกระจายอยูตามชุมชนที่
สำคัญทั่วประเทศ ทำใหมีโอกาสไดรับการเสนอทำเลเปดสาขาใหพิจารณากอน และยังสงผลใหเกื้อหนุน
ตอธุรกิจการรับจัดจำหนายหนังสือ ใหมีโอกาสการเติบโตตามไปดวย และสงผลกลับมาทำใหธุรกิจราน
หนังสือมีตนทุนต่ำลง นอกจากนั้นยังสงผลใหการผลิตหนังสือมโีอกาสประสบความสำเร็จสูงขึ้นอีกดวย 
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2. บริษัทฯ มีสื่อและเครื่องมือการประชาสัมพันธเปนของตนเอง ไดแก  เว็บไซต  www.se-ed.com, วารสาร
ที่บริษัทฯ ผลิตขึ้นเอง, รายการโทรทัศน Book Variety, การใหบริการฟรีอีเมล และฟรีโฮสติ้งผาน 

www.se-ed.net    

จำนวนและขนาดของคูแขงขัน เนื่องจากธุรกิจหนังสือ เปนธุรกิจหนึ่งที่มีการเติบโตอยางตอเนื่อง และยังมี
ศักยภาพการเติบโตไดอีกมาก ทั้งการเขามาไมยากนัก จึงทำใหมีผูสนใจเขาสูวงการนี้มากมายในแตละป ทั้งในสวนธุรกิจ
สำนักพิมพ และธุรกิจรานหนังสือ แมจะมีการปดตัวไปมากเชนเดียวกัน แตเนื่องจากแตละรายตางก็พยายามสรางความ
แตกตาง จึงทำใหธุรกิจหนังสือคึกคัก และทำใหฐานผูอานขยายกวางขึ้น จึงไมมีผลกระทบรุนแรง 

นอกจากนั้น  การที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจครบวงจรทั้งในฐานะสำนักพิมพ  ผูจัดจำหนาย  และรานหนังสือ  ทำให
ไดรับประโยชนในทางใดทางหนึ่งอยูเสมอ  ไมวาผูมาใหมจะเขามาในธุรกิจสวนใดก็ตาม  จึงยิ่งทำใหเกิดผลกระทบตางๆ 

ไมมากนัก 

สำหรับธุรกิจรานหนังสือนั้น  มีการแขงขันเพิ่มขึ้น  จากการที่มีผูประกอบการรายใหญจากธุรกิจอื่นหลายราย  ให
ความสนใจเขามาทำธุรกิจรานหนังสือมากขึ้น แตก็มีการแบงลูกคาตามสวนผสมของสินคาในราน และตามทำเล ทำใหไม
ไดรับผลกระทบมากนัก ขณะที่บริษัทฯ อยูในฐานะผูนำตลาดรายใหญที่สุด มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง ไดรับการยอมรับ
จากผูอานหนังสือทั่วไป และมีความพรอมในการขยายสาขามากที่สุด จึงสามารถรักษาระยะหางไวไดมาก เนื่องจากได
เปรียบเรื่องการไดเลือกทำเลที่ดีกอน และมีตนทุนการดำเนินการที่ต่ำกวา บริษัทฯ คาดการณวา ธุรกิจรานหนังสือใน
อนาคต  จะเติบโตจากผูประกอบการรายใหญที่มีความพรอมเพียงไมกี่รายเทานั้น 

สวนแบงการตลาด บริษัทฯ เปนผูนำตลาดในทั้ง 3 บทบาท คือ รานหนังสือ ผูรับจัดจำหนายหนังสือ และ 
สำนักพิมพ แตเนื่องจากธุรกิจหนังสือมีการเติบโตตอเนื่อง มีผูประกอบการใหความสนใจเขามาในธุรกิจนี้เปนจำนวนมาก  

การกระจายตัวจึงสูง  ทำใหสวนแบงทางการตลาดของผูนำตลาดตางก็ไมมากนัก   

เนื่องจากธุรกิจหนังสือยังมีขอจำกัดจากระบบการจัดฐานขอมูลที่ยังไมสมบูรณเพียงพอ  ทำใหการคาดการณสวน
แบงการตลาดในแตละสวน จึงอาจจะมีความคลาดเคลื่อนมากระดับหนึ่ง 

ธุรกิจรานหนังสือ  บริษัทฯ คาดวาเครือขายรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรของบริษัทฯ มีสวนแบงทางการตลาดมากที่สุด  

โดยมีประมาณ 30-40% ของธุรกิจรานหนังสือภาษาไทยในประเทศ   

สำหรับในธุรกิจรับจัดจำหนายหนังสือสูระบบรานหนังสือ  บริษัทฯ เปนผูจัดจำหนายรายใหญที่สุดของตลาด แตก็
ยังมีสัดสวนไมสูงนัก เพราะสวนแบงทางการตลาดมีการกระจายตัวมาก โดยคาดวาจะมีสวนแบงทางการตลาดประมาณ 

10-20% ของระบบการจัดจำหนายหนังสือเขารานหนังสือภาษาไทยในประเทศ   

สวนธุรกิจสำนักพิมพ บริษัทฯ มีสวนแบงตลาดเปน 1 ใน 3 ลำดับแรกของตลาดในรานหนังสือ แตก็ยังมีสวนแบง
ไมสูงนัก เพราะสวนแบงทางการตลาดมีการกระจายตัวมาก โดยคาดวาจะมีสวนแบงทางการตลาดประมาณ 3-6% ของ
ธุรกิจหนังสือผานระบบรานหนังสือภาษาไทยในประเทศ   

สินคาทดแทน  การพัฒนาเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็ว ทั้งดานอุตสาหกรรมและธุรกิจ  ทำใหเกิดความจำเปน
ที่จะตองเรียนรูสิ่งใหม พัฒนาความรูเพื่อไมใหเสียเปรียบในการแขงขัน แตไมวาเทคโนโลยีทางการสื่อสารและ
คอมพิวเตอร จะกาวหนาไปไกลถึงเพียงใด หนังสือก็ยังเปนสื่อเดียวที่ใหความรูไดสะดวกทุกที่ ทุกเวลา ราคาถูก            

และมีอายุยาวนาน 

อำนาจตอรองของผูซื้อและผูขาย เนื่องจากธุรกิจหนังสือมีโครงสรางเงื่อนไขการคาเปนมาตรฐานระดับหนึ่ง  
และมีผูประกอบการมากราย  โดยไมมีใครผูกขาดตลาดอยางชัดเจน  และยังมีความจำเปนตองพึ่งพากัน  ทำใหปญหาใน
การตอรองมีไมมากนัก อยางไรก็ตาม เนื่องจากมีผูประกอบการคาปลีกรายใหญจากธุรกิจอื่น ขยายงานเขามาในธุรกิจ
รานหนังสือหลายราย จึงอาจทำใหเกิดการตอรองเงื่อนไขการคากับสำนักพิมพ และผูจัดจำหนายหนังสือมากขึ้นตาม
ธรรมชาติของธุรกิจคาปลีกทั่วไป  แตยังไมมีผลกระทบตอธุรกิจหนังสือโดยรวมเทาใดนัก เนื่องจากรานเหลานั้น ยังมี
สัดสวนการตลาดไมมากนักในขณะนี้ 
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บริษัทฯ เปนผูบุกเบิกธุรกิจหนังสือเชิงวิชาการประเภท How-to มาตลอดระยะเวลามากกวา 30 ป และมี
ภาพพจนที่ดี ในฐานะผูนำทางดานหนังสือและวารสารเชิงวิชาการดานเทคโนโลยีรายใหญของประเทศ จึงทำใหการ
ดำเนินงานในสวนอื่นๆ ของบริษัทฯ ไดรับความนาเชื่อถือตามไปดวย  และมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงขึ้น 

บริษัทฯ กำหนดทิศทางระยะยาว และกลยุทธทางการตลาดไว ซึ่งสรุปโดยสังเขปได ดังตอไปนี้ 

วิสัยทัศน (Vision)  ซีเอ็ด จะเปนผูนำในการทำใหคนไทยหาความรูไดงายขึ้น และสะดวกขึ้น   

ภารกิจ (Mission)  ซีเอ็ด จะดำเนินธุรกิจที่เอื้ออำนวยตอการศึกษาหาความรู ในสาขาที่จำเปนตอการพัฒนา
ประเทศ จะดำเนินธุรกิจที่จะทำให “คนไทยเกงขึ้น” โดยพัฒนาขึ้นเปนธุรกิจที่ยั่งยืน มีการเติบโตตอเนื่องที่สูงกวา           
คาเฉลี่ยของอุตสาหกรรม เปนบริษัทตัวอยางที่ดี สามารถสรางสรรคผลงานที่เปนประโยชน และเปนที่ยอมรับในวงกวาง 
พนักงานมีความสุข และสามารถใหผลตอบแทนการลงทุนที่นาพึงพอใจในระยะยาว      

กลยุทธทางการตลาด  เพื่อใหบริษัทฯ สามารถบรรลุวิสัยทัศน และภารกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมุงเนนความ
พรอมในดานตางๆ เพื่อพัฒนาสินคา และบริการ ใหมีคุณภาพ และตอบสนองตอความตองการของกลุมเปาหมายได  
โดยเนนตั้งแตการเพิ่มจำนวนรานหนังสือซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร ใหครอบคลุมพื้นที่บริการมากขึ้น การเพิ่มสินคาที่นาสนใจ  

โดยเนนการดำเนินกลยุทธทางการตลาด ตอไปนี้ 

1. บริษัทฯ มุงมั่นที่จะสรางความเติบโตและเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับธุรกิจ ดวยการมุงเนนการขยาย
ตลาดอยางตอเนื่อง เพื่อสรางศักยภาพในการขยายธุรกิจใหครอบคลุมการใหบริการทั่วประเทศ ในทุกชุมชน
ที่มีขนาดใหญเพียงพอ โดยการขยายสาขาของซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร และเครือขายในรูปแบบตางๆ กัน โดยเนน
การเลือกทำเลที่มีศักยภาพสูงในระยะยาว มากกวาการคำนึงถึงกำไรในระยะแรก เพื่อสงเสริมและอำนวย
ความสะดวกใหคนไทยไดมีโอกาสเทาเทียมกันในการหาความรู อีกทั้งยังเปนการดำเนินกลยุทธเพื่อตอบ
สนองความตองการของผูบริโภคไดอยางทั่วถึง  สงผลใหบริษัทฯ ครองความเปนผูนำในธุรกิจดานนี้  และเพื่อ
รองรับการเติบโตของธุรกิจหนังสือโดยรวมในอนาคต และเพื่อรองรับการสรางความรับรู และการยอมรับตอ 

Brand ของบริษัทฯ โดยมุงเนนประเด็นหลัก คือ  “คิดจะซื้อหนังสือ คิดถึงซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร”   

2. บริษัทฯ ใหความสำคัญตอการจัดหาสินคา หรือบริการที่สะดวก รวดเร็ว และตรงตอเวลา ในทุกชองทางการ
ใหบริการ โดยมุงเนนการสรางประสบการณที่ดี ภายใตแนวคิดที่วา “นึกอยากอาน อยางชาพรุงนี้ตอง          

ไดอาน”  ดวยการนำเทคโนโลยีเขามาผสมผสานกับการจัดการในรูปแบบใหม ใหมีความเชื่อมโยงกัน ตั้งแต
การผลิต การเก็บสินคา การรับคำสั่งซื้อ และการจัดสงสินคา เพื่อใหศักยภาพดานการจัดการระบบโลจิสติกส
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดขอจำกัดจากการที่สาขามีพื้นที่ไมเพียงพอกับปริมาณหนังสือทั้งหมดในตลาด  

สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการใหบริการมากขึ้น และสามารถใหบริการครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อสามารถตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจแกลูกคาไดสูงสุด ซึ่งจะทำใหบริษัทฯ          

มีความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น 

3. บริษัทฯ เนนการหา หรือพัฒนาสินคาที่นาสนใจ และจัดสวนผสมของสินคา ในสาขาอยางตอเนื่อง เพื่อใหมี
ความนาสนใจเพิ่มมากขึ้น และใหลูกคามาใชบริการถี่มากขึ้น และหาพบสินคาที่นาสนใจไดมากขึ้น ซึ่งจะมีผล
ทำใหเกิดความแตกตางจากรานหนังสืออื่นมากยิ่งขึ้น และทำใหสภาพการทำกำไรของสาขาดียิ่งขึ้น  

4. บริษัทฯ ไดตระหนักและใหความสำคัญกับการบริการที่เปนเลิศ และการเสริมสรางภาพลักษณที่ดีของ 
บริษทัฯ โดยเนนการพัฒนาบุคลากรและทีมงานอยางตอเนื่อง และสรางทัศนคติของพนักงานในการใหบริการ
อยางมืออาชีพ การใสใจตอการสนองความตองการของลูกคาในรายละเอียด และทำใหลูกคามีความประทับใจ
เพิ่มมากขึ้น     
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5. บรษิทัฯ เนนการสือ่สารทางการตลาดแบบบรูณาการ โดยการพฒันาเครือ่งมอื และชองทางการประชาสมัพนัธ
สินคา และการสรางสรรคกิจกรรมสงเสริมการขายในรูปแบบตางๆ อยางตอเนื่อง รวมถึงดำเนินกิจกรรมดาน
การตลาดอยางจริงจัง  เพื่อเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับธุรกิจอยางสรางสรรค และตรงกับกลุมเปาหมาย  

ตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางตรงประเด็นที่สุด  และทำใหผลิตภัณฑตางๆ มีโอกาสประสบความ
สำเร็จสูงขึ้นตั้งแตเริ่มวางตลาดเลย อาทิ เชน  มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ สินคาและบริการตางๆ ของ 
บริษัทฯ ผานทางจอ LCD ที่จะติดตั้งตามสาขาตางๆ ทั่วประเทศไทย  เพื่อกระตุนใหเกิดอารมณในการจับ
จายซื้อสินคาเพิ่มมากขึ้น 

6. บริษัทฯ เนนการสรางความสัมพันธกับคูคา และพันธมิตรทางธุรกิจ ในการรวมงานกันอยางใกลชิด โดยยึด
มั่นในการปฏิบัติตามสัญญาที่มีตอลูกคาอยางเครงครัดภายใตกรอบกติกามารยาทของการดำเนินธุรกิจ และ
มุงเนนการอยูบนพื้นฐานของความสำเร็จในการประกอบธุรกิจรวมกัน โดยบริษัทฯ ไดเปดรับการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อรวมกันหาแนวทางในการแกไขปญหา หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น และนำ
ขอมูลดังกลาว กลับมาพัฒนาสรางสรรคผลิตภัณฑ กระบวนการบริหารจัดการของบริษัทฯ เพื่อรักษา
มาตรฐานอยางสม่ำเสมอ และกอใหเกิดประโยชนกับทุกฝาย 

7. บริษัทฯ เนนการสรางและใชฐานขอมูลทางการตลาดอยางจริงจัง โดยจัดใหมีระบบฐานขอมูลที่ดีในการจัด
เก็บขอมูลประวัติของลูกคา วาลูกคามีความชอบ และความตองการอยางไร เพื่อจัดหาสินคา และบริการให
ตรงตามความตองการ และพัฒนาสูการนำเสนอประสบการณที่นาจดจำ และนาประทับใจใหแกลูกคา รวมถึง
การนำขอมูลดังกลาวมาทำการวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงการใหบริการในอนาคตอีกดวย  

นโยบายราคาของบริษัทฯ บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดราคาสินคาของบริษัทฯ ที่ผลิตขึ้น ใหสอดคลองกับกำลัง
ซื้อของกลุมเปาหมาย สอดคลองกับตนทุนการผลิตที่แทจริง  และสามารถทำกำไรในระยะยาวไดอยางเหมาะสม ในกรณี
ที่สินคาเปนวารสารที่ผลิตขึ้นเอง ซึ่งรายไดจากการขายวารสารไมสามารถรองรับนโยบายนี้ไดโดยตรง  จะอาศัยรายได
จากการขายโฆษณามาเปนรายไดหลักแทน 

การจำหนายและชองทางการจำหนาย บรษิทัฯ จดัจำหนายหนงัสอื และวารสาร ผานเครอืขายรานซเีอด็บุคเซน็เตอร
และรานหนังสืออื่นๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด รวมทั้งสถาบันการศึกษา โดยบริหารชองทางการจัดจำหนาย         

แบงตามประเภทของลูกคาและสินคาหรือบริการ  ดังนี้ 

1. ลูกคาขายปลีกหนังสือและวารสาร ไดแก กลุมเปาหมายที่เปนบุคคลทั่วไป บริษัทฯ จำหนายผานเครือ
ขายรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  ที่เปดไปแลวจำนวน 278 สาขา โดยเปนสาขาที่ยังเปดดำเนินงานอยูจำนวน 268 

สาขา ซึ่งจำนวนนี้ไดรวมรานเครือขาย 8 สาขา (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550) ซึ่งเปนศูนยรวมสื่อ
ความรูความบันเทิง สำหรับครอบครัวและคนทำงาน โดยเปดดำเนินการตามศูนยการคาชั้นนำ และซูเปอร
เซ็นเตอรทั่วไป ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด  และในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

2. ลูกคาขายสงหนังสือและวารสาร คือ กลุมรานหนังสืออื่น ทั้งรายใหญที่มีเครือขาย และรายยอยทั่วประเทศ
กวา1,600 ราน โดยบริษัทฯ จัดสงหนังสือที่บริษัทฯ รับจัดจำหนายทั้งหมดไปสูรานคาตางๆ ในเขตกรุงเทพฯ 

เองทั้งหมด สวนการจัดสงหนังสือไปยังรานหนังสือในตางจังหวัด บริษัทฯ  ใชบริการของบริษัทรับสงพัสดุ      
ของเอกชน แลวแตความเหมาะสม ดังนี้ 

•  การจัดจำหนายวารสารที่บริษัทฯ ผลิตขึ้นเอง บริษัทฯ จะติดตอกับสายสงหลายราย เพื่อกระจายวารสาร
ไปยังรานคายอยในแตละพื้นที่ 

•  การจัดจำหนายหนังสือ เพื่อสงรานหนังสือสวนใหญในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล บริษัทฯ ใชระบบ 

การจัดจำหนายหนังสือที่เรียกวา Standing Order เปนหลัก ซึ่งเปนระบบการจัดจำหนายที่บริษัทฯ 

พัฒนาขึ้น โดยเปนสวนผสมระหวางการฝากขายและการขายขาด สำหรับรานหนังสือในตางจังหวัด       

สวนใหญบริษัทฯ ใชระบบการจัดจำหนายแบบขายขาด และรับคืนไดจำนวนหนึ่ง 

3. ลูกคาใชบริการโฆษณาในวารสาร ไดแก กลุมลูกคาอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร และอิเล็กทรอนิกส            
ซึ่งลูกคาที่ใชบริการโฆษณานี้ มีทั้งลูกคาที่ใชบริการโฆษณาเปนรายป หรือที่ใชบริการโฆษณาเปนครั้งคราว 
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ในป พ.ศ. 2550 บรษิทัฯ ยงัคงขยายธรุกจิตามทศิทางระยะยาว เพราะเชือ่มัน่วาธรุกจิหนงัสอื และธรุกจิการศกึษา 
ยังมีโอกาสเติบโตไดอีกมาก  โดยเนนหนักที่การขยายสาขาของราน ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร อยางตอเนื่อง  และเนนการเพิ่ม
บทบาทการเปนผูจัดจำหนายหนังสือและสำนักพิมพมากขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับทิศทางการเติบโตของธุรกิจหนังสือใน
ภาพรวม นอกจากนัน้ บรษิทัฯ เนนการพฒันาระบบสารสนเทศ ระบบการสือ่สารระหวางสาขาทัว่ประเทศกบัสำนกังานใหญ  
และศูนยกระจายสินคา เพื่อรองรับการใหบริการที่หลากหลายเพิ่มขึ้นในอนาคต เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และลด
โอกาสการสูญเสียตางๆ ลง 

ในป พ.ศ. 2550  บริษัทฯ มีการดำเนินงานที่สำคัญ ที่นอกเหนือการดำเนินงานตามปกติ  ดังนี้ 

1. บริษัทฯ ไดขยายสาขาของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  และปรับปรุงสาขาเดิมที่มีศักยภาพ
ใหใหญขึ้น  มีประสิทธิภาพการขายดีขึ้น  และทันสมัยเพิ่มขึ้น  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

• บรษิทัฯ ไดเปดสาขาของรานซเีอด็บุคเซน็เตอรเพิม่ขึน้จำนวน 52 สาขา รวมเปนสาขาทีย่งัเปดดำเนนิการ
อยู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ทั้งสิ้น 268 สาขา  และจุดขายทั้งสิ้นที่ยังเปดดำเนินการอยูจำนวน           

91 จุดขาย 

• ปรับปรุงสาขาเดิมจำนวน 7 สาขา  โดยบางสวนมีการยายพื้นที่สาขาใหเหมาะสมขึ้น  บางสาขาขยาย
พื้นที่เพิ่มขึ้นใหสอดคลองกับความตองการของชุมชนเพิ่มขึ้น  บางสาขาปรับปรุงใหมีความทันสมัยและ
นาเขาใชบริการมากขึ้น 

2. ออกวารสาร Industrial Sourcing  โดยเปนวารสารราย 4 เดือน ที่นำเสนอขอมูลของผลิตภัณฑทาง
อุตสาหกรรม ตามสาขาที่จำเปนทางอุตสาหกรรมโดยแบงหมวดหมูอยางชัดเจน เพื่อใหขอมูลที่เปนประโยชน
สำหรับการจัดซื้อขององคกรในภาคอุตสาหกรรม เริ่มวางจำหนายเมื่อประมาณเดือน เมษายน พ.ศ. 2550  

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

4. ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรเพื่อรองรับการขยายงานสาขา รองรับการใชงานซอฟตแวร Navision เต็มระบบ  

รองรับการสื่อสารทั้งหมดของบริษัทฯ  และรองรับระบบ e-commerce  รวมทั้งติดตั้งระบบสำรองขอมูล  และ
ระบบปองกันตางๆ ที่มีความเชื่อถือไดสูงขึ้น 

5. จัดงาน Thailand Electronics & Industrial Technology 2007 ระหวางวันที่ 12-15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550     

ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ ซึ่งเปนงานแสดงสินคาทางอิเล็กทรอนิกสประจำปที่ใหญที่สุดของประเทศ           

มาโดยตลอด ซึ่งในปที่ผานมาไดเพิ่มกลุมสินคาดานความปลอดภัย กลุม GPS และกลุมเครื่องเสียงรถยนต 
โดยมีการจัดงาน Thailand USACi Competition 2007 ซึ่งเปนการจัดแขงขันสุดยอดเครื่องเสียงรถยนตดวย 
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6. เริ่มโครงการ SE-ED Learning Center อยางเปนรูปธรรมมากขึ้น เพื่อใหความรู และแรงบันดาลใจกับ
เยาวชนในวันหยุด  โดยนอกจากจะจัดคาย SE-ED Kiddy Camp ซึ่งเริ่มมาตั้งแตป พ.ศ. 2545  ใหมีจำนวน
คายใหเลือกมากขึ้นระหวางชวงปดเทอมแลว ยังเพิ่มเติมหลักสูตรอื่นๆ ในวันหยุด เชน หลักสูตรพัฒนาความ
คิด  หลักสูตรคณิตคิดออกแลว  หลักสูตรวิศวกรนอย เปนตน 

7. เปนตัวแทนจัดจำหนายหนังสือเรียนภาษาอังกฤษแตผูเดียวในประเทศไทยใหกับสำนักพิมพ Oxford 

University Press (OUP)  โดยจะมีผลตั้งแต 1 มกราคม พ.ศ. 2550 เปนตนมา และมีสิทธิการขายในประเทศ
กัมพูชา ลาว พมา และอินโดนีเซีย ดวย เพื่อชวยผลักดันการเรียนรูภาษาอังกฤษในประเทศไทย และประเทศ
ขางเคียง ใหไดผลยิ่งขึ้นในทุกระดับตั้งแตเด็กจนถึงผูใหญ 

ปจจุบันสำนักพิมพมหาวิทยาลัยออกซฟอรด นอกจากจะเปนสำนักพิมพมหาวิทยาลัยที่มีอายุยาวนาน
ที่สุดกวาหารอยปแลว  ยังเปนสำนักพิมพมหาวิทยาลัยที่ใหญที่สุดในโลก  โดยมียอดขายมากกวาสำนักพิมพ
มหาวิทยาลัยของสหรัฐทั้งหมดรวมกัน และไดรับการยอมรับวาเปนสำนักพิมพสื่อการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษที่ใหญที่สุดในโลก   

นอกจากความรวมมือในการจัดจำหนายหนังสือแลว  สำนักพิมพมหาวิทยาลัยออกซฟอรด และบริษัทฯ 

ยังมีโครงการรวมกันจัดทำหนังสือแปลที่เหมาะสมกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  จัดการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับสื่อการสอน และเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษใหแกอาจารยและสถาบันการศึกษา   
พฒันาครูผูสอน เพื่อนำไปสูการพัฒนาเยาวชนใหทั่วถึงทุกภาคของประเทศ 

8. ทดสอบระบบ SE-ED Channel ซึ่งเปนระบบการควบคุมเสียง และภาพ จากสำนักงานใหญ ไปยังสาขาตางๆ 

ทั่วประเทศ ผานระบบสื่อสารทางไกลที่บริษัทฯ ไดติดตั้งไปเรียบรอยทั้งหมดแลว  เพื่อเตรียมการใชงานจริง
ในกลางป พ.ศ. 2551 ระบบนี้จะชวยการประชาสัมพันธสินคาและบริการตางๆ ที่สาขามีใหลูกคาทราบ    

รวมทั้งใชในการฝกอบรม และการสื่อสารตางๆ ระหวางสาขากับสำนักงานใหญดวย   

9. ดำเนินการจัดงาน Company Visit โดยในป พ.ศ. 2550 ที่ผานมาบริษัทฯ ไดทำการจัดงาน Company Visit 

ขึ้น ทั้งสิ้นจำนวน 3 ครั้ง โดยในแตละครั้ง ไดรับความสนใจจากจากนักลงทุน ผูถือหุน และผูสนใจทั่วไป             

เปนจำนวนมาก  โดยการเปดโอกาสใหนักลงทุน ผูถือหุน  และผูที่สนใจทั่วไป เขาเยี่ยมชมศูนยกระจายสินคา 
และพบปะผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยโครงการนี้ถือเปนโครงการหนึ่งที่สำคัญในการที่จะมุงเนนให     
ผูถือหุน ผูสนใจทั่วไปไดศึกษาขอมูล และทำความรูจักกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ รวมถึงการ
ไดมีโอกาสสัมผัสถึงการบริหารงานและการดำเนินกิจการของบริษัทเหลานั้นโดยตรง จึงถือวาเปนสวนหนึ่ง
ของขอมูลที่ใชประกอบในการตัดสินใจลงทุนไดเปนอยางดี  

10. ปรับปรุงระบบการจองหนังสือที่สาขา และผานทาง www.se-ed.com เพื่ออำนวยความสะดวกใหลูกคาใหได
หนังสือที่ตองการโดยเร็ว และมีขอมูลเพียงพอตอการตัดสินใจ โดยในป พ.ศ. 2550 ไดเนนการผลักดันการให
บริการการจองหนังสือที่สาขา เพื่อเสริมความพึงพอใจใหลูกคามากยิ่งขึ้น โครงการนี้นอกจากจะชวยใหยอด
ขายจากการจองเพิ่มขึ้นอยางมากแลว ยังทำใหพนักงานมีความกระตือรือรนที่จะตอบสนองตอความตองการ
ของลูกคามากขึ้น 
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บริษัทฯ มีนโยบายจะทำใหคนไทยหาความรูไดงายขึ้น และสะดวกขึ้นในรูปแบบตางๆ กัน ขณะเดียวกัน              

ก็พยายามปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการ และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหดีขึ้นดวย เพื่อสรางผลตอบแทน
ในระยะยาวที่เหมาะสมแกผูถือหุน 

ดังนั้น นอกจากการปรับปรุงระบบงาน ระบบสารสนเทศ ระบบการสื่อสารระหวางสาขา ศูนยกระจายสินคา และ
สำนักงานใหญ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาตัวชี้วัด เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการทำงานและการมีสวนรวม           

การกำหนดทิศทางเพื่อผลิตและจัดจำหนาย เฉพาะสินคาที่มีความตองการของตลาด เพียงพอที่จะทำกำไรที่เหมาะสมได
ในระยะยาวแลว บริษัทฯ ยังมีโครงการที่สำคัญที่จะดำเนินงานในอนาคตเพิ่มขึ้น ดังนี้ 

• การขยายสาขารานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรอยางตอเนื่อง บริษัทฯ คาดวาจะเปดสาขาของซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  
และรานเครือขายในรูปแบบตางๆ กัน  เพิ่มขึ้นไมนอยกวา 55 สาขาในป พ.ศ. 2551 เพื่อใหกลุมเปาหมาย
ตามชุมชนตางๆ ไดมีโอกาสหาซื้อหนังสือไดสะดวกมากขึ้น  มีพื้นที่ทางการตลาดครอบคลุมมากขึ้น           

โดยเฉพาะในพื้นที่ยุทธศาสตร เพื่อตอบสนองความตองการในการอานหนังสือของคนไทยที่ยังคงเติบโต
อยางตอเนื่อง  และสอดคลองกับการขยายตัวของชุมชน 

• การเพิ่มความหลากหลายของสินคา การปรับรูปโฉมใหม และการเพิ่มขีดความสามารถในการให

บริการของสาขาอยางตอเนื่อง เพื่อปรับปรุงรานหนังสือซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร และเครือขาย ที่มีอยูเดิม ใหมี
สินคาหลากหลายที่นาสนใจมากขึ้น มีสวนผสมของสินคาที่เหมาะสมมาก และสามารถใหบริการตอบสนอง
ความตองการของลูกคามากขึ้น การปรับปรุงสาขานี้ ครอบคลุมถึงการปรับขยาย หรือ ลดพื้นที่ หรือยาย
ทำเล การตกแตงรานใหมในบางสาขา เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของแตละชุมชนมากยิ่งขึ้น เพื่อ           

ทำใหบริษัทฯ ยังมีความสามารถในการแขงขัน และทำใหยอดขายในสาขาเดิมมีการเติบโตอยางตอเนื่อง 

• การเพิ่มขีดความสามารถของศูนยกระจายสินคา บริษัทฯ มีแผนงานที่จะพัฒนาระบบการกระจายสินคา
ของศูนยกระจายสินคา ใหสามารถจัดสงสินคาทั่วประเทศถึงยังจุดหมายในระยะเวลาอันสั้นที่สุด และมีสินคา
มากเพียงพอที่จะใหบริการดวยความรวดเร็วได โดยบริษัทฯ มีแผนงานขยายพื้นที่ศูนยกระจายสินคาจาก
ปจจุบันประมาณ 10,000 ตารางเมตร เปน 13,000 ตารางเมตร ภายในไตรมาสที่ 3 ป พ.ศ. 2551 เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการใหบริการไดมากขึ้น รวมทั้งปรับปรุงระบบงานทั้งหมดที่เกี่ยวของใหสามารถบริการ
ไดรวดเร็วขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น และมีสวนสำคัญในการเพิ่มระดับความพึงพอใจใหกับลูกคา 

• โครงการผลิตหนังสืออานนอกเวลาภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะการอานภาษาอังกฤษ ใหนักเรียนไทย
มากขึ้นกวาเดิม โดยการรวมมือกับสำนักพิมพชั้นนำของโลกหลายแหง ในการผลิตหนังสืออานนอกเวลา
ภาษาอังกฤษ ที่มีเนื้อหา และการนำเสนอ ที่อานไดสนุก อานไดเร็วขึ้น เพื่อเปนการกระตุนใหสามารถอาน
เองไดมากขึ้น 

• โครงการศูนยเรียนรู SE-ED Learning Center บริษัทฯ กำลังดำเนินการสรางศูนยเรียนรู SE-ED 

Learning Center หรือ SLC แหงแรกขึ้น บนพื้นที่ประมาณ 600 ตารางเมตร ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ซึ่งเปน
อาคารของสำนักงานทรัพยสินแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยคาดวาจะเปดดำเนินการไดหลังจากกลางป 
พ.ศ. 2551 เปนตนไป ศูนยเรียนรูแหงนี้ จะมีหนาที่จัดกิจกรรม การฝกอบรม และการตอยอดองคความรู
และความรวมมือ ใหกับเยาวชน ผูประกอบวิชาชีพเฉพาะทาง และผูสนใจทั่วไป      
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• โครงการพัฒนาระบบสื่อสารทางการตลาดที่เรียกวา SE-ED Channel บริษัทฯ มีโครงการพัฒนาระบบ
สือ่สารการตลาด ทีส่าขาของรานซเีอด็บุคเซน็เตอร และเครอืขาย เพือ่ชวยใหสามารถประชาสมัพนัธกจิกรรม 

และสินคาที่นาสนใจ ใหลูกคาทราบ โดยผานระบบเสียง และระบบภาพผานจอ LCD ที่แตละสาขา โดยการ
ควบคุมจากสำนักงานใหญโดยอัตโนมัติ รวมทั้งจะใชในการฝกอบรม และสื่อสาร กับพนักงานสาขา ใหมี
ความรูความสามารถ  มีทักษะเพียงพอที่จะตอบสนองและสรางความพึงพอใจสูงสุดใหแกลูกคา  และมี
บรรยากาศการมีสวนรวมในการทำงาน  คาดวาระบบนี้จะเริ่มทยอยติดตั้งและใชงานไดตั้งแตกลางป พ.ศ. 

2551 เปนตนไป  

• การพัฒนาระบบสั่งซื้อสินคาดวยระบบ EDI  บริษัทฯ มีแผนงานที่จะพัฒนาระบบการสั่งซื้อสินคาอิเล็ก- 

ทรอนิกส ที่เรียกวา EDI (Electronic Data Interchange) เชื่อมโยงกับซัพพลายเออร และกับรานหนังสือ                 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและลดขั้นตอนที่ไมจำเปน และตอบสนองตอความตองการของคูคา
ไดอยางพึงพอใจ โดยบริษัทฯ จะเปนแกนกลางในการประสานงานรวมกันระหวางสำนักพิมพ ผูจัดจำหนาย
หนงัสอื และรานหนงัสอื พฒันาระบบการสัง่ซือ้ของธรุกจิหนงัสอืในประเทศไทย ใหมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้
ในภาพรวม 
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บริษัทฯ มีความตระหนักดีตอบทบาทของคนไทยทุกคน ที่ควรตองรับผิดชอบตอสังคมและประเทศ ในทางใด 

ทางหนึ่งที่ตนพรอม  จึงไดพยายามใหบทบาทของบริษัทฯ มีสวนในเรื่องนี้ในทุกรูปแบบ 

ถายอนกลับไปที่จุดเริ่มตนของบริษัทฯ  จะเห็นภาพไดชัดเจนขึ้น  เพราะบริษัทฯ เริ่มกอตั้งจากการรวมตัวกัน
ของวิศวกรไฟฟาจำนวน 10 คน  ซึ่งตางก็เคยมีประสบการณในการดำเนินกิจกรรมเผยแพรความรู ในชุมนุมวิชาการ 
ขณะที่เปนนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  และตระหนักดีวา ประเทศไทยยังขาดแคลนการพัฒนา
สื่อความรูทางวิชาการอยูมาก  และไมมีผูที่สนใจเขามาพัฒนาอยางจริงจัง  จึงไดกอตั้งบริษัทขึ้นมาในป พ.ศ. 2517  โดย
กำหนดเรื่องนี้ไวในวัตถุประสงคของการกอต้ังวา  “ซีเอ็ดจะดำเนินธุรกิจที่เอื้ออำนวยตอการศึกษาหาความรู เพื่อพัฒนา

ความรูความสามารถของคนไทย ในสาขาที่จำเปนตอการพัฒนาประเทศ”  และตอกย้ำภารกิจนี้ผานชื่อยอของบริษัท       

ที่เขียนวา SE-ED  ซึ่งยอมาจากคำวา Science, Engineering & Education  เพื่อเนนสาขาที่จำเปนตอการพัฒนา
ประเทศที่บริษัทฯ สนใจทำ คือ  ดานวิศวกรรมศาสตร  วิทยาศาสตร และการศึกษา  และผานความมุงมั่นในภารกิจที่จะ
ทำใหคนไทยเกงขึ้น 

จึงอาจไมผิดนักหากกลาววา  บริษัทฯ เปนบริษัทที่เนนการนำเอาปญหาของประเทศมาเปนภารกิจหลักของ 
บริษัทฯ  และดำเนินธุรกิจอุดมการณนี้มาตั้งแตเริ่มกอตั้ง  และยังคงมั่นคงในวัตถุประสงคนี้มาตลอด 33 ปจนกระทั่ง
ปจจุบัน  โดยถายทอดความมุงมั่น และภารกิจนี้ผานวัฒนธรรมองคกร  และผานทิศทางการเติบโตขององคกร   

ธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งหมด จึงมุงเนนเติบโตไปตามวัตถุประสงคของการกอตั้ง ไมวาจะเปนการบุกเบิกการผลิต
หนังสือ และวารสาร ที่เปนประโยชนแตยังขาดแคลนอยู การชวยรับจัดจำหนายหนังสือใหกับสำนักพิมพอื่น เพื่อให
หนังสือดีๆ เหลานั้นมีโอกาสไดรับการเผยแพรดีขึ้น อยูรอดได แข็งแรงขึ้น และพรอมจะผลิตหนังสือดีๆ ไดมาก          

ขึ้นอีก ตลอดจนการเปดรานหนังสือ เพื่อใหทุกชุมชนมีโอกาสไดเห็น และเขาถึงหนังสือไดงายขึ้น การจัดกิจกรรม
เยาวชนตลอดป และการมีสวนสำคัญในการกอตั้ง และดำเนินงาน โรงเรียนเพลินพัฒนา เพื่อใหเปนโรงเรียนตัวอยาง 
แนวใหมของการพัฒนาเยาวชนใหเปนกำลงัสำคัญของประเทศในอนาคต 

ดังนั้น สำหรับชาวซีเอ็ดแลว เรื่องของความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอมจึงไมใชเปนเพียงกิจกรรม
เสริมขององคกรดังเชนทั่วไป หากแตเปนภารกิจหลักของบริษัทฯ เลย และถือไดวาบริษัทฯ มีบทบาทอยางมากในการ
บุกเบิกธุรกิจหนังสือทั้งในภาพรวม และในดานหนังสือสาระความรู ใหขยายฐานอยางรวดเร็ว 

บริษัทฯ ยังเชื่อมั่นดวยวา  การที่จะพัฒนาใหองคกรเปนธุรกิจที่ยั่งยืนไดนั้น  นอกจากจะตองสามารถสรางผล
ตอบแทน และการเติบโต ที่เหมาะสมใหกับผูถือหุนแลว  บริษัทฯ ยังจะตองพัฒนาตนเองใหเปนบริษัทตัวอยางที่ดี  โดย
สามารถสรางสรรคผลงานที่เปนประโยชนตอสวนรวม  และเปนที่ยอมรับในวงกวาง  พนักงานมีความสุข รวมถึงการ   
สงเสริมและรักษาสิ่งแวดลอมควบคูกับการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงดำเนินธุรกิจไปบนความเชื่อมโยงของการพัฒนา
ธุรกิจอยางยั่งยืน ไปพรอมกับสังคมและสิ่งแวดลอม  

ในป พ.ศ. 2550 บริษัทฯ ไดดำเนินการกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอมตางๆ เพิ่มเติมจากกิจกรรม
ปกติ  ดังตัวอยางตอไปนี้ 
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ดานการศึกษา พัฒนาเยาวชน และบุคคลทั่วไป บริษัทฯ มุงมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจใหสอดคลองกับ      

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  ในสวนที่กำหนดใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และสนับสนุนการเรียนรู
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยบริษัทฯ มุงมั่นที่จะผลิตสื่อตางๆ ที่เปนประโยชนตอการเรียนรูของคนไทย เยาวชนไทย   

ไมวาจะเปนหนังสือ วารสาร และกิจกรรมตางๆ กิจกรรมที่เกี่ยวของไดแก  

• โครงการหนังสืออานนอกเวลาภาษาอังกฤษ เนื่องจากปจจุบัน ระบบการศึกษาไทยยังไมสามารถพัฒนา
ทักษะของเยาวชนใหมีความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษได  บริษัทฯ จึงมีนโยบายเขามามีสวน
รวมในการพัฒนาระบบการเรียนรูภาษาอังกฤษ  โดยไดเซ็นสัญญาเปนผูแทนจำหนายหนังสือเรียนภาษา
อังกฤษใหกับสำนักพิมพ Oxford University Press  ซึ่งเปนผูผลิตหนังสือดานการเรียนภาษาอังกฤษที่ใหญ
ที่สุดในโลก  โดยมีผลเริ่มตั้งแต 1 มกราคม พ.ศ. 2550 เปนตนมา  และมีโครงการผลิตหนังสืออานนอกเวลา
ภาษาอังกฤษ ซึ่งคาดวาจะเริ่มทยอยผลิตออกมาตั้งแตเดือนเมษายน พ.ศ. 2551  รวมทั้งจะมีการฝกอบรมครู
ภาษาอังกฤษทั้งประเทศ เพื่อชวยพัฒนาวิธีการเรียนการสอนใหไดผลมากยิ่งขึ้น   

• โครงการคายเยาวชน ซีเอ็ดคิดดีแคมป (SE-ED Kiddy Camp) บริษัทฯ ไดดำเนินการจัดคายเยาวชน  

“ซีเอ็ดคิดดีแคมป” ติดตอกันเปนปที่ 5  โดยจัดทุกปดภาคการศึกษา  เปนคายเชิงวิชาการที่เนนการเรียนรู
ตามทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ผสมผสานกับกิจกรรมเสริมดานนันทนาการ  ความคิดสรางสรรค  
และจริยธรรม  ไดแก คายตะลุยโลกไดโนเสาร  คายวิทยาศาสตรการบิน  คายนักประดิษฐวิทยาศาสตร  คาย
วิทยาศาสตรธรรมชาติ  คายนักธุรกิจรุนเยาว  เปนตน ในป พ.ศ. 2550 บริษัทฯ ไดจัดคายเยาวชน 7 คาย ให
กับเยาวชนไปแลวทั้งสิ้น 513 คน 

• โครงการศูนยการเรียนรูเยาวชนซีเอ็ด  SE-ED Learning Center โดยจัดหลักสูตรเพื่อสงเสริมใหเด็กไทย
เกงขึ้น  โดยเฉพาะสาขาวิชาที่จำเปนตอการพัฒนาประเทศ  ผานกระบวนการเรียนรูตามการพัฒนาศักยภาพ
ของสมอง (Brain Based Learning)  และใหเกิดแรงบันดาลใจที่จะเรียนรูมากขึ้น  โดยใชเวลาวางในวันหยุด
แบบเชาไปเย็นกลับ เชน  หลักสูตรวิศวกรนอย, หลักสูตรพัฒนาความคิด, หลักสูตรคณิตคิดออกแลว เปนตน 

รวมถึงการจัดคาย  SE-ED English Camp  ซึ่งเปนคายเพื่อฝกภาษาอังกฤษ เพื่อใหการเรียนรูภาษาอังกฤษ
ผานการซึมซับจากสื่อหลายๆ สื่อ นอกจากนั้น  บริษัทฯ มีโครงการเปด ศูนยการเรียนรู SE-ED Learning 

Center ที่อาคารจตุรัสจามจุรี  ในราวกลางป พ.ศ. 2551 เพื่อเพิ่มบทบาทการใหความรูกับเยาวชน ผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกร  และประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น    

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

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

• โครงการหนังสือเพื่อนอง เปนโครงการบริจาคหนังสือที่เลือกสรรแลวใหกับหองสมุดโรงเรียนตางๆ ที่
ขาดแคลน  ในป พ.ศ. 2550 ไดบริจาคหนังสือใหแก  โรงเรียนทุกภาคทั่วประเทศ  มากกวา 250 โรงเรียน  

มูลคาราคาปกรวมกวา 17 ลานบาท  และยังไดรวมบริจาคหนังสือ  อุปกรณการศึกษา  ผานโรงเรียนตางๆ 

ในโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝนของกระทรวงศกึษาธิการ  ซึ่งเปนการสนับสนุนการศึกษาแกโรงเรียน
ซึ่งถือเปนตนแบบของโรงเรียนในฝน  ที่จะพัฒนารูปแบบโรงเรียนตางๆ ทั่วประเทศ 

• โครงการสรางหองสมุดใหโรงเรียนที่ขาดแคลน บริษัทฯ ไดรวมบริจาคชั้นวางหนังสือ อุปกรณการศึกษา  
และหนังสือ เพื่อสรางหองสมุดของโรงเรียนหลายแหงทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด อาทิเชน  หองสมุด
โรงเรียนอุดมศีลวิทยา, หองสมุดโรงเรียนบานตะเคียนเตี้ย  และหองสมุดโรงเรียนบานโปงแดงน้ำฉาสามัคค ี 

เปนตน  
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• โครงการวารสาร UpDATE บริษัทฯ ดำเนินการผลิตวารสารรายเดือน UpDATE มาตั้งแตป พ.ศ. 2521  

เพื่อนำเสนอสาระความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่นาสนใจ แกเยาวชน และผูสนใจทั่วไป โดยมิได
หวังผลกำไร  และไดรับรางวัล  “วารสารสำหรับเยาวชนดานวิชาการ”  ติดตอกันเปนระยะเวลาหลายป 

• โครงการเผยแพรขอมูล และแนวโนมธุรกิจหนังสือ แกคูคา และผูสนใจทั่วไป  บริษัทฯ ในฐานะ           
ผูจำหนายและจัดจำหนายหนังสือรายใหญของประเทศ  บริษัทฯ จึงมีขอมูลสะทอนธุรกิจหนังสือของประเทศ
ไดเปนอยางดี  ซึ่งมีประโยชนตอการพัฒนาธุรกิจหนังสือใหมีความแข็งแรง บริษัทฯ ไดเผยแพรขอมูล และ
ความเห็นเหลานี้ผานทางการจัด “งานแถลงขอมูลที่สุดในธุรกิจหนังสือ ประจำป”  ซึ่งบริษัทฯ ริเริ่มมาตั้งแต 
พ.ศ. 2547 เปนตนมา  และเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัทฯ  รวมทั้งผานการบรรยาย หรือสัมมนาในโอกาส
ตางๆ ซึ่งทำเปนประจำมาตั้งแต พ.ศ. 2538 เปนตนมา   

การพัฒนาสังคม ชุมชน และสถาบันครอบครัว บริษัทฯ ตระหนักถึงการเปนสวนหนึ่งของสังคม  และ
ความสำคัญของครอบครัวซึ่งเปนพื้นฐานของชุมชน  และสังคม  บริษัทฯ จึงมุงมั่นที่จะสรางสรรค และมีสวนรวมในการ
สรางสังคมที่แข็งแรงอยางยั่งยืน  ดังนี้ 

• โครงการเว็บบอรด สำหรับพอแม  และเยาวชน ที่ www.se-ed.com โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปน
ศูนยกลางระดมความคิดในการพัฒนาเด็กๆ อีกทั้งยังเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณ ความคิด และแบงปน
ความรักความเขาใจ ทั้งเรื่องเรียนของลูก ปรึกษาหารือเรื่องสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของลูก รวมถึง         
การสนับสนุนใหบุตรหลานของตนเรียนรู  และศึกษาหาความถนัดเฉพาะทาง 

• โครงการหยุดสื่อไมสรางสรรค ตอเยาวชน และ สังคม  บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญกับการคุมครอง
เด็ก  โดยหนังสือ  และสื่อตางๆ ที่บริษัทผลิต  หรือนำมาจำหนายในรานหนังสือซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  จะไดรับ
การตรวจสอบคัดกรอง  เพื่อใหเปนสื่อสีขาวสำหรับเด็ก  และเยาวชน  จึงทำใหพอแมผูปกครองวางใจไดวา  
หากนำบุตรหลานเขามาเยี่ยมชม  หรือเลือกซื้อสินคาในรานหนังสือซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  เด็กๆ จะไดรับการ
ปองกันไมใหพบกับสื่อลามกอนาจาร  หรือเปนภัยตอเด็ก  และเยาวชน 

• โครงการหยุดการละเมิดลิขสิทธิ์  บริษัทฯ ดำเนินการผลิตหนังสือ วารสารและสื่อตางๆ  โดยใหความ
สำคัญกับทรัพยสินทางปญญา  ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะไมผลิตสินคา  จำหนาย  หรือสนับสนุน
ผลิตภัณฑที่ละเมิดลิขสิทธิ์  โดยเด็ดขาด  รวมถึงการสงเสริม  และทำความเขาใจใหบุคคลทั่วไปรับทราบถึง
กฎหมายที่เกี่ยวของและการดำเนินการขออนุญาตใชทรัพยสินทางปญญาใหถูกตอง  

• โครงการบริจาคโลหิต บริษัทฯ สงเสริมการรณรงคหาโลหิตเพื่อใชในการรักษาผูปวย  โดยไดสนับสนุนให
บุคลากรของบริษัทฯ เขารวมกิจกรรมการบริจาคโลหิตมาโดยตลอด 

การอนุรักษธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดลอม บริษัทฯ สนับสนุนโครงการดานการอนุรักษธรรมชาติและ
รักษาสิ่งแวดลอม  ในสภาพแวดลอมของการทำงานประจำวัน  ดังนี้ 

• โครงการรวมหยุดภาวะโลกรอน บริษัทฯ สงเสริมใหลูกคา พนักงาน คูคาตางๆ ลดการใชถุงพลาสติกที่
ยากตอการยอยสลาย มาเปนการใชถุงผาแทน โดยบริษัทฯ ไดสงเสริมใหลูกคาใชถุงผาในการบรรจุ หนังสือที่
ซื้อจากรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร นอกจากนั้นบริษัทฯ มีแผนที่จะใชถุงพลาสติกที่มีสวนผสมของธรรมชาติ ซึ่ง
สามารถยอยสลายไดในธรรมชาติแทนถุงพลาสติกที่ใชอยูในปจจุบัน สำหรับวัสดุ เครื่องใชตางๆ ภายใน
บริษัทฯ ไดคัดเลือกผูผลิต ที่ใชวัสดุ หรือวัตถุดิบในการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โครงการนี้บริษัทฯ เริ่ม
ดำเนินงานมาตั้งแตป พ.ศ. 2550 

• โครงการสาขาอนุรักษพลังงาน บริษัทฯ ริเริ่มการใชอุปกรณไฟฟาตางๆ ที่ติดตั้งภายในรานหนังสือซีเอ็ด
บุคเซ็นเตอร เปนอุปกรณประหยัดพลังงาน เพื่อชวยลดการใชพลังงานของประเทศ โครงการนี้บริษัทฯ เริ่ม
ดำเนินงานมาตั้งแตป พ.ศ. 2549 
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• โครงการอนุรักษพลังงาน บริษัทฯ ริเริ่มโครงการประหยัดพลังงานไฟฟา  โดยติดตั้งเชือกสำหรับปด – เปด 

ไฟฟาแสงสวางภายในอาคารสำนักงานทุกพื้นที่ทำงาน  เพื่อใหพนักงานสามารถดึงเชือก  เพื่อปด – เปดไฟ  

ไดโดยสะดวกใหสวางเฉพาะในพื้นที่ทำงานที่ตองการใชงานเทานั้น  เพื่อสรางความตระหนักเรื่องการ
ประหยัดพลังงาน  โครงการนี้บริษัทฯ เริ่มดำเนินงานมาตั้งแตป พ.ศ. 2544 

• โครงการลดการใชกระดาษ บริษัทฯ สงเสริมใหพนักงานจัดเก็บเอกสารสำคัญ  หรือขอมูลทางธุรกิจในรูป
แบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส  เพื่อเปนการลดการใชกระดาษ  และกอใหเกิดความสะดวกในการคนหา  โดยเริ่ม
ตั้งแตการพัฒนาระบบสารสนเทศ และกระบวนการทำงานใหมทั้งองคกร  ใหลดขั้นตอนการทำงาน  และลด
การใชกระดาษ โดยในภาพรวม บริษัทฯ สามารถลดปริมาณการใชกระดาษไดไมนอยกวา 1,000 รีมตอเดือน  

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังนำซองพลาสติกมาใชในการจัดสงเอกสารระหวางหนวยงาน  เพื่อลดการใชซอง
เอกสารกระดาษ 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัทฯ สงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ และมีคุณคาตอสังคม และ
การพัฒนาประเทศ โดยยึดมั่นในแนวทางใหพนักงานทำงานดวยความสุข โดยการสรางบรรยากาศในการทำงาน        

การดูแลพนักงานอยางเสมอภาค  โดยมีผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเปนธรรม 

• โครงการเรียนรูผานระบบ SE-ED e-Learning บริษัทฯ ไดริเริ่มและพัฒนาหลักสูตรการอบรมผานระบบ  

e-Learning เพื่อพัฒนาการบริการและความรู ความเขาใจในสินคา ผลิตภัณฑตางๆ ซึ่งเนื้อหาไดจัดเตรียม
จากสำนักงานใหญ กระจายผานระบบเครือขายไปยังสาขาพรอมกันทั่วประเทศ พนักงานสามารถเรียกดูได
จากระบบคอมพิวเตอร ณ สาขา และเรียกดูซ้ำไดอีก นอกจากนั้น พนักงานจะไดรับขอมูลขาวสาร              
กฎระเบียบ และขอมูลบรรษัทภิบาล จากกรรมการ ฝายบริหาร ไดเทียบเทากับพนักงานที่สำนักงานใหญ 

• โครงการพัฒนาการศึกษาและฝกอบรม บริษัทฯ สงเสริมใหมีการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณคาตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม โดยมุงหวังใหบุคลากรมีความรู  ความสามารถ  และมีคุณธรรม  เพื่อสรางธุรกิจที่เปนธรรมอยาง
ยั่งยืน  และเพื่อรองรับการแขงขันในอนาคต  ซึ่งนอกจากการพัฒนาความรูดานธุรกิจแลว  บริษัทฯ ยังจัดให
บุคลากรเขารับการอบรมดานธรรมะ  และการฝกสมาธ ิ ในโครงการเจริญสติ  ณ สถานปฏิบัติธรรม  “เสถียร

ธรรมสถาน”  อยูเปนประจำทุกป  และจัดกิจกรรมเพื่อฟงธรรมะบรรยายจากพระนักปฏิบัติที่มีชื่อเสียงใน
โอกาสพิเศษตางๆ  เชน  กิจกรรมรับธรรมสุขใจ 

• โครงการสงเสริมการสรางสมาธิผานบทเพลง บริษัทฯ สงเสริมการสรางสมาธิในการทำงานของบุคลากร  
โดยการเปดเพลงบรรเลงโมสารทที่คัดเลือกมาพิเศษ  ในระหวางเวลาการทำงาน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทำงาน  อีกทั้งยังชวยผอนคลายความตึงเครียดจากการทำงาน 

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย บริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยและสุขลักษณะและสิ่งแวดลอมที่ดี 
เพื่อสงเสริมการปฏิบัติงานของพนักงาน และใหลูกคา คูคา ผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ ไดรับความสะดวกในการติดตอกับ
บริษัทฯ 

• โครงการแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุอัคคีภัยและภาวะวิกฤต สำนักงานใหญของบริษัทฯ เปนหองชุดบน
อาคารสำนักงาน และศูนยกระจายสินคาของบริษัทฯ อยูบนพื้นที่เชา บริษัทฯ ไดรวมมือกับนิติบุคคลอาคาร
สำนักงานและผูใหเชาศูนยกระจายสินคา ในการซักซอมแผนกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย โดยความรวมมือจัดใหมี         
ผูเชี่ยวชาญ สาธิต แนะนำการใชเครื่องมือและอุปกรณ พรอมทั้งตรวจปรับปรุงอุปกรณตางๆ ใหพรอมใชงาน
ตลอดเวลา และไดมีการซอมหนีไฟเปนประจำอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อใหพนักงานตลอดจนเจาหนาที่      
ที่ประสานมีความชำนาญในการหนีไฟตามแผนดังกลาว 

 

 



31√ “ ¬ß “ πª√ – ® ” ªï  2 5 5 0  

§«“¡‡ªìπ¡“ ·≈–°“√®—¥°“√ 

ª√–«—μ‘§«“¡‡ªìπ¡“ 

 —¥ à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ„π∫√‘…—∑„π°≈ÿà¡                             
·≈–√“¬°“√√–À«à“ß°—π 

‚§√ß √â“ß°“√∂◊ÕÀÿâπ ·≈–°“√®—¥°“√ 

√“¬ß“π°√√¡°“√ √√À“                   
·≈–æ‘®“√≥“º≈μÕ∫·∑π 

√“¬ß“π§≥–°√√¡°“√μ√«® Õ∫ 

ªí®®—¬§«“¡‡ ’Ë¬ß 

°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√ 

√“¬ß“π√–∫∫°“√§«∫§ÿ¡¿“¬„π¥â“π∫—≠™’ 

√“¬ß“π§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√                     
μàÕ√“¬ß“π∑“ß°“√‡ß‘π 

§à“μÕ∫·∑π®“°°“√ Õ∫∫—≠™’ 



32 √ “ ¬ß “ πª√ – ® ” ªï  2 5 5 0  

 

ª√–«—μ‘§«“¡‡ªìπ¡“ 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) (SE-EDUCATION Public Company Limited)  ไดจดทะเบียนจัดตั้ง        
เมือ่วนัที ่10 ตลุาคม พ.ศ. 2517 ดวยทนุจดทะเบยีน 99,000 บาท โดยมวีตัถปุระสงคหลกัในการดำเนนิธรุกจิทีเ่อือ้อำนวย
ตอการศึกษาหาความรู เพื่อพัฒนาความรูความสามารถของคนไทย ในสาขาที่จำเปนตอการพัฒนาประเทศ โดยกลุม        

ผูเริ่มกอตั้งทั้งหมดประกอบดวย วิศวกรไฟฟา 10 คน ที่จบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ซึ่งตางก็เคยมีประสบการณในการทำกิจกรรมเผยแพรความรู จากชุมนุมวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในขณะที่เปนนิสิตมาแลว และตระหนักดีวาประเทศไทยยังขาดแคลนการพัฒนาสื่อความรู      
เชิงวิชาการอยูมาก 

บริษัทฯ ไดรับอนุญาตใหเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ในภาคอุตสาหกรรมบริการ  
หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ (Media & Publishing) ตั้งแตป พ.ศ. 2534 และแปลงสภาพเปนบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 29 

เมษายน พ.ศ. 2536 ปจจุบัน บริษัทฯ มีชื่อเรียกสั้นๆ ซึ่งเปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย คือ ซีเอ็ด (SE-ED) ซึ่งยอมาจาก         

คำเต็มวา Science, Engineering and Education 

ในระยะเริ่มแรก บริษัทฯ ผลิตวารสารรายเดือน เซมิคอนดัคเตอรอิเล็กทรอนิกส  และเปนผูแทนจำหนายอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสจากตางประเทศ   

ในป พ.ศ. 2521 เริ่มผลิตวารสารรายเดือน ทักษะฉบับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ซึ่งเปนวารสารทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สำหรับเยาวชนและผูสนใจทั่วไป   

ในป พ.ศ. 2522 เริ่มผลิตวารสารรายเดือน มิติที่ 4 เพื่อเสริมสรางจินตนาการและความคิดสรางสรรค และกระตุน
ผูที่ไมชอบวิทยาศาสตรหนักๆ ใหหันมาสนใจวิทยาศาสตรมากขึ้น 

ในป พ.ศ. 2523 เริ่มผลิตหนังสือวิชาการดานวิศวกรรมศาสตร และวิทยาศาสตร ออกจำหนาย ตอมาไดขยาย
สายงานผลิตออกมาเปน ฝายผลิตตำราและหนังสือเชิงวิชาการ 

ในป พ.ศ. 2526 ผลิตวารสารรายเดือน ไมโครคอมพิวเตอร และเริ่มผลิตหนังสือดานไมโครคอมพิวเตอรออก
จำหนาย พรอมๆ กนันี้ บริษัทฯ ไดเริ่มผลิตหนังสือหมวดบริหาร /การจัดการ ของบริษัทฯ ก็เริ่มตนอยางจริงจัง โดยเนน
หนังสือที่สามารถชวยคนทำงานใหทำงานไดดีขึ้น มากกวาจะเนนหนังสือที่คาดวาจะขายดีเพียงชวงใดชวงหนึ่งเทานั้น 

ในป พ.ศ. 2528 บริษัทฯ เริ่มใชระบบการจัดจำหนายหนังสือแบบ Standing Order ที่ดัดแปลงขึ้นใหเหมาะสมกับ
ธุรกิจหนังสือของไทย และไดรวมวารสาร ทักษะฉบับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และวารสาร มิติที่ 4 เขาดวยกัน โดย
เปลี่ยนชื่อใหมเปนวารสาร รูรอบตัว ซึ่งตอมาก็ไดเปลี่ยนรูปเลม และเนื้อหาใหทันสมัยมากขึ้น และเปลี่ยนชื่อใหมเปน 

UpDATE  ขณะเดียวกันก็ไดขยายสายงานผลิตหนังสือสงเสริมเยาวชน ขึ้นมาอยางจริงจัง เพื่อบุกเบิกหนังสือสาระความ
รูสำหรับเยาวชน  ซึ่งตอมาในป พ.ศ. 2529 วิทยาศาสตรอานสนุก การตูนชุดเสริมความรูชุดแรก ก็ไดออกวางตลาดและ
ไดรับการตอบรับเปนอยางดี 
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บริษัทฯ บุกเบิกธุรกิจวารสาร และหนังสือเชิงวิชาการ อยางตอเนื่องมาเปนลำดับ  จนกลายเปนสำนักพิมพสาระ
ความรูชั้นนำ และมีระบบจัดจำหนายที่เปนที่ยอมรับวาดีที่สุดในธุรกิจหนังสือ และไดเริ่มบทบาทการเปนผูรับจัดจำหนาย
หนังสือใหกับสำนักพิมพอื่นที่ผลิตหนังสือประเภทใกลเคียงกันดวย 

แมวาบริษัทฯ จะมียอดขาย และมีการเติบโตอยางนาพอใจ เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมหนังสือโดยเฉลี่ย             

โดยบริษัทฯ เปนสำนักพิมพที่มียอดขายสูงสุดในระบบรานหนังสือ และเปนผูจัดจำหนายหนังสือรายใหญที่สุดดวยใน
ขณะนั้น แตก็พบวามีขอจำกัดที่จำนวนรานหนังสือที่ดีมีนอยเกินไป ทำใหหนังสือที่บริษัทฯ ผลิตขึ้นมา ไมสามารถ
กระจายออกไปและไดรับการจัดวางอยางเหมาะสมได ยอดขายที่ไดสำหรับหนังสือแตละเรื่อง จึงไมสามารถทำไดมากขึ้น
กวาเดิมนัก 

เมื่อทำการสำรวจตอมา พบวารานหนังสือเดิมไมพรอมจะขยายงาน และไมพรอมจะปรับปรุงไดมากกวาเดิม
เทาไรนัก  ขณะที่ระยะเวลาดังกลาว ศูนยการคายุคใหมกำลังจะเริ่มทยอยเปดอยางตอเนื่อง โดยบริษัทฯ เชื่อมั่นวา
ศูนยการคาเหลานั้น นาจะเปนแมเหล็กที่ทำใหเกิดชุนชนขนาดใหญ และนำจะทำใหพฤติกรรมของคนไทยเปลี่ยนแปลง
วิถีสัญจรไป ดังนั้น ถาจะทำใหคนไทยหาหนังสืออานไดงายและสะดวกขึ้น ก็ควรมีรานหนังสือที่ดีในศูนยการคาเหลานั้น  

แตเนื่องจากการลงทุนตองใชเงินลงทุนสูงมาก และเปนเรื่องที่ยังไมเคยมีใครบุกเบิกอยางจริงจังมากอน บริษัทฯ             

จึงตัดสินใจที่จะเริ่มธุรกิจรานหนังสือในศูนยการคาชั้นนำ เพื่อไมใหกระทบกระเทือนกับรานหนังสือเดิม ซึ่งสวนมากอยู
ตามอาคารพาณิชย   

ดงันัน้ ในไตรมาสที ่3 ป  พ.ศ. 2533 บรษิทัฯ  จงึยืน่เรือ่งเขาเปนบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย  

และเริ่มโครงการรานหนังสือ “ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร” ขึ้น เพื่อใหคนไทยไดมีโอกาสหาซื้อหนังสือดีๆ ไดสะดวกขึ้น และเปน               

การรองรับการเติบโตของตลาดหนังสือทั้งหมด โดยมีทิศทางเนนการเปดรานในศูนยการคาชั้นนำ รานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  
จะจำหนายหนังสือที่บริษัทฯ ผลิตขึ้นเอง และหนังสือของสำนักพิมพอื่นดวย เพื่อใหมีความสมบูรณในฐานะรานหนังสือ
ทั่วไป ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร เปดดำเนินการสาขาแรกในปลายป พ.ศ. 2534 ที่ศูนยการคาฟอรจูนทาวน โดยเนนการเปน 

ศูนยหนังสือสาระและบันเทิง สำหรับครอบครัว และคนทำงาน 

ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร เริ่มเปดในซูเปอรเซ็นเตอร เปนครั้งแรกในไตรมาสที่ 3 ป พ.ศ. 2539  ที่โลตัสซูเปอรเซ็นเตอร  
สาขาพัทยา เพราะเห็นวาซูเปอรเซ็นเตอรเปนทิศทางใหมของธุรกิจคาปลีก ที่จะเพิ่มความสำคัญมากขึ้นในอนาคต        

และจะเปนทำเลที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจรานหนังสือในอนาคตระยะยาว หลังจากที่ไดปรับรูปแบบของซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร
ใหเปนโฉมใหมที่เนนการใชสีสดใสใหดูทันสมัยขึ้น เนนการออกแบบชั้นหนังสือที่สามารถผลิตไดงายขึ้น และมีตนทุน       

ต่ำลง  เพื่อความรวดเร็วในการเปดสาขาใหม  และเนนการพัฒนาศูนยกระจายหนังสือ (Book Distribution Center) ใหมี
ขีดความสามารถที่จะรองรับปริมาณงานไดถึง 600 สาขา  โดยในป พ.ศ. 2549 ไดเพิ่มพื้นที่ศนูยกระจายหนังสือจากเดิม
ประมาณ 7,400 ตารางเมตร เปนประมาณ 10,000 ตารางเมตร หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 35% ตลอดจนไดพัฒนาโมเดล 

ของการอยูรอดและการเติบโต ที่ไดพัฒนาและทดลองใชมาจนเหมาะสมแลว จึงทำใหซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรมีความพรอม       

ในการเติบโตอยางแข็งแรง และสามารถเปดสาขาใหมๆ ไดอยางรวดเร็ว ดวยตนทุน และคาใชจายดำเนินการที่ต่ำลง 
และมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูงขึ้น   

นอกจากนั้น ยังพัฒนาความสัมพันธกับศูนยการคา  และซูเปอรเซ็นเตอรรายใหญทุกราย  จนไดรับความไว
วางใจในฐานะพันธมิตรธุรกิจที่สำคัญของแตละแหง ทำใหมีโอกาสพัฒนารูปแบบธุรกิจอยางตอเนื่อง ในปจจุบันถือไดวา 
ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรเปนรานหนังสือเครือขาย (Chain Bookstore) ที่มีพัฒนาการอยางตอเนื่อง และเติบโตอยางรวดเร็ว  
จนมียอดขายมากที่สุดในประเทศไทย  และเปนแกนหลักของการเติบโตของบริษัทฯ ตั้งแต ป พ.ศ. 2540 เปนตนมา 

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เปนที่นาพอใจมาโดยตลอด  แตเมื่อประเทศไทยประสบกับภาวะเศรษฐกิจ            
ที่ถดถอยอยางรุนแรง จนเขาขั้นวิกฤตหลังจากกลางป พ.ศ. 2540 เปนตนมา  ซึ่งกอใหเกิดสภาพการปดตัวของธุรกิจและ        
การวางงานเกิดขึ้นเปนจำนวนมาก  กำลังซื้อโดยรวมลดลง  ธุรกิจหนังสือโดยรวมก็ไดรับผลกระทบอยางรุนแรงดวย       

เชนกัน คูคารายใหญของบริษัทฯ หลายรายที่เปนรานหนังสือประสบปญหาขาดทุนและขาดสภาพคลองทางการเงิน           

อยางหนัก  สงผลทำใหบริษัทฯ ตองสำรองเปนหนี้สูญจำนวนมาก  การที่กำลังซื้อของประชาชนโดยรวมลดลง            
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รานหนังสือชะลอการสั่งซื้อ และบริษัทฯ ระมัดระวังการปลอยสินเชื่อ เพื่อรักษาระดับหนี้สูญไมใหสูงเพิ่มขึ้น  ตลอดจน
การแขงขันที่รุนแรงมากขึ้น  ตางก็สงผลใหยอดขายสงสำหรับหนังสือที่บริษัทฯ ผลิตขึ้น รวมทั้งหนังสือที่บริษัทฯ รับจัด
จำหนายใหกับสำนักพิมพอ่ืน ไมสามารถขายไดตามที่ควรจะเปน ประกอบกับยอดขายสวนตางๆ ตกลงมากตามสภาวะ
เศรษฐกิจป พ.ศ. 2541 จึงเปนปแรกที่บริษัทฯ ประสบปญหาการขาดทุน นับจากบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาด           

หลักทรัพยฯ 

อยางไรก็ตาม การที่ไดประสบกับปญหาเศรษฐกิจที่รุนแรง ก็ทำใหบริษัทฯ ไดเริ่มทบทวนโครงสรางธุรกิจของ 
บริษัทฯ เพื่อใหมีความเขมแข็งระยะยาว  มีการกระจายความเสี่ยงอยางเหมาะสม  และไดปรับปรุงโครงสรางทางการเงิน
อยางจริงจัง  โดยไดเพิ่มทุนเพื่อรองรับปญหาทางเศรษฐกิจที่ไมแนนอนไวในระดับหนึ่งในป พ.ศ. 2541 และกำหนด
มาตรการทางการเงินที่รัดกุม  เพื่อใหบริษัทฯ สามารถชำระเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินไดหมด  และมีสภาพ
คลองทางการเงินที่เพียงพอที่จะขยายงานไดโดยไมติดขัด  ดังนั้น ภายในป พ.ศ. 2542 บริษัทฯ ก็สามารถพลิกฟนสภาพ
การทำกำไรขึ้นมาไดอีก  มีสภาพคลองทางการเงินอยูในระดับที่นาพอใจ  และขยายการเติบโตไดอยางตอเนื่อง 

บริษัทฯ ไดยายสำนักงานทั้งหมด จากซอยตระกูลสุข ถนนอโศก-ดินแดง ซึ่งไดอยูมาตั้งแตป พ.ศ. 2526 มาที่
อาคารเนชั่นทาวเวอร เสร็จสิ้นในตนป พ.ศ. 2544 หลังจากที่ไดยายสำนักงานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรทั้งหมด มาลวงหนาแลว
ตั้งแตกลางป พ.ศ. 2541 เพื่อใหมีพื้นที่ทำงานมากขึ้น เพิ่มความสะดวกในการประสานงาน และเพื่อรองรับการเติบโต 

ของบริษัทฯ ไดอีกมาก 

ในป พ.ศ. 2546 บริษัทฯ ไดยายศูนยกระจายสินคาของบริษัทฯ มาที่เลขที่ 99 หมู 1 ถนนกิ่งแกว ตำบล         

ราชาเทวะ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 เพื่อขยายศูนยกระจายสินคาของบริษัทฯ ใหมีขนาดใหญขึ้น  เพื่อรองรับ
การเติบโตในอนาคต 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ    

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลัก 3 สวน  คือ 

1. ธุรกิจรานหนังสือ โดยเปนผูดำเนินงานราน ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร และรานในเครือขาย ซึ่งไดแกราน Book 

Variety และศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยหลายแหง ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด รวมทั้งบริหารพื้นที่ขาย
หนังสือในรูปแบบตางๆ ในพื้นที่ศูนยการคา (มีสัดสวนรายไดประมาณ 82% ของรายไดรวมป พ.ศ. 2550) 

2. ธุรกิจรับจัดจำหนายหนังสือ โดยจัดจำหนายใหกับหนังสือที่บริษัทฯ ผลิตเอง และสำนักพิมพอื่น เพื่อ
จำหนายใหกับรานหนังสือทั่วไป รวมทั้งชองทางการขายอื่นๆ  

3. ธุรกิจสำนักพิมพ โดยผลิตหนังสือ วารสารเชิงวิชาการและสาระความรู รับจางโฆษณาเพื่อจัดพิมพลงใน
วารสารรายเดือนที่บริษัทฯ ผลิตขึ้น รับจางพิมพหนังสือ เปนผูจัดงานประจำป Thailand Electronics & 

Industrial Technology และงานแสดงสินคาทางเทคโนโลยีเฉพาะทางอีกหลายงาน จัดคายเยาวชน SE-ED 

Kiddy Camp  และจัดฝกอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการ 

ในธุรกิจทั้งสามสวนนี้ บริษัทฯ มีบทบาทในฐานะที่เปนผูนำตลาดรายใหญของธุรกิจแตละสวน ซึ่งแตละสวนตาง
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ทำใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน และสามารถสรางมูลคาเพิ่มโดยรวมใหกับบริษัทฯ ไดเปน
อยางด ี
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มูลคารายไดรวมการจำหนายผลิตภัณฑหลักจำแนกตามชองทางการขาย 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  1 ขายปลีก  หมายถึง รายไดจากการขายที่รานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และ Book  Variety  ซึ่งเปนรานหนังสือ 
     ของบริษัทฯ  และชองทางการขายอื่นที่ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรบริหาร 
 2 ขายสง  หมายถึง  รายไดจากการขายสงหนังสือ และวารสารที่บริษัทฯ ผลิตเอง  และที่รับจัดจำหนาย  

 ไปใหแกรานหนังสือทั่วไป  และชองทางการขายอื่น เชน สถาบันการศึกษา หองสมุด เปนตน 
 1 และ 2 มูลคาขายของหนังสือที่บริษัทฯ ผลิตเอง ในป พ.ศ. 2550, 2549 และ 2548 คิดเปนรอยละ   

 6.62, 7.81 และ 8.03 ของรายไดจากการขายตามลำดับ 
 3 รายไดกลุมวารสาร ไดแก รายไดจากการขายโฆษณา, การจัดงาน Thailand Electronics & Industrial            

 Technology  และการจัดคาย SE-ED Kiddy Camp 

ลักษณะผลิตภัณฑและบริการที่สำคัญ    

ผลิตภัณฑ  และบริการที่สำคัญที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู มีดังนี้ 

1. หนังสือ ปจจุบันบริษัทฯ เปนผูผลิตหนังสือสูระบบรานหนังสือ เปนรายใหญรายหนึ่งของประเทศ โดยเปน ผู
บุกเบิก และเปนผูนำตลาดในการผลิตหนังสือสาระความรูในหมวดตางๆ ไดแก การบริหาร/การจัดการ  การ
พัฒนาตนเอง จิตวิทยา วิศวกรรมศาสตรสาขาตางๆ  หนังสือสาระความรูสำหรับเยาวชน ภาษาศาสตร    
และพจนานุกรม แมและเด็ก อาหารและสุขภาพ แผนที่ เปนตน รวมทั้งผลิตสินคาที่เปน Non Book เชน  

CD  เพื่อพัฒนาศักยภาพในดานตางๆ 

2. วารสาร ณ สิ้นป พ.ศ. 2550 บริษัทฯ เปนผูผลิตวารสารทางดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี จำนวน            

10 ฉบับ  ดังนี้ 

• วารสารเซมิคอนดัคเตอรอิเล็กทรอนิกส เปนวารสารรายเดือน เนนหนักดานการใหความรูในสาขา
อิเล็กทรอนิกส  เริ่มออกจำหนายตั้งแต พ.ศ. 2517  ตอมาบริษัทฯ ไดเปลี่ยนชื่อวารสารใหมเปน วารสาร

เซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส พลัส  ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 โดยยังคงเนื้อหาเดิม 

• วารสาร UpDATE เปนวารสารรายเดือน เนนหนักดานการใหความรูในเรื่องที่แปลกใหม ทันสมัยดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่นาสนใจ แกผูตองการพัฒนาตนเอง และติดตามความกาวหนาของ
เทคโนโลยีในโลกปจจุบัน  เริ่มออกจำหนายตั้งแต พ.ศ. 2521 

• วารสาร MICROCOMPUTER เปนวารสารรายเดือน เนนหนักดานการใหความรูในสาขาคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับองคกร  เริ่มออกจำหนายตั้งแต พ.ศ. 2526 

ป 2550 

ขายปลีก 1 

รอยละ 82.32  

ขายสง 2 

รอยละ 13.77 

รับจางพิมพ 
รอยละ 0.18 

กลุมวารสาร 3 

รอยละ 2.43 

อื่นๆ  
รอยละ 1.30 

ป 2549 

ขายปลีก 1 

รอยละ 84.54 

ขายสง 2 

รอยละ 11.54 

รับจางพิมพ 
รอยละ 0.18 

กลุมวารสาร 3 

รอยละ 2.53 

อื่นๆ  
รอยละ 1.21 

ป 2548 

ขายปลีก 1 

รอยละ 84.12 

ขายสง 2 

รอยละ 11.97 

รับจางพิมพ 
รอยละ 0.34 

กลุมวารสาร 3 

รอยละ 2.79 

อื่นๆ  
รอยละ 0.78 
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• วารสาร Hobby Electronics  เปนวารสารรายเดือน  เนนหนักดานการใหความรูดานอิเล็กทรอนิกสแก
เยาวชน  และประชาชนทั่วไปที่เริ่มสนใจ  เริ่มออกจำหนายตั้งแตตนป พ.ศ. 2534  

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

• วารสาร Mechanical Technology เปนวารสารรายเดือน ที่ใหความรูดานวิศวกรรมเครื่องกล เกี่ยวกับ
เทคนิคการใชงาน  และการแกปญหาในงานดานเครื่องกล แกวิศวกร และผูที่สนใจทั่วไป โดยเริ่มออก
จำหนายตั้งแตกลางป พ.ศ. 2544 

• วารสาร The Absolute Sound & Stage เปนวารสารรายเดือน ดานภาพและเสียงในบาน รถยนต       
สตูดิโอ  ระบบเครื่องเสียงและแสงสีบนเวที  เริ่มออกจำหนายตั้งแตปลายเดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2545 

• วารสาร Extreme Technology เปนวารสารรายเดือนที่นำเสนอเนื้อหาดานเทคโนโลยีและอุปกรณ        
ไฮเทครุนใหมๆ นำเสนอขาวสารผลิตภัณฑ เทคโนโลยีใหมๆ เริ่มออกจำหนายตั้งแตปลายเดือนตุลาคม   

พ.ศ. 2546 

• วารสาร add Magazine เปนวารสารรายเดือนประเภท free magazine ที่นำเสนอเกร็ดสาระความรู
ตางๆ และเทคโนโลยีสมัยใหม  เพื่อนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน เริ่มแจกเมื่อเดือนกุมภาพันธ   
พ.ศ. 2549  โดยแจกที่รานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร เปนหลัก 

• วารสาร Industrial Sourcing เปนวารสารราย 4 เดอืน ทีน่ำเสนอขอมลูของผลติภณัฑทางอตุสาหกรรม 

ตามสาขาที่จำเปนทางอุตสาหกรรม โดยแบงหมวดหมูอยางชัดเจน เพื่อการจัดซื้อและอางอิง เริ่มวาง
จำหนายเมื่อประมาณเดือน เมษายน  พ.ศ. 2550 

• วารสาร MICROCOMPUTER USER  เปนวารสารรายเดือน เนนหนักดานการใหความรูในสาขาไมโคร
คอมพิวเตอร  แกผูใชงานทั่วไป  เริ่มออกจำหนายตั้งแตปลายป พ.ศ. 2536  อยางไรก็ตาม  ไดยุติการ
จัดทำในเดือนมกราคม  พ.ศ. 2550  เพื่อปรับทีมงานไปรับผิดชอบงานสวนอื่นที่มีโอกาสทางธุรกิจดีกวา       

รายไดของบริษัทฯ ในสวนนี้ จะเกิดจากรายไดจากการขายวารสาร รายไดจากการรับลงโฆษณา รายไดจาก
การจัดทำหนังสือพิเศษ  และรายไดจากการจัดกิจกรรมตางๆ   

3. การรับจัดจำหนายหนังสือ บริษัทฯ เปนผูจัดจำหนายหนังสือที่บริษัทฯ ผลิตขึ้นเอง  และยังรับจัด
จำหนายหนังสือใหสำนักพิมพและองคกรอื่น  ที่มีผลิตภัณฑสอดคลองกับทิศทางของบริษัทฯ โดยขายสง
ใหรานหนังสือทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ทั่วประเทศ ประมาณ 800 ราย ซึ่งดำเนินการรานหนังสือ
ทั้งหมดประมาณ 1,600 ราน  ขายใหกับสถาบันการศึกษาโดยตรง  และยังจัดจำหนายผานทาง  ซีเอ็ด
บุคเซ็นเตอร และเครือขาย (ไดแก ราน Book Variety  และศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยหลายแหง  ซึ่งเปน
รานหนังสือของบริษัทฯ) เองดวย 

 ปจจุบัน บริษัทฯ เปนผูจัดจำหนายหนังสือเขาสูระบบรานหนังสือรายใหญที่สุดในประเทศไทย โดยมี
หนังสือที่ผลิตขึ้นเอง และยังจัดจำหนายอยูประมาณ 1,500  ชื่อ  และรับจัดจำหนายใหกับหนวยงานและ
สำนักพิมพอื่นอีกประมาณ 8,900 ชื่อ  

 ในปลายป พ.ศ. 2549  บริษัทฯ ไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจำหนายหนังสือและสื่อการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษของสำนักพิมพมหาวิทยาลัยออกซฟอรด (Oxford University Press) แตเพียงผูเดียว         
ในประเทศไทย ตัง้แตวนัที ่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 เปนตนไป ความรวมมอืกนัครัง้นี ้จะชวยใหบรษิทัฯ          

เพิ่มบทบาทในการผลิต และจัดจำหนายหนังสือเรียนรูภาษาอังกฤษ มากยิ่งขึ้น โดยผานชองทางการ
จำหนายทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งจะทำใหบริษัทฯ มีสวนในการชวยแกปญหาดานการศึกษาภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนไทยมากยิ่งขึ้น 
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4. ธุรกิจรานหนังสือ ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  (SE-ED Book Center หรือ SBC)  บริษัทฯ  เปนผูดำเนินงาน
รานหนังสือ ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร และเครือขาย  ซึ่งประกอบดวย ราน Book Variety และศูนยหนังสือ
มหาวิทยาลัยหลายแหง ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด รวมทั้งการบริหารพื้นที่ขายในศูนยการคา       
รูปแบบตางๆ กัน  

 รานหนังสือซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  เปนรานหนังสือทั่วไปขนาดกลาง  ที่มีลักษณะการออกแบบและการจัด
วางสินคาที่ทันสมัย  มีประสิทธิภาพการขายที่ดี  และเนนการเปดในทำเลที่อำนวยความสะดวกใหแกคน
ทั่วไป  ใหสามารถหาซื้อหนังสือที่ดีไดงายขึ้น  สวนใหญจึงตั้งอยูในซูเปอรเซ็นเตอรชั้นนำ (เชน  เทสโก
โลตัส, บิ๊กซี และคารฟูร เปนตน) ศูนยการคาชั้นนำ (เชน สยามพารากอน, เซ็นทรัล, เดอะมอลล  

โรบินสัน, ฟวเจอรปารครังสิต,  ฟวเจอรปารคบางแค และศูนยการคาชั้นนำของตางจังหวัด เปนตน) และ

สถาบันการศึกษา (เชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, มหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย, มหาวิทยาลัยสยาม และมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนตน) โดยเปดในรูปแบบตางๆ กัน        

ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด 

 นอกจากนั้น ยังไดเปดรานหนังสือในอีกชื่อหนึ่งวา  Book Variety (ซึ่งเปนชื่อเดียวกับรายการโทรทัศนที่        

ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรผลิตขึ้น และออกอากาศทาง UBC 8 และตอมาไดยายมาออกอากาศทาง  TTV1 )  

เพิ่มขึ้นมาตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2545  ซึ่งถือวาเปนรานอีกรูปแบบหนึ่งของซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรดวย 

 จนถึงสิ้นป พ.ศ. 2550  บริษัทฯ เปดราน  ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และรานในเครือทั้งหมด  (Book Variety, 

ศูนยหนังสือในมหาวิทยาลัย  และรานเครือขาย)  ไดรวมทั้งสิ้น 278 สาขา  โดยเปนสาขาที่ยังเปดดำเนิน
การอยูจำนวน 268 สาขา  อยูในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 117 สาขา  และอยูในตางจังหวัดอีก 151 

สาขา  ในจำนวนทั้งหมดนี้เปนรานที่  บริษัทฯ บริหารเองทั้งสิ้น 260 สาขา เปนรานเครือขายซีเอ็ด
บุคเซ็นเตอร (เปนรานที่ไดรับความชวยเหลือเต็มรูปแบบ  โดยซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  เปนผูจัดสงสินคาให)  

จำนวน 4 สาขา  และเปน รานเครือขายซีเอ็ด (เปนรานที่ไดรับความชวยเหลือไมเต็มรูปแบบ รานสั่ง

สินคาเอง)  จำนวน 4 สาขา และยังเขาไปบริหารพื้นที่ขายหนังสือและวารสารในซูเปอรเซ็นเตอร              
ในศูนยการคา และจุดบริการยอยอื่นๆ เชน จุดขายในสโตรโลตัส จุดขายในสโตร คารฟูร ในรูปแบบ
ตางๆ กันอีกประมาณ  91 จุดบริการ 

 ปจจุบัน  ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  นับเปนเครือขายรานหนังสือที่มียอดขายมากที่สุดในประเทศไทย 

ขอมูลจำนวนสาขาของซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร และรานในเครือ ณ วันสิ้นป 

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

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

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

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

รวมจำนวนสาขาที่เปดดำเนินการอยู 2 3 4 8 10 12 22 35 47 65 93 120 139 169 190 216 268 

จำนวน Kiosk ที่เปดดำเนินการอยู 1 1 2 2 2 2 5 8 11 18 29 37 39 41 44 40 40 

จำนวนจุดขายยอยที่เปดดำเนินการอยู - - - - - - - - - - 2 62 75 115 166 128 51 

รวมจุดขายทั้งสิ้นที่เปดดำเนินการอยู 3 4 6 10 12 14 27 43 58 83 124 219 253 325 400 384 359 

หมายเหตุ  - มีการจัดประเภทสาขาใหมใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ทำใหจำนวนสาขาอาจตางจากเอกสารของบริษัทฯกอนหนานี้  

โดยคำวา สาขา ในที่นี้ รวมสาขาขนาดเล็ก  (20-50 ตร.ม.) เขาไปดวย kiosk หมายถึง การเปดในลักษณะ

แผงลอยขายหนังสือพิมพและนิตยสารเปนหลัก จุดขายยอย หมายถึง การเขาไปบริหารสินคาในมุมหนังสือ (รวม

หนังสือพิมพและนิตยสารดวย) ในซูเปอรเซ็นเตอรของศูนยการคา  
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- ณ สิ้นป พ.ศ. 2550  มีสาขาที่เปดดำเนินการอยู 268 สาขา โดยเปนสาขาในเขตกรุงเทพฯ  และปริมณฑล  117 สาขา  

และสาขาในตางจังหวัด 151 สาขา  ในจำนวนดังกลาว  มีสาขาขนาดเล็กอยูจำนวน 24  สาขา 

- ณ สิ้นป พ.ศ. 2550  มีสาขาที่เปดดำเนินการอยูในชื่อของ ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  จำนวน 243 สาขา, Book Variety 

จำนวน 12 สาขา, ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัย จำนวน 4 สาขา  และชื่ออื่นอีกจำนวน 1 สาขา 

- ณ สิ้นป พ.ศ. 2550  มีรานเครือขายซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  (บริษัทฯ รับผิดชอบการจัดหาสินคาใหทั้งหมด)  ที่เปดดำเนิน

การอยูจำนวน 4 สาขา และมีจำนวนรานเครือขายซีเอ็ด (บริษัทฯ ใหความชวยเหลือพิเศษ โดยอนุญาตใหใชชื่อซีเอ็ด

บุคเซน็เตอร หรอืรานเครอืขายได  แตจดัหาสนิคาเอง) ทีเ่ปดดำเนนิการอยู  จำนวน 4  สาขา  ม ี kiosk  40 จดุ  และมจีดุขาย 

ยอย 51 จดุ 

   5. กิจกรรมอื่นๆ  บริษัทฯ ยังมีกิจกรรมเพิ่มเติม  ดังนี้ 

• จัดงานประจำป Thailand Electronics & Industrial Technology  เพื่อเปนการสงเสริมอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสของประเทศ 

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

• ผลิตรายการ Book Variety เปนรายการเกี่ยวกับวงการหนังสือ ออกอากาศทาง TTV 1 Nation 

Channel ทุกวันเสารเวลา 9.00 – 9.30 น. 

• จัดงานอบรมสัมมนาทางดานคอมพิวเตอร วิศวกรรม และการจัดการ แกบุคคลทั่วไป 

การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 

สินคาที่ซื้อมาขายไปจากสำนักพิมพอื่น โดยทั่วไปประกอบดวย 2 สวน คือ 

• หนังสือที่รับจัดจำหนาย ปจจุบันหนังสือที่บริษัทฯ รับจัดจำหนายไปยังระบบรานหนังสือทั่วประเทศนั้น  

มาจากหนังสือที่บริษัทฯ ผลิตเอง  และมาจากสำนักพิมพอื่นอีกมากกวา 800 ราย ที่ติดตอให สายงานรับ
จัดจำหนายของบริษัทฯ เปนผูจัดจำหนายไปยังรานหนังสืออื่นทั่วประเทศ  โดยบริษทัฯ จะพิจารณารับตอ
เมื่อเห็นวา  เปนผลิตภัณฑที่สอดคลองกับทิศทางของบริษัทฯ และมีโอกาสการขายที่เปนไปได 

• หนังสือและสินคาอื่น ที่ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรรับมาจำหนาย ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร รับสินคามาจาก 2 ทาง
ใหญ  คือ  มาจากสายงานรับจัดจำหนายของบริษัทฯ  และอีกทางหนึ่งซึ่งสวนใหญ  เปนการรับสินคาจาก
สำนักพิมพและผูจัดจำหนายรายอื่น เขามาขายในสาขา  โดยมีแผนกการตลาดของสายงานซีเอ็ด
บุคเซ็นเตอร  เปนผูพิจารณาคัดเลือกนำเขามาจำหนาย 

 ความสัมพันธและผลกระทบ หากสูญเสียผูจำหนายสินคา  สำหรับมูลคาสินคาที่ซื้อมาเพื่อขาย  

จากผูจัดจำหนายแตละรายมีมูลคาไมเกิน 10% ของตนทุนขายทั้งหมด  โดยเมื่อรวมยอดเงินที่บริษัทฯ ซื้อ
จากคูคารายใหญ 10 อันดับแรก รวมคิดเปน 25.30% ของตนทุนขายทั้งหมดของบริษัทฯ ในป พ.ศ. 2550  

ซึ่งถือวาไมมีรายใดมีน้ำหนักมากนักจนมีผลกระทบรุนแรงบริษัทฯ นอกจากนั้น บริษัทฯ ไมมีความสัมพันธ
ใดๆ กับผูจำหนายดังกลาว และไมมีภาระผูกพันที่จะตองซื้อในอนาคต  

สินคาที่บริษัทฯ ผลิตเอง หนังสือและวารสารที่บริษัทฯ เปนผูผลิตเอง มีสายงานผลิตหนังสือ  

และสายงานวารสารของบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบในการกำหนดทิศทาง และคัดเลือกตนฉบับที่จะนำมา
ผลิต  จนกระทั่งถึงขั้นตอนการผลิตออกมาเปนรูปเลม  เพื่อสงใหสายงานจัดจำหนายของบริษัทฯ นำไป
วางตลาด  

 อตัราการใชกำลังการผลิต เนื่องจากบริษัทฯ ไมมีโรงพิมพเอง  ดังนั้น การผลิตหนังสือและวารสาร 
จะมีหนวยงานภายในรับผิดชอบดูแลการผลิตครบวงจร และกระจายงานพิมพไปตามโรงพิมพตางๆ ให
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เหมาะสมกับกำหนดการผลิต  ดังนั้นอัตราการผลิตจริง  จึงสามารถเพิ่มหรือลดได  โดยไมเกิดอัตรา           
สูญเปลาใดๆ   

 วตัถดุบิและผูจำหนายวตัถดุบิ กระดาษเปนวตัถดุบิหลกัทีส่ำคญัของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ ซือ้วตัถดุบิ
จากผูจำหนายในประเทศทัง้จำนวน กระดาษทีใ่ชในการผลติหนงัสอืและวารสาร สวนมากจะเปนกระดาษปอนด 
กระดาษปรูฟ กระดาษอารต และกระดาษอารตการด 

 ความสัมพันธและผลกระทบ หากสูญเสียผูจำหนายวัตถุดิบ  สำหรับมูลคาการสั่งซื้อกระดาษ 

บริษัทฯ ไมมีความสัมพันธใดๆ กับผูจำหนายดังกลาว  และบริษัทฯ ไมมีภาระผูกพันที่จะตองซื้อในอนาคต  

ในกรณีที่บริษัทฯ เหลานี้ไมสามารถจัดหากระดาษใหได  บริษัทฯ สามารถซื้อจากผูจำหนายรายอื่นๆ ได  
โดยบริษัทฯ จายเงินซื้อวัตถุดิบ จากคูคารายใหญ 10 อันดับแรก รวมคิดเปน 1.79% ของตนทุนผลิต
ทั้งหมดของบริษัทฯ ในป พ.ศ. 2550  ซึ่งถือวาไมมีรายใดมีน้ำหนักมากจนมผีลกระทบรุนแรง 

 ขั้นตอนและเทคโนโลยีการผลิต ขั้นตอนการผลิตหนังสือใหม เริ่มตนจากกองบรรณาธิการ             
จะประชุมเพื่อวางแผนและพิจารณาสรรหาตนฉบับ ตนฉบับนี้อาจไดมาจากผูเขียนเสนอตนฉบับมาให
พิจารณา หรือจากการที่บริษัทฯ จัดหาผูที่เหมาะสมมาเขียนหรือแปล  ตามแนวทางที่บริษัทฯ กำหนด  

จากนั้นกองบรรณาธิการจะพิจารณาแนวเนื้อหา  ความถูกตอง  และความนาอาน  ซึ่งรวมถึงการสงไปใหที่
ปรึกษาเฉพาะสาขาของบริษัทฯ ที่มีความรูและสนใจในกลุมเนื้อหานั้นๆ ใหความเห็นตางๆ ในเชิงการ
ตลาด เพื่อพิจารณาวาจะรับมาผลิตหรือไม เมื่อผานการพิจารณาแลวจึงจะปรับปรุงเนื้อหาและรูปแบบให
เหมาะสมยิ่งขึ้นตอไป และจึงจะทำสัญญาการใชลิขสิทธิ์ กับผูเขียน  ผูแปล  หรือสำนักพิมพในตางประเทศ   

ขณะเดียวกันพนักงานศิลปจะเริ่มออกแบบรูปเลม เมื่อตนฉบับไดรับการปรับปรุงเรียบรอยแลว ก็ถึง
ขั้นการจัดทำอารตเวิรกดวยคอมพิวเตอร อารตเวิรกที่จัดเสร็จแลวจะไดรับการตรวจทานซ้ำ และแกไขจน
เนื้อหาและองคประกอบศิลปสมบูรณ  ในกรณีที่เปนหนังสือเลม  จะมีขั้นตอนเพิ่มขึ้น คือ การตั้งชื่อหนังสือ  

การกำหนดราคา รวมถึงการตลาดตางๆ ที่เกี่ยวของ  เพื่อใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 

การจัดทำวารสาร  มีขั้นตอนการทำงานคลายกับทำหนังสือเลม  คือ  มีกองบรรณาธิการรับผิดชอบ        

ตั้งแตดานทิศทางการตลาด  ไปจนจบขั้นตอนการผลิต 

สำหรับเทคโนโลยีที่ใชในการทำตนฉบับหนังสือและวารสาร บริษัทฯ ใชอุปกรณหลักคือ คอมพิวเตอร
แมคอินทอช และ PC รวมถึงอุปกรณอื่นที่เกี่ยวของ โดยอุปกรณคอมพิวเตอรเหลานี้ มีแนวโนมวา
ประสิทธิภาพสูงขึ้นแตราคาถูกลง นอกจากนี้บุคลากรที่อยูในกองบรรณาธิการ ลวนเปนผูมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานในการผลิตตนฉบับ สำหรับการเขียนเรื่องและบทความ  มาจากทั้งบุคลากรในกองบรรณาธิการ
และนักเขียนทั่วไป 

เมื่อผลิตตนฉบับเรียบรอยแลว บริษัทฯ จะวาจางโรงพิมพ โดยบริษทัฯ เปนผูสั่งซื้อกระดาษเอง และ
กำหนดใหผูขายกระดาษสงกระดาษไปยังโรงพิมพโดยตรง  ตามกำหนดเวลาที่ตองการใช เพื่อจัดพิมพ
ตนฉบับดังกลาวเปนหนังสือหรือวารสาร  เพื่อจัดจำหนายตอไป 

ความสามารถ ความจำเปน และคาใชจายในการปรับเครื่องจักรใหแขงขันได  เนื่องจาก 

บริษัทฯ ไมมีโรงพิมพ จึงไมมีการลงทุนในเครื่องจักรและอปุกรณการพิมพทั้งหลาย ดังนั้น บริษัทฯ จึงไมมี
ความจำเปนตองพัฒนาเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ เหลานั้นดวยตนเอง และดวยสภาพการแขงขัน         

ของธุรกิจโรงพิมพ  ทำใหบริษัทฯ มีความสามารถในการตอรอง  และเลือกสรรโรงพิมพที่เหมาะสมได
ตลอดเวลา 

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  สายงานการผลิตหลักของบริษัทฯ เปนกองบรรณาธิการ  ดังนั้น
กระบวนการผลิตจะเปนการจัดทำตนฉบับและประสานงานอยูภายในสำนักงานของบริษัทฯ จึงไมสราง
มลภาวะที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  และไมไดอยูภายใตการควบคุมของหนวยงานรัฐใดๆ  
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ตั้งแตป พ.ศ. 2527 บริษัทฯ เขาไปถือหุนรอยละ 25 ในบริษัท เอ็มแอนดอี จำกัด ซึ่งมีทุนชำระแลวเทากับ 

400,000 บาท บริษัท เอ็มแอนดอี จำกัด ประกอบธุรกิจเปนสำนักพิมพ โดยเปนผูผลิตวารสารเทคนิค และผลิตหนังสือ
วิชาชีพดานวิศวกรรมศาสตร และมอบหมายใหบริษัทฯ เปนผูจัดจำหนายหนังสือให 

บรษิทัฯ เขาถอืหุนรอยละ 99.93 ในบรษิทั ซเีอด็บุคเซน็เตอร จำกดั (จดัตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่11 พฤษภาคม พ.ศ. 2544)  

ซึ่งมีทุนชำระแลวเทากับ 100,000 บาท  แตมิไดดำเนินธุรกิจใดๆ  เพราะมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันบุคคลอื่นนำชื่อ ซีเอ็ด

บุคเซ็นเตอร  ไปจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม  ซึ่งอาจทำใหเกิดความเขาใจผิดคิดวาเปนกิจการเดียวกันเทานั้น 

ในป พ.ศ. 2546 บริษัทฯ เขาถือหุนรอยละ 28.75 ในบริษัท เพลินพัฒน จำกัด (จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 

พ.ศ. 2545) ซึ่งมีทุนชำระเต็มมูลคาหุน เทากับ 80,000,000 บาท และในป พ.ศ. 2548 บริษัทฯ ไดเพิ่มสัดสวนการถือหุน
เปนรอยละ 48.82 จากทุนจดทะเบียนจำนวน 170,000,000 บาท ซึ่งมีทุนชำระแลวเทากับ 169,350,000 บาท โดย
บริษัท เพลินพัฒน จำกัด ประกอบกิจการโรงเรียนในนาม โรงเรียนเพลินพัฒนา ซึ่งตั้งอยูบนถนนพุทธมณฑล สาย 2 

เปดสอนในระดับตั้งแตเตรียมอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยเริ่มเปดรับนักเรียนอยางเปนทางการในปการศึกษา 
2547 ซึ่งถือเปนการรวมตัวครั้งสำคัญของพันธมิตรที่รักงานการศึกษากวา 70 คน จากกลุมตางๆ ไดแก พอแม              
ผูปกครอง คุณครู นักวิชาการ ผูบริหารโรงเรียน รวมกับองคกรเอกชนที่มีบทบาทสำคัญในสถาบันครอบครัวและการ
ศึกษา เพื่อสรางสรรคโรงเรียนตนแบบแนวคิดใหมที่สามารถสรางเยาวชนที่มีคุณภาพใหกับประเทศ 

บริษัท เพลินพัฒน จำกัด  มีผูถือหุนรายใหญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ดังนี้ 

ผูถือหุนรายใหญของบริษัท เพลินพัฒน จำกัด 
จำนวนหุน 

ที่รับชำระแลว 
สัดสวนการถือหุน         

(%) 

1. บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)  

2. นายฤทธิ์  ธีระโกเมน   

3. บริษัท รักลูก แฟมิลี่ กรุป จำกัด 

4. นางธิดา พิทักษสินสุข 

5. นางสาวกรองทอง บุญประคอง 

8,300,000 

2,000,000 

700,000 

400,000 

400,000 

48.82 

11.76 

4.12 

2.35 

2.35 
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รายการระหวางกัน 

รายการระหวางกันที่มีสาระสำคัญระหวางบริษัทฯ กับบริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของกัน รวมถึงบุคคล             

ที่เกี่ยวโยงกัน ปรากฎอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 5 รายการกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน  ทางบริษัทฯ กำหนดใหรายการระหวางกันที่มี
สาระสำคัญระหวางบริษัทฯ กับบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของกัน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ผานที่
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติ เพื่อดูแลใหรายการระหวางกันเปนไปอยางยุติธรรม  มีนโยบายการ
กำหนดราคาที่เหมาะสม ซึ่งสามารถเปรียบเทียบไดกับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก และไมมีการถายเท             

ผลประโยชนระหวางบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหวางกัน ในกรณีที่บริษัทฯ มีการเขาทำรายการระหวาง
กันกับผูบริหาร หรือผูถือหุน หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ จะพิจารณาถึงขนาดของรายการเปนสำคัญ กลาวคือ  

กรณีที่รายการดังกลาวมีขนาดของรายการไมอยูในเกณฑที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพยฯ  คณะกรรมการไดมอบหมาย
ใหกรรมการบริษัทฯ ที่เปนผูบริหาร ซึ่งประกอบดวย นายทนง โชติสรยุทธ,  นายวิบูลยศักดิ์ อุดมวนิช และนายพงษศักดิ์ 
ศิวะภัทรกำพล  สามารถเขาทำรายการดังกลาวได โดยใหกรรมการจำนวนสองในสามทานขางตน  ลงลายมือชื่อรวมกัน 

ผูบริหารหรือผูถือหุน ที่มีสวนไดเสียในรายการที่มีขนาดของรายการเขาเกณฑที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพยฯ  

ใหดำเนินการตามหลักเกณฑของประกาศที่เกี่ยวของดังกลาวโดยเครงครัด 

ทั้งนี้การอนุมัติรายการระหวางกัน ที่มีผูบริหารหรือผูถือหุน ที่มีสวนไดเสียที่เกี่ยวของนั้น จะอนุมัติโดยไมมีผูมี
สวนไดเสียลงนามอนุมัติดวย 

นโยบายและแนวโนมการทำรายการระหวางกันในอนาคต  บริษัทฯ อาจมีการทำรายการระหวางกันกับ        

บริษัทรวม  และกับผูบริหารของบริษัทฯ ในอนาคต  ซึ่งรายการที่เกิดขึ้นอาจเปนในรูปของการทำสัญญาเงินกู และ
สัญญาลิขสิทธิ์  ซึ่งเปนไปเพื่อประโยชนทางการคาของบริษัทฯ เทานั้น โดยบริษัทฯ จะเปดเผยชนิด และมูลคาของ
รายการระหวางกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ภายใตประกาศและขอบังคับของคณะกรรมการกำกับหลัก
ทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
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ผูถือหุนรายใหญ 

รายชื่อกลุมผูถือหุนที่ถือหุนสูงสุด 10 รายแรก โดยรวมจำนวนหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของตามมาตรา 258 แหง  
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และผูถือหุนที่อยูภายใตมาตราดังกลาว ณ วันที่ 28 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2550  (วันปดสมดุทะเบียนครั้งลาสุดของบริษัทฯ)  มีดังนี้   

ลำดับที่ ชื่อผูถือหุน จำนวนหุน 
% ของทุน 
ที่ชำระแลว 

1 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)  42,422,200 13.10 

2 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD.   40,500,000  12.51 

3 นายฤทธิ์  ธีระโกเมน 23,008,782 7.11 

4 นายทนง  โชติสรยุทธ 14,849,742 4.59 

5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด* 13,310,350 4.11 

6 รศ.ยืน  ภูวรวรรณ 13,174,940 4.07 

7 RAFFLES NOMINEES PTE LTD.  11,000,000 3.40 

8 นายพงษศักดิ์  ศิวะภัทรกำพล  10,850,842 3.35 

9 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด 10,290,000 3.18 

10 นายไพรัช  สิฏฐกุล   6,405,166 1.98 

 รวม 185,812,022 57.40 

หมายเหต ุ        -  ทุนที่ออกและเรียกชำระแลว ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2550 เทากับ 323,765,330 บาท                                                   

 -  ผูลงทุนสามารถดูขอมูลผูถือหุนที่เปนปจจุบันไดจาก Website ของบริษัทฯ  กอนการประชุมผูถือหุนประจำป 

 *  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด  (Thai NVDR Company Limited)  เปนบริษัทยอยที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
    จัดตั้งขึ้น โดย NVDR มีลักษณะเปนหลักทรัพยจดทะเบียนโดยอัตโนมัติ (Automatic List) วัตถุประสงคหลักของ NVDR       

 คือ เพื่อชวยกระตุนการลงทุน โดยผูลงทุนตางประเทศสามารถลงทุนในหุนสามัญของบริษัทฯ ทั้งนี้ผูถือหุน  NVDR จะไดรับ  
 เงินปนผลเสมือนผูถือหุนในบริษัทจดทะเบียน แตไมมีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุน 
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                             ผูถือหุนสามัญ (SE-ED) ซึ่งถือผาน บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด มีดังนี้ 
 

ลำดับที่ ชื่อผูถือหุน จำนวนหุน สัดสวน (%) 

1 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 6,510,500 49 

2 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.   4,500,000 34 

3 DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD 700,000 5 

4 MR.KUCKENBECKER, FRED JAMES 482,000 4 

5 KIM ENG SECURITIES PTE. LTD. 263,000 2 

6 NOMURA SINGAPORE LIMITED-CUSTOMER 

SEGREGATED ACCOUNT 
132,900 1 

7 HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA  120,000 1 

8 PHILLIP SECURITIES PTE. LTD. 91,000 1 

9 ผูถือหุนรายยอย 510,950 3 

 รวม 13,310,350 100 

ขอมูลจาก http://www.set.or.th/set/nvdr/nvdrholder.do 

ณ วันปดสมุดทะเบียนดังกลาว  มีผูถือหลักทรัพยสัญชาติไทยจำนวน 2,059 ราย  รวมจำนวน 262,790,660 หุน  

(81.17%)  ซึ่งแบงเปนนิติบุคคลจำนวน 26 ราย  และบุคคลธรรมดาจำนวน 2,033 ราย  และมีผูถือหลักทรัพยตางดาว 
จำนวน 22 ราย  รวมจำนวน 60,974,670 หุน  คิดเปน (18.83%)  แบงเปนนิติบุคคลจำนวน 11 ราย  และบุคคล
ธรรมดา จำนวน 11 ราย   

รายชื่อผูถือหุนรายใหญที่โดยพฤติการณมีอิทธิพลตอการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของ 
บริษัทฯ อยางมีนัยสำคัญ มีเพียง 1 ราย  คือ  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) 

รายชื่อผูถือหุนที่แทจริงของ HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd. คือ Mr. Edward Philip Burke เปนชาว
อังกฤษ   
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โครงสรางการจัดการ 

โครงสรางกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการจำนวน 3 ชุด  ไดแก  คณะกรรมการบริษัทฯ คณะ
กรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  ซึ่งมีอำนาจหนาที่ดังนี้ 

คณะกรรมการบริษัทฯ  มีหนาที่ใหคำปรึกษาและวางนโยบาย  กลยุทธ  และวิสัยทัศนตางๆ ในการดำเนิน
กิจการของบริษัทฯ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550  คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 13 ทาน 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ชื่อ-นามสกุล ตำแหนง 

1.   นายสมบูรณ ชินสวนานนท ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

2.   นายสาโรช ล้ำเลิศประเสริฐกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

3.   นายประวิทย ตันติวศินชัย กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

4.   นายไพรัช สิฏฐกุล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

5.   นายวัฒนา เชียงกูล กรรมการ และกรรมการอิสระ 

6.   นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน กรรมการ และกรรมการอิสระ 

7.   นายคเชนทร เบญจกุล กรรมการ และกรรมการอิสระ(1) 

8.   รศ.ยืน ภูวรวรรณ กรรมการ 

9.   นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการ 

10. นายยงศักดิ์ เอกปรัชญาสกุล กรรมการ 

11. นายทนง โชติสรยุทธ กรรมการ และกรรมการผูจัดการ กรรมการผูมีอำนาจลงนาม 

12. นายวิบูลยศักดิ์ อุดมวนิช กรรมการ, รองกรรมการผูจัดการ, กรรมการผูมีอำนาจลงนาม                      

และเลขานุการบริษัท                        

13. นายพงษศักดิ์ ศิวะภัทรกำพล กรรมการ และรองกรรมการผูจัดการ กรรมการผูมีอำนาจลงนาม 

หมายเหตุ       (1)          

 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายให นายคเชนทร  เบญจกุล กรรมการอิสระ ไปเปนกรรมการบริษัท เพลินพัฒน จำกัด     
โดยมิไดเปนผูบริหาร ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจำ เพื่อวัตถุประสงครับทราบการปฏิบัติงานตางๆ และนำกลับ 
รายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ ดวยความเห็นอยางอิสระ 
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การถอืครองหลกัทรพัยของคณะกรรมการบรษิทัฯ ในป พ.ศ. 2550 และ 2549 ตามมาตรา 258 แหงพระราชบญัญตัิ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และผูถือหุนที่อยูภายใตมาตราดังกลาว  ดังนี้ 

ชื่อ-นามสกุล 

จำนวนหุน 

หมายเหตุ 

 31 ธ.ค. 2550 31 ธ.ค. 2549 
จำนวนหุน 
เพิ่ม (ลด) 
ระหวางป 

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

2.   นายสาโรช ล้ำเลิศประเสริฐกุล ไมมี ไมมี -  

3.   นายประวิทย ตันติวศินชัย ไมมี ไมมี -  

4.   นายไพรัช สิฏฐกุล 6,405,166 5,181,660 1,223,506  

5.   นายวัฒนา เชียงกูล 5,216,992 5,186,600 30,392  

6.   นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน ไมมี ไมมี -  

7.   นายคเชนทร เบญจกุล 354,000 50,000 304,000  

8.   รศ.ยืน ภูวรวรรณ 13,174,940 13,174,940 -  

9.   นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม ไมมี ไมมี -  

10. นายยงศักดิ์ เอกปรัชญาสกุล ไมมี ไมมี -  

11. นายทนง โชติสรยุทธ 14,849,742** 12,629,070** 2,220,672 **รวมจำนวนหุน   

ของคูสมรส 

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

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

กรรมการผูมีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ ประกอบดวย กรรมการผูจัดการ และรองกรรมการผูจัดการ ลงลายมือ
ชื่อสองในสามและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ 

ขอบเขตหนาที่ และอำนาจการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯ มีขอบเขต
อำนาจหนาที่ในการตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังตอไปนี้ 

1. กำหนดวิสัยทัศน  ภารกิจ  และกลยุทธของบริษัทฯ  รวมถึงวัตถุประสงค  และเปาหมายทางการเงิน  เพื่อ
เพิ่มความมั่นคงและผลประโยชนที่สมดุล  และยั่งยืนของทุกฝายที่เกี่ยวของ  รวมทั้งเพิ่มมูลคาของผูถือหุน
อยางตอเนื่อง 

2. ปฏิบัติตามกฎหมาย  ขอกำหนด  และระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ  ตลอดจนมติผูถือหุน  

เพื่อรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ โดยมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจจะเกิดขึ้นกับผูมีสวนได
เสียทุกกลุม   

3. กำหนดแนวทางการบริหาร  และจัดการความเสี่ยงอยางครอบคลุม  เพื่อใหกระบวนการบริหารความเสี่ยง
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

4. จัดใหมีการจัดทำรายงานทางการเงิน  และการเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง  ชัดเจน  โปรงใส  นาเชื่อถือ  ตามกฎ
ระเบียบหนวยงานที่เกี่ยวของ 

5. ดูแลใหมีชองทางการสื่อสารกับผูถือหุน  และผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ  อยางเหมาะสม 
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6. ดูแลใหมีระบบหรือกลไกการจายคาตอบแทนผูบริหารระดับสูงที่เหมาะสม เพื่อกอใหเกิดแรงจูงใจในการ
ทำงาน 

7. พิจารณาอนุมัติวงเงินเพื่อทำธุรกรรมทางการเงิน  เชน วงเงินเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย, วงเงินเพื่อการ       
กูยืม โดยมิใหอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนที่คณะกรรมการมีสวนไดเสีย 

เวนแตเรื่องดังตอไปนี้  ซึ่งคณะกรรมการตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนดำเนินการ 

1. เรื่องที่กฎหมายกำหนดใหตองใชมติที่ประชุมผูถือหุน 

2. การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน  ซึ่งมีมูลคาของรายการที่ตองขออนุมัติที่ประชุมผูถือหุนตามกฎระเบียบ หรือ
ประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  เกี่ยวกับเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน 

3. การซื้อหรือขายสินทรัพยสำคัญซึ่งมีมูลคาของสินทรัพยของบริษัทฯ ที่ตองขออนุมัติที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้  
ตามกฎระเบียบหรือประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่องการไดมาหรือจำหนายไป  

ซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียน 

ทั้งนี้ไดมีการทบทวนขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ใหสอดคลองกับนโยบายการกำกับดูแล
กิจการที่ดี  (Good Corporate Governance Policy) 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี  กรรมการบริษัทจำนวน 10 ทาน  

จากทั้งหมดจำนวน 13 ทาน ไดผานการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), หลักสูตร Director 

Certification Program (DCP)  และหลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) ซึ่งทั้งสามหลักสูตร         
จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (Thai Institute of Directors) 

เลขานุการบริษัทฯ / เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายใหคุณ                 

วิบูลยศักดิ์ อุดมวนิช กรรมการเปนเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งเปนผูที่มีคุณวุฒิ และประสบการณที่เหมาะสม เปนผูรับผิดชอบ 

และทำหนาที่เลขานุการบริษัทฯ โดยมีหนาที่ในการดูแลใหบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และขอกำหนดที่เกี่ยวของ
กับบริษัทฯ และใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น 

ขอบเขตหนาที่ของเลขานุการบริษัทฯ 

1. ใหคำแนะนำเบื้องตนแกกรรมการเกี่ยวกับขอกฎหมาย ระเบียบขอบังคับและขอมูลตางๆ ของบริษัท และ
ติดตามใหมีการปฏิบัติตามอยางถูกตองและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก
กรรมการ 

2. จัดการประชุมผูถือหุน  และประชุมคณะกรรมการใหเปนไปตามกฎหมาย  ขอกำหนดที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ 

3. บันทึกรายงานการประชุมผูถือหุน  และการประชุมคณะกรรมการบริษัท  รวมทั้งติดตามใหมีการปฏิบัติตาม
มติที่ประชุมผูถือหุน  และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

4. ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศตางๆ  ใหเปนไปตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และหนวยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวของ 

5. สื่อสารกับผูถือหุน นักลงทุน หนวยงานกำกับดูแล รวมถึงการใหขอมูลสารสนเทศทั่วไปแกผูสนใจ และผูมีสวน
ไดเสีย 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่เสริมสรางประสิทธิภาพในการดำเนินการ  และการเพิ่มมูลคาใหองคกร  
ซึ่งจะกอใหเกิดประสิทธิผลตอ 

1. ความเชื่อมั่นและความนาเชื่อถือของรายงานทางการเงินเพิ่มมากขึ้น 
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2. ปรับปรุงหนาที่และกระบวนการของการตรวจสอบภายในและภายนอก และปรับปรุงใหการสื่อสารระหวาง
คณะกรรมการ  แผนกตรวจสอบภายใน และผูสอบบัญชีมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2550 คณะกรรมการตรวจสอบมจีำนวน 3 ทาน และมเีลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

1 ทาน ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระจำนวน 3 ทาน โดยในจำนวนนี้ มี 2 ทาน ที่มีความรูความเขาใจ  หรือมี
ประสบการณดานบัญชีหรือการเงินโดยตรง ดังรายชื่อตอไปนี้ 

ชื่อ-นามสกุล ตำแหนง 

1. นายสาโรช ล้ำเลิศประเสริฐกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และมีประสบการณดานบัญชีการเงิน 

2. นายประวิทย ตันติวศินชัย กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และมีประสบการณดานบัญชีการเงิน 

3. นายไพรัช สิฏฐกุล กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 

โดยมี นายวชิรธรรม  ศิริอาชาวัฒนา  ผูจัดการแผนกตรวจสอบภายใน  เปนเลขานุการ 

ขอบเขตหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. สอบทานรายงานทางการเงนิประจำไตรมาส  และประจำปของบรษิทัฯ  กอนนำเสนอตอคณะกรรมการบรษิทัฯ 

2. ทบทวนประสิทธิผลและความพอเพียงของกระบวนการบริหารความเสี่ยง  และระบบการควบคุมภายใน 

3. ทบทวนประสิทธิผลและความเพียงพอของการตรวจสอบภายใน และประเมินผลการปฏิบัติงานของผูตรวจ
สอบภายใน 

4. ดแูลใหการดำเนนิงานของบรษิทัฯ เปนไปตามพระราชบญัญตัแิละกฎระเบยีบหรอืประกาศของตลาดหลกัทรพัย 
แหงประเทศไทย 

5. ดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และพิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิด              

รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหมีความโปรงใสและถูกตอง 

6. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี  และประเมินผลการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี 

7. ดูแลใหคำปรึกษาและคำแนะนำในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงทั้งบริษัทฯ 

8. เสนอแนวปฏิบัติดานการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

9. ทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากล  และเสนอแนะ
ตอคณะกรรมการ 

10. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย 

กรรมการตรวจสอบมีการประชุมอยางสม่ำเสมอไตรมาสละครั้ง รวมกับผูสอบบัญชีภายนอก และฝายบัญชี และมี
การรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ นอกจากนั้น กรรมการตรวจสอบสามารถประชุมรวมกับฝายบัญชี ฝายตรวจสอบ
ภายในไดโดยไมมีกรรมการบริหารเขารวมประชุม แตอยูภายใตการรับรูของกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน แตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ  มีหนาที่สรรหาและ
คัดเลือกบุคคลเขาดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทฯ  และติดตามแผนสืบทอดตำแหนงเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสำหรับ
การดำรงตำแหนงผูบริหารระดับสูง  และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ  หรือเพื่อเสนอตอที่ประชุม             

ผูถือหุนแลวแตกรณี  นอกจากนี้ยังมีหนาที่รวมกันพิจารณาทบทวนการกำหนดผลตอบแทนใหกับกรรมการ, กรรมการ
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ชุดยอยและผูบริหารของบริษัทโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ  ประเภท  ขนาด  เพื่อใหสอดคลองกับอุตสาหกรรม
เดียวกัน  รวมถึงคาตอบแทนกรรมการที่ควรมีอัตราเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ  และการเติบโตทางผลกำไรของ
บริษัท ตลอดจนภาระหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ, กรรมการชุดยอย  และผูบริหารของบริษัทเพื่อเสนอตอที่
ประชุมผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีจำนวน 3 ทาน             

ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระจำนวน 2 ทาน และกรรมการจำนวน 1 ทาน  ดังนี้ 

ชื่อ-นามสกุล ตำแหนง 

1. นายสมบูรณ  ชินสวนานนท ประธานกรรมการสรรหา กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร และเปนกรรมการอิสระ 

2. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน  กรรมการ กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร และเปนกรรมการอิสระ 

3. นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการ กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร 

 ขอบเขตหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน   

1. ทำหนาที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเขาดำรงตำแหนงกรรมการบริษัท  กรรมการผูจัดการ  ติดตามแผน
สืบทอดตำแหนงเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหนงผูบริหารระดับสูง  เมื่อครบวาระหรือมี
ตำแหนงวางลง 

2. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑการสรรหากรรมการบริษัท  กรรมการผูจัดการ  เพื่อใหเกิดความโปรงใส 

3. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑการเสนอรายชื่อบุคคลผูมีคุณสมบัติ  เปนการลวงหนาจากผูถือหุนสวนนอย  

เพื่อการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเปนธรรม  และเทาเทียมกัน 

4. มีอำนาจเรียกเอกสารและบุคคลตางๆ ที่เกี่ยวของ  เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณา 

5. เสนอนโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนสำหรับกรรมการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหารระดับสูง           
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  คณะกรรมการชุดตางๆ ที่คณะกรรมการแตงตั้ง และพนักงาน 

6. พิจารณากำหนดคาตอบแทนประจำปของกรรมการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหารระดับสูง ที่ปรึกษาคณะ
กรรมการ คณะกรรมการชุดตางๆ ที่คณะกรรมการแตงตั้ง และพนักงาน 

7. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย  

ทั้งนี้ ไดกำหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ตองการสรรหาทดแทน  

เพื่อใหมีองคประกอบและคุณสมบัติตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ และกำหนดวิธีการเสนอรายชื่อผูมี
คุณสมบัติ รวมถึงวิธีการเสนอรายชื่อผูมีคุณสมบัติเปนการลวงหนาจากผูถือหุนสวนนอย 

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนสรุปผลการสรรหา และเสนอชื่อผูมีความเหมาะสมที่จะเปน
กรรมการบริษัทฯ พรอมเหตุผลประกอบและนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ 

3. คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเหมาะสมตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทนนำเสนอ เพื่อเสนอรายชื่อตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ไดกำหนดวิธีการเสนอรายชื่อผูมีคุณสมบัติเปนการลวงหนาจาก
ผูถือหุนสวนนอย  สรุปไดดังนี้ 

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

2. ผูถูกเสนอรายชื่อ  จะตองมีคุณสมบัติถูกตองและไมตองหามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด, กฎหมายหลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพย  และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 

3. เลขานกุารบรษิทัฯ เสนอรายชือ่ตอคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน เพือ่พจิารณาความเหมาะสม
ตอไป 

ในป พ.ศ. 2550  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง และมีการรายงาน
ตอคณะกรรมการบริษัทฯ 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทนกรรมการของบริษัทจำนวน 1 ทาน จากทั้งหมดจำนวน 3 ทาน ไดผานการอบรมหลักสูตร Role of the 

Compensation Committee (RCC) ซึ่งจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors)   

ผูบริหารของบริษัทผูบริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีทั้งหมด 12 ทาน  ดังนี้ (ผูบริหารลำดับที่ 1- 8 เปนผูบริหาร
ตามนิยามในประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต.) 

ชื่อ-นามสกุล ตำแหนง 

1. นายทนง  โชติสรยุทธ กรรมการและกรรมการผูจัดการ กรรมการผูมีอำนาจลงนาม 

2. นายวิบูลยศักดิ์  อุดมวนิช กรรมการ, รองกรรมการผูจัดการ, กรรมการผูมีอำนาจลงนาม                          

และเลขานุการบริษัท 

3. นายพงษศักดิ์  ศิวะภัทรกำพล กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ กรรมการผูมีอำนาจลงนาม 

4. นางมณฑลี  โชติสรยุทธ ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร 

5. นางกาญจนา  เจริญวงษ ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานขายและจัดจำหนาย 

6. นางนุชนารถ  กองวิสัยสุข ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานวารสาร 

7. นางสาวสจิพัฒน  พุมพึ่งพุทธ ผูอำนวยการฝายการเงิน 

8. นางสาวอารี  แซอึ้ง ผูอำนวยการฝายบัญชี 

9. นายสันต  สิมะสุวรรณรงค ผูอำนวยการฝายวิจัยและพัฒนาทางวิศวกรรม 

10. นายวิโรจน  ลักขณาอดิศร ผูอำนวยการฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร 

11. นายอภิชิต  สวนอนันตภูมิ ผูอำนวยการฝายโลจิสติกส 

12. นายเอกสิทธิ์  วิวัฒนาประสิทธิ์ ผูอำนวยการฝายการจัดการสารสนเทศเชิงกลยุทธ 
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      รายงานการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพยของผูบริหารในป พ.ศ. 2550 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 

ชื่อ-นามสกุล 

จำนวนหุน 

หมายเหตุ 

 31 ธ.ค. 2550 31 ธ.ค. 2549 
จำนวนหุน เพิ่ม 

(ลด) 
ระหวางป (หุน) 

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

นางมณฑลี  โชติสรยุทธ 

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

3. นายพงษศักดิ์ ศิวะภัทรกำพล 10,850,842   9,807,330 1,043,512  

4. นางมณฑลี  โชติสรยุทธ - - - **ไดนำจำนวนหุนไปรวมกับ

คูสมรส 

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

6. นางนุชนารถ  กองวิสัยสุข 1,533,800              ไมมี 1,533,800               

7. นางสาวสจิพัฒน  พุมพึ่งพุทธ 143,840 ไมมี 143,840  

8. นางสาวอารี  แซอึ้ง ไมมี ไมมี -  

ขอบเขตหนาที่และอำนาจการอนุมัติของกรรมการผูจัดการ   

กรรมการผูจัดการของบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินงานแทนคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องดังนี้ 

1. บริหารกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคและขอบังคับ  ตลอดจนระเบียบอำนาจดำเนินการ  
และมติที่ออกโดยที่ประชุมคณะกรรมการ  และใหมีอำนาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางของบริษัทฯ และ
ในการบริหารกิจการ  กรรมการผูจัดการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการ 

2. จาง  บรรจุ  แตงตั้ง  ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจาง  และใหพนักงานหรือลูกจางพนสภาพ  รวมตลอด
ทั้งการเลื่อนหรือปรับคาจางของพนักงาน  แตไมรวมถึงพนักงานหรือลูกจาง  ซึ่งคณะกรรมการหรือระเบียบ
ขอบังคับกำหนดใหคณะกรรมการเปนผูจาง  บรรจุ  แตงตั้ง  ลงโทษทางวินัย  หรือเลิกจาง 

3. กำหนดเงื่อนไขในการทำงานของพนักงานและลูกจาง  ออกคำสั่งหรือประกาศกำหนดวิธีการบริหารงานและ
การดำเนินกิจการของบริษัทฯ โดยไมขัดหรือแยงกับระเบียบของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการ  หรือ
กฎหมายแรงงาน  หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

4. ดำเนินกิจการใดๆ ตามระเบียบบริษัทฯ และมติคณะกรรมการ  รวมทั้งกำหนดหนาที่ใหพนักงานและลูกจาง
ของบริษัทฯ ระดับตางๆ ปฏิบัติตาม 

5. มีอำนาจกระทำการแทนและผูกพันบริษัทฯ ในการลงนามทำสัญญาอนุญาตใหใชลิขสิทธิ์ตางๆ  และสัญญา
อื่นใดที่เกี่ยวของกับลิขสิทธิ์  โดยใชความระมัดระวังตามสมควร  เพื่อมิใหมีการละเมิดลิขสิทธิ์ของผูอื่น 

6. กิจการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก  ใหกรรมการผูจัดการ  และกรรมการผูมีอำนาจลงนาม  มีอำนาจกระทำการ
แทนและผูกพันบริษัทฯ ไดในขอบเขตแหงอำนาจหนาที่ที่ระบุไวในขอ 1  เวนแตรายการที่กรรมการผูจัดการ
และกรรมการผูมีอำนาจลงนามอาจมีความขัดแยง  มีสวนไดเสีย  หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับ 

บริษัทฯ หรือบริษัทยอย  จะกระทำไดตอเมื่อไดรับมติที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการอิสระเขารวม
ประชุมดวยเทานั้น  เพื่อการนี้กรรมการผูจัดการ  และกรรมการผูมีอำนาจลงนาม  จะมอบอำนาจใหบุคคล
ใดกระทำกิจการเฉพาะอยางแทนก็ได 
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7. เมื่อกรรมการผูจัดการไมอยู  หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  หากเปนงานประจำวันตามปกติโดยทั่วไปให
รองกรรมการผูจัดการ  เปนผูพิจารณาอนุมัติแทนตามความจำเปนและเหมาะสม  แลวรายงาน  หรือเสนอ
กรรมการผูจัดการโดยตรงในภายหลัง  นอกเหนือจากนั้น  ใหเสนอตอประธานกรรมการเปนผูพิจารณา
อนุมัติ  หรือในกรณีที่ตำแหนงกรรมการผูจัดการวางลง  และยังไมมีการแตงตั้งกรรมการผูจัดการคนใหม  
ใหคณะกรรมการเปนผูแตงตั้งผูรักษาการแทน  โดยอาจจะคัดเลือกจากกรรมการหรือผูถือหุน ทานใดทาน
หนึ่งก็ได  ซึ่งมีคุณสมบัติ  และไมมีลักษณะตองหามตามขอบังคับของบริษัทฯ 

8. การอนุมัติรายการที่เกินวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด จะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามขอบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกำหนด 

คณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 

พ.ศ. 2535 และไมมีลักษณะตองหามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเกี่ยวกับเรื่อง      
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม  

การสรรหากรรมการและผูบริหาร 

การคัดเลือกบุคคลที่จะไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงกรรมการและผูบริหาร  ดำเนินการดังนี้ 

องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ตามขอบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการของบริษัทมีไม
นอยกวา 5 คน  และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด  ตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร 

การสรรหากรรมการ วิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอรายชื่อเปนกรรมการ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ตองการสรรหาทดแทน  

เพื่อใหมีองคประกอบและคุณสมบัติตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ  และกำหนดวิธีการเสนอรายชื่อผูมี
คุณสมบัติ  รวมถึงวิธีการเสนอรายชื่อผูมีคุณสมบัติเปนการลวงหนาจากผูถือหุนสวนนอย 

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนสรุปผลการสรรหา  และเสนอชื่อผูมีความเหมาะสมที่จะเปน
กรรมการบริษัทฯ พรอมเหตุผลประกอบและนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ 

3. คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเหมาะสมตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทนนำเสนอ  เพื่อเสนอรายชื่อตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

การเลือกตั้งกรรมการในการประชุมสามัญประจำป  

ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ที่ประชุมผูถือหุนจะเลือกตั้งกรรมการ โดยใหนับวาผูถือหุนมีคะแนนเสียง
เทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง และผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงของตนที่มีอยูทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ
หลายคนเปนกรรมการก็ได 

บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบสูงสุดตามลำดับลงมา  เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจำนวน
กรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น  ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา  มีคะแนนเสียงเทากันเกิน
จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น  ใหเลือกโดยวิธีจับสลาก  เพื่อใหไดจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น 

ในการประชุมสามัญประจำปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตำแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา ถาจำนวนกรรมการที่จะ
แบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได  ก็ใหออกโดยจำนวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 

หามมิใหกรรมการประกอบกิจการ  เขาเปนหุนสวน  หรือเขาเปนผูถือหุนในนิติบุคคลอื่น  ที่มีสภาพอยาง
เดียวกัน  และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ เวนแตจะแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง 
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กรรมการตองแจงใหบริษัทฯ ทราบโดยไมชักชา  หากมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทำกับบริษัทฯ หรือถือหุน  หรือหุน
กูเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ 

กรรมการ 2 ใน 3 ทาน ที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ  ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราในเอกสาร
สำคัญของบริษัทฯ จึงจะมีผลผูกพันกับบริษัทฯ ได  คณะกรรมการสามารถกำหนดชื่อกรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพัน
พรอมประทับตราในเอกสารสำคัญของบริษัทฯ 

องคประกอบ และการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  โดยแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

องคประกอบ และการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  คณะกรรมการบริษัทฯ เปน
ผูแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  โดยแตงตั้งจากกรรมการ 

กรรมการที่เปนตัวแทนของผูถือหุนรายใหญ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550  บริษัทฯ มีกรรมการที่เปน
ตัวแทนจากผูถือหุนรายใหญ จำนวน 2 ทาน  โดยเปนตัวแทนจาก บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) 

  

คาตอบแทนกรรมการ และผูบริหาร  

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาผลตอบแทน
สำหรับกรรมการ และผูบริหาร โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร สภาพ
แวดลอม สภาวะเศรษฐกิจ และสอดคลองเปรียบเทียบไดกับบริษัทในธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน อนึ่งคาตอบแทนของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย ไดขออนุมัติคาตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนแลว 

(ก) คาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ  ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 

2550 มีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ แยกเปนดังนี้ 

คาตอบแทนรายเดือน ประกอบดวย 

•  ประธานกรรมการ เดือนละ 15,000 บาท  

•  กรรมการอิสระ และกรรมการ เดือนละ 10,000 บาท  

คาเบี้ยประชุม เฉพาะกรรมการที่มาประชุม อนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการชุดยอย 

คณะกรรมการอาจมีมติ แสดงความประสงคไมขอรับเบี้ยประชุมสำหรับครั้งนั้นๆ ได โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจและมติของ
กรรมการ  

•  เบี้ยประชุมประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งละ 20,000 บาท/คน 

•  เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งละ 10,000 บาท/คน  

•  เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดยอย  

-  ประธานคณะกรรมการชุดยอย ครั้งละ 10,000 บาท/คน 

-  คณะกรรมการชุดยอย ครั้งละ 7,000 บาท/คน 

เงินบำเหน็จกรรมการ ประจำป 2549 ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน   

พ.ศ. 2550  มีมติอนุมัติบำเหน็จกรรมการ สำหรับป 2549 ในวงเงินไมเกิน 2,640,000 บาท  
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คาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ในฐานะกรรมการประจำป พ.ศ. 2550 รวมจำนวน 13 ทาน  มีรายละเอียดดังนี้                                             

 (หนวย : บาท) 

รายชื่อกรรมการ                            
ที่ไดรับคาตอบแทน 

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน คาตอบแทน  
ที่ไมเปน 
ตัวเงิน 

รวม คาเบี้ย
ประชุม 

คาบำเหน็จ 
เงินประจำ
ตำแหนง 

คาตอบแทน  
อื่นๆ 

1. นายสมบูรณ ชินสวนานนท 110,000 250,000 180,000 - - 540,000 

2. นายสาโรช ล้ำเลิศประเสริฐกุล 100,000   240,000 120,000 - - 460,000 

3. นายประวิทย ตันติวศินชัย 78,000 220,000 120,000 - - 418,000 

4. นายไพรัช สิฏฐกุล 68,000 220,000 120,000 - - 408,000 

5. นายวัฒนา เชียงกูล 50,000 190,000 120,000 - - 360,000 

6. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน 47,000 190,000 120,000 - - 357,000 

7. นายคเชนทร เบญจกุล 50,000 190,000 120,000 - - 360,000 

8. รศ.ยืน ภูวรวรรณ 50,000 190,000 120,000 - - 360,000 

9. นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม 47,000 190,000 120,000 - - 357,000 

10. นายยงศักดิ์ เอกปรัชญาสกุล 50,000 190,000 120,000 - - 360,000 

11. นายทนง โชติสรยุทธ 50,000 190,000 120,000 - - 360,000 

12. นายวิบูลยศักดิ์ อุดมวนิช 50,000 190,000 120,000 - - 360,000 

13. นายพงษศักดิ์ ศิวะภัทรกำพล 50,000 190,000 120,000 - - 360,000 

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

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

 (หนวย : บาท) 

คาตอบแทน 
ป 2550 ป 2549 ป 2548 

จำนวนราย จำนวนเงิน จำนวนราย จำนวนเงิน จำนวนราย จำนวนเงิน 

คาบำเหน็จ 13 2,640,000 13 2,200,000 13 1,810,000 

คาตอบแทนกรรมการ 13 2,420,000 13 2,384,000 13 1,793,670 

                รวม  5,060,000  4,584,000  3,603,670 

คาตอบแทนเฉลี่ยตอคนตอป  389,230 - 352,615  277,436 

คาตอบแทนเฉลี่ยใน
อุตสาหกรรมเดียวกันตอคน

ตอป(1) 
 N/A - 455,545(2)  714,722 

(1) ขอมูลคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร คาเฉลี่ยคาตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกัน สำรวจโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2) ในป พ.ศ. 2549 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดจัดกลุมอุตสาหกรรมใหม มีผลใหบริษัทฯ เปลี่ยนจากกลุมอุตสาหกรรม สิ่งพิมพ เปน สื่อและสิ่งพิมพ                    
โดยจำนวนบริษัทจดทะเบียนในกลุมมีจำนวนที่เปลี่ยนแปลงไป 
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(ข) คาตอบแทนผูบริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะเปนผูประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ เพื่อนำ
ไปใชในการพิจารณากำหนดคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการ ตามหลักเกณฑที่กำหนด ซึ่งผลการประเมินกรรมการ  
ผูจัดการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จะเสนอใหคณะกรรมการไดพิจารณารับทราบและเห็นชอบอีก
ครั้งหนึ่ง 

คาตอบแทนผูบริหารระดับสูง  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะกำหนดหลักเกณฑ และ
โครงสรางคาตอบแทนผูบริหาร ซึ่งพิจารณาเปนไปตาม หลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด ทั้งยัง
สอดคลองกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการบริหารงานของผูบริหารแตละทาน โดยกรรมการผูจัดการจะเปน
ผูพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดคาตอบแทนรายบุคคล และการปรับอัตราเงินเดือนประจำปของผูบริหารระดับสูง 
พรอมทั้งรายงานคาตอบแทนที่เหมาะสมตอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ 

เพื่อรับทราบอีกครั้ง 

คาตอบแทนกรรมการบริษัทที่เปนผูบริหาร และผูบริหารของบริษัท จำนวน 4 รายแรกตอจากกรรมการ        
ผูจัดการ และผูบริหารทุกรายที่อยูในลำดับขั้นเดียวกับผูบริหารรายที่ 4 โดยไมรวมผูอำนวยการฝายการเงิน และ             
ผูอำนวยการฝายบัญชี รวมจำนวน 6 ทาน  แสดงในตารางตอไปนี้ 

รายการ 

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน คาตอบแทนที่ไมเปนตัวเงิน 

จำนวนราย 
(หนวย) 

จำนวนเงินรวม 
(บาท) 

จำนวนราย 
(หนวย) 

จำนวนเงินรวม 
(บาท) 

เงินเดือน 6 14,272,706 - - 

โบนัส 6 4,745,563 - - 

คาตอบแทนอื่น :-     

-  เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 6 710,076 - - 

-  คาพาหนะ 6 720,000 - - 

-  ผลตางระหวางราคาตลาดกับราคาใชสิทธิซื้อ              
หุนสามัญ (ESOP) ที่ใชในป  พ.ศ. 2550 - - 6 27,301,730 

รวม 20,448,345  27,301,730 

นโยบายการจายเงินปนผล   

บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสียหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัทฯ ตั้งแตรอบปบัญชี ป 2534 เปนตนไป โดยเสนอใหมีการจาย
เงินปนผลประจำป  ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำปถัดจากปที่ดำเนินการ 

การจายเงินปนผลของบริษัทฯ ในชวงระยะเวลา 3 ปที่ผานมา สามารถดูไดจากหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

ขอที่ 16 
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คณะกรรมการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

ซึ่งประกอบดวยกรรมการบริษัทฯ จำนวน 3 ทาน โดยมี นายสมบูรณ  ชินสวนานนท กรรมการอิสระเปนประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน นายวรสิทธิ์  โภคาชัยพัฒน กรรมการอิสระ และ นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม 

กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร โดยในป พ.ศ. 2550 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนไดประชุมรวมทั้งสิ้น  

2 ครั้ง  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน มีขอบเขต  หนาที่  และความรับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไดแก การกำหนดวิธีการ ทำหนาที่สรรหา กรรมการ กรรมการผูจัดการ พรอมทั้งจัดทำ
แผนการสืบทอดตำแหนง และกำหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน  

สำหรับการสรรหากรรมการ ผูบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนไดดำเนินการสรรหา          
คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกำหนด และไมขัดตอขอกำหนดของหนวยงาน
กำกับดูแล ในป พ.ศ.  2550 คณะกรรมการสรรหาฯ ไดพิจารณา  เสนอตอวาระการเปนกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ เพื่อ
ใหคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณา นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ยังเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยเสนอรายชื่อผู
มีคุณสมบัติ เปนการลวงหนาจากผูถือหุนสวนนอย ผานทางชองทางติดตอของบริษัทฯ เพื่อใหคณะกรรมการสรรหาได
พิจารณา 

สำหรับการพิจารณาผลตอบแทน ของคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ซึ่งไดเปดเผยรายละเอียดในรายงาน
ประจำป ในหัวขอคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ไดพิจารณาให
สอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบ สภาพแวดลอม สภาวะเศรษฐกิจ และอางอิงกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน  

 

                                                นายสมบูรณ  ชินสวนานนท  

                                ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

                                                     9  มีนาคม  2551 
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คณะกรรมการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) มีมติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ทาน  

โดยมี นายสาโรช ล้ำเลิศประเสริฐกุล เปนประธานกรรมการตรวจสอบ นายประวิทย ตันติวศินชัย และนายไพรัช สิฏฐกุล 

เปนกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบแตละทานไมไดเปนกรรมการบริหารหรือพนักงานของบริษัท และมี
นายวชิรธรรม ศิริอาชาวัฒนา  เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระ ตามขอบเขตอำนาจหนาที่ โดยไดรับความรวมมือจาก 

กรรมการอิสระ ฝายบริหาร ผูสอบบัญชี ฝายบัญชี และแผนกตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ ตระหนักถึง
ความสำคัญของการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใหบริษัทฯ มีการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได และมีการกำกับดูแล
กิจการที่ดี ตลอดจนการรายงานทางการเงินที่มีความถูกตอง เชื่อถือได 

ในรอบป พ.ศ. 2550 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมตามวาระจำนวน 5 ครั้ง นอกจากนี้กรรมการตรวจ
สอบไดจัดใหมีการประชุมกันเองระหวางกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และผูบริหารระดับสูงทางดานบัญชี การเงิน 

และตรวจสอบภายใน โดยไมมีกรรมการบริหารเขารวมประชุม แตอยูภายใตการรับรูของกรรมการบริหาร จำนวน 2 ครั้ง   
โดยมีประเด็นที่มีสาระสำคัญดังนี้  

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำป พ.ศ. 2550  คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทาน
งบการเงินรายไตรมาส  และงบการเงินประจำป พ.ศ. 2550   ของบริษัทกอนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อใหมั่นใจ
ไดวางบการเงินของบริษัท ไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป  รวมถึงการเปดเผยขอมูลในงบการเงินอยาง
ถูกตอง  เพียงพอ และทันเวลา โดยไดประชุมรวมกับผูสอบบัญชี  ฝายบริหาร  ฝายบัญชี  และแผนกตรวจสอบภายใน 

ของบริษัทฯ  เพื่อพิจารณางบการเงินรายไตรมาส  และงบการเงินประจำป  เพื่อสอบถามความถูกตองครบถวน  และ
การเปดเผยขอมูลที่เพียงพอ  ตลอดจนรายการปรับปรุงตางๆ ที่กระทบตองบการเงิน ที่เปนสาระสำคัญ 

2. สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี  คณะกรรมการตรวจสอบไดกำกับดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียง
พอและโปรงใส  การปฏิบัติตามขอกำหนดของหนวยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวของ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได
ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี  และการสงเสริมใหบริษัทฯ มีบรรษัทภิบาล  การบริหารจัดการที่ดี  โปรงใส  

และสามารถตรวจสอบได  เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุน  หนวยงานกำกับดูแล  ผูมีสวนไดเสีย  และกอใหเกิด
การเชื่อมโยงทางความคิดที่จะผลักดันใหเกิดประโยชนรวมกัน  

3. สอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง  คณะกรรมการตรวจสอบไดกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของบริษัท  เพื่อใหมั่นใจไดวาความเสี่ยงตางๆ ของบริษัทฯ  อยูในระดับที่ยอมรับได  โดยคณะกรรมการตรวจสอบได
สอบทานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำป พ.ศ. 2550  และรับทราบการดำเนินการบริหารความเสี่ยง            
เปนระยะๆ 

4. กำกับดูแลระบบการควบคุมภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบไดกำกับดูแลใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี  
และมีประสิทธิภาพเพียงพอในการใชทรัพยากร  ดูแลปองกันทรัพยสิน  ลดความเสียหาย  การทุจริต  และมีความเชื่อถือ
ไดของขอมูลทางการเงิน  โดยผูสอบบัญชีไดเสนอความเห็นที่สอดคลองกันวาไมพบประเด็นขอบกพรองที่เปนสาระ
สำคัญ  ที่มีผลกระทบตองบการเงิน 
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                                             นายสาโรช  ล้ำเลิศประเสริฐกุล   

                                             ประธานกรรมการตรวจสอบ 

                                                     17  มีนาคม  2551 

5. กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานแผนการตรวจสอบประจำป            
พ.ศ. 2550 อัตรากำลัง  รับทราบรายงานการปฏิบัติงานของแผนกตรวจสอบภายใน และเสนอแนวทางปรับปรุงแกไข
ระบบการควบคุมภายในที่มีจุดออน  เพื่อใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจ
สอบไดรวมสอบทานแผนการตรวจสอบประจำป พ.ศ. 2551  ซึ่งกำหนดบนพื้นฐานของการตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจ
จะเกิดขึ้นที่จะมีผลกระทบตองบการเงิน  และการดำเนินงานของบริษัทเปนหลัก  ซึ่งไดรวมถึงแผนการตรวจสอบระบบ
คอมพิวเตอร  และระบบขอมูลสารสนเทศทางบัญชีและทางการเงิน  และครอบคลุมประเด็นอื่นๆ ที่จะมีผลกระทบตอการ
ดำเนินงาน 

6. สอบทานนโยบายทางบัญชีการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานนโยบายทางบัญชีการเงิน รวมกับ
กรรมการอิสระ ผูบริหาร ฝายบัญชีและการเงิน แผนกตรวจสอบภายใน เพื่อทบทวนนโยบาย และการปฏิบัติทางดาน
บัญชี การประมาณการ และกำหนดตัวชี้วัดตางๆ เพื่อใหสามารถวัดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไดชัดเจนยิ่งขึ้น 

7. คัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี  พิจารณา
ความเปนอิสระของผูสอบบัญชี  และกำหนดคาตอบแทนที่เหมาะสม  เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ ใหขออนุมัติตอ
ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนแตงตั้งเปนผูสอบบัญชี  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา  การจัดทำและเปดเผยขอมูลทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกตอง       
ครบถวน เชื่อถือได และบริษัทฯ ไดปฏิบัติตามขอกำหนดตางๆ ของหนวยงานกำกับดแูล นอกจากนั้น ระบบการควบคุม
ภายในของบริษัท  ไมมีรายการที่กระทบตอบริษัทที่เปนสาระสำคัญ  และไดรายงานผลตอคณะกรรมการบริษัทฯ แลว 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือก และเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอ
อนุมัติตอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน ใหแตงตั้งผูสอบบัญชี บริษัทสำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เปนผูสอบบัญชีของ 
บริษัทฯ ในป พ.ศ. 2551 
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ปจจัยที่อาจทำใหเกิดความเสี่ยงตอการลงทุนของผูลงทุน  หรือไดรับผลกระทบตอผูออกหลักทรัพย  มีดังนี้ 

ความเสี่ยงจากขอขัดของของศูนยกระจายสินคา  สินคาสวนใหญที่จำหนายในเครือขายรานซีเอ็ดบุค 

เซ็นเตอร  และสินคาที่บริษัทฯ รับจัดจำหนายไปใหรานหนังสืออื่น ถูกสงจากศูนยกระจายสินคาของบริษัท ศูนยกระจาย
สินคาจึงเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญของการดำเนินธุรกิจ กรณีมีความเสียหายที่เกิดกับศูนยกระจายสินคา จากภัย
ธรรมชาติ  อุบัติเหตุ  หรือจากเหตุอื่นๆ ยอมมีผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจของบริษัท 

บริษัทฯ จึงไดประกันความเสียหายของทรัพยสินและสินคาของบริษัทฯ ไวอยางครอบคลุม เพื่อลดความเสี่ยงที่
คาดไมถึงเกี่ยวกับภัยตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับศูนยกระจายสินคา  ในกรณีที่ศูนยกระจายสินคาเกิดความขัดของใดๆ ขึ้น 

บริษัทฯ สามารถบรรเทาปญหาได  โดยใหสำนักพิมพหรือผูจัดจำหนายหนังสือจัดสงสินคามายังศูนยกระจายสินคา
ชั่วคราว  แลวสงผานตรงไปยังรานสาขาได  

ความเสี่ยงเกี่ยวกับสินคาสูญหาย ในฐานะที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจคาปลีกรานหนังสือที่มีจำนวนสาขามากกวา 
250 สาขาทั่วประเทศ จึงประสบปญหาสินคาสูญหายทั้งจากการขโมยหนังสือ และสาเหตุอื่นๆ เชนเดียวกับธุรกิจคาปลีก
โดยทั่วไป 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการปองกันและดูแลปญหาสินคาสูญหาย  จึงไดดำเนินการติดตั้งระบบกลอง
โทรทัศนวงจรปด (CCTV) มาตั้งแตปลายไตรมาส 4 ของป พ.ศ. 2549 เปนตนมา  และจัดตั้ง แผนกปองกันการสูญเสีย 

(Loss Prevention Department หรือ LPD)  ขึ้นมา เพื่อกำหนดมาตรการตางๆ และดำเนินการ เพื่อลดสินคาสูญหาย
เปนการเฉพาะ  สงผลใหมูลคาสินคาสูญหายที่สาขาในป พ.ศ. 2550 ลดลงอยางมีนัยสำคัญ 

ความเสี่ยงจากความผิดพลาด หรือขัดของ ของระบบคอมพิวเตอร และระบบขอมูลสารสนเทศ บริษัท ฯ 

ไดติดตั้งระบบคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศตางๆ ในระบบงานของบริษัทฯ โดยครอบคลุม เชน ระบบการขาย       

หนาราน ระบบบริหารศูนยกระจายสินคา ระบบจัดซื้อ ระบบบัญชีการเงิน เปนตน ซึ่งระบบคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 

ถือเปนปจจัยสำคัญที่ชวยผลักดันใหบริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นความผิดพลาดหรือ
ขัดของของระบบคอมพิวเตอรและระบบขอมูลสารสนเทศ  จึงอาจมีผลกระทบตอการบริหารจัดการได 

ดังนั้น  เพื่อลดผลกระทบจากความผิดพลาด หรือขัดของ ของระบบคอมพิวเตอรและระบบขอมูลสารสนเทศทั้งที่
สาขา  ศูนยกระจายสินคา และสำนักงานใหญ  บริษัทฯ จึงไดจัดใหมีระบบปองกัน และสำรองขอมูลตามมาตรฐานซึ่งเปน
ที่ยอมรับโดยทั่วไป  ตลอดจนเตรียมแผนการปองกันภัยตางๆ และแผนสำรอง รวมถึงการฝกซอมแผนปองกันอยาง
สม่ำเสมอ 

ความเสี่ยงทางดานชองทางการจัดจำหนาย  ชองทางการจำหนายที่สำคัญสวนหนึ่งของบริษัทฯ มาจากการ
เปดรานหนังสือของตนเองชื่อ ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และเครือขาย ตามศูนยการคาชั้นนำ และซูเปอรเซ็นเตอรทั่วไป ทั้งใน
กรุงเทพฯ และตางจังหวัด  ซึ่งมีรายไดประมาณ 82% ของรายไดรวมของบริษัทฯ ในป พ.ศ. 2550 

บริษัทฯ จึงกระจายความเสี่ยงโดยการที่มิไดผูกมัด หรือเปดทำการเฉพาะศูนยการคาใดศูนยการคาหนึ่ง แตเปด
กระจายอยูหลายกลุมผูประกอบการ โดยสวนใหญทำสัญญาเชาระยะยาว หรือเซงพื้นที่ เพื่อใหมีเสถียรภาพเรื่อง          
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พื้นที่ขายในระดับหนึ่ง ดังนั้น หากปใดศูนยการคาหรือซูเปอรเซ็นเตอรรายใดประสบปญหา  หรืออยูในภาวะใดๆ ที่ไม
สามารถเปดดำเนินการตอได  หรือมีนโยบายตอผูเชาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  รายไดของบริษัทฯ ก็จะไดรับผลกระทบ
ไมมากนัก 

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังไดประกันความเสียหายของทรัพยสินและสินคาในสาขาเหลานั้น ไวอยางครอบคลุม  

เพื่อลดความเสี่ยงที่คาดไมถึงเกี่ยวกับภัยตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น  

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เนื่องจากการที่บริษัทฯ ไดเซ็นสัญญาเปนตัวแทนจัด
จำหนายหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ (ELT) แตผูเดียวในประเทศไทยใหกับสำนักพิมพ Oxford University Press (OUP)  

และมีสิทธิการขายในประเทศกัมพูชา ลาว พมา และอินโดนีเซีย ดวย เพื่อชวยผลักดันการเรียนรูภาษาอังกฤษใน
ประเทศไทย และประเทศขางเคียง สงผลใหบริษัทฯ อาจประสบปญหา จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน           

อันเนื่องมาจากภาระผูกพันที่เกิดจากการซื้อหรือจำหนายสินคา ในสกุลเงินตราตางประเทศ ดังนั้นเพื่อเปนการลดความ
เสี่ยงของบริษัทฯ ใหอยูในระดับที่เหมาะสมและยอมรับไดนั้น บริษัทฯ มีนโยบายในการทำสัญญาซื้อขายเงินตราตาง
ประเทศลวงหนากับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง เพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในการจายชำระหนี้สินในรูป
เงินตราตางประเทศ โดยสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาที่เปดสถานะไว มีอายุไมเกิน 6 เดือน    

ความเสี่ยงเกี่ยวกับภาวะการขาดแคลนบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะดาน บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและ       
มีความสามารถเฉพาะดาน นับเปนทรัพยากรที่สำคัญที่สุด ในการผลิตหนังสือและวารสารเชิงวิชาการตางๆ รวมถึงการ
สรางสรรคผลงานอื่น  ในธุรกิจที่บริษัทฯ ดำเนินงาน  ซึ่งสวนใหญเปนธุรกจิบุกเบิก   

บริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของกลุมบุคลากรขางตน จึงไดจัดใหมีโครงการ การเสนอขายหลักทรัพยแก
กรรมการและพนักงาน (Employee Stock Option Program (ESOP)  )  ขึ้นมา เพื่อใหผลตอบแทนในรูปของหุนแก       
พนักงาน เปนการจูงใจใหพนักงานของบริษัทฯ มีกำลังใจในการสรางการเติบโตใหบริษัทฯ ในระยะยาว  โครงการนี้ไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใหออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
สามัญของบริษัทแกกรรมการ พนักงาน และผูรับชวงซื้อหลักทรัพย ในเดือนธันวาคม ป พ.ศ. 2544 โดยใบสำคัญแสดง
สิทธิดังกลาวหมดอายุในเดือนมกราคม ป พ.ศ. 2551   

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมุงมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรและทีมงานอยางตอเนื่อง  และสรางโอกาสในการเจริญเติบโต
ในหนาที่การงานของพนักงานที่ตองการเติบโตไปพรอมกับบริษัทฯ  รวมทั้งมีการพัฒนาวัฒนธรรมองคกรขึ้นมา เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของพนักงานใหดีขึ้น ทำงานไดอยางมีความสุขมากขึ้น  รวมทั้งปรับปรุงสวัสดิการดานตางๆ เชน         

การตรวจสุขภาพประจำป การประกันชีวิต  การประกันสุขภาพ  การประกันอุบัติเหตุ  และวงเงินคุมครองที่เกี่ยวของให
เพียงพอ  เพื่อสรางเสถียรภาพ และความมั่นคงใหแกพนักงาน  และครอบครัวมากขึ้น 

ความเสี่ยงทางดานการจำหนายสินคาที่ไมผานการอนุญาต และละเมิดลิขสิทธิ์หนังสือ เนื่องจากสินคา
บางอยาง เชน  เทป  CD และสิ่งพิมพ เปนสินคาที่มีกฎหมายที่เกี่ยวของควบคุมอยู  บางอยางตองขออนุญาตเพื่อ
จำหนายกอน  และบางอยางมีเรื่องลิขสิทธิ์มาเกี่ยวของ  ทำใหการผลิต  การจำหนายทั้งการขายปลีก และการขายสง  
ของบริษัทฯ ในสินคาเหลานั้น ตองระมัดระวังมากขึ้น  เพื่อไมใหผิดกฎหมาย และไมไปละเมิดลิขสิทธิ์ของผูอื่น   

การละเมิดลิขสิทธิ์ อาจเกิดจากการที่นักเขียนหรือสำนักพิมพ ไปคัดลอกบางสวน หรือดัดแปลงบางสวนในงาน
ของผูอื่นมาโดยรูเทาไมถึงการณ โดยที่บริษัทฯ ไมทราบมากอน  แลวมอบหมายใหบริษัทฯ เปนผูจัดพิมพ  และ / หรือ
จัดจำหนายให บริษัทฯ ในฐานะผูพิมพหรือผูจัดจำหนาย  อาจถูกฟองรองเรียกคาเสียหายจากเจาของลิขสิทธิ์ได  ดังนั้น  

จึงเปนสิ่งที่กองบรรณาธิการของบริษัทฯ และหนวยงานรับจัดจำหนายของบริษัทฯ ตองทำงานอยางรอบคอบและ
ระมัดระวังมากขึ้น ไมวาจะเปนการคัดเลือกตนฉบับที่จะนำมาผลิต หรือหนังสือที่จะรับมาจัดจำหนาย เพื่อไมใหเกิด
ปญหาละเมิดลิขสิทธิ์ผูอื่น นอกจากนั้น เพื่อลดโอกาสความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นดังกลาว บริษัทฯ จึงไดระบุในเงื่อนไข
สัญญา ที่ผูเขียนหรือเจาของหนังสือ จะตองเปนผูยืนยันวาผลงานของตนมิไดละเมิดลิขสิทธิ์ผูหนึ่งผูใด และหากมีปญหา
การละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้น จะยินยอมรับผิดชอบคาเสียหายทั้งหมดที่บริษัทฯ ตองจายจากการละเมิดดังกลาวดวย 

อยางไรก็ตาม ที่ผานมา ปญหาเหลานี้เกิดขึ้นนอยครั้ง และผลกระทบมีมูลคาที่ไมมีนัยสำคัญ 
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ความเสี่ยงในเรื่องผลิตภัณฑลาสมัย  หรือถูกสื่ออื่นทดแทน ในปจจุบันเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอร         
ไดรับการพัฒนาอยางรวดเร็ว จึงทำใหหนังสือในกลุมคอมพิวเตอร ซึ่งบริษัทฯ เปนผูนำตลาดดวยรายหนึ่ง มีอายุการขาย
สั้นลงกวาเดิม และเริ่มมีการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส เขามาแทนที่หนังสือบางประเภทและการใชงานบางรูปแบบ บริษัทฯ       

จึงปรับทิศทางโดยเนนการเลือกผลิตหนังสือที่มีอายุยาวและขายดี เปนสัดสวนมากขึ้น รวมทั้งไดจัดทำเว็บไซตชื่อ 

www.se-ed.com เพื่อใหผูที่สนใจไดทราบขาวสารหนังสือออกใหมไดรวดเร็วขึ้น 

อยางไรก็ตาม จากสถิติในตางประเทศ พบวาแมสื่ออิเล็กทรอนิกสจะพัฒนาอยางรวดเร็ว แตก็ยังตองใชเวลาอีก
นานพอสมควร กวาจะเริ่มมีน้ำหนักที่กระทบตอธุรกิจหนังสืออยางมีนัยสำคัญ ซึ่งเมื่อถึงเวลาดังกลาว บริษัทฯ ก็จะปรับ
ตัวรับกับกระแสดังกลาวไดทันทวงที  เพราะไดเตรียมโครงสรางพื้นฐานไวรองรับแลว 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขาดแคลนวัตถุดิบและสินคา กระดาษเปนวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตหนังสือ และ
การเปลี่ยนแปลงดานราคาแปรผันตามความตองการของตลาดและตามปริมาณการผลิต อยูตลอดเวลา แตเนื่องจาก
หนังสือที่บริษัทฯ ผลิต มีกลุมเปาหมายที่มีกำลังซื้อ และมีการศึกษา จึงทำใหบริษัทฯ สามารถใชนโยบายปรับราคา  
ตามสภาพตนทุนที่แทจริงไดเปนระยะๆ โดยไมไดรับผลกระทบมากนัก 

ในฐานะที่บริษัทฯ  มีบทบาทเปนทั้งสำนักพิมพ ผูรับจัดจำหนาย และผูคาปลีก บริษัทฯ จึงพยายามรักษาบทบาท
ความเปนกลางโดยขายหนังสือจากทุกสำนักพิมพที่มีความตองการของตลาด และกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจบน
พื้นฐานของจริยธรรมธุรกิจที่ดี ปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรม โดยมิใหผูมีสวนไดเสียทุกกลุมไดรับความเดือดรอน  

หรือไมเปนธรรมจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะทำใหบริษัท ไดรับการสนับสนุนจากเจาของสินคาสวนใหญใน
ระยะยาว และไมพึ่งพิงรายใดรายหนึ่งมากเกินไป 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการแขงขันในอุตสาหกรรมการพิมพ เนื่องจากบริษัทฯ ไมไดลงทุนสรางโรงพิมพเปนของ
ตนเอง  จึงทำใหบริษัทฯ ไมมีความเสี่ยงจากการลงทุน และไมไดรับผลกระทบในเชิงลบจากการแขงขันตัดราคากันใน
อุตสาหกรรมการพิมพ  ในการนี้ บริษัทฯ เลือกใชโรงพิมพหลายแหงเปนฐานรองรับการผลิต ซึ่งทำใหสามารถควบคุมคา
ใชจายไดอยางเหมาะสม จากสถานการณการแขงขันเสนอราคาคาพิมพอยูตลอดเวลา และยังสามารถกำหนดระยะเวลา
การผลิตไดอยางแนนอนอีกดวย 
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บรษิทัฯ ใหความสำคญั และจดัใหมกีระบวนการกำกบัดแูลกจิการทีด่มีาโดยตลอดอยางตอเนือ่ง บรษิทัฯ ไดปลกูฝง
จิตสำนึก ความเทาเทียมกัน ความซื่อสัตย สิทธิพึงมีพึงได  สิทธิของพนักงาน กรรมการ ผูถือหุน คูคา จนกลายเปน
วัฒนธรรมขององคกรที่แข็งแกรง ซึ่งถือปฏิบัติมาตั้งแตเริ่มกอตั้งบริษัทฯ เมื่อ 33 ปกอน วา “ซีเอ็ด จะดำเนินธุรกิจที่เอื้อ

อำนวยตอการศึกษาหาความรู ในสาขาที่จำเปนตอการพัฒนาประเทศ จะดำเนินธุรกิจที่จะทำให “คนไทยเกงขึ้น” โดย

พัฒนาขึ้นเปนธุรกิจที่ยั่งยืน มีการเติบโตตอเนื่องที่สูงกวาคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรม เปนบริษัทตัวอยางที่ดี สามารถสราง

สรรคผลงานทีเ่ปนประโยชน และเปนทีย่อมรบัในวงกวาง พนกังานมคีวามสขุ และสามารถใหผลตอบแทนการลงทนุที่นา        

พึงพอใจในระยะยาว”  ดังนั้น วัฒนธรรมองคกรนี้จึงเปนจุดแข็งของบริษัทฯ ที่จะชวยพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให
ประสบความสำเร็จไดงายขึ้น เร็วขึ้น และเปนรูปธรรม และเมื่อตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดนำหลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี 15 ขอมาเผยแพรเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติสำหรับบริษัทจดทะเบียนนั้น บริษัทฯ จึงสามารถปรับใช
เพื่อสรางความสัมพันธ กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไดโดยไมยากนัก 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ่งเปนเครื่องมือที่สำคัญของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ในการกำกับดูแลการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัทฯ ใหไดมาตรฐาน  และเปนไปในแนวทางที่          
ถูกตอง โดยมีการปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและคูมือจริยธรรมธุรกิจ  ใหมีความเหมาะสมกับ
สถานการณ และทันสมัย รวมถึงมีหนาที่ดูแลทบทวนนโยบายการกำกับดูแลที่ดีและรายงานการปฏิบัติตามนโยบาย
บรรษัทภิบาลใหคณะกรรมการรับทราบเปนประจำ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกำหนดนโยบายการไปดำรงตำแหนงที่บริษัทอื่น และจำนวนบริษัท ที่จะดำรงตำแหนง
ของกรรมการ กรรมการผูจัดการ และผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ อยางชัดเจน  เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
หนาที่ในฐานะของกรรมการ กรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูงในการอุทิศและทุมเทเวลาใหกับการปฏิบัติหนาที่ 
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ไมมีกรรมการบริษัทฯ ทานใดเขาไปดำรงตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลัก 

ทรัพยเกินกวา 5 บริษัท 

คณะกรรมการบริษัทฯ และผูบริหารระดับสูง  ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาความรู  และประสบการณ
ในการปฏิบัติหนาที่  โดยกรรมการบริษัท  สวนใหญประมาณรอยละ 77  ไดผานการอบรมหลักสูตรจากสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)  นอกจากนี้ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม  คณะกรรมการไดจัดใหมีเอกสารและขอมูลที่เปน
ประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการใหม  ซึ่งรวมถึงขอมูลแนะนำลักษณะธุรกิจ  แนวทางการดำเนินธุรกิจ  

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกำหนดใหมีการจัดทำแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน ของกรรมการผูจัดการ และ        
ผูบริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพรอมอยางตอเนื่อง กรณีที่กรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูงไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ได 

จากการที่บริษัทฯ ใหความสำคัญตอการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ซึ่งความมุงมั่นในการ
ดำเนินธุรกิจอยางโปรงใสดังกลาวไดสงผลสะทอนในป พ.ศ. 2550 ดังนี้ 

•  บริษัทฯ ไดรับประกาศเกียรติคุณรางวัล “คณะกรรมการดีเดนแหงป” หรือ “Board of The Year for 

Distinctive Practices” ประจำป พ.ศ. 2549 / 2550  จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai 
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Institute of Director หรือ IOD) รวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  สภาหอการคาแหงประเทศไทย  

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  สมาคมธนาคารไทย  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  และสภาธุรกิจตลาด
ทุนไทย  โดยคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่ไดรับประกาศ
เกียรติคุณคณะกรรมการดีเดน และดีเลิศ สำหรับป พ.ศ. 2549 / 2550 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 19 คณะ (ดีเดน 14 

คณะดีเลิศ 5 คณะ) จากบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดกวา 400 บริษัท โดยบริษัทฯ จัดอยูในกลุมบริษัทที่มี 
Market Cap ขนาดกลาง (นอยกวา 5,000 ลานบาท) 1 ใน 2 ราย ที่ไดรับรางวัลในปนี้ สวนที่เหลือเปนบริษัท
ที่มี Market Cap ขนาดใหญทั้งสิ้น  ซึ่งสวนใหญอยูในกลุมพลังงาน และธนาคาร 

• บริษัทฯ ไดรับการประเมินจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) รวม
กับสมาคมบริษัทจดทะเบียน  และสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย  ในเรื่องการจัดการประชุมผูถือหุนสามัญ 

(AGM)  ประจำป พ.ศ. 2550 ในเกณฑ “ดีเยี่ยม” โดยเปนบริษัทที่ไดคะแนนตั้งแต 100 คะแนนขึ้นไป  และ
เปน 1 ใน 19 บริษัทที่ไดรับการยกยองใหเปนตัวอยางที่ดี  จากบริษัทที่ไดรับการประเมินทั้งหมด 460 บริษัท 

นอกจากนั้น สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย           

ไดประกาศผลการสำรวจเรื่องบรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียนประจำป พ.ศ. 2549  ซึ่งบริษัทฯ ไดรับการจัดอันดับ
เปนบริษัทฯ ที่มีผลการประเมินในภาพรวม “ดีมาก” ในป พ.ศ. 2549  สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สมาคมบริษัทจด
ทะเบียน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) ไดดำเนินโครงการประเมินคุณภาพ
การจัดประชุมผูถือหุนประจำป ของบริษัทจดทะเบียน ประจำป พ.ศ. 2549 ขึ้นเปนปแรก เพื่อรณรงคใหบริษัท               

จดทะเบียน ไดตระหนักถึงความสำคัญของการจัดประชุมผูถือหุนประจำป ซึ่งบริษัทฯ ไดรับการจัดอันดับเปนบริษัทที่มี
ผลการประเมินในภาพรวม “ดี” 

จากผลคะแนนดังกลาวไดสะทอนใหเห็นถึงความมุงมั่นของคณะกรรมการบริษัทฯ ฝายบริหารและพนักงาน        

ทุกคน  ที่ไดใหความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอยางโปรงใส  เปนธรรมตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย  และตรวจสอบได  

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปรงใส เพิ่มขีดความ
สามารถในการแขงขันของกิจการ  และเพิ่มความเชื่อมั่นใหแกผูถือหุน  ผูลงทุน  และผูเกี่ยวของทุกฝาย จึงไดมอบหมาย
ใหคณะกรรมการตรวจสอบ ดำเนินการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เปนลายลักษณอักษร ตลอดจนปรับปรุง
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และคูมือจริยธรรมธุรกิจ  ใหมีความทันสมัย เหมาะสมกบัสภาพแวดลอม การดำเนินธุรกิจ  
และเปนสากลมากขึ้น โดยกำหนดใหมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการปละ 1 ครั้ง โดยในป พ.ศ. 2549 คณะ
กรรมการตรวจสอบ ไดดำเนินการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีเพิ่มขึ้น เพื่อใหเกิดแนวทางที่ชัดเจนเพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร  
และพนักงานไดถือปฏิบัติ และในป พ.ศ. 2550 คณะกรรมการตรวจสอบไดทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเปน
ฉบับแกไขฉบับที่ 5 นับจากป พ.ศ. 2544 เปนตนมา โดยไดแกไขใน 3 ประเด็นดังนี้ 

1. เพิ่มเติมขอบเขต อำนาจหนาที่ของเลขานุการบริษัทฯ ใหชัดเจน 

2. แกไขการเปดเผยสารสนเทศการจัดการประชุมผูถือหุนแกผูถือหุน จากเดิมลวงหนาไมนอยกวา 21 วัน        

เปนลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน 

3. กำหนดโยบายการไปดำรงตำแหนงที่บริษัทอื่นที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  จำนวนไมเกิน 5 

บริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับขอแนะนำของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ไวดังตอไปนี้ 

1. คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน มุงมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาใชในการดำเนิน
กิจการ และจัดโครงสรางการบริหาร เพื่อใหเกิดความเชื่อมโยงที่ดีระหวาง คณะกรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุน  

และผูมีสวนไดเสีย 
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2. ผูถือหุน จะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน และมีสิทธิในการเขาถึงขอมูลสารสนเทศ  และมีชองทางในการ
สื่อสารกับบริษัทฯ ไดอยางชัดเจน 

3. คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดใหมีการอำนวยความสะดวกแกผูถือหุนรายยอยในการเสนอเพิ่มวาระการประชุม
ลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุน  รวมถึงการกำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน 

4. คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดใหมีการเปดเผยสารสนเทศ  ทั้งในเรื่องการเงิน  และเรื่องที่มิใชเรื่องการเงิน
อยางเพียงพอ  เชื่อถือได  ทันเวลา  โปรงใส  เทาเทียม  เพื่อใหขอมูลแกผูถือหุน และนักลงทุน   

5. คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดใหมีหนวยงานที่สามารถสื่อสารกับผูถือหุน นักลงทุน หนวยงานกำกับดูแล       

รวมถึงการใหขอมูลสารสนเทศทั่วไปแกผูสนใจ  และผูมีสวนไดเสีย 

6. คณะกรรมการบริษัทฯ จะสงเสริมใหมีกระบวนการสงเสริมความรวมมือระหวางบริษัทฯ กับผูมีสวนไดเสีย  

พรอมทั้งกำหนดชองทางการสื่อสารระหวางกัน  

7. คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยอื่น เพื่อพิจารณากลั่นกรองงานเฉพาะเรื่องตาม
ความเหมาะสม 

8. คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการกำหนดวิสัยทัศนและภารกิจ กลยุทธ เปาหมายทางการเงิน ความ
เสี่ยง แผนงาน รวมทั้งควบคุมดูแลใหฝายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนตามที่กำหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพ  

9. คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการสงเสริมใหจัดทำจริยธรรมธุรกิจเปนลายลักษณอักษร และ        
สงเสริมใหกรรมการ  ผูบริหาร  และพนักงานทุกคน  ปฏบิัติตามแนวจริยธรรมที่ดี  

10. คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดใหมีการประเมินผลของตนเองเปนรายป เพื่อสรางกรอบการตรวจสอบการ
ปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ  

11. คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดใหมีระบบคัดสรรบุคลากรที่จะเขามารับผิดชอบในตำแหนงบริหาร โดยมี
กระบวนการสรรหาที่โปรงใส  เหมาะสม  

สำหรับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แนวปฏิบัติที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับสมบูรณ สามารถดูไดจากเว็บไซต
นักลงทุนสัมพันธ www.se-ed.com/ir 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาทบทวน  ปรับปรุงเนื้อหาคูมือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี  แนวปฏิบัติ  
จริยธรรม และนโยบายการดูแลสิ่งแวดลอมและสังคม ใหมีความสมบูรณ  และถูกตองตามหลักเกณฑการกำกับดูแล
กิจการที่ดี 15 ขอ  และระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  และไดเผยแพรใหกรรมการ   
ผูบริหาร  และพนักงานไดลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดใหกรรมการไดทบทวนผลงาน  ปญหา  อุปสรรคตางๆ ในปที่ผานมา  โดยใหมีการ
ประเมินผลตนเองของกรรมการ ในภาพรวมของคณะกรรมการทั้งคณะ และประเมินผลเปนรายบุคคลเฉพาะตนเอง  เพื่อ
นำผลการประเมินมาวิเคราะหการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ และนำขอเสนอแนะมาปรับปรุงตอไป  นอกจากนี้  คณะ
กรรมการบริษัทฯ ไดสงเสริมและสนับสนุนใหกรรมการไดมีการพัฒนาความรูตางๆ โดยใหกรรมการเขารับการอบรมกับ
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อเพิ่มพูน
ความรูและไดแลกเปลี่ยนประสบการณกับกรรมการจากบริษัทจดทะเบียนอื่น 

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงการสงเสริมการปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร  
และพนักงานใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่คณะกรรมการไดกำหนด คณะกรรมการจึงไดจัดใหมีการ
สื่อสารนโยบายบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการดูแลสิ่งแวดลอมและสังคมใหผูบริหาร และพนักงาน 

ทุกระดับทราบโดยผานในหลายชองทางอยางสม่ำเสมอดังนี้  
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• คูมือ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” 

• การจัดประชุมใหญพนักงานประจำป 

• การประชุมวางแผนประจำป 

• ระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ และเว็บไซตนักลงทุนสัมพันธ 

• ผานทาง E-mail ของบริษัทฯ 

• บอรดประชาสัมพันธของบริษัทฯ 

สิทธิของผูถือหุน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดใหความสำคัญตอสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน  โดยไดกำหนดไวในนโยบาย
การกำกับดูแลกิจการที่ดีอยางชัดเจนถึง  สิทธิขั้นพื้นฐานเทาเทียมกัน  ซึ่งไดแก  สิทธิในการไดรับสารสนเทศที่เพียงพอ  

ทันเวลา  และในรูปแบบที่เหมาะสมตอการตัดสินใจ  สิทธิในการไดรับใบหุนและสิทธิในการโอนหุน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกำหนดใหมีการประชุมใหญสามัญผูถือหุนปละครั้ง  ภายในเวลาไมเกิน 4 เดือน นับแต
วันสิ้นสุดรอบบัญชี  และกรณีมีความจำเปนตองเสนอวาระเปนพิเศษ  ในเรื่องที่มีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหุน  

เกี่ยวกับกฎหมาย ขอกำหนดที่บังคับ ที่ตองไดรับการอนุมัติจากผูถือหุน คณะกรรมการบริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญ 

ผูถือหุนตอไป 

ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจำป พ.ศ. 2550 คณะกรรมการไดกำหนดหลักเกณฑ  และแนวปฏิบัติให  
ผูถือหุน  สามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม, รายชื่อบุคคลเพื่อเขาดำรงตำแหนงกรรมการ และสงคำถามเปนการลวง
หนาได  โดยรายละเอียดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติ บริษัทฯ ไดแจงใหผูถือหุนรับทราบผานทางชองทางตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยและเว็บไซตนักลงทุน  คณะกรรมการไดกำหนดชวงเวลารับเรื่องตั้งแตชวงไตรมาสที่ 4 ถึงวันที่ 31 

ธันวาคม 2549  แตอยางไรก็ตามไดมีการขยายเวลารับเรื่องดังกลาวออกไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2550 โดยผานชอง
ทางโดยตรงกับหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ หรือกรรมการอิสระ หรือผานทางเว็บไซต และอีเมลของหนวยงาน          

นักลงทุนสัมพันธ อนึ่งไมมีผูถือหุนรายใดเสนอเพิ่มวาระการประชุม, รายชื่อบุคคลเพื่อเขาดำรงตำแหนงกรรมการ 
สำหรับการสงคำถามเปนการลวงหนา มีผูถือหุนจำนวน 3 รายไดสงคำถามเปนการลวงหนา ซึ่งกรรมการไดตอบ และให
ขอมูลอยางครบถวนในการประชุมใหญสามัญผูถือหุน 

ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจำป พ.ศ. 2551 คณะกรรมการไดมอบหมายใหเลขานุการบริษัทฯ ไดแจง
ใหผูถือหุนรับทราบผานทางชองทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเว็บไซตนักลงทุน ใหผูถือหุน สามารถเสนอ
เพิ่มวาระการประชุม, รายชื่อบุคคลเพื่อเขาดำรงตำแหนงกรรมการ  และสงคำถามเปนการลวงหนาได คณะกรรมการได
กำหนดชวงเวลารับเรื่องตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2551 โดยผานชองทางโดยตรงกับ
เลขานุการบริษัทฯ, หนวยงานนักลงทุนสัมพันธ, กรรมการอิสระ หรือผานทางเว็บไซต อนึ่งไมมีผูถือหุนรายใดเสนอเพิ่ม
วาระการประชุม, รายชื่อบุคคลเพื่อเขาดำรงตำแหนงกรรมการ สำหรับการสงคำถามเปนการลวงหนาบริษัทฯ ไดเปด
โอกาสใหผูถือหุนสงคำถามไดจนถึงวันประชุมสามัญผูถือหุน 

ในการจัดการประชุมผูถือหุน คณะกรรมการบริษัทฯ ไดใหความสำคัญตอสิทธิของผูถือหุน  โดยเริ่มการจัดสง
หนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม พรอมความเห็นของคณะกรรมการ รายละเอียดของเรื่องเพื่อ
พิจารณาเหตุผลความจำเปน  ผลกระทบทั้งดานบวกและลบในแตละวาระ  หนังสือมอบฉันทะ  และรายชื่อของกรรมการ
อิสระ พรอมทั้งคำแนะนำในการมอบฉันทะ เพื่อใหผูถือหุนสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะใหเขาประชุมแทนได รวมทั้ง
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม ใหผูถือหุนลวงหนามากกวา 14 วันกอนการประชุม ซึ่งเริ่มปฏิบัติตั้งแตป พ.ศ. 2547 เปน 

ตนมา และไดประกาศลงหนังสือพิมพรายวัน ติดตอกันไมนอยกวา 3 วัน และกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน เพื่อบอก
กลาวเรียกประชุมผูถือหุนเปนการลวงหนา อนึ่งในการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจำป พ.ศ. 2550 บริษัทฯ ไดนำ
ขอมูลหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทฯ ลวงหนากอนการประชุม 30 วัน และรายงานประจำป 
2549 เปดเผยในเว็บไซตของบริษัทฯ ลวงหนากอนการประชุม 27 วัน 
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สำหรับผูถือหุนที่ไมสะดวกเขารวมประชุมใหญสามัญผูถือหุนดวยตนเอง บริษัทฯ ไดเสนอใหผูถือหุนสามารถ
มอบฉันทะใหกรรมการอิสระ อยางนอย 1 ทาน หรือมอบฉันทะใหกรรมการผูจัดการ หรือ เลขานุการบริษัทฯ เขาประชุม
และลงคะแนนเสียงแทน โดยในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป พ.ศ. 2550 มีจำนวนผูถือหุนมอบฉันทะดงันี้ 

• ผูถือหุนจำนวน 12 ราย มอบฉันทะใหคุณสมบูรณ  ชินสวนานนท  ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

• ผูถือหุนจำนวน  2 ราย มอบฉันทะใหคุณสาโรช  ล้ำเลิศประเสริฐกุล  ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ 

• ผูถือหุนจำนวน  2 ราย มอบฉันทะใหคุณคเชนทร  เบญจกุล  กรรมการอิสระ 

• ผูถือหุนจำนวน 42 ราย มอบฉันทะใหคุณวิบูลยศักดิ์  อุดมวนิช กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ 

ในการลงทะเบียนเขาประชุม  บริษัทฯ ไดเปดใหผูถือหุนลงทะเบียนลวงหนากอนการประชุมอยางนอย 2 ชั่วโมง  
และตอเนื่องจนกวาการประชุมจะแลวเสร็จ ซึ่งไดถือปฏิบัติมาตั้งแตป พ.ศ. 2548 เปนตนมา นอกจากนั้น คณะกรรมการ 
บริษัทฯ ยังจัดใหมีการอำนวยความสะดวกแกผูถือหุน  ดวยเจาหนาที่และระบบคอมพิวเตอรที่เพียงพอและเหมาะสม      

ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจำป พ.ศ. 2550 บริษัทฯ เริ่มใชการลงทะเบียนผูเขาประชุมดวยระบบบารโคด               

เปนปแรก เพื่ออำนวยความสะดวกแกผูถือหุน พรอมทั้งจัดพิมพบัตรลงคะแนนในแตละวาระใหแกผูถือหุน  

กอนเริ่มการประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการจะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน โดยบริษัทฯ ไดแสดง       
ขั้นตอนการนับคะแนน  และแสดงการสรุปผลคะแนนทุกขั้นตอนอยางชัดเจนในหองประชุม นอกจากนี้ ในกรณีที่ผูถือหุน
ไมสามารถเขารวมประชุมได  บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมอบฉันทะใหบุคคลอื่น กรรมการอิสระ กรรมการผูจัดการ  
หรือเลขานุการบริษัทฯ เขารวมประชุมแทน ในระหวางการประชุม บริษัทฯ ไดจัดสรรเวลาในการประชุมอยางเพียงพอ  

และเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในที่ประชุม โดยกรรมการ     
ที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการชุดตางๆ และกรรมการผูจัดการ ไดเขา
รวมประชุมผูถือหุนเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม รวมทั้งไดบันทึกประเด็นซักถามและขอคิดเห็นที่สำคัญไวในรายงานการ
ประชุมอยางถูกตองครบถวน และสรุปดวยการลงมติและนับคะแนนเสียง เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได รวมระยะ
เวลาการประชุมแตละครั้งประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง 

สิทธิของผูมีสวนไดเสีย 

บริษัทฯ ไดใหความสำคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม  ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน  ไดแก  พนักงาน
และผูบริหารของบริษัทฯ หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก  ไดแก  คูคา  คูแขง  นักเขียน  ผูแปล  เจาหนาที่ภาครัฐ  และ
หนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  เนื่องจากบริษัทฯ ไดตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียตางๆ ซึ่งจะสรางความ
สามารถในการแขงขัน  และสรางกำไรใหแกบริษัทฯ ซึ่งถือวาเปนการสรางความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ ได  โดย
บริษัทฯ ไดกำหนดแนวทางการปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร ไวในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ  สรุปไดดังนี้  

ผูถือหุน            : บริษัทฯ มุงมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอยางซื่อสัตย ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได โดยยึดมั่น         

จะพัฒนาบริษัทฯ ใหเปนธุรกิจที่ยั่งยืน มีการเติบโตตอเนื่องที่สูงกวาคาเฉลี่ยของ
อุตสาหกรรม จะเปนบริษัทฯ ตัวอยางที่ดี และสามารถใหผลตอบแทนการลงทุนที่นาพึง
พอใจในระยะยาว 

คูคา                 : บริษัทฯ จะปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาค และเปนธรรม บนพื้นฐานของการไดรับผล
ตอบแทนที่เปนธรรมทั้งสองฝาย 

คูแขง               : บริษัทจะปฏิบัติตอคูแขงภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี ไมทำลายชื่อเสียงของ         
คูแขง  ดวยการกลาวหาในทางราย 

เจาหนี้             : บริษัทฯ จะปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขตางๆ ที่ตกลงกันไวอยางเครงครัด 
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ลูกคา              : บริษัทฯ มุงมั่นที่จะสรางความพึงพอใจในสินคา  และบริการที่เหมาะสมกับราคาอยางสูงสุด 

พนักงาน          : บริษัทฯ สนับสนุนการพัฒนาการปฏิบัติงาน  และสงเสริมใหพนักงานมีความสุข 

สังคม              : บรษิทัฯ ใหความสำคญัตอการพฒันาความรูสูเยาวชนและสงัคม โดยปฏบิตัติามเจตนารมณ 
ของบรษิทัฯ อยางเครงครดั 

นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ ยังไดกำหนดชองทางสื่อสารกับกรรมการอิสระทางอีเมล id@se-ed.com  

เพื่อใหเกิดชองทางการแจงขอมูล และคำแนะนำตางๆ เพื่อสั่งการใหมีการตรวจสอบขอมูลตามกระบวนการ ในป          
พ.ศ. 2550 ไมมีผูมีสวนไดเสียรายใด แจงขอมูลผานทางชองทางสื่อสารกับกรรมการอิสระ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ           

จะประชาสัมพันธใหผูมีสวนไดเสียทุกฝายไดรับทราบชองทางสื่อสารกับกรรมการอิสระเพิ่มมากขึ้น  

การประชุมผูถือหุน 

บริษัทฯ ไดพยายามปรับปรุงกระบวนการจัดการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ใหมีความเหมาะสมอยางตอเนื่อง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังจากป พ.ศ. 2548 เปนตนมา โดยยึดหลักที่จะใหผูถือหุนทุกรายไดมีโอกาสไดรับ และไดใชสิทธิ
ของผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน  รวมทั้งมีสิทธิในการใหความเห็น หรือใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอบริษัทฯ 

บริษัทฯ กำหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนปละครั้งภายในไมเกิน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชี  
ของบริษัทฯ และจัดกระบวนการประชุมผูถือหุนที่สนับสนุนใหผูถือหุนไดสิทธิที่เทาเทียมกันทุกราย โดยจัดสงหนังสือ
เชิญประชุมที่มีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระตางๆ พรอมความเห็นของคณะกรรม
การบริษัทฯ รายละเอียดของเรื่องเพื่อพิจารณาเหตุผลความจำเปน  ผลกระทบทั้งดานบวกและลบในแตละวาระ รายงาน
การประชุมครั้งกอน  รายงานประจำป  หนังสือมอบฉันทะ  และรายชื่อของกรรมการอิสระ  เพื่อใหผูถือหุนสามารถเลือก
ที่จะมอบฉันทะใหเขาประชุมแทนได  พรอมขอบังคับบริษัทที่เกี่ยวของกับการประชุม  รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุม  

สงใหแกผูถือหุนลวงหนาไมนอยกวา 14 วัน  ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมจะแจงรายละเอียดของเอกสารที่ผูถือหุนจะตองนำ
มาแสดงในวันประชุมดวย  เพื่อรักษาสิทธิในการเขาประชุม  

ในการลงทะเบียนเขาประชุม บริษัทฯ ไดเปดใหผูถือหุนลงทะเบียนลวงหนากอนการประชุมอยางนอย 2 ชั่วโมง  
และตอเนื่องจนกวาการประชุมจะแลวเสร็จ ซึ่งไดถือปฏิบัติมาตั้งแตป พ.ศ. 2548 เปนตนมา   

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ยังจัดใหมีการอำนวยความสะดวกแกผูถือหุน ดวยเจาหนาที่และระบบ
คอมพิวเตอรที่เพียงพอและเหมาะสม  และไดจัดใหมีการบันทึกประเด็นซักถามและขอคิดเห็นที่สำคัญไวในรายงานการ
ประชุมอยางถูกตองครบถวน  และสรุปดวยการลงมติและนับคะแนนเสียง  เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได  โดยจัด
ใหรายงานการประชุมผูถือหุนแสดงบนเว็บไซตของบริษัทฯ ภายหลังการประชุมไมเกิน 14 วัน  รวมถึงจัดใหมีการบันทึก
สื่อทั้งทางภาพและเสียง  เพื่อเผยแพรทางเว็บไซต  www.se-ed.com ของบริษัทฯ  

กอนการประชุม  บริษัทฯ ไดเปดวีดีทัศนแนะนำบริษัทฯ ประวัติบริษัทฯ ผลการดำเนินงานสรุปในรอบป เพื่อให 
ผูถือหุนไดรับทราบขอมูลโดยสรุปกอนการประชุมผูถือหุน เมื่อเริ่มการประชุม ประธานกรรมการทำหนาที่ประธานในที่
ประชุม  โดยไดแจงรายละเอียด  วิธีการลงคะแนน  การนับคะแนน  การใชบัตรลงคะแนน  องคประชุม  และผลคะแนน
ในแตละวาระอยางชัดเจน  โปรงใส  และสามารถตรวจสอบได   นอกจากนี้ ประธานในที่ประชุมยังเปดโอกาสใหผูถือหุน
ซักถาม  หรือแสดงความเห็น  ขอแนะนำไดอยางเหมาะสม  ในการประชุมผูถือหุน  มีประธานกรรมการ  ประธาน
กรรมการตรวจสอบ  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  กรรมการผูจัดการ  รวมทั้งผูบริหารระดับสูง
ดานบัญชีการเงิน  ตรวจสอบภายใน  และผูสอบบัญชี  เขารวมประชุมอยางพรอมเพรียงกัน   
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วาระการประชุมผูถือหุนที่สำคัญ  ไดแก 

• การแตงตั้งคณะกรรมการ : บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเลือกกรรมการเปนรายบุคคล  โดยไดให
รายละเอียดประวัติ และเปดโอกาสใหผูถือหุนไดรับทราบวิสัยทัศนของแตละทานกอนการลงคะแนน  ในกรณี
ที่เปนกรรมการเดิม จะใหขอมูลการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อยางครบถวนดวย 

• การแตงตั้งผูสอบบัญชี : บริษัทฯ ไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผูสอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี คาตอบแทน 

เหตุผลของการคัดเลือกผูสอบบัญชี คุณภาพของการปฏิบัติงานในชวงปที่ผานมา และความสัมพันธกับ
บริษัทฯ  

• การจัดสรรกำไร : บริษัทฯ ไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรและเงินทุนสำรอง จำนวนเงินปนผล  

ซึ่งเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ และวันปดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับ
เงินปนผล 

• คาตอบแทนกรรมการ : บริษัทฯ ไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนเงินคาตอบแทนที่เสนอ ซึ่งเปนไปตาม
นโยบายและเงื่อนไขของคาตอบแทนกรรมการ ที่ไดผานการพิจารณากลั่นกรอง โดยคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน 

ในการลงคะแนนเสียง ผูถือหุนสามารถใชบัตรลงคะแนน ซึ่งมีแถบบารโคด เพื่อใหสามารถตรวจนับคะแนนได
อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ไดเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนคัดคาน หรืองดออกเสียง           
แตสำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ เพื่อใหเปนไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการจัดการประชุมผูถือหุน บริษัทฯ            

ไดเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนที่เขาประชุมทุกทาน และการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนการลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการเปนรายบุคคล นอกจากนั้น บริษัทฯ ไดขอใหที่ปรึกษาทางกฎหมายเขารวมตรวจนับและยืนยันความถูกตอง
ของคะแนนเสียง และเปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับบริษัท สำหรับผลการตรวจนับคะแนนใน
แตละวาระ บริษัทฯ ไดเปดเผยผลการลงคะแนนในแตละวาระ ของผูถือหุนที่ลงมติ เห็นดวย ไมเห็นดวย/คัดคาน งดออก
เสียง ในทันที 

ภายหลังจากการประชุมแลวเสร็จ คณะกรรมการไดเปดโอกาสใหผูถือหุน นักวิเคราะห และนักลงทุนทั่วไป ได
สอบถามคำถามเพิ่มเติม โดยมีประธานกรรมการ ประธานกรรมการชุดยอย กรรมการผูจัดการ ผูบริหารระดับสูงดาน
บัญชีการเงิน รวมตอบคำถาม  อยางไรก็ตามในการตอบคำถามคณะกรรมการ ไดยึดถือความเทาเทียมของการใหขอมูล
สารสนเทศเปนสำคัญ 

ภาวะผูนำและวิสัยทัศน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวย  บุคคลที่มีความรู  ความสามารถ  มีทักษะ  มีประสบการณในการดำเนิน
ธุรกิจ  และมีความเขาใจในบทบาท  หนาที่  ที่ตองรับผิดชอบเปนอยางดี  ทำใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ  

ทั้งนี้  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีสวนรวมในการกำหนดวิสัยทัศน  ภารกิจ  กลยุทธ  เปาหมาย  และแผนธุรกิจ
ของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแล  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหารและฝายจัดการ  ใหเปนไปตาม
เปาหมาย  และแผนธุรกิจที่กำหนดไว  อยางมีประสิทธิภาพ  และมีประสิทธิผล  และถูกตองตามกฎระเบียบ  ขอบังคับ
ตางๆ ของหนวยงานที่กำกับดูแล  และหนวยงานทางราชการที่เกี่ยวของ  และตามมติของที่ประชุมผูถือหุน  เพื่อเพิ่ม
มูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการ  และความมั่นคงสูงสุดใหแกผูถือหุน  ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชนของผูมี
สวนไดเสียทุกฝาย 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ  จัดใหมีการสื่อสารกลยุทธ เปาหมาย  และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให
กับกรรมการ/ผูบริหาร พนักงาน ไดรับทราบและเขาใจทั่วทั้งองคกร  ผานชองทางตางๆ ไมวาจะเปนทางอีเมลของ 
บริษทัฯ, การติดประกาศตามบอรด, การประชุมพนักงานประจำป  โดยบริษัทฯ  จะมีการจัดประชุมใหญพนักงานประจำ
ทุกป  ซึ่งกรรมการผูจัดการของบริษัทฯ  จะเปนผูสรุปสถานการณ  และภาพรวมของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ         
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ในรอบปที่ผานมา  พรอมทั้งแจงทิศทางการดำเนินงาน  และเปาหมายของบริษัทในปตอไป  และนอกจากนี้บริษัทฯ        

จะมีการจัดประชุมผูบริหาร  รวมกับพนักงานระดับหัวหนางานขึ้นไป  เพื่อรวมกันจัดทำแผนประจำป ในการกำหนด
ทิศทาง  แนวทางที่สำคัญๆ  ในการกำหนดแผนงานใหสอดคลองกับทิศทาง และเปาหมายขององคกร ซึ่งจะสงผลใหการ
ดำเนินธุรกิจทั่วทั้งองคกรมุงไปสูจุดหมายเดียวกันไดอยางมีประสิทธิภาพ     

ในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ จะยึดหลักความซื่อสัตยสุจริต ตรงไปตรงมา โดยอยูภายใตขอกฎหมาย        

ขอกำหนด  ขอบังคับของบริษัทฯ โดยยึดถือหลักการนี้ ในการกระทำในทุกกิจการ การตัดสินใจ และการทำธุรกรรม
ตางๆ จะดำเนินธรุกิจดวยความซื่อสัตยเปนที่ตั้งมั่น 

คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูพิจารณาการกำหนดและแยกบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบระหวางคณะ
กรรมการ และฝายจัดการอยางชัดเจน ดังรายละเอียดในหัวขอ โครงสรางการจัดการ รวมทั้งมีการสื่อสารบทบาท หนาที่  
และความรับผิดชอบดังกลาวตอกรรมการ ฝายจัดการ และพนักงานของบริษัทฯ อยางสม่ำเสมอ 

การพัฒนากรรมการ บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาความรูของกรรมการ คณะกรรมการ 
บริษัทฯ ไดกำหนดไวในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ใหการสงเสริมและอำนวยความสะดวกใหกรรมการได
รับการฝกอบรมความรูตางๆ จากหนวยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวของอยางสม่ำเสมอและตอเนื่อง โดยคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ไดมอบหมายใหเลขานุการบริษัทฯ เปนผูประสานงานกับกรรมการเพื่อแจงหลักสูตรการฝกอบรมตางๆ  

การปฐมนิเทศกรรมการใหม  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบใหเลขานุการบริษัทฯ สรุปขอมูลตางๆ ให
กรรมการใหมไดรับทราบผานทางคูมือกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจัดทำและมอบใหกรรมการบริษัทฯ ในทุกป เพื่อใชเปนขอมูล
อางอิง ที่ครบถวนและทันสมัย และยังกำหนดใหกรรมการใหมไดเขาเยี่ยมชมกิจการ เพื่อใหเขาใจการดำเนินธุรกิจของ 
บริษัทฯ ไดดียิ่งขึ้น  

ภายในคูมือกรรมการ มีเนื้อหาสรุปประกอบดวย ขอมูลที่เกี่ยวกับบริษัทฯ และขอมูลสำหรับกรรมการ  เชน  

ประเด็นที่นาสนใจเกี่ยวกับบริษัทฯ  ประวัติความเปนมา  โครงสรางองคกร  ธุรกิจของบริษัทฯ  ขอบังคับของบริษัทฯ  

การประชุมคณะกรรมการ  หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี  จรรยาบรรณสำหรับกรรมการ  ผูบริหาร และพนักงาน  

รายการที่เกี่ยวโยงกัน  การจัดทำและเปดเผยการถือครองหลักทรัพย  ขอกำหนดที่เกี่ยวของ  เปนตน        

การประเมินการปฏิบัติงานตนเองโดยกรรมการ คณะกรรมการไดจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดย
ตนเองเปนประจำทุกป เพื่อใหคณะกรรมการไดพิจารณาทบทวนผลงาน ปญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงานระหวางป
ที่ผานมา เพื่อใหนำมาแกไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดย
รวม โดยใชแนวทางแบบประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแตมีการปรับปรุงเพื่อใหเหมาะสมกับ
การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และจะมีการนำผลการประเมินซึ่งอยูในรูปแบบของกราฟ เพื่อมาพิจารณาในการทบทวน
และแกไขเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกำหนดใหมีการประเมินผลงานของกรรมการผูจัดการ เพื่อเปรียบเทียบกับ
ผลการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการทำการประเมินในแบบประเมินผลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ไดปรับปรุงเพื่อให
เหมาะสมกับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายใหประธานกรรมการเปนผูแจงผลการประเมินตอกรรมการ
ผูจัดการและคณะกรรมการบริษัทฯ 

ความขัดแยงทางผลประโยชน 

เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดดูแลอยางรอบคอบ  เมื่อเกิดรายการที่อาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชน  โดยกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันไวเปนลายลักษณอักษร  
รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแล  ไมใหผูบริหารและผูเกี่ยวของนำขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใชเพื่อประโยชน
สวนตน  ดังนี้ 
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•  รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดทราบถึงรายการที่มีความขัด
แยงทางผลประโยชนและรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอตอคณะกรรมการ 
บริษัทฯ  เกี่ยวกับรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน  และรายการที่เกี่ยวโยงกันอยางสม่ำเสมอ และ
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบทุกครั้ง  รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ของตลาดหลักทรัพย  โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก  (Arm’s Length 

Basis) โดยรายการระหวางกันที่มสีาระสำคัญจะเปดเผยรายละเอียด มูลคารายการ คูสัญญา เหตุผล / ความ
จำเปน  ในรายงานประจำปและแบบแสดงรายการขอมูลประจำป  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวาระใดที่กรรมการมีสวนไดสวนเสีย  ประธานกรรมการจะขอ
ความรวมมือใหกรรมการปฏิบัติตามนโยบาย  โดยขอใหกรรมการแจงตอที่ประชุมเพื่อรับทราบ  และงดออก
เสียงหรือความเห็นใดๆ ในวาระนั้นๆ  

• การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน  บริษัทฯ ไดกำหนดเปนนโยบาย และขั้นตอนเปนลายลักษณอักษร ใน
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคูมือกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไดแจงตอที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ที่ประชุมผูบริหาร ทราบถึงประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่
กำหนดใหผูบริหาร  (ซึ่งไดรวมถึงคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ) รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลักทรัพย  ตอสำนักงานกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ตามมาตรา 59  แหงพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย และ
ใหแจงใหเลขานุการบริษัทฯ ทราบเพื่อแจงใหผูที่เกี่ยวของรับทราบตอไป นอกจากนั้นยังไดแจงบทลงโทษ
หากมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอกำหนดดังกลาว 

บริษัทฯ ไดกำหนดเปนนโยบาย ในแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณของ
คณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน ตลอดจนขอบังคับพนักงานเกี่ยวกับการกำหนดไมใหนำเอกสารหรือ
ขอมูลของบริษัทฯ ไปใชเพื่อประโยชนสวนตัว  หรือนำออกนอกบริษัทฯ กอนไดรับอนุญาต  รวมทั้งหามนำ
ขอมูลงบการเงินหรือขอมูลอื่นที่รับทราบเปดเผยแกบุคคลภายนอกหรือผูที่มิไดมีสวนเกี่ยวของ  และหาม
ทำการซื้อขายหลักทรัพยในชวง 1 เดือน กอนที่ขอมูลงบการเงินหรือขอมูลอื่นจะเผยแพรตอสาธารณชน  

การไมปฏิบัติตามขอกำหนดดังกลาวถือเปนการกระทำผิดวินัยของบริษัทฯ หากผูบริหารหรือพนักงานคนใด
กระทำผิดวินัย จะไดรับโทษตั้งแตการตักเตือน การตัดคาจาง การพักงานโดยไมไดรับคาจาง จนถึงการ      
เลิกจาง 

ในป พ.ศ. 2550 กรรมการ และผูบริหาร ไดรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสำนักงาน
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ตามมาตรา 59 ทุกครั้งและไดแจงใหเลขานุการบริษัทฯ ทราบ  

จริยธรรมธุรกิจ 

บริษัทฯ ไดยึดมั่นในการกระทำสิ่งที่ถูกตอง  เปนแนวทางการดำเนินธุรกิจของกรรมการและพนักงานทุกคน  

โดยบริษัทฯ ไดประกาศบังคับใชจรรยาบรรณพนักงาน  และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ  เพื่อใหกรรมการ  ผูบริหาร  
และพนักงานทุกคน  ไดยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ดวยความซื่อสัตย  สุจริต  และ
เที่ยงธรรม  ทั้งการปฏิบัติตอบริษัทฯ และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม  สาธารณชน  และสังคม  บริษัทฯ มอบหมายใหแผนก
ตรวจสอบภายใน  ติดตามดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอยางสม่ำเสมอ  และไดกำหนดโทษทางวินัยในกรณีละเมิด
จรรยาบรรณไวดวย  

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นเปนอยางยิ่งวา  กระบวนการการกำกับดูแลกิจการที่ดี  จะชวยสงเสริม  

การดำเนินงานของบริษัทฯ และเปนเครื่องมือชวยใหสามารถบรรลุเปาหมายพื้นฐานที่สำคัญอยางหนึ่ง  อันจะสงผลให
เกิดการเพิ่มมูลคาสูงสุดใหแกผูถือหุน  คุณคาที่บริษัทฯ มุงหวัง  และคาดหวังใหกรรมการและพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ
ในทุกภารกิจ  ไดแก 

•  การใหความสำคัญสูงสุดตอการสรางความพึงพอใจของลูกคา 
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•  ความเชื่อมั่นในการทำงานรวมกัน 

•  การอุทิศตองานอยางมืออาชีพโดยมีคุณธรรม 

•  การยึดมั่นในหลักการของระเบียบวินัยการปฏิบัติงานที่ดี 

•  ความพรอมในการตอบสนองตอทุกสถานการณ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจ ความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย พนักงาน สังคมและ      
สิ่งแวดลอม คณะกรรมการจึงไดจัดใหมีการเผยแพร จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการดูแลสิ่งแวดลอมและสังคม ผานใน
หลายชองทาง ขาวประชาสัมพันธตางๆ และการประชุมพนักงาน รวมทั้งการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ  
และการกำหนดบทลงโทษ 

การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 13 ทาน  ประกอบดวย 

•  กรรมการที่เปนผูบริหาร      จำนวน    3   ทาน   

•  กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารและไมไดเปนกรรมการอิสระ   จำนวน    3   ทาน 

•  กรรมการที่เปนอิสระ        จำนวน  7   ทาน 

ดังนั้น  บริษัทฯ มีกรรมการที่เปนอิสระทั้งหมด 7 ทาน  คิดเปนรอยละ 53.85  ของกรรมการทั้งคณะ  ซึ่งเกินกวา
กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ  ดังนั้น ผูมีสวนไดเสียจึงมั่นใจไดวากรรมการสามารถปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนของ       
ผูถือหุนไดอยางเปนอิสระ  ซึ่งจะทำใหเกิดการถวงดุลและการสอบทานการบริหารงาน 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และ  
ขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุน ดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน             
ของบริษัทฯ โดยกรรมการบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหนงที่แนนอน ซึ่งตามขอบังคับของบริษัทฯ กำหนดไววา  ในการ
ประชุมสามัญประจำปทุกครั้ง  ใหกรรมการจำนวน 1 ใน 3  ออกจากตำแหนง  โดยใหกรรมการที่ดำรงตำแหนงนานที่สุด
เปนผูออกจากตำแหนง  

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณากำหนดนิยาม  “กรรมการอิสระ“  ตามกรอบขั้นต่ำของนิยามกรรมการอิสระ  
ที่ประกาศโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย  และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ดังตอไปนี้ 

1. ถือหุนไมเกิน 5%  ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด  ในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ  บริษัทรวม  ทั้งนี้
นับรวมหุนที่ถือโดยผูเกี่ยวของ  ไดแก  คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  

2. ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน  รวมทั้งไมเปนลูกจาง  พนักงาน  ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจำ  หรือเปน
ผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ  บริษัทรวม  หรือเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  โดยตอง
ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียในลักษณะดังกลาวมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป 

3. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ  ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสีย  ไมวาทางตรงหรือทางออม  ทั้งในดานการเงิน
และการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ  บริษัทรวม  หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในลักษณะที่จะ
ทำใหขาดความเปนอิสระ 

4. ไมเปนญาติสนิทกับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง  และไมไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการ หรือผูถือหุนรายใหญ 
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การรวมหรือแยกตำแหนง 

บริษัทฯ ถือเปนนโยบายที่จะใหประธานกรรมการไมเปนบุคคลเดียวกับกรรมการผูจัดการ เพื่อใหเกิดการถวงดุล 

และมีการสอบทานการบริหารงานไดอยางโปรงใส  

ประธานกรรมการเปนผูนำ  และเปนผูควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  โดยการสนับสนุนและผลักดันใหกรรมการทุกคนมีสวนรวมในการประชุม  เชน  การตั้งคำถามที่สำคัญ
ตางๆ  หารือ  ชวยเหลือแนะนำ  และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝายจัดการ  ผานทางกรรมการผูจัดการอยาง
สม่ำเสมอ  แตจะไมเขาไปกาวกายในงานประจำ  ที่ฝายจัดการมีหนาที่เปนผูรับผิดชอบดูแล  และมีกรรมการผูจัดการ
เปนหัวหนาของฝายจัดการ  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบอำนาจใหกรรมการผูจัดการ  หรือผูรับมอบอำนาจเทานั้น  

เปนผูที่มีอำนาจลงนามผูกพันแทนบริษัทฯ ตามอำนาจที่มอบไว  กรรมการผูจัดการไดมอบอำนาจใหฝายจัดการบริหาร
งานอยางมีประสิทธิภาพ  ตามอำนาจหนาที่ที่รับผิดชอบที่ไดกำหนดไวอยางชัดเจน  ทั้งนี้จะเห็นวาอำนาจของคณะ
กรรมการและฝายจัดการ  ไดมีการแบงแยกบทบาทหนาที่อยางชัดเจนไมกาวกายตอกัน  

คาตอบแทนกรรมการ และผูบริหาร 

นโยบายคาตอบแทนกรรมการไดกำหนดไวอยางชัดเจนและโปรงใส  โดยคาตอบแทนอยูในระดับเดียวกับ
อุตสาหกรรม  และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตองการ  และไดขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
แลว  กรรมการที่ไดรับมอบหมายใหเปนกรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  จะไดรับคา
ตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น 

คาตอบแทนของกรรมการผูจัดการ : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จะเปนผูประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ  เพื่อนำไปใชในการพิจารณากำหนดคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการ  ตามหลัก
เกณฑที่กำหนด  ซึ่งผลการประเมินกรรมการผูจัดการ  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จะเสนอใหคณะ
กรรมการไดพิจารณารับทราบและเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง 

คาตอบแทนผูบริหารระดับสูง : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะกำหนดหลักเกณฑ และ
โครงสรางคาตอบแทนผูบริหาร ซึ่งพิจารณาเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด  ทั้งยัง
สอดคลองกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการบริหารงานของผูบริหารแตละทาน  โดยกรรมการผูจัดการจะเปน
ผูพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดคาตอบแทนรายบุคคล  และการปรับอัตราเงินเดือนประจำปของผูบริหารระดับ
สูง พรอมทั้งรายงานคาตอบแทนที่เหมาะสมตอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการ 
บริษัทฯ เพื่อรับทราบอีกครั้ง 

ในป พ.ศ. 2550  บริษัทฯ ไดจายคาตอบแทนตางๆ ใหแกกรรมการและผูบริหาร  รวมทั้งสิ้น 52.81 ลานบาท    

โดยแบงเปนคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 25.51 ลานบาท  และคาตอบแทนที่ไมเปนตัวเงิน 27.30 ลานบาท  ตามราย
ละเอียดในหัวขอ  คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำหนดการประชุมลวงหนา  และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเปน  โดยมี
การกำหนดวาระชัดเจนไวลวงหนา  และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเปนประจำ  ประธานกรรมการและ
กรรมการผูจัดการ ไดรวมกันพิจารณากำหนดวาระการประชุมกรรมการ  โดยพิจารณาเรื่องที่สำคัญและนำเขาสูวาระการ
ประชุม  นอกจากนั้นกรรมการแตละทานมีความเปนอิสระที่จะเสนอเรื่องเขาสูวาระการประชุมได  เลขานุการบริษัทฯ ได
จัดทำหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมกอนการประชุมลวงหนาอยาง
นอย 7 วัน  เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม   
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ในการประชุมคณะกรรมการแตละครั้ง  ประธานกรรมการไดจัดสรรเวลาอยางเพียงพอ  และไดมีการจดบันทึก
การประชุมเปนลายลักษณอักษร  จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการ  พรอมใหคณะ
กรรมการและผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได 

โดยในป พ.ศ. 2550  ที่ผานมาคณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง  โดยเปนการประชุมวาระพิเศษ
จำนวน 1 ครั้ง  คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมี
การประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง  และประชุมใหญสามัญผูถือหุน 1 ครั้ง  โดยรายละเอียดการเขาประชุมของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ  ในป พ.ศ. 2550 มีดังนี้ 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการ 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ
พิจารณาผล
ตอบแทน 

การประชุมใหญ 
สามัญผูถือหุน 

ป 2550 

ประชุมทั้งหมด  

(5 ครั้ง) 

ประชุมทั้งหมด  

(5 ครั้ง) 

ประชุมทั้งหมด  

(2 ครั้ง) 

ประชุมทั้งหมด  

(1 ครั้ง) 

1.  นายสมบูรณ ชินสวนานนท 5 - 2 1 

2.  นายสาโรช ล้ำเลิศประเสริฐกุล 5 5 - 1 

3.  นายประวิทย ตันติวศินชัย 5 4 - - 

4.  นายไพรัช สิฏฐกุล 4 4 - 1 

5.  นายวัฒนา เชียงกูล 5 - - - 

6.  นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน 4 - 2 - 

7.  นายคเชนทร เบญจกุล 5 - - 1 

8.   รศ.ยืน ภูวรวรรณ 5 - - - 

9.  นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม 4 - 1 1 

10. นายยงศักดิ์ เอกปรัชญาสกุล 5 - - 1 

11. นายทนง โชติสรยุทธ 5 - - 1 

12. นายวิบูลยศักดิ์ อุดมวนิช 5 - - 1 

13. นายพงษศักดิ์ ศิวะภัทรกำพล 5 - - 1 

คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง  

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ เพื่อชวยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และชวย
ใหการดำเนินงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ดังนี้ 

1.  คณะกรรมการตรวจสอบ 

2.  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

โดยคณะกรรมการแตละคณะ ประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร และกรรมการอิสระมากกวากึ่งหนึ่ง เพื่อ
ใหคณะกรรมการเฉพาะเรื่องสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางอิสระ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีรายชื่อของคณะกรรมการ  
และขอบเขตหนาที่ของคณะกรรมการแตละชุด ตามรายละเอียดในหัวขอ โครงสรางการจัดการ 
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ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

1.  ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน บริษัทฯ ไดใหความสำคัญตอระบบควบคุมภายใน ทั้งในระดับ
บริหารและระดับปฏิบัติงาน จึงไดกำหนดภาระหนาที่ อำนาจการดำเนินการของผูปฏิบัติงาน ผูบริหาร ไวเปนลายลักษณ
อักษรอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทฯ ใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน  

ผูติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม นอกจากนี้
ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน  โดยบริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบริหารสายงาน 

ที่รับผิดชอบ 

บริษัทฯ มีแผนกตรวจสอบภายใน  ทำหนาที่ตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรมทางการ
เงินสำคัญของบริษัทฯ ไดดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว  และมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎหมาย  และขอกำหนดที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ  (Compliance Control)  และเพื่อใหหนวยงานตรวจสอบภายในมีความ
เปนอิสระ สามารถทำหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำหนดใหแผนกตรวจสอบภายใน ราย
งานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบดวย 

2. การบริหารความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ กระทำโดยการประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร  
ทั้งที่เปนปจจัยภายในและปจจัยภายนอกอยางสม่ำเสมอ โดยคณะทำงานซึ่งประกอบดวย ฝายบริหารและผูบริหาร          
ระดับสูง ในสายงานที่เกี่ยวของกับแตละความเสี่ยง หัวหนางานในแตละหนวยงานที่เกี่ยวของ และหนวยงานตรวจสอบ
ภายใน จะวิเคราะหถึงสาเหตุที่ทำใหเกิดปจจัยความเสี่ยงตางๆ การกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง รวมถึงติดตาม
การปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลใหกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการ      
ตอไป 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดใหความสำคัญกับระบบการควบคุมภายใน  และการบริหารความเสี่ยง  เพื่อสรางความ
มั่นใจไดวาจะบริหารจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได และมีการจัดสรรและใชทรัพยากรอยางถูกตองเหมาะสม
และเกิดประโยชนสูงสุด  ชวยใหขอมูลทางการเงินมีความถูกตองเชื่อถือได 

รายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงิน ที่ปรากฏใน
รายงานประจำป งบการเงินดังกลาวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่         
เหมาะสม  และถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้ง
มีการเปดเผยขอมูลสำคัญอยางเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดใหมี และดำรงรักษาไว ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล  เพื่อใหมั่นใจไดอยาง
มีเหตุผลวา  การบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง  ครบถวน  และเพียงพอ  ที่จะดำรงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน  และเพื่อ
ใหทราบจุดออน  เพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริต  หรือการดำเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสำคัญ 

ในการนี้  คณะกรรมการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)  ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ่งประกอบ
ดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร เปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน  และระบบควบคุมภายใน 

และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้  ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไวใน
รายงานประจำปแลว 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวา  ระบบควบคุมภายในของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยรวม 

อยูในระดับที่นาพอใจ และสามารถสรางความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินของ บริษัท ซีเอ็ด       

ยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 
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ความสัมพันธกับผูลงทุน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีวาขอมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไมใชการเงิน  ลวนมีผลตอ
กระบวนการตัดสินใจของผูลงทุน และผูที่มีสวนไดเสียของบริษัทฯ จึงไดกำชับใหฝายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การเปดเผยขอมูลที่ครบถวน  ตรงตอความเปนจริง  เชื่อถือได  สม่ำเสมอ  ทันเวลา  และเทาเทียม ซึ่งฝายบริหารของ 
บริษัทฯ ไดใหความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด  

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดตั้งหนวยงานดานนักลงทุนสัมพันธ เพื่อทำหนาที่ติดตอสื่อสารกับผูลงทุน สถาบัน  

ผูถือหุน รวมทั้งนักวิเคราะห และภาครัฐที่เกี่ยวของ ซึ่งผูลงทุนสามารถติดตอขอทราบขอมูลบริษัทฯ หรือตองการ
สอบถามไดทีโ่ทร. 0-2739-8000 กด 8 โทรสาร 0-2739-8699 หรอืทีอ่เีมล ir@se-ed.com และทีเ่วบ็ไซต  www.se-ed.com/ir 

ในป พ.ศ. 2550 บริษัทฯ มีการนำเสนอผลการดำเนินงาน ขอมูลทางการเงิน ขอมูลที่ไมใชทางการเงินแกนัก
วิเคราะห นักลงทุน ผูถือหุน โดยผานทางอีเมล และโทรศัพท รวมถึงการเขารวมกิจกรรมกับตลาดหลักทรัพยฯ อยาง
สม่ำเสมอ สรุปไดดังตอไปนี้ 

•  นำนักลงทุนรายยอยจากชมรมนักลงทุนเนนคุณคาพบผูบริหาร และเยี่ยมชมกิจการ              1     ครั้ง 

•  นำนักลงทุนรายยอยจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยพบผูบริหาร และเยี่ยมชมกิจการ        1      ครั้ง 

•  นำผูเขารวมโครงการ Young Researcher Competition 2007 จากตลาดหลักทรัพย                                 
   แหงประเทศไทยพบผูบริหาร และเยี่ยมชมกิจการ                                                           1     ครั้ง  

•  นักลงทุนสถาบันพบผูบริหาร                   10   ครั้ง 

•  การประชุมทางโทรศัพท/ตอบคำถามทางโทรศัพท                 42   ครั้ง 

•  ตอบคำถามทางอีเมล                   24  ครั้ง 

•  การเดินทางไปพบผูถือหุนและนักลงทุน / บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน               1    ครั้ง 

•  ขาวแจก/ภาพขาว                    4    ชิ้น 

นอกจากนี้หนวยงานนักลงทุนสัมพันธ ไดกำหนดระยะเวลางดการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกับผลประกอบการ
ของบริษัทฯ แกผูถือหุน นักลงทุนและนักวิเคราะห กอนวันที่บริษัทฯ จะรายงานผลประกอบการรายไตรมาสตอ
ตลาดหลักทรัพย 7 วัน 

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

บริษัทฯ ไดกำหนดเปนนโยบาย และขั้นตอนเปนลายลักษณอักษร ในแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่
ดี และคูมือกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไดแจงตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมผูบริหาร ใหทราบถึงประกาศของคณะ
กรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่กำหนดให ผูบริหาร (ซึ่งไดรวมถึงคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติ 
ภาวะ) รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย ตอสำนักงานกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 

แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลักทรัพย และใหแจงใหเลขานุการบริษัทฯ ทราบเพื่อแจงใหผูที่เกี่ยวของรับทราบตอไป นอกจากนั้นยังไดแจง            
บทลงโทษหากมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอกำหนดดังกลาว 

บริษัทฯไดกำหนดเปนนโยบาย ในแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณของคณะกรรมการ        
ผูบริหารและพนักงาน ตลอดจนขอบังคับพนักงานเกี่ยวกับการกำหนดไมใหนำเอกสารหรือขอมูลของบริษัทฯ ไปใชเพื่อ
ประโยชนสวนตัว  หรือนำออกนอกบริษัทฯ กอนไดรับอนุญาต  รวมทั้งหามนำขอมูลงบการเงินหรือขอมูลอื่นที่รับทราบ
เปดเผยแกบุคคลภายนอกหรือผูที่มิไดมีสวนเกี่ยวของ  และหามทำการซื้อขายหลักทรัพยในชวง 1 เดือน  กอนที่ขอมูล
งบการเงินหรือขอมูลอื่นจะเผยแพรตอสาธารณชน  เปนการกระทำผิดวินัยของบริษัทฯ หากผูบริหารหรือพนักงานคนใด
กระทำผิดวินัย  จะไดรับโทษตั้งแตการตักเตือน  การตดัคาจาง การพักงานโดยไมไดรับคาจาง  จนถึงการเลิกจาง 
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ในป พ.ศ. 2550 กรรมการ และผูบริหาร ไดรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสำนักงานกำกับหลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ตามมาตรา 59 ทุกครั้งและไดแจงใหเลขานุการบริษัทฯ ทราบ 

บุคลากร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550  บริษัทฯ มีพนักงานจำนวน 2,058 คน  แบงเปนพนักงานประจำสำนักงานใหญ 
816 คน  และพนักงานประจำสาขา 1,242 คน  โดยบริษัทฯ ใหผลตอบแทนทั้งเงินเดือน  โบนัส  และเงินสมทบกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ เปนจำนวน 370.95 ลานบาท (ป พ.ศ. 2549 มีพนักงานจำนวน 1,823 คน ผลตอบแทนทั้งเงินเดือน 

โบนัส  และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เปนจำนวนเงิน 325.80 ลานบาท)   

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน บริษัทฯ มีนโยบายในการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคลากรขึ้นมา
อยางตอเนื่อง เพื่อใหมีความสามารถในการแขงขัน และรับมือกับวิทยาการใหมๆ ที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา         
จึงจัดใหมีการอบรมภายในองคกร และกับองคกรภายนอก  โดยแบงตามหลักสูตรตางๆ ที่เหมาะสมกับตำแหนงงาน  

มาตรฐานวิชาชีพ หรือตามเปาหมายและวัตถุประสงคของหนวยงานยอย  นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังใหความสำคัญกับการ
ที่ใหพนักงานมีสติ ไดเขาใจชีวิต และปรับตัวอยูรวมกับสิ่งรอบขางอยางมีความสุข จึงไดรวมมือกับ มูลนิธิวองวานิช    

เพื่อจัดหลกัสูตร การเจริญสติเพื่อพัฒนาตนและพัฒนางาน  ใหแกพนักงานของบริษัทฯ เปนการเฉพาะอยางตอเนื่อง 

การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการ  และผูบริหารของบริษัทฯ ไดใหความสำคัญตอระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง  โดยมุงเนน
ใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดใน
การบริหารงาน  ตลอดจนการดูแลรักษาทรัพยสิน การลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น การปองกันความเสียหายที่เกิดขึ้น
กับบริษัทฯ การจัดการดานการเงิน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดความมั่นใจ
ไดอยางสมเหตุสมผลวาการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค สามารถสรางมูลคาเพิ่มสูงสุดไดใน
ระยะยาว นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ และผูบริหารของบริษัทฯ ไดพยายามสงเสริมและผลักดันใหบริษัทฯ มีการ
ปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ของหนวยงานที่กำกับดูแล เพื่อปองกันไมใหเกิดผลเสียหาย 

ตอบริษัทฯ  

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน  2550  ไดประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ  ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ทานไดเขารวมประชุม  โดยสามารถสรุปความเห็น
เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ออกเปน 5 สวน  ดังนี้ 

สวนที่ 1 องคกรและสภาพแวดลอม เปาหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กำหนดขึ้นมาอยางรอบคอบ  

ชัดเจน  มีความเปนไปได  และสามารถวัดผลได  โดยแบงเปนแผนระยะสั้น 1 ป  และแผนระยะยาว 3 ป  ทั้งนี้บริษัทฯ มี
การจัดโครงสรางองคกร  ที่เอื้ออำนวยตอการดำเนินงานใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว  และมีขอกำหนดและบทลงโทษ  หาม
ฝายบริหารและพนักงาน  ปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการ  อยางไรก็ตาม  

บริษัทฯ มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานในธุรกรรมดานการเงิน  การจัดซื้อและการบริหาร  ทั้งนี้ในการจัดทำ
นโยบายและแผนการปฏิบัติงานดังกลาว  จะคำนึงถึงความเปนธรรมตอคูคา  เพื่อประโยชนของบริษัทฯ ในระยะยาว 

สวนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ กระทำโดยการประเมินความเสี่ยงในการ
ประกอบธุรกิจ  ทั้งที่เปนปจจัยภายในและปจจัยภายนอกอยางสม่ำเสมอ  โดยคณะทำงานซึ่งประกอบดวย  ผูชวย
กรรมการผูจัดการ  ในสายงานที่เกี่ยวของกับแตละความเสี่ยง  และผูบริหารในแตละหนวยงานที่เกี่ยวของ  จะวิเคราะห
ถึงสาเหตุที่ทำใหเกิดปจจัยความเสี่ยงตางๆ การกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง  รวมถึงติดตามการปฏิบัติตาม
แผนการบริหารความเสี่ยง 
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สวนที่ 3  การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร การปฏิบัติงานของฝายบริหาร  มีการแบงแยกหนาที่
ความรับผิดชอบดานการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ และการดูแลจัดเก็บทรัพยสิน ออกจากกัน
โดยเด็ดขาด  ทั้งนี้การอนุมัติการทำธุรกรรมใดๆ จะอนุมัติโดยกรรมการผูมีอำนาจ 2 ใน 3 ทาน 

การอนุมัติการทำธุรกรรมของบริษัทฯ กับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคล           

ดังกลาว  จะคำนึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และพิจารณาเสมือนเปนรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก 

สวนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล บริษัทฯ จัดใหมีขอมูลที่สำคัญตางๆ อยางเพียงพอ  เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ อยางไรก็ตาม  บางครั้งบริษัทฯ ไมสามารถจัดสงขอมูลทางการเงิน  

เพื่อประกอบการพิจารณาในการประชุม ใหแกกรรมการไดพรอมกับหนังสือนัดประชุม ที่ไดจัดสงใหกรรมการลวงหนา
กอนวันประชุมโดยเฉลี่ย 7 วัน  

เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีตางๆ จัดเก็บไวอยางเปนหมวดหมู และจัดขึ้นตามนโยบายบัญชีตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ 

สวนที่ 5 ระบบการติดตาม บริษัทฯ จัดใหมีการติดตามผลการดำเนินงาน โดยเปรียบเทียบกับเปาหมายการ
ดำเนินธุรกิจที่ไดตั้งไวเปนรายไตรมาส การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในมีขึ้นอยางสม่ำเสมอ  

โดยผูตรวจสอบภายในตองจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ เสนอโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ หากมีการตรวจพบ
ขอบกพรองอันเปนสาระสำคัญ  จะตองรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบในระยะเวลาอันควร รวมถึงการรายงานความ
คืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองดังกลาว 

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบ ไดใหความเห็นเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพ การควบคุมภายในดาน
บัญชีของบริษัทฯ วาไมพบจุดออนที่เปนสาระสำคัญในระบบการควบคุมภายในดานบัญชี 
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ขอแสดงความนับถือ 

                                                                                      

(นางสาวสุกัญญา สุธีประเสริฐ)          
ผูสอบบัญชี 

√“¬ß“π√–∫∫°“√§«∫§ÿ¡¿“¬„π¥â“π∫—≠™’ 

ที่.GL095/2551 

 

       วันที่ 22 กุมภาพันธ  2551 

เรื่อง   รายงานระบบการควบคุมภายในดานบัญชี 

เรียน  คณะกรรมการ 
         บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 

        1858/87-90 อาคารเนชั่นทาวเวอร ชั้น 19 

         ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา 
        กรุงเทพฯ 10260 

 

ตามที่บริษัทฯ ไดรับมอบหมายใหตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สำหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป เพื่อแสดงความเห็นวางบการเงิน         

ดังกลาวแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปหรือไมเพียงใดนั้น บริษัทฯ ไดศึกษาและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในดานบัญชี ตามที่
เห็นวาจำเปนเพื่อประโยชนในการกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบใหรัดกุมและเหมาะสม 

บริษัทฯ ขอเรียนวาการตรวจสอบบัญชีมิไดตรวจสอบทุกรายการ  หากแตไดใชวิธีทดสอบเทานั้น  

นอกจากนี้การศึกษาและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในดานบัญชีมีวัตถุประสงคตามที่กลาวใน
ตอนตน ดังนั้น จึงไมอาจชี้ใหเห็นจุดออนที่อาจมีอยูในระบบการควบคุมภายในได  อยางไรก็ดีในการตรวจสอบ
บัญชี  บริษัทฯ ไมพบจุดออนที่มีสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในดานบัญชี  ซึ่งมีผลกระทบตองบการเงิน
ดังกลาว   

บริษัทฯ ขอขอบคุณฝายบริหารและเจาหนาที่ของบริษัทฯ ที่ไดใหความรวมมือและสนับสนุนการปฏิบัติ
งานของเจาหนาที่ของบริษัทฯ เปนอยางดี 

∫√‘…—∑  ”π—°ß“π ‡Õ ‡ÕÁ¡ ’́ ®”°—¥ 

SAM NAK-NGAN A.M.C. Co., Ltd. AMC 

ชั้นที่ 19 และ 21 อาคารสีลมคอมเพล็กซ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
19th and 21st Floors, Silom Complex Building, 191 Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 
Tel: 662-231-3980-7  Fax: 662-231-3988   E-mail : amc@amc.mri.com  Website: www.amc-mri.com 

ASSOCIATE 
GLOBAL ALLIANCE OF 
INDEPENDENT FIRMS 
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คณะกรรมการของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯ และ             
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจำป งบการเงินดังกลาวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการ        
ที่เหมาะสมที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลที่มีสาระสำคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

คณะกรรมการไดจัดใหมีและดำรงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจไดอยางมีเหตุผล
วาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน และเพื่อใหทราบ        

จุดออน เพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสำคัญ 

ในการนี้คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่ไมเปน            

ผูบริหารเปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็น            

ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจำปแลว 

คณะกรรมการมีความเห็นวาระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ และสามารถสราง
ความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่  31  ธันวาคม  2550 

 

 

 

 

                             นายสมบูรณ ชินสวนานนท                             นายทนง โชติสรยุทธ 

                                     ประธานกรรมการ                                       กรรมการผูจัดการ 

  
√“¬ß“π§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ 

¢Õß§≥–°√√¡°“√μàÕ√“¬ß“π∑“ß°“√‡ß‘π 
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บริษัทฯ และบริษัทยอยไดจายคาตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีป พ.ศ. 2550 ใหแกบริษัท สำนักงาน 

เอ เอ็ม ซี จำกัด ในอัตราคาสอบบัญชีรวมทั้งสิ้น 655,000 บาท ทั้งนี้ผูสอบบัญชีไมมีสวนเกี่ยวของกับบริษัทฯ ในดาน
อื่นๆ อีก  นอกจากการสอบบัญชีเทานั้น 

คาบริการอื่น    

บริษัทฯ และบริษัทยอยไมไดจายคาตอบแทนของงานบริการอื่น ใหแก บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด  

สำหรับรอบบัญชีป พ.ศ. 2550 

§à“μÕ∫·∑π®“°°“√ Õ∫∫—≠™’ 
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ภาพรวมของผลการดำเนินงานที่ผานมา   

 2550 2549 2548 

รายไดรวม (ลานบาท) 3,949.59 3,725.74 3,391.13 

อัตราการเติบโตจากปกอน (%)  +6.01 +9.87 +18.72 

ตลอดระยะเวลา 3 ปที่ผานมา  บริษัทฯ สามารถสรางระดับการเติบโตของรายไดใหเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  เปนที่
นาพอใจ การเติบโตหลักมาจากการเพิ่มชองทางการจัดจำหนายผานรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และเครือขาย (ราน Book 

Variety  ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัย และจุดขายยอย) ซึ่งเปนรานหนังสือของบริษัทฯ  

ในป พ.ศ. 2550 บริษัทฯ ไดเปดสาขาของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร เพิ่มขึ้นจำนวน 52 สาขา รวมเปนสาขาที่ยังเปด
ดำเนินการอยู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ทั้งสิ้น 268 สาขา  และจุดขายทั้งสิ้นที่ยังเปดดำเนินการอยูจำนวน 91 จุดขาย  

และเพิ่มบทบาทการเปนผูจัดจำหนายหนังสือ ใหกับสำนักพิมพอื่นมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเนนการผลิตหนังสือที่ขายดีใหมี
สัดสวนมากขึ้น  

ผลการดำเนินงาน สำหรับผลการดำเนินงานป พ.ศ. 2550 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีสาระสำคัญ         

สรุปไดดังนี้ 

รายไดรวม  สำหรับ ป พ.ศ. 2550 เปนเงิน 3,949.59 ลานบาท  เพิ่มขึ้น 223.84 ลานบาท  หรือเติบโตสูงขึ้น 

6.01% โดยในจำนวนนี้เปนรายไดจากการขาย 3,898.25 ลานบาท  เพิ่มขึ้น 217.55 ลานบาท  หรือเติบโตสูงขึ้น 5.91% 

ทั้งที่ในป พ.ศ. 2550 บริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง สืบเนื่องจากราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น  

และจากสภาวะความไมแนนอนทางการเมือง ทำใหกำลังซื้อลดลง จนทำใหรายไดจากการขายของสาขาเดิมจากราน       

ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร และเครือขาย ลดลงเล็กนอย และมีแนวโนมลดลงมากขึ้นในไตรมาสที่ 4 ซึ่งสอดคลองกับสถานการณ
ของธุรกิจคาปลีกในภาพรวม อยางไรก็ตาม จากการที่บริษัทฯ เปดสาขาใหมในป พ.ศ. 2550 เพิ่มขึ้นมากถึง 52 สาขา           
ซึ่งเปนการเปดสาขาใหมมากที่สุดตั้งแตเปดดำเนินการมา ในจำนวนนี้ เปนการเปดสาขาใหมในไตรมาสที่ 4 มากถึง        
20 สาขา และจากการขายหนังสือแฮรรี่ พอตเตอร จำนวนมากในเดือนธันวาคม ทำใหรายไดจากการขายในภาพรวมของ
ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร และเครือขาย ในป พ.ศ. 2550 สามารถขยับสูงขึ้นมากกวาปกอนได 3.22%   

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีรายไดจากธุรกิจรับจัดจำหนายหนังสือ และขายสงหนังสือใหรานหนังสืออื่น และ
สถาบันการศึกษา สูงเพิ่มขึ้นกวาปกอนถึง 26.44%  ซึ่งเปนผลมาจากการที่บริษัทฯ เพิ่งไดเปนผูจำหนายหนังสือเรียน
ภาษาอังกฤษ (ELT) ของสำนักพิมพ Oxford University Press เปนปแรก  และยังมีสำนักพิมพอื่นใหความไววางใจให
บริษัทฯ เปนผูจัดจำหนายหนังสือที่อยูในกระแสความนิยม มากขึ้นอยางตอเนื่อง 

กำไรสุทธิ สำหรับป พ.ศ. 2550 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2550 เปนเงิน 183.80 ลานบาท คิดเปน 4.65% 

ของรายไดรวม หรือคิดเปนกำไรตอหุน 0.57 บาท (กำไรสุทธิสำหรับป 2549  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549        

เปนเงิน 209.19 ลานบาท หรือคิดเปน 5.61% ของรายไดรวม หรือมีกำไรตอหุน 0.67 บาท)  โดยกำไรสำหรับงวดนี้       
ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 25.39 ลานบาท คิดเปน  12.14% โดยสาเหตุหลักเกิดจาก 

«‘‡§√“–Àå∞“π–∑“ß°“√‡ß‘π          
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• กำไรขั้นตนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นกวาปกอน 54.98 ลานบาท โดยมีสัดสวนเปน 31.17% ของรายไดจาก         

การขาย ซึ่งลดลงจากปกอนที่เปน 31.52% เนื่องจากมีสัดสวนจากการขายสินคาที่มีกำไรขั้นตนต่ำมากขึ้น  

โดยเฉพาะอยางยิ่งการขายหนังสือพิมพ และนิตยสาร ที่มีสัดสวนเพิ่มมากขึ้น 

•  คาใชจายในการขายและบริหาร เพิ่มขึ้นมากกวาปกอน 80.75 ลานบาท โดยมีสัดสวนเปน 25.20% ของ        
รายไดจากการขาย ซึ่งเพิ่มมากกวาปกอนที่เปน 24.50% เนื่องจากรายไดจากการขายของสาขาเดิมของ     
ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรลดลงกวาปกอนเล็กนอย ขณะที่คาใชจายตางๆ ของสาขาเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนั้น การเปด
สาขาใหมจำนวนมากในชวงสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง โดยเฉพาะอยางยิ่งในไตรมาสที่ 4 ซึ่งเปดมากถึง         
20 สาขา รวมทั้งเปนการเปดในระดับอำเภอมากขึ้น ทำใหรายไดจากการขายบางสวนยังเพิ่มขึ้นไมทันกับ  

คาใชจายที่สูงขึ้น จึงทำใหคาใชจายในการขายและบริหาร มีสัดสวนตอรายไดจากการขายสูงขึ้น นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังตั้งสำรองสินคาเคลื่อนไหวชาเพิ่มสูงขึ้นเปนยอดสะสมที่เกิดจากการตั้งสำรองสินคาที่หมดอายุ
การขาย สินคาเคลื่อนไหวชา รวมทั้งสินคาสวนหนึ่งของผูจัดจำหนายรายอื่นที่ไมสามารถวางขายได 
เนื่องจากมีขอโตแยงทางกฎหมาย 

•  สวนแบงขาดทุนในบริษัทรวม จำนวน 3.05  ลานบาท ลดลงจากปกอน  2.27 ลานบาท  เปนผลหลักจากการ
ที่บริษัท เพลินพัฒน จำกัด ซึ่งเปนผูดำเนินการโรงเรียนเพลินพัฒนา มีสภาพการทำกำไรที่ดีขึ้นอยาง         
ตอเนื่อง 

•  ภาษีเงินไดนิติบุคคล มีจำนวน 91.84 ลานบาท  เพิ่มขึ้นจากปกอน 7.64 ลานบาท  เปนผลกระทบหลักมา
จากการที่อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล เปลี่ยนเพิ่มขึ้นจาก 25% ในปกอน เปน 30% ในปนี้  ซึ่งหากคำนวณใน
อัตราภาษีเดียวกันกับปกอนจะสงผลใหภาษีเงินไดนิติบุคคลของงวดนี้ลดลง 15.01 ลานบาท หากตัดผล
กระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล บริษัทจะมีกำไรสุทธิลดลงจากปกอน 4.96% 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติและเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป พิจารณาจาย
เงินปนผลประจำป สำหรับผลการดำเนินงานป พ.ศ. 2550 ในอัตราหุนละ 0.56 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 181,323,419.30 

บาท  ซึ่งบริษัทฯ ได จายเงินปนผลระหวางกาล ไปแลว 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 0.10 บาท   รวมเปน 0.30 บาท คิดเปน
เงินปนผลจายระหวางกาลจำนวนทั้งสิ้น 97,103,925.50 บาท ดังนั้นบริษัทฯ จึงจะจายเงินปนผลเพิ่มเติมในงวดนี้ใน
อัตราหุนละ 0.26 บาท จำนวนหุน 323,921,130 หุน  ซึ่งเปนจำนวนหุนของวันจดทะเบียนเพิ่มทุนลาสุดเมื่อวันที่            
22 มกราคม 2551 คิดเปนเงินปนผลจายจำนวน  84,219,493.80 บาท โดยกำหนดวันปดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการ
รับเงินปนผล ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2551 เวลา 12.00 น. และกำหนดจายเงินปนผลในวันพุธที่ 28 

พฤษภาคม  2551 

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

ดานสินทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีสินทรัพยทั้งสิ้น 1,740.30 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปกอน 

262.80 ลานบาท โดยมีการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยที่สำคัญดังนี้ 

• เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ  สิ้นไตรมาส 4 ป พ.ศ. 2550 เทากับ 298.78 ลานบาท  เพิ่ม
ขึ้น 8.09 ลานบาท    

• เงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ เทากับ 208.16 ลานบาท เพิ่มขึ้น 13.36 ลานบาท เนื่องจากมีการลงทุน                

ในพันธบัตรรัฐบาล  (อายุเกิน 3 เดือน)  

• สินคาคงเหลือ-สุทธิ เทากับ 446.50 ลานบาท เพิ่มขึ้น 215.50 ลานบาท เปนผลมาจากการที่บริษัทฯ เพิ่งได
เปนผูจำหนายหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ (ELT) ของสำนักพิมพ Oxford University Press เปนปแรก  ทำให
จำเปนตองมีสต็อกเพิ่มขึ้นกวาเดิม  เพื่อรองรับการวางขายในรานหนังสือที่เหมาะสมจำนวนหนึ่ง  และที่
สำคัญคือ เนื่องจากเปนการเริ่มตนปแรก และหนังสือสวนใหญเปนหนังสือประกอบการเรียนการสอนใน
สถาบันการศึกษา จึงจำเปนตองเตรียมสินคาไวรองรับฤดูกาลขายในชวงเปดภาคเรียน  เพื่อไมใหเสียโอกาส
ในการขาย  
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• คาใชจายจายลวงหนา เพิ่มขึ้น 10.22 ลานบาท  สวนใหญเกิดจากคาเชาจายลวงหนาของสาขาและคลังสินคา  

• ที่ดิน อาคารและอุปกรณ เพิ่มขึ้น 24.57 ลานบาท เนื่องจากในป พ.ศ. 2550 มีการเปดสาขาใหมเพิ่มขึ้น ซึ่ง
เปนการเปดสาขาใหมมากที่สุดเมื่อเทียบกับทุกปที่ผานมา 

ดานหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีหนี้สินทั้งสิ้น 1,073.19 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปกอน 

260.70 ลานบาท โดยมีการเปลี่ยนแปลงของหนี้สิน สวนใหญเปนเจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย ซึ่งมียอด ณ สิ้นป พ.ศ. 

2550 เทากับ 858.78  ลานบาท เพิ่มขึ้น 208.98  ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเจาหนี้ที่ยังไมถึงกำหนดเคลียรยอดฝากขาย และ
เจาหนี้รับจัดจำหนาย   

สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 คงเหลือ 667.11 ลานบาท เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2.10 

ลานบาท คิดเปน 0.32% เนื่องจาก   

• ทุนลดลงจากการลดทุนที่ชำระแลวโดยวิธีการตัดหุนที่ซื้อคืน จำนวน 19.78 ลานบาท 

• ทุนเรียกชำระแลวเพิ่มขึ้น 10.65 ลานบาท  จากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเปนหุนสามัญของ         
พนักงาน (ESOP) 

• กำไรสะสมลดลงจากการจายเงินปนผลรวม 194.18 ลานบาท 

• กำไรสำหรับ ป พ.ศ. 2550 จำนวน  183.80 ลานบาท    

กระแสเงินสดและความเพียงพอของโครงสรางเงินทุน 
(หนวย : ลานบาท) 

สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 
2550 2549 

เปลี่ยนแปลง 

เพิ่มขึ้น  
(ลดลง) % 

กระแสเงินสดไดมา (ใชไป)  ในกิจกรรมดำเนินงาน      301.55     327.01      (25.46)       (7.79) 

กระแสเงินสดไดมา (ใชไป)  ในกิจกรรมการลงทุน     (107.92)    (124.70)       16.78      (13.46) 

กระแสเงินสดไดมา (ใชไป)  ในกิจกรรมจัดหาเงิน     (185.54)    (181.39)        (4.15)        2.29 

กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น  (ลดลง)         8.09       20.91      (12.82)     (61.31) 

กระแสเงินสดไดมาจากการดำเนินงานสำหรับ ป พ.ศ. 2550 จำนวน  301.55 ลานบาท  เนื่องจาก 

• กำไรจากการดำเนินงานที่เปนตัวเงิน จำนวน  324.87  ลานบาท   

- กำไรสุทธิสำหรับป พ.ศ. 2550 จำนวน 183.80 ลานบาท 

- คาใชจายที่ไมเปนตัวเงิน จำนวน 141.07 ลานบาท (เชน คาเสื่อมราคาและสิทธิการเชา 93.67 ลานบาท, 

สินคาสูญหาย 28.92 ลานบาท, ขาดทุนจากสินคาเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวชา 11.29 ลานบาท และ
บริจาคสินคา 4.75 ลานบาท) 

• เงินสดลดจากลูกหนี้เพิ่มขึ้น จำนวน 10.30 ลานบาท  

• เงินสดเพิ่มจากเจาหนี้การคาและตั๋วเงินจายเพิ่มขึ้น  จำนวน 212.23 ลานบาท 

• เงินสดลดจากสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น จำนวน 264.03 ลานบาท สวนใหญเปนหนังสือตางประเทศที่บริษัทฯ 

เพิ่งไดรับเปนผูแทนจำหนายหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ (ELT) เปนปแรก  
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• เงินสดเพิ่มจากคาใชจายคางจายเพิ่มขึ้น 23.08 ลานบาท สวนใหญเปนคาเชา คาบริการคางจายของสาขา 
ซึ่งเพิ่มขึ้นตามจำนวนสาขาที่เปดเพิ่มขึ้น   

• เงินสดเพิ่มจากหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น จำนวน 23.56 ลานบาท โดยสวนหนึ่งเกิดจากการขายคูปองแทน
เงินสด (Gift Coupon) สำหรับซื้อสินคาในรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรเพิ่มขึ้น 

กระแสเงินสดใชไปจากกิจกรรมการลงทุนในป พ.ศ. 2550  จำนวน (107.92) ลานบาท เนื่องจากการซื้อ
ทรัพยสิน จำนวน 106.67 ลานบาท 

กระแสเงินสดใชไปจากกิจกรรมจัดหาเงินในป พ.ศ. 2550  จำนวน  (185.54) ลานบาท  เนื่องจาก 

•  เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง จำนวน 2.01 ลานบาท 

• จายเงินปนผล จำนวน 194.18 ลานบาท 

• เงินสดรับจากการใชสิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิของผูถือหุน จำนวน 10.65 ลานบาท  
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(นางสาวสุกัญญา สุธีประเสริฐ) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5063 

กรุงเทพมหานคร 
วันที่ 22 กุมภาพันธ 2551 
 

 

เสนอ ผูถือหุนของ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 งบกำไร
ขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย สำหรับป
สิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) และ งบดุลซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน        

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 งบกำไรขาดทุน งบแสดงสวนเปลี่ยนแปลงของผูถือหุน  และงบกระแสเงินสดซึ่ง
แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน สำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่ง          
ผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับ
ผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไมไดตรวจสอบงบการเงิน
ของบริษัทรวมสองแหงตามหมายเหตุขอ 9 ซึ่งนำมาบันทึกเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 
2549 เงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาว จำนวน 85.18 ลานบาท และจำนวน 89.23 ลานบาท ตามลำดับ คิดเปนรอยละ 
4.89 และ 6.04 ของสินทรัพยรวมในงบดุลซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ตามลำดับ และสวนแบงขาดทุนในบริษัท
รวมดังกลาวที่แสดงรวมไวในงบกำไรขาดทุนซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดสวนเสีย สำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของ
แตละป จำนวน 3.05 ลานบาท และ จำนวน 5.32 ลานบาท ตามลำดับ ซึ่งคิดเปนรอยละ 1.66 และ 2.54 ของกำไรสุทธิ
ตามงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ตามลำดับ งบการเงินของบริษัทรวมดังกลาวผานการตรวจสอบ  

โดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ขาพเจาไดรับรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตนั้น และการเสนอรายงานของขาพเจา       
ในสวนที่เกี่ยวของกับจำนวนเงินของรายการตางๆ ของบริษัทรวม ซึ่งรวมอยูในงบการเงิน ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวน
ไดสวนเสียถือตามรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นนั้น 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดใหขาพเจาตองวางแผนและ
ปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม 
การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจำนวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการ
เงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระ
สำคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงิน
โดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวประกอบกับรายงานของผูสอบบัญชีอื่นที่กลาวถึงในวรรคแรกใหขอสรุปที่
เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

จากการตรวจสอบของขาพเจาและรายงานของผูสอบบัญชีอื่น ขาพเจาเห็นวา  งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตาม
วิธีสวนไดเสียและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2550 และ 2549 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท ซีเอ็ด 

ยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

โดยมิไดเปนการแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไข ขาพเจาใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 4 เกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบันทึกบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทรวมจากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุนในงบการเงิน
เฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน เริ่มใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550 สำหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบาย 

การบัญชีดังกลาว ขาพเจาไดตรวจสอบรายการปรับปรุงที่ใชในการจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตาม
วิธีราคาทุน สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และขาพเจาเห็นวารายการปรับปรุงดังกลาวเหมาะสมและไดนำไป
ปรับปรุงงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนของบริษัทฯ ตามควรแลว 

บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด 
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                      (หนวย : บาท)  

                                              งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน                 งบการเงินเฉพาะกิจการ   

                                                               ตามวิธีสวนไดเสีย                  ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน  

                                                     2550                     2549                        2550                    2549  

 สินทรัพย                                                                     (ปรับปรุงใหม)  

สินทรัพยหมุนเวียน      

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  298,783,666.54 290,689,217.41 298,783,666.54 290,689,217.41   

เงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ  

(สุทธิจากคาเผื่อการปรับมูลคา ป 2550 

และ 2549 จำนวน (2,757) พันบาท 

และ (5,571) พันบาท ตามลำดับ) (หมายเหตุ 6)   208,155,683.56  194,793,102.79   208,155,683.56 194,793,102.79   

ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ (หมายเหตุ 7)  92,207,936.97   89,195,274.27   92,207,936.97  89,195,274.27   

สินคาคงเหลือ-สุทธิ  (หมายเหตุ 8)  446,503,614.96   231,005,077.40  446,503,614.96  231,005,077.40   

คาลิขสิทธิ์และคาแปลจายลวงหนา   19,423,792.08   17,734,720.17   19,423,792.08  17,734,720.17  

คาใชจายจายลวงหนา   26,029,711.58   15,807,084.98   26,029,711.58 15,807,084.98  

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น   15,071,384.88  13,750,541.61  15,071,384.88 13,750,541.61  

รวมสินทรัพยหมุนเวียน  1,106,175,790.57   852,975,018.63  1,106,175,790.57  852,975,018.63   

สินทรัพยไมหมุนเวียน 

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (หมายเหตุ 9)  85,283,686.28  89,330,755.22  69,532,021.51  69,532,021.51   

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ  (หมายเหตุ 10) 288,633,083.47  264,066,451.12  288,633,083.47  264,066,451.12 

สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ  (หมายเหตุ 11) 141,726,719.77   154,294,160.54  141,726,719.77 154,294,160.54   

ทรัพยสินรอจำหนาย-สุทธิ (หมายเหตุ 12) 19,200,000.00 19,200,000.00 19,200,000.00 19,200,000.00   

ที่ดินที่ไมไดใชดำเนินงาน-สุทธิ  (หมายเหตุ 13) 33,718,250.66 33,784,131.58 33,718,250.66 33,784,131.58   

เงินค้ำประกันการเชาและเงินมัดจำ  55,628,145.51 49,665,582.72  55,628,145.51 49,665,582.72   

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (หมายเหตุ 14) 9,933,404.66 14,180,773.55 9,933,404.66 14,180,773.55 

       รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน  634,123,290.35 624,521,854.73 618,371,625.58 604,723,121.02   

          รวมสินทรัพย  1,740,299,080.92 1,477,496,873.36 1,724,547,416.15 1,457,698,139.65   

             

                

                

             

            

             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้    
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            (หนวย : บาท)  

                                              งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน                 งบการเงินเฉพาะกิจการ   

                                                               ตามวิธีสวนไดเสีย                  ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน  

                                                     2550                     2549                        2550                    2549  

หนี้สินและสวนของผูถือหุน                  (ปรับปรุงใหม)  

หนี้สินหมุนเวียน       

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร   -   2,013,109.27   -   2,013,109.27   

เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย    858,781,415.50   649,799,499.39   858,781,415.50  649,799,499.39   

คาใชจายคางจาย    95,101,891.82   72,021,831.24   95,101,891.82 72,021,831.24   

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย   51,151,395.09 46,088,159.76 51,151,395.09 46,088,159.76   

หนี้สินหมุนเวียนอื่น    60,571,459.46   37,012,935.99  60,571,459.46    37,012,935.99   

รวมหนี้สินหมุนเวียน  1,065,606,161.87    806,935,535.65  1,065,606,161.87   806,935,535.65   

หนี้สินไมหมุนเวียน       

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น  7,580,838.20   5,550,838.20   7,580,838.20   5,550,838.20   

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน   7,580,838.20  5,550,838.20   7,580,838.20   5,550,838.20   

รวมหนี้สิน    1,073,187,000.07   812,486,373.85  1,073,187,000.07   812,486,373.85   

สวนของผูถือหุน       

ทุนเรือนหุน                                       (หมายเหตุ 15 และ 17) 

ทุนจดทะเบียน      

หุนสามัญ 328,345,090 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท 328,345,090.00  -  328,345,090.00 -   

หุนสามัญ 348,128,690 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท - 348,128,690.00 - 348,128,690.00  

ทุนที่ออกและชำระแลว       

หุนสามัญ 323,765,330 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท 323,765,330.00   - 323,765,330.00 -   

หุนสามัญ 332,894,970 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท  -  332,894,970.00 - 332,894,970.00  

สวนเกินมูลคาหุน  149,420,557.75 149,420,557.75 149,420,557.75 149,420,557.75  

สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย            (หมายเหตุ 10) 30,057,629.15 31,047,357.62  30,057,629.15    31,047,357.62 

ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย   (2,757,466.11)  (5,571,050.24)  (2,757,466.11) (5,571,050.24)  

กำไรสะสม       

จัดสรรแลว       

สำรองตามกฎหมาย                         (หมายเหตุ 16) 35,626,916.56 35,626,916.56 35,626,916.56 35,626,916.56  

สำรองหุนทุนซื้อคืน                          (หมายเหตุ 17) -   122,641,095.00    -   122,641,095.00  

ยังไมไดจัดสรร  130,999,113.50 121,591,747.82 115,247,448.73 101,793,014.11  

หัก  หุนทุนซื้อคืน 19,783,600 หุน 

         มูลคาหุนละ 6.20 บาท                   (หมายเหตุ 17) -   (122,641,095.00)  -  (122,641,095.00)  

รวมสวนของผูถือหุน    667,112,080.85 665,010,499.51 651,360,416.08 645,211,765.80  

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน  1,740,299,080.92 1,477,496,873.36 1,724,547,416.15 1,457,698,139.65   

       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้      
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                  (หนวย : บาท)  

                                       งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน                         งบการเงินเฉพาะกิจการ   

                                                       ตามวิธีสวนไดเสีย                         ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน  

                                              2550                     2549                        2550                    2549  

                                                                                                                                                 (ปรับปรุงใหม)  

รายไดจากการดำเนินงาน        

รายไดจากการขาย  3,898,251,153.52 3,680,703,524.70 3,898,251,153.52 3,680,703,524.70   

รายไดอื่น   51,337,365.59   45,041,857.65  52,337,365.59   46,041,857.65   

รวมรายได   3,949,588,519.11  3,725,745,382.35  3,950,588,519.11  3,726,745,382.35   

คาใชจายจากการดำเนินงาน       

ตนทุนขาย   2,683,282,834.33 2,520,717,612.27   2,683,282,834.33 2,520,717,612.27   

คาใชจายในการขายและบริหาร  982,349,104.61 901,600,262.40 982,349,104.61 901,600,262.40   

คาตอบแทนกรรมการ  (หมายเหตุ 18) 5,060,000.00  4,522,000.00 5,060,000.00 4,522,000.00   

สวนแบงขาดทุนในบริษัทรวม  3,047,068.94 5,319,912.32  -   -   

รวมคาใชจาย  3,673,739,007.88 3,432,159,786.99 3,670,691,938.94 3,426,839,874.67   

กำไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล 275,849,511.23 293,585,595.36 279,896,580.17 299,905,507.68   

ดอกเบี้ยจาย  (213,624.05) (196,742.16) (213,624.05) (196,742.16) 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (หมายเหตุ 19) (91,835,426.00) (84,197,551.85) (91,835,426.00) (84,197,551.85)  

กำไรสุทธิ   183,800,461.18 209,191,301.35 187,847,530.12 215,511,213.67   

กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (หมายเหตุ 20)  0.57   0.67  0.58  0.69  

กำไรตอหุนปรับลด   (หมายเหตุ 20)  0.56  0.65  0.57  0.67  

             

             

             

             

             

             

             

       

             

             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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                                                                                                            (หนวย : บาท)  

                                               งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน                  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

                                                                ตามวิธีสวนไดเสีย                 ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน  

                                                   2550                        2549                   2550                     2549  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน                                         (ปรับปรุงใหม)  
กำไรสุทธิ   183,800,461.18 209,191,301.35 187,847,530.12 215,511,213.67  
ปรับกระทบกำไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย) 
จากการดำเนินงาน 

(กำไร) ขาดทุนจากการขายที่เกิดขึ้นจริง 
ในหลักทรัพยเผื่อขาย  (7,682,488.46) 3,111,221.86 (7,682,488.46) 3,111,221.86  
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ  310,792.63 1,435,883.44    310,792.63   1,435,883.44  
ขาดทุนจากประมาณการรับคืนสินคา (โอนกลับบัญชี)   5,768,176.58   2,080,669.95 5,768,176.58    2,080,669.95  
ขาดทุนจากสินคาสูญหาย    28,923,872.74  49,377,678.30  28,923,872.74   49,377,678.30  
ขาดทุนจากสินคาเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวชา  11,290,563.72    536,616.88   11,290,563.72    536,616.88  
ขาดทุนจากการทำลายสินคา    3,573,491.06    392,110.96   3,573,491.06    392,110.96  
ขาดทุนจากการบริจาคสินคา     4,746,678.89   4,428,979.28   4,746,678.89   4,428,979.28  
ขาดทุนจากสินคาถูกน้ำทวม    -   3,472,799.33   -    3,472,799.33  
คาเสื่อมราคา-สินทรัพยที่ใชในการดำเนนิงาน 81,041,120.17    77,559,164.46   81,041,120.17   77,559,164.46  
คาเสื่อมราคา-สินทรัพยที่ไมใชในการดำเนินงาน  65,880.92   65,998.32   65,880.92  65,998.32  
สิทธิการเชาอาคารตัดจาย    12,567,440.77  12,567,440.77   12,567,440.77   12,567,440.77  
โอนกลับรายการขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย 
ที่ไมใชดำเนินงาน    -  (1,482,630.96) -    (1,482,630.96)  
รายการปรับปรุงจากการเคลียรบัญชีลูกหนี้การคา  1,204,620.21   (288,779.99)   1,204,620.21   (288,779.99)  
รายการปรับปรุงจากการเคลียรบัญชีเจาหนี้การคา   (3,246,239.35)   -   (3,246,239.35)   -    
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 3,047,068.94    5,319,912.32   -   -    
ขาดทุนจากการตัดจายลิขสิทธิ์จายลวงหนา - 602,500.03  - 602,500.03   
บริจาคทรัพยสิน   -    7,199.67   -    7,199.67   
ขาดทุนจากการตัดจำหนายทรัพยสินถาวร   68,875.56    2,056,340.00    68,875.56 2,056,340.00   
กำไรจากการจำหนายสินทรัพยถาวร    (609,343.80)   -  (609,343.80)   -   
เงินปนผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทรวม    -  -   (1,000,000.00)   (1,000,000.00)  
ขาดทุนจากการตีราคาทรัพยสิน   -   1,800,000.00  - 1,800,000.00   

กำไรจากการดำเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง 
ในสินทรัพยและหนี้สินดำเนินงาน  324,870,971.76   372,234,405.97 324,870,971.76 372,234,405.97  

(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ    (10,296,252.12)  (8,483,537.73)   (10,296,252.12) (8,483,537.73)  
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินคาคงเหลือ  (264,033,143.97) (63,186,391.88) (264,033,143.97) (63,186,391.88)  
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในคาลิขสิทธิ์และคาแปลจายลวงหนา  (1,689,071.91)   (1,600,599.94)  (1,689,071.91) (1,600,599.94)  
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในคาใชจายจายลวงหนา  (10,222,626.60) (12,242,455.56) (10,222,626.60) (12,242,455.56)  
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพยหมุนเวียนอื่น   (1,320,843.27)  1,614,864.83  (1,320,843.27) 1,614,864.83   
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินค้ำประกันการเชาและเงินมัดจำ   (5,962,562.79) (2,522,081.17)   (5,962,562.79) (2,522,081.17)  
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น    4,247,368.89   1,352,733.61    4,247,368.89 1,352,733.61   
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย  212,228,155.46  1,228,543.70    212,228,155.46  1,228,543.70   
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในคาใชจายคางจาย  23,080,060.58 28,915,051.23 23,080,060.58 28,915,051.23   
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 5,063,235.33 5,951,140.28 5,063,235.33    5,951,140.28   
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น    23,558,523.47 3,229,219.26 23,558,523.47 3,229,219.26   
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไมหมุนเวียนอื่น   2,030,000.00 515,000.00 2,030,000.00 515,000.00   

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน   301,553,814.83 327,005,892.60 301,553,814.83   327,005,892.60  
     
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้  
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                                                                                                            (หนวย : บาท)  

                                         งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน                      งบการเงินเฉพาะกิจการ  

                                                          ตามวิธีสวนไดเสีย                      ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน  

                                            2550                        2549                         2550                       2549  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน       
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนชั่วคราว  (2,866,508.18) (15,000,000.00) (2,866,508.18) (15,000,000.00)  
รับชำระเงินใหกูยืมแกบริษัทรวม  -    9,000,000.00   -   9,000,000.00   
ลงทุนเพิ่มในบริษัทรวม   -    (45,000,000.00)  -    (45,000,000.00)  
เงินปนผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทรวม  1,000,000.00    1,000,000.00   1,000,000.00   1,000,000.00   
ซื้อสินทรัพยถาวร  (106,666,358.55)  (74,703,988.98)  (106,666,358.55)  (74,703,988.98)  
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร  609,345.80    -   609,345.80   -    

เงินสดสุทธิไดรับ(ใชไป)ในกิจกรรมลงทุน  (107,923,520.93)  (124,703,988.98)  (107,923,520.93)  (124,703,988.98)  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน       
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร  (2,013,109.27)  (10,018,422.11)  (2,013,109.27)  (10,018,422.11)  
เงินสดรับจากผูมาใชใบสำคัญแสดงสิทธิ 
ซื้อหุนสามัญเพิ่ม  10,653,960.00  12,403,306.50  10,653,960.00  12,403,306.50   
จายเงินปนผล   (194,176,695.50)   (183,773,191.35)   (194,176,695.50)   (183,773,191.35)  

เงินสดสุทธิไดรับ(ใชไป)  
ในกิจกรรมจัดหาเงิน  (185,535,844.77)   (181,388,306.96)   (185,535,844.77)  (181,388,306.96) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
เพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ  8,094,449.13   20,913,596.66  8,094,449.13 20,913,596.66   
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
ณ วันตนป  290,689,217.41   269,775,620.75   290,689,217.41  269,775,620.75   
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
ณ วันปลายป 298,783,666.54    290,689,217.41   298,783,666.54  290,689,217.41  

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม       
1. เงินสดที่จายในระหวางปสำหรับ       

ดอกเบี้ยจาย  213,624.05   196,742.16 213,624.05 196,742.16   
ภาษีเงินไดนิติบุคคล   86,772,190.67 78,246,061.57 86,772,190.67 78,246,061.57   

2. รายการที่ไมกระทบกระแสเงินสด       
2.1 สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549  บริษัทฯ ไดบันทึกรายการกำไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาเงิน  
      ลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายกับสวนของผูถือหุนจำนวน 2.81 ลานบาท และจำนวน 0.19 ลานบาท ตามลำดับ    
2.2 สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ ไดตัดคาเสื่อมราคาของสินทรัพยที่ใชในการดำเนินงานกับสวนเกินทุน        

จำนวน 0.99 ลานบาท 
2.3 สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ ไดดำเนินการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแลวโดยวิธีตัดหุนที่ซื้อคืน 

จำนวน 19.78 ลานหุน คิดเปน จำนวนเงิน 19.78 ลานบาท     
3. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย       

เงินสด 23,614,404.87 17,109,879.78   23,614,404.87   17,109,879.78   
เงินฝากธนาคาร (อายุไมเกิน 3 เดือน)  155,169,261.67    97,579,337.63   155,169,261.67    97,579,337.63   
พันธบัตรรัฐบาล (อายุไมเกิน 3 เดือน)   120,000,000.00   176,000,000.00   120,000,000.00   176,000,000.00   

รวม  298,783,666.54   290,689,217.41   298,783,666.54   290,689,217.41  
       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 



1. ขอความทั่วไป 

บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2517 และแปลงสภาพเปนบริษัท มหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 29 

เมษายน 2536 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107536000285  สำนักงานใหญตั้งอยูเลขที่  1858/87-90 อาคาร
เนชั่นทาวเวอร ชั้นที่ 19 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 ศูนยกระจายสินคาตั้งอยูเลขที่ 
99 หมู 1 ถนนกิ่งแกว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

• ลักษณะการดำเนินงานของบริษัทฯ 

1. จำหนายหนังสือและวารสารในลักษณะขายปลีก ผานรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรและ Book Variety ซึ่งเปน
รานหนังสือของบริษัทฯ   

2. ผลิตและจำหนายหนังสือ และวารสารเชิงวิชาการ บริษัทฯ เปนผูจำหนายหนังสือเชิงวิชาการให     
หนวยงานและสำนักพิมพอื่นเพื่อจำหนายใหกับรานหนังสือทั่วไป 

3. รับจางโฆษณา เพื่อจัดลงในวารสารที่บริษัทฯ ผลิตขึ้น 

4. รับจางพมิพ จำหนายอุปกรณและเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกสและอื่นๆ  

• ขอมูลเกี่ยวกับพนักงาน 

รายการ 
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2550 2549  

จำนวนพนักงานถัวเฉลี่ย  (คน) 2,232 2,033 

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน  (ลานบาท) 370.95 325.80 

2. เกณฑการจัดทำงบการเงิน 
2.1 บริษัทฯ จัดทำและนำเสนองบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใตพระราชบัญญัติการ

บัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งจัดตั้งตาม          

พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ไดมีมติใหประกาศใชแลว และตามขอกำหนดของสำนักงาน      

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงิน 
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2.2 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 9/2550 ฉบับที่ 38/2550  และฉบับที่ 62/2550 

(ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว) เรื่อง มาตรฐานการบัญชี โดยประกาศใหใชมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 51 เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตนและใหใชมาตรฐานการบัญชี ดังตอไปนี้แทนมาตรฐานการบัญชีฉบับ
เดิมที่ยกเลิกไป 

ฉบับที่  25 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบกระแสเงินสด 

ฉบับที่  29 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สัญญาเชา 

ฉบับที่  31 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สินคาคงเหลือ 

ฉบับที่  33 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง ตนทุนการกูยืม 

ฉบับที่  35 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน 

ฉบับที่  39 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอ
ผิดพลาด 

ฉบับที่  41 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินระหวางกาล 

ฉบับที่  43 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การรวมธุรกิจ 

ฉบับที่  44 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ฉบับที่  45 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม 

ฉบับที่  46 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สวนไดเสียในการรวมคา 

ฉบับที่  49 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สัญญากอสราง 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44-46 ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2550 เปนตนไป ซึ่งเปนผลใหบริษัทฯ ตองปรับปรุงงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ที่แสดงเปรียบเทียบ ทั้งนี้ บริษัทฯ แสดงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไว
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 4 

สวนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่เหลือใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป โดยฝายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอยไดประเมินแลวเห็น
วามาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตองบการเงินสำหรับปที่เริ่มใช
มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว 

2.3 บริษัทฯ ไมไดนำเสนองบการเงินรวมระหวางบริษัทฯ และบริษัท ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร จำกัด ซึ่งเปนบริษัท
ยอย เนื่องจากมูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวไมมีสาระสำคัญตองบการเงินของบริษัทฯ  

2.4 งบการเงินสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ไดมีการจัดประเภทบัญชีใหม เพื่อประโยชนในการ
เปรียบเทียบกับงบการเงิน สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ในสวนของบัญชีคาใชจายลวงหนาของ
สินทรัพยไมหมุนเวียน ไปเปนบัญชีคาใชจายลวงหนาไมเกินหนึ่งป จำนวน 7.10 ลานบาท  

2.5 บริษัทฯ ไดจัดทำงบการเงินเปนภาษาไทยตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ซึ่งหลักการ
บัญชีที่ใชอาจแตกตางจากหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศอื่นๆ  เพื่อความสะดวกของผูอาน             

งบการเงินบริษัทฯ ไดจัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ  โดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้           
เพื่อวัตถุประสงคของการรายงานภายในประเทศ 



95√ “ ¬ß “ πª√ – ® ” ªï  2 5 5 0  

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ 
บริษัทฯ มีนโยบายการบัญชีที่สำคัญดังนี้ 

3.1  บริษัทฯ   • รับรูรายไดจากการขายเมื่อสงมอบสินคาใหแกลูกคาเรียบรอยแลว   ยกเวนในกรณีขายฝากจะ  
      รับรูรายไดจากการขายเมื่อตรวจนับสินคาในมือผูรับฝากขายตามกำหนดระยะเวลาที่ตกลงกัน 

            •   รายไดจากการโฆษณา  บันทึกเปนรายไดเมื่อมีการลงโฆษณาแลว  

            •   รายไดอื่นและคาใชจายบันทึกตามเกณฑคงคาง 

3.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดรวมเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย กระแสรายวันและประจำไมเกิน 

3 เดือน และพันธบัตรรัฐบาล อายุไมเกิน 3 เดือน ที่ไมติดภาระค้ำประกัน 

3.3 เงินลงทุนชั่วคราว เปนเงินลงทุนในหนวยลงทุนกองทุนสวนบุคคล, กองทุนรวมและกองทุนเปด ซึ่งบริษัทฯ
ถือเปนหลักทรัพยเผื่อขายแสดงดวยมูลคายุติธรรม บริษัทฯรับรูการเปลี่ยนแปลงมูลคาเปนรายการแยกตาง
หากในสวนของผูถือหุนและจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนเมื่อไดจำหนายเงินลงทุนนั้นไปแลว 

3.4 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  ประมาณขึ้นโดยพิจารณาจากลูกหนี้แตละรายที่คาดวาจะไมไดรับชำระ 

3.5 บริษัทฯ มีนโยบายตั้งคาเผื่อรับคืนสินคาในอัตรารอยละของการรับคืนถัวเฉลี่ยทั้งป  ของยอดขายลูกคา 
ตางจังหวัด   

3.6 สินคาคงเหลือ 

• วัตถุดิบกระดาษ บันทึกบัญชีในราคาทุนตามวิธีถัวเฉลี่ย (Simple Average) หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
แลวแตราคาใดจะต่ำกวา และงานระหวางทำบันทึกบัญชีในราคาทุนที่เกิดขึ้นจริง 

• สินคาสำเร็จรูปที่บริษัทฯ ผลิตเองมีนโยบายบัญชีดังนี้ 

•  สำหรับสินคาสำเร็จรูป ณ สำนักงานใหญ และสินคาสำเร็จรูปในมือผูรับฝากขาย บันทึกในราคาทุน 

ที่ผลิต ตามวิธีถัวเฉลี่ย (Simple Average) หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ำกวา 

• สินคาสำเร็จรูปที่บริษัทฯ ซื้อมาเพื่อจัดจำหนายบันทึกในราคาทุนตามวิธีถัวเฉลี่ย (Simple 

Average) หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ำกวา 

• วารสารรับคืนไมมีการตีราคา 

• คาเผื่อลดมูลคาสินคาคงเหลือพิจารณาจากสินคาเกา  ลาสมัย  เสื่อมสภาพ 

• คาเผื่อสินคาสูญหาย บริษัทฯ มีนโยบายตั้งคาเผื่อสินคาสูญหายในอัตรารอยละ 1.20 ของยอดขาย
ในแตละสาขา ซึ่งบริษัทฯจะพิจารณาปรับปรุงคาเผื่อดังกลาว เมื่อมีการตรวจนับสินคาคงเหลือที่
สูญหายจริงในสาขานั้นๆ    

3.7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  

3.7.1 ที่ดิน และอาคาร แสดงตามมูลคายุติธรรมโดยผูประเมินราคาอิสระ ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทรวมมี 
นโยบายที่จะใหผูประเมินราคาอิสระประเมินราคาสินทรัพยดังกลาวทุกๆ 5 ป และในระหวางนี้หาก
มีปจจัยอื่นใด ที่มีผลกระทบอยางมีสาระสำคัญตอมูลคาสินทรัพย บริษัทฯ จะใหมีการประเมินราคา
ใหมในปนั้นๆ สวนที่เพิ่มขึ้นของราคาที่ประเมินใหม จะถือเปนสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย
ในสวนของผูถือหุน ในกรณีที่ตีราคาอาคารเพิ่มขึ้น บริษัทฯ จะคำนวณคาเสื่อมราคาสวนที่เพิ่มขึ้น
ดวยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานประมาณ 10 ป สำหรับสวนที่ลดลงของราคาที่ประเมินใหมจาก
ราคาทุนจะถือเปนรายการขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพยลดลงในงบกำไรขาดทุน 

3.7.2 คาตกแตงอาคาร เครื่องใชสำนักงาน เครื่องปรับอากาศ และยานพาหนะ บันทึกบัญชีในราคาทุน  

หลังหักคาเสื่อมราคาสะสม 
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3.7.3 คาเสื่อมราคา คำนวณดวยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานที่ประมาณไวดังตอไปนี้ 

•  อาคาร                                                      20   ป 

•  เครื่องตกแตงอาคาร เครื่องใชสำนักงาน             5     ป 

•  เครื่องปรับอากาศ                                        5    ป 

•  ยานพาหนะ                                               5     ป 

บริษัทฯ บันทึกคาเสื่อมราคาเปนคาใชจายประจำงวด ยกเวนคาเสื่อมราคาของสวนที่ตีราคาเพิ่มขึ้น 

บริษัทฯ ไดนำไปหักออกจากสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยในสวนของผูถือหุน  

3.8 สิทธิการเชาเปนสิทธิตามสัญญาเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิในการเชาพื้นที่ตั้งสาขาทยอยตัดจำหนายเปนคาใชจาย
ตามวิธีเสนตรงตลอดอายุการใหประโยชนของสิทธิดังกลาวตามขอกำหนดที่ระบุในสัญญา 

3.9 ทรัพยสินรอการขาย ไดแก ที่ดินพรอมอาคารพาณิชย บันทึกดวยราคาทุนและแสดงสุทธิจากคาเผื่อการ
ดอยคา (ถามี)  

3.10 คาลิขสิทธิ์ตางประเทศคางจาย คำนวณในอัตราที่กำหนดในสัญญาของการทำหนังสือตางประเทศ ตาม
เกณฑคงคาง 

3.11 ที่ดินที่ไมไดใชดำเนินงาน บันทึกมูลคาเริ่มแรกดวยราคาทุนสุทธิดวยคาเผื่อการดอยคาสะสม (ถามี) 

3.12  เงินลงทุนในบริษัทรวมบันทึกตามวิธีสวนไดเสีย (Equity Method) ในงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสียและบันทึกตามวิธีราคาทุน (Cost Method) ในงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธี
ราคาทุนและเงินลงทุนในบริษัทยอยบันทึกตามราคาทุนเนื่องจากมูลคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยไมมีสาระ
สำคัญตองบการเงินของบริษัทฯ 

3.13  การดอยคาของสินทรัพย โดยทุกวันที่ในงบดุล บริษัทฯ และบริษัทรวมจะทำการประเมินวามีขอบงชี้ซึ่ง
แสดงวาสินทรัพยดอยคาลงหรือไม หากมีขอบงชี้ของการดอยคา บริษัทฯ จะทำการประมาณมูลคาที่คาดวา
จะไดรับคืนของสินทรัพยและหากพบวาราคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้นมีมูลคาสูงกวามูลคาที่คาดวาจะได
รับคืน บริษัทฯ จะลดมูลคาของสินทรัพยลงใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน และรับรูผลขาดทุนจากการ
ดอยคาของสินทรัพยในงบกำไรขาดทุน (มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยหมายถึงราคาขายสุทธิหรือ
มูลคาจากการใชของสินทรัพยนั้นแลวแตจำนวนใดจะสูงกวา) 

3.14  รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการยอด
คงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นงวดแปลงคาโดยการใชอัตราแลก
เปลี่ยน ณ วันสิ้นงวดนั้น กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาดังกลาว ถือเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกำไร
ขาดทุน 

3.15 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง  บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุม
บริษัทฯ ถูกควบคุมโดยบริษัทฯไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับ 

บริษัทฯ รวมถึงบริษัทที่ทำหนาที่ถือหุนของบริษัทยอยและบริษัทในกลุมเดียวกัน นอกจากนี้ บุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่งถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงไมวาทางตรงหรือทาง
ออม และมีอิทธิพลอยางเปนสาระสำคัญกับบริษัทฯ ผูบริหารที่สำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ  

ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ 

3.16 ผลประโยชนของพนักงาน บริษัทฯ จัดใหมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งเปนลักษณะของแผนการจายสมทบ
ตามที่ไดกำหนดการจายสมทบไวแลว สินทรัพยของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไดแยกออกไปจากสินทรัพย       
ของบริษัทฯ และไดรับการบริหารโดยผูจัดการกองทุนภายนอก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกลาวไดรับเงิน
สะสมเขากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษัทฯ เงินจายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเปน
คาใชจายในงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น อยางไรก็ตามบริษัทฯ มิไดตั้ง         
หนี้สินสำหรับผลประโยชนพนักงานตามกฎหมายแรงงานไทย 
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3.17 ภาษีเงินไดนิติบุคคลบันทึกเปนคาใชจายเมื่อบริษัทฯ มีภาระภาษีตองเสีย 

3.18 กำไรตอหุน 

• กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยหารกำไรสุทธิดวยจำนวนหุนสามัญที่ออกและไดรับชำระแลว          
ถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักในระหวางงวด  

• กำไรตอหุนปรับลดคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิดวยผลรวมของจำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก 

ที่ออกอยูในระหวางงวดกับจำนวนถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักของหุนสามัญที่บริษัทฯ อาจตองออกเพื่อแปลง
หุนสามัญเทียบเทาปรับลดทั้งสิ้น (ใบสำคัญแสดงสิทธิ) ใหเปนหุนสามัญ  

3.19 ขอมูลจำแนกตามสวนงาน สวนงานทางธุรกิจเปนสวนธุรกิจที่จัดหาผลิตภัณฑหรือใหบริการที่มีความเสี่ยง
และผลตอบแทนซึ่งแตกตางไปจากความเสี่ยงและผลตอบแทนของผลิตภัณฑหรือบริการที่ใหของสวนธุรกิจ
อื่น โดยเปดเผยแยกตามสวนงานธุรกิจของบริษัทฯ 

3.20 เครื่องมือทางการเงิน ประกอบดวย สินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบดุล ไดแก เงินสด เงินฝากธนาคาร 
เงินลงทุนและลูกหนี้การคา หนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบดุล ไดแก เจาหนี้การคาและเงินกูยืม ซึ่งนโยบาย
การบัญชีเฉพาะสำหรับรายการแตละรายการไดเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอที่เกี่ยวของ 

3.21 การใชประมาณการทางบัญชีในการจัดทำงบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ผูบริหาร
ตองใชประมาณการและขอสมมติฐาน ซึ่งมีผลกระทบตอการกำหนดนโยบายและการรายงานจำนวนเงินที่
เกี่ยวกับสินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย การประมาณและขอสมมติฐานมาจากประสบการณและ
ปจจัยตางๆ ที่ผูบริหารมีความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลภายใตสภาวการณแวดลอมนั้น ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้น
จริงจากการตั้งขอสมมติฐานตอมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินอาจแตกตางจากที่ประมาณไว 

ประมาณการและขอสมมติฐานที่ใชในการจัดทำงบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางสม่ำเสมอ การปรับ
ประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวน หากการปรับประมาณ
การกระทบเฉพาะงวดนั้นๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับหรืองวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบ
ทั้งงวดปจจุบันและอนาคต 

3.22 ประมาณการหนี้สิน บริษัทฯ และบริษัทรวมจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแน
ของการเกิดภาระผูกพันในปจจุบันตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอันเปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ  
ในอดีต ภาระผูกพันดังกลาวคาดวาจะสงผลใหสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพื่อจายชำระ
ภาระผูกพันและจำนวนที่ตองจายสามารถประมาณการไดอยางนาเชื่อถือ หากคาดวาจะไดรับคืนรายจาย        

ที่จายชำระไปตามประมาณการหนี้สินทั้งหมดหรือบางสวนอยางแนนอน บริษัทฯ และบริษัทรวมจะรับรู       
รายจายที่ไดรับคืนเปนสินทรัพยแยกตางหากแตตองไมเกินจำนวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวของ และแสดง     
คาใชจายที่เกี่ยวของกับประมาณการหนี้สินในงบกำไรขาดทุนโดยแสดงสุทธิจากจำนวนรายจายที่จะได        
รับคืนที่รับรูไว 

4. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 

บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงนโยบายการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการ จากวิธีสวนไดเสีย
เปนวิธีราคาทุนเพื่อใหเปนไปตามประกาศสภาวิชาชีพฉบับที่ 32/2549 เรื่อง คำอธิบายมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 

เรื่อง งบการเงินรวมและการบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย (ยอหนา 27) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 45 เรื่อง 
การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทรวม (ยอหนา 11) ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2549 โดยบริษัทฯ ไดปรับปรุงยอนหลัง      
งบการเงินที่แสดงเปรียบเทียบดวย ทั้งนี้เงินลงทุนในบริษัทรวมที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีราคาทุนนั้นบันทึกโดยใชราคาทุนเดิม (Historical cost) เปนราคาทุนเริ่มตนและพิจารณาดอยคา(ถามี) ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายดังกลาวทำใหกำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนไมเทากับกำไร
สุทธิในงบการเงิน ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 งบการเงินที่แสดง         
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เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียมีกำไรสุทธิ 183.80 ลานบาท แตงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนมี
กำไรสุทธิ 187.85 ลานบาท โดยบริษัทฯ ขอชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้ 

1.)  การเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีดังกลาว ทำใหงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 แสดงกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น จำนวน 6.32 ลานบาท เนื่องจากงบการเงิน
เฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนไมไดรวมรายการสวนแบงขาดทุนในบริษัทรวมจำนวน 5.32 

ลานบาท แตมีการบันทึกรับรูรายไดเงินปนผลจากบริษัทรวมจำนวน 1.00 ลานบาท 

2.) ผลกระทบตอรายการอื่นที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนสำหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ไดแกเงินลงทุนในบริษัทรวม และกำไรสะสมลดลง 26.12 ลานบาท ทั้งนี้ผลสะสม
ของการเปลี่ยนแปลงหลักการบัญชีนี้ไดแสดงไวใน “ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ
เงินลงทุนในบริษัทรวม” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนในงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีราคาทุน   

5. รายการกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

บริษัทฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการที่เกี่ยวของกันโดยมีผูถือหุนกลุมเดียวกันหรือมีกรรมการรวมกัน          

ยอดคงเหลือและรายการระหวางกันที่สำคัญระหวางบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวของกันมีดังนี้     

5.1 สินทรัพยและหนี้สินระหวางกัน 

 (หนวย : พันบาท)

     งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย /   งบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

 
 

ลักษณะความสัมพันธ 
ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 

2550 2549 

เงินใหกูยืมแกบริษัทรวม 

บริษัท เพลินพัฒน จำกัด บริษัทรวม   

ยอดตนงวด  - 9,000 

ใหกูเพิ่มระหวางงวด  - - 

รับชำระคืนระหวางงวด  - (9,000) 

ยอดปลายงวด  - - 

เจาหนี้การคา 

บริษัท เอ็ม แอนด  อี จำกัด บริษัทรวม 1,999 1,780 

บริษัท บลิส พับลิชชิ่ง จำกัด บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน 6,190 2,537 

สำหรับป 2549 เงินใหกูยืมแกบริษัทรวม ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาเอกชน ทั้งจำนวน เปนเงินให
กูยืมอยูในรูปตั๋วสัญญาใชเงิน อายุ 1 ป คิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อของธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง ในอัตรา       
รอยละ MLR+1 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริษัทรวมใชในการกอสรางและใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของ
โรงเรียน 
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5.2 รายไดและคาใชจายระหวางกัน 

   (หนวย : พันบาท)                                                                                          

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย /   งบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

 

ลักษณะความสัมพันธ 

สำหรับป  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
นโยบาย
การคิด
ราคา

ระหวางกัน 2550    2549 

มูลคาดอกเบี้ยรับ 

บริษัท เพลินพัฒน จำกัด บริษัทรวม - 107 MLR+1% 

มูลคาซื้อสินคา 

บริษัท เอ็ม แอนด อี จำกัด บริษัทรวม 1,878 1,678 ราคาตลาด 

บริษัท จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ผูถือหุน 3,604 231 ราคาตลาด 

บริษัท บลิส พับลิชชิ่ง จำกัด บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุน 12,144 12,655 ราคาตลาด 

6. เงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ  

ประกอบดวย            

 (หนวย : บาท) 

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย /   งบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

                                                                                                                                                             ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2550 2549 

หลักทรัพยเผื่อขาย : - 

-  เงินลงทุนในกองทุนสวนบุคคล 31,831,359.48 116,284,222.79 

-  เงินลงทุนในกองทุนรวม 156,324,324.08 43,508,880.00 

-  พันธบัตรรัฐบาล (อายุเกิน 3 เดือน) 20,000,000.00 35,000,000.00 

รวม 208,155,683.56 194,793,102.79 
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7. ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ 

ลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้ที่คางชำระไดดังนี้   

 (หนวย : บาท) 

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย /   งบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

                                                                                                                                                            ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2550 2549 

ลูกหนี้การคา 

ยังไมถึงกำหนดชำระ 48,258,741.94 52,836,403.75 

เกินกำหนดชำระไมเกิน  6  เดือน 44,385,926.65 37,069,223.43 

เกินกำหนดชำระมากกวา 6 เดือน ถึง 12  เดือน 1,868,616.16 1,773,889.39 

เกินกำหนดชำระมากกวา  12  เดือน 21,997,143.27 20,694,077.33 

                                      รวมลูกหนี้การคา 116,510,428.02 112,373,593.90 

ตั๋วเงินรับ 12,787,392.24 7,832,594.45 

หัก     คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (25,751,939.11) (25,441,146.48) 

         คาเผื่อรับคืนสินคา (11,337,944.18) (5,569,767.60) 

                                       สุทธิ 92,207,936.97 89,195,274.27 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ลูกหนี้การคาสวนที่เกินกำหนดชำระมากกวา 12 เดือน สวนใหญเปน       

ลูกหนี้การคาที่ตั้งสำรองแลวตั้งแตป 2541 และบริษัทฯ ไดดำเนินการฟองรอง จนกระทั่งวันที่ 5 กุมภาพันธ 2550 ศาล
ลมละลายกลางไดมีคำสั่งใหบริษัทฯ ไดรับชำระหนี้ตามคำพิพากษา จำนวน 32.93 ลานบาท (รวมดอกเบี้ยจากการ
ผิดนัดชำระ) จากกองทรัพยสินของลูกหนี้รายดังกลาว ณ ปจจุบัน บริษัทฯ ยังไมไดรับชำระจากการเฉลี่ยหนี้ครั้งแรก        

จึงยังไมไดบันทึกลางคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

8. สินคาคงเหลือ-สุทธิ 

ประกอบดวย  

 (หนวย : บาท) 
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย /   งบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

                                                                                                                                                    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2550 2549 

วัตถุดิบ 27,201,347.57 17,911,451.35 

งานระหวางทำ 9,863,281.78 9,805,055.64 

สินคาสำเร็จรูป 496,165,471.36 278,724,492.44 

                                      รวม 533,230,100.71 306,440,999.43 

หัก  คาเผื่อสินคาสูญหาย (28,227,902.58) (27,488,352.94) 

      คาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวชา (58,498,583.17) (47,947,569.09) 

                                       สุทธิ 446,503,614.96 231,005,077.40 
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9. เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

ประกอบดวย

       (หนวย : บาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 

 ประเภทกิจการ ทุนชำระแลว 
สัดสวน 
เงินลงทุน 

ราคาทุน 
เงินลงทุน 

เงินปนผล 
วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย 

บริษัทยอย        

บริษัท ซีเอ็ด 
บุคเซ็นเตอร จำกัด 

บริษัทที่ปรึกษา
ทางธุรกิจ 100,000.00 99.93% 99,930.00 99,930.00 99,930.00 - 

บริษัทรวม        

บริษัท เอ็ม แอนด  
อี จำกัด 

สำนักพิมพผู
ผลิตวารสาร
เทคนิคและคูมือ
วิศวกร 400,000.00 25.00% 100,000.00 100,000.00 22,789,884.25 1,000,000.00 

บริษัท เพลินพัฒน 
จำกัด 

สถาบันการ
ศึกษาเอกชน 
-โรงเรียน       
เพลินพัฒนา 169,350,000.00 49.01% 83,000,000.00 83,000,000.00 62,393,872.03 - 

หัก คาเผื่อการปรับมูลคาของเงินลงทุน - (13,667,908.49) - - 

 83,199,930.00 69,532,021.51 85,283,686.28 1,000,000.00 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 

 ประเภทกิจการ ทุนชำระแลว 
สัดสวน 
เงินลงทุน 

ราคาทุน 
เงินลงทุน 

เงินปนผล 
วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย 

บริษัทยอย        

บริษัท ซีเอ็ด 
บุคเซ็นเตอร จำกัด 

บริษัทที่ปรึกษา
ทางธุรกิจ 100,000.00 99.93% 99,930.00 99,930.00 99,930.00 - 

บริษัทรวม        

บริษัท เอ็ม แอนด 
อี จำกัด 

สำนักพิมพผู
ผลิตวารสาร
เทคนิคและคูมือ
วิศวกร 400,000.00 25.00% 100,000.00 100,000.00 19,898,733.71 1,000,000.00 

บริษัท เพลินพัฒน 
จำกัด 

สถาบันการ
ศึกษาเอกชน 
-โรงเรียน               
เพลินพัฒนา 169,350,000.00 49.01% 83,000,000.00 83,000,000.00 69,332,091.51 - 

หัก คาเผื่อการปรับมูลคาของเงินลงทุน - (13,667,908.49) - - 

 83,199,930.00 69,532,021.51 89,330,755.22 1,000,000.00 
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9.1 เงินลงทุนในบริษัท ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอย บริษัทฯ บันทึกเงินลงทุนในวิธีราคาทุน 

เนื่องจากมูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวไมมีสาระสำคัญตองบการเงินของบริษัทฯ               

9.2 บริษัทฯ ไมไดรับรูสวนไดเสียจากผลการดำเนินงานของบริษัท เอ็ม แอนด อี จำกัด สำหรับปสิ้นสุดวันที่         
31 ธันวาคม 2550 เนื่องจากบริษัทรวมดังกลาวไมไดจัดทำงบการเงินรายไตรมาสและยังไมไดปดงบการเงิน
ประจำป  อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดรับงบการเงินสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 ของ
บริษัท เอ็ม แอนด อี จำกัด ซึ่งไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่น บริษัทฯ จึงบันทึกรับรู
สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม ในงบกำไรขาดทุนซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย สำหรับป  
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 จำนวน 3.89 ลานบาท และจำนวน 3.49 ลานบาท คิดเปน       

รอยละ 2.12 และรอยละ 1.67 ตามลำดับ ของกำไรสุทธิตามงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย  

และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 เงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวจำนวน 22.79 ลานบาท และ 
จำนวน 19.90 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.31 และ 1.35 ตามลำดับ ตอสินทรัพยรวมตามงบการเงินซึ่งแสดง
เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ตามลำดับ 

9.3 งบการเงินของบริษัท เพลินพัฒน จำกัด ซึ่งเปนบริษัทรวมที่นำมาบันทึกเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียตรวจ
สอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 เงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาว  
จำนวน 62.39 ลานบาท และจำนวน 69.33 ลานบาทตามลำดับ คิดเปนรอยละ 3.59 และ 4.69 ของ
สินทรัพยรวมในงบดุล  ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียตามลำดับ และสวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุน
ในบริษัทรวมที่แสดงรวมไวในงบกำไรขาดทุนซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียสำหรับปสิ้นสุดวัน
เดียวกันของแตละป จำนวน 6.94 ลานบาท และ จำนวน 8.81 ลานบาท  คิดเปนรอยละ  3.78  และ 4.21 

ของกำไรสุทธิตามงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ตามลำดับ 

9.4 ในไตรมาส 1 ป 2549 บริษัทฯ ลงทุนเพิ่มในหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพลินพัฒน จำกัด ซึ่งเปนบริษัท
รวม  จำนวนเงิน 33 ลานบาท ทำใหสัดสวนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 30.56 เปนรอยละ 45.12 ของทุนที่ออก 

และชำระแลวลงทุนเพิ่มอีกในไตรมาส 2 ป 2549 จำนวนเงิน 12 ลานบาท  ทำใหสัดสวนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 
45.12 เปนรอยละ 49.01 ของทุนที่ออกและชำระแลว 
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10. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนประกอบดวย 

      (หนวย : บาท) 

รายการ ที่ดิน อาคาร 
คาตกแตง 

อาคาร 

เครื่องใช       
สำนักงาน และ

เครื่องปรับอากาศ 
ยานพาหนะ 

งานระหวาง 

กอสราง 
รวม 

ราคาทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 4,714,125.00 2,353,700.00 238,216,168.28 379,857,004.91 27,596,382.01 1,206,186.25 653,943,566.45 

ซื้อเพิ่ม - - 29,953,636.50 59,176,957.85 5,843,554.33 11,692,209.87 106,666,358.55 

โอนเขา/โอนออก - - 1,068,420.30 - - (1,068,420.30) - 

จำหนาย - - - (186,695.11) (2,235,500.00) - (2,422,195.11) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 4,714,125.00 2,353,700.00 269,238,225.08 438,847,267.65 31,204,436.34 11,829,975.82 758,187,729.89 

คาเสื่อมราคาสะสม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 - (2,353,699.00) (164,558,392.12) (230,594,650.40) (23,417,731.34) - (420,924,472.86) 

คาเสื่อมราคาสำหรับป - - (29,152,602.18) (49,360,400.49) (2,528,117.50) - (81,041,120.17) 

จำหนาย - - - 117,819.55 2,235,498.00 - 2,353,317.55 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 - (2,353,699.00) (193,710,994.30) (279,837,231.34) (23,710,350.84) - (499,612,275.48) 

สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 21,385,547.00 17,292,418.32 - - - - 38,677,965.32 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 21,385,547.00 17,292,418.32 - - - - 38,677,965.32 

คาเสื่อมราคาสะสม-สวนเกินทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 - (7,630,607.79) - - - - (7,630,607.79) 

คาเสื่อมราคาสำหรับป - (989,728.47) - - - - (989,728.47) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 - (8,620,336.26) - - - - (8,620,336.26) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 26,099,672.00 9,661,811.53 73,657,776.16 149,262,354.51 4,178,650.67 1,206,186.25 264,066,451.12 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 26,099,672.00 8,672,083.06 75,527,230.78 159,010,036.31 7,494,085.50 11,829,975.82 288,633,083.47 

คาเสื่อมราคาที่แสดงในงบกำไรขาดทุน สำหรับป     
 
 

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549     77,559,164.46 

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550     81,041,120.17 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริษัทฯ มีสินทรัพยซึ่งคิดคาเสื่อมราคาทั้งจำนวนแลวในราคาทุน จำนวน 

290.78 ลานบาท และจำนวน 232.00 ลานบาท ตามลำดับ ซึ่งบางสวนยังคงใชงานอยู 

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2549 บริษัทฯ ไดมอบหมายใหผูประเมินราคาอิสระแหงหนึ่งประเมินราคาที่ดินและอาคาร โดยมี
ราคาตามบัญชีและราคาประเมินของที่ดินและอาคารจำนวน 22.06 ลานบาท และจำนวน 36.00 ลานบาท ตามลำดับ บริษัทฯ 

บันทึกสวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคารเพิ่มในสวนของผูถือหุนในงบดุลในป 2549 จำนวน 13.94 ลานบาท 
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11. สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ 

สิทธิการเชาอาคาร ทั้งจำนวนเปนสิทธิการเชาพื้นที่ในศูนยการคาชั้นนำ เพื่อเปดสาขารานหนังสือ ซีเอ็ด
บุคเซ็นเตอร  จำนวน 13 แหง  ซึ่งสวนใหญมีอายุสัญญาประมาณ 15-30 ป โดยสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 

และ  2549 ตัดจายเปนคาใชจายจำนวนเงิน 12.57 ลานบาท เทากันทั้งสองป  

12. ทรัพยสินรอจำหนาย-สุทธิ 

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2549 บริษัทฯ ไดมอบหมายใหผูประเมินราคาอิสระแหงหนึ่งประเมินราคาอาคารรอจำหนาย 

โดยมีราคาตามบัญชีและราคาประเมินของที่ดินและอาคารรอจำหนาย จำนวน 21.00 ลานบาท และ จำนวน 19.20 ลาน
บาท ตามลำดับ บริษัทฯ ไดบันทึกรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของที่ดินจำนวน 1.80 ลานบาทในงบกำไรขาดทุน  

13. ที่ดินที่ไมไดใชดำเนินงาน-สุทธิ 

ประกอบดวย  

   (หนวย: บาท) 

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย /   งบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

 ที่ดิน 
ไมใชดำเนินงาน 

สวนปรับปรุงที่ดิน 
ไมใชดำเนินงาน 

รวม 

ราคาทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 49,495,608.93 658,413.00 50,154,021.93 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 49,495,608.93 658,413.00 50,154,021.93 

คาเสื่อมราคาสะสม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 - (356,912.38)  (356,912.38) 

คาเสื่อมราคาสำหรับป - (65,880.92) (65,880.92) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 - (422,793.30) (422,793.30) 

คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย 

ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2549 (16,012,977.97) - (16,012,977.97) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 (16,012,977.97) - (16,012,977.97) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 33,482,630.96 301,500.62 33,784,131.58 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 33,482,630.96 235,619.70 33,718,250.66 

คาเสื่อมราคาที่แสดงในงบกำไรขาดทุนสำหรับป 

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 65,998.32 

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 65,880.92 
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เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2549 บริษัทฯ ไดมอบหมายใหผูประเมินราคาอิสระแหงหนึ่งประเมินราคาที่ดินที่ไมไดใช
ดำเนินงาน โดยมีราคาตามบัญชีและราคาประเมิน จำนวน 49.50 ลานบาท และ จำนวน 33.48 ลานบาท ตามลำดับ  

บริษัทฯ ไดปรับลดคาเผื่อการดอยคาของทรัพยสินจากการตีราคาที่ดินในงบกำไรขาดทุน ป 2549 จำนวน 1.48             

ลานบาท     

14. สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นสวนใหญจำนวน 8.25 ลานบาท และจำนวน 

5.00 ลานบาท ตามลำดับ เปนเงินฝากประจำ ซึ่งนำไปค้ำประกันตัวแทนจำหนายหนังสือ และระบบสาธารณูปโภค 

15. ทุนเรือนหุน 

ตามมติการประชุมผูถือหุนครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2544 ใหออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนี้ 

15.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุนสามัญสำหรับผูถือหุนรายเดิม โดยมีอัตราการใชสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ     
1 หนวย ตอ 1 หุนสามัญ  ในราคาการใชสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับผูถือหุน เดิม 1.65 บาท          

ตอหนวย โดยใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ป นับแตวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งสามารถใชสิทธิไดทุก 3 

เดือน และสามารถใชสิทธิครั้งสุดทายในวันที่ 15 ธันวาคม 2549 

15.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุนสามัญสำหรับกรรมการ พนักงานและผูรับชวงซื้อหลักทรัพย ในราคา 1.00  

บาทตอหนวย โดยแบงเปน 5 ฉบับ ระยะเวลาการใชสทิธิแตละฉบับหางกันทุก 1 ป ซึ่งสามารถใชสิทธิได
ทุก 3 เดือน  และสามารถใชสิทธิครั้งสุดทายในวันที่ 14  มกราคม 2551 โดยแตละฉบับสามารถใชสิทธิซื้อ  

หุนสามัญ ไดเปนสัดสวนรอยละ 10, 10, 10, 30 และ 40 ของจำนวนสิทธิที่ไดรับทั้งหมด  ตามลำดับ 

การใชสิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญสำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 

1. กรรมการและพนักงานมาใชสิทธิซื้อหุนสามัญ จำนวน  10,653,960.00  หนวย มีผลทำใหทุนที่ออกและชำระ
แลวของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจำนวนเงิน 10.65 ลานบาท โดยบริษัทฯ ทยอยจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแลว
ลาสุดเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2550 

2. จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่คงเหลือ 

2.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุนสามัญสำหรับพนักงานและผูรับชวงซื้อหลักทรัพยที่มีสิทธิแปลงสภาพแต
ยังไมมีผูมาใชสิทธิจำนวน 192,340 หนวย  

2.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุนสามัญของผูถือหุนรายเดิมที่ไมมีสิทธิแปลงสภาพ 296,880 หนวย (ใบ
สำคัญแสดงสิทธิดังกลาวหมดสิทธิแปลงสภาพแลวเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2549)  

2.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุนสามัญสำหรับกรรมการ พนักงานและผูรับชวงซื้อหลักทรัพยไมไดจัดสรร
จำนวน 4,090,410 หนวย  

2.4 ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกลาวตามขอ 2.1 และ 2.3 จะหมดสิทธิแปลงสภาพในวันที่ 14 มกราคม 2551 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2550 มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ ลดทุนที่
ชำระแลวโดยวิธีตัดหุนที่ซื้อคืน จำนวน 19.78 ลานหุน มีผลทำใหทุนที่ออกและชำระแลวของบริษัทฯ ลดลงจำนวนเงิน 

19.78 ลานบาท โดยบริษัทฯ ไดดำเนินการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแลว กับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 28 

กันยายน 2550 
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16. เงินปนผลจายและสำรองตามกฎหมาย 

ประกอบดวย 

ไตรมาส 
มติที่ประชุม 

คณะกรรมการ/  

ผูถือหุน  ครั้งที่ 

วันที่ประชุม วันที่จาย 

เงินปนผล 

เงินปนผล 

ตอหุน 

(บาท) 

รวมจาย 

เงินปนผล 

(ลานบาท) 

สำรองตามกฎหมาย 

% ตอกำไร

สุทธิ 

จำนวนเงิน 

(ลานบาท) 

ผลการดำเนินงาน ป 2550 

ไตรมาส 1 2/2550 10/05/2550 08/06/2550 0.10 32.36 - - 

ไตรมาส 2 3/2550 09/08/2550 06/09/2550 0.10 32.37 - - 

ไตรมาส 3 5/2550 13/11/2550 11/12/2550 0.10 32.38 - - 

                                              รวม 0.30 97.11  - 

ผลการดำเนินงาน ป 2549 

ไตรมาส 1 2/2549 10/05/2549 09/06/2549 0.10 31.13 - - 

ไตรมาส 2 3/2549 11/08/2549 11/09/2549 0.10 31.16 - - 

ไตรมาส 3 4/2549 10/11/2549 08/12/2549 0.10 31.19 - - 

ไตรมาส 4 1/2550 25/04/2550 23/05/2550 0.30 97.07 - - 

                                              รวม 0.60 190.55  - 

ผลการดำเนินงาน  ป 2548 

ไตรมาส 1 2/2548 12/05/2548 10/06/2548 0.10 30.02 5% 1.71 

ไตรมาส 2 4/2548 11/08/2548 09/09/2548 0.10 30.14 - - 

ไตรมาส 3 5/2548 14/11/2548 09/12/2548 0.10 30.16 - - 

ไตรมาส 4 1/2549 26/04/2549 23/05/2549 0.29 90.29 - - 

                                              รวม 0.59 180.61  1.71 
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17. หุนทุนซื้อคืน 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2547 มีมติเกี่ยวกับการจะซื้อหุน
คืนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการบริหารทางการเงิน เนื่องจากบริษัทฯ มีสภาพคลองสวนเกิน ดังนั้นบริษัทฯ จึงไดมี
โครงการซื้อหุนคืน จำนวน 25.78 ลานหุน โดยวงเงินสูงสุดไมเกิน 160 ลานบาท กำหนดระยะเวลาในการซื้อหุนคืนตั้ง
แตวันที่ 11 มีนาคม 2547 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2547 จำนวนรวมของหุนที่ซื้อคืนในโครงการตั้งแตวันที่ 2 เมษายน 

2547 จนถึงวันที่ 8 กันยายน 2547  จำนวน 19.78 ลานหุน มูลคารวม 122.64 ลานบาท ทั้งนี้บริษัทฯ ใหกำหนด
นโยบายการจำหนายหุนสามัญซื้อคืนไวไมเกิน 3 ป นับจากภายหลัง 6 เดือนที่มีการซื้อหุนคืนเสร็จสิ้น 

ตามหนังสือสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ส. สวบช. 016/2548 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2548 ไดกำหนดใหบริษัทที่มีการซื้อ
หุนคืนตองมีกำไรสะสมไมนอยกวามูลคาหุนซื้อคืนที่ยังคงเหลืออยูในบัญชี  และกรณีที่นำกำไรสะสมไปจายเงินปนผล 

กำไรสะสมหลังจากจายเงินปนผลตองมีจำนวนไมนอยกวาหุนซื้อคืน เพื่อใหสอดคลองกับบันทึกของสำนักงานคณะ
กรรมการกฤษฎีกาซึ่งพิจารณาประเด็นการซื้อหุนคืนเพื่อบริหารการเงินตามมาตรา 66/1 (2) แหงพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535         

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีหุนสามัญที่ซื้อคืนจำนวน 19.78 ลานหุน คิดเปนรอยละ 5.94 ของหุนที่
จำหนายทั้งหมด มูลคารวมของหุนซื้อคืนเปนจำนวนเงิน 122.64 ลานบาท และบริษัทฯ ไดจัดสรรกำไรสะสมเปนสำรอง
หุนทุนซื้อคืนแลวทั้งจำนวน  

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2550 มีมติเกี่ยวกับการขายหุนซื้อ
คืน จำนวน 19.78 ลานหุน โดยขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กำหนดราคาไมต่ำกวารอยละ 85 ของราคาปด
เฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายลาสุด กำหนดระยะเวลาในการขายหุนที่ซื้อคืนตั้งแตวันที่ 19 มีนาคม 2550 ถึงวันที่ 11 

กันยายน 2550 

อยางไรก็ตาม ตามขอกำหนดในกฎกระทรวงเกี่ยวกับหุนซื้อคืน กำหนดใหบริษัทฯ ตองจำหนายหุนที่ซื้อคืนให
หมดภายในระยะเวลาไมเกิน 3 ป นับแตการซื้อหุนคืนแลวเสร็จ โดยระยะเวลาในการจำหนายหุนซื้อคืนของบริษัทฯ         

ไดครบกำหนดแลวในวันที่ 11 กันยายน 2550 แตบริษัทฯ จำหนายหุนซื้อคืนดังกลาวไมได ดังนั้นเพื่อใหเปนไปตาม           

ขอกำหนดในกฎกระทรวงดังกลาวขางตน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2550 

จึงมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ ลดทุนที่ชำระแลวโดยวิธีตัดหุนที่ซื้อคืน จำนวน 19.78 ลานหุน คิดเปนจำนวนเงิน 19.78 ลาน
บาท และบริษัทฯ ไดดำเนินการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแลว กับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550 

ดังนี้ 

 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 

ทุนที่ออกและชำระแลว 

 (บาท) 

จากเดิม 348,128,690.00 332,894,970.00 

เปลี่ยนเปน 328,345,090.00 323,765,330.00 

18. คาตอบแทนกรรมการ 

คาตอบแทนกรรมการเปนผลประโยชนที่จายใหแกกรรมการของบริษัทฯ ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชน จำกัด  โดยไมรวมเงินเดือน และผลประโยชนที่เกี่ยวของที่จายใหแกกรรมการบริหาร 
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20. กำไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกำไรตอหุนปรับลด 

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม   

 กำไรสุทธิ 
จำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย 

ถวงน้ำหนัก 
กำไรตอหุน 

2550 
บาท 

2549 
บาท 

2550 
หุน 

2549 
หุน 

2550 
บาท 

2549 
บาท 

กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 

กำไรสุทธิ 
ผลกระทบตอหุนสามัญเทียบเทาปรับลด 
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิใชสิทธิ  
คงเหลือ 15,233,590  หนวย 
(ป 2549 : 25,992,650 หนวย) 

54,544,094.29 67,432,277.99 323,756,265 311,903,990 0.17 0.22 

- 
 
-    3,798,369   13,178,989 - - 

กำไรตอหุนปรับลด 

กำไรที่เปนของผูถือหุนสามัญสมมติวามี 
การแปลงเปนหุนสามัญ 

      

54,544,094.29 67,432,277.99 327,554,634 325,082,979 0.17 0.21 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 กำไรสุทธิ 
จำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย 

ถวงน้ำหนัก 
กำไรตอหุน 

2550 
บาท 

2549 
บาท 

2550 
หุน 

2549 
หุน 

2550 
บาท 

2549 
บาท 

กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 

กำไรสุทธิ 
ผลกระทบตอหุนสามัญเทียบเทาปรับลด 
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิใชสิทธิ  
คงเหลือ 15,233,590  หนวย 
(ป 2549 : 25,992,650 หนวย) 

 55,269,388.94 69,424,310.62 323,756,265 311,903,990 0.17 0.22 

- -    3,798,369   13,178,989 - - 

กำไรตอหุนปรับลด 

กำไรที่เปนของผูถือหุนสามัญสมมติวามี 
การแปลงเปนหุนสามัญ 

      

 55,269,388.94 69,424,310.62 327,554,634 325,082,979 0.17 0.21 

19. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

บริษัทฯ คำนวณภาษีเงินไดนิติบุคคล สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ในอัตรารอยละ 30 และ
รอยละ 25-30 ตามลำดับ จากยอดกำไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลหลังจากบวกกลับดวยคาใชจายตางๆ ที่ไมอนุญาตให
ถือเปนรายจายในการคำนวณภาษี อัตราภาษีที่ตางกันเนื่องจากบริษัทฯ หมดสิทธิประโยชนทางภาษีตามพระราช
กฤษฎีกา ฉบับที่ 387 พ.ศ. 2544 ซึ่งกำหนดใหลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนอัตรารอยละ 25 ของกำไรสุทธิเฉพาะ
สวนที่ไมเกิน 300 ลานบาท เปนระยะเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชีตอเนื่องกัน 
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งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 กำไรสุทธิ 
จำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย 

ถวงน้ำหนัก 
กำไรตอหุน 

2550 
บาท 

2549 
บาท 

2550 
หุน 

2549 
หุน 

2550 
บาท 

2549 
บาท 

กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 

กำไรสุทธิ 
ผลกระทบตอหุนสามัญเทียบเทาปรับลด 
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิใชสิทธิ  
คงเหลือ 4,282,750  หนวย 
( ป 2549 : 15,233,590 หนวย ) 

183,800,461.18 209,191,301.35 323,756,265 310,715,708 0.57 0.67 

- 

 

-    3,798,369  13,166,379 - - 

กำไรตอหุนปรับลด 

กำไรที่เปนของผูถือหุนสามัญสมมติวามี 
การแปลงเปนหุนสามัญ 

      

183,800,461.18 209,191,301.35 327,554,634 323,882,087 0.56 0.65 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน  
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 กำไรสุทธิ 
จำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย 

ถวงน้ำหนัก 
กำไรตอหุน 

2550 
บาท 

2549 
บาท 

2550 
หุน 

2549 
หุน 

2550 
บาท 

2549 
บาท 

กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 

กำไรสุทธิ 
ผลกระทบตอหุนสามัญเทียบเทาปรับลด 
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิใชสิทธิ  
คงเหลือ 4,282,750 หนวย 
( ป 2549 : 15,233,590 หนวย ) 

187,847,530.12 215,511,213.67 323,756,265 310,715,708 0.58 0.69 

- -   3,798,369 

        

13,166,379 - - 

กำไรตอหุนปรับลด 

กำไรที่เปนของผูถือหุนสามัญสมมติวามี 
การแปลงเปนหุนสามัญ 

      

187,847,530.12 215,511,213.67 327,554,634 323,882,087 0.57 0.67 

 

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 กำไรตอหุนปรับลดคำนวณขึ้นโดยนำหุนสามัญที่อาจตองออก
มารวมในการคำนวณแมวาเงื่อนไขหรือเหตุการณที่กำหนดไวยังไมเกิดขึ้น ซึ่งคำนึงถึงผลกระทบของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ซื้อหุนสามัญที่ยังไมมีผูมาใชสิทธิ 
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21. การเสนอขอมูลทางการเงินจำแนกตามสวนงาน 

บริษัทฯ ดำเนินกิจการในสวนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจผลิต และจำหนายหนังสือรวมทั้งดำเนินธุรกิจในสวนงาน
ทางภูมิศาสตรเดียว คือในประเทศไทย ดังนั้นรายได กำไร และสินทรัพยทั้งหมดที่แสดงในงบการเงิน จึงเกี่ยวกับสวน
งานธุรกิจ และสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว 

22. งบกำไรขาดทุนสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 

งบกำไรขาดทุนสำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ซึ่งไดสอบทานตามวิธีการของ
สภาวิชาชีพบัญชี  ซึ่งกำหนดในแถลงการณมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับเรื่องนี้แลวดังนี้ 

 

                                                                                                                              (หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน 
ตามวิธีสวนไดเสีย 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตาม                 

วิธีราคาทุน 

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2550 2549 2550 2549 

รายไดจากการดำเนินงาน   

รายไดจากการขาย 1,031,326 910,321 1,031,326 910,321 

รายไดอื่น 12,079 13,057 12,079 13,057 

รวมรายได  1,043,405 923,378 1,043,405 923,378 

คาใชจายจากการดำเนินงาน   

ตนทุนขาย 698,638 596,920 698,638 596,920 

คาใชจายในการขายและบริหาร 264,224 235,167 264,224 235,167 

สวนแบงขาดทุนในบริษัทรวม 725 1,992 - - 

คาตอบแทนกรรมการ                     (หมายเหตุ 18) 583 683 583 683 

รวมคาใชจาย 964,170 834,762 963,445 832,770 

กำไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล 79,235 88,616 79,960 90,608 

ดอกเบี้ยจาย (26) (18) (26) (18) 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล                                (หมายเหตุ 19) (24,665) (21,166) (24,665) (21,166) 

กำไรสุทธิ 54,544 67,432 55,269 69,424 

กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน  (หนวย : บาท)         (หมายเหตุ 20)  0.17 0.22 0.17 0.22 

กำไรตอหุนปรับลด (หนวย : บาท)              (หมายเหตุ 20) 0.17 0.21 0.17 0.21 
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23. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  

บริษัทฯ มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ .ศ . 2530                

ซึ่งพนักงานที่เปนสมาชิกจะจายเงินสะสมแตละเดือนและบริษัทฯ จายสมทบในอัตราที่เทากันเพื่อสมทบเขากองทุน
สำรองเลี้ยงชีพโดยใหสถาบันการเงินในประเทศแหงหนึ่งเปนผูจัดการกองทุนของบริษัทฯ สำหรับปสิ้นสุดวันที่               
31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริษัทฯ ไดจายเงินสมทบกองทุนจำนวน 8.11 ลานบาท และ จำนวน 7.14 ลานบาท ตาม
ลำดับ  

24. เครื่องมือทางการเงิน  

บริษัทฯ มีความเสี่ยงอันเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งไมมีสาระ
สำคัญ เนื่องจากการขยายงานของบริษัทฯ พยายามลงทุนดวยกระแสเงินสดหมุนเวียน จึงไมมีหนี้สินระยะยาวที่กอให
เกิดภาระดอกเบี้ย และลักษณะการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวของกับเงินตราตางประเทศ มีสัดสวนที่ไมมีสาระสำคัญ 

บริษัทฯ จึงมิไดใชเครื่องมือทางการเงินเพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว อยางไรก็ตาม หากการดำเนินงานของ บริษัทฯ          

ที่เกี่ยวของกับเงินตราตางประเทศมีสัดสวนเพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ จะพิจารณาใชเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อ
ปองกันความเสี่ยงดังกลาว อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เปน
ตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกำไรหรือเพื่อการคา  

24.1 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 

บริษัทฯ มีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา แตบริษัทฯ มีนโยบายในการให 
สินเชื่อที่ระมัดระวัง ดังนั้น บริษัทฯ จึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายอยางเปนสาระสำคัญจากการเก็บหนี้ 

24.2 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2550 บริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับธนาคารพาณิชย
แหงหนึ่งเพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในการจายชำระหนี้สินในรูปเงินตราตางประเทศ ซึ่ง
บริษัทฯ ยังไมไดบันทึกหนี้สินทางการเงินดังกลาวในงบการเงิน ซึ่งวันครบกำหนดชำระเงินของสัญญาซื้อ
ขายเงินตราตางประเทศลวงหนาที่เปดสถานะไวมีอายุไมเกิน 6 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

จำนวนเงินที่ทำสัญญา 
(GBP) 

จำนวนเงินที่ไดตามสัญญา 
(บาท) 

มูลคายุติธรรม ณ วันสิ้นงวด 
   (บาท) 

    395,485.57 27,048,601.01 26,811,944.22 

24.3 มูลคายุติธรรม 

เนื่องจากสินทรัพย และหนี้สินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้น ดังนั้นมูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินดังกลาวจึงแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสำคัญ
ประกอบกับเงินลงทุนระยะสั้นของบริษัทฯ ไดปรับมูลคาเงินลงทุนเปนมูลคายุติธรรมแลว 
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25. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นภายหนา 

25.1 บริษัทฯ ยังมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนี้

  (หนวย : พันบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2550 2549 

 วงเงินทั้งสิ้น วงเงินใชไป วงเงินคงเหลือ วงเงินทั้งสิ้น วงเงินใชไป วงเงินคงเหลือ 

หนังสือค้ำประกัน 49,000 5,752 40,412 46,000 5,588 40,412 

วงเงินเลตเตอรออฟเครดิต 4,000 - 4,000 4,000 - 4,000 

วงเงินเบิกเกินบัญชี 30,000 - 30,000 30,000 - 30,000 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 หนังสือค้ำประกัน สวนหนึ่งจำนวนเงิน 5.19 ลานบาท และ 
จำนวน 2.29 ลานบาท ตามลำดับ ค้ำประกันโดยบัญชีเงินฝากประจำ 

25.2 บริษัทฯ มีสัญญาเชาอาคารและสัญญาบริการกับบริษัทและบุคคลภายนอก เพื่อใชเปนที่ทำการสำนักงาน
ใหญและศูนยกระจายสินคาของบริษัทฯ  และบริษัทฯ ไดทำสัญญาเชาพื้นที่เพื่อเปนที่ตั้งสาขารวมทั้งสิ้น 

247 สาขา  โดยมีอายุสัญญาเชาตั้งแต 1 ถึง 10 ป บริษัทฯ มีคาเชาและคาบริการสาธารณูปโภคที่ตองจาย
รวมทั้งหมดประมาณ 319.20 ลานบาทตอป  

บริษัทฯ ไดทำสัญญาเชาคลังสินคา (ถนนกิ่งแกว) 1 แหง จำนวน 2 ฉบับ โดยมีอายุสัญญาเชา 3 ป 
ระยะเวลาเริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2552 มูลคาตามสัญญา 46.37 ลานบาท 

25.3 บริษัทฯ ทำสัญญาแตงตั้งตัวแทนจำหนายกับบริษัทในตางประเทศแหงหนึ่ง โดยบริษัทฯ ตองสนับสนุนการ
สงเสริมการขายและการตลาดของตัวแทนจำหนายในอัตรารอยละ 2.5% ของยอดซื้อหนังสือ และบริษัทฯ 

ตองจัดใหมีพื้นที่สำนักงานและบริการเพื่อการสนับสนุนการตลาด ซึ่งตนทุนที่เกิดขึ้นจริงสามารถหักคาใช
จายเพื่อการสนับสนุนแกตัวแทนจำหนายได โดยอายุสัญญา 3 ป ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 31 

ธันวาคม 2553     

26. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน 

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2551 พนักงานมาใชสิทธิซื้อหุนสามัญ จำนวน 155,800 หนวย สวนที่เหลืออีกจำนวน 

36,540 หนวยไมมาใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญสิทธิดังกลาวจึงถูกตัดสิทธิไป มีผลทำใหทุนที่ออกและชำระแลวของ 
บริษัทฯ เพิ่มขึ้นจำนวนเงิน 0.16 ลานบาท บริษัทฯ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแลวเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 

27.  การอนุมัติงบการเงิน 

คณะกรรมการบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ไดอนุมัติการออกงบการเงินนี้แลวเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 
2551 



กิจกรรม Activities
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เสาร 9.00-9.30 น.

การประชุมประจำปผูจัดการสาขา
ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร

SE-ED Book Center Managers
Annual Conference.

ซีเอ็ดพบนักลงทุน Opportunity Day
และ คุณทนงใหสัมภาษณในรายการ
“กาวทัน 5 ตลาดทุน”
ชอง Money CHANNEL
SE-ED met the investors on the
Opportunity Day, and interviewed
Khun Thanong in “catch up on 5 capital
markets” program via Money Chanel.

รวมอภิปรายหัวขอ “อยากปกปองสิทธิ
ของตนเอง ผูถือหุน ตองรู...บรรษัทภิบาล”
ในงาน “วันผูถือหุนไทย”
Joined discussion of "To protect your
rights, the investors must know.....Good
Corporate Governance" in the event
"Shareholders day".

งาน “Thailand Electronics &
Industrial Technology 2007”

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร

Human resources development activities.

การประชุมวางแผนงานประจำป

Annual planning workshop.
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