ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน
23 พฤศจิกายน 2555

ซีเอ็ด ได้รบั รางวัลเกียรติยศแห่งความสาเร็จ (SET Award of
Honor) อีกครังหนึ
้ ่ ง จากงาน SET Awards 2012 ตอกยา้ ความ
เป็ นเลิศด้านการรายงานบรรษัทภิบาล ติดต่อกัน 4 ปี ซ้อน !!!
ด้วยความมุ่งมันของคณะกรรมการ
่
ฝ่ ายบริ หาร และพนักงานทุกคน ที่ ให้ความสาคัญต่อ
การพัฒนาการกากับดูแลกิ จการที่ ดี และดาเนิ นธุรกิ จด้วยความโปร่งใส มาเป็ นระยะเวลากว่า 38
ปี ได้ปลูกฝังและถ่ายทอดผ่านวัฒนธรรมองค์กรที่ แข็งแกร่ง “ให้คิดดี ทาดี และทาในสิ่ งที่
สร้างสรรค์ เป็ นประโยชน์ ต่อประเทศ” ตลอดจนการพยายามเป็ น “บริ ษทั ตัวอย่างที่ ดี” ในทุกด้าน
และมุ่งมันด
่ าเนิ นธุรกิ จที่ สอดคล้องกับการทาประโยชน์ เพื่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมไปพร้อมกัน จึง
ทาให้บริ ษทั ฯ ได้รบั รางวัลเกียรติ ยศแห่งความสาเร็จ (SET Award of Honor) ด้านการรายงาน
บรรษัทภิ บาล เป็ นครัง้ ที่ 2 จากงาน SET Awards 2012
เมือ่ วันพฤหัสบดีท่ี 22 พฤศจิกายน 2555 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สงั เวียน อินทรวิชยั ชัน้ 3
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร จัดงาน “SET Awards 2012” ขึน้ เป็ นครัง้ ที่ 9 เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชู
บริษทั จดทะเบียน บริษทั หลักทรัพย์ และบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทีม่ คี วามยอดเยีย่ มและดีเด่นในด้าน
ต่างๆ จากผลการดาเนินงานในปี 2554 โดยได้รบั เกียรติจาก คุณกิ ตติ รตั น์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็ นประธานในพิธมี อบรางวัล รวม 7 สาขารางวัล ดังนี้
1. รางวัลผูบ้ ริหารสูงสุดยอดเยีย่ ม (Best CEO Awards)
2. รางวัลบริษทั จดทะเบียนด้านผลการดาเนินงานยอดเยีย่ ม (Best Company Performance Awards)
3. รางวัลบริษทั จดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยีย่ ม (Top Corporate Governance
Report Awards)
4. รางวัลบริษทั จดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยีย่ ม (Best Investor Relations Awards)
5. รางวัลบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนยอดเยีย่ ม (Best Asset Management Company Awards)
6. รางวัลบริษทั หลักทรัพย์ยอดเยีย่ ม (Best Securities Company Awards)
7. รางวัลบริษทั จดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Best Corporate Social Responsibility
Awards)
โดยปี น้ี คณะผูจ้ ดั ทารางวัลได้กาหนดแนวทางการมอบ รางวัลเกียรติยศแห่งความสาเร็จ (SET Award of
Honor) ให้แก่ บริษทั จดทะเบียน ผูบ้ ริหารสูงสุด บริษทั หลักทรัพย์ และบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เพื่อยก
ย่องเชิดชูเกียรติคุณให้กบั ผูท้ ม่ี คี วามโดดเด่นอย่างยิง่ ในสาขาต่างๆ โดยในกรณีทม่ี ผี ไู้ ด้รบั รางวัลประเภทเดียวกัน
ติดต่อกันมาแล้ว 2 ปี และในปีท่ี 3 ยังเป็ นผูท้ ม่ี ผี ลคะแนนเป็ นอันดับหนึ่งในสาขานัน้ อีก เป็ นปี ท่ี 3 ติดต่อกัน (เริม่
นับตัง้ แต่ SET Awards 2008) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะประกาศเกียรติคุณและยกย่องบริษทั หรือ
บุคคลดังกล่าว ขึน้ รับ รางวัลเกียรติยศแห่งความสาเร็จ (SET Award of Honor) และหากในปี ถดั ๆ มาบริษทั หรือ
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ผูบ้ ริหารท่านเดิม ยังสามารถคงคะแนนเป็ นอันดับหนึ่งก็จะยังคงได้รบั รางวัลเกียรติยศแห่งความสาเร็จนี้ต่อไป
ซึง่ ในปี น้มี ี 9 บริษทั จดทะเบียน ทีม่ คี วามเป็ นเลิศต่อเนื่อง จนได้รบั รางวัลเกียรติยศแห่งความสาเร็จในแต่
ละสาขารางวัล อันได้แก่
 BCP (บางจากปิโตรเลียม) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล (5 ปี ซอ้ น) ปี 2008-2012
 KBANK (ธนาคารกสิกรไทย) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล (5 ปี ซอ้ น) ปี 2008-2012








BCP (บางจากปิโตรเลียม) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (5 ปี ซอ้ น) ปี 2008-2012
SCC (ปูนซิเมนต์ไทย) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (5 ปี ซอ้ น) ปี 2008-2012
KTB (ธนาคารกรุงไทย) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล (4 ปี ซอ้ น) ปี 2009-2012
SAT (สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล (4 ปี ซอ้ น) ปี 2009-2012
SE-ED (ซีเอ็ดยูเคชัน)
่ ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล (4 ปี ซอ้ น) ปี 2009-2012
KK (ธนาคารเกียรตินาคิน) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล (3 ปี ซอ้ น) ปี 2010-2012
SCB (ธนาคารไทยพาณิชย์) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล (3 ปี ซอ้ น) ปี 2010-2012

 KBANK (ธนาคารกสิกรไทย) ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (3 ปี ซอ้ น) ปี 2010-2012
 CS (หลักทรัพย์ เครดิต สวิส ประเทศไทย) ด้านการให้บริการหลักทรัพย์แก่นกั ลงทุนสถาบัน
(3 ปี ซอ้ น) ปี 2010-2012

คุณทนง โชติสรยุทธ์ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ซีเอ็ดยูเคชั ่น จากัด (มหาชน) รับมอบรางวัลเกียรติยศแห่งความสาเร็จ (SET
Award of Honor) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล จากคุณกิตติรตั น์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง ในงาน SET AWARDS 2012
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คุณทนง โชติสรยุทธ์ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ซีเอ็ดยูเคชั ่น จากัด (มหาชน) ถ่ายภาพร่วมกับ คุณจรัมพร โชติกเสถียร
กรรมการและผูจ้ ดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ขวาสุด) คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ รองผูจ้ ดั การ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ที ่ 1 จากซ้าย) และคุณสันติ วิรยิ ะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร (ที ่ 2 จากซ้าย)

รางวัลเกียรติ ยศแห่งความสาเร็จ (SET Award of Honor) ด้านการรายงาน
บรรษัทภิ บาล
คือรางวัลทีแ่ สดงถึงความเป็ นเลิศต่อเนื่องติดต่อกันอย่างน้อย 3 ปี ซอ้ น ในด้านการรายงานบรรษัทภิบาล
โดยพิจารณาจาก นโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษทั ทีผ่ ่านการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั จรรยาบรรณ
ธุรกิจทีจ่ ดั ทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อใช้กบั กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน วิธกี ารสือ่ สารให้ผเู้ กีย่ วข้องทุกฝา่ ย
ในองค์กรเข้าใจ และการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ มีการติดตามการปฏิบตั ติ ามมติของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่
บริษทั ฯ เป็ นผูท้ ม่ี ผี ลคะแนนเป็ นอันดับหนึ่งในสาขารางวัลบริษทั จดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยีย่ ม
อย่างต่อเนื่องมาตัง้ แต่ปี 2009, 2010 และ 2011 ซึง่ เป็ นปี ท่ี 3 ทีต่ ดิ ต่อกัน บริษทั ฯ จึงได้รบั รางวัลเกียรติยศแห่ง
ความสาเร็จ (SET Award of Honor) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ ในปี 2011 ทีผ่ ่านมา
และในการประกาศผลรางวัลบริษทั จดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยีย่ ม ในปี 2012 นี้
บริษทั ฯ ยังคงได้รบั การประเมินผลคะแนนเป็ นอันดับหนึ่ง จึงได้รบั รางวัลเกียรติยศแห่งความสาเร็จ (SET Awards
of Honor) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล เป็ นครัง้ ทีส่ อง ซึง่ เป็ นรางวัลทีแ่ สดงถึงความเป็ นเลิศต่อเนื่อง ติดต่อกัน
4 ปี ซอ้ น

รางวัลและเกียรติ คณ
ุ ต่างๆ ที่ซีเอ็ดได้รบั ในช่วงที่ผา่ นมา
 รางวัล SET Award ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล (ติดต่อกัน 4 ปี ซอ้ น)
 SET Awards of Honor 2012
 SET Awards of Honor 2011
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 Top Corporate Governance Report Awards 2010
 Top Corporate Governance Report Awards 2009
 ได้รบั การประกาศผลรายงานการประเมินการกากับดูแลกิจการของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ว่าอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว) ติดต่อกัน 5 ปี ซอ้ น
 Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2012
 Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2011
 Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2010
 Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2009
 Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2008
 ได้รบั การประเมินให้เป็ นบริษทั ทีม่ บี รรษัทภิบาล ในเกณฑ์ “ดีมาก” ปี 2006
 ได้รบั ผลการประเมินบรรษัทภิบาลดีทส่ี ดุ 85 อันดับแรก (Top Quartile Companies) ของ
บริษทั จดทะเบียนในประเทศไทย ปี 2003
 ได้รบั การประเมินการกากับดูแลกิจการดีทส่ี ดุ ให้เป็ น 1 ใน 20 ลาดับแรก ปี 2002
 รางวัล Investors’ Choice Award จากการประเมินผลการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี (AGM)
ช่วง 2552 - 2555 ซึง่ ได้รบั คะแนน 100% เต็ม ต่อเนื่องกัน 4 ปี ซอ้ น
 Investors’ Choice Award 2012
 ได้รบั ประกาศเกียรติคุณ “คณะกรรมการแห่งปี - ดีเด่น”
 Board of the Year for Distinctive Practices 2010/12
 Board of the Year for Distinctive Practices 2006/07
 ได้รบั การประเมินการจัดการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญ (AGM) สาหรับบริษทั จดทะเบียนทีต่ ระหนักถึงสิทธิ
ของผูถ้ อื หุน้ และหลักบรรษัทภิบาลทีด่ ี
 AGM 2012
 AGM 2011
 AGM 2010
 AGM 2009
 AGM 2008
 AGM 2007
 รางวัลบริษทั จดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคม(SET Awards)
 Corporate Social Responsibility Awards (ดีเด่น) 2011
 Corporate Social Responsibility Awards (ดีเยีย่ ม) 2010
 Corporate Social Responsibility Awards (ดีเยีย่ ม) 2009
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 รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในประเภทธุรกิจขนาดใหญ่
จากการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครัง้ ที่ 2 พ.ศ. 2553
 รางวัลบริษทั จดทะเบียนยอดเยีย่ มในการดูแลผูถ้ อื หุน้ จากการจัดประกวดโดย บริษทั ศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ด้วยความร่วมมือจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคม
ส่งเสริมผูล้ งทุนไทย สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย และชมรมนักลงทุนสัมพันธ์
 Best Shareholder Treatment Awards 2008
 ได้รบั การคัดเลือกให้เป็ นผูเ้ ข้าชิงรอบสุดท้าย (Finalist) (รางวัลบริษทั จดทะเบียนดีเด่นด้านนักลงทุน
สัมพันธ์)
 IR Excellence Awards 2008
 ได้รบั การคัดเลือกให้เป็ นผูเ้ ข้าชิงรอบสุดท้าย (Finalist) (รางวัลบริษทั จดทะเบียนดีเด่นในการดาเนิน
ธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม)
 Corporate Social Responsibilities Awards 2008
 ได้รบั การคัดเลือกในโครงการ Young Researcher Competition (YRC) ให้เป็ นหุน้ 1 ใน 6 สาหรับการ
แข่งขัน YRC 2007 และผูท้ ไ่ี ด้รางวัลสาหรับสาย SET 4 ใน 5 คนเลือกวิเคราะห์หนุ้ SE-ED
 ได้รบั การประเมินความพึงพอใจ “ดีเยีย่ มทีส่ ดุ ” ติดต่อกันเป็ นปี ท่ี 2 ในการชีแ้ จงต่อนักลงทุน และ
นักวิเคราะห์ ในงาน “บริษทั จดทะเบียนพบนักลงทุน” (Opportunity Day)
 Opportunity Day Q4/2006
 Opportunity Day Q4/2005
 รางวัล Disclosure Report Award ในฐานะ “บริษทั จดทะเบียน ทีส่ มควรได้รบั การชมเชยเป็ นพิเศษ ใน
การเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุน”
 Disclosure Report Award 2003
 Disclosure Award 2002
 ได้รบั การคัดเลือกจากนิตยสาร Forbes ฉบับ Global ประจาวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ซึง่ เป็นนิตยสาร
ธุรกิจชัน้ นาของโลก ให้อยู่ในรายชื่อ 200 บริษทั ยอดเยีย่ มนอกสหรัฐอเมริกา ทีม่ ยี อดขายน้อยกว่า 1,000
ล้านเหรียญสหรัฐ (200 Companies for 2002 : Best Under a Billion) โดยคัดเลือกจากบริษทั ชัน้ นา
20,000 รายทัวโลก
่
ทัง้ นี้ เรื่องของการดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม คือ
ภารกิจหลักและเป็ นทุกลมหายใจของพวกเราชาวซีเอ็ด ในฐานะนักสร้างสรรค์ นักบุกเบิก และการเป็ นตัวอย่างทีด่ ี
โดยพนักงานทัง้ องค์กร ต่างก็มสี ว่ นร่วมต่อภารกิจนี้ในคนละด้าน หรือในแต่ละโครงการ และนับจากวันแรกของ
การก่อตัง้ 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”
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน่ จากัด (มหาชน)
โทร. 0-2739-8000 กด 8 หรือ ir@se-ed.com หรือ http://www.se-ed.com/ir
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