ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน
23 ธันวาคม 2554

ซีเอ็ด ได้รบั รางวัลเกียรติยศแห่งความสําเร็จ (SET Award of
Honor) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล รางวัลที่แสดงถึงความ
เป็ นเลิศต่อเนื่ อง ติดต่อกัน 3 ปี ซ้อน !!! และรางวัลดีเด่นด้าน
CSR จากงาน SET Awards 2011
จากความมุง่ มันของคณะกรรมการ
่
ฝ่ ายบริ หาร และพนักงานทุกคน ที่ให้ความสําคัญต่อ
การพัฒนาการกํากับดูแลกิ จการที่ดี และดําเนิ นธุรกิ จด้วยความโปร่งใสมาเป็ นระยะเวลา 37 ปี
ที่ได้ปลูกฝังและถ่ายทอดผ่านวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง “ให้คิดดี ทําดี และทําในสิ่ งที่
สร้างสรรค์ เป็ นประโยชน์ ต่อประเทศ” ตลอดจนการพยายามเป็ น “บริ ษทั ตัวอย่างที่ดี” ในทุกด้าน
และมุ่งมันที
่ ่จะดําเนิ นธุรกิ จที่สอดคล้องกับการทําประโยชน์ เพื่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมไปพร้อมกัน
จึงทําให้บริ ษทั ฯ ได้รบั 2 รางวัลจากความตัง้ ใจทําดี คือ รางวัลเกียรติ ยศแห่งความสําเร็จ (SET
Award of Honor) ด้านการรายงานบรรษัทภิ บาล และ รางวัลดีเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
จากงาน SET Awards 2011
เมือ่ วันพฤหัสบดีท่ี 22 ธันวาคม 2554 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สงั เวียน อินทรวิชยั ชัน้ 3
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร จัดงาน “SET Awards 2011” ขึน้ เป็ นครัง้ ที่ 8 เพือ่ ประกาศเกียรติคุณและเชิดชู
บริษทั จดทะเบียน บริษทั หลักทรัพย์ และบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทีม่ คี วามยอดเยีย่ มและดีเด่นในด้าน
ต่างๆ จากผลการดําเนินงานในปี 2553 โดยได้รบั เกียรติจาก คุณกิตติรตั น์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์ เป็ นประธานในพิธมี อบรางวัล รวม 8 สาขารางวัล ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รางวัลเกียรติยศแห่งความสําเร็จ (SET Award of Honor)
รางวัลผูบ้ ริหารสูงสุดยอดเยีย่ ม (Best CEO Award)
รางวัลบริษทั จดทะเบียนด้านผลการดําเนินงานยอดเยีย่ ม (Best Company Performance Awards)
รางวัลบริษทั จดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยีย่ ม (Top Corporate Governance
Report Awards)
รางวัลบริษทั จดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยีย่ ม (Best Investor Relations Awards)
รางวัลบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนยอดเยีย่ ม (Best Asset Management Company Awards)
รางวัลบริษทั หลักทรัพย์ยอดเยีย่ ม (Best Securities Company Awards)
รางวัลบริษทั จดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยีย่ ม (Best Corporate Social
Responsibility Awards)

โดยปีน้ีเป็ นปีทส่ี องทีค่ ณะผูจ้ ดั ทํารางวัลได้กาํ หนดแนวทางการมอบรางวัลเกียรติยศแห่งความสําเร็จ
(SET Award of Honor) ให้แก่ บริษทั จดทะเบียน ผูบ้ ริหารสูงสุด บริษทั หลักทรัพย์ และบริษทั หลักทรัพย์จดั การ
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กองทุน เพือ่ ยกย่องเชิดชูเกียรติคุณให้กบั ผูท้ ม่ี คี วามโดดเด่นอย่างยิง่ ในสาขาต่างๆ โดยในกรณีทม่ี ผี ไู้ ด้รบั รางวัล
ประเภทเดียวกันติดต่อกันมาแล้ว 2 ปี และในปีท่ี 3 ยังเป็ นผูท้ ม่ี ผี ลคะแนนเป็ นอันดับหนึ่งในสาขานัน้ อีกติดต่อกัน
เป็ นปีท่ี 3 (เริม่ นับตัง้ แต่ SET Awards 2008) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะประกาศเกียรติคุณและยกย่อง
บริษทั หรือบุคคลดังกล่าวขึน้ รับ รางวัลเกียรติยศแห่งความสําเร็จ (SET Award of Honor) ซึง่ ในปีน้ีม ี 7 บริษทั
จดทะเบียนทีม่ คี วามเป็ นเลิศต่อเนื่อง ได้แก่
 BCP (บางจากปิ โตรเลียม) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ปี
2008-2011







KBANK (ธนาคารกสิกรไทย) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล ปี 2008-2011
SCC (ปูนซิเมนต์ไทย) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2008-2011
KTB (ธนาคารกรุงไทย) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล ปี 2009-2011
PTT (ปตท.) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล ปี 2009-2011
SAT (สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล ปี 2009-2011
SE-ED (ซีเอ็ดยูเคชัน)
่ ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล ปี 2009-2011

คุณทนง โชติสรยุทธ์ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน่ จํากัด (มหาชน) กับรางวัลเกียรติยศแห่ง
ความสําเร็จ (SET Award of Honor) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล และ รางวัลดีเด่นด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม
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คุณทนง โชติสรยุทธ์ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน่ จํากัด (มหาชน) ถ่ายภาพร่วมกับ คุณกิตติรตั น์ ณ ระนอง
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์ (ที ่ 2 จากซ้าย) คุณสันติ วิรยิ ะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ
วารสารการเงินธนาคาร (ที ่ 1 จากซ้าย) และคุณจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผูจ้ ดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (ที ่ 4 จากซ้าย) ขณะรับรางวัลเกียรติยศแห่งความสําเร็จ ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล ในงาน SET Awards 2011

คุณทนง โชติสรยุทธ์ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน่ จํากัด (มหาชน) ถ่ายภาพร่วมกับ คุณกิตติรตั น์ ณ ระนอง
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์ และผูบ้ ริหารจากบริษทั จดทะเบียน ทีไ่ ด้รบั รางวัลในงาน SET
Awards 2011
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วัตถุประสงค์ในการมอบรางวัลเกียรติยศ SET Awards คือ เพือ่ ประกาศเกียรติคุณ เชิดชูการทําความ
ดี ยกย่องผลการดําเนินงานอันยอดเยีย่ มแก่ทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับตลาดทุนไทย อันได้แก่ บริษทั จดทะเบียน
ผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียน บริษทั หลักทรัพย์ และบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทีม่ คี วามตัง้ ใจพัฒนาองค์กร
ในด้านต่างๆ จนได้รบั รางวัล นับเป็ นการพัฒนาคุณภาพของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องในตลาดทุนให้มคี วามสามารถในการ
แข่งขันมากยิง่ ขึน้ ซึง่ ถือเป็ นการเพิม่ คุณภาพของตลาดทุนไทยโดยรวม
นอกจากนี้ ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยังมุง่ หวังให้รางวัล SET Awards เป็ นแรงบันดาลใจ
แก่บริษทั จดทะเบียน และผูป้ ระกอบธุรกิจในตลาดทุนไทยในทุกระดับ และทุกขนาด ทีต่ งั ้ ใจและมุง่ มันในการเพิ
่
ม่
และรักษาไว้ซง่ึ ประสิทธิภาพขององค์กร ทัง้ นี้ บุคคลและบริษทั ทีไ่ ด้รบั รางวัล และผูท้ ไ่ี ด้รบั การเสนอชื่อเข้าชิง
รางวัล ล้วนสมควรได้รบั การยกย่องทัง้ สิน้ และถือเป็ นแบบอย่างของบริษทั ทีม่ คี วามโดดเด่นในด้านต่างๆ

รางวัลเกียรติยศแห่งความสําเร็จ (SET Award of Honor) ด้านการรายงาน
บรรษัทภิบาล
คือ รางวัลทีแ่ สดงถึงความเป็ นเลิศต่อเนื่อง ติดต่อกัน 3 ปีซอ้ น ในด้านการรายงานบรรษัทภิบาล ซึง่
บริษทั ฯ ได้รบั รางวัลบริษทั จดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยีย่ ม (Top Corporate Governance
Report Awards) ในปี 2009 และ 2010 ติดต่อกัน 2 ปีซอ้ น โดยสาขารางวัลนี้ เป็ นรางวัลทีม่ อบให้แก่บริษทั จด
ทะเบียนทีม่ คี วามโดดเด่นด้านรายงานการปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ซึง่ ในปี 2011 นี้ บริษทั ฯ
ยังคงเป็ นผูท้ ม่ี ผี ลคะแนนเป็ นอันดับหนึ่งในสาขารางวัลดังกล่าว ติดต่อกันเป็ นปี ท่ี 3 บริษทั ฯ จึงได้รบั รางวัล
เกียรติยศแห่งความสําเร็จ (SET Award of Honor) เพือ่ ยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ
ขัน้ ตอนการตัดสิน รางวัลบริษทั จดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยีย่ ม (Top Corporate
Governance Report Awards) เริม่ จากเกณฑ์การคัดกรองคุณสมบัตเิ บือ้ งต้น จากบริษทั ทีต่ อ้ งไม่มลี กั ษณะ ไม่
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการเป็ นบริษทั จดทะเบียน และต้องไม่มขี อ้ ร้องเรียนเกีย่ วกับการกํากับดูแล
กิจการทีด่ ี นอกจากนี้ ต้องได้รบั การประเมินระดับการปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ สี าํ หรับบริษทั จด
ทะเบียน ซึง่ ใช้เกณฑ์ตามโครงการ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย หรือ IOD และสุดท้าย จะนําบริษทั ทีไ่ ด้คะแนนประเมินสูงสุดตามจํานวน
รางวัลทีก่ าํ หนดไว้มาพิจารณา ซึง่ บริษทั ทีจ่ ะได้รบั รางวัล ต้องไม่มขี อ้ สงสัยเกีย่ วกับพฤติกรรมการทีอ่ าจเข้าข่าย
การทําผิดกฎระเบียบต่างๆ หรือผิดจริยธรรมของกรรมการหรือผูบ้ ริหารจนถึงวันตัดสิน โดยตลาดหลักทรัพย์ม ี
การขอข้อมูลเพิม่ เติมจากบริษทั เพือ่ สอบทานว่า มีการปฏิบตั ติ ามประเด็นสําคัญจริงตามทีไ่ ด้เปิดเผย

รางวัล และเกียรติคณ
ุ ต่างๆ ที่ซีเอ็ดได้รบั มาในอดีต จนถึงปัจจุบนั
 ได้รบั รางวัล SET Award of Honor (รางวัลเกียรติยศแห่งความสําเร็จ) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล
(SET Awards 2011) ซึง่ เป็ นรางวัลทีย่ กย่องเชิดชูเกียรติคุณจากการได้รบั รางวัลดีเยีย่ มในด้านการ
รายงานบรรษัทภิบาล ติดต่อกัน เป็ นปีท่ี 3 จากการจัดประกวดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร
 ได้รบั รางวัลบริษทั จดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น (SET Awards 2011) จากการจัด
ประกวดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร
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 ได้รบั การประกาศผลรายงานการประเมินการกํากับดูแลกิจการของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ประจําปี 2554, 2553, 2552 และ 2551 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies
2011, 2010, 2009 and 2008) ว่าอยูใ่ นระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว) ติดต่อกัน 4 ปีซอ้ น ซึง่ จัดโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 ได้รบั รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในประเภทธุรกิจขนาด
ใหญ่ จากการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครัง้ ที่ 2 พ.ศ.2553 โดยเป็ นบริษทั นอก
SET50 บริษทั เดียวใน 5 บริษทั ทัง้ หมดทีไ่ ด้รบั รางวัลในประเภทธุรกิจขนาดใหญ่
 ได้รบั รางวัล Top Corporate Governance Report Awards 2009 - 2010 (รางวัลบริษทั จดทะเบียนด้าน
การรายงานบรรษัทภิบาลดีเยีย่ ม) ติดต่อกัน 2 ปีซอ้ น จากการจัดประกวดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร โดยซีเอ็ดเป็ นบริษทั จดทะเบียนนอก SET50 รายเดียวใน
10 บริษทั ทีไ่ ด้รบั รางวัลนี้
 ได้รบั รางวัล Corporate Social Responsibility Awards 2009 - 2010 (รางวัลบริษทั จดทะเบียนด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยีย่ ม) ติดต่อกัน 2 ปีซอ้ น จากการจัดประกวดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร โดยซีเอ็ดเป็ นบริษทั จดทะเบียนนอก SET100 รายเดียวใน
4 บริษทั ทีไ่ ด้รบั รางวัลนี้
 ได้รบั รางวัล Best Shareholder Treatment Awards 2008 (รางวัลบริษทั จดทะเบียนยอดเยีย่ มในการ
ดูแลผูถ้ อื หุน้ ) จากการจัดประกวดโดย บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ด้วยความ
ร่วมมือจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย
และชมรมนักลงทุนสัมพันธ์ โดยซีเอ็ดเป็ นบริษทั จดทะเบียนนอก SET100 รายเดียวใน 6 บริษทั ทีไ่ ด้รบั
รางวัลนี้
 ได้รบั การคัดเลือกให้เป็ นผูเ้ ข้าชิงรอบสุดท้าย (Finalist) 1 ใน 3 บริษทั ของกลุ่ม SET (ทีเ่ หลือจาก SET
100) เพือ่ เข้าชิงรางวัล IR Excellence Awards 2008 (รางวัลบริษทั จดทะเบียนดีเด่นด้านนักลงทุน
สัมพันธ์) ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของการให้รางวัล SET Awards 2008 ซึง่ จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร
 ได้รบั การคัดเลือกให้เป็ นผูเ้ ข้าชิงรอบสุดท้าย (Finalist) 1 ใน 10 บริษทั เพือ่ เข้าชิงรางวัล Corporate
Social Responsibilities Awards 2008 (รางวัลบริษทั จดทะเบียนดีเด่นในการดําเนินธุรกิจอย่าง
รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม) ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของการให้รางวัล SET Awards 2008 ซึง่ จัดโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร โดยซีเอ็ดเป็ นบริษทั นอก SET100
เพียงรายเดียวใน 10 บริษทั ทีไ่ ด้รบั รับคัดเลือกให้เป็ นผูเ้ ข้าชิงรางวัลรอบสุดท้าย (Finalist)
 ได้รบั ประกาศเกียรติคุณรางวัล “คณะกรรมการดีเด่นแห่งปี ” หรือ “Board of The Year for Distinctive
Practices” ประจําปี 2549 / 2550 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (Thai Institute of
Director หรือ IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย และสภาธุรกิจตลาด
ทุนไทย โดยคณะกรรมการของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทีไ่ ด้รบั ประกาศ
เกียรติคุณคณะกรรมการดีเด่น และดีเลิศ สําหรับปี 2549 / 2550 มีจาํ นวนรวมทัง้ สิน้ 19 คณะ (ดีเด่น 14
คณะ ดีเลิศ 5 คณะ) จากบริษทั จดทะเบียนทัง้ หมดกว่า 400 บริษทั โดย ซีเอ็ด เป็ น 1 ใน 2 บริษทั ที่
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ได้รบั รางวัลทีไ่ ม่เป็ น Large Cap นอกนัน้ เป็ นบริษทั ทีเ่ ป็ น Large Cap ทัง้ สิน้ ซึง่ ส่วนใหญ่อยูใ่ นกลุม่
พลังงาน และธนาคาร นอกจากนัน้ ซีเอ็ดยังเป็ น 1 ใน 6 บริษทั ทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นกลุม่ SET100 ทีไ่ ด้รบั
รางวัลนี้
 ได้รบั การประเมินจาก สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ร่วมกับ
สมาคมบริษทั จดทะเบียน และสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ในเรือ่ งการจัดการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญ
(AGM) ประจําปี 2554, 2553, 2552, 2551 และ 2550 อยูใ่ นเกณฑ์ “ดีเยีย่ ม และสมควรเป็ นตัวอย่าง”
ติดต่อกัน 5 ปีซอ้ น โดยอยูใ่ นกลุม่ บริษทั ทีไ่ ด้คะแนนเต็ม 100 คะแนนขึน้ ไป ซึง่ ได้รบั การยกย่องให้เป็ น
ตัวอย่างทีด่ ี จาก กลต. การประเมินการจัดการประชุมผูถ้ อื หุน้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้บริษทั จดทะเบียน
ได้ตระหนักถึงสิทธิของผูถ้ อื หุน้ และหลักบรรษัทภิบาลทีด่ ี
 SE-ED ได้รบั การคัดเลือกให้เป็ นหุน้ 1 ใน 6 สําหรับการแข่งขัน YRC 2007 และผูท้ ไ่ี ด้รางวัลสําหรับ
สาย SET 4 ใน 5 คนเลือกวิเคราะห์หนุ้ SE-ED โครงการ Young Researcher Competition (YRC)
เป็ นโครงการสําหรับนิสติ นักศึกษา ในระดับปริญญาตรีชนั ้ ปีท่ี 3 และ 4 หรือเทียบเท่า จนถึงระดับ
ปริญญาโท เป็ นโครงการทีม่ งุ่ เน้นการเพิม่ พูนความรูใ้ ห้แก่ผเู้ ข้าร่วมโครงการ ผูส้ มัครเข้าร่วมโครงการที่
ผ่านการคัดเลือกในแต่ละรอบจะได้รบั สิทธิ ์ในการเข้าอบรมในหัวข้อต่างๆ ทีม่ เี นื้อหาเข้มข้นขึน้ ตามลําดับ
เพือ่ เตรียมความพร้อมในการจัดส่งบทวิเคราะห์หลักทรัพย์เข้าประกวด โดยผูท้ ผ่ี า่ นการคัดเลือกเข้ารอบ
ที่ 3 (30 คน แบ่งเป็ น สาย SET 15 คน และ สาย mai 15 คน) จะต้องนําเสนอผลงานการวิเคราะห์
หลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการคัดเลือก เพือ่ คัดเลือก Top Five SET Young Researchers และ Top Five
mai Star Researchers ตามลําดับ หลังจากนัน้ ในรอบชิงชนะเลิศ คณะกรรมการตัดสินจะคัดเลือกผู้
ชนะเลิศ หรือ SET Young Researcher และ mai Star Researcher ตามลําดับ Young Researcher
Competition เป็ นโครงการทีเ่ กิดจากความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานีโทรทัศน์ Money Channel และ สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยความสนับสนุนของสถาบัน
พัฒนาความรูต้ ลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) บริษทั เซ็ท เทรด ดอท คอม จํากัด
(SETTRADE) สมาคมบริษทั จัดการลงทุน สมาคมบริษทั จดทะเบียน สมาคมบริษทั หลักทรัพย์
สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สําหรับการแข่งขัน YRC 2007 เริม่ รับสมัครตัง้ แต่เดือนสิงหาคม 2550 และตัดสินรอบชิงชนะเลิศในวันที่
10 มกราคม 2551 หุน้ ทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกให้เป็ นหุน้ สําหรับการวิเคราะห์ในการแข่งขันรอบที่ 3 แบ่งเป็ น
2 สาย คือ สาย SET ได้แก่หนุ้ HMPRO, SE-ED และ EGCO ส่วนสาย mai ได้แก่ หุน้ TRT, ETG
และ DEMCO
ผลการแข่งขันในสาย SET ปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศ (รางวัลเงินสด 100,000 บาท + อื่นๆ) และรอง
ชนะเลิศ ต่างก็ได้มาจากการวิเคราะห์หนุ้ SE-ED ส่วนทีไ่ ด้รางวัลสมทบอีก 3 ท่านนัน้ วิเคราะห์หนุ้ SEED จํานวน 2 ท่าน
 ได้รบั การประเมินความพึงพอใจ “ดีเยีย่ มทีส่ ดุ ” ติดต่อกันเป็ นปี ท่ี 2 ในการชีแ้ จงต่อนักลงทุน และ
นักวิเคราะห์ ในงาน “บริษทั จดทะเบียนพบนักลงทุน” (Opportunity Day) ทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย สําหรับ Q4/2549 และ Q4/2548 โดยได้รบั การประเมินสูงทีส่ ดุ ในทัง้ 3 ด้าน คือ ประโยชน์ของ
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ข้อมูลทีไ่ ด้รบั การนําเสนอข้อมูล และความเหมาะสมของเวลาในการนําเสนอ เมือ่ เทียบกับบริษทั จด
ทะเบียน 48 ราย และ 68 รายตามลําดับ ทีเ่ ข้าร่วมชีแ้ จงในคราวเดียวกัน
 ได้รบั การประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ให้เป็ นบริษทั ทีม่ บี รรษัทภิบาล
ของปี 2549 ในเกณฑ์ “ดีมาก” โดยเป็ นบริษทั สิง่ พิมพ์แห่งเดียวในตลาดหลักทรัพย์ทไ่ี ด้รบั คะแนนรวม
บรรษัทภิบาล ในระดับ ดีมาก-ดีเลิศ และเป็ นหนึ่งใน 71 บริษทั ทีไ่ ด้รบั การประเมินว่ามีบรรษัท ภิบาล
ของปี 2549 อยูใ่ นเกณฑ์ ดีมาก - ดีเลิศ จากบริษทั ทีไ่ ด้รบั การประเมินทัง้ หมด 402 บริษทั
 ได้รบั การประเมินจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย โดยการสนับสนุนจากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
ให้ตดิ อันดับในกลุม่ บริษทั ทีไ่ ด้รบั ผลการประเมินบรรษัทภิบาลดีทส่ี ดุ 85 อันดับแรก (Top Quartile
Companies) ของบริษทั จดทะเบียนในประเทศไทย ประจําปี พ.ศ. 2546
 ได้รบั การประเมินจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย ให้เป็ น หนึ่งใน 20 ลําดับแรก ทีม่ กี าร
กํากับดูแลกิจการดีทส่ี ดุ สําหรับปี 2545 จากการสํารวจทัง้ หมด 234 บริษทั ในตลาดหลักทรัพย์
 ได้รบั รางวัล Disclosure Award 2002 และ Disclosure Report Award 2003 จาก คณะกรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ในฐานะ “บริษทั จดทะเบียน ที่
สมควรได้รบั การชมเชยเป็ นพิเศษ ในการเปิดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุน” ซึง่ กลต.จัดรางวัลนี้ขน้ึ เพือ่ ส่งเสริม
การมีระบบบรรษัทภิบาลทีด่ ี (Good Corporate Governance) ขึน้ ในประเทศไทย
 ได้รบั การคัดเลือกจากนิตยสาร Forbes ฉบับ Global ประจําวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ซึง่ เป็ น
นิตยสารธุรกิจชัน้ นําของโลก ให้อยูใ่ นรายชื่อ 200 บริษทั ยอดเยีย่ มนอกสหรัฐอเมริกา ทีม่ ยี อดขายน้อย
กว่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ (200 Companies for 2002 : Best Under a Billion) โดยคัดเลือกจาก
บริษทั ชัน้ นํา 20,000 รายทัวโลก
่
ทัง้ นี้สาํ หรับพวกเราชาวซีเอ็ดแล้ว เรือ่ งของการดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม ไม่ใช่เป็ นเพียงกิจกรรมเสริมขององค์กรดังเช่นทัวไป
่ หากแต่เป็ นภารกิจหลักของ
บริษทั ฯ และเป็ นทุกลมหายใจของชาว ซีเอ็ด ในฐานะนักสร้างสรรค์ นักบุกเบิก และการเป็ นตัวอย่างทีด่ ี โดย
พนักงานทัง้ องค์กรต่างก็มสี ว่ นร่วมต่อภารกิจนี้ในคนละด้าน หรือในแต่ละโครงการ และนับจากวันแรกของการ
ก่อตัง้ จนถึงปจั จุบนั !!! “พวกเราชาวซีเอ็ด ยังคงยืนหยัด และมุ่งมันที
่ จ่ ะสร้างสรรค์สิง่ ดีงามสู่สงั คม เพือ่
สร้างมูลค่าเพิ ม่ ให้กบั องค์กร ให้เติ บโตไปพร้อมกับ ชุมชน สังคม สิ ง่ แวดล้อม และประเทศชาติ ได้อย่าง
ยังยื
่ นและแข็งแรงตลอดไป”

.........................................................................
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ประเด็นทีน่ ่ าสนใจเกีย่ วกับ “ซีเอ็ด”
 วัตถุประสงค์ของการก่อตัง้ ซีเอ็ด โดยกลุม่ วิศวกรจากจุฬาฯ เมือ่ 36 ปี ก่อน คือ “จะดําเนินธุรกิจการเผยแพร่
ความรู้ โดยเน้นการพัฒนาความรูค้ วามสามารถของคนไทยในสาขาทีจ่ าํ เป็ นต่อการพัฒนาประเทศ โดยจะ
เน้นด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และการศึกษา”
 ภารกิจของซีเอ็ด คือ ซีเอ็ดจะดําเนินธุรกิจทีเ่ อือ้ อํานวยต่อการศึกษาหาความรู้ ในสาขาทีจ่ าํ เป็ นต่อการพัฒนา
ประเทศ จะดําเนินธุรกิจทีจ่ ะทําให้ “คนไทยเก่งขึน้ ” โดยพัฒนาขึน้ เป็ นธุรกิจทีย่ งยื
ั ่ น มีการเติบโตต่อเนื่องที่
สูงกว่าค่าเฉลีย่ ของอุตสาหกรรม เป็ นบริษทั ตัวอย่างทีด่ ี สามารถสร้างสรรค์ผลงานทีเ่ ป็ นประโยชน์และเป็ น
ทีย่ อมรับในวงกว้าง พนักงานมีความสุข และสามารถให้ผลตอบแทนการลงทุนทีน่ ่าพึงพอใจในระยะยาว
 ปจั จุบนั ซีเอ็ด มุง่ มันที
่ จ่ ะทําให้คนไทยเก่งขึน้ โดยเอาปญั หาของประเทศในการพัฒนาคน (เพื่อมาพัฒนา
ประเทศ) มาเป็ นโจทย์ของชาวซีเอ็ด จึงเป็ นบริษทั ทีน่ ําเอาอุดมการณ์ทางสังคม มาเป็ นเป้าหมายการ
ดําเนินงานแบบธุรกิจ เพือ่ ให้เติบโตได้ยงยื
ั ่ น และเป็ นวิถชี วี ติ ปฏิบตั ิ ตัง้ แต่วนั แรกของการก่อตัง้ จนถึง
ปจั จุบนั
 เป็ นผูบ้ ุกเบิกการผลิตหนังสือ และวารสาร เชิงวิชาการ การจัดจําหน่ายหนังสือ และการเปิ ดเชนร้านหนังสือ
ในศูนย์การค้ารูปแบบต่างๆ จนประสบผลสําเร็จ และเป็ นทีย่ อมรับในธุรกิจสิง่ พิมพ์ของประเทศไทย
 เป็ นบริษทั สิง่ พิมพ์ ทีค่ รองความเป็ นแนวหน้า ในทัง้ 3 ด้านของธุรกิจสิง่ พิมพ์ในประเทศ คือ
 เป็ นสํานักพิมพ์ทม
่ี ยี อดขายเข้าระบบร้านหนังสืออยูใ่ นลําดับต้นของประเทศ โดยเน้นด้าน
คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การจัดการ ธุรกิจ หนังสือส่งเสริมเยาวชน หนังสือ
สาระความรูท้ วไป
ั ่ และหนังสืออ้างอิง โดยเฉพาะอย่างยิง่ พจนานุกรม และแผนที่
 เป็ นผูจ
้ ดั จําหน่ายหนังสือเข้าสูร่ ะบบร้านหนังสือรายใหญ่ทส่ี ดุ และมีระบบการจัดจําหน่าย ทีถ่ อื ได้วา่
ดีทส่ี ดุ ระบบหนึ่งในธุรกิจหนังสือของประเทศ โดยเป็ นผูพ้ ฒ
ั นาระบบการจัดจําหน่ายทีเ่ รียกว่า
Standing Order สําหรับประเทศไทย ขึน้ มา
 เป็ นร้านหนังสือเครือข่ายทีม
่ ยี อดขายสูงสุดมาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2542 และยังได้รบั รางวัล “ร้านหนังสือ
เครือข่าย ยอดเยีย่ มประจําปี พ.ศ. 2545 และ 2546” และรางวัล “ร้านหนังสือยอดเยีย่ มประจํา
ทศวรรษ (ปี พ.ศ. 2547)” จากชมรมส่งเสริมการจัดจําหน่ายหนังสือ (ชมรมสายส่งหนังสือ) ใน
สมาคมผูจ้ ดั พิมพ์และผูจ้ าํ หน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
 ในปี พ.ศ. 2552 มีรายได้รวมเป็ นอันดับที่ 559 ของบริษทั ทัง้ หมดในประเทศไทย ถือเป็ นอันดับที่ 1 ของ
ธุรกิจสิง่ พิมพ์ของประเทศไทย (ข้อมูลจากนิตยสาร Business+ Special Edition “Top 1000 Companies”
ประจําปี 2010-2011 ซึง่ เป็นการจัดอันดับบริษทั ทีม่ รี ายได้รวมสูงสุดของประเทศ จากฐานข้อมูลงบการเงิน
ประจําปี พ.ศ. 2552 ของกระทรวงพาณิชย์ จัดพิมพ์เผยแพร่ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 โดยบริษทั เออาร์ไอ
พี จํากัด (มหาชน)) โดยอันดับดีขน้ึ จากปี พ.ศ. 2546 ซึง่ ได้รายได้รวมเป็ นอันดับที่ 662
 เป็ นผูผ้ ลิตรายการโทรทัศน์ Book Variety ซึง่ ออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9.00 - 9.30 น. ทาง TTV1 Nation
โดยเริม่ ออกอากาศตอนแรกใน
Channel, ผ่านดาวเทียมระบบ C-Band และเคเบิล้ ทีวที อ้ งถิน่ ทัวประเทศ
่
เดือนมกราคม พ.ศ. 2544
 เป็ นผูผ้ ลิตรายการโทรทัศน์ Read Around ซึง่ เป็ นรายการเกีย่ วกับหนังสือ ออกอากาศทุกวันจันทร์ - อาทิตย์
เวลา 11.45 -12.00 น. ออกอากาศซํ้า เวลา 15.15 - 15.30 น. ทางช่อง Money Channel, ช่อง True Visions
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178 และเคเบิล้ ท้องถิน่ ทัวประเทศ
่
นอกจากนี้ยงั สามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ท่ี
www.youtube.com/readaroundtv และ www.se-ed.com/readaround
 เป็ นเจ้าของเว็บไซต์ www.se-ed.com ซึง่ เป็ นเว็บไซต์ทม่ี ผี เู้ ข้ามาใช้บริการมากทีส่ ดุ ในหมวดธุรกิจหนังสือ

.......................................................................................
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
โทร. 02-739-8000 กด 8 หรือ ir@se-ed.com หรือ http://www.se-ed.com/ir
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