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  สวนท่ี 1 
ขอมูลสรุป 

 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)  ดําเนินธุรกิจผลิตหนังสือและวารสารเชิงวิชาการ  เพื่อพัฒนาความรู
ความสามารถของคนไทย  ในทิศทางที่เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ  รับจัดจําหนายหนังสือทั้งที่ผลิตเอง  
และหนังสือจากสํานักพิมพอ่ืน  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปนผูดําเนินงานรานหนังสือ  ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และราน
ในเครือขาย  ซึ่งประกอบดวย  ราน Book  Variety  รานเครือขายซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัย
หลายแหงที่บริษัทฯ เปนผูบริหารเอง  และจุดขายยอย ทั้งในกรุงเทพฯ  และตางจังหวัด  โดยเปนรานหนังสือที่มี
ยอดขายมากที่สุดในประเทศไทย  และมีรายไดรวมจากสวนคาปลีกนี้ประมาณ 82% ของรายไดรวมทั้งหมดของ
บริษัทฯ 

ในป พ.ศ. 2551 บริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่ชะลอตัวลง จากการสงผลของ
วิกฤติเศรษฐกิจโลกที่เกิดข้ึนจากประเทศสหรัฐอเมริกาอยางหลีกเลี่ยงไมได และจากการแขงขันของธุรกิจคาปลีกดวย
กันเอง   

นอกจากผลกระทบดังกลาวแลว  บริษัทฯ ยังตองเผชิญกับปญหาความไมสงบทางการเมืองภายในประเทศ  
ที่ทวีความรุนแรงมากย่ิงข้ึนในชวงไตรมาสที่ 4 จากการปดสนามบินสุวรรณภูมิ และดอนเมือง  ที่สงผลตอความ
เชื่อม่ันของนักลงทุน  และกระทบกับหลายภาคอุตสาหกรรม  ซึ่งเปนเหตุใหกําลังการซื้อของผูบริโภคลดลงอยาง
ชัดเจน  และกระทบตอภาพรวมของธุรกิจคาปลีกอยางรุนแรง  ซึ่งจะเห็นไดจากการที่ยอดขายในเดือนธันวาคมลดลง
อยางมากผิดปกติ     

แตจากความพรอมและภูมิคุมกันในการรับมือกับภาวะดังกลาว  จึงทําใหบริษัทฯ ยังสามารถประคองตนเอง
และรักษาระดับการเติบโตไวได  

สําหรับบริษัทฯ เองยังคงเชื่อม่ันวาธุรกิจหนังสือยังสามารถขยายตัวไดอยู  จึงยังเปดสาขาใหมๆ เพิ่มข้ึน
อยางตอเนื่องในศูนยการคา และในรูปแบบตางๆ ของโมเดิรนเทรด ซึ่งอยูในชวงของการขยายสาขาเพิ่มข้ึนอยาง
รวดเร็ว เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตเชนเดียวกัน  ดังนัน้  ในป พ.ศ. 2551 บริษัทฯ จึงมียอดขายที่เติบโตเพิ่มข้ึน  
สวนใหญมาจากการเพิ่มข้ึนของสาขาเปดใหมที่เพิ่มข้ึนอยางมากถึง 52 สาขาในป พ.ศ. 2550  และจากการเปดสาขา
ใหมในป พ.ศ. 2551  อีก 49 สาขา  รวมทั้งมีรายไดเพิ่มข้ึนจากธุรกิจรับจัดจําหนาย ที่มีอัตราการเติบโตอยางนาพึง
พอใจ  

ป พ.ศ. 2551 บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานที่สําคัญดังนี ้

• บริษัทฯ มีรายไดรวมสําหรับ ป พ.ศ. 2551 เปนเงิน 4,423.00 ลานบาท  หรือเติบโตสูงข้ึนกวางวด
เดียวกันของปกอน 11.99%  โดยในจํานวนนี้เปนรายไดจากการขาย 4,370.00 ลานบาท  หรือเติบโต
สูงข้ึน 12.10%  
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• บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ สําหรับป พ.ศ. 2551 เปนเงิน 194.63 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของป
กอน 5.89%   

• ในป พ.ศ. 2551 บริษัทฯ ไดเปดสาขาของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร เพิ่มข้ึนจํานวน 49 สาขา  รวมเปน
สาขาที่ยังเปดดําเนินการอยู ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ทั้งส้ิน 303 สาขา และจุดขายยอยทั้งส้ิน
ที่ยังเปดดําเนินการอยูจํานวน 37 จุดขาย 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติและเห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
พิจารณาจายเงินปนผลประจําป สําหรับผลการดําเนินงานป พ.ศ. 2551 ในอัตราหุนละ 0.59 บาท จํานวนหุน 
323,921,130 หุน จากกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลของงบการเงินที่แสดงเงินลงทนุตามวิธีสวนไดเสีย  
ซึ่งบริษัทฯ ไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลว 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 0.10 บาท  รวมเปน 0.30 บาท ดังนั้น
บริษัทฯ จึงจะจายเงินปนผลเพิ่มเติมในงวดนี้ในอัตราหุนละ 0.29 บาท จํานวนหุน 323,921,130 หุน เนื่องจาก
บริษัทฯ มีความสามารถในการทํากําไรอยางตอเนื่อง และบริษัทฯ มีสภาพคลองสูง โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มี
สิทธิไดรับเงินปนผลดังกลาว ในวันศุกรที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันจันทรที่ 18 
พฤษภาคม พ.ศ. 2552 และมีกําหนดจายเงินปนผลในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2552  

จากการที่บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ไดสงผลสะทอนใน
ป พ.ศ. 2551 ดังนี ้

• ไดรับการประกาศผลรายงานการประเมินการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย ประจําป พ.ศ. 2551 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 
2008) วาอยูในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว)  ซึ่งจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
จากจํานวนบริษัทจดทะเบียน 448 บริษัทที่ไดรับการประเมินคร้ังนี ้  มีบริษัทจดทะเบียนที่อยูใน
ระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว) ทั้งส้ิน 22 บริษัท  โดยบริษัทฯ เปน 1 ใน 6 บริษัทที่ไดรับรางวัลที่มีขนาด 
Medium Cap และ Small Cap  นอกจากนั้น จะเปนบริษัทที่อยูในกลุม SET100  

• ไดรับรางวัล Best Shareholder Treatment Awards 2008  (รางวัลบริษัทจดทะเบียนยอดเย่ียมใน
การดูแลผูถือหุน)  จากการจัดงานมอบรางวัลโดย บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย  (ประเทศไทย) 
จํากัด  ดวยความรวมมือจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สมาคม
บริษัทจดทะเบียนไทย และชมรมนักลงทุนสัมพนัธ   มีบริษัทจดทะเบียนที่ไดรับรางวัลนี้ทั้งหมด 6 
บริษัท  โดยบริษัทฯ เปนบริษัทนอก SET100 เพียงบริษัทเดียวที่ไดรับรางวัล  นอกนั้นอีก 4 บริษัท
เปนบริษัทในกลุม SET50 และอีก 1 บริษัทอยูในกลุม SET100 (ที่ไมอยูในกลุม SET50) 

• ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูเขาชิงรอบสุดทาย (Finalist) 1 ใน 3 บริษัทของกลุม SET (ที่เหลือจาก 
SET100)  เพื่อเขาชิงรางวัล IR Excellence Awards 2008 (รางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเดนดานนัก
ลงทุนสัมพันธ)  ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการใหรางวัล SET Awards 2008  ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย รวมกับวารสารการเงินธนาคาร   

• ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูเขาชิงรอบสุดทาย (Finalist)  1 ใน 10 บริษัท เพื่อเขาชิงรางวัล 
Corporate Social Responsibilities Awards 2008 (รางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเดนในการดําเนิน
ธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม)  ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการใหรางวัล SET Awards 
2008  ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมกับวารสารการเงินธนาคาร  โดยบริษัทฯ 
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เปนบริษัทนอก SET100 เพียงรายเดียวใน 10 บริษัทที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูเขาชิงรางวัลรอบ
สุดทาย (Finalist) สวนอีก 9 บริษัทที่เหลือ เปนบริษทัในกลุม SET50 จํานวน 8 บริษัท และอยูใน
กลุม SET100 (ที่ไมอยูในกลุม SET50) จํานวน 1 บริษัท   

• ไดรับการประเมินจาก สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) 
รวมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียน  และสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย  ในเร่ืองการจัดการประชุมผูถือ
หุนสามัญ (AGM)  ประจําป พ.ศ. 2551 และ 2550  อยูในเกณฑ “ดีเย่ียม” ติดตอกัน 2 ปซอน  โดย
อยูในกลุมบริษัทที่ไดคะแนนตั้งแต 100 คะแนนข้ึนไป (คะแนนเต็มปกติ คือ 100 แตมีโอกาสได
โบนัสพิเศษอีกไมเกิน 10  คะแนนสูงสุดรวมโบนัสจึงเปน 110 คะแนน)  ซึ่งไดรับการยกยองใหเปน
บริษัทตัวอยางที่ดี จาก กลต.  โดยการประเมินการจัดการประชุมผูถือหุน  มีวัตถุประสงคเพื่อให
บริษัทจดทะเบียนไดตระหนักถึงสิทธิของผูถือหุนและหลกับรรษัทภิบาลที่ดี    

ในป พ.ศ. 2551  ไดคะแนน 107.50 (คะแนนสูงสุดรวมโบนัสเปน 110 คะแนน) เปน 1 ใน 74 บริษัท
ที่ไดรับการยกยองใหเปนตัวอยางที่ดีจาก กลต.  จากบริษัทที่ไดรับการประเมินทั้งหมด 486 บริษัท 

ในป พ.ศ. 2550 ไดคะแนน 103.75 (คะแนนสูงสุดรวมโบนัสเปน 110 คะแนน) เปน 1 ใน 19 บริษัท
ที่ไดรับการยกยองใหเปนตัวอยางที่ดีจาก กลต. จากบริษัทที่ไดรับการประเมินทั้งหมด 460 บริษัท 

การไดรับการประเมินดีเย่ียมเชนนี้  สะทอนถึงการจัดการประชุมที่เปนไปตามหลักบรรษัท-           
ภิบาล  โปรงใส  และยังเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามไดเต็มที่จนหมดคําถาม 

 

(ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที่ 2 กอนตัดสินใจซื้อหลักทรัพย) 
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สวนท่ี 2 
บริษัทท่ีออกหลักทรัพย 

 

 

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลัก คือ ผลิตหนังสือและวารสารเชิงวิชาการ  รับจัด

จําหนายหนังสือ  และดําเนินงานรานหนังสือ ซีเอ็ดบุคเซน็เตอร  และ
เครือขาย (Book  Variety  รานเครือขายซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  ศูนยหนังสือ
มหาวิทยาลัยหลายแหงที่บริษัทฯ เปนผูบริหารเอง  และจุดขายยอย) ทั้ง
ในกรุงเทพฯ  และตางจังหวัด 

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

ที่ตั้งศูนยกระจายสินคา : เลขที่  99  หมู 1 ถนนกิ่งแกว  ตําบลราชาเทวะ  อําเภอบางพลี 
สมุทรปราการ  10540 

 : โกดังพิทักษธรรม  เลขที่ 1/12, 1/17 ถนนกิ่งแกว ตําบลราชาเทวะ  
อําเภอบางพลี  สมุทรปราการ 10540 

ที่ตั้ง SE-ED Learning Center 
(ศูนยสรางคนเกงซีเอ็ด) 

: จัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 2 เลขที่ 319 ส่ีแยกสามยาน  ถนนพญาไท        
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330   

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000285 
เว็บไซต  : www.se-ed.com 
โทรศัพท : 0-2739-8000 
โทรสาร : 0-2751-5999 
อีเมล : เลขานุการบริษัท   : cs@se-ed.com  
 : กรรมการอิสระ        : id@se-ed.com  
 : นักลงทุนสัมพนัธ    : ir@se-ed.com  
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1. ปจจัยความเสี่ยง 
ปจจัยที่อาจทําใหเกิดความเสี่ยงตอการลงทุนของผูลงทุน  หรือไดรับผลกระทบตอผูออกหลักทรัพย  มีดังนี ้

ความเส่ียงจากขอขัดของของศูนยกระจายสินคา   สินคาสวนใหญที่จําหนายในเครือขายราน       
ซีเอ็ดบุคเซน็เตอร  และสินคาที่บริษัทฯ รับจัดจําหนายไปใหรานหนังสืออ่ืน  ถูกสงจากศูนยกระจายสินคาของ
บริษัท  ศูนยกระจายสินคาจึงเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญของการดําเนินธุรกิจ  กรณีมีความเสียหายที่เกิดกับ
ศูนยกระจายสินคา  จากภัยธรรมชาติ  อุบัติเหตุ  หรือจากเหตุอ่ืนๆ ยอมมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของ 
บริษัทฯ 

บริษัทฯ จึงไดประกนัความเสียหายของทรัพยสินและสินคาของบริษัทฯ ไวอยางครอบคลุม  เพื่อลดความ
เส่ียงที่คาดไมถึงเกี่ยวกับภัยตางๆ ที่อาจเกิดข้ึนกับศูนยกระจายสินคา  ในกรณีที่ศูนยกระจายสินคาเกิดความ
ขัดของใดๆ ข้ึน บริษัทฯ สามารถบรรเทาปญหาได  โดยใหสํานักพิมพหรือผูจัดจําหนายหนังสือจัดสงสินคามายัง
ศูนยกระจายสินคาชั่วคราว  แลวสงผานตรงไปยังรานสาขาได  

ความเส่ียงเกี่ยวกับสินคาสูญหาย   ในฐานะที่บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจคาปลีกรานหนังสือที่มีจํานวนสาขา
มากกวา 300 สาขาทั่วประเทศ  จึงประสบปญหาสินคาสูญหายทั้งจากการขโมยหนังสือ และสาเหตุอ่ืนๆ  
เชนเดียวกับธุรกิจคาปลีกโดยทั่วไป 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการปองกันและดูแลปญหาสินคาสูญหาย  จึงไดดําเนินการติดตั้งระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) มาตั้งแตปลายไตรมาส 4 ของป พ.ศ. 2549  เปนตนมา  และจัดตั้ง แผนกปองกัน
การสูญเสีย  (Loss Prevention Department หรือ LPD)  ข้ึนมา เพื่อกําหนดมาตรการตางๆ และดําเนินการ  เพื่อ
ลดสินคาสูญหายเปนการเฉพาะ  สงผลใหมูลคาสินคาสูญหายที่สาขาในป พ.ศ. 2551 ลดลงจากป พ.ศ. 2550 เปน
จํานวนมาก 

ความเส่ียงจากความผิดพลาด หรือขัดของ ของระบบคอมพิวเตอร และระบบขอมูล
สารสนเทศ   บริษัทฯ ไดติดตั้งระบบคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศตางๆ ในระบบงานของบริษทัฯ โดย
ครอบคลุม  เชน  ระบบการขายหนาราน  ระบบบริหารศูนยกระจายสินคา  ระบบจัดซื้อ  ระบบบัญชีการเงิน    
เปนตน  ซึ่งระบบคอมพิวเตอรและสารสนเทศ  ถือเปนปจจัยสําคัญที่ชวยผลักดันใหบริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  ดังนัน้ความผิดพลาดหรือขัดของของระบบคอมพิวเตอรและระบบขอมูลสารสนเทศ      
จึงอาจมีผลกระทบตอการบริหารจัดการได 

ดังนั้น  เพื่อลดผลกระทบจากความผิดพลาด หรือขัดของ ของระบบคอมพิวเตอรและระบบขอมูล
สารสนเทศทั้งที่สาขา  ศูนยกระจายสินคา และสํานักงานใหญ  บริษัทฯ จึงไดจัดใหมีระบบปองกนั  และสํารอง
ขอมูลตามมาตรฐานซึ่งเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป  ตลอดจนเตรียมแผนการปองกนัภัยตางๆ และแผนสํารอง รวมถึง
การฝกซอมแผนปองกนัอยางสมํ่าเสมอ 

ความเส่ียงทางดานชองทางการจําหนาย  ชองทางการจําหนายที่สําคัญสวนหนึ่งของบริษัทฯ มาจาก
การเปดรานหนังสือของตนเองชื่อ  ซีเอ็ดบุคเซน็เตอร  และเครือขาย ตามศูนยการคาชั้นนํา และซูเปอร     เซ็น
เตอรทั่วไป  ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด  ซึ่งมีรายไดประมาณ 82% ของรายไดรวมของบริษัทฯ  ในป พ.ศ. 
2551 
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บริษัทฯ จึงกระจายความเสี่ยงโดยการที่มิไดผูกมัด  หรือเปดทําการเฉพาะศูนยการคาใดศูนยการคาหนึ่ง  
แตเปดกระจายอยูหลายกลุมผูประกอบการ  โดยสวนใหญทําสัญญาเชาระยะยาว  หรือเซงพื้นที่  เพื่อใหมี
เสถียรภาพเร่ืองพื้นที่ขายในระดับหนึ่ง  ดังนั้น  หากปใดศูนยการคาหรือซูเปอรเซน็เตอรรายใดประสบปญหา  
หรืออยูในภาวะใดๆ ที่ไมสามารถเปดดําเนินการตอได  หรือมีนโยบายตอผูเชาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  รายได
ของบริษัทฯ ก็จะไดรับผลกระทบไมมากนัก 

บริษัทฯ ยังไดประกนัความเสียหายของทรัพยสินและสินคาในสาขาเหลานั้น ไวอยางครอบคลุม  เพื่อลด
ความเส่ียงที่คาดไมถึงเกี่ยวกับภัยตางๆ ที่อาจเกิดข้ึน  

นอกจากนั้น  บริษัทฯ ยังมีชองทางการจําหนาย โดยมีการขายสินคาผานระบบ e-commerce เพื่อใหลูกคา
มีทางเลือกในการซื้อสินคามากข้ึน คาดวาชองทางดังกลาวจะเปนชองทางในการสรางรายไดใหกับบริษัทฯ ได
อยางมากในอนาคต จากการที่มีจํานวนผูใชงาน อินเทอรเน็ต มีจํานวนเพิ่มสูงข้ึนอยางรวดเร็ว  

ความเส่ียงในเร่ืองผลิตภัณฑลาสมัย ชํารุด หรือถูกส่ืออื่นทดแทน   ในปจจุบันธุรกิจหนังสือมีการ
เติบโตมากข้ึนเร่ือยๆ  มีปริมาณหนังสือออกใหมมากข้ึน สงผลใหมีการแยงชิงพื้นที่วางขายที่มีอยูอยางจํากัด  จึง
ทําใหอัตราการคืนหนังสือเพิ่มสูงข้ึน และหนังสือที่รับคืนกลายเปนสินคาที่หาชองทางจําหนายไดยากข้ึน  และมี
การชํารุดเปนสัดสวนมากข้ึน นอกจากนัน้เทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอร  ไดรับการพัฒนาอยางรวดเร็ว  จึงทํา
ใหหนังสือในกลุมคอมพิวเตอร  ซึ่งบริษัทฯ เปนผูนําตลาดดวยรายหนึ่ง  มีอายุการขายสั้นลงกวาเดิม  และเร่ิมมี
การใชส่ืออิเล็กทรอนิกส  เขามาแทนที่หนังสือบางประเภทและการใชงานบางรูปแบบ  บริษทัฯ จึงปรับทิศทางโดย
เนนการเลือกผลิตหนังสือที่มีอายุยาวและขายดี  เปนสัดสวนมากข้ึน  รวมทั้งไดจัดทําเว็บไซตชื่อ  www.se-
ed.com  เพื่อใหผูที่สนใจไดทราบขาวสารหนังสือออกใหมไดรวดเร็วข้ึน 

อยางไรก็ตาม  จากสถิติในตางประเทศ  พบวาแมส่ืออิเล็กทรอนิกสจะพัฒนาอยางรวดเร็ว  แตก็ยังตองใช
เวลาอีกนานพอสมควร  กวาจะเร่ิมมีน้ําหนักที่กระทบตอธุรกิจหนังสืออยางมีนัยสําคัญ  ซึ่งเม่ือถึงเวลาดังกลาว  
บริษัทฯ ก็จะปรับตัวรับกับกระแสดังกลาวไดทนัทวงที  เพราะไดเตรียมโครงสรางพื้นฐานไวรองรับแลว 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ  เนื่องจากการที่บริษัทฯ ไดเซน็สัญญาเปน
ตัวแทนจัดจําหนายหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ (ELT) แตผูเดียวในประเทศไทยใหกับสํานักพิมพ Oxford 
University Press (OUP)  และมีสิทธิการขายในประเทศกัมพูชา  ลาว พมา และอินโดนีเซีย ดวย เพื่อชวยผลักดัน
การเรียนรูภาษาอังกฤษในประเทศไทย  และประเทศขางเคียง  สงผลใหบริษัทฯ อาจประสบปญหา จากความ   
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน อันเนื่องมาจากภาระผูกพันที่เกิดจากการซื้อหรือจําหนายสินคา ในสกุลเงินตรา
ตางประเทศ   ดังนั้นเพื่อเปนการลดความเสี่ยงของบริษัทฯ ใหอยูในระดับที่เหมาะสมและยอมรับไดนั้น  บริษัทฯ 
จึงมีนโยบายในการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง  เพื่อปองกันความ
เส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนในการจายชําระหนี้สินในรูปเงินตราตางประเทศ โดยสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศ
ลวงหนาที่เปดสถานะไว มีอายุไมเกิน 6 เดือน    

ความเส่ียงเกี่ยวกับภาวะการขาดแคลนบุคลากรที่เช่ียวชาญเฉพาะดาน   บุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญและมีความสามารถเฉพาะดาน  นับเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุด  ในการผลิตหนังสือและวารสารเชิง
วิชาการตางๆ รวมถึงการสรางสรรคผลงานอื่น  ในธุรกิจที่บริษัทฯ ดําเนินงาน  ซึ่งสวนใหญเปนธุรกิจบุกเบิก   
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แมวาที่ผานมาบริษัทจะตองเผชิญกับภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ผนวกกับปญหาราคาน้ํามันที่ปรับราคา
สูงข้ึน และภาวะเงินเฟอที่ปรับคาสูงข้ึนอยางตอเนื่อง ในปที่ผานมา สงผลใหพนักงานทุกคนตองประสบกับปญหา
คาครองชีพที่เพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิงคาอาหาร และคาใชจายในการเดินทาง  

จากปญหาดังกลาวขางตน ทางผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการรักษา
บุคลากรขององคกรใหดํารงอยูคูกับองคกรตลอดไป จึงไดรวมประชุมเพื่อหามาตรการในการใหความชวยเหลือ
พนักงาน เพื่อไมใหพนกังานไดรับผลกระทบที่รุนแรงมากเกินไปจากอัตราเงินเฟอที่ปรับตัวสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 
และใหสามารถปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ไดอยางมีความสุขเชนเดิม โดยบริษัทฯ จัดใหมีการทบทวนการปรับ
โครงสรางอัตราคาตอบแทนสําหรับพนักงานของบริษัทฯ สําหรับ คาครองชีพ และคาเบี้ยเลี้ยง เพื่อชวยแบงเบา
ภาระใหกับพนักงาน เพื่อใหสอดคลองกับภาวะคาครองชีพที่เพิ่มสูงข้ึน และสามารถแขงขันในตลาดแรงงานได 

นอกจากนั้น  บริษัทฯ  ยังมุงม่ันที่จะสรรหาพนักงานที่มีศักยภาพมารองรับการเติบโตในอนาคต  พัฒนา
ความรูเชิงวิชาการและพัฒนาจิตใจใหกับบุคลากรและทีมงานอยางตอเนื่อง  และสรางโอกาสในการเจริญเติบโตใน
หนาที่การงานของพนักงานที่ตองการเติบโตไปพรอมกับบริษัทฯ  รวมทั้งมีการพัฒนาวัฒนธรรมองคกรข้ึนมา  เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของพนักงานใหดีข้ึน  ทํางานไดอยางมีความสุขมากข้ึน  รวมทั้งปรับปรุงสวัสดิการดานตางๆ  เชน  
การตรวจสุขภาพประจําป  การประกันชีวิต  การประกันสุขภาพ  การประกันอุบัติเหตุ  และวงเงินคุมครองที่
เกี่ยวของใหเพียงพอ  เพื่อสรางเสถียรภาพ  และความม่ันคงใหแกพนักงาน  และครอบครัวมากข้ึน 

ความเส่ียงทางดานการจําหนายสินคาที่ไมผานการอนุญาต และละเมิดลิขสิทธ์ิหนังสือ 
เนื่องจากสินคาบางอยาง เชน  เทป  CD และส่ิงพิมพ เปนสินคาที่มีกฎหมายที่เกี่ยวของควบคุม บางอยางตองขอ
อนุญาตเพื่อจําหนายกอน  และบางอยางมีเร่ืองลิขสิทธ์ิมาเกี่ยวของ  ทําใหการผลิต  การจําหนายทั้งการขายปลีก 
และการขายสง ของบริษัทฯ ในสินคาเหลานั้น ตองระมัดระวังมากข้ึน  เพื่อไมใหผิดกฎหมาย และไมไปละเมิด
ลิขสิทธ์ิของผูอ่ืน   

การละเมิดลิขสิทธ์ิ อาจเกิดจากการที่นักเขียนหรือสํานักพิมพ ไปคัดลอกรูปภาพหรือขอความบางสวน  
หรือดัดแปลงบางสวนในงานของผูอ่ืนมาโดยรูเทาไมถึงการณ  โดยที่บริษัทฯ ไมทราบมากอน  แลวมอบหมายให
บริษัทฯ เปนผูจัดพิมพ  และ / หรือจัดจําหนายให  บริษัทฯ ในฐานะผูพิมพหรือผูจัดจําหนาย  อาจถูกฟองรองเรียก
คาเสียหายจากเจาของลิขสิทธ์ิได  ดังนั้น  จึงเปนส่ิงที่กองบรรณาธิการของบริษัทฯ และหนวยงานรับจัดจําหนาย
ของบริษัทฯ ตองทํางานอยางรอบคอบและระมัดระวังมากข้ึน  ไมวาจะเปนการคัดเลือกตนฉบับที่จะนํามาผลิต  
หรือหนังสือที่จะรับมาจัดจําหนาย  เพื่อไมใหเกิดปญหาละเมิดลิขสิทธ์ิผูอ่ืน  นอกจากนั้น  เพื่อลดโอกาสความ
เสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนดังกลาว  บริษัทฯ จึงไดระบุในเง่ือนไขสัญญา  ที่ผูเขียนหรือเจาของหนังสือ  จะตองเปนผู
ยืนยันวาผลงานของตนมิไดละเมิดลิขสิทธ์ิผูหนึ่งผูใด  และหากมีปญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิเกิดข้ึน  จะยินยอม
รับผิดชอบคาเสียหายทั้งหมดที่บริษัทฯ ตองจายจากการละเมิดดังกลาวดวย 

อยางไรก็ตาม  ที่ผานมา ปญหาเหลานี้เกิดข้ึนนอยคร้ัง  และผลกระทบมีมูลคาที่ไมมีนัยสําคัญ 

ความเส่ียงเกี่ยวกับการขาดแคลนวัตถุดิบและสินคา   กระดาษเปนวัตถุดบิที่สําคัญในการผลิต
หนังสือ  และการเปลี่ยนแปลงดานราคาแปรผันตามความตองการของตลาดและตามปริมาณการผลิตอยูตลอดเวลา  
แตเนื่องจากหนังสือที่บริษัทฯ ผลิต  มีกลุมเปาหมายที่มีกําลังซื้อ และมีการศึกษา  จึงทําใหบริษัทฯ สามารถใช
นโยบายปรับราคา  ตามสภาพตนทุนที่แทจริงไดเปนระยะๆ โดยไมไดรับผลกระทบมากนกั 

ในฐานะที่บริษัทฯ  มีบทบาทเปนทั้งสํานักพิมพ ผูรับจัดจําหนาย และผูคาปลีก  บริษัทฯ จึงพยายามรักษา
บทบาทความเปนกลางโดยขายหนังสือจากทุกสํานักพิมพที่มีความตองการของตลาด  และกําหนดนโยบายการ
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ดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรมธุรกิจที่ดี  ปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรม  โดยมิใหผูมีสวนไดเสียทุกกลุม
ไดรับความเดือดรอน  หรือไมเปนธรรมจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  ซึ่งจะทําใหบริษัท ไดรับการสนับสนนุ
จากเจาของสินคาสวนใหญในระยะยาว  และไมพึ่งพิงรายใดรายหนึ่งมากเกินไป 

ความเส่ียงเกี่ยวกับการแขงขันในอุตสาหกรรมการพิมพ   เนื่องจากบริษัทฯ ไมไดลงทนุสรางโรง
พิมพเปนของตนเอง  จึงทําใหบริษัทฯ ไมมีความเส่ียงจากการลงทุน  และไมไดรับผลกระทบในเชิงลบจากการ
แขงขันตัดราคากันในอุตสาหกรรมการพิมพ  ในการนี้  บริษัทฯ เลือกใชโรงพิมพหลายแหงเปนฐานรองรับการผลิต  
ซึ่งทําใหสามารถควบคุมคาใชจายไดอยางเหมาะสม  จากสถานการณการแขงขันเสนอราคาคาพิมพอยูตลอดเวลา  
และยังสามารถกําหนดระยะเวลาการผลิตไดอยางแนนอนอีกดวย 

ความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวสงผลกระทบตอการเติบโตของอุตสาหกรรมโฆษณา 
ความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวสงผลกระทบตอการเติบโตของอุตสาหกรรมโฆษณา  ซึ่งอาจสงผลกระทบตอ
รายไดรวมของบริษัทฯ เนื่องจากธุรกิจวารสารเชิงวิชาการที่บริษทัฯ เปนผูผลติอยู  จะมีรายไดจากคาโฆษณาเปน
หลัก อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดตระหนกัถึงผลกระทบดังกลาว จึงมีการพัฒนาส่ิงพิมพใหมๆ ที่เนนตลาดเฉพาะทาง
มากข้ึน และมีนโยบายในการทําสัญญาลงโฆษณาลวงหนากับลกูคาในระยะยาว และใชกลยุทธการสงเสริมการขาย  
โดยเนนใหมีการจัดโปรโมชั่นพิเศษในการดึงดดูลูกคาใหหันมาสนใจในการลงโฆษณากบับริษัทฯ  เชน การทํา 
Barter สินคา แลกกับคาโฆษณา เพื่อขยายฐานลูกคาและสนับสนนุการเตบิโตของธุรกิจ และลดผลกระทบของความ
เส่ียงจากอุตสาหกรรมโฆษณาที่อาจจะชะลอตัวลงในบางชวง นอกจากนีบ้ริษทัฯ ยังหารายไดจากกิจกรรมการจัด
สัมมนา และหาสินคาทางเทคโนโลยีมาจําหนาย เพื่อชดเชยรายไดที่ขาดหายไป 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1  ประวัติความเปนมา   บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) (SE-EDUCATION Public 
Company Limited)  ไดจดทะเบียนจัดตั้ง เม่ือวันที่ 10 ตุลาคม  พ.ศ. 2517  ดวยทุนจดทะเบียน 99,000 บาท  
โดยมีวัตถุประสงคหลักในการดําเนินธุรกิจที่เอ้ืออํานวยตอการศึกษาหาความรู  เพื่อพัฒนาความรูความสามารถ
ของคนไทย  ในสาขาที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศ  โดยกลุมผูเร่ิมกอตั้งทั้งหมดประกอบดวย  วิศวกรไฟฟา 10 
คน  ที่จบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ซึ่งตางก็เคยมีประสบการณในการทํา
กิจกรรมเผยแพรความรู  จากชุมนุมวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในขณะที่เปนนิสิต
มาแลว  และตระหนักดีวาประเทศไทยยังขาดแคลนการพัฒนาส่ือความรูเชิงวิชาการอยูมาก 

การเปล่ียนแปลงผูถือหุนรายใหญ  (ขอมูล ณ วันปดสมุดทะเบียน) 

28 พ.ย. 2551 28 พ.ย. 2550 27 พ.ย. 2549 
รายช่ือผูถือหุน 

จํานวนหุน % จํานวนหุน % จํานวนหุน % 
HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD. 43,000,000 13.27 40,500,000 12.51 36,000,000 10.85 
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากัด (มหาชน) 42,422,200 13.10 42,422,200 13.10 42,422,200 12.79 
นายฤทธิ ์ ธีระโกเมน 23,008,782  7.10  23,008,782 7.11 21,289,890 6.42 
นายทนง  โชติสรยุทธ 12,937,242 3.99 12,937,242 4.00 11,477,490 3.46 
นายพงษศักดิ ์ศิวะภัทรกําพล 10,850,842 3.35 10,850,842 3.35 9,856,300 2.97 

ผูลงทุนสามารถดูขอมูลผูถือหุนที่เปนปจจุบนัไดจาก Web Site ของบริษัทฯ  กอนการประชุมผูถือหุนประจําป 

บริษัทฯ ไดรับอนุญาตใหเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ในภาคอุตสาหกรรม
บริการ  หมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ  (Media & Publishing) ตั้งแตป พ.ศ. 2534  และแปลงสภาพเปนบริษัท
มหาชน  เม่ือวันที่ 29 เมษายน  พ.ศ. 2536  ปจจุบัน  บริษัทฯ  มีชื่อเรียกส้ันๆ  ซึ่งเปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย  
คือ  ซีเอ็ด (SE-ED) ซึ่งยอมาจากคําเต็มวา Science, Engineering and Education 

ในระยะเร่ิมแรก  บริษัทฯ ผลิตวารสารรายเดือน  เซมิคอนดัคเตอรอิเล็กทรอนิกส   และเปนผูแทนจําหนาย
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสจากตางประเทศ   

ในป พ.ศ. 2521  เร่ิมผลิตวารสารรายเดือน  ทักษะฉบับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ซึ่งเปนวารสาร
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สําหรับเยาวชนและผูสนใจทั่วไป   

ในป พ.ศ. 2522  เร่ิมผลิตวารสารรายเดือน  มิติที่ 4  เพื่อเสริมสรางจินตนาการและความคิดสรางสรรค  
และกระตุนผูที่ไมชอบวิทยาศาสตรหนักๆ ใหหันมาสนใจวิทยาศาสตรมากข้ึน 

ในป พ.ศ. 2523  เร่ิมผลิตหนังสือวิชาการดานวิศวกรรมศาสตรและวิทยาศาสตร  ออกจําหนาย  ตอมาได
ขยายสายงานผลิตออกมาเปน  ฝายผลิตตําราและหนังสือเชิงวิชาการ 

ในป พ.ศ. 2526  ผลิตวารสารรายเดือน  ไมโครคอมพิวเตอร  และเร่ิมผลิตหนังสือดานไมโครคอมพิวเตอร
ออกจําหนาย  พรอมๆ กันนี้  บริษัทฯ ไดเร่ิมผลิตหนังสือหมวดบริหาร / การจัดการ  ของบริษัทฯ อยางจริงจัง  
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โดยเนนหนังสือที่สามารถชวยคนทํางานใหทํางานไดดีข้ึน  มากกวาจะเนนหนังสือที่คาดวาจะขายดีเพียงชวงใด
ชวงหนึ่งเทานั้น 

ในป พ.ศ. 2528  บริษัทฯ เร่ิมใชระบบการจัดจําหนายหนังสือแบบ  Standing Order  ที่ดัดแปลงข้ึนให
เหมาะสมกับธุรกิจหนังสือของไทย  และไดรวมวารสาร  ทักษะฉบับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และวารสาร มิติที่ 
4  เขาดวยกัน  โดยเปลี่ยนชื่อใหมเปนวารสาร  รูรอบตัว  ซึ่งตอมาก็ไดเปลี่ยนรูปเลมและเนื้อหาใหทันสมัยมากข้ึน  
และเปลี่ยนชื่อใหมเปน  UpDATE  ขณะเดียวกันก็ไดขยายสายงานผลิต หนังสือสงเสริมเยาวชน ข้ึนมาอยางจริงจัง  
เพื่อบุกเบิกหนังสือสาระความรูสําหรับเยาวชน  ซึ่งตอมาในป พ.ศ. 2529  วิทยาศาสตรอานสนุก การตูนชุดเสริม
ความรูชุดแรก  ก็ไดออกวางตลาดและไดรับการตอบรับเปนอยางดี 

บริษัทฯ บุกเบิกธุรกิจวารสารและหนังสือเชิงวิชาการ อยางตอเนื่องมาเปนลําดับ  จนกลายเปนสํานักพิมพ
สาระความรูชั้นนํา  และมีระบบจัดจําหนายที่เปนที่ยอมรับวาดีที่สุดในธุรกิจหนังสือ  และไดเร่ิมบทบาทการเปน
ผูรับจัดจําหนายหนังสือใหกับสํานักพิมพอ่ืนที่ผลิตหนังสือประเภทใกลเคียงกันดวย 

แมวาบริษัทฯ จะมียอดขาย  และมีการเติบโตอยางนาพอใจ  เม่ือเทียบกับอุตสาหกรรมหนังสือโดยเฉลี่ย  
โดยบริษัทฯ เปนสํานักพิมพที่มียอดขายสูงสุดในระบบรานหนังสือ  และเปนผูจัดจําหนายหนังสือรายใหญที่สุดดวย
ในขณะนั้น  แตก็พบวามีขอจํากัดที่จํานวนรานหนังสือที่ดีมีนอยเกินไป  ทําใหหนังสือที่บริษทัฯ ผลิตข้ึนมา  ไม
สามารถกระจายออกไป และไดรับการจัดวางอยางเหมาะสมได  ยอดขายที่ไดสําหรับหนังสือแตละเร่ือง  จึงไม
สามารถทําไดมากข้ึนกวาเดิมนัก 

เม่ือทําการสํารวจตอมา  พบวารานหนังสือเดิมไมพรอมจะขยายงาน  และไมพรอมจะปรับปรุงไดมาก
กวาเดิมเทาไรนัก  ขณะที่ระยะเวลาดังกลาว  ศูนยการคายุคใหม กําลังทยอยเปดอยางตอเนื่อง  โดยบริษัทฯ 
เชื่อม่ันวาศูนยการคาเหลานั้น  นาจะเปนแมเหล็กที่ทําใหเกิดชุมชนขนาดใหญ  และนาจะทําใหพฤติกรรมของคน
ไทยเปลี่ยนแปลงวิถีสัญจรไป  ดังนัน้  ถาจะทําใหคนไทยหาหนังสืออานไดงายและสะดวกข้ึน  ก็ควรมีรานหนังสือ
ที่ดีในศูนยการคาเหลานั้น  แตเนื่องจากการลงทุนตองใชเงินลงทนุสูงมาก  และเปนเร่ืองที่ยังไมเคยมีใครบุกเบิก
อยางจริงจังมากอน  บริษัทฯ จึงตัดสินใจที่จะเร่ิมธุรกิจรานหนังสือในศูนยการคาชั้นนํา  เพื่อไมใหกระทบกระเทือน
กับรานหนังสือเดิม  ซึ่งสวนมากอยูตามอาคารพาณิชย 

ดังนั้น  ในไตรมาสที่ 3 ป พ.ศ. 2533  บริษัทฯ จึงย่ืนเร่ืองเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย  และเร่ิมโครงการรานหนังสือ  “ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร”  ข้ึน  เพื่อใหคนไทยไดมีโอกาสหาซื้อหนังสือดีๆ 
ไดสะดวกข้ึน  และเปนการรองรับการเติบโตของตลาดหนังสือทั้งหมด  โดยมีทิศทางเนนการเปดรานใน
ศูนยการคาชั้นนํา  รานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร จะจําหนายหนังสือที่บริษัทฯ ผลิตข้ึนเอง  และหนังสือของสํานักพิมพอ่ืน
ดวย  เพื่อใหมีความสมบูรณในฐานะรานหนังสือทั่วไป  ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร เปดดําเนนิการสาขาแรกในปลายป พ.ศ.
2534  ที่ศูนยการคาฟอรจูนทาวน  โดยเนนการเปน ศูนยหนังสือสาระและบันเทิง  สําหรับครอบครัวและคนทํางาน 

ซีเอ็ดบุคเซน็เตอร เร่ิมเปดในซูเปอรเซ็นเตอร  เปนคร้ังแรกในไตรมาสที่ 3 ป พ.ศ. 2539  ที่โลตัสซูเปอร
เซ็นเตอร  สาขาพัทยา  เพราะเห็นวาซูเปอรเซ็นเตอรเปนทิศทางใหมของธุรกิจคาปลีก  ที่จะเพิ่มความสําคัญมาก
ข้ึนในอนาคต  และจะเปนทําเลที่เหมาะสมสําหรับธุรกิจรานหนังสือในอนาคตระยะยาว  หลังจากที่ไดปรับรูปแบบ
ของซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร ใหเปนโฉมใหม  ที่เนนการใชสีสดใสใหดูทันสมัยข้ึน  เนนการออกแบบชั้นหนังสือที่สามารถ
ผลิตไดงายข้ึน  และมีตนทุนต่ําลง  เพื่อความรวดเร็วในการเปดสาขาใหม  และเนนการพัฒนา  ศูนยกระจาย
หนังสือ (Book Distribution Center)  ใหมีขีดความสามารถที่จะรองรับปริมาณงานไดถึง 600 สาขา  โดยในป 
พ.ศ. 2549  ไดเพิ่มพื้นที่ศูนยกระจายหนังสือ  จากเดิมประมาณ 7,400 ตารางเมตร  เปนประมาณ 10,000 ตาราง
เมตร  และในปลายป พ.ศ. 2551 บริษัทไดเพิ่มพื้นที่คลังสินคาข้ึนอีกประมาณ 3,000 ตารางเมตร เปน 13,000 
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ตารางเมตร หรือเพิ่มพื้นที่ข้ึนประมาณ  30% ตลอดจนไดพัฒนาโมเดลของการอยูรอด และการเติบโต  ที่ได
พัฒนาและทดลองใชมาจนเหมาะสมแลว  จึงทําใหซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร มีความพรอมในการเติบโตอยางแข็งแรง  
และสามารถเปดสาขาใหมๆ ไดอยางรวดเร็ว  ดวยตนทุน และคาใชจายดําเนินการที่ต่ําลง  และมีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จสูงข้ึน 

นอกจากนั้น ยังพัฒนาความสัมพันธกับศูนยการคา  และซูเปอรเซ็นเตอร รายใหญทุกราย  จนไดรับความ
ไววางใจในฐานะพันธมิตรธุรกิจที่สําคัญของแตละแหง  ทําใหมีโอกาสพัฒนารูปแบบธุรกิจอยางตอเนื่อง  ใน
ปจจุบันถือไดวา  ซีเอ็ดบุคเซน็เตอรเปนรานหนังสือเครือขาย (Chain Bookstores) ที่มีพัฒนาการอยางตอเนื่อง  
และเติบโตอยางรวดเร็ว  จนมียอดขายมากที่สุดในประเทศไทย  และเปนแกนหลักของการเติบโตของบริษัทฯ 
ตั้งแตป พ.ศ. 2540  เปนตนมา 

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ เปนทีน่าพอใจมาโดยตลอด  แตเม่ือประเทศไทยประสบกับภาวะเศรษฐกิจที่
ถดถอยอยางรุนแรง จนเขาข้ันวิกฤตหลังจากกลางป พ.ศ. 2540  เปนตนมา  ซึ่งกอใหเกิดสภาพการปดตัวของ
ธุรกิจและการวางงานเกิดข้ึนเปนจํานวนมาก  กําลังซื้อโดยรวมลดลง  ธุรกิจหนังสือโดยรวมก็ไดรับผลกระทบอยาง
รุนแรงดวยเชนกัน  คูคารายใหญของบริษัทฯ หลายรายที่เปนรานหนังสือ  ประสบปญหาขาดทุนและขาดสภาพ
คลองทางการเงินอยางหนัก  สงผลทําใหบริษัทฯ ตองสํารองหนี้สูญจํานวนมาก  การที่กําลังซื้อของประชาชน
โดยรวมลดลง  รานหนังสือชะลอการส่ังซื้อ  และบริษัทฯ ระมัดระวังการปลอยสินเชื่อ  เพื่อรักษาระดับหนี้สูญไมให
สูงเพิ่มข้ึน  ตลอดจนการแขงขันที่รุนแรงมากข้ึน  ตางก็สงผลใหยอดขายสงสําหรับหนังสือที่บริษัทฯ ผลิตข้ึน  
รวมทั้งหนังสือที่บริษัทฯ รับจัดจําหนายใหกับสํานักพิมพอ่ืน  ไมสามารถขายไดตามที่ควรจะเปน  ประกอบกับ
ยอดขายสวนตางๆ ตกลงมากตามสภาวะเศรษฐกิจป พ.ศ. 2541 จึงเปนปแรกที่บริษัทฯ ประสบปญหาการขาดทุน  
นับจากบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 

อยางไรก็ตาม  การที่ไดประสบกับปญหาเศรษฐกิจที่รุนแรง  ทําใหบริษัทฯ ไดเร่ิมทบทวนโครงสรางธุรกิจ
ของบริษัทฯ เพื่อใหมีความเขมแข็งระยะยาว  มีการกระจายความเสี่ยงอยางเหมาะสม  และไดปรับปรุงโครงสราง
ทางการเงินอยางจริงจัง  โดยไดเพิ่มทุนเพื่อรองรับปญหาทางเศรษฐกิจที่ไมแนนอนไวในระดับหนึ่งในป พ.ศ.  
2541  และกําหนดมาตรการทางการเงินที่รัดกุม  เพื่อใหบริษัทฯ สามารถชําระเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินไดหมด และมีสภาพคลองทางการเงินที่เพียงพอที่จะขยายงานไดโดยไมติดขัด ดังนัน้ภายในป พ.ศ. 2542  
บริษัทฯ ก็สามารถพลิกฟนสภาพการทํากําไรข้ึนมาไดอีก  มีสภาพคลองทางการเงินอยูในระดับที่นาพอใจ และ
ขยายการเติบโตไดอยางตอเนื่อง 

โดยในป พ.ศ. 2544 ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2544 เม่ือวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2544 ไดมีมติ
อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 137,141,560 บาท  โดยแบงเปน 

• ใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายแกผูถือหุนรายเดิม จํานวน 10,549,356 หุน โดยมีอัตราการใช
สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย สามารถซื้อหุนสามัญได 1 หุน ในราคาหุนละ 16.50 บาท  
ซึ่งใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ป นับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งสามารถใชสิทธิไดทุก    
3 เดือน และสามารถใชสิทธิคร้ังสุดทายในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2549 
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• ใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายแกกรรมการ พนักงาน และผูรับชวงซื้อหลกัทรัพย จํานวน 
3,164,800 หุน โดยมีอัตราการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย สามารถซื้อหุนสามัญได 1 
หุน ในราคาหุนละ 10 บาท ทั้งนี้ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจะแบงออกเปน 5 ฉบับ ระยะเวลา
การใชสิทธิแตละฉบับหางกัน 1 ป สามารถใชสิทธิไดทุก 3 เดือน โดยแตละฉบับสามารถใชสิทธิ
ซื้อหุนสามัญไดเปนสัดสวนรอยละ 10, 10, 10, 30 และ 40 ของจํานวนสิทธิที่ไดรับทั้งหมด 
ตามลําดับ และสามารถใชสิทธิคร้ังสุดทายในวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2551 

จากนั้นในป พ.ศ. 2546 ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2546 เม่ือวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2546 ไดมี
มติอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุน (การแตกมูลคาหุน) จากเดิมมูลคาหุนละ 10 บาท เปนมูลคาหุนละ 
1 บาท โดยบริษัทฯ ไดดําเนินการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย ตั้งแตวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 

นอกจากนี้ในป พ.ศ. 2547 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังที่ 1/2547 เม่ือวันที่ 4 กุมภาพันธ พ.ศ.  
2547 ไดมีมติใหบริษัทฯ ซื้อหุนคนื โดยมีวัตถุประสงคเพื่อบริหารทางการเงิน เนื่องจากบริษัทฯ มีสภาพคลอง
สวนเกิน จํานวน 19,783,600 หุน (มูลคารวม 122.64 ลานบาท ราคาซื้อหุนคืนเฉลี่ย 6.20 บาท ตอหุน) ซึ่งตาม
กฎกระทรวงวาดวยเร่ือง  “กําหนดหลักเกณฑและวิธีการวาดวยการซื้อหุนคืน การจําหนายหุนที่ซื้อคืนและการตัด
หุนที่ซื้อคืนของบริษัท” กําหนดใหบริษัทฯ ตองจําหนายหุนทีซ่ื้อคืนใหเสร็จส้ินภายใน 3 ป นับจากการซื้อหุนคืน
เสร็จส้ิน โดยครบกําหนดในวันที่ 11 กันยายน  พ.ศ. 2550  ซึ่งบริษัทฯ ไมสามารถทําการขายหุนที่ซื้อคนืไดตาม
เง่ือนไขของมติที่ประชุมคณะกรรมการ  ดังนั้นเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎกระทรวง ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 4/2550 วันที่ 19 กันยายน  พ.ศ. 2550  จึงมีมติอนุมัติการลดทุนโดยวิธีตัดหุนที่ซื้อ
คืน จํานวน 19,783,600 หุน  สงผลใหทุนจดทะเบียนของบริษัท คงเหลือ 328,345,090 หุน โดยบริษัทฯ ไดทําการ
จดทะเบียนลดทุน ในวันที่ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2550   

บริษัทฯ ไดยายสํานักงานทั้งหมด  จากซอยตระกูลสุข  ถนนอโศก-ดินแดง  ซึ่งไดอยูมาตั้งแตป พ.ศ. 2526  
มาที่อาคารเนชั่นทาวเวอร  เสร็จส้ินในตนป พ.ศ. 2544  หลังจากที่ไดยายสํานักงานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรทั้งหมด   
มาลวงหนาแลวตั้งแตกลางป พ.ศ. 2541  เพื่อใหมีพื้นที่ทํางานมากข้ึน  เพิ่มความสะดวกในการประสานงาน และ
เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ไดอีกมาก 

ในป พ.ศ. 2546 บริษัทฯ ไดยายศูนยกระจายสินคาของบริษัทฯ มาที่เลขที่  99  หมู 1  ถนนกิ่งแกว   
ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี สมุทรปราการ  10540  เพื่อขยายศูนยกระจายสินคาของบริษัทฯ ใหมีขนาดใหญ
ข้ึน  เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต 

นอกจากนี้ในป พ.ศ. 2551 บริษัทไดเปดศนูยการเรียนรู SE-ED Learning Center บนพื้นทีป่ระมาณ 600 
ตารางเมตร ที่อาคารจตุรัสจามจุรี (Chamchuri Square) ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการเติบโตของ
การจัดกิจกรรมเยาวชนในรูปแบบตางๆ  มากข้ึนในอนาคต  รวมทั้งการฝกอบรมทางดานวิชาชีพ และกิจกรรมการ
พัฒนาศักยภาพของคนไทยในดานตางๆ  แกผูที่สนใจทั่วไป  
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2.2   การประกอบธุรกิจ   บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลัก 3 สวน  คือ 

1. ธุรกิจรานหนังสือ  โดยเปนผูดําเนินงานราน  ซีเอ็ดบุคเซน็เตอร  และเครือขาย ซึ่งไดแก  
ราน Book  Variety  รานเครือขายซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยหลายแหงที่
บริษัทฯ เปนผูบริหารเอง  ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด  รวมทั้งการบริหารพื้นที่ขายหนังสือ
ในรูปแบบตางๆ ในพื้นทีศู่นยการคา (มีสัดสวนรายไดประมาณ 82% ของรายไดรวมป พ.ศ. 
2551) 

2. ธุรกิจรับจัดจําหนายหนังสือ  โดยจัดจําหนายใหกับหนังสือที่บริษัทฯ ผลิตเอง  และ
สํานักพิมพอ่ืน  เพื่อจําหนายใหกับรานหนังสือทั่วไป  รวมทั้งชองทางการขายอื่นๆ 

3. ธุรกิจสํานักพิมพ  โดยผลิตหนังสือ  วารสารเชิงวิชาการและสาระความรู  รับจางโฆษณาเพื่อ
จัดพิมพลงในวารสารรายเดือนที่บริษัทฯ ผลิตข้ึน  รับจางพิมพหนังสือ  เปนผูจัดงานประจําป  
Thailand Electronics & Industrial Technology  และงานแสดงสินคาทางเทคโนโลยีเฉพาะทาง
อีกหลายงาน  จัดคายเยาวชน  SE-ED Kiddy Camp  และจัดฝกอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการ 

ในธุรกิจทั้งสามสวนนี้  บริษัทฯ มีบทบาทในฐานะที่เปนผูนําตลาดรายใหญของธุรกิจแตละสวน  ซึ่งแตละ
สวนตางเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  ทําใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน  และสามารถสรางมูลคาเพิ่มโดยรวมใหกับ
บริษัทฯ ไดเปนอยางดี 

นอกจากนั้น  ตั้งแตป พ.ศ. 2527 บริษัทฯ ยังเขาไปถือหุนรอยละ 25 ในบริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด ซึ่งมีทุน
ชําระแลวเทากับ 400,000 บาท  บริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด  ประกอบธุรกิจเปนสํานักพิมพ  โดยเปนผูผลิตวารสาร
เทคนิค และผลิตหนังสือวิชาชีพดานวิศวกรรมศาสตร  และมอบหมายใหบริษัทฯ เปนผูจัดจําหนายหนังสือให 

บริษัทฯ เขาถือหุนรอยละ 99.93  ในบริษัท ซีเอ็ดบุคเซน็เตอร จํากัด  (จัดตั้งข้ึนเม่ือวันที่ 11 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2544)  ซึ่งมีทุนชําระแลวเทากับ 100,000 บาท  แตมิไดดําเนินธุรกิจใดๆ เพราะมีวัตถุประสงคเพื่อปองกัน
บุคคลอ่ืนนําชื่อ  ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  ไปจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม  ซึ่งอาจทําใหเกิดความเขาใจผิด  คิดวาเปน
กิจการเดียวกันเทานั้น 

ในป พ.ศ. 2546  บริษัทฯ เขาถือหุนรอยละ 28.75  ในบริษัท เพลินพัฒน จํากัด  (จัดตั้งข้ึนเม่ือวันที่ 25 
กันยายน พ.ศ. 2545)  ซึ่งมีทุนชําระเต็มมูลคาหุน  เทากับ 80,000,000 บาท  และในป พ.ศ. 2548  บริษัทฯ ได
เพิ่มสัดสวนการถือหุนเปนรอยละ 48.82  จากทุนจดทะเบียนจํานวน 170,000,000 บาท  ซึ่งมีทุนชําระแลวเทากับ 
169,350,000 บาท  โดยบริษัท เพลินพัฒน จํากัด  ประกอบกิจการโรงเรียนในนาม  โรงเรียนเพลินพัฒนา  ซึ่ง
ตั้งอยูบนถนนพุทธมณฑล สาย 2  เปดสอนในระดับตั้งแตเตรียมอนุบาล  จนถึงมัธยมศึกษาปที่ 6  โดยเร่ิมเปดรับ
นักเรียนอยางเปนทางการ  ในปการศึกษา 2547  ซึ่งถือเปนการรวมตัวคร้ังสําคัญของพันธมิตรที่รักงานการศึกษา
กวา 70 คน  จากกลุมตางๆ  ไดแก  พอแม  ผูปกครอง  คุณครู  นักวิชาการ  ผูบริหารโรงเรียน  รวมกับองคกร
เอกชนที่มีบทบาทสําคัญในสถาบันครอบครัวและการศึกษา  เพื่อสรางสรรคโรงเรียนตนแบบแนวคิดใหม  ที่
สามารถสรางเยาวชนที่มีคุณภาพใหกับประเทศ 
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             บริษัท เพลินพัฒน จํากัด  มีผูถือหุนรายใหญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2551 ดังนี ้

ผูถือหุนรายใหญ จํานวนหุนที่รับชําระแลว สัดสวนถือหุน (%) 
1. บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)  8,300,000 48.82 
2. นายฤทธ์ิ  ธีระโกเมน   2,000,000 11.76 
3. บริษัท รักลูก แฟมิลี่ กรุป จํากัด   700,000 4.12 
4. นางธิดา พิทักษสินสุข     400,000 2.35 
5. นางสาวกรองทอง บุญประคอง     400,000 2.35 

2.3 มูลคารายไดรวมการจําหนายผลิตภณัฑหลักจําแนกตามชองทางการขาย 

ป 2551 ป 2550 ป 2549 
รายไดจากการขาย และบรกิาร 

พันบาท % พันบาท % พันบาท % 
รายไดจากธุรกิจหนังสือ             
  - ขายปลีก1      3,639,972  82.30 3,251,348 82.32 3,149,777 84.54 
  - ขายสง2        613,466  13.87 543,761 13.77 430,037 11.54 
  - รับจางพิมพ          16,500  0.37 7,299 0.18 6,747 0.18 
                รวม  4,269,938  96.54 3,802,408 96.27 3,586,561 96.26 
กลุมวารสาร3     100,064  2.26 95,842 2.43 94,142 2.53 
อ่ืน ๆ      52,995  1.20 51,338 1.3 45,042 1.21 
รวมรายได 4,422,997  100 3,949,588 100 3,725,745 100 

หมายเหตุ    1 ขายปลีก  หมายถึง  รายไดจากการขายที่เครือขายรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  
2 ขายสง  หมายถึง  รายไดจากการขายสงหนังสือและวารสารที่บรษิัทฯ ผลิตเอง  และท่ีรับจัดจําหนาย  ไปใหแกราน

หนังสืออ่ืน  และชองทางการขายอ่ืน  เชน  สถาบันการศึกษา  หองสมุด  เปนตน 
1 และ 2  มูลคาขายของหนังสือท่ีบริษัทฯ ผลิตเอง ในป พ.ศ. 2551, 2550 และ2549 คิดเปนรอยละ 6.91 , 6.41  และ 7.81  

ของรายไดจากการขายตามลําดับ 
3 รายไดกลุมวารสาร ไดแก รายไดจากการขายโฆษณา, การจัดงาน Thailand Electronics & Industrial Technology, 

การจัดคาย SE-ED Kiddy Camp, การจัดงานสัมมนาทางวิชาการ และขายสินคาทางดานเทคโนโลย ี
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3.  การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 

3.1  ลักษณะผลิตภัณฑและบริการที่สําคัญ   ผลิตภัณฑและบริการที่สําคัญ ที่บริษัทฯ ดําเนินการ
อยู  มีดังนี้ 

1. หนังสือ   ปจจุบัน บริษัทฯ เปนผูผลิตหนังสือสูระบบรานหนังสือ เปนรายใหญรายหนึ่งของประเทศ  โดยเปน
ผูบุกเบิก  และเปนผูนําตลาดในการผลิตหนังสือสาระความรูในหมวดตางๆ ไดแก  การบริหาร / การจัดการ  
การพัฒนาตนเอง  จิตวิทยา  วิศวกรรมศาสตรสาขาตางๆ  หนังสือสาระความรูสําหรับเยาวชน  ภาษาศาสตร    
และพจนานุกรม  แมและเด็ก  อาหารและสุขภาพ  แผนที่  เปนตน  รวมทั้งผลิตสินคาที่เปน Non Book  เชน  
CD  เพื่อพัฒนาศักยภาพในดานตางๆ  

2. วารสาร  ณ ส้ินป พ.ศ. 2551 บริษัทฯ เปนผูผลิตวารสารทางดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  จํานวน 10 
ฉบับ  ดังนี ้

 วารสารเซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส เปนวารสารรายเดือน  เนนหนักดานการใหความรูใน
สาขาอิเล็กทรอนิกส  เร่ิมออกจําหนายตั้งแต พ.ศ. 2517 ตอมาบริษัทฯ ไดเปลี่ยนชื่อวารสารใหมเปน 
วารสารเซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกสพลัส  ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 โดยยังคงเนื้อหาเดิม 

 วารสาร UpDATE  เปนวารสารรายเดือน  เนนหนักดานการใหความรูในเร่ืองที่แปลกใหม  ทันสมัย
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่นาสนใจ  แกผูตองการพัฒนาตนเอง  และติดตามความกาวหนา
ของเทคโนโลยีในโลกปจจุบัน  เร่ิมออกจําหนายตั้งแต พ.ศ. 2521 

 วารสาร MICROCOMPUTER  เปนวารสารรายเดือน  เนนหนักดานการใหความรูในสาขา
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับองคกร  เร่ิมออกจําหนายตั้งแต พ.ศ. 2526 

 วารสาร Hobby Electronics  เปนวารสารรายเดือน  เนนหนักดานการใหความรูดานอิเล็กทรอนิกส
แกเยาวชน  และประชาชนทั่วไปที่เร่ิมสนใจ  เร่ิมออกจําหนายตั้งแตตนป พ.ศ. 2534  

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

 วารสาร Mechanical Technology  เปนวารสารรายเดือน  ที่ใหความรูดานวิศวกรรมเคร่ืองกล  
เกี่ยวกับเทคนิคการใชงาน  และการแกปญหาในงานดานเคร่ืองกล  แกวิศวกร และผูที่สนใจทั่วไป 
โดยเร่ิมออกจําหนายตั้งแตกลางป พ.ศ. 2544 

 วารสาร The Absolute Sound & Stage  เปนวารสารรายเดือน ดานภาพและเสียงในบาน  รถยนต 
สตูดิโอ  ระบบเคร่ืองเสียงและแสงสีบนเวที  เร่ิมออกจําหนายตั้งแตปลายเดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 
2545 

 วารสาร Extreme Technology  เปนวารสารรายเดือนที่นําเสนอเนื้อหาดานเทคโนโลยีและอุปกรณ
ไฮเทครุนใหมๆ  นําเสนอขาวสารผลิตภัณฑ  เทคโนโลยีใหมๆ เร่ิมออกจําหนายตั้งแตปลายเดือน
ตุลาคม  พ.ศ. 2546 
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 วารสาร add Magazine  เปนวารสารรายเดือนประเภท  free magazine  ที่นําเสนอเกร็ดสาระ
ความรูตางๆ และเทคโนโลยีสมัยใหม  เพื่อนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  เร่ิมแจกเม่ือเดือน
กุมภาพันธ  พ.ศ. 2549  โดยแจกที่รานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร เปนหลกั 

 วารสาร Industrial Sourcing  เปนวารสารราย 4 เดือน ที่นําเสนอขอมูลของผลิตภัณฑทาง
อุตสาหกรรม ตามสาขาที่จําเปนทางอุตสาหกรรม โดยแบงหมวดหมูอยางชัดเจน เพื่อการจัดซื้อและ
อางอิง เร่ิมวางจําหนายเม่ือประมาณเดือน เมษายน  พ.ศ. 2550 

รายไดของบริษัทฯ ในสวนนี้  จะเกิดจากรายไดจากการขายวารสาร  รายไดจากการรับลงโฆษณา  
รายไดจากการจัดทําหนังสือพิเศษ  และรายไดจากการจัดกิจกรรมตางๆ   

3. การรับจัดจําหนายหนังสือ   บริษัทฯ เปนผูจัดจําหนายหนังสือที่บริษัทฯ ผลิตข้ึนเอง  และยังรับจัด
จําหนายหนังสือใหสํานักพิมพและองคกรอ่ืน  ที่มีผลิตภัณฑสอดคลองกบัทิศทางของบริษัทฯ โดยขายสงให
รานหนังสือทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญทั่วประเทศ ประมาณ 2,200 ราน  ขายใหกับสถาบันการศึกษาโดยตรง  
และยังจัดจําหนายผานทางเครือขายราน ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรเองดวย 

บริษัทฯ ไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายหนังสือและส่ือการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของสํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยออกซฟอรด  (Oxford University Press)  แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย  ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2550  เปนตนไป  ความรวมมือกันคร้ังนี้  จะชวยใหบริษัทฯ เพิ่มบทบาทในการผลิต  และจัดจําหนาย
หนังสือเรียนรูภาษาอังกฤษ  มากย่ิงข้ึน  โดยผานชองทางการจําหนายทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งจะทําใหบริษัทฯ 
มีสวนในการชวยแกปญหาดานการศึกษาภาษาอังกฤษของนักเรียนไทย  และคนไทยที่สนใจภาษาอังกฤษมาก
ย่ิงข้ึน  

ปจจุบัน  บริษัทฯ เปนผูจัดจําหนายหนังสือเขาสูระบบรานหนังสือรายใหญที่สุดในประเทศไทย  โดยมีหนังสือที่
ผลิตข้ึนเอง และยังจัดจําหนายอยูมากกวา 1,140 ชื่อ  และรับจัดจําหนายใหกับหนวยงานและสํานักพิมพอ่ืนอีก
มากกวา 4,800 ชื่อ  

4. ธุรกิจรานหนังสือ ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  (SE-ED Book Center หรือ SBC)   บริษัทฯ  เปนผู
ดําเนินงานรานหนังสือ ซีเอ็ดบุคเซน็เตอร และเครือขาย  ซึ่งประกอบดวย ราน Book Variety  รานเครือขาย  
ซีเอ็ดบุคเซน็เตอร  และศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยหลายแหงที่บริษัทฯ เปนผูบริหารเอง  ทั้งในกรุงเทพฯ และ
ตางจังหวัด  รวมทั้งการบริหารพื้นที่ขายในศูนยการคารูปแบบตางๆ กัน  

รานหนังสือซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  เปนรานหนังสือทั่วไปขนาดกลาง  ที่มีลักษณะการออกแบบและการจัดวาง
สินคาที่ทันสมัย  มีประสิทธิภาพการขายที่ดี  และเนนการเปดในทําเลที่อํานวยความสะดวกใหแกคนทั่วไป  ให
สามารถหาซื้อหนังสือที่ดีไดงายข้ึน  สวนใหญจึงตั้งอยูในซูเปอรเซ็นเตอรชั้นนํา (เชน  เทสโกโลตัส, บิ๊กซี  และ
คารฟูร  เปนตน) ศูนยการคาชั้นนํา (เชน สยามพารากอน, เซ็นทรัล, เดอะมอลล, โรบินสัน, ฟวเจอรปารครังสิต, 
ฟวเจอรปารคบางแค  และศูนยการคาชั้นนําของตางจังหวัด  เปนตน)  และสถาบันการศึกษา  (เชน  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย,  มหาวิทยาลัย
สยาม, มหาวิทยาลัยขอนแกน  และมหาวิทยาลัยหอการคาไทย) โดยเปดในรูปแบบตางๆ กัน  ทั้งในกรุงเทพฯ 
และตางจังหวัด 
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นอกจากนั้น  ยังไดเปดรานหนังสือในอีกชื่อหนึ่งวา  Book Variety (ซึ่งเปนชื่อเดียวกับรายการโทรทัศนที ่       
ซีเอ็ดบุคเซน็เตอรผลิตข้ึน และออกอากาศทาง UBC 8 และตอมาไดยายมาออกอากาศทาง  TTV1 )  เพิ่มข้ึนมา
ตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2545  ซึ่งถือวาเปนรานอีกรูปแบบหนึ่งของซีเอ็ดบุคเซน็เตอรดวย 

จนถึงส้ินป พ.ศ. 2551 บริษัทฯ เปดราน  ซีเอ็ดบุคเซน็เตอร  และรานเครือขายซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร ไดรวมทั้งส้ิน 
327  สาขา  โดยเปนสาขาที่ยังเปดดําเนินการอยูจํานวน 303 สาขา  อยูในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 120 
สาขา  และอยูในตางจังหวัดอีก 183 สาขา  ในจํานวนทั้งหมดนี้เปนรานที่  บริษัทฯ บริหารเองทั้งส้ิน 296 
สาขา  เปนรานเครือขายซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร (เปนรานที่ไดรับความชวยเหลือเต็มรูปแบบ  โดยซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  
เปนผูจัดสงสินคาให)  จํานวน  5 สาขา  และเปนรานเครือขายซีเอ็ด (เปนรานที่ไดรับความชวยเหลือไมเต็ม
รูปแบบ  รานส่ังสินคาเอง)  จํานวน  2 สาขา  และยังเขาไปบริหารพื้นที่ขายหนังสือและวารสารในซูเปอรเซ็น
เตอร  ในศูนยการคา  และจุดบริการยอยอ่ืนๆ อีกประมาณ 37 จุดบริการ  ปจจุบันซีเอ็ดบุคเซน็เตอร  นับเปน
เครือขายรานหนังสือที่มียอดขายมากที่สุดในประเทศไทย 

ขอมูลจํานวนสาขาของซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และรานในเครือขาย ณ วันส้ินป 

รายการ 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 
สาขาที่เพิ่มขึ้นในป 2 1 1 4 2 2 10 13 12 19 28 27 22 31 26 26 52 49 

จํานวนสาขารวมที่เปดไปแลว 2 3 4 8 10 12 22 35 47 66 94 121 143 174 200 226 278 327 
จํานวนสาขาที่ปดในป - - - - - - - - - (1) - - (3) (1) (5) - - (14) 
รวมสาขาที่เปดดําเนินการอยู 2 3 4 8 10 12 22 35 47 65 93 120 139 169 190 216 268 303 
จํานวน kiosk ท่ีเปดดําเนินการอยู 1 1 2 2 2 2 5 8 11 18 29 37 39 41 44 40 40 37 
จํานวนจุดขายยอยท่ีเปด
ดําเนินการอยู 

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

รวมจุดขายทั้งสิ้นท่ีเปด 
ดําเนินการอยู 

3 4 6 10 12 14 27 43 58 83 124 219 253 325 400 384 359 340 

หมายเหตุ -  มีการจัดประเภทสาขาใหมใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  ทําใหจํานวนสาขาอาจตางจากเอกสารของบริษัทฯ กอนหนานี้  โดยคําวา 
สาขา  ในท่ีนี้  รวมสาขาขนาดเล็ก  (20-50 ตร.ม.)  เขาไปดวย  kiosk  หมายถึง  การเปดในลักษณะแผงลอยขายหนังสือพิมพ
และนิตยสารเปนหลัก  จุดขายยอย หมายถึง  การเขาไปบริหารสินคาในมุมหนังสือ  (รวมหนังสือพิมพและนิตยสารดวย)  ใน
ซูเปอรเซ็นเตอรของศูนยการคา   

- ณ สิ้นป พ.ศ. 2551  มีสาขาที่เปดดําเนินการอยู 303 สาขา  โดยเปนสาขาในเขตกรุงเทพฯ  และปริมณฑล 120  สาขา  และสาขาใน
ตางจังหวัด 183 สาขา  ในจํานวนดังกลาว  มีสาขาขนาดเล็กอยูจํานวน 23  สาขา 

- ณ สิ้นป พ.ศ. 2551  มีสาขาที่เปดดําเนินการอยูในชื่อของ ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  จํานวน 279 สาขา, Book Variety จํานวน 12 สาขา, 
ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัย จํานวน 4 สาขา  และชื่ออ่ืนอีกจํานวน 1 สาขา 

- ณ สิ้นป พ.ศ. 2551 มีรานเครือขายซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  (บริษัทฯ รับผิดชอบการจัดหาสินคาใหท้ังหมด)  ท่ีเปดดําเนินการอยูจํานวน 
5 สาขา  และมีจํานวนรานเครือขายซีเอ็ด  (บริษัทฯ ใหความชวยเหลือพิเศษ  โดยอนุญาตใหใชชื่อซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร หรือราน
เครือขายได  แตจัดหาสินคาเอง)  ท่ีเปดดําเนินการอยู  จํานวน 2  สาขา  มี  kiosk  37 จุด   
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5. กิจกรรมอื่น  ๆ  บริษัทฯ ยังมีกิจกรรมเพิ่มเติม  ดังนี้ 
• งาน Thailand Electronics Technology  เปนงานแสดงสินคาและเทคโนโลยีทางดานอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส  ที่มีผูประกอบการและผูเขาชมงานจากในวงการสูงที่สุด  และเปนงานแสดงสินคาในดาน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสที่ใหญที่สุดในประเทศ  เพื่อแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมไทย  ที่สามารถ
แขงขันในตลาดโลกได  โดยมีการจัดงานอยางตอเนื่องมายาวนานกวา 10 ป 

• งาน Industrial Sourcing Fair เปนงานแสดงสนิคาอุตสาหกรรมครบวงจรระดับนานาชาติ  เพื่อ
ตอบสนองความตองการจัดซื้อจัดหาของทุกอุตสาหกรรม ทุกรูปแบบการใชงาน  และใหความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับสินคา เทคโนโลยี มาตรฐานและความปลอดภัยตอส่ิงแวดลอม รวมทั้งยังเปนการเปด
โอกาสใหผูผลิต ผูจัดจําหนายสินคา  และผูใหบริการดานอุตสาหกรรม ไดพบกับผูซื้อที่มีศักยภาพของ
อุตสาหกรรมไทย 

• จัดคายกิจกรรมเยาวชน SE-ED Kiddy Camp  สําหรับเยาวชนอายุ 8 -14 ป โดยจะจัดในชวงปดเทอม
การศึกษา ซึ่งมีหลายคายใหเลือก ทั้งแบบไปคายตางจังหวัด  และแบบเชาไปเย็นกลับ  เพื่อกระตุน
เยาวชนใหสนุกกับการเรียนรู  ขณะเดียวกันก็ไดศึกษาพฤติกรรมของเด็กในการเรียนรู  กอนที่จะขยาย
ความคิดและผนึกกบัแนวทางอื่นๆ ที่เสริมกันเพื่อสรางเด็กไทย ใหเกงข้ึนในปริมาณที่มากข้ึน และ
สงเสริมใหเยาวชนที่เขาคาย มีความกลาในการเรียนรูส่ิงตางๆ ไมวาจะเปนเร่ืองทางวิทยาศาสตร  
ส่ิงประดิษฐอิเล็กทรอนิกส  การทํางานเปนทีม  ความเปนผูนํา  การเรียนรูดวยตนเอง  ความรูพื้นฐานใน
การดํารงชีวิต  ศีลธรรม  และโดยเฉพาะอยางย่ิงมิตรภาพ  นอกจากนี้ ยังไดรวมสนุกในกิจกรรมตางๆ 
อีกมากมาย  เชน  นักสํารวจนอย  เขาฐานกิจกรรม  เลนเกมส  ออกกําลังกาย  เลนกีฬา ฯลฯ 

• จัดคาย English Camp 2008 เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหเยาวชนใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยาง
ถูกตองไดเหมือนเจาของภาษา โดยกําหนดใหผูที่เขารวมคายตองใชการส่ือสารเปนภาษาอังกฤษเทานั้น
ในระหวางที่อยูรวมคายเพื่อใหเกิดความเคยชิน เหมือนการใชในชีวิตประจําวัน ในป พ.ศ. 2551 บริษัทฯ 
ไดจัดคายเยาวชน SE-ED English Camp ใหกับโรงเรียนตางๆ อาทิ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี 
ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 1 และปที่ 3 (โปรแกรมภาษาอังกฤษ)  โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม   
เปนตน 

• ผลิตรายการ Book Variety  เปนรายการที่นําเสนอสาระความรูในหลากหลายแงมุมจากหนังสือ เชน ดาน
สุขภาพ ธรรมะ การบริหารการจัดการ หุนและการเงิน หนังสือเด็กและเยาวชน โดยนําเสนอผานการ
แนะนําหนังสือและการสัมภาษณบคุคลที่เกี่ยวของในวงการหนังสือ รวมทั้งนักเขียน นักแปล หรือ
บรรณาธิการ ออกอากาศทาง TTV 1 Nation Channel ทุกวันเสารเวลา 9.00 – 9.30 น. 

• งานอบรมสัมมนาดานบริหารจัดการ  วิศวกรรม  คอมพิวเตอร  วิชาชีพเฉพาะ  และความรูทั่วไป  เปน
งานอบรมที่ตอบสนองความตองการของภาคเอกชน หนวยงานภาครัฐ และบุคคลทั่วไป 
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3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 

นโยบายและลักษณะการตลาด    
บริษัทฯ เปนผูบกุเบิกธุรกิจหนังสือเชิงวิชาการประเภท How-to มาตลอดระยะเวลามากกวา 30 ป  และมี

ภาพพจนที่ดี ในฐานะผูนําทางดานหนังสือและวารสารเชิงวิชาการดานเทคโนโลยีรายใหญของประเทศ  จึงทําให
การดําเนินงานในสวนอ่ืนๆ ของบริษัทฯ ไดรับความนาเชื่อถือตามไปดวย  และมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงข้ึน 

บริษัทฯ กําหนดทศิทางระยะยาว และกลยุทธทางการตลาดไว ซึ่งสรุปโดยสังเขปได ดังตอไปนี ้
วิสัยทัศน (Vision)   ซีเอ็ด จะเปนผูนําในการทําใหคนไทยหาความรูไดงายข้ึน และสะดวกข้ึน   
ภารกิจ (Mission)    ซีเอ็ด จะดําเนินธุรกิจที่เอ้ืออํานวยตอการศึกษาหาความรู ในสาขาที่จําเปนตอการ

พัฒนาประเทศ จะดําเนินธุรกิจที่จะทําให “คนไทยเกงข้ึน” โดยพัฒนาข้ึนเปนธุรกิจที่ย่ังยืน มีการเติบโตตอเนื่องที่
สูงกวาคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรม เปนบริษัทตัวอยางที่ดี สามารถสรางสรรคผลงานที่เปนประโยชนและเปนที่
ยอมรับในวงกวาง พนักงานมีความสุข และสามารถใหผลตอบแทนการลงทุนที่นาพึงพอใจในระยะยาว      

กลยุทธทางการตลาด   เพื่อใหบริษัทฯ สามารถบรรลุวิสัยทัศน และภารกิจของบริษัทฯ  บริษัทฯ จึง
มุงเนนความพรอมในดานตางๆ เพื่อพัฒนาสินคา และบริการ ใหมีคุณภาพ และตอบสนองตอความตองการของ
กลุมเปาหมายได  โดยเนนตั้งแตการเพิ่มจํานวนรานหนังสือซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร ใหครอบคลุมพืน้ที่บริการมากข้ึน  
การเพิ่มสินคาที่นาสนใจ  โดยเนนการดําเนินกลยุทธทางการตลาด ตอไปนี ้

1. บริษัทฯ มุงม่ันที่จะสรางความเติบโตและเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับธุรกิจ ดวยการมุงเนนการ
ขยายตลาดอยางตอเนื่อง  เพื่อสรางศักยภาพในการขยายธุรกิจใหครอบคลุมการใหบริการทั่วประเทศ   
ในทุกชุมชนที่มีขนาดใหญเพียงพอ โดยการขยายสาขาของซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และเครือขายในรูปแบบ
ตางๆ กัน โดยเนนการเลือกทําเลที่มีศักยภาพสูงในระยะยาว มากกวาการคํานึงถึงกําไรในระยะแรก   
เพื่อสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหคนไทยไดมีโอกาสเทาเทียมกันในการหาความรู อีกทั้งยังเปน
การดําเนินกลยุทธเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางทั่วถึง  สงผลใหบริษัทฯ ครอง
ความเปนผูนําในธุรกิจดานนี้  และเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจหนังสือโดยรวมในอนาคต  และ
รองรับการสรางความรับรู และการยอมรับตอ Brand ของบริษัทฯ  โดยมุงเนนประเด็นหลัก คือ  “คิด
จะซื้อหนังสือ คิดถึงซีเอ็ดบุคเซน็เตอร”   

2. บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการจัดหาสินคา หรือบริการที่สะดวก  รวดเร็ว และตรงตอเวลา   ในทุก
ชองทางการใหบริการ  โดยมุงเนนการสรางประสบการณที่ดี  ภายใตแนวคิดที่วา “นึกอยากอาน อยาง
ชาพรุงนี้ตองไดอาน”  ดวยการนําเทคโนโลยีเขามาผสมผสานกับการจัดการในรูปแบบใหม  ใหมีความ
เชื่อมโยงกัน ตั้งแตการผลิต การเก็บสินคา การรับคําส่ังซื้อ และการจัดสงสินคา เพื่อใหศักยภาพดาน
การจัดการระบบโลจิสติกสมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  ลดขอจํากัดจากการที่สาขามีพื้นที่ไมเพียงพอกับ
ปริมาณหนังสือทั้งหมดในตลาด  สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการใหบริการมากข้ึน  และสามารถ
ใหบริการครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศมากย่ิงข้ึน  เพื่อสามารถตอบสนองความตองการและสรางความ
พึงพอใจแกลูกคาไดสูงสุด  ซึ่งจะทําใหบริษัทฯ มีความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน 

3. บริษัทฯ เนนการสรรหาหรือพัฒนาสินคาที่นาสนใจ  และจัดสวนผสมของสินคา ในสาขาอยางตอเนื่อง  
เพื่อใหมีความนาสนใจเพิ่มมากข้ึน  และทําใหลูกคามาใชบริการถี่มากข้ึน  ซึ่งจะมีผลทําใหเกิดความ
แตกตางจากรานหนังสืออ่ืนมากย่ิงข้ึน รวมถึงสงผลใหสภาพการทํากําไรของสาขาดีย่ิงข้ึน  
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4. บริษัทฯ  ไดตระหนกัและใหความสําคัญกับการบริการที่เปนเลิศ และการเสริมสรางภาพลักษณที่ดีของ
บริษัทฯ โดยเนนการพัฒนาบุคลากรและทีมงานอยางตอเนื่อง  และสรางทัศนคติของพนักงานในการ
ใหบริการอยางมืออาชีพ  การใสใจตอการสนองความตองการของลูกคาในรายละเอียด และทําใหลูกคา
มีความประทับใจเพิ่มมากข้ึน     

5. บริษัทฯ เนนการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ โดยการพัฒนาเคร่ืองมือ และชองทางการ
ประชาสัมพันธสินคา และการสรางสรรคกิจกรรมสงเสริมการขายในรูปแบบตางๆ  อยางตอเนื่อง  
รวมถึงดําเนินกิจกรรมดานการตลาดอยางจริงจัง  เพื่อเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับธุรกิจอยาง
สรางสรรค  และตรงกับกลุมเปาหมาย  ตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางตรงประเด็นที่สุด  
และทําใหผลิตภัณฑตางๆ มีโอกาสประสบความสําเร็จสูงข้ึนตั้งแตเร่ิมวางตลาดเลย อาทิ เชน  มีการ
โฆษณา ประชาสัมพันธ สินคาและบริการตางๆ ของบริษัทฯ ผานทางจอ LCD ที่ติดตั้งตามสาขาตางๆ  
เพื่อกระตุนใหเกิดอารมณในการจับจายซื้อสินคาเพิ่มมากข้ึน 

6. บริษัทฯ เนนการสรางความสัมพันธกับคูคา และพันธมิตรทางธุรกิจ ในการรวมงานกันอยางใกลชิด 
โดยยึดม่ันในการปฏิบัติตามสัญญาที่มีตอลูกคาอยางเครงครัดภายใตกรอบกติกา มารยาทของการ
ดําเนินธุรกิจ  และมุงเนนการอยูบนพื้นฐานของความสําเร็จในการประกอบธุรกิจรวมกัน  โดยบริษัทฯ 
ไดเปดรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดําเนนิธุรกิจ เพื่อรวมกันหาแนวทางในการแกไขปญหา 
หรืออุปสรรคที่เกิดข้ึน  และนําขอมูลดังกลาว  กลับมาพัฒนาสรางสรรคผลิตภัณฑ กระบวนการบริหาร
จัดการของบริษัทฯ  เพื่อยกระดับมาตรฐานในการทํางานใหสูงข้ึนตลอดเวลา  และกอใหเกิดประโยชน
กับทุกฝาย 

7. บริษัทฯ เนนการสรางและใชฐานขอมูลทางการตลาดอยางจริงจัง  โดยจัดใหมีระบบฐานขอมูลที่ดีใน
การจัดเก็บขอมูลประวัติของลูกคา วาลูกคามีความชอบ และความตองการอยางไร  เพื่อจัดหาสินคา 
และบริการใหตรงตามความตองการ และพัฒนาสูการนําเสนอประสบการณที่นาจดจํา และนาประทับใจ
ใหแกลูกคา รวมถึงการนําขอมูลดังกลาวมาทําการวิเคราะหปญหาที่เกิดข้ึนมาปรับปรุงการใหบริการใน
อนาคตอีกดวย  

การดําเนินการทางการตลาด 

นโยบายราคาของบริษัทฯ   บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดราคาสินคาของบริษัทฯ ที่ผลิตข้ึน ใหสอดคลอง
กับกําลังซื้อของกลุมเปาหมาย  สอดคลองกับตนทุนการผลิตที่แทจริง  และสามารถทํากําไรในระยะยาวไดอยาง
เหมาะสม  ในกรณีที่สินคาเปนวารสารที่ผลิตข้ึนเอง  ซึ่งรายไดจากการขายวารสารไมสามารถรองรับนโยบายนี้ได
โดยตรง  จะอาศัยรายไดจากการขายโฆษณามาเปนรายไดหลักแทน 

การจําหนายและชองทางการจําหนาย  บริษัทฯ  จัดจําหนายหนังสือ และวารสาร ผานเครือขายราน 
ซีเอ็ดบุคเซน็เตอร   และรานหนังสืออ่ืนๆ  ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด  รวมทั้งสถาบันการศึกษา  โดยบริหาร
ชองทางการจัดจําหนาย  แบงตามประเภทของลูกคาและสินคาหรือบริการ  ดังนี้ 

1. ลูกคาขายปลีกหนังสือและวารสาร  ไดแก  กลุมเปาหมายที่เปนบุคคลทั่วไป  บริษัทฯ จําหนายผาน
เครือขายรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร   ที่เปดไปแลวจํานวน 327 สาขา  โดยเปนสาขาที่ยังเปดดําเนินงานอยู
จํานวน 303 สาขา  ซึ่งจํานวนนี้ไดรวมรานเครือขาย 7 สาขา  (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2551)  
ซึ่งเปนศนูยรวมส่ือความรูความบันเทิง  สําหรับทุกคนในครอบครัวและคนทํางาน  โดยเปดดําเนินการตาม
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ศูนยการคาชั้นนํา  และซูเปอรเซน็เตอรทั่วไป  ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด  และในสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

2. ลูกคาขายสงหนังสือและวารสาร  คือ  กลุมรานหนังสืออ่ืน  ทั้งรายใหญที่มีเครือขาย และรายยอยทั่ว
ประเทศกวา 2,200 ราน  โดยบริษัทฯ จัดสงหนังสือที่บริษัทฯ รับจัดจําหนายทั้งหมดไปสูรานคาตางๆ ใน
เขตกรุงเทพฯ เองทั้งหมด  สวนการจัดสงหนังสือไปยังรานหนังสือในตางจังหวัด  บริษัทฯ ใชบริการของ
บริษัทรับสงพัสดุของเอกชน  แลวแตความเหมาะสม ดังนี้ 

• การจัดจําหนายวารสารที่บริษัทฯ ผลิตข้ึนเอง  บริษัทฯ จะติดตอกับสายสงหลายราย  เพื่อ
กระจายวารสารไปยังรานคายอยในแตละพื้นที ่

• การจัดจําหนายหนังสือ  เพื่อสงรานหนังสือสวนใหญในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  บริษัทฯ ใช
ระบบการจัดจําหนายหนังสือที่เรียกวา  Standing Order เปนหลัก ซึ่งเปนระบบการจัดจําหนายที่
บริษัทฯ พัฒนาข้ึน โดยเปนสวนผสมระหวางการฝากขายและการขายขาด สําหรับรานหนังสือใน
ตางจังหวัดสวนใหญ บริษัทฯ  ใชระบบการจัดจําหนายแบบขายขาด  และรับคืนไดจํานวนหนึ่ง 

3. ลูกคาใชบริการโฆษณาในวารสาร  ไดแก  กลุมลูกคาอุตสาหกรรม  คอมพิวเตอร  และอิเล็กทรอนิกส  
ซึ่งลูกคาที่ใชบริการโฆษณานี้  มีทั้งลูกคาที่ใชบริการโฆษณาเปนรายป  หรือที่ใชบริการโฆษณาเปนคร้ัง
คราว 

ภาวะการแขงขัน 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน   ธุรกิจหนังสือถือวาเปนอุตสาหกรรมหนึ่ง  ที่ยังคงมีอัตราการ
เติบโตอยางตอเนื่อง  สมาคมผูจัดพิมพและผูจัดจําหนายหนังสือแหงประเทศไทย  คาดวามีอัตราการเติบโต
ประมาณ 3% ในป พ.ศ. 2551 และประมาณ 1~2% ในป พ.ศ. 2552  และเชื่อวาขนาดตลาดยังเล็ก  และยังมี
ชองวางทางการตลาดอยูมาก  จึงทําใหมีผูสนใจเขามามากในธุรกิจสํานักพิมพ  ธุรกิจรานหนังสือ  และธุรกิจ
วารสาร  การแขงขันจึงเร่ิมมีมากข้ึน  แตก็ถือวามีสวนชวยกระตุนใหขนาดของตลาดใหญข้ึนไดอยางรวดเร็ว 

อยางไรก็ตาม  บริษัทฯ ยังคงมีอัตราการเติบโตที่ดีในธุรกิจรานหนังสือ  ธุรกิจสํานักพิมพ  และธุรกิจรับจัด
จําหนาย  เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีจุดแข็งที่ชัดเจน  และเปนการเติบโตที่เกื้อหนุนกนั  สวนธุรกิจวารสารใน
ภาพรวม  ไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง  และมีการแขงขันรุนแรง  โดยเฉพาะอยางย่ิงวารสาร
ดานคอมพิวเตอร  ซึ่งมีการตัดราคาคาโฆษณากันมาก  แตในกลุมวารสารดานอิเล็กทรอนิกสและอุตสาหกรรม  
ยังคงมีการเติบโตที่นาพอใจอยู 

โอกาสและอปุสรรค   เนื่องจากภาครัฐบาลสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนไดรับการศึกษาที่สูงข้ึน  และมี
นโยบายใหสังคมไทยเปนสังคมแหงการเรียนรู  เพื่อใหทันตอการพัฒนาของโลก  ขณะเดียวกันก็มีหนังสือที่
นาสนใจออกใหมเปนจํานวนมาก  ทําใหกระแสการอานเพิ่มสูงข้ึน  ส่ิงเหลานี้เปนปจจัยที่ทําใหธุรกิจหนังสือ  ซึ่ง
เดิมมีขนาดเล็กมาก  สามารถขยายตัวไดอยางตอเนื่อง  ประกอบกับการเรงขยายตัวของซูเปอรเซ็นเตอรในชวงที่
ผานมา  ทําใหบริษัทฯ มีทําเลสําหรับรานหนังสือใหมๆ ของซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  เพิ่มตามไปดวย  บริษัทฯ ในฐานะ
ที่เปนผูผลิตและจัดจําหนายหนังสือรายใหญของประเทศ  และเปนเจาของเครือขายรานหนังสือ  ที่มีความพรอมใน
การขยายงานไดหลากหลายรูปแบบ  ทั้งยังมีสภาพคลองทางการเงินสูง  จึงทําใหมีศักยภาพการเติบโตอยาง
ตอเนื่องไดมากกวาคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรม 



บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                                        

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)                                                                              สวนท่ี 2 หนา 22 
 

อยางไรก็ตาม  การเติบโตของจํานวนสาขาของบริษัทฯ ในอนาคต  บางทําเลข้ึนกับนโยบายการควบคุม
การคาปลีก  และกฎหมายที่เกี่ยวของของรัฐบาล  ที่อาจมีผลกระทบตอการเติบโตของศูนยการคา  และซูเปอร- 
เซ็นเตอร 

ปจจัยสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จของธุรกิจ (Key Success Factors)   ปจจัยที่สงผลใหบริษัทฯ 
เปนบริษัทส่ิงพิมพที่อยูในระดับแนวหนาของประเทศ  และมีบทบาทมากข้ึนในการดําเนินธุรกิจในอนาคต  
สามารถสรุปโดยสังเขปดังนี้ 

• นโยบายธุรกิจที่ชัดเจนและจําเปนตอการพัฒนาประเทศ  นับแตเร่ิมกอตั้ง บริษัทฯ เนนการ
ดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากรของประเทศ  ในสาขาที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด  
ดังนั้น  จึงเติบโตไปไดอยางตอเนื่องตามการพัฒนาประเทศ  และไมไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจรุนแรงนัก  
นอกจากนั้นการที่บริษัทฯ มีนโยบายที่จะมีจริยธรรมที่ดี  และสนับสนุนอุตสาหกรรมหนังสือใหเติบโตไปดวยกัน  
ทําใหภาพพจนของบริษัทฯ มีความชัดเจน  เปนที่ยอมรับ  และไดรับความไววางใจจากทุกฝายที่เกี่ยวของ 

• มีเคร่ืองมอืและสวนประกอบทางธุรกิจที่เอือ้ตอการดําเนินธุรกิจในอนาคต  เนื่องจากปจจุบัน
โครงสรางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีสวนเกื้อหนุนกัน  ทําใหมีโอกาสประสบความสําเร็จไดสูงข้ึน  ที่สําคัญคือ 

1. บริษัทฯ มีชองทางการจัดจําหนายและมีระบบการจัดจําหนายเอง  โดยผานเครือขายรานซีเอ็ดบุค-    
เซ็นเตอร   ซึ่งถือวาเปนชองทางการจัดจําหนายที่สําคัญ  และเปนรายใหญของประเทศ เพราะกระจาย
อยูตามชุมชนที่สําคัญทั่วประเทศ  ทําใหมีโอกาสไดรับการเสนอทําเลเปดสาขาใหพิจารณากอน  และยัง
สงผลใหเกื้อหนุนตอธุรกิจการรับจัดจําหนายหนังสือ  ใหมีโอกาสการเติบโตตามไปดวย  และสงผล
กลับมาทําใหธุรกิจรานหนังสือมีตนทุนต่ําลง  นอกจากนั้นยังสงผลใหการผลิตหนังสือมีโอกาสประสบ
ความสําเร็จสูงข้ึนอีกดวย 

2. บริษัทฯ มีส่ือและเคร่ืองมือการประชาสัมพันธเปนของตนเอง  ไดแก  เว็บไซต  www.se-ed.com, 
www.thailandindustry.com, www.se-edlearning.com, วารสารที่บริษัทฯ ผลิตข้ึนเอง  และรายการ
โทรทัศน  Book Variety  

จํานวนและขนาดของคูแขงขัน   เนื่องจากธุรกิจหนังสือ  เปนธุรกิจหนึ่งที่มีการเติบโตอยางตอเนื่อง  
และยังมีศักยภาพการเติบโตไดอีกมาก  ทั้งการเขามาไมยากนัก  จึงทําใหมีผูสนใจเขาสูวงการนี้มากมายในแตละป  
ทั้งในสวนธุรกิจสํานักพิมพ และธุรกิจรานหนังสือ  แมจะมีการปดตัวไปมากเชนเดียวกัน  แตเนื่องจากแตละราย
ตางก็พยายามสรางความแตกตาง  จึงทําใหธุรกิจหนังสือคึกคัก  และทําใหฐานผูอานขยายกวางข้ึน  จึงไมมี
ผลกระทบรุนแรง 

นอกจากนั้น  การที่บริษัทฯ ดําเนนิธุรกิจครบวงจรทั้งในฐานะสํานักพิมพ  ผูจัดจําหนาย  และรานหนังสือ  
ทําใหไดรับประโยชนในทางใดทางหนึ่งอยูเสมอ  ไมวาผูมาใหมจะเขามาในธุรกิจสวนใดก็ตาม  จึงทําใหบริษัทฯ 
ไดรับผลกระทบตางๆ ไมมากนัก 

สําหรับธุรกิจรานหนังสือนั้น  มีการแขงขันเพิ่มข้ึน  จากการที่มีผูประกอบการรายใหญจากธุรกิจอ่ืนหลาย
ราย  ใหความสนใจเขามาทําธุรกิจรานหนังสือมากข้ึน  แตก็มีการแบงลูกคาตามสวนผสมของสินคาในราน  และ
ตามทําเล  ทําใหไมไดรับผลกระทบมากนัก  ขณะที่บริษัทฯ อยูในฐานะผูนําตลาดรายใหญที่สุด  มีฐานะทาง
การเงินที่ม่ันคง  ไดรับการยอมรับจากผูอานหนังสือทั่วไป  และมีความพรอมในการขยายสาขามากที่สุด  จึง
สามารถรักษาระยะหางไวไดมาก  เนื่องจากไดเปรียบเร่ืองการไดเลือกทําเลที่ดีกอน  และมีตนทุนการดําเนินการที่
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ต่ํากวา  บริษัทฯ คาดการณวา  ธุรกิจรานหนังสือในอนาคต  จะเติบโตจากผูประกอบการรายใหญที่มีความพรอม
เพียงไมกี่รายเทานั้น 

สวนแบงการตลาด   บริษัทฯ เปนผูนําตลาดในทั้ง 3 บทบาท  คือ  รานหนังสือ  ผูรับจัดจําหนาย
หนังสือ  และสํานักพิมพ  แตเนื่องจากธุรกิจหนังสือมีการเติบโตตอเนื่อง มีผูประกอบการใหความสนใจเขามาใน
ธุรกิจนี้เปนจํานวนมาก  การกระจายตัวจึงสูง  ทําใหสวนแบงทางการตลาดของผูนําตลาดตางก็ไมมากนัก   

เนื่องจากธุรกิจหนังสือ ยังมีขอจํากัดจากระบบการจัดฐานขอมูลที่ยังไมสมบูรณเพียงพอ  ทําใหการ
คาดการณสวนแบงการตลาดในแตละสวน จึงอาจจะมีความคลาดเคลื่อนมากระดับหนึ่ง 

ธุรกิจรานหนังสือ  บริษัทฯ คาดวาเครือขายรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรของบริษัทฯ มีสวนแบงทางการตลาด
มากที่สุด  โดยมีประมาณ 30-40% ของธุรกิจรานหนังสือภาษาไทยในประเทศ   

สําหรับในธุรกิจรับจัดจําหนายหนังสือสูระบบรานหนังสือ  บริษัทฯ เปนผูจัดจําหนายรายใหญที่สุดของ
ตลาด แตก็ยังมีสัดสวนไมสูงนัก เพราะสวนแบงทางการตลาดมีการกระจายตัวมาก  คาดวาจะมีสวนแบงทาง
การตลาดประมาณ 10-20% ของระบบการจัดจําหนายหนังสือเขารานหนังสือภาษาไทยในประเทศ   

สวนธุรกิจสํานักพิมพ  บริษัทฯ มีสวนแบงตลาดเปน 1 ใน 3 ลําดับแรกของตลาดในรานหนังสือ  แตก็ยังมี
สวนแบงไมสูงนัก เพราะสวนแบงทางการตลาดมีการกระจายตัวมาก  คาดวาจะมีสวนแบงทางการตลาดประมาณ 
3-6% ของธุรกิจหนังสือผานระบบรานหนังสือภาษาไทยภายในประเทศ   

สินคาทดแทน   การพัฒนาเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็ว  ทั้งดานอุตสาหกรรมและธุรกิจ  ทําใหเกิด
ความจําเปนที่จะตองเรียนรูส่ิงใหม  พัฒนาความรูเพื่อไมใหเสียเปรียบในการแขงขัน  แตไมวาเทคโนโลยีทางการ
ส่ือสารและคอมพิวเตอร  จะกาวหนาไปไกลถึงเพียงใด  หนังสือก็ยังเปนส่ือเดียวที่ใหความรูไดสะดวกทุกที่      
ทุกเวลา  ราคาถูก  และมีอายุยาวนาน 

อํานาจตอรองของผูซ้ือและผูขาย   เนื่องจากธุรกิจหนังสือมีโครงสรางเง่ือนไขการคาเปนมาตรฐาน
ระดับหนึ่ง  และมีผูประกอบการมากราย  โดยไมมีใครผูกขาดตลาดอยางชัดเจน  และยังมีความจําเปนตองพึ่งพา
กัน  ทําใหปญหาในการตอรองมีไมมากนัก   อยางไรก็ตาม  เนื่องจากมีผูประกอบการคาปลีกรายใหญจากธุรกิจ
อ่ืน  ขยายงานเขามาในธุรกิจรานหนังสือหลายราย  จึงอาจทําใหเกิดการตอรองเง่ือนไขการคากับสํานักพิมพ  และ
ผูจัดจําหนายหนังสือมากข้ึนตามธรรมชาติของธุรกิจคาปลีกทั่วไป  แตยังไมมีผลกระทบตอธุรกิจหนังสือโดยรวม
เทาใดนัก  เนื่องจากรานเหลานั้น  ยังมีสัดสวนการตลาดไมมากนักในขณะนี้ 

3.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 

สินคาที่ซื้อมาขายไปจากสํานักพิมพอ่ืน  โดยทั่วไปประกอบดวย 2 สวน คือ  

1.   หนังสือที่รับจัดจําหนาย   ปจจุบันหนังสือที่บริษัทฯ รับจัดจําหนายไปยังระบบรานหนังสือทั่วประเทศ
นั้น  มาจากหนังสือที่บริษัทฯ ผลิตเอง  และมาจากสํานักพิมพอ่ืนอีกมากกวา  750 ราย ที่ติดตอให สายงานรับจัด
จําหนายของบริษัทฯ เปนผูจัดจําหนายไปยังรานหนังสืออ่ืนทั่วประเทศ  โดยบริษัทฯ จะพิจารณารับตอเม่ือเห็นวา  
เปนผลิตภัณฑที่สอดคลองกับทศิทางของบริษัทฯ และมีโอกาสการขายที่เปนไปได 

2.   หนังสือและสินคาอื่น  ที่ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรรับมาจัดจําหนาย   ซีเอ็ดบุคเซน็เตอร รับสินคามาจาก 
2 ทางใหญ  คือ  มาจากสายงานรับจัดจําหนายของบริษัทฯ  และอีกทางหนึ่งซึ่งสวนใหญเปนการรับสินคาจาก
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สํานักพิมพและผูจัดจําหนายรายอื่น เขามาขายในสาขา  โดยมีแผนกการตลาดของสายงานซีเอ็ดบุคเซน็เตอร  
เปนผูพิจารณาคัดเลือกนําเขามาจําหนาย 

ความสัมพันธและผลกระทบ หากสูญเสียผูจําหนายสินคา  สําหรับมูลคาสินคาที่ซื้อมาเพื่อขาย  จากผู
จัดจําหนายแตละรายมีมูลคาไมเกิน 10% ของตนทุนขายทั้งหมด  โดยมีสัดสวนมูลคาสินคาที่ซื้อมาจําหนายจากคู
คารายใหญ 10 รายแรกตอตนทุนขายรวม 3 ปยอนหลัง ดังนี ้

ป 2551 ป 2550 ป 2549 
รายการ มูลคา 

(ลานบาท) % มูลคา 
(ลานบาท) % มูลคา 

(ลานบาท) % 

มูลคาสินคาที่ซื้อมาเพื่อจํานายจาก
คูคารายใหญ 10 รายแรก 

893.91  29.50  678.88  25.27  822.51 32.63  

ตนทุนขายรวม 3,030.31 100 2,686.28 100 2,520.72 100 
 
ในป พ.ศ. 2551  ซึ่งถือวาไมมีรายใดมีน้ําหนักมากนักจนมีผลกระทบรุนแรงตอบริษัทฯ  นอกจากนั้น 

บริษัทฯ ไมมีความสัมพันธใดๆ  กับผูจําหนายดังกลาว  และไมมีภาระผูกพันที่จะตองซื้อในอนาคต  

สินคาที่บริษัทฯ ผลิตเอง   หนังสือและวารสารที่บริษัทฯ เปนผูผลิตเอง  มีสายงานผลิตหนังสือ  และ
สายงานวารสารของบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบในการกําหนดทศิทาง  และคัดเลือกตนฉบบัที่จะนํามาผลิต  
จนกระทั่งถึงข้ันตอนการผลิตออกมาเปนรูปเลม  เพื่อสงใหสายงานจัดจําหนายของบริษัทฯ นําไปวางตลาด  

อัตราการใชกําลังการผลิต  เนื่องจากบริษัทฯ ไมมีโรงพิมพเอง  ดังนั้น การผลิตหนังสือและวารสาร  จะ
มีหนวยงานภายในรับผิดชอบดูแลการผลิตครบวงจร  และกระจายงานพิมพไปตามโรงพิมพตางๆ ใหเหมาะสมกับ
กําหนดการผลิต  ดังนัน้อัตราการผลิตจริง  จึงสามารถเพิ่มหรือลดได  โดยไมเกิดอัตราสูญเปลาใดๆ  

วัตถุดิบและผูจําหนายวัตถุดิบ  กระดาษเปนวัตถุดิบหลักที่สําคัญของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ซื้อวัตถุดบิ
จากผูจําหนายในประเทศทั้งจํานวน  กระดาษที่ใชในการผลิตหนังสือและวารสาร  สวนมากจะเปนกระดาษปอนด  
กระดาษปรูฟ  กระดาษอารต  และกระดาษอารตการด 

ความสัมพันธและผลกระทบ หากสูญเสียผูจําหนายวัตถุดิบ  สําหรับมูลคาการส่ังซื้อกระดาษ บริษัทฯ 
ไมมีความสัมพันธใดๆ กับผูจําหนายดังกลาว  และบริษัทฯ ไมมีภาระผูกพันที่จะตองซื้อในอนาคต  ในกรณีที่
บริษัทฯ เหลานี้ไมสามารถจัดหากระดาษใหได  บริษัทฯ สามารถซื้อจากผูจําหนายรายอื่นๆ ได  โดยบริษัทฯ 
จายเงินซื้อวัตถุดิบ จากคูคารายใหญ 10 อันดับแรก รวมคิดเปน 2.84% ของตนทุนผลิตทั้งหมดของบริษทัฯ ในป 
พ.ศ. 2551 ซึ่งถือวาไมมีรายใดมีน้ําหนักมากจนมีผลกระทบรุนแรง 

ข้ันตอนและเทคโนโลยีการผลิต  ข้ันตอนการผลิตหนังสือใหม  เร่ิมตนจากกองบรรณาธิการ  จะประชุม
เพื่อวางแผนและพิจารณาสรรหาตนฉบับ  ตนฉบับนี้อาจไดมาจากผูเขียนเสนอตนฉบับมาใหพิจารณา  หรือจาก
การที่บริษัทฯ จัดหาผูที่เหมาะสมมาเขียนหรือแปล  ตามแนวทางที่บริษัทฯ กําหนด  จากนั้นกองบรรณาธิการจะ
พิจารณาแนวเนื้อหา  ความถูกตอง  และความนาอาน  ซึ่งรวมถึงการสงไปใหที่ปรึกษาเฉพาะสาขาของบริษัทฯ ที่
มีความรูและสนใจในกลุมเนื้อหานั้นๆ ใหความเห็นตางๆ ในเชิงการตลาด  เพื่อพิจารณาวาจะรับมาผลิตหรือไม  
เม่ือผานการพิจารณาแลวจึงจะปรับปรุงเนื้อหาและรูปแบบใหเหมาะสมย่ิงข้ึนตอไป  และจึงจะทําสัญญาการใช
ลิขสิทธ์ิ กับผูเขียน  ผูแปล  หรือสํานักพิมพในตางประเทศ   
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ขณะเดียวกันพนักงานศิลปจะเร่ิมออกแบบรูปเลม  เม่ือตนฉบับไดรับการปรับปรุงเรียบรอยแลว  ก็ถึง
ข้ันตอนการจัดทําอารตเวิรกดวยคอมพิวเตอร  อารตเวิรกที่จัดเสร็จแลวจะไดรับการตรวจทานซ้ํา  และแกไขจน
เนื้อหาและองคประกอบศิลปสมบูรณ  ในกรณีที่เปนหนังสือเลม  จะมีข้ันตอนเพิ่มข้ึน  คือ  การตั้งชื่อหนังสือ  การ
กําหนดราคา  รวมถึงการตลาดตางๆ ที่เกี่ยวของ  เพื่อใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 

การจัดทําวารสาร  มีข้ันตอนการทํางานคลายกับทําหนังสือเลม  คือ  มีกองบรรณาธิการรับผิดชอบตั้งแต
ดานทิศทางการตลาด  ไปจนจบข้ันตอนการผลิต 

สําหรับเทคโนโลยีที่ใชในการทําตนฉบบัหนังสือและวารสาร  บริษัทฯ ใชอุปกรณหลัก  คือ  คอมพิวเตอร
แมคอินทอช  และ PC รวมถึงอุปกรณอ่ืนที่เกี่ยวของ  โดยอุปกรณคอมพิวเตอรเหลานี้  มีแนวโนมวาประสิทธิภาพ
สูงข้ึนแตราคาถูกลง  นอกจากนี้บุคลากรที่อยูในกองบรรณาธิการ  ลวนเปนผูมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในการ
ผลิตตนฉบับ  สําหรับการเขียนเร่ืองและบทความ  มาจากทั้งบุคลากรในกองบรรณาธิการและนักเขียนทั่วไป 

เม่ือผลิตตนฉบับเรียบรอยแลว  บริษัทฯ จะวาจางโรงพิมพ  โดยบริษัทฯ เปนผูส่ังซื้อกระดาษเอง  และ
กําหนดใหผูขายกระดาษสงกระดาษไปยังโรงพิมพโดยตรง  ตามกําหนดเวลาที่ตองการใช  เพื่อจัดพิมพตนฉบับ
ดังกลาวเปนหนังสือหรือวารสาร  เพื่อจัดจําหนายตอไป 

ความสามารถ  ความจําเปน  และคาใชจายในการปรับเคร่ืองจักรใหแขงขันได   เนื่องจากบริษัทฯ 
ไมมีโรงพิมพ  จึงไมมีการลงทุนในเคร่ืองจักรและอุปกรณการพิมพทั้งหลาย  ดังนั้น  บริษัทฯ จึงไมมีความ
จําเปนตองพัฒนาเคร่ืองจักรและอุปกรณตางๆ เหลานั้นดวยตนเอง  และดวยสภาพการแขงขันของธุรกิจโรงพิมพ  
ทําใหบริษัทฯ มีความสามารถในการตอรอง  และเลือกสรรโรงพิมพที่เหมาะสมไดตลอดเวลา 

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม   สายงานการผลิตหลักของบริษัทฯ เปนกองบรรณาธิการ  ดังนั้นกระบวนการ
ผลิตจะเปนการจัดทําตนฉบับและประสานงานอยูภายในสํานักงานของบริษัทฯ จึงไมสรางมลภาวะที่มีผลกระทบ
ตอส่ิงแวดลอม  และไมไดอยูภายใตการควบคุมของหนวยงานรัฐใดๆ  

3.4 งานที่ยังไมไดสงมอบ 
– ไมมี – 
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4. การวิจัยและพัฒนา 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาตนเองอยางไมส้ินสุด  เพื่อใหสนองตอบความตองการของ
ผูบริโภคไดดทีี่สุด  และสามารถรับมือกับการแขงขันในอนาคตได  จึงปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน  โดย
ไดมีการทดสอบความคิดใหมๆ  การพัฒนาเคร่ืองมือชวยทํางาน  การพัฒนาระบบการทํางาน  การวัดและ
ประเมินผล  ตลอดจนการปรับปรุงอยางตอเนื่องในดานตางๆ ดังนี ้

1. การพัฒนาผลิตภัณฑ   ในโลกยุคโลกาภิวัฒน ไมวาเศรษฐกิจจะเติบโตในอัตราใด ระดับการแขงขันก็จะทวี
ความรุนแรงย่ิงข้ึน และความคาดหวังของลูกคาตอตัวผลิตภัณฑก็จะถูกพัฒนาเพิ่มมากข้ึนเปนทวีคูณ ดังนัน้
การสรางคุณคาและความพึงพอใจใหกับลูกคาจึงเปนส่ิงสําคัญลําดับตนๆ  ที่บริษัทฯ ใหความสําคัญในการ
ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพสินคา และบริการใหสอดคลองกบัความตองการของลูกคา 

บริษัทฯ จึงไดพยายามพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ หรือพัฒนาบริการใหมๆ ข้ึนมาเพื่อเจาะตลาดที่เปน
ความสําคัญของประเทศ  และสนองตอบพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย  โดยยังคงมีทิศทางที่เกี่ยวกับการสราง
คนไทยใหเกงข้ึนในอนาคต  เชน โครงการผลิตหนังสืออานนอกเวลา เพื่อเพิ่มทักษะการอานภาษาอังกฤษ
ใหกับเยาวชนไทย  การเพิ่มความหลากหลายของสินคา และการเพิ่มขีดความสามารถในการใหบริการของ
สาขาอยางตอเนื่อง เพื่อใหไดผลิตภัณฑ และบริการที่ตรงใจลูกคามากที่สุด 

2. การพัฒนาระบบการผลิตหนังสือใหทันตอความตองการของตลาด ควบคูไปกับการควบคุม
ตนทุน  จากสภาวะเศรษฐกิจปจจุบันทั้งภายในประเทศ และภายนอก สงผลใหเกิดการแขงขันภายในตลาด
หนังสือสูงข้ึนมาก บริษัทฯ จึงมีแนวทางพัฒนาระบบการผลิตหนังสือ ใหมีความรวดเร็วย่ิงข้ึน เพื่อใหทันตอ
ความตองการของกลุมเปาหมาย และใหเหมาะสมตามเทศกาลตางๆ ประกอบกับการควบคุมคาใชจายที่จะ
เกิดข้ึนจากการผลิต แตอยางไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงความมีคุณภาพของหนังสือทุกเลมที่ผานกระบวนการผลิต
จากโรงพิมพ และยังสงเสริมใหกองบรรณาธิการ เลือกวัสดุที่ใชในการผลิตภายในประเทศเปนสําคัญ 

3. การพัฒนารูปแบบการบริหารพื้นที่ขายในรูปแบบตางๆ กัน   บริษัทฯ ศึกษาและทดสอบความ
เปนไปได  ของการเปดสาขาในรูปแบบตางๆ  ดวยสวนผสมของสินคาหลากหลายที่นาสนใจ และบริการที่
ประทับใจ  ในทําเลที่แตกตาง  ที่มีความสะดวกรองรับการเปนจุดใหบริการรับสินคาและการชําระเงินใน
อนาคต  รวมถึงการพัฒนาการบริหารพื้นที่ขายใหมๆ อยางตอเนื่อง  โดยรวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ  ที่
เปนเจาของพื้นที่และเจาของสินคา  นอกจากนี้บริษัทฯ  ยังปรับปรุงรูปโฉมของสาขาเดิมใหดูทันสมัยมีสีสัน
สดใส  เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคใหมากที่สุด  ขณะเดียวกันก็ตองการใหผูบริโภคไดรับ
ความสะดวกในการซื้อมากที่สุด   

4. การปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานดานระบบส่ือสาร และระบบสารสนเทศ   บริษัทฯ ไดลงทุนอยาง
ตอเนื่องในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  ทั้งดานฮารดแวรและซอฟตแวรของทั้งองคกร  โดยเฉพาะอยางย่ิง
ตั้งแตกลางป พ.ศ. 2543  เปนตนมา  เพื่อลดข้ันตอน และเพิ่มความรวดเร็วในการส่ือสารระหวางหนวยงาน  
และระหวางพนักงานที่เกี่ยวของกัน  นอกจากนั้น  ตั้งแตกลางป พ.ศ. 2545  ไดจัดซื้อระบบสารสนเทศใหม
ทั้งระบบ  โดยมอบหมายให  บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ จํากัด  เปนผูดําเนินการปรับปรุงซอฟตแวร
และติดตั้ง  พรอมทั้งเตรียมการออกแบบและติดตั้งระบบส่ือสารระหวางสาขา  ศูนยกระจายสินคา  และ
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สํานักงานใหญ  เพื่อใหสามารถปรับปรุงการทํางานในสวนตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน  มีความ
นาเชื่อถือสูงข้ึน  รวดเร็วข้ึน  คาใชจายระยะยาวลดลง   สามารถติดตอส่ือสารแบบ online ไดตลอดเวลา  
และเพิ่มขีดความสามารถในการใหบริการไดดีข้ึน  ระบบสารสนเทศและระบบการติดตอส่ือสารใหมนี้  ไดเร่ิม
ทยอยติดตั้งและใชงานมาตั้งแตตนป พ.ศ. 2546  และมีการปรับปรุงซอฟตแวรเพื่อใหเหมาะสมกับธุรกิจ
เร่ือยมา  จนสามารถใชไดทั่วทั้งองคกรในปลายป พ.ศ. 2549  
ในป พ.ศ. 2551  บริษัทฯ เร่ิมโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศที่เรียกวา Business Intelligence  เพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการใหดีข้ึนอีก  และจะปรับปรุงระบบการทํางานรวมกับคูคา ที่เรียกวา EDI 
(Electronic Data Interchange) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานในธุรกิจหนังสือระหวางกันทั้งระบบใหดีข้ึน 
เม่ือบริษัทฯ มีสารสนเทศที่ถูกตอง  และรวดเร็ว  ผูบริหารสวนงานตางๆ จะสามารถใชขอมูลดังกลาวเพื่อ
พัฒนาจัดหาสินคาและบริการ  ที่ตรงตามความตองการของลูกคาใหไดเร็วที่สุด  และยังสามารถนําขอมูลมา
ปรับปรุงการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  โดยใหทุกข้ันตอนของกระบวนการทํางานเกิดคุณคาในงาน
อันจะสงผลใหเกิดการเพิ่มมูลคาสูงสุดแกผูมีสวนไดเสียทุกกลุมตั้งแตลูกคา  พนักงาน  ผูถือหุน  และสังคม 

5. การปรับปรุงระบบลดการสูญหาย  เนื่องจากปญหาสินคาสูญหาย เปนปญหาของธุรกิจคาปลีกใน
ภาพรวม  ซึ่งทําใหสภาพการทํากําไรลดลงอยางมีนัยสําคัญ  ในปลายป พ.ศ. 2549 บริษัทฯ จึงไดเร่ิมลงทุน
ติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) ที่สาขาของซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร และรานในครือขายทั้งหมด  ที่ศูนยกระจาย
สินคา และที่สํานักงานใหญ  รวมทั้งพัฒนาระบบติดตามจากสํานักงานใหญ  โดยจัดตั้งแผนก LPD (Lost 
Prevention Department) ข้ึนมาเม่ือตนป พ.ศ. 2550  เพื่อรับผิดชอบการวางมาตรการ  พัฒนาระบบงาน
และระบบการติดตาม  เพื่อลดการสูญหายลงใหไดอยางมีนัยสําคัญ  ระบบทั้งหมดนี้ติดตั้งเสร็จครบทุกสาขา
ในตนป พ.ศ. 2551  ซึ่งสงผลใหอัตราการสูญหายเม่ือเทียบกับยอดขายในป พ.ศ. 2551 ลดลงอยางมาก 

6. การพัฒนาระบบส่ังซ้ือสินคา  ระบบการกระจายสินคา  ระบบการคืนสินคา  และการเพิ่มขีด
ความสามารถของศูนยกระจายสินคา  เนื่องจากระบบเหลานี้เปนหัวใจของธุรกิจหนังสือ ที่จําเปนตอง
พัฒนาใหมีประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน  เพื่อลดการเสียโอกาสการขาย  ลดสินคาเสียหาย  เพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํากําไรของสาขา  และลดคาใชจายที่เกี่ยวของในระยะยาว ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีโครงการพฒนาระบบเหลานี้
อยางตอเนื่อง  โดยการใชฐานขอมูลทั้งหมดที่มี มาพัฒนาระบบชวยการตัดสินใจที่สําคัญในแตละข้ันตอนของ
งาน  และใชเทคโนโลยีมาชวยเพิ่มประสิทธิภาพ  โดยลดการทํางานซ้ําลง  ทํางานไดเร็วข้ึน และรองรับ
ปริมาณงานที่มากข้ึนได  

7. การปรับปรุงระบบการส่ือสารกับกลุมลูกคาเปาหมาย และระบบอินเทอรเน็ต   ตั้งแตป พ.ศ. 
2542  เปนตนมา  บริษัทฯ ตั้งหนวยงานข้ึนมาโดยเฉพาะพัฒนาเว็บไซต  www.se-ed.com เพื่อใชเปน
เคร่ืองมือที่สําคัญในอนาคต  ในการส่ือสารกับกลุมลูกคาเปาหมาย  การขยายฐานลูกคา  การเพิ่มบริการ
ใหมๆ  และรองรับระบบการซื้อขาย  และการใหบริการตางๆ ผานทางอินเทอรเน็ตในอนาคต  บริษัทฯ ได
พัฒนาระบบงานที่เกี่ยวของ  รวมทั้งพัฒนาระบบการสั่งซื้อหนังสือผานทางระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใหดี
ข้ึน  ปจจุบันเว็บไซต www.se-ed.com ไดรับความนิยมมากข้ึน โดยมีอัตราผูเขามาใชบริการมากที่สุดใน
ธุรกิจหนังสือตั้งแตไตรมาสที่ 4 ของป พ.ศ. 2551 เปนตนมา 
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นอกจากนั้น  ตั้งแตตนป พ.ศ. 2544  เปนตนมา  บริษัทฯ เร่ิมผลิตรายการโทรทัศนชื่อ  Book Variety  ซึ่ง
ขณะนี้ออกอากาศทาง TTV 1 Nation Channel  นับเปนอีกชองทางหนึ่งในการส่ือสารกับกลุมลูกคา
เปาหมาย 
ในปลายป พ.ศ. 2549 บริษัทฯ ไดจัดตั้งแผนก Multimedia Production  ข้ึนมาเพื่อพัฒนาระบบส่ือสาร
การตลาด  ที่เรียกวา  SE-ED Channel  เพื่อนําเสนอสินคาและบริการ  รวมถึงการสงเสริมการขายตางๆ 
ผานจอ LCD และระบบเสียงที่สาขาทั่วประเทศ  โดยการควบคุมจากสํานักงานใหญ  และไดเร่ิมทดสอบใช
งานในกลางป พ.ศ. 2550  ซึ่งสามารถติดตั้งและใชงานจริงไดหลังจากกลางป พ.ศ. 2551 และในป พ.ศ. 
2552 บริษัทยังมีโครงการพัฒนาระบบการสื่อสารอยางตอเนื่องเพื่อใหเปนชองทางการจัดจําหนายที่มี
ประสิทธิภาพ อยางย่ังยืนตอไป ระบบนี้ยังใชรองรับการพัฒนา และฝกอบรมพนักงานที่สาขาอีกดวย 

8. การปรับปรุงระบบการจัดการ  และการพัฒนาพนักงาน   บริษัทฯ ไดพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม
พนักงานในระดับตางๆ เพื่อใหทํางานไดดีข้ึน  และใหมีความสุขในการทํางานมากข้ึน  โดยจัดการฝกอบรม
ทางดานความรูที่จําเปนในการทํางานใหดีข้ึน ควบคูไปกับการพัฒนาจิตใจอยางตอเนื่องตลอดมา 

นอกจากนั้น  บริษัทฯ ไดพยายามพัฒนาระบบงาน  โดยเร่ิมตนทบทวนระบบงานทั้งหมด  พัฒนาความมี
สวนรวมของพนักงาน  และใหไดคุณภาพของการใหบริการที่ดีข้ึนเร่ือยๆ และยังไดนําเอาเคร่ืองมือทางการ
จัดการที่สําคัญ  เชน  Balanced Scorecard  มาเชื่อมโยงเพื่อพัฒนาระบบงาน  และพัฒนาเคร่ืองชี้วัดตางๆ 
เพื่อนําไปสูความเปนเลิศในแตละกระบวนการที่สําคัญตอการอยูรอด  การเติบโต  การแขงขัน  และการ
ใหบริการ  ที่จะทําใหลูกคาและคูคาประทับใจ  เพื่อใหแนใจวาบริษัทฯ จะสามารถรักษา  และพัฒนาความ
เปนผูนําในธุรกิจแตละสวนที่บริษัทฯ ดําเนนิงานอยู  ไดอยางตอเนื่องในระยะยาว 

9. พัฒนาระบบ PDA Scanner เพ่ือใชในการรับ-คืนสินคา และการนับสินคาที่สาขา  บริษัทฯ ไดทํา
การพัฒนาซอฟตแวรบนเคร่ือง PDA ที่มี Barcode Scanner ใหสามารถใชงานรับ-คืนสินคา รวมถึงการนับ
สินคาที่สาขา เพื่อความสะดวกในการทํางาน โดยเคร่ืองนี้จะทํางานรวมกับระบบ i-Pos ซึ่งเปนระบบ
คอมพิวเตอรชวยงานขายของสาขาที่บริษัทฯ พัฒนาข้ึนเอง ผาน Wireless LAN โดยตรง และสงผานขอมูลไป
ยังสํานักงานใหญ และศูนยกระจายสินคาโดยอัตโนมัติ  ซึ่งจะชวยลดข้ันตอนและภาระการทํางานของ
พนักงาน และชวยลดโอกาสการผิดพลาดตางๆ ไดดีข้ึน  

10. พัฒนาระบบคอมพิวเตอรสํารองขอมูล  ปจจุบัน บริษัทฯ กําลังอยูในชวงของการพัฒนาและทดสอบระบบ 
Fail Over และ Disater Site เพื่อรองรับสถานการณฉุกเฉินที่อาจเกิดปญหากับระบบ ERP (Enterprise 
Resource Planning)  ของบริษัทฯ และระบบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ โดยระบบจะตองพรอมทํางานแทนที่ไดภายใน
เวลาไมเกิน 10 นาที  และพรอมจะยายที่ทํางานบางสวนเพื่อทํางานตอไดไมวาจะเกิดปญหาใดกับอาคาร
สํานักงานใหญ หรือศูนยกระจายสินคา  รวมทั้งใหสาขาสามารถทํางานการขายไดตลอดเวลาไมวา
ระบบส่ือสารกับสํานักงานใหญ และศูนยกระจายสินคาจะขัดของอยางไร  เพื่อใหแนใจวากระบวนการทํางานที่
สําคัญจะยังคงทํางานตอเนื่องไดโดยไมสะดุด  
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5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 
มูลคาทางบัญชีสุทธิของที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสิทธิการเชาของบริษัทฯ ณ วันส้ินป มีรายละเอียดดังนี้ 

(หนวย : ลานบาท) 

มูลคาตามบัญชีสุทธิ 
ภาระคํ้าประกัน 

การกูเงิน ประเภททรัพยสิน 
ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

31/12/51 31/12/50 31/12/49 31/12/51 31/12/50 31/12/49 
ที่ดิน เจาของ 26.10 26.10 26.10 - - - 
อาคาร  เจาของ 7.68 8.67 9.66 - - - 

คาตกแตงอาคาร เจาของ 97.74 75.53 73.66 - - - 

เคร่ืองใชสํานักงาน เจาของ 173.52 159.01 149.26 - - - 
ยานพาหนะ เจาของ 14.56 7.49 4.18 - - - 
งานระหวางกอสราง เจาของ 25.63 11.83 1.21 - - - 
สิทธิการเชา สิทธิการใชพื้นที ่ 129.12 141.73 154.29 - - - 

รวม 474.35 430.36 418.36  - - 

5.1  สินทรัพยของบริษัทฯ   ที่สําคัญประกอบดวย  ที่ดิน  อาคาร  อุปกรณ  และสิทธิการเชา  ซึ่งมี
รายละเอียดดังตอไปนี ้

1. บริษัทฯ มีสัญญาเชาสํานักงาน  หองพักสินคา  และสัญญาบริการ  ที่อาคารเนชั่นทาวเวอร  ซึ่ง
สัญญาเชาทั้งหมดมีอายุ 3 ป โดยอายุสัญญาคงเหลือประมาณ 1 ป 2 เดือน และมีสิทธิตอสัญญา
ไดอีก 3 ป 

2. บริษัทฯ มีสัญญาเชาคลังสินคา (ถนนกิ่งแกว) จํานวน 3 ฉบับ  โดยสัญญาเชามีอายุ 3 ป 2 ฉบับ 
และ สัญญาเชามีอายุ 12 ป 9 เดือน 1 ฉบับ โดยเร่ิมตั้งแตวันที่ 1 มกราคม  พ.ศ. 2549  ถึงวันที่ 
14 มิถุนายน  พ.ศ. 2552 และเร่ิมตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 
2564 ตามลําดับ และมีสิทธิตอสัญญาไดอีก 3 ป  เพื่อใชเปนศูนยกระจายสินคาและคลังสินคาของ
บริษัทฯ 

3. บริษัทฯ มีสัญญาเชาพื้นที่เพื่อเปนที่ตั้งสาขารวมทั้งส้ิน 283 สาขา  ซึ่งสัญญาดังกลาว  จะมีอายุ
สัญญาเชาอยูระหวาง 1 ป ถึง 12 ป  โดยมีอายุสัญญาคงเหลือสูงสุดประมาณ 6 ป โดยทั่วไป 
บริษัทฯ มีการทําสัญญาชําระคาเชาพื้นที่ 2 ลักษณะ  คือ  คิดคาเชาจากอัตรารอยละของมูลคา
ขายของแตละสาขา  ซึ่งอัตรารอยละดังกลาวข้ึนอยูกับขอตกลงในสัญญาที่ตกลงระหวางกัน  และ
คิดคาเชาในอัตราคงที่ 

4. ปจจุบันบริษัทฯ มีสัญญาสิทธิการเชาในศูนยการคา  เพื่อประกอบธุรกิจรานหนังสือซีเอ็ดบุคเซน็
เตอร รวม 13 แหง  โดยมีอายุตามสัญญาอยูระหวาง 15 ป 8 เดือน ถึง 30 ป และอายุสัญญา
คงเหลือประมาณ 2 ป 8 เดือน ถึง 18 ป มูลคาสิทธิการเชาสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2551  
เทากับ 129.12 ลานบาท   
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5.2  สินทรัพยไมมีตัวตนของบริษัทฯ   สินทรัพยที่ไมมีตัวตนที่สําคัญคือ  ลิขสิทธ์ิในการจัดพิมพ
หนังสือเพื่อจําหนาย  ซึ่งบริษัทฯ จะทําสัญญาการขอใชลิขสิทธ์ิกับเจาของลิขสิทธ์ิโดยตรง  โดยทั่วไป บริษัทฯ จะ
ไดรับอนญุาตใหใชลิขสิทธ์ิเพื่อจัดพิมพและจัดจําหนายแตเพียงผูเดียว  มีกําหนดเวลา 3 ป  หรือจนกวาจะขาย
หนังสือตามจํานวนที่ไดรับอนญุาตใหพิมพหมด  และสามารถขอพิมพเพิ่มเติมได  ซึ่งอายุสัญญาจะไดรับการตอ
อายุออกไปอีก 3 ปโดยอัตโนมัติ  ปจจุบัน บริษัทฯ มีสัญญาการใชลิขสิทธ์ิทั้งในประเทศและตางประเทศ ดังตอไปนี ้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2551 

ประเภทสัญญา จํานวน (ฉบับ) 

จํานวนสัญญาลิขสิทธิ์ในประเทศ 1,484 

จํานวนสัญญาลิขสิทธิ์ตางประเทศ 1,424 

5.3  นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมของบริษัทฯ 

นโยบายการลงทุน   นอกเหนือจากธุรกิจหลักแลว  บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจที่มีความ
ตอเนื่องกับธุรกิจหลัก  หรือธุรกิจสนับสนุนที่เกื้อหนุนการดําเนินงานของบริษัทฯ   และสอดคลองกับวัตถุประสงค
หลักที่จะเอ้ืออํานวยตอการศึกษาหาความรู  เพื่อพัฒนาความรูความสามารถของคนไทย ในสาขาที่จําเปนตอการ
พัฒนาประเทศ  และสรางโอกาสในการขยายธุรกิจโดยใหผลตอบแทนระยะยาวที่เหมาะสมแกบริษัทฯ 

การควบคุมดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวม  บริษัทฯ มีบริษัทยอย 1 บริษัท คือ บริษทั ซีเอ็ดบุค- 
เซ็นเตอร จํากัด  จัดตั้งข้ึนเม่ือวันที่ 11 พฤษภาคม  พ.ศ. 2544  โดยการจัดตั้งบริษัท  ซีเอ็ดบุคเซน็เตอร จํากัด   
มีวัตถุประสงคเพื่อปองกันการนําชื่อของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรไปลอกเลียนแบบเทานั้น 

บริษัทฯ มีบริษัทรวม 2 บริษัท  คือ   

1. บริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด  บริษัทฯ ไดสงกรรมการ 1 ทานเขาเปนกรรมการของบริษัทรวมดังกลาว  คือ  
นายทนง  โชติสรยุทธ   เปนกรรมการ  

2. บริษัท เพลินพัฒน จํากัด  บริษัทฯ ไดสงกรรมการ 2 ทานเขาเปนกรรมการ  และกรรมการบริหารของบริษัท
รวมดังกลาว ดังนี ้

ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 
1.  นายทนง  โชติสรยุทธ กรรมการและกรรมการบริหาร 
2.  นายวิบูลยศักดิ์  อุดมวนิช กรรมการบริหาร 
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6. โครงการในอนาคต 

บริษัทฯ มีนโยบายจะทําใหคนไทยหาความรูไดงายข้ึน  และสะดวกข้ึนในรูปแบบตางๆ กัน ขณะเดียวกัน  
ก็พยายามปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการ และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหดีข้ึนดวย  เพื่อสราง
ผลตอบแทนในระยะยาวที่เหมาะสมแกผูถือหุน 

ดังนั้น  นอกจากการปรับปรุงระบบงาน  ระบบสารสนเทศ  ระบบการส่ือสารระหวางสาขา ศูนยกระจาย
สินคา และสํานักงานใหญ การพัฒนาบุคลากร  การพัฒนาตัวชี้วัด  เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการทํางานและ
การมีสวนรวม  การกําหนดทิศทางเพื่อผลิตและจัดจําหนาย เฉพาะสินคาที่มีความตองการของตลาด เพียงพอที่จะ
ทํากําไรที่เหมาะสมไดในระยะยาวแลว บริษัทฯ ยังมีโครงการที่สําคัญที่จะดําเนินงานในอนาคตเพิ่มข้ึน ดังนี ้

• การขยายสาขารานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรอยางตอเนื่อง บริษัทฯ คาดวาจะเปดสาขาของซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  
และรานเครือขายในรูปแบบตางๆ กัน  เพิ่มข้ึนไมนอยกวา 20 สาขาในป พ.ศ. 2552 เพื่อใหกลุมเปาหมายตาม
ชุมชนตางๆ ไดมีโอกาสหาซื้อหนังสือไดสะดวกมากข้ึน  มีพื้นที่ทางการตลาดครอบคลุมมากข้ึน โดยเฉพาะใน
พื้นที่ยุทธศาสตร  เพื่อตอบสนองความตองการในการอานหนังสือของคนไทยที่ยังคงเติบโตอยางตอเนื่อง  และ
สอดคลองกับการขยายตัวของชุมชน   

• การเพ่ิมความหลากหลายของสินคา  การปรับรูปโฉมใหม  และการเพิ่มขีดความสามารถในการ
ใหบริการของสาขาอยางตอเนื่อง  เพื่อปรับปรุงรานหนังสือซีเอ็ดบุคเซน็เตอร และเครือขาย ที่มีอยูเดิม  
ใหมีสินคาหลากหลายที่นาสนใจมากข้ึน มีสวนผสมของสินคาที่เหมาะสมมากข้ึน  และสามารถใหบริการ
ตอบสนองความตองการของลูกคามากข้ึน การปรับปรุงสาขานี้  ครอบคลุมถึงการปรับขยาย หรือ ลดพื้นที่ หรือ
ยายทําเล  การตกแตงรานใหมในบางสาขา เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของแตละชุมชนมากย่ิงข้ึน เพื่อ
ทําให  บริษัทฯ ยังมีความสามารถในการแขงขัน  และทําใหยอดขายในสาขาเดิมมีการเติบโตอยางตอเนื่อง 

• การพัฒนาระบบการกระจายสินคา  ระบบส่ังซ้ือสินคา  ระบบการคืนสินคา  และการเพิ่มขีด
ความสามารถของศูนยกระจายสินคา  เนื่องจากระบบเหลานี้เปนหัวใจของธุรกิจหนังสือ ที่จําเปนตอง
พัฒนาใหมีประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน  เพื่อลดการเสียโอกาสการขาย  ลดสินคาเสียหาย  เพิ่มประสิทธิภาพการทํา
กําไร  และลดคาใชจายที่เกี่ยวของในระยะยาว ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีโครงการพัฒนาระบบเหลานี้อยางตอเนื่อง  
โดยการใชฐานขอมูลทั้งหมดที่มี มาพัฒนาระบบชวยการตัดสินใจที่สําคัญในแตละข้ันตอนของงาน  และใช
เทคโนโลยีตางๆ มาชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหไดรวดเร็วข้ึน  ใชคนนอยลง  และลดการผิดพลาดให
นอยลง     

• โครงการผลิตหนังสืออานนอกเวลาภาษาอังกฤษ   เพื่อเพิ่มทักษะการอานภาษาอังกฤษ ใหนักเรียน
ไทยมากข้ึนกวาเดิม  โดยการรวมมือกับสํานักพิมพช้ันนําของโลกหลายแหง ในการผลติหนังสืออาน
นอกเวลาภาษาองักฤษ ที่มเีน้ือหา และการนําเสนอ ที่อานไดสนุก  อานไดเร็วข้ึน  และเพื่อเปนการ
กระตุนใหสามารถอานเองไดมากข้ึน  
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• โครงการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม และการจัดกิจกรรม จากการที่บริษัทฯ ไดดําเนินการสรางศูนย
การเรียนรู SE-ED Learning Center  หรือ SLC แหงแรกข้ึน บนพื้นที่ประมาณ 600 ตารางเมตร  ที่อาคาร
จัตุรัสจามจุรี  ซึ่งเปนอาคารของสํานักงานทรัพยสินแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  และไดเปดดําเนินการเม่ือ
กลางป พ.ศ. 2551 เปนตนมา  เพื่อเปนการตอยอดองคความรูและใหความรวมมือกับเยาวชน  ผูประกอบ
วิชาชีพเฉพาะทาง  และผูสนใจทั่วไป บริษัทฯ จึงมีโครงการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม และการจัดกิจกรรม
ใหตรงกับความตองการของแตละกลุมใหมากที่สุด     

• โครงการพัฒนาระบบส่ือสารทางการตลาดที่เรียกวา SE-ED Channel   บริษัทฯ มีโครงการพัฒนา
ระบบส่ือสารการตลาด ที่สาขาของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร และเครือขาย  เพื่อชวยใหสามารถประชาสัมพันธ
กิจกรรม และสินคาที่นาสนใจ ใหลูกคาทราบ  โดยผานระบบเสียง และระบบภาพผานจอ LCD ที่แตละสาขา  
โดยการควบคุมจากสํานักงานใหญโดยอัตโนมัติ  รวมทั้งจะใชในการฝกอบรม และส่ือสาร กับพนักงานสาขา ให
มีความรูความสามารถ  มีทักษะเพียงพอที่จะตอบสนองและสรางความพึงพอใจสูงสุดใหแกลูกคา  และมี
บรรยากาศการมีสวนรวมในการทํางาน  ในป พ.ศ. 2551 บริษัทฯ สามารถติดตั้งจอ LCD ที่สาขารวมทั้งส้ิน
จํานวน 116 สาขา และในป พ.ศ. 2552 คาดวาจะติดตั้งและพัฒนาระบบตอไปอีก 11 สาขา  และจะพัฒนา
รูปแบบการนําเสนอใหเปนเคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาดที่มีประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน  

• การพัฒนาระบบส่ังซ้ือสินคาดวยระบบ EDI  บริษัทฯ มีแผนงานที่จะพัฒนาระบบการสั่งซื้อสินคาผาน
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ที่เรียกวา EDI (Electronic Data Interchange) เชื่อมโยงกับซัพพลายเออร และกับราน
หนังสืออ่ืน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ลดข้ันตอนทีไ่มจําเปน  และตอบสนองตอความตองการ
ของคูคาไดอยางพึงพอใจ  โดยบริษัทฯ จะเปนแกนกลางในการประสานงานรวมกันระหวางสํานักพิมพ  ผูจัด
จําหนายหนังสือ และรานหนังสือ  พัฒนาระบบการสั่งซื้อของธุรกิจหนังสือในประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงข้ึนในภาพรวม 
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7.  ขอพิพาททางกฎหมาย 

ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 บริษัทฯ และบริษัทยอย  ไมมีขอพิพาททางกฎหมายที่อาจสงผลกระทบ
ดานลบตอสินทรัพยของบริษัทฯ และบริษัทยอย  ที่มีจํานวนสูงกวารอยละ 5  ของสัดสวนของผูถือหุน  และมี
ผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ 
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8. โครงสรางเงินทุน 

8.1  หลักทรัพยของบริษัทฯ 

หนวย : บาท 
 2551 2550 2549 
ทุนจดทะเบียน   328,345,090.00** 328,345,090.00** 348,128,690.00 
ราคาตามมูลคา  1.00 1.00 1.00 

ทุนเรียกชําระแลว :    
   ทุนเรียกชาํระแลว ณ วันตนงวด 323,765,330.00 332,894,970.00 322,135,910.00 
   กรรมการและพนักงานใชสิทธิซื้อหุนสามัญระหวางงวด 155,800.00 10,653,960.00 8,229,450.00 
   ผูถือหุนรายเดิมใชสิทธิซื้อหุนสามัญระหวางงวด - - 2,529,610.00 
   ลดทุนโดยการตัดหุนซื้อคืน  (19,783,600.00)** - 
   ทุนเรียกชาํระแลว ณ วันส้ินงวด 323,921,130.00 323,765,330.00 332,894,970.00 

สวนเกินมูลคาหุน :    
   สวนเกินมูลคาหุน ณ วันตนงวด 149,420,557.75 149,420,557.75 147,776,311.25 
   เพิ่มขึน้จากผูถือหุนรายเดิมใชสิทธิซื้อหุนสามัญระหวางงวด - - 1,644,246.50 
   สวนเกินมูลคาหุน ณ วันส้ินงวด 149,420,557.75 149,420,557.75 149,420,557.75 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ : 
สําหรับกรรมการ 
พนักงาน และผูรับ
ชวงซ้ือหลักทรัพย 

สําหรับผูถือหุน
รายเดิม  

จํานวนที่ออก (หนวย) 31,648,000 105,493,430 
จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิที่มีผูมาใชสิทธิในป พ.ศ. 2546 (หนวย) (2,873,190) (41,210,680) 
จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิที่มีผูมาใชสิทธิในป พ.ศ. 2547 (หนวย) (2,836,410) (56,244,760) 
จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิที่มีผูมาใชสิทธิในป พ.ศ. 2548 (หนวย) (2,772,240) (5,211,500) 
จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิที่มีผูมาใชสิทธิในป พ.ศ. 2549 (หนวย) (8,229,450) (2,529,610) 
จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิที่มีผูมาใชสิทธิในป พ.ศ. 2550 (หนวย) (10,653,960) - 
จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิที่มีผูมาใชสิทธิในป พ.ศ. 2551 (หนวย) (155,800) - 
จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิที่ยังไมมีผูมาใชสิทธิ ณ 31 ธ.ค. พ.ศ. 2551 (หนวย) 4,126,950 296,880 

ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2546  เม่ือวันที่ 23 เมษายน  พ.ศ. 2546  ไดมีมติอนุมัติให
เปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุน  (การแตกมูลคาหุน)  จากเดิมมูลคาหุนละ 10 บาท  เปนมูลคาหุนละ 1 บาท  
โดยบริษัทฯ ไดดําเนนิการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยแลว เม่ือวันที่ 22 พฤษภาคม  พ.ศ. 2546 

สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุน  ทําใหใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกตามมติการประชุมผูถือ
หุนคร้ังที่ 1/2544  เม่ือวันที่ 30 เมษายน  พ.ศ. 2544  สําหรับผูถือหุนรายเดิม แตกเปน 105,493,430 หนวย  
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สําหรับกรรมการ  พนักงาน  และผูรับชวงซื้อหลักทรัพย แตกเปน 31,648,000 หนวย  และราคาการใชสิทธิของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับผูถือหุนรายเดิม  จากเดิม 16.50 บาทตอหนวย  เปลี่ยนเปน 1.65 บาทตอหนวย โดย
ใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับผูถือหุนรายเดิมหมดสิทธิแปลงสภาพแลว เม่ือวันที่ 15 ธันวาคม  พ.ศ. 2549 และ
สําหรับกรรมการ  พนักงาน  และผูรับชวงซื้อหลักทรัพย  จากเดิม 10 บาทตอหนวย  เปลี่ยนเปน 1 บาทตอหนวย  

ในป พ.ศ. 2551 บริษัทฯ ไดเปดใหกรรมการและพนักงานใชสิทธิซื้อหุนสามัญ เปนคร้ังสุดทายเม่ือในวันที่ 
14 มกราคม พ.ศ. 2551 รวมจํานวน 155,800 หนวย คงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมไดใชสิทธิ จํานวน 
4,126,950 หนวย โดยสวนใหญเปนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไมไดจัดสรรจํานวน 3,943,610 หนวย  ซึ่งใบสําคัญแสดง
สิทธิทั้งหมดไดหมดอายุแลวเม่ือวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2551 

** ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2547  เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2547  ไดมีมติให
บริษัทฯ ซื้อหุนคืน  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการบริหารทางการเงิน  เนื่องจากบริษัทฯ มีสภาพคลองสวนเกิน  
จํานวน 19,783,600 หุน (มูลคารวม 122.64 ลานบาท  ราคาซื้อหุนคืนเฉลี่ย 6.20 บาทตอหุน) ซึ่งตาม
กฎกระทรวงวาดวยเร่ือง  “กําหนดหลักเกณฑและวิธีการวาดวยการซื้อหุนคืน การจําหนายหุนที่ซื้อคืนและการตัด
หุนที่ซื้อคืนของบริษัท” กําหนดใหบริษัทฯ ตองจําหนายหุนทีซ่ื้อคืนใหเสร็จส้ินภายใน 3 ป นับจากการซื้อหุนคืน
เสร็จส้ิน โดยครบกําหนดในวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2550  ซึ่งบริษัทฯ ไมสามารถทําการขายหุนที่ซื้อคืนไดตาม
เง่ือนไขของมติที่ประชุมคณะกรรมการ  ดังนั้นเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎกระทรวง ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 4/2550 วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2550 จึงมีมติอนุมัติการลดทุนโดยวิธีตัดหุนที่ซื้อคืน 
จํานวน 19,783,600 หุน  สงผลใหทุนจดทะเบียนของบริษัท คงเหลือ 328,345,090 หุน โดยบริษัทฯ ไดทําการจด
ทะเบียนลดทุน ในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2550   

 จํานวนหุน และผลกระทบตอสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนจาก Thai Trust Fund หรือ 
NVDR   NVDR (Non-Voting Depository Receipt)  คือ  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิง
ไทย  ออกโดย  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด  (Thai NVDR Company Limited)  ซึ่งเปนบริษัทยอยที่ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยจัดตั้งข้ึน  โดย NVDR  มีลักษณะเปนหลักทรัพยจดทะเบียนโดยอัตโนมัติ  (Automatic 
List)  วัตถุประสงคหลักของ  NVDR  คือชวยกระตุนการลงทุน  โดยผูลงทุนตางประเทศสามารถลงทุนในหุน
สามัญของบริษัทได  โดยไมมีขอจํากัดในเร่ืองเพดานการถือครองหลักทรัพยของชาวตางชาติ  (Foreign Limit)  
และไดรับสิทธิประโยชนทางการเงิน  เชน  เงินปนผล  สิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุน  เชนเดียวกับการลงทุนในหุนทุน
ของบริษัทฯ  นอกจากนี้  NVDR  ยังชวยขจัดปญหาของผูลงทุนสถาบันตางประเทศบางประเทศ  ที่ไมสามารถ
ลงทุนในหนวยลงทุน  ซึ่งรวมถึงหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนซึ่งเปนคนตางดาว  (Thai Trust Fund : 
TTF)  ได  ทั้งนี้  ผูถือ  NVDR  จะไมมีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมของบริษัทฯ (Non-Voting Rights) อยางไร
ก็ตาม  ถึงแมวา NVDR จะออกมาเพื่อสงเสริมการลงทุนของผูลงทุนชาวตางประเทศ  แตก็อนุญาตใหนักลงทนุ
ไทยสามารถลงทุนใน NVDR ได 

จากการรายงานขอมูลการออก  NVDR  ในเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  พบวา  ณ วันที่ 
28 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2551 หุนสามัญของบริษัท  ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)  ที่ออกเปน  NVDR  มีจํานวน 
3,634,750 หุน  หรือคิดเปนรอยละ 1.12 ของจํานวนหุนที่ชําระเต็มมูลคาแลวทั้งหมด  คือ 323,921,130 หุน  
จํานวนหุนสามัญที่อยูใน  NDVR  ไมสามารถใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุน  ยกเวนกรณีการใชสิทธิออก
เสียง  เพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุนออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 
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8.2  ผูถือหุนรายใหญ 
(ก) รายชื่อกลุมผูถือหุนที่ถือหุนสูงสุด 10 รายแรก  โดยรวมจํานวนหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของตามมาตรา 258  แหง

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย พ.ศ. 2535 และผูถือหุนที่อยูภายใตมาตราดังกลาว  ณ วันที่ 28 
พฤศจิกายน  พ.ศ. 2551 (วันปดสมุดทะเบียนคร้ังลาสุดของบริษัทฯ)  มีดังนี้  

ลําดับที่ ช่ือผูถือหุน จํานวนหุน 
% ของทุน 
ที่ชําระแลว 

1 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD  43,000,000  13.27 
2 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากัด (มหาชน)   42,422,200  13.10 
3 นายฤทธิ ์ธีระโกเมน  23,008,782  7.10 
4 นายทนง โชติสรยุทธ  14,849,742  4.58 
5 นายยนื ภูวรวรรณ  13,174,940  4.07 
6 นายพงษศักดิ ์ศิวะภัทรกําพล  10,850,842  3.35 
7 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)  10,764,500  3.32 
8 RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED    7,184,100  2.22 
9 นายไพรัช สิฏฐกุล   6,405,166  1.98 
10 กองทุนเปด หุนระยะยาวอยุธยาปนผล   5,778,800  1.78 

รวม 177,439,072 54.78 

หมายเหตุ   ทุนท่ีออกและเรียกชําระแลว ณ วันท่ี 28 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2551 เทากับ 323,921,130 บาท 
                 ผูลงทุนสามารถดูขอมูลผูถือหุนท่ีเปนปจจุบันไดจาก Website ของบริษัทฯ  กอนการประชุมผูถือหุนประจําป 

                   บริษัทฯ  มีผูถือหุนสามัญ  (SE-ED) ที่ถือผาน บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด จํานวน 3,634,750 หุน หรือ 
1.12% ของทุนที่ชําระแลว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ลําดับที ่ ชื่อผูถือหุน จํานวนหุน 
สัดสวน 

(%) 
1 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 1,317,700 36.25 
2 DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD 600,000 16.51 
3 MR. KUCKENBECKER, FRED JAMES 550,500 15.15 
4 KIM ENG SECURITIES PTE. LTD. 263,000 7.24 
5 MR. ADAM REUTERSKIOLD ARNBACK 146,900 4.04 
6 NOMURA SINGAPORE LIMITED-CUSTOMER 

SEGREGATED ACCOUNT 
132,900 3.66 

7 PHILLIP SECURITIES PTE LTD. 82,900 2.28 
8 HANS ULRICH LUTHER 60,000 1.65 
9 MR. KATSUMI SATA 50,000 1.37 
10 นางอิงควรรณ มิลเลอร-สเตอรริง 50,000 1.37 
11 MR. GUNTER FALTIN 49,300 1.36 
12 HANS ULRICH LUTHER 31,400 0.86 
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ลําดับที ่ ชื่อผูถือหุน จํานวนหุน 
สัดสวน 

(%) 
13 MR. BRENT LEE BARGMANN 30,000 0.83 
14 MR. PETER MCGUINNESS JEFFREYS 20,000 0.55 
15 MR. BARRY JAMES ARMSTRONG 18,300 0.5 
16 ผูถือหุนรายยอย 231,850 6.38 

รวม 3,634,750 100 
ขอมูลจาก : http://www.set.or.th/set/nvdr/nvdrholder.do?symbol=SE-ED&language=en&country=US 

 

การกระจายการถือหุน  
การกระจายการถือหุน ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 (วันปดสมุดทะเบียนคร้ังลาสุดของบริษัทฯ) 

 

ณ วันปดสมุดทะเบียนดังกลาว  มีผูถือหลักทรัพยสัญชาติไทยจํานวน 2,604 ราย  รวมจํานวน 264,806,060 
หุน  (81.75%)  ซึ่งแบงเปนนติิบุคคลจํานวน 34 ราย  และบุคคลธรรมดาจํานวน 2,570 ราย  และมีผูถือ
หลักทรัพยตางดาว จํานวน 21 ราย  รวมจํานวน 59,115,070 หุน  คิดเปน (18.25%)  แบงเปนนิติบุคคล
จํานวน 10 ราย  และบุคคลธรรมดา จํานวน 11 ราย  

(ข) รายชื่อผูถือหุนรายใหญโดยพฤติการณมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการจัดการ  หรือการดําเนินงานของ
บริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ มีเพียง 1 ราย  คือ  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากัด (มหาชน) 

(ค) รายชื่อผูถือหุนที่แทจริงของ  HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd.  คือ  Mr. Edward  Philip Burke  
เปนชาวอังกฤษ  

การถือครองหลักทรัพย 

บุคคลธรรมดา นิติบุคคล 
รวม 

รายการ 
จํานวน
ราย  

จํานวน 
หุน % จํานวน

ราย  
จํานวน 
หุน % จํานวน

ราย  
จํานวน 
หุน % 

ผูถือหลักทรัพยสัญชาติไทย 2,570 194,561,076 60.06 34 70,244,984 21.69  2,604 264,806,060 81.75 

ผูถือหลักทรัพยสัญชาตติางดาว 11 1,907,070 0.59 10 57,208,000 17.66  21 59,115,070 18.25 

รวม 2,581 196,468,146 60.65 44 127,452,984 39.35  2,625 323,921,130 100.00 
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8.3  นโยบายการจายเงินปนผล    

          บริษัทฯ  มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 50  ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิตบิุคคลของ   
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย  โดยเสนอใหมีการจายเงินปนผลประจําป  ในการประชุมสามัญผูถือ
หุนประจําปถัดจากปที่ดําเนินการ  เวนแตเปนการจายเงินปนผลระหวางกาล  คณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจ
อนุมัติการจายเงินปนผลได  และรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบในการประชุมผูถือหุนคร้ังถัดไป 

การจายเงินปนผลของบริษัทฯ ในชวงระยะเวลา 3 ปที่ผานมา  มีดังนี้ 

การจายเงินปนผล 
จากผลการดําเนินงาน 

วันที่จาย 
เงินปนผล 

จายเงินปน
ผล 

หุนละ (บาท) 

กําไรสุทธิ 
(พันบาท) 

อัตรารอยละ 
เงินปนผลตอ
กําไรสุทธิ 

สําหรับป พ.ศ. 2551 :     

  - สําหรับไตรมาส 1 ป พ.ศ. 2551 6 มิ.ย. 51 0.10 52,985 61.13 

  - สําหรับไตรมาส 2 ป พ.ศ. 2551 5 ก.ย. 51 0.10 56,842 56.99 

  - สําหรับไตรมาส 3 ป พ.ศ. 2551 11 ธ.ค. 51 0.10 46,610 69.50 

  - สําหรับไตรมาส 4 ป พ.ศ. 2551 28 พ.ค. 52 0.29* 38,195 245.94 

 รวมสําหรับป พ.ศ. 2551  0.59 194,632 98.19 

สําหรับป พ.ศ. 2550 :     

  - สําหรับไตรมาส 1 ป พ.ศ. 2550 8 มิ.ย. 50 0.10 32,691 98.98 

  - สําหรับไตรมาส 2 ป พ.ศ. 2550 6 ก.ย. 50 0.10 36,178 89.48 

  - สําหรับไตรมาส 3 ป พ.ศ. 2550 11 ธ.ค. 50 0.10 60,387 53.61 

  - สําหรับไตรมาส 4 ป พ.ศ. 2550 28 พ.ค. 51 0.26 54,544 154.41 

รวมสําหรับป พ.ศ. 2550  0.56 183,800 98.65 

สําหรับป พ.ศ. 2549 :     

  - สําหรับไตรมาส 1 ป พ.ศ. 2549   9 มิ.ย. 49 0.10 33,363 93.32 

  - สําหรับไตรมาส 2 ป พ.ศ. 2549 11 ก.ย. 49 0.10 49,668 62.79 

  - สําหรับไตรมาส 3 ป พ.ศ. 2549   8 ธ.ค. 49 0.10 58,728 53.07 

  - สําหรับไตรมาส 4 ป พ.ศ. 2549 23 พ.ค. 50 0.30 67,432 143.96 

รวมสําหรับป พ.ศ. 2549  0.60 209,191 91.09 
หมายเหตุ *  เปนอัตราเงินปนผลที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยยังรอการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญประจําป  

พ.ศ. 2552  ในวันท่ี 29 เมษายน  พ.ศ. 2552 และคํานวณจากจํานวนหุนสามัญ ณ วันท่ี 28 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2551 
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9. การจัดการ 

9.1  โครงสรางการจัดการ   โครงสรางกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการจํานวน 3 ชุด  
ไดแก  คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  ซึ่งมี
อํานาจหนาที่ดังนี้ 

(ก) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาที่วางนโยบาย  กลยุทธ  และวิสัยทัศนตางๆ รวมทั้งใหคําปรึกษาใน
การดําเนินกิจการของบริษัทฯ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551  คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการ
ทั้งหมด 13 ทาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

หมายเหตุ:   (1)  คณะกรรมการบริษัทฯ  ไดมีมติแตงต้ังนายสาโรช  ลํ้าเลิศประเสริฐกุล เปนรองประธานกรรมการ ในวันท่ี 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 
(2)   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2551 กรรมการอิสระดังกลาว มีคุณสมบัติไมครบตามคุณสมบัติกรรมการอิสระ ท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ 

ไดกําหนดเม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 โดยกรรมการอิสระดังกลาวยังคงเปนกรรมการอิสระไปจนกวาจะครบวาระ 

ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง ประเภทกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง 
1.  นายสมบูรณ  ชินสวนานนท ประธานกรรมการ  กรรมการอิสระ 25 เม.ย. 2550 ถึงการประชุมใหญ

สามัญผูถือหุนประจําป พ.ศ. 2553 
2.  นายสาโรช  ลํ้าเลิศประเสริฐกุล ประธานกรรมการตรวจสอบและ  

รองประธานกรรมการ(1)  
กรรมการอิสระ 29 เม.ย. 2551 ถึงการประชุมใหญ

สามัญผูถือหุนประจําป พ.ศ. 2554 
3.  นายประวิทย  ตันติวศินชัย กรรมการตรวจสอบ  กรรมการอิสระ 29 เม.ย. 2551 ถึงการประชุมใหญ

สามัญผูถือหุนประจําป พ.ศ. 2554 
4.  นายไพรัช  สิฏฐกุล กรรมการตรวจสอบ  กรรมการอิสระ(2) 29 เม.ย. 2551 ถึงการประชุมใหญ

สามัญผูถือหุนประจําป พ.ศ. 2554 
5.  นายวัฒนา  เชียงกูล กรรมการ  กรรมการอิสระ(2) 25 เม.ย. 2550 ถึงการประชุมใหญ

สามัญผูถือหุนประจําป พ.ศ. 2553 
6.  นายวรสิทธิ์  โภคาชัยพัฒน กรรมการ กรรมการอิสระ 29 เม.ย. 2551 ถึงการประชุมใหญ

สามัญผูถือหุนประจําป พ.ศ. 2554 
7.  นายคเชนทร  เบญจกุล กรรมการ  กรรมการอิสระ 25 เม.ย. 2550 ถึงการประชุมใหญ

สามัญผูถือหุนประจําป พ.ศ. 2553 
8.  รศ. ยืน  ภูวรวรรณ กรรมการ กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 25 เม.ย. 2550 ถึงการประชุมใหญ

สามัญผูถือหุนประจําป พ.ศ. 2553 
9.  นายสุเมธ  ดํารงชัยธรรม กรรมการ กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 29 เม.ย. 2551 ถึงการประชุมใหญ

สามัญผูถือหุนประจําป พ.ศ. 2554 
10. นายยงศักดิ ์ เอกปรัชญาสกุล กรรมการ กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 29 เม.ย. 2551 ถึงการประชุมใหญ

สามัญผูถือหุนประจําป พ.ศ. 2554 
11. นายทนง  โชติสรยุทธ กรรมการ และกรรมการผูจัดการ  กรรมการที่เปนผูบริหาร 

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
26 เม.ย. 2549 ถึงการประชุมใหญ
สามัญผูถือหุนประจําป พ.ศ. 2552 

12. นายวิบูลยศักดิ์  อุดมวนิช กรรมการ และรองกรรมการ
ผูจัดการ และเลขานุการบริษัทฯ 

กรรมการที่เปนผูบริหาร 
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

26 เม.ย. 2549 ถึงการประชุมใหญ
สามัญผูถือหุนประจําป พ.ศ. 2552 

13. นายพงษศักดิ ์ ศิวะภัทรกําพล กรรมการ และรองกรรมการ
ผูจัดการ  

กรรมการที่เปนผูบริหาร 
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

26 เม.ย. 2549 ถึงการประชุมใหญ
สามัญผูถือหุนประจําป พ.ศ. 2552 
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การถือครองหลักทรัพยของคณะกรรมการบริษัทฯ  ในป พ.ศ. 2551 และ 2550  ตามมาตรา 258 แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย พ.ศ. 2535 และผูถือหุนที่อยูภายใตมาตราดังกลาว ดังนี้ 

จํานวนหุน 

ช่ือ-นามสกุล 
31 ธ.ค. 2551 31 ธ.ค. 2550 

จํานวนหุน เพ่ิม 
(ลด) ระหวางป 

(หุน) 

หมายเหต ุ

1.  นายสมบูรณ  ชินสวนานนท 155,842 155,842 -  

2.  นายสาโรช  ลํ้าเลิศประเสริฐกุล ไมมี ไมมี -  

3.  นายประวิทย  ตันติวศินชัย ไมมี ไมมี -  

4.  นายไพรัช  สิฏฐกุล 6,405,166 6,405,166 -  
5.  นายวัฒนา  เชียงกูล 5,216,992 5,216,992 -  

6.  นายวรสิทธิ์  โภคาชัยพัฒน ไมมี ไมมี -  

7.  นายคเชนทร  เบญจกุล 384,000 354,000 30,000   
8.  รศ. ยืน  ภูวรวรรณ 13,174,940 13,174,940 -  

9.  นายสุเมธ  ดํารงชัยธรรม ไมมี ไมมี -  

10. นายยงศักดิ ์ เอกปรัชญาสกุล ไมมี ไมมี -  
11. นายทนง  โชติสรยุทธ 14,849,742 14,849,742 - รวมจํานวนหุนของคูสมรส 

12. นายวิบูลยศักดิ์  อุดมวนิช 5,064,852 3,700,285 1,364,567   

13. นายพงษศักดิ ์ ศิวะภัทรกําพล 10,850,842 10,850,842 -  

กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ ประกอบดวย  กรรมการผูจัดการ  และรองกรรมการผูจัดการ ลง
ลายมือชื่อสองในสามและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ  

ขอบเขตหนาที่ และอํานาจการอนมุัติของคณะกรรมการบริษัทฯ   คณะกรรมการบริษัทฯ มี
ขอบเขตอํานาจหนาที่  ในการตัดสินใจและดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ  ดังตอไปนี ้
1. กําหนดวิสัยทัศน  ภารกิจ  และกลยุทธของบริษัทฯ  รวมถึงวัตถุประสงค  และเปาหมายทางการเงิน  เพื่อเพิ่ม

ความม่ันคงและผลประโยชนที่สมดุล  และย่ังยืนของทุกฝายที่เกี่ยวของ  รวมทั้งเพิ่มมูลคาของผูถือหุนอยาง
ตอเนื่อง 

2. ปฏิบัติตามกฎหมาย  ขอกําหนด  และระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ  ตลอดจนมติที่ประชุม
ของผูถือหุน  เพื่อรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ โดยมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจจะเกิดข้ึนกับ
ผูมีสวนไดเสียทุกกลุม   

3. กําหนดแนวทางการบริหาร  และจัดการความเสี่ยงอยางครอบคลุม  เพื่อใหกระบวนการบริหารความเสี่ยง
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
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4. จัดใหมีการจัดทํารายงานทางการเงิน  และการเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง  ชัดเจน  โปรงใส  นาเชื่อถือ  ตาม
กฎระเบียบของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

5. ดูแลใหมีชองทางการสื่อสารกับผูถือหุน  และผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ  อยางเหมาะสม 

6. ดูแลใหมีระบบหรือกลไกการจายคาตอบแทนผูบริหารระดับสูงที่เหมาะสม   เพื่อกอใหเกิดแรงจูงใจในการ
ทํางาน 

7. พิจารณาอนุมัติวงเงินเพื่อทําธุรกรรมทางการเงิน  เชน วงเงินเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย และวงเงินเพื่อการ
กูยืม  โดยมิใหอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนที่คณะกรรมการมีสวนไดเสีย   

เวนแตเร่ืองดังตอไปนี้  ซึ่งคณะกรรมการตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนดําเนินการ 

1. เร่ืองที่กฎหมายกําหนดใหตองใชมติที่ประชุมผูถือหุน 

2. การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน  ซึ่งมีมูลคาของรายการที่ตองขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนตามกฎระเบียบ  
หรือประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  เกี่ยวกับเร่ืองรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจด
ทะเบียน 

3. การซื้อหรือขายสินทรัพยสําคัญซึ่งมีมูลคาของสินทรัพยของบริษัทฯ ที่ตองขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน  
ทั้งนี้  ตามกฎระเบียบหรือประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  เกี่ยวกับเร่ืองการไดมาหรือ
จําหนายไป  ซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียน 

ทั้งนี้ไดมีการทบทวนขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ใหสอดคลองกับนโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี  (Good Corporate Governance Policy)   

นอกจากนี้  บริษัทฯ ไดเล็งเหน็ถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี  กรรมการบริษัทจํานวน 11 
ทาน  จากทั้งหมดจํานวน 13 ทาน  ไดผานการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), หลักสูตร 
Director Certification Program (DCP), หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC), D&O 
Insurance: Mitigating Directors Liabilities Risk / Special Seminar และCompany Secretary Program (CSP) 
ซึ่งหลักสูตรดังกลาว จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (Thai Institute of Directors) และไดผาน
การอบรมหลักสูตร Corporate Secretary Development Program  ซึ่งจัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

เลขานุการบริษัทฯ / เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังที่ 
5/2550  เม่ือวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ไดมีมติแตงตั้ง คุณวิบูลยศักดิ์  อุดมวนิช  กรรมการ  เปนเลขานุการ
บริษัทฯ  ซึ่งเปนผูที่มีคุณวุฒิ และประสบการณที่เหมาะสม เปนผูรับผิดชอบ  และทําหนาที่เลขานุการบริษัทฯ  โดย
มีหนาที่ในการดูแลใหบริษัทฯ  มีการปฏบิัติตามกฎหมาย และขอกําหนดที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ  และใหเปนไปตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท  เพื่อใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิผลย่ิงข้ึน 

ขอบเขตหนาที่ของเลขานุการบริษัทฯ 
1. ใหคําแนะนําเบื้องตนแกกรรมการเกี่ยวกับขอกฎหมาย  ระเบียบขอบังคับและขอมูลตางๆ ของบริษัท  และ

ติดตามใหมีการปฏิบัติตามอยางถูกตองและสมํ่าเสมอ  รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญแก
กรรมการ 

2. จัดการประชุมผูถือหุน  และประชุมคณะกรรมการใหเปนไปตามกฎหมาย  ขอกําหนดที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ 
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3. บันทึกรายงานการประชุมผูถือหุน  และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  รวมทั้งติดตามใหมีการปฏิบัติตาม
มติที่ประชุมผูถือหุน  และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

4. ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศตางๆ  ใหเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย และหนวยงานกํากับดูแลอ่ืนที่เกี่ยวของ 

5. ส่ือสารกับผูถือหุน นักลงทนุ หนวยงานกํากับดูแล รวมถึงการใหขอมูลสารสนเทศทั่วไปแกผูสนใจ  และผูมี
สวนไดเสีย 

6. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ  มอบหมาย 

นอกจากนี้  บริษัทฯ ไดเล็งเหน็ถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี เลขานุการบริษัทฯ  ไดผานการ
อบรมหลักสูตร  Corporate Secretary Development Program รุนที่ 17 จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
(Thai Listed Companies Association) โดยการสนับสนุนของ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และชมรม
เลขานุการบริษัทไทย 

(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2551  คณะกรรมการตรวจสอบมีจํานวน 3 ทาน  และมีเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ 1 ทาน  ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน โดยในจํานวนนี้ มี 2 ทาน ที่มี
ความรูความเขาใจ  หรือมีประสบการณดานบัญชีหรือการเงินโดยตรง ดังรายชื่อตอไปนี ้

ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 
1.  นายสาโรช  ลํ้าเลิศประเสริฐกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และมีประสบการณดานบัญชี

การเงิน 
2.  นายประวิทย  ตันติวศินชัย กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และมีประสบการณดานบัญชี

การเงิน 
3.  นายไพรัช  สิฏฐกุล กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 

โดยมี  นายวชิรธรรม  ศิริอาชาวัฒนา  ผูจดัการแผนกตรวจสอบภายใน  เปนเลขานุการ 

ขอบเขตหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบ
ภายใน หรือหนวยงานอ่ืนใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏบิัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษทัฯ 
และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขา
รวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 คร้ัง 
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5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตาม
กฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหม่ันใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและ
เปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ 

6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน
ดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย
ดังตอไปนี ้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด

ของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต

ละทาน 
(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ ไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎ

บัตร (charter) 
(ซ) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความ

รับผิดชอบทีไ่ดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

การสรรหา การแตงต้ัง และวาระการดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูแตงตั้งกรรมการตรวจสอบ โดยการนําเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาผลตอบแทน ซึ่งพิจารณาจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ และอยางนอย 2 ทานมีความรูดานบัญชีและ
การเงิน  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการ
แตงตั้งใหมอีกก็ได 

กรรมการตรวจสอบมีการประชุมอยางสมํ่าเสมออยางนอยไตรมาสละคร้ัง รวมกับผูสอบบัญชีภายนอก ฝาย
บัญชี และฝายตรวจสอบภายในมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ นอกจากนัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได
เล็งเห็นถึงความสําคัญของการดําเนินงานที่โปรงใสตรวจสอบได จึงมีนโยบายใหกรรมการตรวจสอบสามารถ
ประชุมรวมกับฝายบัญชี ฝายตรวจสอบภายในไดโดยไมมีกรรมการบริหารเขารวมประชุม แตอยูภายใตการรับรู
ของกรรมการบริหาร  และในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 5/2551 เม่ือวันที่  7  พฤศจิกายน  พ.ศ. 
2551  เปนการประชุมระหวางคณะกรรมการตรวจสอบ กับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการรวมดวย 1 คร้ัง  

(ค) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  แตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ  มีหนาที่
สรรหาและคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ  และติดตามแผนสืบทอดตําแหนงเพื่อสรรหาบุคคลที่
เหมาะสมสําหรับการดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูง  และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ  หรือเพื่อ
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เสนอตอที่ประชุมผูถือหุน  แลวแตกรณี  นอกจากนี้ยังมีหนาที่รวมกันพิจารณาทบทวนการกําหนดผลตอบแทน
ใหกับกรรมการ, กรรมการชุดยอยและผูบริหารของบริษัทฯ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ  ประเภท  ขนาด  
เพื่อใหสอดคลองกับอุตสาหกรรมเดียวกัน  รวมถึงคาตอบแทนกรรมการที่ควรมีอัตราเหมาะสมกับการขยายตัวทาง
ธุรกิจ  และการเติบโตของผลการดําเนินงานของบริษัท  ตลอดจนภาระหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ, 
กรรมการชุดยอย  และผูบริหารของบริษัทฯ เพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2551  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีจํานวน 3 ทาน ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 2 ทาน 
และกรรมการจํานวน 1 ทาน  ดังนี้ 

ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 
1.  นายสมบูรณ  ชินสวนานนท ประธานคณะกรรมการ กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร และเปนกรรมการอิสระ 

2.  นายวรสิทธิ์  โภคาชัยพัฒน กรรมการ กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร และเปนกรรมการอิสระ 

3.  นายสุเมธ  ดํารงชัยธรรม กรรมการ กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร  

ขอบเขตหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน   
1. ทําหนาที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ  กรรมการผูจัดการ  ติดตามแผนสืบ

ทอดตําแหนงเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสําหรับการดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูง  เม่ือครบวาระหรือมี
ตําแหนงวางลง 

2. กําหนดวิธีการและหลักเกณฑการสรรหากรรมการบริษัทฯ  กรรมการผูจัดการ  เพื่อใหเกิดความโปรงใส 
3. กําหนดวิธีการและหลักเกณฑการเสนอรายชื่อบุคคลผูมีคณุสมบัติ  เปนการลวงหนาจากผูถือหุนสวนนอย  

เพื่อการปฏิบัติตอผูถือหุนทกุรายอยางเปนธรรม  และเทาเทียมกัน 
4. มีอํานาจเรียกเอกสารและบุคคลตางๆ ที่เกี่ยวของ  เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณา 
5. เสนอนโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนสําหรับกรรมการ  กรรมการผูจัดการ  ผูบริหารระดับสูง ที่

ปรึกษาคณะกรรมการ  คณะกรรมการชุดตางๆ ที่คณะกรรมการแตงตั้ง และพนักงาน 
6. พิจารณากําหนดคาตอบแทนประจําปของกรรมการ  กรรมการผูจัดการ  ผูบริหารระดับสูง  ที่ปรึกษา

คณะกรรมการ  คณะกรรมการชุดตางๆ ที่คณะกรรมการแตงตั้ง และพนักงาน 
7. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ  มอบหมาย 

การสรรหา การแตงต้ัง  และวาระการดํารงตําแหนงกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูแตงตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยใหมีวาระการ 
ดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป 

ทั้งนี้  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนไดกําหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอ
รายชื่อเปนกรรมการ ดังนี้ 
1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  พิจารณาโครงสราง ขนาด และองคประกอบของ

คณะกรรมการ และกําหนดคณุสมบัติของกรรมการที่ตองการสรรหาทดแทน ในความเหมาะสมของความรู 
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ประสบการณและความเชี่ยวชาญของกรรมการโดยรวม  เพื่อใหมีองคประกอบและคุณสมบัติตามกฎหมาย 
หรือระเบียบที่เกี่ยวของ  

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนกําหนดวิธีการเสนอรายชื่อผูมีคุณสมบัติ  รวมถึงวิธีการเสนอ
รายชื่อผูมีคุณสมบัติเปนการลวงหนาจากผูถือหุนสวนนอย 

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ดําเนินการสรรหาและพิจารณาผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใน
การดํารงตําแหนงกรรมการ  

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาคัดเลือกผูที่เหมาะสมเปนกรรมการ และสรุปผลการ
สรรหา  และเสนอชื่อผูมีความเหมาะสมที่จะเปนกรรมการบริษัทฯ พรอมเหตุผลประกอบและนําเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทฯ ผานทางเลขานุการบริษัทฯ 

5. คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเหมาะสมตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทนนําเสนอ  เพื่อเสนอรายชื่อตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  ไดกําหนดวิธีการเสนอรายชื่อผูมีคุณสมบัติเปนการ
ลวงหนาจากผูถือหุนสวนนอย  สรุปไดดังนี ้

1. ผูเสนอรายชื่อผูมีคุณสมบัติเปนกรรมการ ตองเปนผูถือหุนของบริษัทฯ  โดยอาจเปนผูถือหุนรายเดียวหรือ
หลายรายรวมกัน  ซึ่งถือหุนตามจํานวนที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนกําหนด  คือมี
สัดสวนการถือหุนข้ันต่ําไมนอยกวารอยละ 5 ของหุนที่รับชําระแลวตอเนื่องมาเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป   
และตองถือหุนในวันที่เสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการพรอมเอกสารรับรองการถือครอง
หลักทรัพยจากบริษัทหลักทรัพย, เอกสารอื่นจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือเอกสารอื่นที่แสดง
การถือครองหลักทรัพย  และเอกสารยินยอมจากผูถูกเสนอรายชื่อ  เสนอรายชื่อกรรมการตอเลขานุการ
คณะกรรมการ 

2. ผูถูกเสนอรายชื่อ  จะตองมีคุณสมบัติถูกตองและไมตองหามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด, กฎหมาย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  และการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

3. เลขานุการคณะกรรมการ  เสนอรายชื่อตอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมตอไป 

ในป พ.ศ. 2551 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  มีการประชุมจํานวน 1 คร้ัง  และมีการ
รายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ  

นอกจากนี้  บริษัทฯ ไดเล็งเหน็ถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี  คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทนกรรมการของบริษัทจํานวน 1 ทาน จากทั้งหมดจํานวน 3 ทาน ไดผานการอบรมหลักสูตร 
Role of the Compensation Committee (RCC) ซึ่งจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai 
Institute of Directors)   
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(ง) ผูบริหารของบริษัทฯ   ณ วันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ.  2551  มีทั้งหมด 12 ทาน  ดังนี้  (ผูบริหาร
ลําดับที่ 1 - 8 เปนผูบริหารตามนิยามในประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต.) 

ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 
1.  นายทนง  โชติสรยุทธ กรรมการ และกรรมการผูจัดการ กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
2.  นายวิบูลยศักดิ์  อุดมวนิช กรรมการ และรองกรรมการผูจัดการ กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

และเลขานุการบริษัทฯ 
3.  นายพงษศักดิ ์ ศิวะภัทรกําพล กรรมการ และรองกรรมการผูจัดการ กรรมการผูมีอํานาจลงนาม  

4.  นางมณฑลี  โชติสรยุทธ ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร 

5.  นางกาญจนา  เจริญวงษ ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานขายและจัดจําหนาย 

6.  นางนุชนารถ  กองวิสัยสุข ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานวารสาร 
7.  นางสาวสจิพัฒน  พุมพึ่งพุทธ ผูอํานวยการฝายการเงิน 

8.  นางสาวอารี  แซอ้ึง ผูอํานวยการฝายบัญชี 

9.  นายสันต  สิมะสุวรรณรงค ผูอํานวยการฝายวิจัยและพัฒนาทางวิศวกรรม 
10. นายวิโรจน  ลักขณาอดิศร ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร 

11. นายอภิชิต  สวนอนันตภูมิ ผูอํานวยการฝายโลจิสติกส 

12. นายเอกสิทธ ิ   วิวัฒนาประสิทธิ์ ผูอํานวยการฝายการจัดการสารสนเทศเชิงกลยุทธ 

รายงานการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพยของผูบริหารในป พ.ศ. 2551 ณ วันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2551  

จํานวนหุน 

ช่ือ-นามสกุล  
31 ธ.ค. 2551 

 
31 ธ.ค. 2550 

จํานวนหุน เพ่ิม
(ลด)ระหวางป 

(หุน) 

หมายเหต ุ
 

1.  นายทนง  โชติสรยุทธ    12,937,242 12,937,242 - คูสมรสของ 
นางมณฑลี  โชติสรยุทธ 

2.  นายวิบูลยศักดิ์  อุดมวนิช 5,064,852 3,700,285 1,364,567  
3.  นายพงษศักดิ ์ ศิวะภัทรกําพล 10,850,842 10,850,842 -  

4.  นางมณฑลี  โชติสรยุทธ 1,912,500 1,912,500 - คูสมรสของ 
นายทนง  โชติสรยุทธ 

5.  นางกาญจนา  เจริญวงษ 193,600 193,600 -  
6.  นางนุชนารถ  กองวิสัยสุข 1,553,800 1,533,800 20,000  

7.  นางสาวสจิพัฒน  พุมพึ่งพุทธ 113,840 143,840 (30,000)  

8.  นางสาวอารี  แซอ้ึง ไมมี ไมมี -  
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ขอบเขตหนาที่ และอํานาจการอนุมัติของกรรมการผูจัดการ   กรรมการผูจัดการของบริษัทฯ มี
อํานาจในการดําเนินงานแทนคณะกรรมการบริษทัฯ ในเร่ืองดังนี ้

1. บริหารกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคและขอบังคับ  ตลอดจนระเบียบอํานาจดําเนินการ  และ
มติที่ออกโดยที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ  และใหมีอํานาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางของบริษัทฯ 
และในการบริหารกิจการ  กรรมการผูจัดการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทฯ 

2. จาง  บรรจุ  แตงตั้ง  ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจาง  และใหพนักงานหรือลูกจางพนสภาพ  รวมตลอดทั้ง
การเลื่อนหรือปรับคาจางของพนักงาน  แตไมรวมถึงพนักงานหรือลูกจาง  ซึ่งคณะกรรมการหรือระเบียบ
ขอบังคับกําหนดใหคณะกรรมการเปนผูจาง  บรรจุ  แตงตั้ง  ลงโทษทางวินัย  หรือเลิกจาง 

3. กําหนดเงื่อนไขในการทํางานของพนักงานและลกูจาง  ออกคําส่ังหรือประกาศกําหนดวิธีการบริหารงานและ
การดําเนินกิจการของบริษัทฯ โดยไมขัดหรือแยงกับระเบียบของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการ  หรือกฎหมาย
แรงงาน  หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

4. ดําเนินกิจการใดๆ ตามระเบียบบริษัทฯ และมติคณะกรรมการ  รวมทั้งกําหนดหนาที่ใหพนักงานและลกูจาง
ของบริษัทฯ ระดับตางๆ ปฏิบัติตาม 

5. มีอํานาจกระทําการแทนและผูกพันบริษัทฯ ในการลงนามทําสัญญาอนุญาตใหใชลิขสิทธ์ิตางๆ  และสัญญาอ่ืน
ใดที่เกี่ยวของกับลิขสิทธ์ิ  โดยใชความระมัดระวังตามสมควร  เพื่อมิใหมีการละเมิดลิขสิทธ์ิของผูอ่ืน 

6. กิจการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก  ใหกรรมการผูจัดการ  และกรรมการผูมีอํานาจลงนาม  มีอํานาจกระทําการ
แทนและผูกพนับริษัทฯ ไดในขอบเขตแหงอํานาจหนาที่ที่ระบุไวในขอ 1  เวนแตรายการที่กรรมการผูจัดการ
และกรรมการผูมีอํานาจลงนามอาจมีความขัดแยง  มีสวนไดเสีย  หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับ 
บริษัทฯ หรือบริษัทยอย  จะกระทําไดตอเม่ือไดรับมติที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการอิสระเขารวมประชุม
ดวยเทานั้น  เพื่อการนี้กรรมการผูจัดการ  และกรรมการผูมีอํานาจลงนาม  จะมอบอํานาจใหบุคคลใดกระทํา
กิจการเฉพาะอยางแทนก็ได 

7. เม่ือกรรมการผูจัดการไมอยู  หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  หากเปนงานประจําวันตามปกติโดยทั่วไปใหรอง
กรรมการผูจัดการ  เปนผูพิจารณาอนุมัติแทนตามความจําเปนและเหมาะสม  แลวรายงาน  หรือเสนอ
กรรมการผูจัดการโดยตรงในภายหลัง  นอกเหนือจากนั้น  ใหเสนอตอประธานกรรมการเปนผูพิจารณาอนุมัติ  
หรือในกรณีที่ตําแหนงกรรมการผูจัดการวางลง  และยังไมมีการแตงตั้งกรรมการผูจัดการคนใหม  ให
คณะกรรมการเปนผูแตงตั้งผูรักษาการแทน  โดยอาจจะคัดเลือกจากกรรมการหรือผูถือหุน  ทานใดทานหนึ่งก็
ได  ซึ่งมีคุณสมบัติ  และไมมีลกัษณะตองหามตามขอบังคับของบริษัทฯ 

8. การอนุมัติรายการที่เกินวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด  จะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  
เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามขอบังคับของบริษัทฯ  หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด 

คณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด ป พ.ศ. 2535  และไมมีลักษณะตองหามตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยและตลาดหลักทรัพย
เกี่ยวกับเร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม นอกจากนั้น ไมปรากฏวามีประวัติการทํา
ความผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ป ที่ผานมา 

  ทั้งนี้รายละเอียดประวัติกรรมการและผูบริหารตามเอกสารแนบ 1  



บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                                        

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)                                                                            สวนท่ี 2  หนา 49 
 

9.2  การสรรหากรรมการ และผูบริหาร   การคัดเลือกบุคคลที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
กรรมการและผูบริหาร  ดําเนินการดังนี้ 

องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ  ตามขอบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการของบริษัทฯ  
ไมนอยกวา 5 คน  และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด  ตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร 

        การสรรหากรรมการ วิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอรายช่ือเปนกรรมการ  ดังนี้ 
1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  พิจารณาโครงสราง ขนาด และองคประกอบของ

คณะกรรมการ และกําหนดคณุสมบัติของกรรมการที่ตองการสรรหาทดแทน ในความเหมาะสมของความรู 
ประสบการณและความเชี่ยวชาญของกรรมการโดยรวม  เพื่อใหมีองคประกอบและคุณสมบัติตามกฎหมาย/
ระเบียบที่เกี่ยวของ  

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนกําหนดวิธีการเสนอรายชื่อผูมีคุณสมบัติ  รวมถึงวิธีการเสนอ
รายชื่อผูมีคุณสมบัติฯ เปนการลวงหนาจากผูถือหุนสวนนอย ซึ่งไดกําหนดใหมีชองทางใหผูถือหุนสามารถ
เสนอชื่อผูมีคุณสมบัติฯ เปนการลวงหนาไดตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 มกราคมของทุกป โดยมีการแจง
ใหผูถือหุนรับทราบผานชองทางการแจงขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, เว็บไซตนักลงทุน
สัมพันธของบริษัทฯ และเว็บไซตนกัลงทุนอ่ืนๆ  พรอมทั้งแสดงแบบฟอรมการเสนอชื่อผูมีคณุสมบัติ บน
เว็บไซตดวย 

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ดําเนินการสรรหาและพิจารณาผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใน
การดํารงตําแหนงกรรมการ  

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาคัดเลือกผูที่เหมาะสมเปนกรรมการ และสรุปผลการ
สรรหา  และเสนอชื่อผูมีความเหมาะสมที่จะเปนกรรมการบริษัทฯ พรอมเหตุผลประกอบและนําเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทฯ ผานทางเลขานุการบริษัทฯ 

5. คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเหมาะสมตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทนนําเสนอ  เพื่อเสนอรายชื่อตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

การเลือกต้ังกรรมการในการประชุมสามัญประจําป 
ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ  ที่ประชุมผูถือหุนจะเลือกตั้งกรรมการ  โดยใหนับวาผูถือหุนมี

คะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง   
ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ใหลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล  
บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบสูงสุดตามลําดับลงมา  เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน

กรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น  ในกรณีที่บคุคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา  มีคะแนนเสียงเทากัน
เกินจํานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น  ใหเลือกโดยวิธีจับสลาก  เพื่อใหไดจํานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้ง
ในคร้ังนั้น 

ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง  ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการ
ที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได  ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกบัสวน 1 ใน 3 

หามมิใหกรรมการประกอบกิจการ  เขาเปนหุนสวน  หรือเขาเปนผูถือหุนในนิติบุคคลอ่ืน  ที่มีสภาพอยาง
เดียวกัน  และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ เวนแตจะแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง 
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กรรมการตองแจงใหบริษัทฯ ทราบโดยไมชักชา  หากมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับบริษทัฯ หรือถือหุน  
หรือหุนกูเพิ่มข้ึนหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ 

กรรมการ 2 ใน 3 ทาน ที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ  ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราใน
เอกสารสําคัญของบริษัทฯ จึงจะมีผลผูกพันกับบริษัทฯ ได  คณะกรรมการสามารถกําหนดชื่อกรรมการผูมีอํานาจ
ลงนามผูกพันพรอมประทับตราในเอกสารสําคัญของบริษัทฯ 

การสรรหากรรมการผูจัดการและผูบริหาร 
สําหรับตําแหนงกรรมการผูจัดการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จะพิจารณาสรรหา

บุคคลที่มีคณุสมบัติเหมาะสม มีความรู ความสามารถ มีประสบการณ และมีความเขาใจในธุรกิจหนังสือเปนอยางดี 
นอกจากนั้นสามารถบริหารจัดการใหบรรลุวัตถุประสงค หรือเปาหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดไว โดย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแตงตั้ง  

สําหรับผูบริหารตั้งแตระดับรองกรรมการผูจัดการ จนถึงผูอํานวยการฝาย ฝายจัดการจะเปนผู 
พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามระเบียบของการบริหารทรัพยากรบุคคล และรายงานให
คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ ยกเวนกรณีการแตงตั้งหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน จะตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบกอน 

กรรมการที่เปนตัวแทนของผูถือหุนรายใหญ   ณ วันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2551  บริษัทฯ มี
กรรมการที่เปนตัวแทนจากผูถือหุนรายใหญ จํานวน 2 ทาน  โดยเปนตัวแทนจาก บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากัด 
(มหาชน) 

9.3  คาตอบแทนกรรมการ และผูบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณา
ผลตอบแทนสําหรับกรรมการ และผูบริหาร โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและความรับผิดชอบของกรรมการ 
ผูบริหาร สภาพแวดลอม สภาวะเศรษฐกิจ และสอดคลองเปรียบเทียบไดกับบริษัทในธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน  
อนึ่ง คาตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย ไดขออนุมัติคาตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมใหญ
สามัญผูถือหุนแลว 
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 (ก)   คาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ  ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2551 เม่ือวันอังคารที่ 29 
เมษายน  พ.ศ. 2551 มีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ แยกเปนดังนี ้

คาตอบแทนรายเดือน  (เทากับป 2550) ประกอบดวย 

• ประธานกรรมการ เดือนละ 15,000 บาท  

• กรรมการอิสระ และกรรมการ เดือนละ 10,000 บาท  

คาเบี้ยประชุม เฉพาะกรรมการที่มาประชุม อนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการ
ชุดยอย คณะกรรมการอาจมีมติ แสดงความประสงคไมขอรับเบี้ยประชุมสําหรับคร้ังนั้นๆ ได โดยข้ึนอยูกับ      
ดุลยพินิจ และมติของกรรมการ  

• เบี้ยประชุมประธานคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังละ 20,000 บาท/คน  

• เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังละ 10,000 บาท/คน  

• เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดยอย  

• ประธานคณะกรรมการชุดยอย คร้ังละ 10,000 บาท/คน 

• คณะกรรมการชุดยอย คร้ังละ 7,000 บาท/คน 

         เงินบําเหน็จกรรมการ ประจําป พ.ศ. 2550 ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2551 เม่ือวันอังคารที่ 29 
เมษายน  พ.ศ. 2551  มีมติอนุมัติบําเหน็จกรรมการ สําหรับป พ.ศ. 2550 ในวงเงินไมเกิน 3,420,000 บาท  โดย
เปนการปรับคาบําเหน็จกรรมการเพิ่มข้ึนจากปกอนจํานวน 780,000 บาท เพื่อใหสอดคลองกับคาตอบแทน
กรรมการเฉลี่ยของบริษัทในตลาดหลักทรัพยฯ ที่มีผลประกอบการระดับเทียบเทากัน 

นอกจากนี้ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2551 ยังมีมติอนุมัติคาบําเหน็จกรรมการสําหรับป พ.ศ. 
2551 ในวงเงินรวมทั้งส้ินไมเกิน 4,000,000 บาท โดยมอบใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม และแจงใหผูถือหุนรับทราบการจัดสรรในการประชุมผูถือหุนปถัดไป โดยที่
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนครั้งที่ 1/2552 เม่ือวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 ไดมีมติ
จัดสรรบําเหน็จกรรมการสําหรับป พ.ศ. 2551 จํานวน 3,420,000 บาท ซึ่งเทากับบําเหน็จกรรมการป พ.ศ. 2550 
และเหลือวงเงินที่ไมไดจัดสรรจํานวน 580,000 บาท 
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คาตอบแทนกรรมการบริษัท ในฐานะกรรมการประจําป พ.ศ. 2551 รวมจํานวน 13 ทาน มีรายละเอียดดังนี้ 

คาตอบแทนประจําตําแหนงและเบี้ยประชุมป 2551 

รายชื่อคณะกรรมการ ตําแหนง 

คณะ
กรรม 
การ
บริษัท 

คณะ 
กรรม 
การ 
ตรวจ 
สอบ 

คณะกรรม 
การสรรหา

และ 
พิจารณา 

คาตอบแทน 

เงินประจํา
ตําแหนง คาบําเหน็จป 

2550 
รวม 

1. นายสมบูรณ  ชินสวนานนท  
 

ประธานกรรมการ และ
กรรมการอิสระ 

80,000 -  10,000 180,000 400,000 670,000 

2. นายสาโรช  ล้ําเลิศประเสริฐกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ 

30,000 50,000 -  120,000 300,000 500,000 

3. นายประวิทย  ตันติวศินชัย กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ 

40,000 35,000 - 120,000 280,000 475,000 

4. นายไพรัช  สิฏฐกุล กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ 

40,000 35,000 - 120,000 280,000 475,000 

5. นายวัฒนา  เชียงกูล กรรมการ และกรรมการ
อิสระ 

40,000 - - 120,000 240,000 400,000 

6. นายวรสิทธ์ิ  โภคาชัยพัฒน กรรมการ และกรรมการ
อิสระ 

30,000 - 7,000 120,000 240,000 397,000 

7. นายคเชนทร  เบญจกุล กรรมการ และกรรมการ
อิสระ 

40,000 - -  120,000 240,000 400,000 

8. รศ.ยืน  ภูวรวรรณ กรรมการ 40,000 - -  120,000 240,000 400,000 

9. นายสุเมธ  ดํารงชัยธรรม กรรมการ 40,000 - 7,000 120,000 240,000 407,000 

10. นายยงศักด์ิ  เอกปรัชญาสกุล กรรมการ 40,000 - - 120,000 240,000 400,000 

11. นายทนง  โชติสรยุทธ กรรมการ, กรรมการ
ผูจัดการ  และกรรมการผูมี
อํานาจลงนาม 

40,000 - - 120,000 240,000 400,000 

12. นายวิบูลยศักด์ิ  อุดมวนิช กรรมการ, รองกรรมการ
ผูจัดการ, กรรมการผูมี
อํานาจลงนาม และ
เลขานุการบริษัทฯ 

40,000 - - 120,000 240,000 400,000 

13. นายพงษศักด์ิ  ศิวะภัทรกําพล กรรมการ, รองกรรมการ
ผูจัดการ และกรรมการผูมี
อํานาจลงนาม 

40,000 - - 120,000 240,000 400,000 

 540,000 120,000 24,000 1,620,000 3,420,000 5,724,000 
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สรุปเปรียบเทียบคาตอบแทนกรรมการ ป พ.ศ. 2551 ป พ.ศ. 2550 และป พ.ศ. 2549 

ป 2551 ป 2550 ป 2549 
คาตอบแทน จํานวน

ราย 
จํานวนเงิน จํานวน

ราย 
จํานวนเงิน จํานวน

ราย 
จํานวนเงิน 

คาบําเหน็จ 13 3,420,000 13 2,640,000 13 2,200,000 
คาตอบแทนกรรมการ 13 2,304,000 13 2,420,000 13 2,384,000 

รวม  5,724,000  5,060,000   4,584,000 
คาตอบแทนเฉลี่ยตอคนตอป    440,307     389,230      352,615 

คาตอบแทนเฉลี่ยในอุตสาหกรรมส่ือ
และส่ิงพิมพตอคนตอป(1) 

 
N/A 

 
   574,005      455,545 

หมายเหตุ :    (1)   ขอมูลคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร คาเฉล่ียคาตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกัน สํารวจโดยตลาด 
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(ข) คาตอบแทนผูบริหาร   

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะเปนผูประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ  
เพื่อนําไปใชในการพิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการ  ตามหลักเกณฑที่กําหนด ซึ่งผลการ
ประเมินกรรมการผูจัดการ  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จะเสนอใหคณะกรรมการไดพิจารณา
รับทราบและเห็นชอบอีกคร้ังหนึ่ง 

คาตอบแทนผูบริหารระดับสูง  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะกําหนดหลกัเกณฑ และ
โครงสรางคาตอบแทนผูบริหาร ซึ่งพิจารณาเปนไปตาม หลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด  ทั้ง
ยังสอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  และผลการบริหารงานของผูบริหารแตละทาน  โดยกรรมการ
ผูจัดการจะเปนผูพิจารณาความเหมาะสมในการกําหนดคาตอบแทนรายบุคคล  และการปรับอัตราเงินเดือน
ประจําปของผูบริหารระดับสูง  พรอมทั้งรายงานคาตอบแทนที่เหมาะสมตอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ  เพื่อรับทราบอีกคร้ัง 

คาตอบแทนกรรมการบริษัทที่เปนผูบริหาร  และผูบริหารของบริษัทจํานวน 4 รายแรกตอจากกรรมการ
ผูจัดการ  และผูบริหารทุกรายที่อยูในลําดับข้ันเดียวกับผูบริหารรายที่ 4 รวมจํานวน 6 ทาน  (โดยไมรวม
ผูอํานวยการฝายการเงิน และผูอํานวยการฝายบัญชี) แสดงในตารางตอไปนี้ 



บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                                        

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)                                                                            สวนท่ี 2  หนา 54 
 

ตารางแสดงคาตอบแทนของผูบริหารตามนิยามของ กลต. จํานวน 6 ทาน (โดยไมรวมผูอํานวยการ
ฝายการเงิน และผูอํานวยการฝายบัญชี)  

 

 

 

 

 
 

9.4  การกํากับดูแลกิจการ   บริษัทฯ ใหความสําคัญ  และจัดใหมีกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดีมา
โดยตลอดอยางตอเนื่อง  บริษัทฯ ไดปลูกฝงจิตสํานึกเร่ือง จริยธรรมธุรกิจในการปฏิบัติตอลูกคา  ตอคูคา  ตอคู
แขงขัน  ตอสังคม  และตอเพื่อนพนักงานกันเอง อยางมีคุณธรรม  การมีความโปรงใส  การเปนตัวอยางที่ดี  ความ
รับผิดชอบตอสังคม  ความซื่อสัตย  ความเทาเทียมกัน  สิทธิพึงมีพึงได  สิทธิของพนักงาน  กรรมการ  ผูถือหุน  
คูคา  จนกลายเปนวัฒนธรรมขององคกรที่แข็งแกรง  ซึ่งถือปฏิบัติมาตั้งแตเร่ิมกอตั้งบริษัทฯ เม่ือ 34 ปกอน  วา  
“ซีเอ็ด จะดําเนินธุรกิจที่เอ้ืออํานวยตอการศึกษาหาความรู  ในสาขาที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศ  โดยพัฒนาข้ึน
เปนธุรกิจที่ย่ังยืน  มีการเติบโตตอเนื่องที่สูงกวาคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรม  จะเปนบริษัทตัวอยางที่ดี  สามารถ
สรางสรรคผลงานที่เปนประโยชนตอสวนรวม  และเปนที่ยอมรับในวงกวาง  พนักงานมีความสุข  และสามารถให
ผลตอบแทนการลงทนุที่นาพึงพอใจในระยะยาว”   

ดังนั้น  วัฒนธรรมองคกรนี้ จึงเปนจุดแข็งของบริษัทฯ ที่จะชวยพัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดี  ใหประสบ
ความสําเร็จไดงายข้ึน  เร็วข้ึน  และเปนรูปธรรม  และเม่ือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดนําหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี 15  ขอมาเผยแพรเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติสําหรับบริษัทจดทะเบียนนัน้  บริษัทฯ จึงสามารถ
ปรับใชเพื่อสรางความสัมพันธกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไดโดยไมยากนัก 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ่งเปนกลไกที่สําคัญของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ในการกํากับดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานของบริษัทฯ ใหไดมาตรฐาน  และเปนไปในแนวทางที่
ถูกตอง  โดยมีการปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการและคูมือจริยธรรมธุรกิจ  ใหมีความเหมาะสมกับ
สถานการณ  และทันสมัย  รวมถึงมีหนาที่ดูแลทบทวนนโยบายการกํากับดูแลที่ดแีละรายงานการปฏิบัติตาม
นโยบายบรรษัทภิบาลใหคณะกรรมการรับทราบเปนประจํา 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายในการไปดํารงตําแหนงที่บริษัทอ่ืน  และจํานวนบริษัท  ที่จะ
ดํารงตําแหนง  ของกรรมการ  กรรมการผูจัดการ  และผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ อยางชัดเจน  เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติหนาที่ในฐานะของกรรมการ  กรรมการผูจัดการ และผูบริหารระดับสูง ในการอุทิศและ

คาตอบแทนทีเ่ปนตัวเงิน 
 จํานวนราย   จํานวนเงิน  รายการ 

 (หนวย)  (บาท)  
เงินเดือน 6 15,053,640 
โบนัส 6 4,581,772 
คาตอบแทนอื่น :    
- เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 6 752,688 
- คาพาหนะ 6 720,000 
- คาครองชีพ 6 18,000 

รวม   21,126,100 
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ทุมเทเวลาใหกับการปฏิบัติหนาที่ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ.  2551 ไมมีกรรมการบริษัทฯ ทานใดเขาไป
ดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเกินกวา 5 บริษัท 

คณะกรรมการบริษัทฯ และผูบริหารระดับสูง  ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาความรู  และ
ประสบการณในการปฏิบัตหินาที่  โดยกรรมการบริษัท  สวนใหญประมาณรอยละ 84 ไดผานการอบรมหลักสูตร
จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  นอกจากนี้ ทุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม  
คณะกรรมการไดจัดใหมีเอกสารและขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบตัิหนาที่ของกรรมการใหม  ซึ่งรวมถึงขอมูล
แนะนําลักษณะธุรกิจ  และแนวทางการดําเนินธุรกิจ  

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดใหมีการจัดทําแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน  ของกรรมการผูจัดการ  
และผูบริหารระดับสูง  เพื่อเตรียมความพรอมอยางตอเนื่อง  กรณีที่กรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูงไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได 

จากการที่บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ซึ่งความมุงม่ันในการ
ดําเนินธุรกิจอยางโปรงใสดังกลาวไดสงผลสะทอนในป พ.ศ. 2551 ดังนี้ 

• ไดรับการประกาศผลรายงานการประเมินการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย ประจําป พ.ศ. 2551 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 
2008) วาอยูในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว)  ซึ่งจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
จากจํานวนบริษัทจดทะเบียน 448 บริษัทที่ไดรับการประเมินคร้ังนี ้  มีบริษัทจดทะเบียนที่อยูใน
ระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว) ทั้งส้ิน 22 บริษัท  โดยบริษัทฯ เปน 1 ใน 6 บริษัทที่ไดรับรางวัลที่มีขนาด 
Medium Cap และ Small Cap  นอกจากนั้น จะเปนบริษัทที่อยูในกลุม SET100  

• ไดรับรางวัล Best Shareholder Treatment Awards 2008  (รางวัลบริษัทจดทะเบียนยอดเย่ียมใน
การดูแลผูถือหุน)  จากการจัดงานมอบรางวัลโดย บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย  (ประเทศไทย) 
จํากัด  ดวยความรวมมือจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สมาคม
บริษัทจดทะเบียนไทย และชมรมนักลงทุนสัมพนัธ   มีบริษัทจดทะเบียนที่ไดรับรางวัลนี้ทั้งหมด 6 
บริษัท  โดยบริษัทฯ เปนบริษัทนอก SET100 เพียงบริษัทเดียวที่ไดรับรางวัล  นอกนั้นอีก 4 บริษัท
เปนบริษัทในกลุม SET50 และอีก 1 บริษัทอยูในกลุม SET100 (ที่ไมอยูในกลุม SET50) 

• ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูเขาชิงรอบสุดทาย (Finalist) 1 ใน 3 บริษัทของกลุม SET (ที่เหลือมาจาก
บริษัทในกลุม SET100)  เพื่อเขาชิงรางวัล IR Excellence Awards 2008 (รางวัลบริษัทจดทะเบียน
ดีเดนดานนักลงทุนสัมพนัธ)  ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการใหรางวัล SET Awards 2008  ซึ่งจัดโดย
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมกับวารสารการเงินธนาคาร   

• ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูเขาชิงรอบสุดทาย (Finalist) 1 ใน 10 บริษัท เพื่อเขาชิงรางวัล Corporate 
Social Responsibilities Awards 2008 (รางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเดนในการดําเนินธุรกิจอยาง
รับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม)  ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการใหรางวัล SET Awards 2008  ซึ่งจัด
โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมกับวารสารการเงินธนาคาร  โดยบริษัทฯ เปนบริษัทนอก 
SET100 เพียงรายเดียวใน 10 บริษัทที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูเขาชิงรางวัลรอบสุดทาย (Finalist) 
สวนอีก 9 บริษัทที่เหลือ เปนบริษทัในกลุม SET50 จํานวน 8 บริษัท และอยูในกลุม SET100 (ที่ไม
อยูในกลุม SET50) จํานวน 1 บริษัท   
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• ไดรับการประเมินจาก สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) 
รวมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียน  และสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย  ในเร่ืองการจัดการประชุมผูถือ
หุนสามัญ (AGM)  ประจําป พ.ศ. 2551 และ 2550  อยูในเกณฑ “ดีเย่ียม” ติดตอกัน 2 ปซอน  โดย
อยูในกลุมบริษัทที่ไดคะแนนตั้งแต 100 คะแนนข้ึนไป (คะแนนเต็มปกติ คือ 100 แตมีโอกาสได
โบนัสพิเศษอีกไมเกิน 10  คะแนนสูงสุดรวมโบนัสจึงเปน 110 คะแนน)  ซึ่งไดรับการยกยองใหเปน
บริษัทตัวอยางที่ดี จาก กลต.  โดยการประเมินการจัดการประชุมผูถือหุน  มีวัตถุประสงคเพื่อให
บริษัทจดทะเบียนไดตระหนักถึงสิทธิของผูถือหุนและหลกับรรษัทภิบาลที่ดี    

ในป พ.ศ. 2551  ไดคะแนน 107.50 คะแนน (คะแนนสูงสุดรวมโบนัสเปน 110 คะแนน) เปน 1 ใน 
74 บริษัททีไ่ดรับการยกยองใหเปนตัวอยางที่ดีจาก กลต.  จากบริษัทที่ไดรับการประเมินทั้งหมด 
486 บริษัท 

ในป พ.ศ. 2550 ไดคะแนน 103.75 คะแนน (คะแนนสูงสุดรวมโบนัสเปน 110 คะแนน) เปน 1 ใน 
19 บริษัทที่ไดรับการยกยองใหเปนตัวอยางที่ดีจาก กลต. จากบริษัทที่ไดรับการประเมินทั้งหมด 
460 บริษัท 

การไดรับการประเมินดีเย่ียมเชนนี้  สะทอนใหเห็นวาถึงการจัดการประชุมเปนไปตามหลักบรรษัทภิ-
บาล  โปรงใส  และยังเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามไดเต็มที่จนหมดคําถาม 

จากผลคะแนนดังกลาวไดสะทอนใหเห็นถึงความมุงม่ันของคณะกรรมการบริษัทฯ ฝายบริหารและ
พนักงานทุกคน  ที่ไดใหความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส  เปนธรรมตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย  และ
ตรวจสอบได  

นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ   คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนกัถึงความสําคัญของการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี  เพื่อเพิ่มความโปรงใส  เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของกิจการ  และเพิ่มความ
เชื่อม่ันใหแกผูถือหุน  ผูลงทนุ  และผูเกี่ยวของทุกฝาย  จึงไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ  ดําเนินการ
จัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ  เปนลายลักษณอักษร  ตลอดจนปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการ  และ
คูมือจริยธรรมธุรกิจ  ใหมีความทันสมัย  เหมาะสมกับสภาพแวดลอม  การดําเนินธุรกิจ  และเปนสากลมากข้ึน  
โดยกําหนดใหมีการทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการปละ 1 คร้ัง  โดยในป พ.ศ. 2549  คณะกรรมการ
ตรวจสอบ  ไดดําเนินการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดีเพิ่มข้ึน  เพื่อใหเกิดแนวทางที่ชัดเจนเพื่อใหกรรมการ  ผูบริหาร  
และพนักงานไดถือปฏบิัต ิและในป พ.ศ. 2551 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ไดทบทวน
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเปนฉบับแกไขฉบับที่ 6 นบัจากป พ.ศ. 2544 เปนตนมา โดยไดแกไขในประเด็น
ดังนี ้

1. แกไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
2. แกไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ 
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คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ  ไวดังตอไปนี ้

1. คณะกรรมการ  ผูบริหาร  และพนักงานทุกคน  มุงม่ันที่จะนําหลกัการกํากับดูแลกิจการที่ดี  มาใชในการดําเนิน
กิจการ  และจัดโครงสรางการบริหาร  เพื่อใหเกิดความเชื่อมโยงที่ดีระหวาง  คณะกรรมการ  ผูบริหาร           
ผูถือหุน  และผูมีสวนไดเสีย 

2. ผูถือหุน  จะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน  และมีสิทธิในการเขาถึงขอมูลสารสนเทศ  และมีชองทางในการ
ส่ือสารกับบริษัทฯ ไดอยางชัดเจน 

3. คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดใหมีการอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนรายยอยในการเสนอเพิ่มวาระการประชุม
ลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุน  รวมถึงการกําหนดแนวปฏิบัติทีช่ัดเจน 

4. คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดใหมีการเปดเผยสารสนเทศ  ทั้งในเร่ืองการเงิน  และเร่ืองที่มิใชเร่ืองการเงินอยาง
เพียงพอ  เชื่อถือได  ทันเวลา  โปรงใส  เทาเทียม  เพื่อใหขอมูลแกผูถือหุน และนักลงทุน   

5. คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดใหมีหนวยงานที่สามารถสื่อสารกับผูถือหุน  นักลงทนุ  หนวยงานกํากับดูแล  
รวมถึงการใหขอมูลสารสนเทศทั่วไปแกผูสนใจ  และผูมีสวนไดเสีย 

6. คณะกรรมการบริษัทฯ จะสงเสริมใหมีกระบวนการเสริมสรางความรวมมือระหวางบริษัทฯ กับผูมีสวนไดเสีย  
พรอมทั้งกําหนดชองทางการสื่อสารระหวางกัน  

7. คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยอ่ืน  เพื่อพิจารณากลั่นกรองงานเฉพาะเรื่องตามความ
เหมาะสม 

8. คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจ  กลยุทธ  เปาหมายทางการเงิน  ความ
เส่ียง  แผนงาน  รวมทั้งควบคุมดูแลใหฝายจัดการดําเนินงานตามนโยบายและแผนตามที่กําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพ  

9. คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมใหจัดทําจริยธรรมธุรกิจเปนลายลักษณอักษร  และ
สงเสริมใหกรรมการ  ผูบริหาร  และพนักงานทุกคน  ปฏบิัติตามแนวจริยธรรมที่ดี  

10. คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดใหมีการประเมินผลของตนเองเปนรายป  เพื่อสรางกรอบการตรวจสอบการปฏิบัติ
หนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ  

11. คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดใหมีระบบคัดสรรบุคลากรที่จะเขามารับผิดชอบในตําแหนงบริหาร  โดยมี
กระบวนการสรรหาที่โปรงใส  เหมาะสม  

นอกจากนั้นในป พ.ศ. 2551 บริษัทฯ ยังไดแปลนโยบายการกํากับดูแลกิจการ เปนภาษาอังกฤษ เพื่อใหนัก
ลงทุนทั่วไปไดรับทราบขอมูลเพิ่มเติม สําหรับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี แนวปฏิบัติที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ 
ฉบับสมบูรณ สามารถดูไดจากเว็บไซตนกัลงทุนสัมพนัธ www.se-ed.com/ir 

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาทบทวน  ปรับปรุงเนื้อหาคูมือหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี  แนวปฏบิัติ  จริยธรรม  และนโยบายการดูแลส่ิงแวดลอมและสังคม ใหมีความสมบูรณ  และ
ถูกตองตามระเบียบของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  และตามหลักเกณฑการกํากับดูแล
กิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2549 ซึ่งแบงเปนหัวขอหลัก 5 หมวด ไดแก 

1. สิทธิของผูถือหุน 
2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 



บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                                        

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)                                                                            สวนท่ี 2  หนา 58 
 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดใหกรรมการไดทบทวนผลงาน  ปญหา  อุปสรรคตางๆ ในปที่ผานมา  โดยให
มีการประเมินผลตนเองของกรรมการ  ในภาพรวมของคณะกรรมการทั้งคณะ  และประเมินผลเปนรายบุคคล
เฉพาะตนเอง  เพื่อนําผลการประเมินมาวิเคราะหการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ  และนําขอเสนอแนะมาปรับปรุง
ตอไป  นอกจากนี้  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดสงเสริมและสนับสนนุใหกรรมการไดมีการพัฒนาความรูตางๆ โดยให
กรรมการเขารับการอบรมกับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย  หรือหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ  เพื่อเพิ่มพูนความรูและไดแลกเปลี่ยนประสบการณกบักรรมการจากบริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนกัถึงการสงเสริมการปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ  
ผูบริหาร  และพนักงานใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  ตามที่คณะกรรมการไดกําหนด  
คณะกรรมการจึงไดจัดใหมีการส่ือสารนโยบายบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณธุรกิจ  นโยบายการดูแลส่ิงแวดลอม
และสังคมใหผูบริหาร และพนักงานทุกระดับทราบโดยผานในหลายชองทางอยางสมํ่าเสมอ ดังนี้ 

• คูมือ “นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี” 
• การจัดประชุมใหญพนักงานประจําป 
• การประชุมวางแผนประจําป 
• ระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ และเว็บไซตนกัลงทุนสัมพนัธ 
• ผานทาง e-mail ของบริษัทฯ 
• บอรดประชาสัมพันธของบริษัทฯ 

สิทธิของผูถือหุน 
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนกัถึงสิทธิในความเปนเจาของในควบคุมบริษัทฯ ผานการแตงตั้ง

คณะกรรมการบริษัทฯ ใหทําหนาที่แทนผูถือหุน และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของ
บริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงสงเสริมใหผูถือหุนไดใชสิทธิของตน ตามสิทธิข้ันพื้นฐานของผูถือหุน ซึ่งไดแก 
การซื้อขาย หรือการโอนหุน การมีสวนแบงในกําไรของกิจการ การไดรับขาวสารขอมูลของกิจการอยางเพียงพอ 
และผูถือหุนควรไดรับทราบกฎเกณฑและวิธีการในการเขารวมประชุม และขอมูลที่เพียงพอตอการพิจารณาในแต
ละวาระกอนการประชุม รวมถึงมีโอกาสซักถามกรรมการทั้งในที่ประชุมและสงคําถามลวงหนา นอกจากนี้ 
คณะกรรมการบริษัทฯ  ยังตระหนัก และใหความสําคัญถึงสิทธิของผูถือหุน ไมกระทําการใดๆ อันเปนการละเมิด
หรือริดรอนสิทธิของผูถือหุน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดใหมีการประชุมใหญสามัญผูถือหุนปละคร้ัง  ภายในระยะเวลาไมเกิน 4 
เดือน  นับแตวันส้ินสุดรอบบัญชี  และกรณีมีความจําเปนตองเสนอวาระเปนพิเศษ  ในเร่ืองที่มีผลกระทบตอ
ผลประโยชนของผูถือหุน  เกี่ยวกับกฎหมาย  ขอกําหนดที่บังคับ  ที่ตองไดรับการอนุมัติจากผูถือหุน  
คณะกรรมการบริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนตอไป 

ในการจัดการประชุมผูถือหุน  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูถือหุน  โดยเร่ิมจาก
กําหนดวันประชุม ซึ่งไมใชวันหยุดตอเนื่อง หรือวันนักขัตฤกษ และกําหนดเวลาประชุมไมเชาหรือเย็นเกินไป และ
กําหนดสถานที่ประชุม ซึ่งเปนบริเวณที่มีการคมนาคมสะดวก  นอกจากนี้บริษัทฯ ไดดําเนนิการจัดสงหนังสือเชิญ
ประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม  พรอมความเห็นของคณะกรรมการ  เพื่อพิจารณาเหตุผลความจําเปน  
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ผลกระทบทั้งดานบวกและลบในแตละวาระ  หนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 รูปแบบตามที่กฎหมายกําหนด และรายชื่อ
ของกรรมการอิสระ พรอมทั้งคําแนะนําในการมอบฉันทะ เพื่อใหผูถือหุนสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะใหเขาประชุม
แทนได  และแจงเร่ืองจัดเตรียมอากรแสตมปไวใหบริการแกผูรับมอบฉันทะโดยไมคิดคาใชจาย  รวมทั้งแผนที่
แสดงสถานที่ประชุม  ใหผูถือหุนลวงหนามากกวา 14 วันกอนวันประชุม  ซึ่งเร่ิมปฏบิัติตั้งแตป พ.ศ. 2547  เปน
ตนมา  และไดประกาศลงหนังสือพิมพรายวัน  ติดตอกันไมนอยกวา 3 วัน  และกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน  
เพื่อบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนเปนการลวงหนา  อนึ่งในการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป พ.ศ.  2551 
บริษัทฯ ไดนําขอมูลหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน และรายงานประจําป พ.ศ. 2550 เปดเผยในเว็บไซตของบริษัทฯ 
ลวงหนากอนการประชุม 30 วัน และสงหนังสือเชิญประชุมฯ ผานทางนายทะเบียน ลวงหนากอนการประชุม 22 
วัน 

ผูถือหุน : สิทธิของผูถือหุนและการปฏิบัติอยางเทาเทียม 

การจัดการประชุมผูถือหุน 
ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป พ.ศ. 2551 คณะกรรมการไดมอบหมายใหเลขานุการบริษัทฯ 

แจงใหผูถือหุน รับทราบผานทางชองทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเว็บไซตนกัลงทุนสัมพนัธ ใหผูถือ
หุน  สามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม, รายชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการ  และสงคําถามเปนการ
ลวงหนาได คณะกรรมการไดกําหนดชวงเวลาการรับเร่ืองตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550  ถึงวันที่ 31 
มกราคม พ.ศ. 2551 โดยผานชองทางโดยตรงกับเลขานุการบริษัทฯ, หนวยงานนักลงทนุสัมพันธ, กรรมการอิสระ  
หรือผานทางเว็บไซต โดยใหเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการลวงหนาถึง 6 
เดือน อยางไรก็ตาม ไมมีผูถือหุนรายใดเสนอเพิ่มวาระการประชุม  และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนง
กรรมการ  สําหรับการสงคําถามเปนการลวงหนาบริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามไดจนถึงวันประชุม
สามัญผูถือหุน  และสําหรับการสงคําถามเปนการลวงหนา มีผูถือหุนจํานวน 1 รายไดสงคําถามเปนการลวงหนา  
ซึ่งกรรมการไดตอบ  และใหขอมูลอยางครบถวนในการประชุมใหญสามัญผูถือหุน 

สําหรับการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป พ.ศ. 2552  คณะกรรมการไดมอบหมายใหเลขานุการ
บริษัทฯ ไดแจงใหผูถือหุน รับทราบผานทางชองทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเว็บไซตนักลงทุน
สัมพันธ ใหผูถือหุน  สามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม, รายชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการ  และสง
คําถามเปนการลวงหนาได คณะกรรมการไดกําหนดชวงเวลาการรับเร่ืองตั้งแตวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ถึง
วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2552 โดยผานชองทางโดยตรงกับเลขานุการบริษัทฯ, หนวยงานนักลงทุนสัมพนัธ, 
กรรมการอิสระ  หรือผานทางเว็บไซต  โดยเปนการใหเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเขาดํารงตําแหนง
กรรมการลวงหนาถึง 6 เดือน และบริษัทฯ ไดนําหลักเกณฑวิธีการตางๆ แสดงบนเว็บไซตนกัลงทุนสัมพนัธตั้งแต
วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เปนตนมา อนึ่งไมมีผูถือหุนรายใดเสนอเพิ่มวาระการประชุม  และเสนอรายชื่อ
บุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการ  สําหรับการสงคําถามเปนการลวงหนาบริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสง
คําถามไดจนถึงวันประชุมสามัญผูถือหุน 

การจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน 

ในการจัดการประชุมผูถือหุน  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูถือหุน  โดยเร่ิมการ
จัดสงหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม  พรอมความเห็นของคณะกรรมการ  รายละเอียดของ
เร่ืองเพื่อพิจารณาเหตุผลความจําเปน  ผลกระทบทั้งดานบวกและลบในแตละวาระ  หนังสือมอบฉันทะ  และ
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รายชื่อของกรรมการอิสระ พรอมทั้งคําแนะนําในการมอบฉันทะ เพื่อใหผูถือหุนสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะใหเขา
ประชุมแทนได  รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุม  ใหผูถือหุนลวงหนามากกวา 14 วันกอนวันประชุม  ซึ่งเร่ิม
ปฏิบัติตั้งแตป พ.ศ. 2547  เปนตนมา  และไดประกาศลงหนังสือพิมพรายวัน  ติดตอกันไมนอยกวา 3 วัน  และ
กอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน  เพื่อบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนเปนการลวงหนา  อนึ่งในการประชุมใหญ
สามัญผูถือหุน ประจําป พ.ศ. 2551  บริษัทฯ ไดนําขอมูลหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนและรายงานประจําป พ.ศ. 
2550 เปดเผยในเว็บไซตของบริษัทฯ ลวงหนากอนการประชุม 30 วัน และสงหนังสือเชิญประชุมฯ ผานทางนาย
ทะเบียน ลวงหนากอนการประชุม 22 วัน 

วันประชุมผูถือหุนและการดําเนินการประชุม 
บริษัทฯ ไดพยายามปรับปรุงกระบวนการจัดการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ใหมีความเหมาะสมอยาง

ตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางย่ิงหลังจากป พ.ศ. 2548 เปนตนมา โดยยึดหลักที่จะใหผูถือหุนทุกรายไดมีโอกาสไดรับ
ทราบ และไดใชสิทธิของผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน  รวมทั้งมีสิทธิในการใหความเห็น หรือใหขอเสนอแนะที่เปน
ประโยชนตอบริษทัฯ 

ในการลงทะเบียนเขาประชุม  บริษัทฯ ไดเปดใหผูถือหุนลงทะเบียนลวงหนากอนการประชุมอยางนอย 2 
ชั่วโมง  และตอเนื่องจนกวาการประชุมจะแลวเสร็จ ซึ่งไดถือปฏิบัติมาตั้งแตป พ.ศ. 2548 เปนตนมา นอกจากนั้น 
คณะกรรมการบริษัทฯ ยังจัดใหมีการอํานวยความสะดวกแกผูถือหุน  ดวยเจาหนาที่และระบบคอมพิวเตอรที่
เพียงพอและเหมาะสม  ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป พ.ศ. 2550 บริษัทฯ เร่ิมใชการลงทะเบียนผูเขา
ประชุมดวยระบบบารโคด เปนปแรก เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุน พรอมทั้งจัดพิมพบัตรลงคะแนนในแต
ละวาระใหแกผูถือหุน 

บริษัทฯ จัดใหมีเจาหนาที่ในการอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนในการขอรับขอมูลสารสนเทศ และตอบ
คําถามตางๆ นอกจากนั้นยังจัดใหมีการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมสําหรับผูถือหุนที่มารวมประชุมดวย 

สําหรับผูถือหุนที่ไมสะดวกเขารวมประชุมใหญสามัญผูถือหุนดวยตนเอง บริษัทฯ ไดเสนอใหผูถือหุน
สามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ อยางนอย 1 ทาน หรือมอบฉันทะใหกรรมการผูจัดการ หรือ เลขานุการ
บริษัทฯ เขาประชุมและลงคะแนนเสียงแทน โดยในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป พ.ศ. 2551 มีจํานวนผู
ถือหุนมอบฉันทะดังนี ้

• ผูถือหุนจํานวน 1 ราย มอบอํานาจใหคุณสมบูรณ  ชินสวนานนท  ประธานกรรมการและกรรมการ
อิสระ 

• ผูถือหุนจํานวน 11 ราย มอบอํานาจใหคุณสาโรช  ล้ําเลิศประเสริฐกุล  ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ 

• ผูถือหุนจํานวน 28 ราย มอบอํานาจใหคุณไพรัช  สิฏฐกุล  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

• ผูถือหุนจํานวน 41 ราย มอบอํานาจใหคุณวิบูลยศักดิ์  อุดมวนิช  กรรมการ รองกรรมการผูจัดการ 
และเลขานุการบริษัทฯ 

กอนการประชุม  บริษัทฯ ไดเปดวีดีทัศนแนะนํา ประวัติความเปนมาของบริษัทฯ ผลการดําเนินงานสรุปใน 
รอบป เพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบขอมูลโดยสรุปกอนการประชุมผูถือหุน  เม่ือเร่ิมการประชุมทุกคร้ัง  ประธาน
กรรมการจะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน  โดยบริษัทฯ ไดแสดงข้ันตอนการนบัคะแนน  และแสดงการ
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สรุปผลคะแนนทุกข้ันตอนอยางชัดเจนในหองประชุม  นอกจากนี้ ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได  
บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืน  กรรมการอิสระ  กรรมการผูจัดการ  หรือเลขานุการ
บริษัทฯ เขารวมประชุมแทน  ในระหวางการประชุม  บริษัทฯ ไดจัดสรรเวลาในการประชุมอยางเพียงพอ  และเปด
โอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคําถามในที่ประชุม  โดยกรรมการที่
เกี่ยวของ  โดยเฉพาะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  ประธานคณะกรรมการชุดตางๆ  และกรรมการผูจัดการ 
รวมทั้งผูบริหารระดับสูงดานบัญชีการเงิน  ตรวจสอบภายใน  และผูสอบบัญชี  เขารวมประชุมอยางพรอมเพรียง
กัน  เพื่อตอบคําถามในที่ประชุม  ประธานกรรมการ จะดําเนินการประชุมตามลําดับวาระการประชุม รวมถึงจะไม
เพิ่มวาระการประชุมโดยไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา รวมระยะเวลาการประชุมแตละคร้ังประมาณ 2 ชั่วโมง
คร่ึง  

คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญในการเขารวมประชุมใหญสามัญผูถือหุน เพื่อตอบขอซักถามและรับ
ฟง โดยในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนป พ.ศ. 2551 มีกรรมการเขารวมประชุมครบทั้งคณะจํานวน 13 ทาน ซึ่ง
รวมถึงผูบริหารระดับสูงดานบัญชีการเงิน ตรวจสอบภายใน ผูสอบบัญชี และที่ปรึกษาดานกฎหมาย เพื่อตอบขอ
ซักถามในประเด็นตางๆ ของผูถือหุน 

วาระการประชุมผูถือหุนที่สําคัญ  ไดแก 

• การรายงานผลการดําเนินงาน : บริษัทฯ ไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทเกี่ยวกับ กําไร 
รายได คาใชจาย และสรุปผลการดําเนินงานในรูปกราฟ 

• การแตงตั้งคณะกรรมการ : บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเลือกกรรมการเปนรายบุคคล  โดยไดให
รายละเอียดประวัติ และเปดโอกาสใหผูถือหุนไดรับทราบวิสัยทัศนของแตละทานกอนการลงคะแนน  ในกรณีที่
เปนกรรมการเดิม จะใหขอมูลการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อยางครบถวนดวย 

• การแตงตั้งผูสอบบญัชี :  บริษัทฯ ไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผูสอบบัญชี  สํานักงานสอบบญัชี  
คาตอบแทน  เหตุผลของการคัดเลือกผูสอบบัญชี  คุณภาพของการปฏิบัติงานในชวงปที่ผานมา  และ
ความสัมพันธกับบริษัทฯ  

• การจัดสรรกําไร :  บริษัทฯ ไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกําไรและเงินทุนสํารอง  จํานวนเงินปนผล  
ซึ่งเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ  และวันปดสมุดทะเบียนเพื่อกําหนดสิทธิในการรับเงิน
ปนผล 

• คาตอบแทนกรรมการ :  บริษัทฯ ไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนเงินคาตอบแทนที่เสนอ  ซึ่งเปนไปตาม
นโยบายและเงื่อนไขของคาตอบแทนกรรมการ  ที่ไดผานการพิจารณากลั่นกรอง  โดยคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน 
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ในการลงคะแนนเสียง ผูถือหุนสามารถใชบัตรลงคะแนน ซึ่งมีแถบบารโคด เพื่อใหสามารถตรวจนับคะแนน
ไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ไดเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนคัดคาน หรืองดออก
เสียง แตสําหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ เพื่อใหเปนไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการจัดการประชุมผูถือหุน 
บริษัทฯ ไดเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนที่เขาประชุมทุกทาน และการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนการ
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล นอกจากนัน้ บริษัทฯ ไดขอใหที่ปรึกษาทางกฎหมายเขารวมตรวจนับ
และยืนยันความถูกตองของคะแนนเสียง และเปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับบริษัท สําหรับ
ผลการตรวจนับคะแนนในแตละวาระ บริษัทฯ ไดเปดเผยผลการลงคะแนนในแตละวาระ ของผูถือหุนที่ลงมติ เห็น
ดวย ไมเห็นดวย หรือคัดคาน  และงดออกเสียง ในทันที 

ภายหลังจาการประชุมแลวเสร็จ คณะกรรมการไดเปดโอกาสใหผูถือหุน นกัวิเคราะห และนักลงทุนทั่วไป 
ไดสอบถามคําถามเพิ่มเติม โดยมีประธานกรรมการ ประธานกรรมการชุดยอย กรรมการผูจัดการ ผูบริหารระดับสูง
ดานบัญชกีารเงิน รวมตอบคําถาม  อยางไรก็ตามในการตอบคําถามคณะกรรมการ ไดยึดถือความเทาเทียมของ
การใหขอมูลสารสนเทศเปนสําคัญ  

ภายหลังวันประชุมผูถือหุน 
  ในการประชุมไดบนัทึกประเดน็ขอซักถามและขอคิดเห็นที่สําคัญไวในรายงานการประชุมอยางถูกตอง
ครบถวน  และสรุปดวยการลงมติและนับคะแนนเสียง  เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได  โดยจัดใหรายงานการ
ประชุมผูถือหุนแสดงบนเว็บไซตของบริษัทฯ  ภายหลังการประชุมไมเกิน 14 วัน  รวมถึงจัดใหมีการบันทึกส่ือทั้ง
ทางภาพและเสียง  เพื่อเผยแพรทางเว็บไซต  www.se-ed.com ของบริษัทฯ  

การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงการดูแลใหมีการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน 

และเปนธรรม โดยดําเนินการ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการไดมอบหมายใหเลขานุการบริษัทฯ ไดแจงใหผูถือหุน รับทราบผานทางชองทางตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยและเว็บไซตนักลงทุนสัมพนัธ ใหผูถือหุน  สามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม, 
รายชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการ  และสงคําถามเปนการลวงหนาได  คณะกรรมการไดกําหนด
ชวงเวลารับเร่ืองตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม ของปถัดไป โดยผานชองทางโดยตรงกับ
เลขานุการบริษัทฯ, หนวยงานนักลงทุนสัมพนัธ, กรรมการอิสระ  หรือผานทางเว็บไซต  โดยใหเสนอวาระการ
ประชุม และเสนอชื่อบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการลวงหนาถึง 6 เดือน ซึ่งไดเปดเผยหลักเกณฑในการ
พิจารณา บนเว็บไซตนักลงทุนสัมพนัธของบริษัท ทั้งนี้เลขานุการบริษัทฯ จะเสนอชื่อบุคคลตามที่ผูถือหุน
เสนอใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเพื่อพิจารณาคุณสมบัติ และนําเสนอคณะกรรมการ
บริษัทฯ และที่ประชุมผูถือหุนตอไป  โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะเปนผูพิจารณาความเหมาะสมของการ
บรรจุหรือไมบรรจุระเบียบวาระการประชุมตามที่ผูถือหุนเสนอตามหลักเกณฑที่กําหนด โดยการเปดโอกาสให
ผูถือหุนสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการ และเสนอวาระการประชุมเปนการลวงหนา ได
ปฏิบัติมาตั้งแตป พ.ศ. 2549 

2.   คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระจํานวน 1 ทาน เพื่อเปนทางเลือกในการมอบฉันทะ
ใหกับผูถือหุนในหนังสือมอบฉันทะเพื่อใชสิทธิในการเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในแตวาระ  โดย
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ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป พ.ศ. 2551 คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระ
จํานวน 5 ทาน  

3.   คณะกรรมการบริษัทฯ ดําเนินการประชุมผูถือหุนตามลําดับวาระที่ไดแจงไวในหนังสือเชิญประชุม และไมเพิ่ม
วาระในที่ประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา ทั้งนี้เพื่อใหผูถือหุนไดมีโอกาสศึกษาขอมูล
ประกอบการพิจารณาวาระตางๆ อยางเพียงพอและเหมาะสม 

4. คณะกรรมการบริษัทฯ จัดใหมีบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับทุกวาระ โดยบริษัทฯ ไดนําระบบบารโคดเขามาใช
ในการบันทึกและแสดงผลการลงคะแนนดังกลาวตั้งแตป พ.ศ. 2549 พรอมทั้งจัดใหมีเจาหนาที่คอยอํานวย
ความสะดวกในการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในหองประชุม ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงกรณีที่ผูถือ
หุนไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ยกเวนกรณีการเลือกตั้งกรรมการจะเก็บในทุกกรณีทั้งเห็นดวย ไมเห็นดวย 
และงดออกเสียง และภายหลังเสร็จส้ินการประชุม เจาหนาที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับทุกวาระ  
นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดใหมีที่ปรึกษาทางกฎหมายทําหนาที่พยานในการตรวจนับคะแนน 
เพื่อความโปรงใส 

5.   คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายใหเลขานุการบริษัทฯ จัดทําและบันทึกรายงานการประชุมอยางถูกตอง 
ครบถวน และเผยแพรรายงานการประชุมใหผูถือหุนทุกรายรับทราบผานทางเว็บไซตนักลงทนุสัมพันธ และ
บริษัทฯ ไดจัดสงรายงานตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หลังการประชุมเสร็จส้ินไมเกิน 14 วัน 
นอกจากนั้นบริษัทฯ เผยแพรภาพและเสียงของการจัดประชุมผูถือหุนในเว็บไซตนักลงทนุสัมพันธเพื่อใหผูถือ
หุนที่สนใจสามารถรับชมยอนหลังได 

6. บริษัทฯ ไดกําหนดมาตรการปองกันการใชขอมูลภายในเพื่อหาผลประโยชนของกรรมการและผูบริหาร โดย
การแจงทุกทานใหรับทราบ บทบาทภาระหนาที่ที่ตองรายงานการถือหลักทรัพยของตน คูสมรส และบุตรที่ยัง
ไมบรรลุนิติภาวะซึ่งถือหลักทรัพยของบริษัท และรับทราบการจัดทํารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลักทรัพย ทุกคร้ังที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย ตอคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยและตลาด
หลักทรัพยตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ป พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทํา
การหลังจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย  ซึ่งบริษัทมีการแจงเตือนในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ และคณะกรรมการบริหารทุกคร้ัง  นอกจากนีก้รรมการและผูบริหารยังไดรับทราบหนาที่และความ
รับผิดชอบตามที่กําหนดรวมถึงบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย ป พ.ศ. 
2535  และบริษัทฯ ไดกําหนดหามผูบริหารที่ไดรับทราบขอมูลภายในกระทําการใดๆ  ซึ่งเปนการขัดตอ
มาตรา 241 ของ พรบ.ดังกลาว รวมถึงกฎเกณฑที่เกี่ยวของ 

7. เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดดูแลอยางรอบคอบ  เม่ือเกิดรายการที่
อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  โดยกําหนดนโยบายและข้ันตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันไวเปน
ลายลักษณอักษร  รวมทั้งกําหนดนโยบายและวิธีการดูแล  ไมใหผูบริหารและผูเกี่ยวของนําขอมูลภายในของ
บริษัทฯ ไปใชเพื่อประโยชนสวนตน  ดังนี ้

รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดทราบถึงรายการที่มีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนและรายการที่เกี่ยวโยงกัน  โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอตอบริษัทฯ  เกี่ยวกับ
รายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน  และรายการที่เกี่ยวโยงกันอยางสมํ่าเสมอ  และคณะกรรมการบริษัทฯ 
ไดพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบทุกคร้ัง  รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพย  โดย
กําหนดราคาและเงื่อนไขเสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก  (Arm’s Length Basis)  โดยรายการระหวางกัน
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ที่มีสาระสําคัญจะเปดเผยรายละเอียด  มูลคารายการ  คูสัญญา  เหตุผล / ความจําเปน  ในรายงานประจําปและ
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวาระใดที่กรรมการมีสวนไดสวนเสีย  ประธานกรรมการจะขอความ
รวมมือใหกรรมการปฏิบัติตามนโยบาย  โดยขอใหกรรมการแจงตอที่ประชุมเพื่อรับทราบ  และงดออกเสียงหรือ
ความเห็นใดๆ ในวาระนั้นๆ  

การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน  บริษัทฯ ไดกําหนดเปนนโยบาย และข้ันตอนเปนลายลักษณอักษร ใน
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี และคูมือกรรมการบริษัทฯ  ซึ่งไดแจงตอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ที่ประชุมผูบริหาร ทราบถึงประกาศของคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่กําหนดให 
ผูบริหาร  (ซึ่งไดรวมถึงคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ) รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย  ตอ
สํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย และใหแจงใหเลขานุการ
บริษัทฯ ทราบเพื่อแจงใหผูที่เกี่ยวของรับทราบตอไป นอกจากนั้นยังไดแจงบทลงโทษหากมีการฝาฝนหรือไม
ปฏิบัติตามขอกําหนดดังกลาว 

บริษัทฯ ไดกําหนดเปนนโยบาย ในแนวปฏบิัติเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณของ
คณะกรรมการ  ผูบริหารและพนักงาน ตลอดจนขอบังคับพนักงานเกี่ยวกับการกําหนดไมใหนําเอกสารหรือขอมูล
ของบริษัทฯ ไปใชเพื่อประโยชนสวนตัว  หรือนําออกนอกบริษัทฯ กอนไดรับอนญุาต  รวมทั้งหามนําขอมูลงบ
การเงินหรือขอมูลอ่ืนที่รับทราบเปดเผยแกบุคคลภายนอกหรือผูที่มิไดมีสวนเกี่ยวของ  และหามทําการซื้อขาย
หลักทรัพยในชวง 1 เดือน  กอนที่ขอมูลงบการเงินหรือขอมูลอ่ืนจะเผยแพรตอสาธารณชน  การไมปฏิบัติตาม
ขอกําหนดดังกลาวถือเปนการกระทําผิดวินัยของบริษัทฯ หากผูบริหารหรือพนักงานคนใดกระทําผิดวินัย  จะไดรับ
โทษตั้งแตการตักเตือน  การตัดคาจาง การพักงานโดยไมไดรับคาจาง  จนถึงการเลิกจาง 

ในป พ.ศ. 2551 กรรมการ และผูบริหาร ไดรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงานกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ตามมาตรา 59 ทุกคร้ังและไดแจงใหเลขานุการบริษัทฯ ทราบ  

บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
คณะกรรมการ บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม  ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสีย

ภายใน  ไดแก  พนักงานและผูบริหารของบริษัทฯ หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก  ไดแก  คูคา  คูแขง  นักเขียน  ผู
แปล  เจาหนาที่ภาครัฐ  และหนวยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ  เนื่องจากบริษัทฯ ไดตระหนักถึงแรงสนบัสนนุจากผูมี
สวนไดเสียตางๆ ซึ่งจะสรางความสามารถในการแขงขัน  และสรางกําไรใหแกบริษัทฯ ซึ่งถือวาเปนการสราง
ความสําเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ ได  โดยบริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางการปฏบิัติเปนลายลักษณอักษร ไวใน
นโยบายการกํากับดูแลกิจการวา  คณะกรรมการบริษัทฯ จะสงเสริมใหมีกระบวนการเสริมสรางความรวมมือ
ระหวางบริษัทฯ กับผูมีสวนไดเสีย  พรอมทั้งกําหนดชองทางการสื่อสารระหวางกัน นอกจากนั้น บริษัทฯ จะดูแลผู
มีสวนไดเสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ไมกระทําการใดๆ ที่เปนการละเมิดสิทธิของผูมีสวนไดเสีย สรุป
ไดดังนี ้
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ผูมีสวนไดเสีย นโยบายการกํากับดูแล  

 ผูถือหุน  
บริษัทฯ มุงม่ันที่จะดําเนินธุรกิจอยางซื่อสัตย  ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได  โดยยึดม่ันจะพัฒนาบริษัท
ฯ ใหเปนธุรกิจทีย่ั่งยืน  มีการเติบโตตอเนื่องที่สูงกวาคาเฉล่ียของอุตสาหกรรม จะเปนบริษัทฯ 
ตัวอยางที่ดี  และสามารถใหผลตอบแทนการลงทุน  ที่นาพึงพอใจในระยะยาว 

 คูคา  บริษัทฯ จะปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาค และเปนธรรม  บนพืน้ฐานของการไดรับผลตอบแทนที่เปน
ธรรมทั้งสองฝาย 

 คูแขง บริษัทจะปฏิบัติตอคูแขงภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ด ี ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขง ดวยการ
กลาวหาในทางราย 

 เจาหนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามสัญญาหรือเง่ือนไขตางๆ ที่ตกลงกันไวอยางเครงครัด 

 ลูกคา บริษัทฯ มุงม่ันที่จะสรางความพึงพอใจในสินคา  และบริการที่เหมาะสมกับราคาอยางสูงสุด 

 พนักงาน บริษัทฯ สนับสนุนการพัฒนาการปฏิบัติงาน  และสงเสริมใหพนักงานมีความสุข 

 สังคม บริษัทฯ ใหความสําคญัตอการพัฒนาความรูสูเยาวชนและสังคม  โดยปฏิบัติตามเจตนารมณของ
บริษัทฯ อยางเครงครัด 

นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ ยังไดกําหนดชองทางสําหรับการส่ือสารกับกรรมการอิสระทางไปรษณีย 
หรืออีเมล เพื่อใหเกิดชองทางการแจงขอมูล และคําแนะนําตางๆ เพื่อส่ังการใหมีการตรวจสอบขอมูลตาม
กระบวนการ 

สําหรับการรองเรียนแจงเบาะแสที่เกี่ยวของกับการทําผิดกฎหมาย ความถูกตองของรายงานทางการเงิน 
ระบบควบคุมภายในที่บกพรองหรือการผิดจรรยาบรรณของผูบริหาร และพนักงาน สามารถรองเรียนไดที่ 
กรรมการอิสระ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 1858/87-90 ชั้น 19 อาคารเนชั่นทาวเวอร บางนา กรุงเทพฯ 
10260 หรือ id@se-ed.com   

โดยกรรมการจะเก็บขอมูลผูแจงเบาะแสเปนความลับ โดยขอมูลการรองเรียนตางๆ กรรมการอิสระ 
สามารถรายงานตอประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัทฯ ไดโดยตรง 

ในป พ.ศ. 2551 ไมมีผูมีสวนไดเสียรายใด แจงขอมูลผานทางชองทางส่ือสารกับกรรมการอิสระ  และ
กรรมการตรวจสอบ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ จะประชาสัมพันธใหผูมีสวนไดเสียทุกฝายไดรับทราบชองทางส่ือสาร
กับกรรมการอิสระเพิ่มมากข้ึน และในป พ.ศ. 2552 บริษัทฯ มีแผนจะเปดชองทางส่ือสารระหวางประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ผูบริหารระดับสูง ผานชองทางเว็บบอรดของบริษัทฯ เพื่อใหผูมีสวนไดเสีย
สามารถรองเรียนหรือแจงเบาะแสไดโดยตรง งายและสะดวกข้ึน 

นโยบายในการดูแลส่ิงแวดลอมและสังคม ดูหัวขอ 9.7 กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร  

การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปนบริษัทตัวอยางที่ดี  ดําเนินงานดวยความโปรงใส ตรวจสอบได มี

การเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอแกผูเกี่ยวของทุกฝาย พรอมทั้งดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง นาเชื่อถือ
ครบถวน และทันเวลา และทุกฝายสามารถเขาถึงขอมูลอยางเทาเทียมกัน  

ในการเปดเผยขอมูลที่สําคัญของบริษัทฯ ทั้งรายงานทางการเงิน และขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงิน บริษัทฯ 
ไดเผยแพรตามชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังไดเผยแพรในเว็บไซตนัก
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ลงทุนสัมพันธของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เชน ขอมูลเบื้องตนบริษัทฯ, รายงานประจําป, แบบ
แสดงรายการขอมูลประจําป, อัตราสวนทางการเงิน, ประวัติการจายเงินปนผล, ขอมูลการนําเสนอแกผูถือหุน และ
นักลงทุนตางๆ และขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงิน เชน นโยบายการกํากับดูแลกิจการ ขาวประชาสัมพันธตางๆ 
อันดับหนังสือขายดีประจําสัปดาห อันดับหนังสือขายดี 100 อันดับซึ่งเปนขอมูลการขายหนังสือของวันกอนหนา 
ซึ่งขอมูลเหลานี้มีการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยางสมํ่าเสมอ   

คณะกรรมการบริษัทฯ  ไดเปดเผยบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอย 
และจํานวนคร้ังที่กรรมการแตละคนเขารวมการประชุมไวภายใตหัวขอ 9. การจัดการแลว โดยมีรายงานของประธาน
คณะกรรมการชุดยอย รายงานการปฏิบัติหนาที่ภายใตรายงานของคณะกรรมการชุดยอย และเปดเผยนโยบายการ
จายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูงไวภายใตหัวขอคาตอบแทนกรรมการ 

รายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ   คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯ  
และสารสนเทศทางการเงิน  ที่ปรากฎในรายงานประจําป  งบการเงินดังกลาวจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองทั่วไป  โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสม  และถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ  และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง  
และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา  รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดใหมี และดํารงรักษาไว ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล  เพื่อใหม่ันใจ
ไดอยางมีเหตุผลวา  การบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง  ครบถวน  และเพียงพอ  ที่จะดํารงรักษาไวซึ่ง
ทรัพยสิน  และเพื่อใหทราบจุดออน  เพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริต  หรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมี
สาระสําคัญ 

ในการนี้  คณะกรรมการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)  ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ่ง
ประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร  เปนผูดูแลรับผดิชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน  และ
ระบบควบคุมภายใน  และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเร่ืองนี้  ปรากฏในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปแลว 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวา  ระบบควบคุมภายในของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
โดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ  และสามารถสรางความเชื่อม่ันอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินของ  
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 

ความสัมพันธกับผูลงทุน   คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีวาขอมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงิน
และที่ไมใชการเงิน  ลวนมีผลตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุน  และผูที่มีสวนไดเสียของบริษัทฯ จึงไดกําชับให
ฝายบริหารดําเนินการในเร่ืองที่เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลที่ครบถวน  ตรงตอความเปนจริง  เชื่อถือได  สมํ่าเสมอ  
ทันเวลา  และเทาเทียม ซึ่งฝายบริหารของบริษัทฯ ไดใหความสําคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด  

ในการเปดเผยขอมูลที่สําคัญของบริษัทฯ ทั้งรายงานทางการเงิน และขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงิน   
บริษัทฯ  ไดเผยแพรตามชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังไดเผยแพรใน
เว็บไซตนกัลงทุนสัมพนัธของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เชน ขอมูลเบื้องตนบริษัทฯ, รายงาน
ประจําป, แบบแสดงรายการขอมูลประจําป, อัตราสวนทางการเงิน, ประวัติการจายเงินปนผล, ขอมูลการนําเสนอ
แกผูถือหุน และนกัลงทุนตางๆ และขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงิน เชน นโยบายการกํากับดูแลกิจการ ขาว
ประชาสัมพันธตางๆ อันดับหนังสือขายดีประจําสัปดาห อันดับหนังสือขายดี 100 อันดับซึ่งเปนขอมูลการขาย
หนังสือของวันกอนหนา ซึ่งขอมูลเหลานี้มีการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยางสมํ่าเสมอ   



บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                                        

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)                                                                            สวนท่ี 2  หนา 67 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดตั้งหนวยงานดานนักลงทุนสัมพนัธ  เพื่อทําหนาที่ติดตอส่ือสารกับผูลงทุน  
สถาบัน  ผูถือหุน รวมทั้งนักวิเคราะห  และภาครัฐที่เกี่ยวของ  ซึ่งผูลงทุนสามารถติดตอขอทราบขอมูลบริษัทฯ 
หรือตองการสอบถาม  ไดที่คุณคนึงนุช ทองประหยัด โทร. 02-739-8000 กด 8  โทรสาร 02-739-8699 หรือที่    
อีเมล  ir@se-ed.com  และที่เว็บไซต  www.se-ed.com/ir  นอกจากนี้หนวยงานนักลงทนุสัมพันธ ยังเปนสมาชิก
ชมรมนักลงทุนสัมพนัธแหงประเทศไทย (Thai IR Club) มาตั้งแตป พ.ศ. 2549 

ในป พ.ศ. 2551 บริษัทฯ มีการนําเสนอผลการดําเนินงาน  ขอมูลทางการเงิน  ขอมูลที่ไมใชทางการเงินแก  
นักวิเคราะห  นักลงทุน  ผูถือหุน  โดยผานทางอีเมล และโทรศัพท  รวมถึงการเขารวมกิจกรรมกับตลาด
หลักทรัพยฯ อยางสมํ่าเสมอ สรุปไดดังตอไปนี ้

• นํานักลงทนุ พบผูบริหารและเย่ียมชมกิจการ  1 คร้ัง 

• นักลงทุนสถาบนั ใน / ตางประเทศ พบผูบริหาร  12 คร้ัง 

• การประชุมทางโทรศัพท/ตอบคําถามทางโทรศัพท  38 คร้ัง 

• ตอบคําถามทางอีเมล 35 คร้ัง 

• การเดินทางไปพบผูถือหุนและนกัลงทุน / บริษทัจดทะเบียนพบ
นักลงทุน  

1 คร้ัง 

• ขาวแจก/ภาพขาว 3 ชิ้น 

นอกจากนี้หนวยงานนกัลงทุนสัมพนัธ ไดกําหนดระยะเวลางดการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกับผล
ประกอบการของบริษัทฯ แกผูถือหุน นักลงทนุและนกัวิเคราะห กอนวันที่บริษัทฯ จะรายงานผลประกอบการราย
ไตรมาสตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนเวลา 7 วัน 

นอกจากการเปดเผยขอมูลตามขอกําหนดของกฎหมายจากหนวยงานกํากับดูแลแลว  คณะกรรมการ 
บริษัทฯ ยังมอบหมายใหกรรมการผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการ ผูอํานวยการฝายบัญชี ผูอํานวยการฝายการเงิน 
และเลขานุการบริษัทฯ รวมกันดําเนินกิจกรรมตางๆ  ของหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดแกผูถือหุน นักลงทุน นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ ยังไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ และ
เลขานุการบริษัทฯ เปนผูดูแลแผนงานประจําป งบประมาณ อัตรากําลังคน และรวมถึงรับทราบการปฏิบัติงาน
ตางๆ ของหนวยงานนักลงทุนสัมพนัธ (IR Internal Report) ซึ่งเปนการรวบรวมขอมูลประเด็นตางๆ ความคิดเห็น 
และขอเสนอแนะจากแบบสอบถามที่ไดมีการเก็บรวบรวม พรอมกันนีค้ณะกรรมการตรวจสอบและเลขานุการ
บริษัทฯ ไดรายงานใหคณะกรรมการไดรับทราบ อยางสมํ่าเสมอประจําทุกไตรมาส  

ในป พ.ศ. 2552 หนวยงานนักลงทุนสัมพันธ มีแผนที่จะเพิ่มชองทางการติดตอส่ือสารระหวางผูถือหุน กับ
คณะกรรมการบริษัทฯ ผานชองทางเว็บบอรดของบริษัทฯ และมีโครงการจัดการเย่ียมชมกิจการของบริษัทรวม ณ 
โรงเรียนเพลินพัฒนา 
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

โครงสรางคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวย  บุคคลที่มีความรู  ความสามารถ  มีทักษะ  มีประสบการณในการ

ดําเนินธุรกิจ  และมีความเขาใจในบทบาท  หนาที่  ที่ตองรับผิดชอบเปนอยางดี  ทําใหการปฏิบัติงานเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ  

ทั้งนี้  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน  ภารกิจ  กลยุทธ  เปาหมาย  และแผน
ธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนกํากับดูแล  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหารและฝายจัดการ  ให
เปนไปตามเปาหมาย  และแผนธุรกิจที่กําหนดไว  อยางมีประสิทธิภาพ  และมีประสิทธิผล  และถูกตองตามกฎ  
ระเบียบ  ขอบังคับตางๆ ของหนวยงานที่กํากับดูแล  และหนวยงานทางราชการที่เกี่ยวของ  และตามมติของที่
ประชุมผูถือหุน  เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการ  และความม่ันคงสูงสุดใหแกผูถือหุน  
ขณะเดียวกันก็คํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ  จัดใหมีการส่ือสารกลยุทธ เปาหมาย  และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 
ใหกับกรรมการ/ผูบริหาร พนักงาน ไดรับทราบและเขาใจทั่วทั้งองคกร  ผานทางชองตางๆ ไมวาจะเปนทาง        
อีเมลของบริษัทฯ, การติดประกาศตามบอรด, การประชุมพนักงานประจําป  โดยบริษัทฯ  จะมีการจัดประชุมใหญ
พนักงานประจําทุกป  ซึ่งกรรมการผูจัดการของบริษัทฯ  จะเปนผูสรุปสถานการณ  และภาพรวมของผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมา  พรอมทั้งแจงทิศทางการดําเนินงาน  และเปาหมายของบริษัทในป
ตอไป  และนอกจากนี้บริษัทฯ  จะมีการจัดประชุมผูบริหาร  รวมกับพนักงานระดับหัวหนางานข้ึนไป  เพื่อรวมกัน
จัดทําแผนประจําป ในการกําหนดทิศทาง  แนวทางที่สําคัญๆ  ในการกําหนดแผนงานใหสอดคลองกับทิศทาง  
และเปาหมายขององคกร   ซึ่งจะสงผลใหการดําเนินธุรกิจทั่วทั้งองคกรมุงไปสูจุดหมายเดียวกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ     

ในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ  จะยึดหลักความซื่อสัตยสุจริต  ตรงไปตรงมา  โดยอยูภายใตขอ
กฎหมาย  ขอกําหนด  ขอบังคับของบริษัทฯ โดยยึดถือหลักการนี้  ในการกระทําในทุกกิจการ  การตัดสินใจ  และ
การทําธุรกรรมตางๆ จะดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตยเปนที่ตั้งม่ัน 

คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูพิจารณาการกําหนดและแยกบทบาทหนาที่  และความรับผิดชอบระหวาง
คณะกรรมการ  และฝายจัดการอยางชัดเจน  ดังรายละเอียดในขอ 9.1  โครงสรางการจัดการ รวมทั้งมีการส่ือสาร
บทบาท หนาที่  และความรับผิดชอบดังกลาวตอกรรมการ  ฝายจัดการ  และพนักงานของบริษัทฯ อยางสมํ่าเสมอ 

นโยบายการไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการและผูบริหาร 
ในป พ.ศ. 2550 คณะกรรมการตรวจสอบไดทบทวนหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเปนฉบับแกไขฉบับที่ 

5 นับจากป พ.ศ. 2544 เปนตนมา เสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณากําหนดโยบายการไปดํารง
ตําแหนงที่บริษัทอ่ืนที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ จํานวนไมเกิน 5 บริษัท เพื่อใหสอดคลองกบั
ขอแนะนําของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดให กรรมการ
ผูจัดการและผูบริหารระดับสูง สามารถรับตําแหนงกรรมการที่บริษัทอ่ืนไดตามความจําเปน และไมทําใหมี
ผลกระทบตอหนาที่และความรับผิดชอบของบริษัทฯ โดยตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษทัหรือผูมีอํานาจ
อนุมัติกอน  
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คณะกรรมการบริษัทฯ ไมไดกําหนดจํานวนวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ เนื่องจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเชื่อวาความเชี่ยวชาญในธุรกิจหนังสือ และเร่ืองตางๆ ไมไดข้ึนอยูกับจํานวนวาระการ
ดํารงตําแหนง หากแตกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความสามารถและอุทิศเวลาใหกับบริษัทฯ ไดอยางเต็ม
ความสามารถที่จะกําหนดนโยบาย กลยุทธ วิสัยทัศน และการใหคําปรึกษาในการดําเนินธุรกิจตางๆ โดยการ
ตัดสินใจในการคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ เปนสิทธิของผูถือหุนที่จะคัดเลือกบุคคลเขาทํา
หนาที่แทนตน 

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  ซึ่ง
เกินกวากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ  ดังนั้น ผูมีสวนไดเสียจึงม่ันใจไดวากรรมการสามารถปฏิบัติงานในฐานะ
ตัวแทนของผูถือหุนไดอยางเปนอิสระ  ซึ่งจะทําใหเกิดการถวงดุลและการสอบทานการบริหารงาน 

ทั้งนี้  คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาที่รับผดิชอบในการปฏิบัตหินาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค  
และขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุน  ดวยความซื่อสัตยสุจริต  และระมัดระวัง  รักษา
ผลประโยชนของบริษัทฯ โดยกรรมการบริษัทฯ มีวาระการดํารงตําแหนงที่แนนอน  ซึ่งตามขอบังคับของบริษัทฯ 
กําหนดไววา  ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง  ใหกรรมการจํานวน 1 ใน 3  ออกจากตําแหนง  โดยให
กรรมการที่ดํารงตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง  

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณากําหนดนิยาม  “กรรมการอิสระ” ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
คร้ังที่ 4/2551 ตามกรอบข้ันต่ําของนิยามกรรมการอิสระ  ที่ประกาศโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย (กลต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ดังตอไปนี ้

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ 
ดวย 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป  

3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บดิา
มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม 
หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย 

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผู
ถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจของบริษัท 
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 
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5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความ
ขัดแยง และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของ
สํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษทัใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลหรืออาจมี
ความขัดแยงสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอป จากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุน
รายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหารหรือหุนสวนผูจัดการ ของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย 
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป  

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งข้ึนเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน
ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

8. ไมมีลักษณะอ่ืนใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท 
9. ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระที่มีลักษณะดังกลาวแลว กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัทฯ  ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 
บริษัทยอยในลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ 
(Collective Decision) ได 

อยางไรก็ตามกรรมการอิสระ ไดตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการอิสระของตนเปนประจําทุกป และ
คณะกรรมการบริษัทฯ เชื่อม่ันวาการกําหนดคณุสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ตามกรอบข้ันต่ําของสํานักงานกลต. 
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพียงพอที่กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีความเปนอิสระอยางแทจริง
เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัทฯ 

การรวมหรือแยกตําแหนง  บริษัทฯ ถือเปนนโยบายที่จะใหประธานกรรมการไมเปนบุคคลเดียวกับ
กรรมการผูจัดการ เพื่อใหเกิดการถวงดุล และมีการสอบทานการบริหารงานไดอยางโปรงใส  

ประธานกรรมการมาจากกรรมการอิสระ และเปนผูนํา  ผูควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยการสนับสนุนและผลกัดันใหกรรมการทุกคนมีสวนรวมในการประชุม  เชน  การ
ตั้งคําถามที่สําคัญตางๆ  หารือ  ชวยเหลือแนะนํา  และสนับสนนุการดําเนินธุรกิจของฝายจัดการ  ผานทาง
กรรมการผูจัดการอยางสมํ่าเสมอ  แตจะไมเขาไปกาวกายในงานประจํา  ที่ฝายจัดการมีหนาที่เปนผูรับผิดชอบ
ดูแล  และมีกรรมการผูจัดการเปนหัวหนาของฝายจัดการ  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบอํานาจใหกรรมการ
ผูจัดการ  หรือผูรับมอบอํานาจเทานั้น  เปนผูที่มีอํานาจลงนามผูกพันแทนบริษัทฯ ตามอํานาจที่มอบไว  กรรมการ
ผูจัดการไดมอบอํานาจใหฝายจัดการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ  ตามอํานาจหนาที่ที่รับผิดชอบที่ไดกําหนด
ไวอยางชัดเจน  ทั้งนี้จะเห็นวาอํานาจของคณะกรรมการและฝายจัดการ  ไดมีการแบงแยกบทบาทหนาที่อยาง
ชัดเจนไมกาวกายตอกัน 

เลขานุการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 5/2550 เม่ือวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ไดมี
มติแตงตั้ง คุณวิบูลยศักดิ์  อุดมวนิช  กรรมการ  เปนเลขานุการบริษัทฯ  ซึ่งเปนผูที่มีคุณวุฒิ และประสบการณที่
เหมาะสม เปนผูรับผิดชอบ  และทําหนาที่เลขานุการบริษัทฯ  โดยมีหนาที่ในการดูแลใหบริษทัฯ  มีการปฏิบัติตาม
กฎหมาย และขอกําหนดที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ  และใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท  
เพื่อใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิผลย่ิงข้ึน 
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คณะกรรมการชุดยอย  

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งกรรมการที่มีความรูความสามารถ ที่เหมาะสมในเร่ืองตางๆ เพื่อชวย
ศึกษา และกลั่นกรองรายละเอียด ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดใหคณะกรรมการชุดยอยรับผิดชอบ 
นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ ยังไดกําหนดคุณสมบัติ องคประกอบ วาระการดํารงตําแหนง และหนาที่ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอยนั้นๆ ไวอยางชัดเจน ทั้งนี้สมาชิกสวนใหญประกอบดวยกรรมการอิสระ และ
ประธานของแตละคณะเปนกรรมการอิสระดวย ประธานกรรมการจะไมเปนประธานคณะกรรมการชุดยอย ยกเวน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน คณะกรรมการชุดยอยมีการรายงานผลการประชุมและการทํางาน
แตละคร้ังใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดรับทราบอยางสมํ่าเสมอ รวมถึงการรายงานการปฏิบัติงาน เพื่อใหผู
ถือหุนไดรับทราบในรายงานประจําป  

ปจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดยอยจํานวน 2 คณะ ประกอบดวย 
1. คณะกรรมการตรวจสอบ 
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อ หนาที่ความรับผิดชอบ อยูในหัวขอ 9.1 โครงสรางการจัดการ ขอ (ข) และ 
ขอ(ค) ตามลําดับ 

บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวย  บุคคลที่มีความรู  ความสามารถ  มีทักษะ  มีประสบการณในการ

ดําเนินธุรกิจ  และมีความเขาใจในบทบาท  หนาที่  ที่ตองรับผิดชอบเปนอยางดี  ทําใหการปฏิบัติงานเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ  

ทั้งนี้  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน  ภารกิจ  กลยุทธ  เปาหมาย  และแผน
ธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนกํากับดูแล  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหารและฝายจัดการ  ให
เปนไปตามเปาหมาย  และแผนธุรกิจที่กําหนดไว  อยางมีประสิทธิภาพ  และมีประสิทธิผล  และถูกตองตามกฎ  
ระเบียบ  ขอบังคับตางๆ ของหนวยงานที่กํากับดูแล  และหนวยงานทางราชการที่เกี่ยวของ  และตามมติของที่
ประชุมผูถือหุน  เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการ  และความม่ันคงสูงสุดใหแกผูถือหุน  
ขณะเดียวกันก็คํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนกัถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี  เพื่อเพิ่มความโปรงใส  เพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันของกิจการ  และเพิ่มความเชื่อม่ันใหแกผูถือหุน  ผูลงทุน  และผูเกี่ยวของทุกฝาย  
จึงไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ  ดําเนินการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ  เปนลายลักษณ
อักษร  ตลอดจนปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการ  และคูมือจริยธรรมธุรกิจ  ใหมีความทันสมัย  เหมาะสม
กับสภาพแวดลอม  การดําเนินธุรกิจ  และเปนสากลมากข้ึน  โดยกําหนดใหมีการทบทวนนโยบายการกํากับดูแล
กิจการปละ 1 คร้ัง  โดยในป พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2550 คณะกรรมการตรวจสอบ  ไดดําเนินการจัดทําแนวปฏิบัติ
ที่ดีเพิ่มข้ึน  เพื่อใหเกิดแนวทางที่ชัดเจนเพื่อใหกรรมการ  ผูบริหาร  และพนักงานไดถือปฏิบัต ิและในป พ.ศ. 
2551 คณะกรรมการตรวจสอบไดทบทวนหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเปนฉบบัแกไขฉบับที่ 6 นับจากป พ.ศ. 
2544  

คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และฝายบริหาร ไดสนับสนุนใหกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานเห็นถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยไดจัดใหมีชองทางการสื่อสารขอมูลตางๆ  ของการ
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กํากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งจากการปฐมนิเทศกรรมการ และพนักงานใหม การเพิ่มเนื้อหาในหลักสูตรของการ
ฝกอบรมของพนักงาน นอกจากนัน้ยังมีชองทางการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีผานเว็บไซต
ผานในบริษัทฯ ชองทางการรับเร่ืองเพื่อปรับปรุงและแกไข เพื่อเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบไดรับทราบ 

ในป 2551 คณะกรรมการตรวจสอบไดประเมินการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดวยแบบประเมินการปฏิบตัิตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2549 (Corporate Governance Self Assessment) ของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และพิจารณารวมกับหลักเกณฑการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจด
ทะเบียนไทย ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบไดรับทราบวา  
บริษัทฯ มีจุดบกพรองในสวนใด เพื่อปรับปรุงและแกไข พัฒนาใหดีย่ิงข้ึน นอกจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบยัง
กําหนดชองทางใหพนกังานเสนอแนวทางปรับปรุงเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีผานทางแผนกตรวจสอบ
ภายใน อนึ่งในการประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจําป 2551 (Corporate Governance 
Report of Thai Listed Companies 2008) บริษัทฯ ไดรับการประเมินจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย ดังนี ้

คะแนนเฉล่ียโดยรวม 

บริษัทจดทะเบียน
โดยรวม 

บริษัทในกลุม SET100 บริษัทในกลุม SET50 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น 
จํากัด (มหาชน) 

75% 83% 84% 91% 

คะแนนแยกเปนรายหมวด 

คะแนนเฉลี่ย  

บริษัทจด
ทะเบียน
โดยรวม 

บริษัทในกลุม 
SET100 

บริษัทในกลุม 
SET50 

บริษัท ซีเอ็ด
ยูเคชั่น จํากัด 

(มหาชน) 

สิทธิของผูถือหุน 86% 92% 92% 95% 

การปฏิบัติของผูมีสวนไดเสีย 79% 82% 82% 92% 

สิทธิของผูมีสวนไดเสีย 68% 79% 83% 91% 

การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 88% 91% 92% 92% 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 57% 69% 73% 88% 

จริยธรรมธุรกิจ  บริษัทฯ ไดยึดม่ันในการกระทําส่ิงที่ถูกตอง  เปนแนวทางการดําเนินธุรกิจของ
กรรมการและพนักงานทุกคน  โดยบริษัทฯ ไดประกาศบังคบัใชจรรยาบรรณพนักงาน  และจรรยาบรรณในการ
ดําเนินธุรกิจ  เพื่อใหกรรมการ  ผูบริหาร  และพนักงานทุกคน  ไดยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบตัิหนาที่ตาม
ภารกิจของบริษัทฯ ดวยความซื่อสัตย  สุจริต  และเที่ยงธรรม  ทั้งการปฏิบัติตอบริษัทฯ และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม  
สาธารณชน  และสังคม  บริษัทฯ มอบหมายใหแผนกตรวจสอบภายใน  ติดตามดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
อยางสมํ่าเสมอ  และไดกําหนดโทษทางวินัยในกรณีละเมิดจรรยาบรรณไวดวย  
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คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเชื่อม่ันเปนอยางย่ิงวา  กระบวนการการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณธุรกิจ  จะชวยสงเสริมการดําเนินงานของบริษัทฯ และเปนเคร่ืองมือชวยใหสามารถบรรลุเปาหมาย
พื้นฐานที่สําคัญอยางหนึ่ง  อันจะสงผลใหเกิดการเพิ่มมูลคาสูงสุดใหแกผูถือหุน  คุณคาที่บริษัทฯ มุงหวัง  และ
คาดหวังใหกรรมการและพนักงานทุกคนถือปฏบิัติในทุกภารกิจ  ไดแก 

• การใหความสําคัญสูงสุดตอการสรางความพึงพอใจของลูกคา 
• ความเชื่อม่ันในการทํางานรวมกัน 
• การอุทิศตองานอยางมืออาชีพโดยมีคุณธรรม 
• การยึดม่ันในหลักการของระเบียบวินัยการปฏิบัติงานที่ด ี
• การพรอมในการตอบสนองตอทุกสถานการณ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนกัถึงการดําเนินธุรกิจ  ความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย  พนักงาน  สังคม
และส่ิงแวดลอม  คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดจัดใหมีการเผยแพร  จรรยาบรรณธุรกิจ  นโยบายการดูแล
ส่ิงแวดลอมและสังคม ผานในหลายชองทาง  ขาวประชาสัมพันธตางๆ  และการประชุมพนักงาน  รวมทั้งการ
ติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ  และการกําหนดบทลงโทษ 

เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดดูแลอยางรอบคอบ  เม่ือเกิดรายการ
ที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  โดยกําหนดนโยบายและข้ันตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันไวเปนลาย
ลักษณอักษร  รวมทั้งกําหนดนโยบายและวิธีการดูแล  ไมใหผูบริหารและผูเกี่ยวของนําขอมูลภายในของบริษัทฯ 
ไปใชเพื่อประโยชนสวนตน  ดังนี ้

รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดทราบถึงรายการที่มีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนและรายการที่เกี่ยวโยงกัน  โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอตอคณะกรรมการ
บริษัท  เกี่ยวกับรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน  และรายการที่เกี่ยวโยงกันอยางสมํ่าเสมอ  และ
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบทุกคร้ัง  รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑของ
ตลาดหลักทรัพย  โดยกําหนดราคาและเงื่อนไขเสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก  (Arm’s Length Basis)  
โดยรายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญจะเปดเผยรายละเอียด  มูลคารายการ  คูสัญญา  เหตุผล / ความจําเปน  ใน
รายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวาระใดที่กรรมการมีสวนไดสวนเสีย  ประธานกรรมการจะขอความ
รวมมือใหกรรมการปฏิบัติตามนโยบาย  โดยขอใหกรรมการแจงตอที่ประชุมเพื่อรับทราบ  และงดออกเสียงหรือ
แสดงความเห็นใดๆ ในวาระนั้นๆ  

การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน  บริษัทฯ ไดกําหนดเปนนโยบาย และข้ันตอนเปนลายลักษณอักษร ใน
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี และคูมือกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไดแจงตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ที่ประชุมผูบริหาร ทราบถึงประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพยที่กําหนดให ผูบริหาร  
(ซึ่งไดรวมถึงคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ) รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย  ตอสํานักงาน
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย ป พ.ศ. 
2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย และใหแจงใหเลขานุการบริษัทฯ ทราบเพื่อ
แจงใหผูที่เกี่ยวของรับทราบตอไป นอกจากนั้นยังไดแจงบทลงโทษหากมกีารฝาฝนหรือไมปฏบิัติตามขอกําหนด
ดังกลาว 
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บริษัทฯ ไดกําหนดเปนนโยบาย ในแนวปฏบิัติเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณของ
คณะกรรมการ  ผูบริหารและพนักงาน ตลอดจนขอบังคับพนักงานเกี่ยวกับการกําหนดไมใหนําเอกสารหรือขอมูล
ของบริษัทฯ ไปใชเพื่อประโยชนสวนตัว  หรือนําออกนอกบริษัทฯ กอนไดรับอนญุาต  รวมทั้งหามนําขอมูลงบ
การเงินหรือขอมูลอ่ืนที่รับทราบเปดเผยแกบุคคลภายนอกหรือผูที่มิไดมีสวนเกี่ยวของ  และหามทําการซื้อขาย
หลักทรัพยในชวง 1 เดือน  กอนที่ขอมูลงบการเงินหรือขอมูลอ่ืนจะเผยแพรตอสาธารณชน  การไมปฏิบัติตาม
ขอกําหนดดังกลาวถือเปนการกระทําผิดวินัยของบริษัทฯ หากผูบริหารหรือพนักงานคนใดกระทําผิดวินัย  จะไดรับ
โทษตั้งแตการตักเตือน  การตัดคาจาง การพักงานโดยไมไดรับคาจาง  จนถึงการเลิกจาง 

ในป พ.ศ. 2551 กรรมการ และผูบริหาร ไดรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงานกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ตามมาตรา 59 ทุกคร้ังและไดแจงใหเลขานุการบริษัทฯ ทราบ  

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

1. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน   บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายใน  ทั้งใน
ระดับบริหารและระดับปฏบิัติงาน  จึงไดกําหนดภาระหนาที่  อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงาน  ผูบริหาร  
ไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน  มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทฯ ใหเกิดประโยชน  และมี
การแบงแยกหนาที่ผูปฏิบตัิงาน  ผูติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกนั  เพื่อใหเกิดการถวงดุลและ
ตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม  นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน  โดยบริษัทฯ 
ไดจัดใหมีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบริหารสายงานที่รับผิดชอบ 
บริษัทฯ มีแผนกตรวจสอบภายใน  ทําหนาที่ตรวจสอบเพื่อใหม่ันใจวาการปฏิบัติงานหลัก  และกิจกรรม
ทางการเงินสําคัญของบริษัทฯ ไดดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดไว  และมีประสิทธิภาพ  รวมถึงตรวจสอบ  
การปฏิบัติตามกฎหมาย  และขอกําหนดที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ  (Compliance Control)  และเพื่อใหหนวยงาน
ตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ  สามารถทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่  คณะกรรมการจึง
กําหนดใหแผนกตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ  และไดรับ
การประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบดวย 

2. การบริหารความเส่ียง   การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ กระทําโดยการประเมินความเส่ียงทั่วทั้งองคกร  
ทั้งที่เปนปจจัยภายในและปจจัยภายนอกอยางสมํ่าเสมอ  โดยคณะทํางานซึ่งประกอบดวย  ฝายบริหารและ
ผูบริหารระดับสูง  ในสายงานที่เกี่ยวของกับแตละความเส่ียง  หัวหนางานในแตละหนวยงานที่เกี่ยวของ  และ
หนวยงานตรวจสอบภายใน  จะวิเคราะหถึงสาเหตุที่ทําใหเกิดปจจัยความเส่ียงตางๆ การกําหนดมาตรการ
บริหารความเสี่ยง  รวมถึงติดตามการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง  และรายงานผลใหกับ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการตอไป 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับระบบการควบคุมภายใน  และการบริหารความเสี่ยง  เพื่อสราง
ความม่ันใจไดวาจะบริหารจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได  และมีการจัดสรรและใชทรัพยากรอยาง
ถูกตอง  เหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุด  ชวยใหขอมูลทางการเงินมีความถูกตองเชื่อถือได 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ   
คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกําหนดการประชุมลวงหนา  และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจําเปน  

โดยมีการกําหนดวาระชัดเจนไวลวงหนา  และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเปนประจํา  ประธาน
กรรมการและกรรมการผูจัดการ ไดรวมกันพิจารณากําหนดวาระการประชุมกรรมการ  โดยพิจารณาเร่ืองที่สําคัญ
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และนําเขาสูวาระการประชุม  นอกจากนั้นกรรมการแตละทานมีความเปนอิสระที่จะเสนอเร่ืองเขาสูวาระการประชุม
ได  เลขานุการบริษัทฯ ไดจัดทําหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
กอนการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วัน  เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวม
ประชุม   

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แตละคร้ัง  ประธานกรรมการไดจัดสรรเวลาอยางเพียงพอและมาก
พอที่กรรมการจะอภิปรายปญหาสําคัญกันอยางรอบคอบ นอกจากนั้นประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัทฯ 
ไดเชิญผูบริหารระดับสูงเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อใหสารสนเทศเพิ่มเติม และไดมีการจดบันทึก
การประชุมเปนลายลักษณอักษร  จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการ  พรอมให
คณะกรรมการและผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได 

คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดใหฝายบริหารจัดทํารายงานผลการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 
เปนประจํา แมไมไดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เปนรายเดือน เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานของบริษัทฯได 

คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดใหกรรมการที่ไมเปนผูบริหารมีการประชุมกนัเองไดตามความเหมาะสม 
โดยไมมีกรรมการที่เปนผูบริหารหรือฝายบริหารเขารวมประชุม เพื่อเปดโอกาสใหอภิปรายประเด็นปญหาตางๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ และเร่ืองที่อยูในความสนใจของกรรมการ โดยใหมีการรายงานผลการประชุมให
ประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัทฯ ไดรับทราบ 

โดยในป พ.ศ. 2551  ที่ผานมาคณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมทั้งส้ิน 4 คร้ัง เวลาประชุมเฉลี่ย 5 
ชั่วโมง ในแตละคร้ังมีผูอํานวยการฝายบัญชี และผูจัดการแผนกตรวจสอบภายในรวมใหสารสนเทศเพิ่มเติม 
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งส้ิน 6 คร้ัง เปนการประชุมวาระปกติจํานวน 5 คร้ัง และเปนการประชุม
ระหวางกรรมการตรวจสอบและผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการจํานวน 1 คร้ัง  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทนมีการประชุมทั้งส้ิน 1 คร้ัง  และประชุมใหญสามัญผูถือหุน 1 คร้ัง  โดยรายละเอียดการเขาประชุมของ
คณะกรรมการบริษัทฯ  ในป พ.ศ. 2551 มีดังนี ้
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คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ
พิจารณา

ผลตอบแทน 

การประชุมใหญ 
สามัญผูถือหุน 

ป 2551 
รายช่ือคณะกรรมการบริษัทฯ 

ประชุมทั้งหมด  
(4 ครั้ง) 

ประชุมทั้งหมด  
(6 ครั้ง) 

ประชุมทั้งหมด  
(1 ครั้ง) 

ประชุมทั้งหมด  
(1 ครั้ง) 

1. นายสมบูรณ  ชินสวนานนท 4/4 - 1/1 1/1 

2. นายสาโรช  ลํ้าเลิศประเสริฐกุล 3/4 6/6 - 1/1 

3. นายประวิทย  ตันติวศินชยั 4/4 6/6 - 1/1 

4. นายไพรัช  สิฏฐกุล 4/4 6/6 - 1/1 

5. นายวัฒนา  เชียงกูล 4/4 - - 1/1 

6. นายวรสิทธิ์  โภคาชัยพัฒน 3/4 - 1/1 1/1 

7. นายคเชนทร  เบญจกุล 4/4 - - 1/1 

8. รศ.ยืน  ภูวรวรรณ 4/4 - - 1/1 

9. นายสุเมธ  ดํารงชัยธรรม 4/4 - 1/1 1/1 

10. นายยงศักดิ์  เอกปรัชญาสกุล 4/4 - - 1/1 

11. นายทนง  โชติสรยุทธ 4/4 - - 1/1 

12. นายวิบูลยศักดิ์  อุดมวนิช 4/4 - - 1/1 

13. นายพงษศักดิ์  ศิวะภัทรกําพล 4/4 - - 1/1 

การประเมินการปฏิบตัิงานของตนเองโดยกรรมการ 

คณะกรรมการไดจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองเปนประจําทุกป เพื่อใหคณะกรรมการได
พิจารณาทบทวนผลงาน ปญหาและอุปสรรค ในการดําเนินงานระหวางปที่ผานมา เพื่อใหนํามาแกไขและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางาน โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม โดยใชแนวทางแบบ
ประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแตมีการปรับปรุงเพื่อใหเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ และจะมีการนําผลการประเมินซึ่งอยูในรูปแบบของกราฟ เพื่อมาพิจารณาในการทบทวนและแกไข
เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ทั้งนี้ผลการประเมินแบงตามหัวขอ 6 หัวขอ ไดแก โครงสรางและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการ บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทําหนาที่ของ
กรรมการ  ความสัมพันธกับฝายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร ซึ่งผลคะแนน
การประเมินของคณะกรรมการบริษัทฯ แบงออกเปน 5 = ดีมาก, 4 = ดี, 3 = มาตรฐาน, 2 = พอใช, 1 = ตอง
ปรับปรุงอยางมาก สรุปไดดังนี ้

คณะกรรมการบริษัทฯ สวนใหญมีความเห็นวาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในป พ.ศ. 2551 
ในภาพรวมอยูในระดับคะแนน 4.60 ซึ่งอยูในเกณฑดี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ บางทานไดมีขอเสนอใหมีการ
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เพิ่มการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติม เพื่อใหกรรมการบริษัทฯ สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน และเห็นควรใหเนนความสําคัญในเร่ืองการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพิ่มข้ึนดวย 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดใหมีการประเมินผลงานของกรรมการผูจัดการ เพื่อ
เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ทําการประเมินในแบบประเมินผลซึ่งคณะกรรมการ
บริษัทฯ ไดปรับปรุงเพื่อใหเหมาะสมกับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายใหประธานกรรมการเปน
ผูแจงผลการประเมินตอกรรมการผูจัดการและคณะกรรมการบริษัทฯ  

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
นโยบายคาตอบแทนกรรมการไดกําหนดไวอยางชัดเจนและโปรงใส  โดยคาตอบแทนอยูในระดับเดียวกับ

อุตสาหกรรม  และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตองการ  และไดขออนุมัติจากที่ประชุมผู
ถือหุนแลว  กรรมการที่ไดรับมอบหมายใหเปนกรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  จะ
ไดรับคาตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มข้ึน 

คาตอบแทนของกรรมการผูจัดการ : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จะนําผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไดรวมกันประเมิน ไปใชในการพิจารณา
กําหนดคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการตามหลักเกณฑที่กําหนด ซึ่งผลการประเมินกรรมการผูจัดการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายใหประธานกรรมการเปนผูแจงผลการประเมินตอกรรมการผูจัดการและ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบอีกคร้ัง 

คาตอบแทนผูบริหารระดับสูง : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะกําหนดหลักเกณฑ 
และโครงสรางคาตอบแทนผูบริหาร ซึ่งพิจารณาเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด  
ทั้งยังสอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และผลการบริหารงานของผูบริหารแตละทาน  โดยกรรมการ
ผูจัดการจะเปนผูพิจารณาความเหมาะสมในการกําหนดคาตอบแทนรายบุคคล  และการปรับอัตราเงินเดือน
ประจําปของผูบริหารระดับสูง พรอมทั้งรายงานคาตอบแทนที่เหมาะสมตอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบอีกคร้ัง 

ในป พ.ศ. 2551  บริษัทฯ ไดจายคาตอบแทนตางๆ ใหแกกรรมการและผูบริหาร  รวมทั้งส้ิน 26.85 ลาน
บาท  ตามรายละเอียดในขอ 9.3 คาตอบแทนผูบริหาร 

การพัฒนาความรูของกรรมการ  

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาความรูของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดไวใน
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ใหการสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหกรรมการไดรับการฝกอบรม
ความรูตางๆ จากหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได
มอบหมายใหเลขานุการบริษัทฯ เปนผูประสานงานกบักรรมการเพื่อแจงหลักสูตรการฝกอบรมตางๆ  

การปฐมนิเทศกรรมการใหม  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบใหเลขานุการบริษัทฯ สรุปขอมูลตางๆ ให
กรรมการใหมไดรับทราบผานทางคูมือกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจัดทําและมอบใหกรรมการบริษัทฯ ในทุกป เพื่อใชเปน
ขอมูลอางอิง ที่ครบถวนและทันสมัย  และยังกําหนดใหกรรมการใหมไดเขาเย่ียมชมกิจการ เพื่อใหเขาใจการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯไดดีย่ิงข้ึน  

ภายในคูมือกรรมการ มีเนื้อหาสรุปประกอบดวย ขอมูลที่เกี่ยวกับบริษัทฯ และขอมูลสําหรับกรรมการ  เชน  
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ประเด็นที่นาสนใจเกี่ยวกับบริษัทฯ  ประวัติความเปนมา  โครงสรางองคกร  ธุรกิจของบริษัทฯ  ขอบังคับของ
บริษัทฯ  การประชุมคณะกรรมการ  หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  จรรยาบรรณสําหรับกรรมการ  ผูบริหาร และ
พนักงาน  รายการที่เกี่ยวโยงกัน  การจัดทําและเปดเผยการถือครองหลักทรัพย  ขอกําหนดที่เกี่ยวของ  เปนตน        

แผนการสืบทอดตําแหนง  คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายใหกรรมการผูจัดการ และฝายบริหาร จัดทํา
แผนในการทดแทนตําแหนงงาน (Succession Plan) ในระดับบริหารและตําแหนงงานในสายงานหลัก โดย
พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของแตละบุคคลเปนหลัก และกําหนดใหมีการเตรียมความพรอม
สําหรับบุคคลที่สามารถทดแทนตําแหนงงาน การพัฒนาความรูความสามารถ และทักษะที่จําเปน  นอกจากนั้น
คณะกรรมการบริษัทฯ ยังกําหนดใหกรรมการผูจัดการรายงานใหคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบถึงแผนเตรียม
ความพรอมกรณีที่ผูบริหารไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

9.5  การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน  บริษัทฯ ไดกําหนดเปนนโยบาย และข้ันตอนเปนลาย
ลักษณอักษร ในแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี และคูมือกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไดแจงตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมผูบริหารใหทราบถึงประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยที่กําหนดให ผูบริหาร  (ซึ่งไดรวมถึงคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนติิภาวะ) รายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือหลักทรัพย  ตอสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ตามมาตรา 59  แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ป พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย และ
ใหแจงใหเลขานุการบริษัทฯ ทราบเพื่อแจงใหผูที่เกี่ยวของรับทราบตอไป นอกจากนั้นยังไดแจงบทลงโทษหากมี
การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดดังกลาว 

บริษัทฯ ไดกําหนดเปนนโยบาย ในแนวปฏบิัติเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณของ
คณะกรรมการผูบริหารและพนักงาน ตลอดจนขอบังคับพนักงานเกี่ยวกับการกําหนดไมใหนําเอกสารหรือขอมูล
ของบริษัทฯ ไปใชเพื่อประโยชนสวนตัว  หรือนําออกนอกบริษัทฯ กอนไดรับอนญุาต  รวมทั้งหามนําขอมูลงบ
การเงินหรือขอมูลอ่ืนที่รับทราบเปดเผยแกบุคคลภายนอกหรือผูที่มิไดมีสวนเกี่ยวของ  และหามทําการซื้อขาย
หลักทรัพยในชวง 1 เดือน กอนที่ขอมูลงบการเงินหรือขอมูลอ่ืนจะเผยแพรตอสาธารณชน  ถือเปนการกระทําผิด
วินัยของบริษัทฯ หากผูบริหารหรือพนักงานคนใดกระทําผิดวินัย  จะไดรับโทษตั้งแตการตักเตือน  การตัดคาจาง 
การพักงานโดยไมไดรับคาจาง  จนถึงการเลิกจาง 

ในป พ.ศ. 2551 กรรมการ และผูบริหาร ไดรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงานกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ตามมาตรา 59 ทุกคร้ังและไดแจงใหเลขานุการบริษัทฯ ทราบ  

9.6  บุคลากร   บริษัทฯ มีจํานวนบุคลากรที่เปนพนกังานประจําทั้งที่สํานักงานใหญ และสาขาทั่วประเทศ 
(ไมรวมแรงงานจัดจางภายนอก Outsource Worker)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม ดังนี้ 

  (หนวย : คน) 
รายการ  2551 2550 2549 

พนักงานประจําสํานักงานใหญ 888 816 770 
พนักงานประจําสาขา 1,384 1,242 1,053 

รวมทั้งส้ิน 2,272 2,058 1,823 



บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                                        

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)                                                                            สวนท่ี 2  หนา 79 
 

โดยบริษัทฯ ใหผลตอบแทนทั้ง เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทนุสํารองเลี้ยงชีพ ในป พ.ศ. 2551, 
2550 และ 2549 เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน  380 ลานบาท, 370.95 ลานบาท และ325.80 ลานบาท  ตามลําดับ 

บริษัทฯ มีนโยบายการจายอัตราคาตอบแทนพนักงาน โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและสอดคลองกับ
คาเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงคาตอบแทนพนักงานจะตองเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ และการ
เติบโตของบริษัทฯ  

นอกเหนือจากการที่บริษัทฯ จายคาตอบแทนใหกับพนักงานในรูป เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทนุ
สํารองเลี้ยงชีพแลว บริษัทฯ ยังมีสวัสดิการอื่นๆ ใหกับพนักงานทุกคน เชน คารักษาพยาบาล, การตรวจสุขภาพ
ประจําป, คาที่พัก คาเดินทางไปปฏิบัติงานตางจังหวัด, ประกันชีวิต, เคร่ืองแบบพนกังานสาขา, บริการรถรับ-สง
พนักงาน, เงินชวยเหลือคาครองชีพเดือนละ 500 บาท และเงินชวยเหลืออ่ืนๆ รวมถึงการใหรางวัลสําหรับพนักงาน
ที่มีความตั้งใจในการทํางานจนมีอายุงานครบ 10, 20 และ 30 ป เพื่อเปนการจูงใจใหพนักงานของบริษัทฯ มีขวัญ
และกําลังใจในการสรางความเจริญเติบโตใหกับบริษัทฯ ในระยะยาว 

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน  บริษัทฯ มีนโยบายในการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของ
บุคลากรข้ึนมาอยางตอเนื่อง  เพื่อใหมีความสามารถในการแขงขัน  และรับมือกับวิทยาการใหมๆ ที่พัฒนา
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  จึงจัดใหมีการอบรมภายในองคกร  และกับองคกรภายนอก  โดยแบงตามหลักสูตรตางๆ 
ที่เหมาะสมกับตําแหนงงานงาน  มาตรฐานวิชาชีพ  หรือตามเปาหมายและวัตถุประสงคของหนวยงานยอย  
นอกจากนั้น  บริษัทฯ ยังใหความสําคัญกับการที่ใหพนักงานมีสติ  ไดเขาใจชีวิต  และปรับตัวอยูรวมกับส่ิงรอบขาง
อยางมีความสุข  ในป พ.ศ. 2551 บริษัทฯ ไดรวมมือกับ วัดปญญานนัทราราม เพื่อจัดหลักสูตร  การเจริญสติเพื่อ
พัฒนาตนและพัฒนางาน  ใหแกพนักงานของบริษัทฯ เปนการเฉพาะอยางตอเนื่อง  
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9.7  กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (Corporate Social Responsibility 
หรือ CSR) 

บริษัทฯ มีความตระหนักดีตอบทบาทของคนไทยทุกคน ที่ควรตองรับผิดชอบตอสังคม และประเทศ ในทาง
ใดทางหนึ่งที่ตนพรอม  จึงไดพยายามใหบทบาทของบริษัทฯ มีสวนในเร่ืองนี้ในทุกรูปแบบ 

ถายอนกลับไปที่จุดเร่ิมตนของบริษัทฯ  จะเห็นภาพไดชัดเจนข้ึน  เพราะบริษัทฯ เร่ิมกอตั้งจากการรวมตัว
กันของวิศวกรไฟฟาจํานวน 10 คน  ซึ่งตางก็เคยมีประสบการณในการดําเนินกิจกรรมเผยแพรความรู ในชุมนุม
วิชาการ ขณะที่เปนนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  และตระหนักดีวา ประเทศไทยยังขาด
แคลนการพัฒนาส่ือความรูทางวิชาการอยูมาก  และไมมีผูที่สนใจเขามาพัฒนาอยางจริงจัง  จึงไดกอตั้งบริษัท
ข้ึนมาในป พ.ศ. 2517  โดยกําหนดเร่ืองนี้ไวในวัตถุประสงคของการกอตั้งวา  “ซีเอ็ดจะดําเนินธุรกิจที่เอ้ืออํานวย
ตอการศึกษาหาความรู เพื่อพัฒนาความรูความสามารถของคนไทย ในสาขาที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศ”  และ
ตอกยํ้าภารกิจนี้ผานชื่อยอของบริษัท  ที่เขียนวา SE-ED  ซึ่งยอมาจากคําวา Science, Engineering & 
EDucation  เพื่อเนนสาขาที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศที่บริษัทฯ สนใจทํา คือ  ดานวิศวกรรมศาสตร  
วิทยาศาสตร และการศึกษา  และผานความมุงม่ันในภารกิจที่จะทําใหคนไทยเกงข้ึน 

จึงอาจไมผิดนักหากกลาววา บริษัทฯ เนนการนําเอาปญหาของประเทศดานการพัฒนาคน และนําเอา
อุดมการณทางสังคม มาเปนเปาหมายการดําเนินงานแบบธุรกิจ  เพื่อใหเติบโตได  ย่ังยืน  และเปนวิถีชีวิตปฏิบัติ 
ตั้งแตวันแรกของการกอตั้งมาตลอด 34 ปจนถึงปจจุบัน  โดยถายทอดความมุงม่ัน และภารกิจนี้ ผานวัฒนธรรม
องคกร  ผานผลงานความพยายามเปน “บริษัทตัวอยางที่ดี” ในทุกดาน  ผานผลงานที่ออกมา และผานทิศทางการ
เติบโตในดานตางๆ ขององคกร   

ธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งหมด  จึงมุงเนนเติบโตไปตามวัตถุประสงคของการกอตั้ง  ไมวาจะเปนการบุกเบิกการ
ผลิตหนังสือ และวารสาร ที่เปนประโยชนแตยังขาดแคลนอยู  การชวยรับจัดจําหนายหนังสือใหกับสํานักพิมพอ่ืน  
เพื่อใหหนังสือดีๆ เหลานั้นมีโอกาสไดรับการเผยแพรดีข้ึน  อยูรอดได  แข็งแรงข้ึน  และพรอมจะผลิตหนังสือดีๆ 
ไดมากข้ึนอีก  ตลอดจนการเปดรานหนังสือ  เพื่อใหทุกชุมชนมีโอกาสไดเหน็ และเขาถึงหนังสือไดงายข้ึน  การจัด
กิจกรรมเยาวชนตลอดป  การจัดหลักสูตรฝกอบรมในดานตางๆ ที่จะชวยทําใหทํางานในดานตางๆ ไดเกงข้ึน    
และการมีสวนสําคัญในการกอตั้ง และดําเนินงาน โรงเรียนเพลินพัฒนา  เพื่อใหเปนโรงเรียนตัวอยางแนวใหมของ
การพัฒนาเยาวชนใหเปนกําลังสําคัญของประเทศในอนาคต 

ดังนั้น  สําหรับชาวซีเอ็ดแลว  เร่ืองของความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอม จึงไมใชเปนเพียง
กิจกรรมเสริมขององคกรดังเชนทั่วไป  หากแตเปนภารกิจหลักของบริษัทฯ และเปนทุกลมหายใจของชาว ซีเอ็ด  
ในฐานะนักสรางสรรค  นักบุกเบกิ  และการเปนตัวอยางที่ดี  โดยพนักงานทั้งองคกรตางก็มีสวนรวมตอภารกิจนี้ใน
คนละดาน  หรือในแตละโครงการ  และถือไดวาบริษัทฯ มีบทบาทอยางมากในการบุกเบิกธุรกิจหนังสือทั้งใน
ภาพรวม และในดานหนังสือสาระความรู ใหขยายฐานอยางรวดเร็ว 

บริษัทฯ เชื่อม่ันดวยวา  การที่จะพัฒนาใหองคกรเปนธุรกิจที่ย่ังยืนไดนั้น  นอกจากจะตองสามารถสราง
ผลตอบแทน และการเติบโต ที่เหมาะสมใหกับผูถือหุนแลว  บริษัทฯ ยังจะตองพัฒนาตนเองใหเปนบริษัทตัวอยาง
ที่ดี  โดยสามารถสรางสรรคผลงานที่เปนประโยชนตอสวนรวม  และเปนที่ยอมรับในวงกวาง  พนักงานมีความสุข  
รวมถึงการสงเสริมและรักษาส่ิงแวดลอมควบคูกับการดําเนินธุรกิจ  บริษัทฯ จึงดําเนินธุรกิจไปบนความเชื่อมโยง
ของการพัฒนาธุรกิจอยางย่ังยืน ไปพรอมกับสังคมและส่ิงแวดลอม  



บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                                        

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)                                                                            สวนท่ี 2  หนา 81 
 

ในป พ.ศ. 2551 บริษัทฯ ไดดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม  ชุมชน  และส่ิงแวดลอมตางๆ  เพิ่มเติมจาก
กิจกรรมปกติ  ดังตัวอยางตอไปนี้ 

ดานการศึกษา  และพัฒนาเยาวชน และบุคคลทั่วไป  บริษัทฯ มุงม่ันที่จะพัฒนาธุรกิจใหสอดคลอง
กับพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาติ  ในสวนที่กําหนดใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  และสนับสนนุการ
เรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  โดยบริษัทฯ มุงม่ันที่จะผลิตส่ือตางๆ ที่เปนประโยชนตอการเรียนรูของคนไทย  
เยาวชนไทย  ไมวาจะเปนหนังสือ  วารสาร  และกิจกรรมตางๆ  กิจกรรมที่เกี่ยวของไดแก  
• โครงการหนังสืออานนอกเวลาภาษาอังกฤษ   เนื่องจากปจจุบัน  ระบบการศึกษาไทยยังไมสามารถ

พัฒนาทักษะของเยาวชนใหมีความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษไดดีเพียงพอ  บริษัทฯ จึงมี
นโยบายเขามามีสวนรวมในการพัฒนาระบบการเรียนรูภาษาอังกฤษ  โดยไดเซ็นสัญญาเปนผูแทนจําหนาย
หนังสือเรียนภาษาอังกฤษใหกับสํานักพิมพ Oxford University Press  ซึ่งเปนผูผลิตหนังสือดานการเรียน
ภาษาอังกฤษที่ใหญที่สุดในโลก  โดยมีผลเร่ิมตั้งแตวันที่ 1 มกราคม  พ.ศ. 2550 เปนตนมา  และมี
โครงการผลิตหนังสืออานนอกเวลาภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเร่ิมทยอยผลิตออกมาตั้งแตเดือนเมษายน พ.ศ. 
2551  รวมทั้งจะมีการฝกอบรมครูภาษาอังกฤษทั้งประเทศ เพื่อชวยพัฒนาวิธีการเรียนการสอนใหไดผล
มากย่ิงข้ึน  

• โครงการ SE-ED Enjoy Reading  เปนโครงการที่จุดประกายการรักการอานภาษาอังกฤษ โดยมุงเนนให
ผูอานไดเร่ิมตนอานหนังสือภาษาอังกฤษที่เหมาะกับระดับความรูของตน เพื่อใหกระบวนการเรียนรูภาษามี
พัฒนาการอยางตอเนื่อง และเนนการเพิ่มทักษะการอานภาษาอังกฤษ ใหกับเด็กและเยาวชนไทยใน
ภาพรวมของประเทศ โดยโครงการดังกลาวเปนโครงการที่จัดข้ึนเพื่อสนับสนนุโครงการหนังสืออานนอก
เวลาภาษาอังกฤษ ไปยังสถานศึกษาตางๆ เพื่อจัดสัมมนาครูผูสอนในการใชหนังสือยางถูกวิธี และกระตุน
ใหเยาวชนรักการอานย่ิงข้ึน 

• โครงการคายเยาวชน ซีเอ็ดคิดดีแคมป (SE-ED Kiddy Camp)   บริษัทฯ ไดดําเนินการจัดคายเยาวชน  
“ซีเอ็ดคิดดีแคมป” ติดตอกันเปนปที่ 6 โดยจัดทุกปดภาคการศึกษา  เปนคายเชิงวิชาการที่เนนการเรียนรู
ตามทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ผสมผสานกับกิจกรรมเสริมดานนันทนาการ  ความคิดสรางสรรค  
และจริยธรรม  ไดแก คายวิทยาศาสตรการบิน  คายนักประดิษฐวิทยาศาสตร  คายวิทยาศาสตรธรรมชาติ  
คายนักธุรกิจรุนเยาว คายภาระกิจพิชิตโลกรอน เปนตน ในป พ.ศ. 2551 บริษัทฯ ไดจัดคายเยาวชน  8 
คาย ใหกับเยาวชนไปแลวทั้งส้ิน 502 คน 

• โครงการศูนยการเรียนรูเยาวชนซีเอ็ด  SE-ED Learning Center   โดยจัดหลักสูตรเพื่อสงเสริมให
เด็กไทยเกงข้ึน  โดยเฉพาะสาขาวิชาที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศ  ผานกระบวนการเรียนรูตามการ
พัฒนาศักยภาพของสมอง (Brain Based Learning)  และใหเกิดแรงบันดาลใจที่จะเรียนรูมากข้ึน  โดยใช
เวลาวางในวันหยุดแบบเชาไปเย็นกลบั   เชน  หลักสูตรวิศวกรนอย, หลักสูตรพัฒนาความคิด, หลักสูตร
คณิตคิดออกแลว เปนตน รวมถึงการจัดคาย  SE-ED English Camp  ซึ่งเปนคายเพื่อฝกภาษาอังกฤษ 
นอกจากนั้น  บริษัทฯ มีโครงการเปด ศูนยการเรียนรู SE-ED Learning Center ที่อาคารจตุรัสจามจุรี  ใน
กลางป  พ.ศ. 2551  เพื่อเพิ่มบทบาทการใหความรูกับเยาวชน  ผูประกอบวิชาชีพวิศวกร  และประชาชน
ทั่วไปมากย่ิงข้ึน โดยในป พ.ศ. 2551 บริษัทจัดอบรมที่ศูนยการเรียนรู SE-ED Learning Center ไปทั้งส้ิน 
50 คร้ัง   
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• โครงการจัดอบรมทางวิชาการ   บริษัทฯ ดําเนินการจัดหลักสูตรฝกอบรมทางดานวิศวกรรมศาสตร  
คอมพิวเตอร  แกบุคคลทั่วไป  ในป พ.ศ. 2551 บริษัทฯ จัดอบรมไดทั้งหมด 62 คร้ัง 

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

• โครงการหนังสือเพ่ือนอง   เปนโครงการบริจาคหนังสือที่เลือกสรรแลวใหกับหองสมุดโรงเรียนตางๆ ที่
ขาดแคลน  ในป พ.ศ. 2551 ไดบริจาคหนังสือใหแกโรงเรียนทุกภาคทั่วประเทศ  มากกวา 600 โรงเรียน  
มูลคาราคาปกรวมกวา 33 ลานบาท  และยังไดรวมบริจาคหนังสือ  อุปกรณการศึกษา  ผานโรงเรียนตางๆ 
ในโครงการ 1 อําเภอ 1 โรงเรียนในฝนของกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งเปนการสนับสนนุการศึกษาแก
โรงเรียนซึ่งถือเปนตนแบบของโรงเรียนในฝน  ที่จะพัฒนารูปแบบโรงเรียนตางๆ ทั่วประเทศ 

• โครงการสรางหองสมุดใหโรงเรียนที่ขาดแคลน   บริษัทฯ ไดรวมบริจาคชั้นวางหนังสือ  อุปกรณ
การศึกษา  และหนังสือ  เพื่อสรางหองสมุดของโรงเรียนหลายแหงทั้งในกรุงเทพฯ  และตางจังหวัด  อาทิ
เชน  หองสมุดโรงเรียนวัดจิกลาด หองสมุดโรงเรียนบานเปาวิทยา หองสมุดโรงเรียนบานปาวาน หองสมุด
กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย เปนตน 

• โครงการวารสาร UpDATE   บริษัทฯ ดําเนินการผลิตวารสารรายเดือน UpDATE  มาตั้งแตป พ.ศ. 2521  
เพื่อนําเสนอสาระความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่นาสนใจ แกเยาวชน และผูสนใจทั่วไป  โดยมิได
หวังผลกําไร  และไดรับรางวัล  “วารสารสําหรับเยาวชนดานวิชาการ”  ติดตอกันเปนระยะเวลาหลายป 

• โครงการเผยแพรขอมูล และแนวโนมธุรกิจหนังสือ แกคูคา และผูสนใจทั่วไป  บริษัทฯ ในฐานะผู
จําหนายและจัดจําหนายหนังสือรายใหญของประเทศ  บริษัทฯ จึงมีขอมูลสะทอนธุรกิจหนังสือของประเทศ
ไดเปนอยางดี  ซึ่งมีประโยชนตอการพัฒนาธุรกิจหนังสือใหมีความแข็งแรง บริษัทฯ ไดเผยแพรขอมูล และ
ความเห็นเหลานี้ผานทางการจัด “งานแถลงขอมูลที่สุดในธุรกิจหนังสือ ประจําป”  ซึ่งบริษัทฯ ริเร่ิมมาตั้งแต
ป พ.ศ. 2547 เปนตนมา  และเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัทฯ  รวมทั้งผานการบรรยาย หรือสัมมนาใน
โอกาสตางๆ ซึ่งทําเปนประจํามาตั้งแตป พ.ศ. 2538 เปนตนมา   

• โครงการเงินทอนเพ่ือนอง  เปนโครงการที่เปดโอกาสใหลูกคาของซีเอ็ดบุคเซน็เตอรไดมีสวนรวมในการ
บริจาคเงินสบทบทุนโครงการ  ผานกลองรับบริจาคที่รานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรทุกสาขาทั่วประเทศ  หรือโอน
เงินสมทบทุนตามบัญชีของโครงการฯ  เพื่อเปนการเปดโอกาสใหลูกคาที่เขามาใชบริการภายในรานไดมี
สวนรวมในกิจกรรมของบริษัทฯ  โดยการนําเงินที่ไดรับบริจาครวมสมทบทุนจัดทําหนังสือดี ราคาทุน และ
นําไปบริจาคใหกับ เด็กและเยาวชนที่อยูหางไกล โดยบริษัทฯ ไดเร่ิมโครงการในเดือนกรกฎาคม ป พ.ศ. 
2551  

การพัฒนาสังคม ชุมชน และสถาบันครอบครัว   บริษัทฯ ตระหนักถึงการเปนสวนหนึ่งของสังคม  
และความสําคัญของครอบครัวซึ่งเปนพื้นฐานของชุมชน  และสังคม  บริษัทฯ จึงมุงม่ันที่จะสรางสรรค และมีสวน
รวมในการสรางสังคมที่แข็งแรงอยางย่ังยืน  ดังนี้ 

• โครงการเว็บบอรดสําหรับพอแม  และเยาวชนที่ www.se-ed.com   โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปน
ศูนยกลางระดมความคิดในการพัฒนาเด็กๆ  อีกทั้งยังเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณ  ความคิด  และ
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แบงปนความรักความเขาใจ  ทั้งเร่ืองการศึกษาลูก  ปรึกษาหารือทั้งเร่ืองสุขภาพจิตของลูก  รวมถึงการ
สนับสนนุใหบุตรหลานของตนเรียนรู  และศึกษาหาความถนัดเฉพาะทาง 

• โครงการหยุดส่ือไมสรางสรรค ตอเยาวชน และ สังคม   บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญกับการ
คุมครองเด็ก  โดยหนังสือ  และส่ือตางๆ ที่บริษัทผลิต  หรือนํามาจําหนายในรานหนังสือซีเอ็ดบุคเซ็น
เตอร  จะไดรับการตรวจสอบคัดกรอง  เพื่อใหเปนส่ือสีขาวสําหรับเด็ก  และเยาวชน  จึงทําใหพอแม
ผูปกครองวางใจไดวา  หากนําบุตรหลานเขามาเย่ียมชม  หรือเลือกซื้อสินคาในรานหนังสือซีเอ็ดบุคเซ็น
เตอร  เด็กๆ จะไดรับการปองกันไมใหพบกับส่ือลามกอนาจาร  หรือเปนภัยตอเด็ก  และเยาวชน 

• โครงการหยุดการละเมิดลิขสิทธ์ิ   บริษัทฯ ดําเนินการผลิตหนังสือ วารสารและส่ือตางๆ  โดยให
ความสําคัญกับทรัพยสินทางปญญา  ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะไมผลิตสินคา  จําหนาย  หรือ
สนับสนนุผลิตภัณฑที่ละเมิดลิขสิทธ์ิ  โดยเด็ดขาด  รวมถึงการสงเสริม  และทําความเขาใจใหบุคคล
ทั่วไปรับทราบถึงกฎหมายที่เกี่ยวของและการดําเนินการขออนุญาตใชทรัพยสินทางปญญาใหถูกตอง  

• โครงการบริจาคโลหิต   บริษัทฯ สงเสริมการรณรงคหาโลหิตเพื่อใชในการรักษาผูปวย  โดยได
สนับสนนุใหบุคลากรของบริษัทฯ เขารวมกิจกรรมการบริจาคโลหิตมาโดยตลอด 

การอนุรักษธรรมชาติและรักษาส่ิงแวดลอม   บริษัทฯ สนับสนุนโครงการดานการอนุรักษธรรมชาติ
และรักษาส่ิงแวดลอม  ในสภาพแวดลอมของการทํางานประจําวัน  ดังนี้ 
• โครงการรวมหยุดภาวะโลกรอน บริษัทฯ สงเสริมใหลูกคา พนักงาน คูคาตางๆ ลดการใชถุงพลาสติกที่

ยากตอการยอยสลาย มาเปนการใชถุงผาแทน โดยบริษัทฯ ไดสงเสริมใหลูกคาใชถุงผาในการบรรจุ 
หนังสือที่ซื้อจากรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร นอกจากนัน้บริษทัฯ มีแผนที่จะใชถุงพลาสติกที่มีสวนผสมของ
ธรรมชาติ ซึ่งสามารถยอยสลายไดในธรรมชาติแทนถุงพลาสติกที่ใชอยูในปจจุบัน สําหรับวัสดุ เคร่ืองใช
ตางๆ ภายในบริษัทฯ โดยการคัดเลือกผูผลิต ที่ใชวัสดุ หรือวัตถุดิบในการผลิตที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
โครงการนี้บริษัทฯ เร่ิมดําเนินงานมาตั้งแตป พ.ศ. 2550 

• โครงการสาขาอนุรักษพลังงาน บริษัทฯ ริเร่ิมการใชอุปกรณไฟฟาตางๆ ที่ติดตั้งภายในรานหนังสือ      
ซีเอ็ดบุคเซน็เตอร  เปนอุปกรณประหยัดพลังงาน  เพื่อชวยลดการใชพลังงานของประเทศ โครงการนี้
บริษัทฯ เร่ิมดําเนินงานมาตั้งแตป พ.ศ. 2549 

• โครงการอนุรักษพลังงาน   บริษัทฯ ริเร่ิมโครงการประหยัดพลังงานไฟฟา  โดยติดตั้งเชือกสําหรับปด – 
เปด ไฟฟาแสงสวางภายในอาคารสํานักงานทุกพื้นที่ทํางาน  เพื่อใหพนักงานสามารถดึงเชือก  เพื่อปด – 
เปดไฟ  ไดโดยสะดวกใหสวางเฉพาะในพื้นที่ทํางานที่ตองการใชงานเทานั้น  เพื่อสรางความตระหนักเร่ือง
การประหยัดพลังงาน  โครงการนี้บริษัทฯ เร่ิมดําเนินงานมาตั้งแตป พ.ศ. 2544 

• โครงการลดการใชกระดาษ   บริษัทฯ สงเสริมใหพนักงานจัดเก็บเอกสารสําคัญ  หรือขอมูลทางธุรกิจใน
รูปแบบของส่ืออิเล็กทรอนิกส  เพื่อเปนการลดการใชกระดาษ  และกอใหเกิดความสะดวกในการคนหา  
โดยเร่ิมตั้งแตการพัฒนาระบบสารสนเทศ และกระบวนการทํางานใหมทั้งองคกร  ใหลดข้ันตอนการทํางาน  
และลดการใชกระดาษ   โดยในภาพรวม บริษัทฯ สามารถลดปริมาณการใชกระดาษไดเปนจํานวนมากตอ
เดือน  นอกจากนั้น  บริษัทฯ ยังนําซองสงเอกสารกระดาษที่ใชแลวกลบัมาใชใหม โดยการพิมพใบปะหนา
ซอง แยกเปนชองผูรับ - ผูสง ซึ่งชวยใหซองสงเอกสารเกา 1 ซอง สามารถสงไดซ้ํากันถึง 10 คร้ัง มาใชใน
การจัดสงเอกสารระหวางหนวยงาน  เพื่อลดการใชซองเอกสารกระดาษ 
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• โครงการสํานักงานใหญประหยัดน้ํา บริษัทฯ ริเร่ิมโครงการประหยัดน้ํา  โดยติดตั้งเคร่ืองปด - เปด น้ํา
ไวที่ประตูหองน้ําแตละหอง ขณะใชงานถาไมไดปดประตูหองน้ําจะไมสามารถใชน้ําได ซึ่งถือวาเปนการ
ประหยัดน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อปองกันการเกิดน้ําร่ัวทิ้งโดยเปลาประโยชน โดยบริษัทฯ ไดเร่ิม
ดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. 2544 

• โครงการจอดรถไวบานมาทํางานดวยรถบริษัท  เพื่อเปนการชวยเหลือทางดานสังคมและส่ิงแวดลอม
อีกทาง บริษัทฯ จึงไดจัดโครงการดังกลาวข้ึนตั้งแต ป พ.ศ. 2544 โดยใหพนักงานโดยสวนใหญใชบริการ
รถรับ-สง ของทางบริษัทฯ ที่ไดจัดไวให เพื่อลดปริมาณการใชน้ํามัน และลดการสรางมลพิษในอากาศที่
นับวันจะเพิ่มมากข้ึน ลดการเกิดปฏิกิริยาเรือนกระจก และยังชวยลดการเกิดภาวะโลกรอนอีกดวย  

• การประหยัดพลังงานไฟฟา (เฉพาะแสงสวาง) คลังสินคาใหม  ใชหลอดนิออนผอม รุน T5 ขนาด 28 
วัตต (เดิมใชหลอดไฟฟาขนาด 36 วัตต) ดําเนินการติตตั้งไปแลวตั้งแตปลายเดือนธันวาคม ป พ.ศ. 2551 
และใชงานจริงในเดือน มกราคม พ.ศ. 2552  ชวยใหคลังสินคาของบริษัทฯ สามารถประหยัดการใช
พลังงานไปไดถึง 22 เปอรเซ็นต  บนพืน้ที่ 3,000 ตารางเมตร  

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  และบรรยากาศการทํางาน   บริษัทฯ สงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหมี
คุณภาพ  และมีคุณคาตอสังคม  และการพัฒนาประเทศ  โดยยึดม่ันในแนวทางใหพนักงานทํางานอยางมีความสุข  
โดยการสรางบรรยากาศในการทํางานใหมีสวนรวม  การใหโอกาสการทํางานที่ไดใชศักยภาพมากที่สุด  การดูแล
พนักงานอยางเสมอภาค  โดยมีผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเปนธรรมผานวิธีการในรูปแบบตางๆ กัน  

• โครงการพัฒนาการศึกษา และฝกอบรม   บริษัทฯ สงเสริมใหมีการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณคาตอสังคม
และส่ิงแวดลอม  โดยมุงหวังใหบุคลากรมีความรู  ความสามารถ  และมีคุณธรรม  เพื่อสรางธุรกิจที่เปน
ธรรมอยางย่ังยืน  และเพื่อรองรับการแขงขันในอนาคต  ซึ่งนอกจากการพัฒนาความรูดานธุรกิจแลว  
บริษัทฯ ยังจัดใหบุคลากรเขารับการอบรมดานธรรมะ  และการฝกสมาธิ  ในโครงการเจริญสติ  ณ สถาน
ปฏิบัติธรรม  “เสถียรธรรมสถาน” และ “วัดปญญานันทราราม” อยูเปนประจําทุกป  และจัดกิจกรรมเพื่อฟง
ธรรมะบรรยายจากพระนักปฏิบัติที่มีชื่อเสียงในโอกาสพิเศษตางๆ  เชน  กิจกรรมรับธรรมสุขใจ 

• โครงการเรียนรูผานระบบ SE-ED e-Learning  บริษัทฯ ไดริเร่ิมและพัฒนาหลักสูตรการอบรมผานระบบ 
e-Learning เพื่อพัฒนาการบริการและความรู ความเขาใจในสินคา ผลิตภัณฑตางๆ ซึ่งเนื้อหาไดจัดเตรียม
จากสํานักงานใหญ กระจายผานระบบเครือขายไปยังสาขาพรอมกันทั่วประเทศ พนักงานสามารถเรียกดูได
จากระบบคอมพิวเตอร ณ สาขา และเรียกดูซ้ําไดอีก  นอกจากนั้น พนักงานจะไดรับขอมูลขาวสาร 
กฎระเบียบ และขอมูลบรรษัทภิบาล จากกรรมการ ฝายบริหาร ไดเทียบเทากับพนักงานที่สํานักงานใหญ 

• โครงการสงเสริมการสรางสมาธิผานบทเพลง   บริษัทฯ สงเสริมการสรางสมาธิในการทํางานของ
บุคลากร  โดยการเปดเพลงบรรเลงโมสารทที่คัดเลือกมาพิเศษ  ในระหวางเวลาการทํางาน  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน  อีกทั้งยังชวยผอนคลายความตึงเครียดจากการทํางาน 

ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย  บริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยและสุขลักษณะและส่ิงแวดลอม
ที่ดี เพื่อสงเสริมการปฏิบัติงานของพนักงาน และใหลูกคา คูคา ผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ ไดรับความสะดวกใน
การติดตอกับบริษัทฯ 

• โครงการแผนกฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย  และภาวะวิกฤต  สํานักงานใหญของบริษัทฯ เปนหองชุด
บนอาคารสํานักงาน และศูนยกระจายสินคาของบริษัทฯ อยูบนพื้นที่การเชา บริษัทฯ ไดรวมมือกับนิติ
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บุคคลอาคารสํานักงานและผูใหเชาศูนยกระจายสินคา ในการซักซอมแผนกรณีเกิดเหตุอัคคดีภัย โดยความ
รวมมือจัดใหมีผูเชี่ยวชาญ สาธิต แนะนํา การใชเคร่ืองมือและอุปกรณ พรอมทั้งตรวจปรับปรุงอุปกรณ    
ตางๆ ใหพรอมใชงานตลอดเวลา และไดมีการซอมหนีไฟเปนประจําอยางนอยปละ 1 คร้ัง เพื่อใหพนักงาน
ตลอดจนเจาหนาที่ที่ประสานมีความชํานาญในการหนีไฟตามแผนดังกลาว  

• โครงการคลังสินคาปลอดภัย ใสใจในสุขภาพ  บริษัทฯ ไดเล็งเห็นความสําคัญของความปลอดภัยในการ
ทํางานไมวาจะเปนดานสุขอนามัยหรือสภาพแวดลอมในการทํางาน จึงจัดใหมีการอบรมพนักงานที่เขา
ทํางานใหมใหมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับกระบวนการทํางาน และการใชอุปกรณไดอยางถูกวิธี 
เพื่อปองกันไมใหเกิดอันตรายจากการบาดเจ็บ หรือเจ็บปวยจากการทํางาน เชน  การหลีกเลี่ยงการทํางาน
ในพื้นที่ที่มีแสงสวางไมเพียงพอ  หลีกเลี่ยงสภาพแวดลอมในการทํางานที่ไมปลอดภัย  การใชผาปดจมูก 
และถุงมือ เพื่อปองกันการสัมผัสกับฝุนละออง อันเปนสาเหตุใหเกิดอาการระคายเคืองตอผิวหนัง หรือ
ทางเดินหายใจ  การยกของที่ถูกวิธี  และการใชเข็มขัดรัดเอวเพื่อลดปญหาทางสุขภาพระยะยาว  เปนตน 
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10. การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการ  และผูบริหารของบริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง  โดย
มุงเนนใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อ
ประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงาน  ตลอดจนการดูแลรักษาทรัพยสิน  การลดความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน  การ
ปองกันความเสียหายที่เกิดข้ึนกับบริษัทฯ  การจัดการดานการเงิน  การบริหารความเสี่ยง  และการกํากับการดูแล
การปฏิบัติงาน  เพื่อใหเกิดความม่ันใจไดอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค  สามารถสรางมูลคาเพิ่มสูงสุดไดในระยะยาว  นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ  และผูบริหารของ
บริษัทฯ ไดพยายามสงเสริมและผลักดันใหบริษัทฯ มีการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎ  ระเบียบ  และขอบังคับตางๆ  
ของกฎหมาย  เพื่อปองกันไมใหเกิดผลเสียหายตอบริษัทฯ  

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังที่ 4/2551 เม่ือวันพุธที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2551  ไดประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ  ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ทานไดเขารวมประชุม  โดย
สามารถสรุปความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ออกเปน 5 สวน  ดังนี้ 

สวนที่ 1  องคกรและสภาพแวดลอม   เปาหมายการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ กําหนดข้ึนมาอยาง
รอบคอบ  ชัดเจน  และมีความเปนไปได  ทั้งนี้บริษทัฯ มีการจัดโครงสรางองคกร  ที่เอ้ืออํานวยตอการดําเนินงาน
ใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว  และมีขอกําหนดและบทลงโทษ  หามฝายบริหารและพนักงาน ปฏิบัติตนในลักษณะที่
อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการ  อยางไรก็ตาม  บริษัทฯ มีนโยบายและระเบียบวิธี
ปฏิบัติงานในธุรกรรมดานการเงิน  การจัดซื้อและการบริหาร  ทั้งนี้ในการจัดทํานโยบายและแผนการปฏิบัติงาน
ดังกลาว  จะคํานึงถึงความเปนธรรมตอ   คูคา  เพื่อประโยชนของบริษัทฯ ในระยะยาว 

สวนที่ 2  การบริหารความเส่ียง   การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ กระทําโดยการประเมินความเส่ียง
ในการประกอบธุรกิจ  ทั้งที่เปนปจจัยภายในและปจจัยภายนอกอยางสมํ่าเสมอ  โดยคณะทํางานซึ่งประกอบดวย  
กรรมการผูจัดการ  รองกรรมการผูจัดการ  ผูชวยกรรมการผูจัดการในสายงานที่เกี่ยวของกับแตละความเส่ียง  และ
ผูบริหารในแตละหนวยงานที่เกี่ยวของ  จะวิเคราะหถึงสาเหตุที่ทําใหเกิดปจจัยความเส่ียงตางๆ การกําหนด
มาตรการบริหารความเสี่ยง  รวมถึงติดตามการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง 

สวนที่ 3  การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  การปฏิบัติงานของฝายบริหาร  มีการ
แบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบดานการอนุมัติ  การบันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ  และการดูแลจัดเก็บ
ทรัพยสิน  ออกจากกันโดยเด็ดขาด  ทั้งนี้การอนุมัติการทําธุรกรรมใดๆ จะอนุมัติโดยกรรมการผูมีอํานาจ 2 ใน 3 
ทาน 

การอนุมัติการทําธุรกรรมของบริษัทฯ กับผูถือหุนรายใหญ  กรรมการ  ผูบริหาร  หรือผูที่เกี่ยวของกับ
บุคคลดังกลาว  จะคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และพิจารณาเสมือนเปนรายการที่กระทํากับ
บุคคลภายนอก 
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สวนที่ 4  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล  บริษัทฯ จัดใหมีขอมูลที่สําคัญตางๆ อยาง
เพียงพอ  เพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ อยางไรก็ตาม  บางคร้ังบริษัทฯ ไมสามารถจัดสง
ขอมูลทางการเงิน  เพื่อประกอบการพิจารณาในการประชุม  ใหแกกรรมการไดพรอมกับหนังสือนัดประชุม  ที่ได
จัดสงใหกรรมการลวงหนากอนวันประชุมโดยเฉลี่ย 7 วัน  

เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบญัชีตางๆ จัดเก็บไวอยางเปนหมวดหมู  และจัดข้ึนตามนโยบายบัญชี
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ 

สวนที่ 5  ระบบการติดตาม  บริษัทฯ จัดใหมีการติดตามผลการดําเนินงาน  โดยเปรียบเทียบกับ
เปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ไดตั้งไวเปนรายไตรมาส  การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในมี
ข้ึนอยางสมํ่าเสมอ  โดยผูตรวจสอบภายในตองจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ  เสนอโดยตรงตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  หากมีการตรวจพบขอบกพรองอันเปนสาระสําคัญ  จะตองรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบใน
ระยะเวลาอันควร  รวมถึงการรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองดังกลาว 

นอกจากนี้  คณะกรรมการตรวจสอบ  ไดใหความเห็นเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพ  การควบคุม
ภายในดานบัญชีของบริษัทฯ วาไมพบจุดออนที่เปนสาระสําคัญในระบบการควบคุมภายในดานบัญช ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)                                                                                                               

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)                                                                             สวนท่ี 2 หนา 88 
 

11. รายการระหวางกัน 

รายการระหวางกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกันที่มีสาระสําคัญ  มีดังนี้ 

11.1  รายการระหวางกันสําหรับป ส้ินสุดวันเดียวกันของป พ.ศ. 2551, 2550 และ 2549 

(ก)  รายไดและคาใชจายระหวางกัน 

 ประเภทกิจการ ลักษณะความสมัพันธ สําหรบัปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
   2551 2550 2549 

   พันบาท พันบาท พันบาท 
ดอกเบี้ยรับ      
บริษัท เพลินพัฒน จํากัด โรงเรียนเอกชน บริษัทรวม 556 - 107 

มูลคาซ้ือสินคา      

บริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด สํานักพิมพผูผลิต
วารสารเทคนิคและคูมือ
วิศวกร 

บริษัทรวม 1,594 1,263 
 

1,678 

บริษัท จี เอ็ม เอ็ม แกรมม่ี จํากัด 
(มหาชน) 

สื่อและสิ่งพิมพ ผูถือหุน 10,202 5,106 
 

231 

บริษัท บลิส พับลิชชิ่ง จํากัด สื่อและสิ่งพิมพ บริษัทที่เก่ียวของกับผู
ถือหุน 

16,131 20,494 
 

12,655 
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(ข) สินทรัพยและหนี้สินระหวางกัน 

 ประเภทกิจการ ลักษณะความสมัพันธ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
   2551 2550 2549 
   พันบาท พันบาท พันบาท 

เงินใหกูยืมแกบริษัทรวม      

บริษัท เพลินพัฒน จํากัด โรงเรียนเอกชน บริษัทรวม    
ยอดตนงวด   - - 9,000 
ใหกูเพิ่มระหวางงวด   16,000 - - 
รับชําระคืนระหวางงวด   (5,000) - (9,000) 
ยอดปลายงวด   11,000 - - 

ดอกเบี้ยคางรับ      
บริษัท เพลินพัฒน จํากัด โรงเรียนเอกชน บริษัทรวม 211 - - 

      
 ประเภทกิจการ ลักษณะความสมัพันธ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
   2551 2550 2549 
   พันบาท พันบาท พันบาท 

เจาหนี้การคา      
บริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด สํานักพิมพผูผลิต

วารสารเทคนิค       
และคูมือวิศวกร 

บริษัทรวม 2,023 1,999 1,780 

บริษัท จีเอ็ม เอ็ม แกรมม่ี จํากัด 
(มหาชน) 

สื่อและสิ่งพิมพ ผูถือหุน 8,870 5,192 - 

บริษัท บลิส พับลิชชิ่ง จํากัด สื่อและสิ่งพิมพ บริษัทที่เก่ียวของกับ     
ผูถือหุน 

5,109 6,190 2,537 

11.2  ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน   ทางบริษัทฯ กําหนดให
รายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญระหวางบริษัทฯ กับบริษัทยอย  บริษัทรวม  และบริษัทที่เกี่ยวของกัน  รวมถึง
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน  ผานที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติ  เพื่อดูแลใหรายการระหวางกัน
เปนไปอยางยุติธรรม  มีนโยบายการกําหนดราคาที่เหมาะสม  ซึ่งสามารถเปรียบเทียบไดกับรายการที่เกิดข้ึนกับ
บุคคลภายนอก  และไมมีการถายเทผลประโยชนระหวางบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม  หรือบุคคลที่เกี่ยวของกัน  

โดยในที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังที่ 3/2551 เม่ือวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ไดอนุมัติหลักการ
เกี่ยวกับขอตกลงทางการคาที่มีเง่ือนไขการคาโดยทั่วไป ในการทําธุรกรรมระหวาง บริษัทหรือบริษัทยอย กับ
กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของกัน โดยอนุมัติใหฝายจัดการสามารถอนุมัติการทําธุรกรรม
ดังกลาว หากธุรกรรมเหลานั้น มีขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับที่วิญูชนจะพึงกระทํากับคูสัญญาทั่วไป
ในสถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเปนกรรมการ 
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ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ เพื่อใหเปนไปตามที่พระราชบัญญัตหิลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใชบังคับในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551  

ทั้งนี้ ฝายบริหารของบริษัทฯ จะจัดทํารายงานสรุปการทําธุรกรรมที่มีขนาดเกินกวา 2 ลานบาทตอไตรมาส 
เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการ ทุกไตรมาส  

11.3  มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกนั   ในกรณีที่บริษัทฯ มีการ
เขาทํารายการระหวางกันกับผูบริหาร  หรือผูถือหุน  หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน  บริษัทฯ จะพิจารณาถึงขนาดของ
รายการเปนสําคัญ  กลาวคือ  กรณีที่รายการดังกลาวมีขนาดของรายการไมอยูในเกณฑที่กําหนดโดยตลาด
หลักทรัพยฯ  คณะกรรมการไดมอบหมายใหกรรมการบริษัทฯ  ที่เปนผูบริหาร ซึ่งประกอบดวย  นายทนง       
โชติสรยุทธ, นายวิบูลยศักดิ์  อุดมวนิช  และ นายพงษศักดิ์ ศิวะภัทรกําพล  สามารถเขาทํารายการดังกลาวได  
โดยใหกรรมการจํานวนสองในสามทานขางตน  ลงลายมือชื่อรวมกัน 

ผูบริหารหรือผูถือหุน  ที่มีสวนไดเสียกรณีในรายการที่มีขนาดของรายการเขาเกณฑที่กําหนดโดยตลาด
หลักทรัพยฯ ใหดําเนินการตามหลักเกณฑของประกาศที่เกี่ยวของดังกลาวโดยเครงครัด 

ทั้งนี้การอนุมัติรายการระหวางกัน  ที่มีผูบริหารหรือผูถือหุน  ที่มีสวนไดเสียที่เกี่ยวของกันนั้น  จะอนุมัติ
โดยไมมีผูมีสวนไดเสียลงมติอนุมัติดวย 

11.4  นโยบายและแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต   บริษัทฯ อาจมีการทํา
รายการระหวางกันกับผูถือหุนรายใหญ  และกับผูบริหารของบริษัทฯ ในอนาคต  ซึ่งรายการที่เกิดข้ึนจะเปนในรูป
ของการทําสัญญาเชาพื้นที่  สัญญาบริการ  และสัญญาลิขสิทธ์ิ  ซึ่งเปนไปเพื่อประโยชนทางการคาของบริษัทฯ 
เทานั้น  โดยบริษัทฯ จะเปดเผยชนิด  และมูลคาของรายการระหวางกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
ภายใตประกาศและขอบังคับของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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12.  ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

12.1  ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในระยะ 3 ปที่ผานมา 

(ก) สรุปรายงานการสอบบัญชี 
• การตรวจสอบงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่  31  ธันวาคม  พ.ศ.  2550 และ 2549  ผูสอบบัญชีไดแสดง

ความเห็นแบบไมมีเง่ือนไขตองบการเงินดังกลาว ทั้งนี้ผูสอบบัญชี คือ  นางสาวสุกัญญา  สุธีประเสริฐ  บริษัท
สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด  

• การตรวจสอบงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่  31  ธันวาคม  พ.ศ.  2551 ผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็น
แบบไมมีเง่ือนไขตองบการเงินดังกลาว ทั้งนี้ผูสอบบัญชี คือ นางสาวศันสนีย  พูลสวัสดิ์  บริษัทสํานักงาน     
เอ เอ็ม ซี จํากัด  
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(ข) ตารางสรุปงบการเงิน 

(หนวย : พันบาท)

2551 2550 2549 2551 2550 2549

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทาเงนิสด 336,679 298,784 290,689 336,679 298,784 290,689
เงนิลงทุนชั่วคราว-สุทธิ 167,931 207,301 194,793 167,931 207,301 194,793
ลูกหน้ีการคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ 81,116 92,208 89,195 81,116 92,208 89,195
เงนิใหกูยืมแกบริษัทรวม 11,000 - - 11,000        - -
สินคาคงเหลือ-สุทธิ 498,625 446,504 231,005 498,625 446,504 231,005
คาใชจายจายลวงหนา 23,709 26,451 15,807 23,709 26,451 15,807
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 14,434 21,375 13,751 14,434 21,375 13,751
       รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,133,495 1,092,623 835,240 1,133,495 1,092,623 835,240

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงนิลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม-สุทธิ 75,595 78,520 82,567 69,532 69,532 69,532
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 345,221 271,551 250,068 345,221 271,551 250,068
สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ 129,125 141,727 154,294 129,125 141,727 154,294
สินทรัพยรอจําหนาย-สุทธิ - 19,200 19,200 - 19,200 19,200
ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดินไมใชดําเนินงาน-สุทธิ 33,652 33,718 33,784 33,652 33,718 33,784
สินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธ ิ 8,214 11,226 13,998        8,213 11,226 13,998        
คาลิขสิทธิ์และคาแปลจายลวงหนา 21,711 19,424 17,735 21,711 19,424 17,735
เงนิค้าํประกันการเชาและเงินมัดจํา 63,681 55,628 49,666 63,681 55,628 49,666
สินทรัพยไมหมุนเวยีนอ่ืน 15,796 9,933 14,181 15,796 9,933 14,181
       รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 692,995 640,927 635,493 686,931 631,939 622,458
                รวมสินทรัพย 1,826,490 1,733,550 1,470,733 1,820,426 1,724,562 1,457,698

บรษัิท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบดุล

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 2550  และ 2549

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนได
เสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการซึง่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีราคาทุน
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(หนวย : พันบาท)

2551 2550 2549 2551 2550 2549
หน้ีสินและสวนของผูถือหุน

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร - - 2,013          - - 2,013          
เจาหน้ีการคาและต๋ัวเงินจาย 972,108 858,782 649,800 972,108 858,782 649,800
คาใชจายคางจาย 97,448 95,117 72,022 97,448 95,117 72,022
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 22,096 51,151 46,088 22,096 51,151 46,088
เจาหน้ีและต๋ัวเงินจายอ่ืน 36,669 27,675 9,094 36,669 27,675 -             
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 35,838 32,896 27,919 35,838 32,896 37,013
    รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,164,159 1,065,621 806,936 1,164,159 1,065,621 806,936

หน้ีสินไมหมุนเวียน
หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน 8,381 7,581 5,551 8,381 7,581 5,551
    รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 8,381 7,581 5,551 8,381 7,581 5,551

    รวมหน้ีสิน 1,172,540 1,073,202 812,487 1,172,540 1,073,202 812,487

สวนของผูถือหุน
 ทุนเรือนหุน
    ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 328,345,090 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท 328,345 328,345 328,345 328,345
หุนสามัญ 348,128,690 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท 348,129 348,129
    ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ 323,921,130 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท 323,921 323,921
หุนสามัญ 323,765,330 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท 323,765 323,765
หุนสามัญ 332,894,970 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท 332,895 332,895
 สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 149,421 149,421 149,421 149,421 149,421 149,421
 ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผ่ือขาย (21,556) (2,757) (5,571) (21,556) (2,757) (5,571)
 สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพ่ิม 29,065 30,057 31,046 29,065 30,057 31,046
 สวนตํ่ากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวน
    การถือหุนในบริษัทรวม (6,764) (6,764) (6,764) - - -
 กําไรสะสม
 จัดสรรแลว
    สํารองตามกฎหมาย 35,627        35,627        35,627        35,627        35,627        35,627        
    สํารองหุนทุนซ้ือคืน - - 122,641       - - 122,641       
 ยังไมไดจัดสรร 144,236       130,999       121,592       131,408       115,247       101,793       
 หัก หุนทุนซื้อคืน 19,783,600 หุน @ 6.20 บาท - - (122,641) - - (122,641)
    รวมสวนของผูถือหุน 653,950 660,348 658,246 647,886 651,360 645,211
          รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 1,826,490 1,733,550 1,470,733 1,820,426 1,724,562 1,457,698

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบดุล

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 2550  และ 2549

งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดง
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
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2551 2550 2549 2551 2550 2549

รายไดจากการขาย 4,370,001 3,898,251 3,680,704 4,370,001 3,898,251 3,680,704 
ตนทุนขาย (3,030,307) (2,683,283) (2,520,718) (3,030,307) (2,683,283) (2,520,718)
กําไรขั้นตน 1,339,694 1,214,968 1,159,986 1,339,694 1,214,968 1,159,986 
รายไดอื่น 34,802 34,742 28,766 34,802 34,742 28,766 
รายไดดอกเบี้ยรับและเงินปนผล 18,194 16,595 16,276 19,694 17,595 17,276 
คาใชจายในการขาย (398,324) (339,633) (307,335) (398,324) (339,633) (307,335)
คาใชจายในการบริหาร (730,323) (642,716) (594,265) (730,323) (642,716) (594,265)
คาตอบแทนกรรมการ (9,724) (5,060) (4,522) (9,724) (5,060) (4,522)
ดอกเบี้ยจาย (171) (214) (197) (171) (214) (197)
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัรวม (1,424) (3,047) (5,320) - - -
กําไรสุทธิกอนภาษเีงินไดนิติบุคคล 252,724 275,635 293,389 255,648 279,682 299,709 
ภาษเีงินไดนิติบุคคล (58,092) (91,835) (84,198) (58,092) (91,835) (84,198)
กําไรสุทธิ 194,632 183,800 209,191 197,556 187,847 215,511 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.60 0.57 0.67 0.61 0.58 0.69
กําไรตอหุนปรับลด (บาท) - 0.56 0.65 - 0.57 0.67

งบการเงินซ่ึงแสดง
เงินลงทนุตามวธิีสวนไดเสีย

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน

งบการเงินเฉพาะกจิการซ่ึงแสดง
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

สําหรับป สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 2550  และ 2549
(หนวย : พันบาท)
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ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2549 322,136 147,776 (5,757) 17,344 (6,764) 158,268 96,174 (122,641) 606,536 
สวนเกินทุนจากการตรีาคาสินทรัพย - - - 13,941 - - - - 13,941 
คาเส่ือมราคา-สวนเกินทุนจากการตรีาคาสินทรัพยเพิ่ม - - - (239) - - - - (239)
กําไรท่ียงัไมเกิดขึน้ในหลักทรัพยเผื่อขาย - - 186 - - - - - 186 
รายการท่ียังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน 322,136 147,776 (5,571) 31,046 (6,764) 158,268 96,174 (122,641) 620,424 
ผูถือหุน กรรมการ และพนักงานใชใบสําคัญแสดงสิทธิ 10,759 1,645 - - - - - - 12,404 
เงินปนผลจาย - - - - - - (183,773) - (183,773)
กําไรสุทธิสําหรับป - - - - - - 209,191 - 209,191 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2549 332,895 149,421 (5,571) 31,046 (6,764) 158,268 121,592 (122,641) 658,246 
คาเส่ือมราคา-สวนเกินทุนจากการตรีาคาสินทรัพยเพิ่ม - - - (989) - - - - (989)
กําไรท่ียงัไมเกิดขึน้ในหลักทรัพยเผื่อขาย - - 2,814 - - - - - 2,814 
รายการท่ียังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน 332,895 149,421 (2,757) 30,057 (6,764) 158,268 121,592 (122,641) 660,071 
ผูถือหุน กรรมการ และพนักงานใชใบสําคัญแสดงสิทธิ 10,654  - - - - - - - 10,654 
เงินปนผลจาย - - - - - - (194,177) - (194,177)
กําไรสุทธิสําหรับป - - - - - - 183,800 - 183,800 
ผลกระทบจากการท่ีบริษัทฯ ลดทุนชําระแลว
        โดยวิธีตัดหุนซ้ือคนื                                        (19,784) - - - - (122,641) 19,784 122,641 -
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2550 323,765 149,421 (2,757) 30,057 (6,764) 35,627 130,999 - 660,348 
คาเส่ือมราคา-สวนเกินทุนจากการตรีาคาสินทรัพยเพิ่ม - - - (992) - - - - (992)
ขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย - - (18,799) - - - - - (18,799)
รายการท่ียังไมรับรูในงบกําไรขาดทุน 323,765 149,421 (21,556) 29,065 (6,764) 35,627 130,999 - 640,557
พนักงานใชใบสําคัญแสดงสิทธิ 156 - - - - - - - 156
เงินปนผลจาย                                                  - - - - - - (181,396) - (181,396)
กําไรสุทธิสําหรับป - - - - - - 194,632 - 194,632
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2551 323,921 149,421 (21,556) 29,065 (6,764) 35,627 144,235 - 653,949

รวม
จัดสรรแลว

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 2550  และ 2549
งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย

ยังไมจดัสรร

(หนวย  : พันบาท)
ทนุเรือนหุน
ที่ออกและ
ชําระแลว

สวนเกิน
มูลคาหุน
สามัญ

กําไร(ขาดทุน)
ที่ยังไมเกิดข้ึน
ในหลักทรัพย

เผ่ือขาย

สวนต่าํกวาทุน
จากการ

เปล่ียนแปลง
สัดสวนการถือ
หุนในบริษัทรวม

กําไรสะสม

หุนทุนซ้ือคืน

สวนเกินทุน
จากการตี
ราคา

สินทรัพยเพ่ิม
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จดัสรรแลว ยังไมจัดสรร

 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2549 322,136 147,776 (5,757) 17,344 158,268 96,174 (122,641) 613,300 
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชเีกี่ยวกับ             
เงินลงทุนในบริษัทรวม

- - - - - (26,118) - (26,118)

ยอดคงเหลือท่ีปรับปรุงแลว 322,136 147,776 (5,757) 17,344 158,268 70,056 (122,641) 587,182 
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย - เพ่ิมระหวางป - - - 13,941 - - - 13,941 
คาเส่ือมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม - - - (239) - - - (239)
กําไรท่ียงัไมเกิดขึน้ในหลักทรัพยเผื่อขาย - - 186 - - - - 186 
รายการท่ียังไมรับรู ในงบกําไรขาดทุน 322,136 147,776 (5,571) 31,046 158,268 70,056 (122,641) 601,070 
ผูถือหุน กรรมการ และพนักงานใชใบสําคญัแสดงสิทธิ 10,759 1,645 - - - - - 12,404 
เงินปนผลจาย - - - - -     (183,773) - (183,773)
กําไรสุทธิสําหรับป - - - - - 215,511 - 215,511 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2549 332,895 149,421 (5,571) 31,046 158,268 101,794 (122,641) 645,212 
คาเส่ือมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม - - - (989) - - - (989)
กําไรท่ียงัไมเกิดขึน้ในหลักทรัพยเผื่อขาย - - 2,814 - - - - 2,814 
รายการท่ียังไมรับรู ในงบกําไรขาดทุน 332,895 149,421 (2,757) 30,057 158,268 101,794 (122,641) 647,037 
ผูถือหุน กรรมการ และพนักงานใชใบสําคญัแสดงสิทธิ 10,654  - - - - - - 10,654 
เงินปนผลจาย - - - - - (194,177) - (194,177)
กําไรสุทธิสําหรับป - - - - - 187,847 - 187,847 
ผลกระทบจากการท่ีบริษัทฯ ลดทุนชําระแลว โดยวิธีตัดหุนซ้ือคืน (19,784) (122,641) 19,784 122,641 -
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2550 323,765 149,421 (2,757) 30,057 35,627 115,248 - 651,361 
คาเส่ือมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม - - - (992) - - - (992)
ขาดทุนท่ียงัไมเกิดขึน้ในหลักทรัพยเผื่อขาย - - (18,799) - - - - (18,799)
รายการท่ียังไมรับรู ในงบกําไรขาดทุน 323,765 149,421 (21,556) 29,065 35,627 115,248 - 631,570 
พนักงานใชใบสําคัญแสดงสิทธิ 156 - - - - - - 156 
เงินปนผลจาย                                                  - - - - - (181,396) - (181,396)
กําไรสุทธิสําหรับป - - - - - 197,556 - 197,556 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 323,921 149,421 (21,556) 29,065 35,627 131,408 - 647,886 

รวม

กําไร (ขาดทุน)ที่
ยังไมเกิดข้ึนใน

หลักทรัพยเผ่ือขาย

ทุนเรือนหุน
ทีอ่อกและ
ชําระแลว

สวนเกิน
มูลคาหุน
สามัญ

สวนเกินทุน
จากการตี
ราคา

สินทรัพยเพ่ิม

กําไรสะสม หุนทุน
ซ้ือคืน

(หนวย : พันบาท)

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผู ถือหุน

สําหรับปส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2551 2550  และ 2549
งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
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(หนวย : พนับาท)

2551 2550 2549 2551 2550 2549

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน
  กาํไรสุทธกิอนภาษเีงนิไดนิตบิคุคล    252,724 275,636 293,389 255,648 279,683 299,709 
  ปรบักระทบกาํไรสุทธเิปนเงินสดรบั (จาย) จากการดาํเนินงาน            -   
    หนีส้งสัยจะสูญและหนี้สูญ (หนี้สญูไดรบัคนื)      (2,958) 311 1,436 (2,958) 311 1,436 
    รายการปรับปรงุจากการเคลยีรบญัชลีกูหนี้         (203) 1,205 (289) (203) 1,205 (289)
    ขาดทนุจากประมาณการรับคืนสนิคา (โอนกลบับญัช)ี      (6,560) 5,768 2,081 (6,560) 5,768 2,081 
    ขาดทนุจากสินคาสูญหาย      27,393 28,924 49,378       27,393 28,924 49,378 
    ขาดทนุจากสํารองสินคาสูญหาย เสื่อมสภาพและเคลือ่นไหวชา       1,373 11,290 537         1,373 11,290 537 
    ขาดทนุจากการบรจิาคสินคา      16,533 4,747 4,429       16,533 4,747 4,429 
    ขาดทนุจากการทาํลายสนิคา      10,042 3,573 392       10,042 3,573 392 
    ขาดทนุจากสินคาถูกน้ําท วม - - 3,473 - - 3,473 
    สวนแบง (กาํไร) ขาดทนุจากเงินลงทนุในบรษิัทรวม       1,424 3,047 5,320 - - -
    คาเสือ่มราคา-สินทรัพยท ีใ่ช ในการดาํเนนิงาน      88,481 76,590 77,559       88,481 76,590 77,559 
    คาเสือ่มราคา-สินทรัพยท ีไ่มใชในการดําเนินงาน            66 66 66 66 66 66 
    (กาํไร) ขาดทนุจากการจําหนายและตดัจาํหนายสนิทรัพยถาวรและสนิทรัพยรอจาํหนาย      (3,677)           (540) 2,056        (3,677)          (540) 2,056 
    สทิธิการเชาอาคารตัดจาย      12,602 12,567 12,567       12,602 12,567 12,567 
    สนิทรัพยไมมตีัวตนตัดจาย       3,457 4,451 603         3,457 4,451 603 
    โอนกลับรายการขาดทนุจากการตรีาคาสินทรพัยท ีไ่มใชดาํเนนิงาน - - (1,483) - - (1,483)
    รายการปรับปรงุจากการเคลยีรบญัชเีจาหนี้การคา          363 (3,246) -           363 (3,246) -
    บริจาคทรพัยสิน - - 7 - - 7 
    ขาดทนุจากการตีราคาทรัพยสิน - - 1,800 - - 1,800 
    ดอกเบ ีย้จาย          171 214 197           171 214 197 
    รายไดดอกเบ ีย้รับ      (8,879) (12,086) (12,744)        (8,879) (12,086) (12,744)
    รายไดเงนิป นผล      (9,315) (4,509) (3,532)      (10,815) (5,509) (4,532)
    กาํไรจากการจาํหนายเงนิลงทนุชัว่คราว      (1,038) (7,683) 3,111        (1,038) (7,683) 3,111 
    กาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยน         (703) - -          (703) - -
กําไรจากการดาํเนนิงานกอนการเปลีย่นในสินทรพัยและหนี้สนิดําเนินงาน 381,296 400,325 440,353 381,296 400,325 440,353 

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดง
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

บริษัท ซีเอด็ยูเคช่ัน จาํกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551  2550 และ 2549
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2551 2550 2549 2551 2550 2549
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ตอ)
   สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
        ลูกหน้ีการคาและตั๋วเงนิรบั 20,813         (10,296) (8,484) 20,813        (10,296) (8,484)
        สินคาคงเหลือ (107,462)      (264,033) (63,186) (107,462)     (264,033) (63,186)
        คาใชจายจายลวงหนา 2,742          (10,223) (12,242) 2,742          (10,223) (12,242)
        สินทรัพยหมนุเวียนอ่ืน 6,548          (1,255) 1,615 6,548          (1,255) 1,615 
        คาลิขสิทธิ์และคาแปลจายลวงหนา (2,288)         (1,689) (1,601) (2,288)         (1,689) (1,601)
        เงนิค้ําประกันการเชาและเงนิมัดจํา (8,052)         (5,963) (2,522) (8,052)         (5,963) (2,522)
        สินทรัพยไมหมนุเวียนอ่ืน (5,363)         4,248 1,353 (5,363)         4,248 1,353 
   หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
        เจาหน้ีการคาและตั๋วเงินจาย 112,964       212,228 1,228 112,964      212,228 1,228 
        คาใชจายคางจาย 3,034          23,080 28,915 3,034          23,080 28,915 
        เจาหน้ีและตั๋วเงนิจายอ่ืน 8,994          18,581 5,951 8,994          18,581 5,951 
        หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,997          6,148 3,229 2,997          6,148 3,229 
        หน้ีสินไมหมนุเวียนอ่ืน 800             2,030 515 800            2,030 515 
   เงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน 417,023 373,181 395,124 417,023 373,181 395,124 
        จายดอกเบ้ีย (171) (214) (197) (171) (214) (197)
        จายภาษีเงนิไดนิติบุคคล (87,147) (86,772) (78,246) (87,147) (86,772) (78,246)
เงนิสดสุทธไิดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 329,705 286,195 316,681 329,705 286,195 316,681 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
        (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในเงินลงทุนช่ัวคราว 21,610 (2,866) (15,000) 21,610 (2,866) (15,000)
        ลงทุนเพ่ิมในเงนิลงทุนอ่ืน (500) - (45,000) (500) - (45,000)
        (เพ่ิมข้ึน) ลดลงในเงินใหกูยืมแกบริษัทรวม (11,000) - 9,000 (11,000) - 9,000 
        ดอกเบ้ียรับ 8,403 12,021 12,793 8,403 12,021 12,793 
        เงนิปนผลรับ 11,684 5,509 1,966 11,684 5,509 1,966 
        ซ้ืออุปกรณ (164,737) (102,815) (74,704) (164,737) (102,815) (74,704)
        ซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร (445) (1,680) - (445) (1,680) -
        เงนิสดรับจากการจําหนายสินทรัพยถาวร 1,327 609 - 1,327 609 -
        เงนิสดคาชดเชยจากการตดัจําหนายสินทรัพยถาวร 5,261 - - 5,261 - -
        เงนิสดรับจากการจําหนายสินทรัพยรอจําหนาย 20,000 - - 20,000 - -
เงนิสดสุทธไิดรับ (ใชไป) ในกจิกรรมการลงทุน (108,397) (89,222) (110,945) (108,397) (89,222) (110,945)

งบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดง
เงินลงทุนตามวิธรีาคาทนุ

งบการเงนิซ่ึงแสดงเงนิลงทุน
ตามวิธสีวนไดเสีย

บริษัท ซีเอ็ดยเูคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2551  2550 และ 2549  
(หนวย : พันบาท)
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2551 2550 2549 2551 2550 2549

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
        เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในเงนิเบิกเกินบัญชีธนาคาร - (2,013) (10,018) - (2,013) (10,018)
        เงนิสดจายเจาหน้ีคาสินทรพัย (2,172) (3,343) (3,435) (2,172) (3,343) (3,435)
        เงนิสดรบัจากผูมาใชใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญเพ่ิม 156 10,654 12,403 156 10,654 12,403 
        จายเงนิปนผล (181,396) (194,177) (183,773) (181,396) (194,177) (183,773)
     เงินสดสุทธไิด รับ (ใชไป) ในกิจกรรมการจัดหาเงนิ (183,412) (188,879) (184,823) (183,412) (188,879) (184,823)

เงนิสดและรายการเทียบเทาเงนิสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง )-สุทธิ 37,895 8,095 20,913 37,895 8,095 20,913 
เงนิสดและรายการเทียบเทาเงนิสด ณ วันต นป 298,784 290,689 269,776 298,784 290,689 269,776 
เงนิสดและรายการเทียบเทาเงนิสด ณ วันปลายป 336,679 298,784 290,689 336,679 298,784 290,689 

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม

1.  เงนิสดและรายการเทียบเทาเงนิสด   ประกอบดวย
       เงินสด 21,597 23,614 17,110 21,597 23,614 17,110
       เงินฝากธนาคาร (อายุไมเกิน 3 เดือน) 155,082 155,170 97,579 155,082 155,170 97,579
       พันธบัตรรฐับาล (อายุไมเกิน 3 เดอืน) 160,000 120,000 176,000 160,000 120,000 176,000

รวม 336,679 298,784 290,689 336,679 298,784 290,689

2. รายการท่ีไมกระทบกระแสเงินสด
       2.1  บันทึกรายการ(กําไร)ขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนจากการปรับ
             มูลคาเงนิลงทุนในหลกัทรัพยเผือ่ขายกับสวนของผูถอืหุน 18,798                 (2,814) 186            18,798                 (2,814) 186            
       2.2  ซ้ือสินทรัพยโดยยังไมไดจายชําระ 2,116          - - 2,116          - -
       2.3  ตดัจายสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรพัยเพ่ิม 992            990             239            992            990             239            
       2.4  ลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวโดยวิธตีัดหุนทุนซ้ือคืน - 19,784         - - 19,784         -
             กับกําไรสะสม
       2.5  ตดัหุนทุนซ้ือคืนกับกําไรสะสม - 122,641       - - 122,641       -

งบการเงินซ่ึงแสดงเงนิลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย

งบการเงนิเฉพาะกิจการซ่ึงแสดง
เงนิลงทุนตามวิธรีาคาทุน

บริษัท ซีเอ็ดยเูคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด

สําหรับป สิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2551  2550  และ 2549
(หนวย : พันบาท)
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(ค)  อัตราสวนทางการเงิน 
อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio) 

อัตราสวน 2551 2550 2549 
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 0.97 1.04 1.05 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.50 0.56 0.71 
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (รอบ) 0.30 0.31 0.41 
อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การคา (รอบ) 8.23 7.07 6.06 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย (วัน) 44 51 59 
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (รอบ) 5.86 6.93 9.16 
ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย (วัน)  61 52 39 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (รอบ) 3.31 3.56 3.88 
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน) 109 101 93 
Cash Cycle (วัน) (4) 2 6 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio) 
อัตราสวน 2551 2550 2549 

อัตรากําไรขั้นตน (%) 30.66 31.17 31.52 
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 5.79 7.08 7.98 
อัตรากําไรอ่ืน (%) 1.20 1.30 1.21 
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%) 130.37 103.75 111.38 
อัตรากําไรสุทธิ (%) 4.40 4.65 5.61 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 29.62 27.60 32.73 

 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)    
อัตราสวน 2551 2550 2549 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 14.21 17.15 20.43 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) 66.65 65.39 71.22 
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 2.48 2.45 2.59 

   

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)    
อัตราสวน 2551 2550 2549 

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.79 1.63 1.22 
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา) 2,264.37 1,170.61 2,091.06 
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (cash basis) 0.95 0.95 1.27 
อัตราการจายเงินปนผล (%)** 98.19 98.65 91.09 

หมายเหตุ  **  เปนอัตราเงินปนผลที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยยังรอการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมใหญ
สามัญประจําป ในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2552 และคํานวณจากจํานวนหุนสามัญ  ณ วันที ่28 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 
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12.2 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน 

สถานการณธุรกิจส่ิงพิมพในป พ.ศ. 2551   
สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยในป พ.ศ. 2551 ที่ผานมา  ยังคงเปนชวงเวลาที่ภาวะเศรษฐกิจมี

การขยายตัวที่ชะลอตัวลงอีก  เพราะประสบปญหาหลายดานพรอมกัน  ที่สงผลกระทบในเชิงลบตอความเชื่อม่ัน
ของผูบริโภคภายในประเทศ  และการลงทุนของนักลงทุน  ไมวาจะเปนผลจากภาวะความผันผวนของราคาน้ํามัน
ในตลาดโลก  ภาวะเงินเฟอที่เพิ่มสูงข้ึน ประกอบกับปญหาความไมสงบในภาคใตที่ทวีความรุนแรงเพิ่มสูงข้ึน  ที่
สําคัญที่สุดอีกอยางหนึ่ง คือ ภาวะการเมืองที่ขาดเสถียรภาพ   

ปจจัยดังกลาว สงผลกระทบทําใหอุปสงคในประเทศเกิดการชะลอตัวลง  ประชาชนลดการใชจาย  มีภาวะ
ความตึงเครียดทางจิตใจ  และไมแนนอนในทิศทางของประเทศ  ทําใหอารมณในการจับจายใชสอยลดลง  
ประชาชนเขาศูนยการคานอยลง  สถานการณเหลานี้สงผลกระทบตอธุรกิจคาปลีกที่อยูตามศูนยการคาเปนอยาง
มาก  ทําใหเห็นภาพภาวะความซบเซาในอุตสาหกรรมคาปลีกในภาพรวมไดชัดเจนตลอดป พ.ศ. 2551  และมาก
ข้ึนในชวงปลายป  จึงนับไดวาเปนปที่เหนื่อยที่สุดปหนึ่งของผูประกอบการธุรกิจคาปลีก 

อยางไรก็ตาม  ธุรกิจหนังสือในป พ.ศ. 2551  ยังคงมีการเติบโตอยางตอเนื่อง  แมคาดวาจะมีการเติบโตที่
ชะลอตัวลงเชนเดียวกับธุรกิจคาปลีกอ่ืน  โดยแรงผลักดนัการเติบโตที่สําคัญมาจากการที่มีรานหนังสือเครือขาย
เปดเพิ่มข้ึนมากกวาปกติมากในป พ.ศ. 2550 และ 2551  โดยเฉพาะรานหนังสือสะดวกซื้อขนาดเล็ก  ที่เปดโดย
ผูประกอบการรายใหญที่ดําเนินธุรกิจรานสะดวกซื้อ  รวมทั้งมีการเปดรานหนังสือเครือขายอยางตอเนื่องทั้งของ
บริษัทฯ เอง และของผูประกอบการรายอื่น ประกอบกับมีการเติบโตของสํานักพิมพขนาดเล็กและขนาดกลางมาก
ข้ึน    

สวนปริมาณหนังสือใหมที่ผลิตข้ึนในป พ.ศ. 2551 ที่สงเขาสูระบบรานหนังสือ  บริษัทฯ คาดวามีจํานวน
เฉลี่ยประมาณ 36 เลมตอวัน  ซึ่งเพิ่มข้ึนกวาป พ.ศ. 2550 ที่มีหนังสือออกใหมเฉลี่ยประมาณ 31 เลมตอวัน  โดย
สํานักพิมพมีความระมัดระวังการผลิตหนังสือใหตรงกับความตองการของตลาดมากข้ึน ซึ่งจะสงผลดีใหธุรกิจ
หนังสือมีประสิทธิภาพการจําหนายดีข้ึนในอนาคต  

สมาคมผูจัดพิมพและผูจําหนายหนังสือแหงประเทศไทย  (The Publishers and Booksellers Association 
of Thailand) คาดการณสําหรับธุรกิจหนังสือในป พ.ศ. 2551 วา ธุรกิจหนังสือนาจะมีการเติบโตประมาณ 3%  
ถดถอยติดตอกันเปนปที่ 4 จากมูลคาตลาดหนังสือรวมทั้งประเทศ  ในราคาปกประมาณ 18,900 ลานบาท ในป 
พ.ศ. 2551  และคาดการณวาคนไทยใชเงินซื้อหนังสือประมาณ 300 บาทตอคนตอป  ซึ่งจากสถิติเหลานี้เม่ือเทียบ
กับประเทศที่พัฒนาแลว จะเห็นวาอัตราการอานหนังสือยังนอยมาก และสะทอนวาตลาดธุรกิจหนังสือโดยรวมยังมี
ศักยภาพเติบโตไดอีกมาก 

    การที่มีจํานวนรานหนังสือเพิ่มมากข้ึน  และรายเดิมมีการปรับปรุงใหดีข้ึนอยางตอเนื่อง  สงผลใหการหา
ซื้อหนังสือสะดวกมากข้ึน  ทําใหฐานตลาดหนังสือใหญข้ึน  ซึ่งเปนผลดีตอภาพรวมของธุรกิจหนังสือ 
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การดําเนินงานที่สําคัญในป พ.ศ. 2551 
ในป พ.ศ. 2551 บริษัทฯ ยังคงขยายธุรกิจตามทิศทางระยะยาว  เพราะเชื่อม่ันวาธุรกิจหนังสือ  และธุรกิจ

การศึกษา ยังมีโอกาสเติบโตไดอีกมาก  โดยเนนหนกัที่การขยายสาขาของราน ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร อยางตอเนื่อง  
และเนนการเพิ่มบทบาทการเปนผูจัดจําหนายหนังสือและสํานักพิมพมากข้ึน  เพื่อใหสอดคลองกับทศิทางการ
เติบโตของธุรกิจหนังสือในภาพรวม  นอกจากนั้น  บริษัทฯ เนนการพัฒนาระบบสารสนเทศ  ระบบการส่ือสาร
ระหวางสาขาทั่วประเทศกับสํานักงานใหญ  และศูนยกระจายสินคา  เพื่อรองรับการใหบริการที่หลากหลายเพิ่มข้ึน
ในอนาคต  เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน  และลดโอกาสการสูญเสียตางๆ ลง 

ในป พ.ศ. 2551 บริษัทฯ มีการดําเนินงานที่สําคญั  ที่นอกเหนือการดําเนินงานตามปกติ  ดังนี ้

1. บริษัทฯ ไดขยายสาขาของรานซีเอ็ดบุคเซน็เตอร เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง  และปรับปรุงสาขาเดิมที่มีศักยภาพให
ใหญข้ึน  มีประสิทธิภาพการขายดีข้ึน  และทันสมัยเพิ่มข้ึน  โดยมีรายละเอียดเบื้องตนดังนี ้

• บริษัทฯ ไดเปดสาขาของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรเพิ่มข้ึนจํานวน 49 สาขา  รวมเปนสาขาที่ยังเปด
ดําเนินการอยู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ทั้งส้ิน 303 สาขา  และจุดขายทั้งส้ินที่ยังเปดดําเนินการ
อยูจํานวน 37 จุดขาย 

• ปรับปรุงสาขาเดิมจํานวน 11  สาขา  โดยบางสวนมีการยายพื้นที่สาขาใหเหมาะสมข้ึน  บางสาขา
ขยายพื้นที่เพิ่มข้ึนใหสอดคลองกับความตองการของชุมชนเพิ่มข้ึน  บางสาขาปรับปรุงใหมีความ
ทันสมัยและนาเขาใชบริการมากข้ึน 

2. ติดตั้งระบบกลองโทรทศันวงจรปด (CCTV) ที่รานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร และรานเครือขาย ซึ่งไดทยอยติดตั้งมา
ตั้งแตปลายไตรมาส 4 ของป พ.ศ. 2549 เปนตนมา จนแลวเสร็จเกือบหมดในป พ.ศ. 2550 และไดติดตั้ง
ใหกับสาขาที่เปดดําเนินการในป พ.ศ. 2551 ทั้งส้ิน 49 สาขา สงผลใหมูลคาจํานวนสินคาสูญหายที่สาขาลดลง
จากป พ.ศ. 2550 เปนจํานวนมาก 

3. ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรเพื่อรองรับการขยายงานสาขา  รองรับการใชงานซอฟตแวร Navision เต็มระบบ  
รองรับการส่ือสารทั้งหมดของบริษัทฯ  และรองรับระบบ e-commerce  รวมทั้งติดตั้งระบบสํารองขอมูล  และ
ระบบปองกันตางๆ ที่มีความเชื่อถือไดสูงข้ึน 

4. จัดงาน Thailand Electronics Technology 2008 ระหวางวันที่ 10-13 กรกฎาคม  พ.ศ. 2551 ณ ศูนยการ
แสดงสินคาและการประชุมนานาชาติกรุงเทพ (BITEC) Hall 102  ซึ่งเปนงานแสดงสนิคาทางอิเล็กทรอนิกส
ประจําปที่ใหญที่สุดของประเทศมาโดยตลอด  ซึ่งในปที่ผานมาไดเพิ่มกลุมสินคาดานความปลอดภัย กลุม 
GPS  และกลุมเคร่ืองเสียงรถยนต  โดยมีการจัดงาน Thailand USACi Competition 2007 -2008  ซึ่งเปน
การจัดแขงขันสุดยอดเคร่ืองเสียงรถยนต และในปนี้ทางบริษัทฯ ไดรวมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย 
สมาคมวิชาการหุนยนตไทย และบริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด ในการจัดกิจกรรมการแขงขัน
สรางรถอัจฉริยะชิงแชมปประเทศไทย ซึ่งเปนการแขงขันในการออกแบบรถยนตใหเคลื่อนที่ไปตามเสนทางที่
กําหนด โดยปราศจากคนขับ ใหไดระยะทางไกลที่สุดและเร็วที่สุด และยังไดรวมมือกับสถาบันการศึกษาตางๆ 
ในการจัดแสดงผลงาน ทั้งที่ไดรับรางวัลชนะเลิศและผูที่เขารวมการแขงขันในรายการนี้ 

5. เปดโครงการศูนยการเรียนรู SE-ED Learning Center  อยางเปนทางการที่อาคารจัตุรัสจามจุรี  สามยาน 
ตรงขามวัดหัวลําโพง ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2551  เพื่อใหความรู และแรงบันดาลใจกับเยาวชน และบุคคล
ทั่วไปในวงที่กวางข้ึน   โดยนอกจากจะจัดคาย  SE-ED Kiddy Camp ซึ่งเร่ิมมาตั้งแตป พ.ศ. 2545  ใหมี
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จํานวนคายใหเลือกมากข้ึนระหวางชวงปดเทอมแลว  ยังเพิ่มเติมหลักสูตรอ่ืนๆ ในวันหยุด โดยในป พ.ศ. 
2551 บริษัทจัดอบรมที่ศูนยการเรียนรู SE-ED Learning Center ไปแลว 50 คร้ัง โดยแบงเปน การจัด
หลักสูตรสําหรับเยาวชนในวันหยุด 4 คร้ัง ไดแก  หลักสูตรเกมวางแผนมนุษย, หลักสูตรประดษิฐลวดดัดและ
หนูกะลา, หลักสูตรเกม Pocket Planner, หลักสูตรศิลปะบนกระเปา และการจัดหลักสูตรสัมมนาสําหรับบุคคล
ทั่วไป 46 คร้ัง ไดแก หลักสูตรพระราชบัญญตัิวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550,  
หลักสูตรการเขียน VBA ON EXCEL,  หลักสูตรการออกแบบ  Microcontroller MCS 8051 ดวย FPGA, 
หลักสูตรถายภาพข้ันพื้นฐานการควบคุมกลอง และหลักสูตร Dramatic workshop & composition เปนตน 

6. ติดตั้งระบบ SE-ED Channel ซึ่งเปนระบบการควบคุมเสียง และภาพ จากสํานักงานใหญ ไปยังสาขาตางๆ 
ทั่วประเทศ ผานระบบส่ือสารทางไกลที่บริษัทฯ ไดติดตั้งไปเรียบรอยทั้งหมดแลว  เร่ิมใชงานจริงไดตั้งแต
กลางป พ.ศ. 2551 โดยในปที่ผานมาบริษัทไดดําเนนิการติดตั้งไปแลว 116 สาขา แบงเปนในเขตปริมณฑล 
62 สาขา และในเขตตางจังหวัด 54 สาขา โดยระบบนี้จะชวยการประชาสัมพันธสินคาและบริการตางๆ ที่
สาขามีใหลูกคาทราบ รวมทั้งใชในการฝกอบรม และการส่ือสารตางๆ ระหวางสาขากับสํานักงานใหญดวย   

7. ปรับปรุงระบบการจองหนังสือที่สาขา และผานทาง www.se-ed.com  เพื่ออํานวยความสะดวกใหลูกคาใหได
หนังสือที่ตองการโดยเร็ว  และมีขอมูลเพียงพอตอการตัดสินใจ  โดยในป พ.ศ. 2551 ไดเนนการผลักดันการ
ใหบริการการจองหนังสือที่สาขา  เพื่อเสริมความพึงพอใจใหลูกคามากย่ิงข้ึน   โครงการนี้นอกจากจะชวยให
ยอดขายจากการจองหนังสือเพิ่มข้ึนอยางมากแลว  ยังทําใหพนักงานมีความกระตือรือรนที่จะตอบสนองตอ
ความตองการของลูกคามากข้ึน  

8. จัดงาน Industrial Sourcing Fair 2008 เปนคร้ังแรกระหวางวันที่ 31 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ณ 
ศูนยการแสดงสินคาและการประชุมนานาชาติกรุงเทพ (BITEC) Hall 103 ซึ่งเปนงานแสดงสินคา
อุตสาหกรรมครบวงจร และเพื่อเปนการเปดโอกาสใหผูผลิต ผูจําหนายสินคา และผูใหบริการดาน
อุตสาหกรรมกวา 300 ราย ไดพบกับผูซื้อที่มีศักยภาพของอุตสาหกรรมไทย โดยผูแสดงสินคาไดนําเสนอ
สินคาแบงเปน 16 หมวด ไดแก หมวดระบบอัตโนมัติและอิเล็กทรอนิกส  หมวดเคมีภัณฑ หมวดกาว และซีล 
หมวดผลิตและสรางตามส่ัง  หมวดอุปกรณไฟฟาและระบบกําลัง เปนตน  

9. เปดใหบริการ Wi-Fi Hot Spot ทุกสาขาของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  โดยความรวมมือกับบริษัทแหงหนึ่ง ทํา
การติดตั้ง Wi-Fi Hot Spot ขนาด 2 Mb/sec ณ รานซีเอ็ดบุคเซน็เตอร ทุกสาขาตั้งแตชวงตนเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2551  เพื่อใหบริการ Internet กับลูกคาในบริเวณรานซีเอ็ดบุคเซน็เตอร ประโยชนของ
โครงการนี้ คือ  สามารถไดรายไดจากการขายบัตรอินเทอรเน็ต  และทําใหระบบการส่ือสารที่ตองใชแบนดวิธ
มากทั้งหมดระหวางสาขาและสวนกลางดีข้ึนกวาเดิมมาก โดยไมตองเสียคาใชจายเพิ่มข้ึน 

10. ติดตั้งระบบส่ือสารไรสายระหวางสํานักงานใหญกับคลังสินคาในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 ระบบ Wireless 
LAN ระยะไกล (ระบบคลาย Wi Max แตยานความถี่ต่ํากวาเล็กนอย) เพื่อทดแทนระบบการเชื่อมตอผาน 
Lease Line 2 Link โดยหลังจากการปรับระบบที่เกี่ยวของเพื่อลดความเสี่ยงจากการที่ Link มีปญหาแลวเสร็จ 
จะสามารถทําใหบริษัทฯ ลดคาใชจายรายเดือนลงเปนจํานวนมาก 
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11. ในปลายป พ.ศ. 2551 บริษัทฯ ไดเพิ่มพืน้ที่ศนูยกระจายหนังสืออีกประมาณ 3,000 ตารางเมตร จากเดิม
ประมาณ 10,000 ตารางเมตร  รวมเปน 13,000 ตารางเมตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายหนังสือใหได
สูงสุดถึงนาทีละ 400 เลม (ปจจุบันศูนยกระจายสินคาสามารถสงหนังสือออกไปสูรานคาทั่วไปไดถึงนาทีละ 
200 เลม และสามารถรับหนังสือจากสํานักพิมพตางๆ ไดชั่วโมงละ 12-15 ราย) และเพื่อเตรียมความพรอม
สําหรับการขยายสาขา และบริการตอไป 

ภาพรวมของผลการดําเนินงานที่ผานมา   ตลอดระยะเวลา 3 ปที่ผานมา บริษัทฯ สามารถสรางระดับ
การเติบโตของรายไดใหเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง  เปนที่นาพอใจ  การเติบโตหลักมาจากการเพิ่มชองทางการจัด
จําหนายผานรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และเครือขาย (ราน Book Variety  ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัย และจุดขาย
ยอย) ซึ่งเปนรานหนังสือของบริษัทฯ  

• ในป พ.ศ. 2551 บริษัทฯ ไดเปดสาขาของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร เพิ่มข้ึนจํานวน 49 สาขา รวมเปนสาขาที่ยัง
เปดดําเนินการอยู ณ วันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2551 ทั้งส้ิน 303 สาขา  และจุดขายทั้งส้ินที่ยังเปด
ดําเนินการอยูจํานวน 37 จุดขาย  และเพิ่มบทบาทการเปนผูจัดจําหนายหนังสือ  ใหกับสํานักพิมพอ่ืนมาก
ย่ิงข้ึน  รวมทั้งเนนการผลิตหนังสือที่ขายดีใหมีสัดสวนมากข้ึน 
 

 2551 2550 2549 
รายไดรวม (ลานบาท) 4,423.00 3,949.59 3,725.74 
อัตราการเติบโตจากปกอน (%) +11.99 +6.01 +9.87 

ผลการดําเนินงาน  สําหรับผลการดําเนินงานป พ.ศ. 2551  ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2551  มี
สาระสําคัญ  สรุปไดดังนี้ 

รายไดรวมสําหรับป พ.ศ. 2551 เปนเงิน 4,423.00 ลานบาท  หรือเติบโตสูงข้ึนกวางวดเดียวกันของป
กอน 11.99% โดยในจํานวนนี้เปนรายไดจากการขาย 4,370.00 ลานบาท  หรือเติบโตสูงข้ึน 12.10% สําหรับ
สาเหตุที่ทําใหมีรายไดเพิ่มข้ึนสวนทางกับสถานการณของธุรกิจคาปลีกโดยรวม  เปนผลมาจากการเปดสาขาใหม
ของซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร มากถึง 52 สาขาในป พ.ศ. 2550  และจากการเปดสาขาใหมป พ.ศ. 2551 อีก 49 สาขา  
ซึ่งทําใหรายไดของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร และรานเครือขาย ยังสูงเพิ่มข้ึนไดถึง 11.95%  ทั้งที่รายไดของสาขาเดิม
เติบโตเพิ่มข้ึนไดเพียงเล็กนอย   

นอกจากนั้น รายไดจากธุรกิจรับจัดจําหนายหนังสือ และขายสงหนังสือใหรานหนังสืออ่ืน และ
สถาบันการศึกษา สูงเพิ่มข้ึนกวางวดเดียวกันของปกอนถึง 12.82% ซึ่งเปนผลมาจากยอดขายหนังสือเรียน
ภาษาอังกฤษ (ELT) ของสํานักพิมพ Oxford University Press ที่สูงเพิ่มข้ึนกวาเดิมถึงประมาณ 41.25% และ
ยอดขายหนังสือที่บริษัทฯ รับจัดจําหนายใหสํานักพิมพอ่ืนยังคงสูงเพิ่มข้ึนอยางนาพอใจ เนื่องจากมีสํานักพิมพอ่ืนให
ความไววางใจใหบริษัทฯ เปนผูจัดจําหนายหนังสือที่อยูในกระแสความนิยม มากข้ึนอยางตอเนื่อง 

กําไรสุทธิ สําหรับป พ.ศ. 2551 เปนเงิน 194.63 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 5.89%  
เนื่องจากการเติบโตของยอดขายที่สูงข้ึน 12.10% จากงวดเดียวกันของปกอน จากสิทธิประโยชนทางภาษีที่มากข้ึน
กวางวดเดียวกันของปกอน 14.23 ลานบาท  สวนใหญมาจากการบริจาคหนังสือและการไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี
จากการลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจาก 30% เปน 25% ในป พ.ศ. 2551  ซึ่งไดเพิ่มข้ึนอีกเล็กนอยกวาป พ.ศ. 
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2550 จากการใชสิทธิประโยชนทางภาษีสําหรับรายจายเพื่อการลงทุน สําหรับสาเหตุที่กําไรสุทธิเพิ่มไมมากนัก  มี
สาเหตุมาจาก 

• อัตรากําไรข้ันตนปรับตัวลดลงเล็กนอย จากการเพิ่มข้ึนของยอดขายของสินคาที่มีอัตรากําไรข้ันตน
ต่ํา โดยเฉพาะอยางย่ิงหนังสือพิมพ และนิตยสาร ในรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร และรานเครือขาย ที่มี
สัดสวนมากข้ึน 

• คาใชจายในการขายและบริหาร  เพิ่มข้ึนมากกวางวดเดียวกันของปกอน 146.30 ลานบาท หรือ 
14.89%  ซึ่งมีอัตราการเพิ่มข้ึนที่สูงกวายอดขาย  โดยสวนใหญเปนเหตุมาจาก 

• การขยายสาขาของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  ซึ่งตองใชระยะเวลาหนึ่งกวาที่ยอดขายจะเพิ่มข้ึน
ถึงระดับที่นาพึงพอใจ 

• ยอดขายของสาขาเดิม มีการเติบโตนอยกวาการเติบโตของคาใชจาย  ซึ่งสืบเนื่องมาจาก
ผลกระทบจากปญหาตางๆ ทางเศรษฐกิจ และการเมือง ดังที่กลาวมาแลว 

• การเพิ่มข้ึนของคาเชาและคาบริการสาขา และคาตอบแทนพนักงาน ที่เพิ่มข้ึนตามจํานวน
สาขาที่เพิ่มข้ึน  ผนวกกับการเพิ่มข้ึนของอัตราคาแรงข้ันต่ํา และจากการปรับคาครองชีพให
พนักงานเพิ่มสูงข้ึน  และจากการเพิ่มข้ึนของคาขนสงและคาใชจายในการเดินทางที่เพิ่มสูง
มากตามราคาน้ํามัน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมต ิอนุมัติและเห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
พิจารณาจายเงินปนผลประจําป สําหรับผลการดําเนินงานป พ.ศ. 2551 ในอัตราหุนละ 0.59 บาท จํานวนหุน 
323,921,130 หุน จากกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลของงบการเงินที่แสดงเงินลงทนุตามวิธีสวนไดเสีย  
ซึ่งบริษัทฯ ไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลว 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 0.10 บาทตอหุน  รวมเปน 0.30 บาทตอ
หุน ดังนัน้บริษัทฯ จึงจะจายเงินปนผลเพิ่มเติมในงวดนี้ในอัตราหุนละ 0.29 บาท จํานวนหุน 323,921,130 หุน 
เนื่องจากบริษัทฯ มีความสามารถในการทํากําไรอยางตอเนื่อง และบริษัทฯ มีสภาพคลองสูง โดยกําหนดรายชื่อผู
ถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลดังกลาว ในวันศุกรที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 และใหรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตาม
มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวัน
จันทรที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 และมีกําหนดจายเงินปนผลในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2552  

การวิเคราะหฐานะทางการเงิน สําหรับป พ.ศ. 2551  เปรียบเทียบกับป พ.ศ. 2550 

ดานสินทรัพย  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 บริษัทฯ มีสินทรัพยทั้งส้ิน 1,826.49 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินป
กอน 92.94 ลานบาท โดยมีการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยที่สําคัญดังนี ้

• เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เทากับ 336.68 ลาน
บาท เพิ่มข้ึน 37.90 ลานบาท  

• สินคาคงเหลือ-สุทธิ เทากับ 498.62 ลานบาท  เพิ่มข้ึน 52.12 ลานบาท  เนื่องจากการสํารองสินคา
ตางประเทศไวเพื่อขายใหสถาบันการศึกษาที่จะเปดเทอมในเดือนพฤษภาคม และในชวงปลาย
ไตรมาส 3/2551 มีการผลิตหนังสือกลุมพจนานุกรม (Dictionary) และกลุมหนังสือภาษาอังกฤษ 
(หนังสืออานนอกเวลา) ซึ่งเร่ิมผลิตเปนปแรก 

• เงินใหกูยืมแกบริษัทรวม เพิ่มข้ึน 11 ลานบาท จากการใหเงินกูยืมแกบริษัท เพลินพัฒน จํากัด   
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• เงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ เทากับ 167.93 ลานบาท ลดลง 39.37 ลานบาท เนื่องจากโอนพันธบัตรที่
อายุไมเกิน 3 เดือนไปอยูในรายการเทียบเทาเงินสด 

• ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ เทากับ 81.12 ลานบาท ลดลง 11.09 ลานบาท เกิดจากการรับชําระเงิน
จากลูกหนี้หนังสือรับจัดจําหนาย และลูกหนี้หนังสือตางประเทศ  

• ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ  เทากับ 345.22 ลานบาท  เพิ่มข้ึน 73.67 ลานบาท เนื่องจากในป 
พ.ศ. 2551 มีการเปดสาขาใหมเพิ่มข้ึนจํานวน 49 สาขา 

• สินทรัพยรอจําหนาย  ลดลง 19.20 ลานบาท  เกิดจากการจําหนายอาคารพาณิชย 4 ชั้น จํานวน 5 
หอง ที่ดินแดง 

ดานหนี้สิน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 บริษัทฯ มีหนี้สินทั้งส้ิน 1,172.54 ลานบาท เพิ่มข้ึน 99.34 ลาน
บาท คิดเปน 9.26% โดยมีการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินที่สําคัญ ดังนี ้

• เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย เทากับ 972.11 ลานบาท เพิ่มข้ึน 113.33 ลานบาท โดยสวนใหญเปน
การเพิ่มข้ึนของเจาหนี้การคาของสายงานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และเจาหนี้หนังสือรับจัดจําหนาย 

• เจาหนี้และตั๋วเงินจายอ่ืน เทากับ 36.67 ลานบาท เพิ่มข้ึน 8.99 ลานบาท โดยสวนใหญเกิดจากคา
เชาสาขาคางจาย 

• คาใชจายคางจาย เทากับ 97.45 ลานบาท เพิ่มข้ึน 2.33 ลานบาท สวนใหญเกิดจากการตั้งโบนัสคาง
จาย  

• ภาษีเงินไดนิตบิุคคลคางจายลดลง 29.06 ลานบาท  เนื่องจากไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีและการ
การลดอัตราภาษีเงินไดนิติบคุคลจาก 30% เปน 25% และสิทธิในการถือเปนรายจายได 2 เทาจาก
การบริจาคหนังสือ 

สวนของผูถือหุน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 คงเหลือ  653.95 ลานบาท ลดลง 6.40 ลานบาท คิดเปน 
0.97% เนื่องจาก 

• กําไรสะสมลดลงจากการจายเงินปนผลรวม 181.40 ลานบาท  
• ขาดทุนที่ยังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุนเผื่อขาย เพิ่มข้ึนจํานวน 18.80 ลานบาท อันเกิดจากผลกระทบ

จากวิกฤตการณทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งสงผลตอตลาดทุน และตลาดเงินของไทย 
ประกอบกับปญหาทางการเมืองที่ยืดเย้ือ สงผลใหดัชนีตลาดหุนไทยปรับลดลง 

• กําไรสุทธิสําหรับป พ.ศ. 2551 จํานวน 194.63 ลานบาท 
• ทุนเพิ่มข้ึน 0.16 ลานบาท เนื่องจากการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิเปนหุนสามัญของพนักงาน 

(ESOP) (ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวหมดสิทธิแปลงสภาพแลวเม่ือวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2551) 



บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                                        

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1)                                                                           สวนท่ี 2 หนา 107 
 

กระแสเงินสดและความเพียงพอของโครงสรางเงินทุน 
   (หนวย : ลานบาท) 
 ม.ค.–ธ.ค. เปล่ียนแปลง 

เพ่ิมข้ึน   2551 2550 
(ลดลง) 

(%) 

กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมดําเนนิงาน 329.70 286.20 43.50 15.20 
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมการลงทุน (108.40) (89.22) (19.18) 21.50 
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน (183.41) (188.88) 5.47 (2.90) 
กระแสเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง) 37.89 8.10 29.79 367.78 

กระแสเงินสดไดมาจากการดําเนินงาน  สําหรับ ป พ.ศ. 2551  จํานวน  329.70 ลานบาท  
เนื่องจาก 

• กําไรจากการดําเนินงานที่เปนตัวเงิน จํานวน 381.30 ลานบาท  
• กําไรสุทธิกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับ ป พ.ศ. 2551 จํานวน 252.72 ลานบาท 
• รายไดและคาใชจายที่ไมเปนตัวเงินหรือไมเกี่ยวของกับการดําเนินงานหลัก จํานวน 

128.57 ลานบาท (เชน คาเส่ือมราคาและสิทธิการเชา 104.61 ลานบาท, ขาดทุนจากสินคา
สูญหาย 27.39 ลานบาท, คาใชจายจากการบริจาคสินคา 16.53 ลานบาท และขาดทุนจาก
การทําลายสินคา 10.04 ลานบาท) 

• เงินสดเพิ่มจากเจาหนี้การคาและตั๋วเงินจายเพิ่มข้ึน จํานวน 112.96 ลานบาท 
• เงินสดลดจากสินคาคงเหลือเพิ่มข้ึน จํานวน 52.12 ลานบาท  
• เงินสดลดจากการจายภาษีเงินไดนิติบคุคล 87.15 ลานบาท  

กระแสเงินสดใชไปจากกิจกรรมการลงทุน สําหรับ ป พ.ศ. 2551  จํานวน (108.40) ลานบาท 
เนื่องจาก   

• การซื้อทรัพยสิน จํานวน 164.74 ลานบาท เกิดจากการจายลงทุนเพื่อขยายสาขา 
• ใหบริษัทรวมกูยืม 11 ลานบาท 
• จําหนายเงินลงทุนชั่วคราว - พันธบัตรรัฐบาล (อายุเกิน 3 เดือน) มูลคา 21.61 ลานบาท 
• จําหนายทรัพยสินรอการขาย (อาคารพาณิชย 4 ชั้น 5 หอง) มูลคา 20 ลานบาท 

กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินสําหรับ ป พ.ศ. 2551  จํานวน  (183.41) ลานบาท  
เนื่องจาก จายเงินปนผล จํานวน 181.40 ลานบาท  
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12.3 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

คาตอบแทนจากการสอบบัญชี   บริษัทฯ และบริษัทยอยไดจายคาตอบแทนการสอบบัญชี  สําหรับ
รอบบัญชีป พ.ศ. 2551  ใหแกบริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด  ในอัตราคาสอบบัญชีรวมทั้งส้ิน 690,000.00 
บาท  ทั้งนี้ผูสอบบัญชไีมมีสวนเกี่ยวของกับบริษัทฯ ในดานอ่ืนๆ อีกนอกจากการสอบบัญชีเทานั้น 

คาบริการอื่น   บริษัทฯ และบริษัทยอยไมไดจายคาตอบแทนของงานบริการอื่น  ใหแกบริษัท สํานักงาน 
เอ เอ็ม ซี จํากัด  สําหรับรอบบัญชีป พ.ศ. 2551  
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13. ขอมูลอ่ืนที่เก่ียวของ 
ช่ือ สถานที่ต้ังของบริษัทยอย  

ช่ือ บริษัท ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร จํากัด 
ที่ตั้งสํานักงาน   เลขที่ 1858/87-90 ชั้น 19 อาคารเนชั่นทาวเวอร ถนนบางนา-ตราด กม. 4.5 แขวงบางนา  

เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 
โทรศัพท 0-2739-8000  
โทรสาร 0-2751-5999 
ประเภทธุรกิจ บริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจ 
ทุนจดทะเบียน       มีทุนจดทะเบียน และเรียกชําระแลวจํานวน 100,000 บาท เปนหุนสามัญ 10,000 หุน  

มูลคาหุนละ 10 บาท  สัดสวนเงินลงทุนอัตรารอยละ 99.93 
 

ช่ือ สถานที่ต้ังของบริษัทรวม  

ช่ือ บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด   
ที่ตั้ง เลขที่ 77/111 อาคารสินสาธรทาวเวอร ชั้น 26 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตนไทร  

เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600  
โทรศัพท 0-2862-1396-9   
โทรสาร 0-2862-1395 
ประเภทธุรกิจ สํานักพิมพผูผลิตวารสาร และหนังสือ สําหรับวิศวกร   
ทุนจดทะเบียน       ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวจํานวน 400,000 บาท เปนหุนสามัญ  4,000 หุน  

มูลคาหุนละ 100 บาท สัดสวนเงินลงทุนอัตรารอยละ 25 
  
ช่ือ บริษัท เพลินพัฒน จํากัด 
ที่ตั้ง เลขที่ 33/39-40 หมูที่ 17  ถนนสวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 

10170 
โทรศัพท 0-2885-2670-5 
โทรสาร 0-2885-2670-5 ตอ 1201 
ประเภทธุรกิจ สถาบันการศึกษาเอกชน  โดยดําเนินกิจการ โรงเรียนเพลินพัฒนา ซึ่งเปนโรงเรียนระดับ

เตรียมอนุบาล จนถึงมัธยมปลาย 
ทุนจดทะเบียน       ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวจํานวน 170,000,000 บาท เปนหุนสามัญ 17,000,000 หุน 

มูลคาหุนละ 10 บาท ซึ่งมีทุนชําระแลวเทากับ 169,350,000 บาท  สัดสวนเงินลงทุนอัตรา
รอยละ 48.82 
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บุคคลอางอิงอื่น ๆ  

นายทะเบียนหุน บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
ที่ตั้ง 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ชั้น 4, 6-7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท 0-2229-2800, 0-2654-5599 
โทรสาร 0-2359-1262-3 
Call center 0-2229-2888 
  
ผูสอบบญัชี  นางสาวศันสนีย  พูลสวัสด์ิ        ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977  และ/หรือ  
 นางสาวประภาศรี  ลีลาสุภา      ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664   
ที่ตั้ง บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด 
 ชั้น 19 ยูนิต 4 อาคารสีลมคอมเพล็กซ  

191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทรศัพท 0-2231-3980-7 
โทรสาร 0-2231-3988 
  
ที่ปรึกษากฎหมาย สํานักงาน ชวน แอนด แอสโซซิเอทส ทนายความ 
ที่ตั้ง 1153/44 ซอยลาดพราว 101 ถนนลาดพราว แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะป  กรุงเทพฯ 10240  
โทรศัพท 0-2731-5337 และ 0-2731-5338   
โทรสาร 0-2731-5759 
  
ผูแทนผูถอืหุนกู ---ไมมีหุนกู--- 
ที่ปรึกษาหรือผูจัดการภายใตสัญญาการจัดการ  ---ไมมี--- 
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สวนท่ี 3 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 “บริษัทฯ ไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว  ดวยความระมัดระวัง  บริษัทฯ
ขอรับรองวา  ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน  ไมเปนเท็จ  ไมทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด  หรือไมขาดขอมูลที่ควรตอง
แจงในสาระสําคัญ  นอกจากนี้  บริษัทฯ ขอรับรองวา 

1. งบการเงินและขอมูลทางการเงิน ที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป  ไดแสดงขอมูลอยาง
ถูกตองครบถวน  ในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน  ผลการดําเนินงาน  และกระแสเงินสดของบริษัทฯ  
และบริษัทยอย 

2. บริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี  เพื่อใหแนใจวาบริษัทฯ ไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปน
สาระสําคัญทั้งของบริษัทฯ  และบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว  รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการ
ปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

3. บริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี  และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว  และ
บริษัทฯ ไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551  ตอผูสอบ
บัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แลว  ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรอง  และการเปลี่ยนแปลงที่
สําคัญของระบบการควบคุมภายใน  รวมทั้งการกระทําที่มิชอบ  ที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงาน
ทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

ในการนี้เพื่อเปนหลักฐานวา  เอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ  ไดรับรองความ
ถูกตองแลว  บริษัทฯ ไดมอบหมายให นายทนง  โชติสรยุทธ  เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย  
หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นายทนง  โชติสรยุทธ  กํากับไว  บริษัทฯ จะถือวาไมใชขอมูลที่บริษัทฯ ได
รับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน” 

ช่ือ ตําแหนง ลายมือช่ือ 

1. นายทนง  โชติสรยุทธ กรรมการผูจัดการ  

2. นายวิบูลยศักดิ์  อุดมวนิช รองกรรมการผูจัดการ, 
และเลขานุการบริษัทฯ  

   

ช่ือผูรับมอบอํานาจ ตําแหนง ลายมือช่ือ 

นายทนง  โชติสรยุทธ กรรมการผูจัดการ 
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รายชื่อคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ประกอบดวย 22 ทาน ดังนี ้

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง อาย ุ
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
การอบรม 

จํานวนการถือ
หุนในบริษัท  
(สัดสวน)** 

ความสมัพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร 

ประวตัิการทํางาน 

1. นายสมบูรณ  ชินสวนานนท  
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

 
 
 

 

59 - Master of Management (Finance),  Kellogg 
School of Management,  Northwestern 
University, U.S.A 

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาไฟฟา 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

155,842 หุน 
(0.0481%) 

ไมมี 2549 - ปจจุบัน 
 
2548 - ปจจุบัน 
 
2538 - 2548  
 
2547 - ปจจุบัน 
 
2523 – ปจจุบัน 
2538 - 2542 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
ประธานกรรมการ, และกรรมการอิสระ 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
กรรมการและกรรมการอิสระ 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบนัการเงิน
ธนาคารแหงประเทศไทย 
กรรมการ บจก. อุตสาหกรรมผาวิจิตรไทย 
รองกรรมการผูจัดการ 
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 

2.   นายสาโรช  ล้ําเลิศประเสริฐกุล 
ประธานกรรมการตรวจสอบ,
กรรมการอิสระ และรองประธาน
กรรมการ*** 

46 - บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- IOD : Director Certification Program (DCP) 

ไมมี ไมมี 2542 - ปจจุบัน     
 
2543 - ปจจุบัน         
 
2537 - ปจจุบัน 

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ      
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
กรรมการผูจัดการ 
บจก. ซีเอเอส แมเนจเมนท  
กรรมการผูจัดการ 
บจก. เอซีที แมเนจเมนท  

3.   นายประวิทย  ตันติวศินชัย   
กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ 

52 - ประกาศนียบัตรบัณฑิต การสอบบัญชี 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- IOD : Director Accreditation Program (DAP) 

ไมมี ไมมี 2542 - ปจจุบัน 
       
2537 - ปจจุบัน 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 
บจก. เอ็ม เค เรสโตรองต  

4.    นายไพรัช  สิฏฐกุล 
กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ 

59 - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาไฟฟา 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- IOD : Director Accreditation Program (DAP) 
 

6,405,166 หุน** 
(1.9773%) 

ไมมี 2548 - ปจจุบัน 
 
2517 - 2548 
2545 - ปจจุบัน 
 
 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น 
กรรมการ บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น 
วิศวกรระดับ 11  ฝายบํารุงรักษาไฟฟา 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
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ชื่อ-สกุล/ตําแหนง อาย ุ
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
การอบรม 

จํานวนการถือ
หุนในบริษัท  
(สัดสวน)** 

ความสมัพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร 

ประวตัิการทํางาน 

     2542 - 2545 
 
2540 - 2542 

ผูจัดการกองบํารุงรักษา  
โรงไฟฟาพลังงานความรอน 
ผูจัดการกองวิศวกรรรมบํารุงรักษาไฟฟาโรงไฟฟาการ 
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
 

5.    นายวัฒนา  เชียงกูล 
กรรมการอิสระ 

56 
 

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาไฟฟา 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- IOD : Director Accreditation Program (DAP) 

5,216,992 หุน 
(1.6105%) 

ไมมี 2548 - ปจจุบัน 
2533 - 2548 
2545 - ปจจุบัน 
2540 - 2545 
 

กรรมการอิสระ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
กรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
กรรมการผูจัดการ  บจก. โทเท็มส 
ผูจัดการพัฒนาธุรกิจบํารุงรักษา  บจก. เอบีบี 

6.   นายวรสิทธิ์  โภคาชัยพัฒน  
      กรรมการอิสระ 

45 - คอมพิวเตอรและการบริหารระบบขอมูล, Bentley 
College, Massachusetts, USA 

- เศรษฐศาสตรและการบริหารธุรกิจ  Carnegie-
Mellon University, Pennsylvania, USA 

- IOD : Director Certification Program (DCP) 

ไมมี ไมมี 2549 - ปจจุบัน 
 
2548 - ปจจุบัน 
2541 - 2548  
2534 - ปจจุบัน 
2533 - 2534 

กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
กรรมการอิสระ  บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
กรรมการ  บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
กรรมการผูจัดการ บมจ. ฟนันซา 
ผูชวยผูจัดการ บจก. เชสแมนฮัตตัน (ประเทศไทย) 

7.  นายคเชนทร  เบญจกุล 
กรรมการอิสระ 

31 - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตรและ
การเงิน  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาอุตสาหการ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- IOD : Director Accreditation Program (DAP) 

384,000 หุน 
(0.1185%) 

ไมมี 2548 - ปจจุบัน 
2551 - ปจจุบัน 
2549 - 2551 
2544 - 2547  
2543 - 2544 

กรรมการอิสระ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
ที่ปรึกษาทางดานทรัพยากรมนษุย บจก. เพลินพัฒน 
กรรมการบริหาร บจก. เพลินพัฒน  
นักวิเคราะหอาวุโส กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
นักวิเคราะห กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
 

8. รศ.ยืน  ภูวรวรรณ 
       กรรมการ 

58 - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรม
อุตสาหการ)สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) 

- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา)  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาไฟฟา 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

13,174,940หุน** 
(4.0673%) 

ไมมี 2533 - ปจจุบัน 
2545 - ปจจุบัน 
 
2546 - ปจจุบัน 
 
 
2534 - 2543 

กรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
รองอธิการบดี ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ที่ปรึกษาสํานักบริการคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ที่ปรึกษาโรงเรียนเพลินพัฒนา บจก. เพลินพัฒน 
ผูอํานวยการ สํานักบริการคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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ชื่อ-สกุล/ตําแหนง อาย ุ
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
การอบรม 

จํานวนการถือ
หุนในบริษัท  
(สัดสวน)** 

ความสมัพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร 

ประวตัิการทํางาน 

9.  นายสุเมธ  ดํารงชัยธรรม 
กรรมการ 

44 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาการเงิน  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาบริหารทั่วไป   
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

- วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาบริหารงานกอสราง  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 

- เศรษฐศาสตรบัณฑิต  นโยบายการเงนิและการ
คลังสาธารณะ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- IOD : Director Accreditation Program (DAP) 
- IOD : Role of the Compensation Committee 

(RCC) 
- IOD : D&O Insurance: Mitigating Directors 

Liabilities Risk / Special Seminar  
- IOD : Company Secretary Program (CSP)    

ไมมี 
(ตัวแทนจาก 
  ผูถือหุน 
รายใหญ) 

ไมมี 2549 - ปจจุบัน 
 
2548 - ปจจุบัน 
 
 
 
 
2551-ปจจุบัน 
 
2550 - ปจจุบัน 
2547 - ปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
2543 - 2547 
 
2542 - 2543 
 
2539 - 2542 

กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
กรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง  บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ 
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. จีเอ็มเอ็ม มีเดีย 
เลขานุการบริษัท บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ 
เลขานุการบริษัท บมจ. จีเอ็มเอ็ม มีเดีย 
ผูชวยประธานกรรมการบริหาร บมจ. จีเอ็มเอ็ม มีเดีย 
กรรมการ, กรรมการบริหาร, เลขานุการคณะกรรมการ
บริษัท, เลขานุการคณะกรรมการบริหาร และรอง
กรรมการผูอํานวยการอาวุโส (สายงานสนับสนุนกลางและ
พัฒนาธุรกิจ), บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ 
กรรมการ, กรรมการบริหาร, เลขานุการคณะกรรมการ
บริหาร และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท    
บมจ. จีเอ็มเอ็ม มีเดีย 
ผูอํานวยการฝายบรรษัทธนกิจ 
บมจ. เงินทุน ธนชาติ 
ผูจัดการโครงการบริหารสินทรัพยพิเศษ  
บมจ. เงินทุนธนชาติ 
ผูชวยผูอํานวยการฝาย 
บมจ. หลักทรัพย ธนชาติ 

10.  นายยงศักดิ์ เอกปรัชญาสกุล 
กรรมการ 

50 - Mini MBA  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
- The Boss รุนที่ 30 Management and 

Psychology Institute. 
- IOD : Director Accreditation Program (DAP) 

ไมมี 
(ตัวแทนจาก  
  ผูถือหุน 
รายใหญ) 

ไมมี 2548 - ปจจุบัน 
2545 - ปจจุบัน 
 
 
2542 - 2545  
2531 - 2542 

กรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
กรรมการและกรรมการผูจัดการขายและการตลาด 
หนวยงานจีเอ็มเอ็ม เทรดดิ้ง 
บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่  
ผูอํานวยการฝายขาย บจก. เอ็มจีเอ 
ผูจัดการฝายขาย บจก. เอ็มจีเอ  
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ชื่อ-สกุล/ตําแหนง อาย ุ
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
การอบรม  

จํานวนการถือ
หุนในบริษัท  
(สัดสวน)** 

ความสมัพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร 

ประวตัิการทํางาน 

11. นายทนง  โชติสรยุทธ 
 กรรมการและกรรมการผูจัดการ 

       กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

55 - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาไฟฟา 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- IOD : Director Certification Program (DCP) 
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน (CMA ) :  หลักสูตร

ผูบริหารระดับสูง รุนที่ 3   

14,849,742 หุน** 
(4.5844%) 

 

คูสมรสของ 
นางมณฑลี       
โชติสรยุทธ 

2530 - ปจจุบัน 
 
2528 – 2530 
 
2546 - ปจจุบัน 
2527 - ปจจุบัน 

กรรมการและกรรมการผูจัดการ  
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
กรรมการและรองกรรมการผูจัดการดานการตลาด  
บจก. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
กรรมการและกรรมการบริหาร บจก. เพลินพัฒน 
กรรมการ บจก. เอ็มแอนดอี 
 

12. นายวิบูลยศักดิ์  อุดมวนิช 
กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ  
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม และ
เลขานุการบริษัทฯ 

54 - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาไฟฟา 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- IOD : Director Accreditation Program (DAP) 
- สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) : 

Corporate Secretary Development Program  
 

5,064,852 หุน**  
(1.5636%) 

ไมมี 2550 - ปจจุบัน 
2530 - ปจจุบัน 
 
2528 - 2530 
 
2546 - ปจจุบัน 
2535 - ปจจุบัน 
2533 - ปจจุบัน 

เลขานุการบริษัทฯ  บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ 
บจก. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
กรรมการและรองกรรมการผูจัดการดานการผลิต  
บจก. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
กรรมการบริหาร บจก. เพลินพัฒน 
กรรมการ บจก. ยูนิตี้ ไบนดิ้ง เซ็นเตอร 
กรรมการ บจก. ยูนิตี้ กราฟกส จํากัด 
 

13. นายพงษศักดิ์  ศิวะภัทรกําพล 
กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ 
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

56 - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาไฟฟา 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- IOD : Director Accreditation Program (DAP) 
 

10,850,842 หุน 
(3.3498%)  

ไมมี 2536 - ปจจุบัน 
 
2533 - 2536 
 
2535 - ปจจุบัน 
2533 - ปจจุบัน 

กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
กรรมการและบรรณาธิการบริหารฝายวารสาร
ไมโครคอมพิวเตอร บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
กรรมการ บจก. ยูนิตี้ ไบนดิ้ง เซ็นเตอร 
กรรมการ บจก. ยูนิตี้ กราฟกส จํากัด 
 

14.  นางมณฑลี  โชติสรยุทธ 
      ผูชวยกรรมการผูจัดการ  
      สายงานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร 

50 - การศึกษาศาสตรบัณฑิต   
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

14,849,742 หุน** 
(4.5844%) 

 

คูสมรสของ นาย
ทนง โชติสรยุทธ 

2539 - ปจจุบัน  
  
 
2536 - 2541 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
สายงานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
บรรณาธิการฝายตําราและหนังสือเชิงวิชาการ  
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
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ชื่อ-สกุล/ตําแหนง อาย ุ
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
การอบรมจาก IOD 

จํานวนการถือ
หุนในบริษัท  
(สัดสวน)** 

ความสมัพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร 

ประวตัิการทํางาน 

15.  นางกาญจนา  เจริญวงษ 
      ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
      สายงานขายและจัดจําหนาย 
 

51 - วิทยาศาสตรบัณฑิต (บัญชี) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

193,600 หุน 
(0.0598%)     

ไมมี 2541 - ปจจุบัน 
                  
          
2534 - 2538 
 
2524 - 2534 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
สายงานขายและจัดจําหนาย 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายบริหารกลาง 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 
บจก. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
 

16.  นางนุชนารถ  กองวิสัยสุข 
      ผูชวยกรรมการผูจัดการ                  
      สายงานวารสาร 

54 - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)   
     มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

1,553,800 หุน 
(0.4047%)     

ไมมี 2544 - ปจจุบัน 
 
 
2542 - 2543 
 
 
2522 - 2542 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ     
สายงานวารสาร 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
ผูอํานวยการกลุมวารสารดานอิเล็กทรอนิกส และ
อุตสาหกรรม  
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
ผูจัดการโฆษณากลุมวารสารดานอิเล็กทรอนิกส   
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
 

17.  นางสาวสจิพัฒน  พุมพึ่งพุทธ 
      ผูอํานวยการฝายการเงิน 

45 - บริหารการจัดการบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

113,840 หุน 
(0.0351%) 

ไมมี 2547 - ปจจุบัน 
 
2534 - 2546 
 

ผูอํานวยการฝายการเงิน 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
ผูจัดการแผนกการเงิน 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
 

18.   นางสาวอารี  แซอึ้ง 
      ผูอํานวยการฝายบัญชี 

37 - ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา 
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต การสอบบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี)   
    สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

ไมมี ไมมี 
 

2547 - ปจจุบัน 
 
2544 - 2546 
 
2543 - 2544 
 
2537 - 2543 

ผูอํานวยการฝายบัญชี 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
ผูจัดการแผนกบัญชี 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
ผูจัดการแผนกตรวจสอบภายใน 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
หัวหนาทีมตรวจสอบบัญชี 
บจก. สํานักงาน เอ เอ็ม ซี  
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ชื่อ-สกุล/ตําแหนง อาย ุ
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
การอบรมจาก IOD 

จํานวนการถือ
หุนในบริษัท  
(สัดสวน)** 

ความสมัพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร 

ประวตัิการทํางาน 

19.  นายสันต สิมะสุวรรณรงค* 
ผูอํานวยการฝายวิจัยและพัฒนาทาง
วิศวกรรม 

37 - วิศวกรรมศาสตร  สาขาวิศวกรรมการผลิต  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 

334,400 หุน 
(0.1032%) 

ไมมี 2546 - ปจจุบัน 
 
2540 - 2546 
 
2540 - 2540 

ผูอํานวยการฝายวิจัยและพัฒนาทางวิศวกรรม  
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
ผูจัดการฝายสารสนเทศ 
บจก. ไอทีซิตี้ 
ผูจัดการทั่วไป บจก. ไซเบอรซิตี้ 

20.  นายวิโรจน ลักขณาอดิศร* 
ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาองคกร 

31 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   
    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   
    สาขาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต   
    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

44,900 หุน 
(0.0139%) 

ไมมี 2546 - ปจจุบัน 
 
2543 - 2546 
 
2541 - 2543 

ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร  
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
เจาหนาที่ที่ปรึกษา                                
บจก. โนโว ควอลิตี้ เซอรวิส-เซส (ประเทศไทย)  
วิศวกรควบคุมคุณภาพ 
บจก. อีซูซุ มอเตอร (ประเทศไทย) 

21.  นายเอกสิทธิ์  วิวัฒนาประสิทธิ์* 
ผูอํานวยการฝายการจัดการ
สารสนเทศเชิงกลยุทธ 

37 - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

- วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  บานสมเด็จเจาพระยา 

 

ไมมี ไมมี 2548 - ปจจุบัน 
 
2548 - 2548 
 
 
2546 - 2548 
 
2544 - 2546 

ผูอํานวยการฝายจัดการสารสนเทศ 
เชิงกลยุทธ  บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
ผูจัดการอาวุโส ฝายการจัดการเทคโนโลยี และ
สารสนเทศ    
บจก. คอมพาส อีส อินดัสตรี 
เจาหนาที่ที่ปรึกษาอาวุโส 
บจ. ดีลอยท ทูช โทมัสสุ ไชยยศ 
นักวิเคราะหระบบเชิงกลยุทธ 
บมจ. บานปู 

22.  นายอภิชิต สวนอนันตภูมิ* 
ผูอํานวยการฝายโลจิสติกส 

30 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาการเงิน  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขา
วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

 

29,120 หุน 
(0.0090%) 

ไมมี 2547 - ปจจุบัน 
 
2546 - 2547 
 
2545 – 2546 
 
2542 - 2545 

ผูอํานวยการฝายโลจิสติกส 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
เจาหนาที่การตลาดและการจัดการคูคา  
บจก. โตโยตา มอเตอร เอเชีย แปซิฟค 
วิศวกรอาวุโส แผนกจัดซื้อ 
บจก. อีซูซุ  (ไทยแลนด) 
วิศวกร แผนกจัดซื้อ บจก. อีซูซุ มอเตอร (ประเทศไทย) 

หมายเหตุ   * เปนผูบริหารที่ไมอยูในนิยามในประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. 
                ** จํานวนการถือหุนในบริษัทฯ  ของกรรมการและผูบริหาร ไดรวมการถือหุนของคูสมรสและบตุรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่เกี่ยวของตามมาตรา 258 ดวย 
                ***เปนตําแหนงที่ไดรับการแตงตั้งในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 
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รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม ที่เปนผูบริหารของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม   
และบริษัทที่เกี่ยวของ และกรรมการที่มาจากผูถือหุนรายใหญ 
 

รายช่ือบริษัท 
บมจ. 

ซีเอ็ดยูเคช่ัน 

บริษัทยอย 
ซีเอ็ดบุค     
เซ็นเตอร 

บริษัทรวม 
M&E 

บริษัทรวม 
เพลินพัฒน 

ผูถือหุนรายใหญ 
บมจ. จีเอม็เอ็ม 

แกรมมี ่
 1.  นายสมบูรณ  ชินสวนานนท ●       
 2.  นายสาโรช  ลํ้าเลิศประเสริฐกุล       
 3.  นายประวิทย  ตันติวศนิชัย       
 4.  นายไพรัช  สิฏฐกุล       
 5.  นายวัฒนา  เชยีงกูล      
 6.  นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน   ∗     
 7.  นายคเชนทร เบญจกุล    #  
 8.  รศ. ยืน ภูวรวรรณ    #  
 9.  นายสุเมธ ดํารงชัยธรรม  ∗     ▲ 
 10. นายยงศักดิ์ เอกปรัชญาสกุล      ▲ 
 11. นายทนง  โชติสรยุทธ  ▲  ●   ▲  
 12. นายวบิูลยศักดิ์  อุดมวนิช  ▲    ▲  
 13. นายพงษศักดิ ์ ศิวะภัทรกําพล  ▲      
 14. นางมณฑลี โชติสรยุทธ        
 15. นางกาญจนา เจริญวงษ       
 16. นางนุชนารถ กองวิสัยสุข       
 17. นายสันต สิมะสุวรรณรงค      
 18. นายวิโรจน ลักขณาอดิศร      
 19. นายอภิชิต สวนอนันตภูมิ      
 20. นายเอกสิทธิ์  วิวัฒนาประสิทธิ์      
 21. นางสาวสจิพัฒน พุมพึ่งพุทธ       
 22. นางสาวอารี แซอ้ึง       
หมายเหตุ :    ●  =  ประธานกรรมการ           =  กรรมการ           =  กรรมการตรวจสอบ           =  ผูบริหาร 
                 ▲  =  กรรมการบริหาร            =  ผูบริหารของบริษัทตามนิยามในประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต.   
                  ∗  =  กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน              =   เลขานุการบริษัทฯ        #   =  ที่ปรึกษา 
                   =  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
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เอกสารแนบ 3 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการ  บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)  มีมติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  จํานวน     
3  ทาน  โดยมี  นายสาโรช  ล้ําเลิศประเสริฐกุล  เปนประธานกรรมการตรวจสอบ  นายประวิทย  ตันติวศินชัย  
และนายไพรัช  สิฏฐกุล  เปนกรรมการตรวจสอบ  ทั้งนี้  กรรมการตรวจสอบแตละทานไมไดเปนกรรมการบริหาร
หรือพนักงานของบริษัท  และมีนายวชิรธรรม  ศิริอาชาวัฒนา  เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระ ตามขอบเขตอํานาจหนาที่ โดยไดรับความรวมมือ
จากกรรมการอิสระ ฝายบริหาร  ผูสอบบัญชี ฝายบัญชี  และแผนกตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ 
ตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุมภายใน  การบริหารจัดการความเสี่ยง  และการกํากับดูแลกิจการที่ดี  
เพื่อใหบริษัทฯ  มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ  มีการบริหารจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสมและ
ยอมรับได  และมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี  ตลอดจนการรายงานทางการเงินที่มีความถูกตอง  เชื่อถือได 

ในรอบป พ.ศ. 2551 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมตามวาระจํานวน 6 คร้ัง โดยกรรมการ
ตรวจสอบทุกทานเขารวมประชุมครบทุกคร้ัง อนึ่งในการประชุมคร้ังที่ 6/2551 คณะกรรมการตรวจสอบไดอนุมัติ
แกไขกฎบัตรกรรมการตรวจสอบ ขอบเขตอํานาจหนา ที่ใหเปนไปตามขอกําหนดใหมของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นอกจากนี้กรรมการ
ตรวจสอบไดจัดใหมีการประชุมกันเองระหวางกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ผูสอบบัญชี และผูบริหาร
ระดับสูงทางดานบัญชี การเงิน และตรวจสอบภายใน โดยไมมีกรรมการบริหารเขารวมประชุม แตอยูภายใตการ
รับรูของฝายบริหาร จํานวน 1 คร้ัง  โดยมีประเด็นที่มีสาระสําคัญดังนี้  

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป  พ.ศ. 2551  คณะกรรมการตรวจสอบได
สอบทานงบการเงินรายไตรมาส  และงบการเงินประจําป พ.ศ. 2551   ของบริษัทกอนนําเสนอคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อใหม่ันใจไดวางบการเงินของบริษัทฯ  ไดปฏบิัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป  รวมถึงการ
เปดเผยขอมูลในงบการเงินอยางถูกตอง  เพียงพอ  และทันเวลา โดยไดประชุมรวมกับผูสอบบัญชี  ฝายบริหาร  
ฝายบัญชี  และแผนกตรวจสอบภายในของบริษัทฯ  เพื่อพิจารณางบการเงินรายไตรมาส  และงบการเงินประจําป  
เพื่อสอบถามความถูกตองครบถวน  และการเปดเผยขอมูลที่เพียงพอ  ตลอดจนรายการปรับปรุงตางๆ ที่กระทบ
ตองบการเงิน ที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลองกับผูสอบบญัชีวา งบการเงินของ
บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเปดเผยขอมูลอยางถูกตอง เพียงพอ  

2. สอบทานการกํากับดูแลกิจการที่ดี  คณะกรรมการตรวจสอบไดกํากับดูแลใหมีการเปดเผยขอมูล
อยางเพียงพอและโปรงใส  การปฏิบัติตามขอกําหนดของหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของ  นอกจากนี้  
คณะกรรมการตรวจสอบไดทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี  และการสงเสริมใหบริษัทฯ มีบรรษัทภิบาล  
การบริหารจัดการที่ดี  โปรงใส  และสามารถตรวจสอบได  เพื่อสรางความเชื่อม่ันใหกับนักลงทุน  หนวยงานกํากับ
ดูแล  ผูมีสวนไดเสีย  และกอใหเกิดการเชื่อมโยงทางความคิดที่จะผลักดันใหเกิดประโยชนรวมกนั คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นวา บริษัทฯ มีการกํากับดูแลกิจการที่ดีในระดับดี ตลอดจนมีการสงเสริมใหผูมีสวนไดเสียของ
บริษัทฯ มีสวนรวมและเกิดประโยชนรวมกันอยางย่ังยืน 
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3. สอบทานการบริหารจัดการความเส่ียง  คณะกรรมการตรวจสอบไดกํากับดูแลการบริหารจัดการ
ความเส่ียงของบริษัท  เพื่อใหม่ันใจไดวาความเสี่ยงตางๆ ของบริษัทฯ  อยูในระดับที่ยอมรับได  โดย
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจําป พ.ศ. 2551 และรับทราบการ
ดําเนินการบริหารความเสี่ยงเปนระยะๆ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาบริษัทฯ มีการบริหารจัดการความ
เส่ียงใหอยูในระดับที่ยอมรับได  

4. สอบทานการปฏิบตัิตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบไดกํากับใหมีการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา ไมพบประเด็นที่เปนสาระสําคัญในเร่ืองการไมปฏิบัติตามกฎหมาย และ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยและหนวยงานกํากับที่เกี่ยวของ 

5. สอบทานและใหความเห็นตอรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน รวมถึงการเปดเผยขอมูลดังกลาว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาบริษัทฯ ไดมีการเปดเผยขอมูล
อยางถูกตองครบถวน  และรายการดังกลาวเปนรายการที่มีเง่ือนไขและราคาที่ยุติธรรมที่เหมาะสม  ซึ่งไดผานการ
อนุมัติจากฝายจัดการหรือคณะกรรมการบริษัทฯ กอนทํารายการแลว 

6. กํากับดูแลระบบการควบคุมภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบไดกํากับดูแลใหมีระบบการควบคุม
ภายในที่ดี  และมีประสิทธิภาพเพียงพอในการใชทรัพยากร  ดูแลปองกันทรัพยสิน  ลดความเสียหาย  การทุจริต  
และมีความเชื่อถือไดของขอมูลทางการเงิน โดยผูสอบบัญชีไดเสนอความเห็นที่สอดคลองกนัวาไมพบประเด็น
ขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ  ที่มีผลกระทบตองบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบไดมีความเห็นสอดคลองกับ
ผูสอบบัญชี และมีความเห็นวา บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีระบบติดตามควบคุมการดูแลทรัพยากร
ตางๆ อยางเหมาะสมและเพียงพอ 

7. กํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานแผนการตรวจสอบประจําป 
พ.ศ. 2551  อัตรากําลัง  รับทราบรายงานการปฏิบัติงานของแผนกตรวจสอบภายใน และเสนอแนวทางปรับปรุง
แกไขระบบการควบคุมภายในที่มีจุดออน  เพื่อใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี  มีประสิทธิภาพ   
คณะกรรมการตรวจสอบไดรวมสอบทานแผนการตรวจสอบประจําป พ.ศ. 2552  ซึ่งกําหนดบนพื้นฐานของการ
ตระหนักถึงความเส่ียงที่อาจจะเกิดข้ึนที่จะมีผลกระทบตองบการเงิน  และการดําเนินงานของบริษัทเปนหลัก     
ซึ่งไดรวมถึงแผนการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร  และระบบขอมูลสารสนเทศทางบัญชีและทางการเงิน  และ
ครอบคลุมประเด็นอ่ืนๆ ที่จะมีผลกระทบตอการดําเนินงาน 

8. สอบทานนโยบายทางบัญชีการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานนโยบายทางบัญชีการเงิน 
รวมกับกรรมการอิสระ ผูบริหาร ฝายบัญชีและการเงิน แผนกตรวจสอบภายใน เพื่อทบทวนนโยบาย และการ
ปฏิบัติทางดานบญัชี การประมาณการ และกําหนดตัวชี้วัดตาง ๆ เพื่อใหสามารถวัดผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 
ไดชัดเจนย่ิงข้ึน 

9. คัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบญัชี  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี  
พิจารณาความเปนอิสระของผูสอบบัญชี  และกําหนดคาตอบแทนที่เหมาะสม  เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ 
ใหขออนุมัติตอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนแตงตั้งเปนผูสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือก 
และเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชตีอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติตอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน ใหแตงตั้ง
ผูสอบบัญชี บริษัทสํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในป พ.ศ. 2552  
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โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตและอํานาจหนาที่ที่ไดกําหนดไวในกฎบัตร
กรรมการตรวจสอบซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติแลว และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การจัดทํา
และเปดเผยขอมูลทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกตอง ครบถวน เชื่อถือได และบริษัทฯ ไดปฏบิัติตาม
ขอกําหนดตาง ๆ ของหนวยงานกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยงเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ระบบ
การควบคุมภายในของบริษัท  ไมมีรายการที่กระทบตอบริษัทที่เปนสาระสําคัญ  และไดรายงานผลตอ
คณะกรรมการบริษัทฯ แลว 

 

                                                                           

 
                   (นายสาโรช  ล้ําเลิศประเสริฐกุล) 
       ประธานกรรมการตรวจสอบ 

                                                                                          16 มีนาคม  2552 
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เอกสารแนบ 3 รายงานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

รายงานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
 

คณะกรรมการ  บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)  แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน ซึ่งประกอบดวยกรรมการบริษัทฯ จํานวน 3 ทาน โดยมี นายสมบูรณ  ชินสวนานนท กรรมการอิสระ
เปนประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน นายวรสิทธ์ิ  โภคาชัยพัฒน กรรมการอิสระ และ นายสุเมธ  
ดํารงชัยธรรม กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร โดยในป พ.ศ. 2551 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
ไดประชุมรวมทั้งส้ิน 1 คร้ัง  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน มีขอบเขต  หนาที่  และความรับผิดชอบตามที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไดแก การกําหนดวิธีการ ทําหนาที่สรรหา กรรมการ กรรมการผูจัดการ 
พรอมทั้งจัดทําแผนการสืบทอดตําแหนง และกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน  

สําหรับการสรรหากรรมการ  ผูบริหาร  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนไดดําเนินการ  
สรรหา คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด และไมขัดตอขอกําหนดของ
หนวยงานกํากับดูแล ในป พ.ศ. 2551 คณะกรรมการสรรหาฯ ไดพิจารณา  เสนอตอวาระการเปนกรรมการ เพื่อให
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณา นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ยังเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยเสนอ
รายชื่อผูมีคุณสมบัติ  เปนการลวงหนาจากผูถือหุนสวนนอย  ผานทางชองทางติดตอของบริษัทฯ เพื่อให
คณะกรรมการสรรหาไดพิจารณา 

สําหรับการพิจารณาผลตอบแทน ของคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ซึ่งไดเปดเผยรายละเอียดใน
รายงานประจําป ในหัวขอคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
ไดพิจารณาใหสอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบ สภาพแวดลอม สภาวะเศรษฐกิจ และอางอิงกับธุรกิจใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนไดรายงานผลการประชุมทุกคร้ังใหคณะกรรมการบริษทัฯ
ไดรับทราบเปนประจําอยางตอเนื่องทุกคร้ัง ในรอบป พ.ศ. 2551 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
ไดปฏบิัติงานที่ไดรับมอบหมายดวยความระมัดระวัง รอบคอบ เต็มความสามารถ และเปนอิสระ เพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัทฯ ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ อยางเหมาะสมแลว 

 
 
 
 

(นายสมบูรณ    ชินสวนานนท) 
                                                                      ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

         16 มีนาคม  2552 
 




