ข่าวประชาสัมพันธ์
28 พฤศจิกายน 2557

ซีเอ็ด ได้รบั รางวัลเกียรติยศแห่งความสําเร็จ (SET Award of
Honor) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม ซึ่งเป็ นรางวัลที่
แสดงถึงความเป็ นเลิศอย่างต่อเนื่ อง ติดต่อกัน 6 ปี ซ้อน !!!
จากงาน SET Awards 2014
จากความมุง่ มันของคณะกรรมการ
่
ฝ่ ายบริ หาร และพนักงานทุกคน ที่ให้ความสําคัญต่อ
การพัฒนาการกํากับดูแลกิ จการที่ดีและดําเนิ นธุรกิ จด้วยความโปร่งใส มาเป็ นระยะเวลากว่า 40 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 รางวัลเกียรติ ยศแห่งความสําเร็จ (SET Award of Honor) ด้านการรายงาน
บรรษัทภิ บาลดีเยี่ยม จากงาน SET Awards 2014
เมือ่ วันพฤหัสบดีท่ี 27 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สงั เวียน อินทรวิชยั ชัน้ 3 อาคาร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสาร
การเงินธนาคาร จัดงาน “SET Awards 2014” ขึน้ เป็ นครัง้ ที่ 11 เพือ่ ประกาศเกียรติคุณและเชิดชูบริษทั จด
ทะเบียน บริษทั หลักทรัพย์ และบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทีม่ คี วามยอดเยีย่ มและดีเด่นในด้านต่างๆ จากผล
การดําเนินงานในปี 2556 โดยได้รบั เกียรติจาก คุณสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง เป็ น
ประธานในพิธมี อบรางวัล รวม 7 สาขารางวัล ดังนี้
1. รางวัลบริษทั จดทะเบียนด้านผลการดําเนินงานยอดเยีย่ ม (Best Company Performance Awards)
2. รางวัลผูบ้ ริหารสูงสุดยอดเยีย่ ม (Best CEO Awards)
3. รางวัลบริษทั จดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยีย่ ม (Best Investor Relations Awards)
4. รางวัลบริษทั จดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยีย่ ม (Top Corporate Governance
Report Awards)
5. รางวัลบริษทั จดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยีย่ ม (Best Corporate Social
Responsibility Awards)
6. รางวัลบริษทั หลักทรัพย์ยอดเยีย่ ม (Best Securities Company Awards)
7. รางวัลบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนยอดเยีย่ ม (Best Asset Management Company Awards)
นอกจากรางวัล SET Awards ประเภทต่างๆ แล้ว คณะผูจ้ ดั ทํารางวัลได้กาํ หนดแนวทางการมอบ รางวัล
เกียรติยศแห่งความสําเร็จ (SET Award of Honor) ให้แก่ บริษทั จดทะเบียน ผูบ้ ริหารสูงสุด บริษทั หลักทรัพย์ และ
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เพือ่ ยกย่องเชิดชูผทู้ ม่ี คี วามโดดเด่นอย่างยิง่ ในสาขาต่างๆ โดยในกรณีทม่ี ผี ไู้ ด้รบั
รางวัลประเภทเดียวกันติดต่อกันมาแล้ว 2 ปี และในปีท่ี 3 ยังเป็ นผูท้ ม่ี ผี ลคะแนนเป็ นอันดับหนึ่งในสาขานัน้ อีกเป็ น
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ปีท่ี 3 ติดต่อกัน (เริม่ นับตัง้ แต่ SET Awards 2008) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะประกาศเกียรติคุณและ
ยกย่องบริษทั หรือบุคคลดังกล่าว ขึน้ รับ รางวัลเกียรติยศแห่งความสําเร็จ (SET Award of Honor) และหากในปี
ถัดๆ มา บริษทั หรือผูบ้ ริหารท่านเดิม ยังสามารถคงคะแนนเป็ นอันดับหนึ่งก็จะยังคงได้รบั รางวัลเกียรติยศแห่ง
ความสําเร็จ (SET Award of Honor) นี้ต่อไป
ซึง่ ในปีน้ีม ี 16 บริษทั จดทะเบียนและบริษทั หลักทรัพย์ ทีม่ คี วามเป็ นเลิศต่อเนื่อง จนได้รบั รางวัล
เกียรติยศแห่งความสําเร็จ (SET Award of Honor) ในแต่ละสาขารางวัล อันได้แก่
 BCP (บางจากปิโตรเลียม) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล ปี 2008-2014
และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2008-2014
 KBANK (ธนาคารกสิกรไทย) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล ปี 2008-2014
 SCC (ปูนซิเมนต์ไทย) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2008-2014
 SAT (สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล ปี 2009-2014
และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2011-2014
 SE-ED (ซีเอ็ดยูเคชัน)
่ ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล ปี 2009-2014
 KKP (ธนาคารเกียรตินาคิน) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล ปี 2010-2014
 CPN (เซ็นทรัลพัฒนา) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล ปี 2011-2014
 PTTEP (ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล ปี 2011-2014
 TISCO (ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล ปี 2011-2014
 PTT (ปตท.) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2011-2014
 PHOL (ผลธัญญะ) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล ปี 2012-2014
 SC (เอสซี แอสเสท) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล ปี 2012-2014
 TOP (ไทยออยล์) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล ปี 2012-2014
และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2012-2014
 ADVANC (แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ ) ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ปี 2012-2014
 JUBILE (ยูบลิ ลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์) ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ปี 2012-2014
 KSMACQ (หลักทรัพย์กสิกรไทย) ด้านการให้บริการหลักทรัพย์แก่นกั ลงทุนบุคคล ปี 2012-2014
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คุณทนง โชติสรยุทธ์ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน่ จํากัด (มหาชน) ถ่ายภาพร่วมกับ คุณสมหมาย ภาษี
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง ขณะรับรางวัลเกียรติยศแห่งความสําเร็จ ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล
ในงาน SET Awards 2014

คุณทนง โชติสรยุทธ์ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
กับรางวัลเกียรติยศแห่งความสําเร็จ (SET Award of Honor) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล
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คุณทนง โชติสรยุทธ์ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน่ จํากัด (มหาชน) [แถวหน้าทางขวาสุด]
ถ่ายภาพร่วมกับ คุณสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง
และผูบ้ ริหารจากบริษทั จดทะเบียน ทีไ่ ด้รบั รางวัลในสาขารางวัลต่างๆ ในงาน SET Awards 2014

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
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รางวัลเกียรติยศแห่งความสําเร็จ (SET Award of Honor) ด้านการรายงาน
บรรษัทภิบาล
คือ รางวัลทีแ่ สดงถึงความเป็ นเลิศต่อเนื่องติดต่อกันอย่างน้อย 3 ปีซอ้ น ในด้านการรายงานบรรษัทภิบาล
โดยจากการทีบ่ ริษทั ฯ เป็ นผูท้ ม่ี ผี ลคะแนนเป็ นอันดับหนึ่งในสาขารางวัลบริษทั จดทะเบียนด้านการรายงาน
บรรษัทภิบาลดีเยีย่ ม อย่างต่อเนื่องมาตัง้ แต่ปี 2009 - 2013 (ติดต่อกัน 5 ปีซอ้ น) บริษทั ฯ จึงได้รบั รางวัลเกียรติยศ
แห่งความสําเร็จ (SET Award of Honor) เพือ่ ยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ ในปี 2011 2012 และ 2013 ทีผ่ า่ นมา
และในการประกาศผลรางวัลบริษทั จดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยีย่ ม ในปี 2014 นี้
บริษทั ฯ ยังคงได้รบั การประเมินผลคะแนนเป็ นอันดับหนึ่ง จึงได้รบั รางวัลเกียรติยศแห่งความสําเร็จ (SET
Awards of Honor) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล อีกครัง้ หนึ่ง ซึง่ เป็ นรางวัลทีแ่ สดงถึงความเป็ นเลิศต่อเนื่อง
ติดต่อกัน 6 ปี ซอ้ น
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
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 !!! “พวกเราชาวซี เอ็ด 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 จํากัด (มหาชน)
โทร. 0-2739-8000 กด 8 หรือ ir@se-ed.com หรือ http://corporate.se-ed.com
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