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สวนท่ี  1 
บริษัทท่ีออกหลักทรัพย 

1.  ขอมูลทั่วไป    
ช่ือ สถานที่ต้ังสํานักงานใหญ คลังสินคา และ SE-ED Learning Center  
ช่ือบริษัทที่ออกหลักทรัพย : บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 
ชื่อยอ : SE-ED 
ที่ตั้งสํานักงานใหญ : เลขที่ 1858/87-90 อาคารเนชั่นทาวเวอร ชั้น 19 ถนนบางนา-ตราด  

กม. 4.5 แขวงบางนา เขตบางนา  กรุงเทพฯ 10260 
ที่ตั้งคลังสินคา : เลขที่ 99 หมู 1 ถนนกิ่งแกว ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพล ี

สมุทรปราการ 10540 

 : โกดังพิทักษธรรม เลขที่ 1/12, 1/17, 1/29 ถนนกิ่งแกว ตําบลราชาเทวะ 
อําเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 

ที่ตั้ง SE-ED Learning Center 
 

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

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  
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลัก คือ  

• ผลิตหนังสือและวารสารเชิงวิชาการ 
• รับจัดจําหนายหนังสือ 
• ธุรกิจรานหนังสือซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  (SE-ED Book Center 

หรือ SBC) และรานเครือขาย (รานเครือขายซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  
ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยหลายแหงที่บริษัทฯ เปนผูบริหารเอง  
และจุดขายยอย) ทั้งในกรุงเทพฯ  และตางจังหวัด 

• ศูนยการเรียนรู SE-ED Learning Center จัดกิจกรรมการ
เรียนรูสําหรับเยาวชน จัดหลักสูตรฝกอบรม และสัมมนา    
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางานสําหรับบุคคลทั่วไป 

• ดําเนินกิจการ โรงเรียนเพลินพัฒนา ซึ่งเปนโรงเรียนระดับ
เตรียมอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000285 
ทุนจดทะเบียน : 328,345,090.00 บาท (หุนสามัญ 328,345,090 หุน) มูลคาหุนละ 1 บาท 
ทุนชําระแลว : 323,921,130.00 บาท (หุนสามัญ 323,921,130 หุน) มูลคาหุนละ 1 บาท 

ช่ือ สถานที่ต้ังของนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุนต้ังแตรอยละ 10 ข้ึนไป 

ช่ือ สถานที่ต้ังของบริษัทยอย  

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 
อีเมล : webmaster@plearnpattana.com 
เว็บไซต : www.plearnpattana.com 
ประเภทธุรกิจ : สถาบันการศึกษาเอกชน โดยดําเนินกิจการ โรงเรียนเพลินพัฒนา ซึ่งเปนโรงเรียนระดับ

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

มูลคาหุนละ 10 บาท สัดสวนเงินลงทุนอัตรารอยละ 48.82 
   
ช่ือ : บริษัท ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร จํากัด 
ที่ตั้ง : เลขที่ 1858/87-90 อาคารเนชั่นทาวเวอร ชั้น 19 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 
เว็บไซต : www.me.co.th 
ประเภทธุรกิจ : สํานักพิมพผูผลิตวารสารและหนังสือสําหรับวิศวกร   
ทุนจดทะเบียน        : ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวจํานวน 400,000 บาท เปนหุนสามัญ  4,000 หุน  

มูลคาหุนละ 100 บาท สัดสวนเงินลงทุนอัตรารอยละ 25 
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ช่ือ สถานที่ต้ังของบุคคลอางอิงอ่ืนๆ 
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 
อีเมล : contact.tsd@set.or.th 
เว็บไซต : www.tsd.co.th 
   
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 
อีเมล : amc@amc-mri.com 
เว็บไซต : www.amc-mri.com 
   
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--- 
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2. ปจจัยความเสี่ยง 

คณะกรรมการและผูบริหารของ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) ตระหนักดีถึงความรับผิดชอบใน
การดูแลใหมีการกํากับกิจการที่ดี เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหุนของบริษัทฯ โดยจัดใหมีการบริหารจัดการ
ความเส่ียงในธุรกิจที่ดําเนินการปจจุบันอยางเปนระบบและตอเนื่อง ทําใหปจจัยความเส่ียงในดานตางๆ ไดรับการ
ควบคุมใหอยูในระดับที่ยอมรับได อาทิ  ความเส่ียงทางดานการดําเนินงาน  ความเส่ียงทางดานธุรกิจ  ความเส่ียง
ทางดานการเงิน  ความเส่ียงทางดานการผลิต  เปนตน 

โดยคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ มอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูกํากับดูแลการ
บริหารความเสี่ยง และใหฝายบริหารปฏิบัติตามนโยบายและรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ  เพื่อใหมีความ
ม่ันใจวา มีการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ อยางเพียงพอ อยางไรก็ตาม ยังมีปจจัยเส่ียงที่อาจเกิดข้ึน และ
มีผลกระทบตอบริษัทฯ และผูมีสวนไดสวนเสีย ที่ควรพิจารณา ดังนี้ 

2.1 ความเส่ียงทางดานการดําเนินงาน 

• ความเส่ียงจากขอขัดของของสถานที่ดําเนินงานที่สําคัญ  

o คลังสินคา  สินคาสวนใหญที่จําหนายในเครือขายราน ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และสินคาที่บริษัทฯ 
รับจัดจําหนายไปใหรานหนังสืออ่ืน  ถูกสงจากคลังสินคาของบริษัทฯ  ดังนั้นคลังสินคาจึงเปนปจจัย
หนึ่งที่มีความสําคัญของการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

o อาคารเรียนของโรงเรียนเพลินพัฒนา ถือเปนปจจัยสําคัญในการดําเนินงานของบริษัทยอย   

ทั้งนี้กรณีมีความเสียหายที่เกิดกับคลังสินคาของบริษัทฯ หรืออาคารเรียนของโรงเรียนเพลินพัฒนา 
ทั้งจากภัยธรรมชาติ  อุบัติเหตุ  หรือจากเหตุอ่ืนๆ ที่ไมสามารถควบคุมไดยอมมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

แตอยางไรก็ตาม  บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดทําประกันความเสียหายของทรัพยสินและสินคาของ
บริษัทฯ ไวอยางครอบคลุม และมีการปรับเปลี่ยนวงเงินประกนัภัยใหสอดคลองกับมูลคาของทรัพยสินอยาง
สมํ่าเสมอ รวมถึงกําหนดใหมีมาตรการการรักษาความปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงที่คาดไมถึงเกี่ยวกับภัย
ตางๆ ที่อาจเกิดข้ึนกับคลังสินคา และอาคารเรียน 

นอกจากนั้น บริษัทฯ อยูในระหวางการพัฒนาระบบการทํางานสํารอง เพื่อใหสามารถทํางานทดแทน
ไดในกรณีที่ระบบของคลังสินคาเกิดการขัดของใดๆ  รวมทั้งใหพรอมเปดคลังสินคาชั่วคราว เพื่อทําหนาที่รับ
สินคาจากสํานักพิมพและผูจัดจําหนาย สงผานไปยังสาขาทั่วประเทศได  

• ความเส่ียงเกี่ยวกับสินคาสูญหาย   ในฐานะที่บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจคาปลีกรานหนังสือที่มีจํานวน
สาขากวา สามรอยสาขาทั่วประเทศ  จึงประสบปญหาสินคาสูญหายทั้งจากการขโมยหนังสือ และสาเหตุอ่ืนๆ  
เชนเดียวกับธุรกิจคาปลีกโดยทั่วไป 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการปองกันและดูแลปญหาสินคาสูญหาย  จึงไดดําเนินการทยอย
ติดตั้งระบบกลองโทรทศันวงจรปด (CCTV)  มาตั้งแตปลายไตรมาส 4 ของป พ.ศ. 2549 เปนตนมาจนครบ
ทุกสาขาในกลางป พ.ศ. 2550  และจัดตั้ง แผนกปองกันการสูญเสีย  (Loss Prevention Department หรือ 
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LPD)  ข้ึนมา เพื่อกําหนดมาตรการตางๆ และดําเนินการเพื่อลดสินคาสูญหายเปนการเฉพาะ  สงผลใหมูลคา
สินคาสูญหายที่สาขาลดลงจากเดิมประมาณ 1.4% ในป พ.ศ. 2549 ลงมาเหลือเพียงประมาณ 0.3% ของ
ยอดขายในป พ.ศ. 2553  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดทดลองตดิตั้งเสากันขโมยในสาขานํารองจํานวนหนึ่ง
ควบคูกับการใชกลอง CCTV และในระยะยาวบริษัทฯ ไดวางมาตรการที่จะติดตั้งเสากันขโมยเพิ่มเติมให
ครอบคลุมในทุกสาขาที่มีความเส่ียง 

• ความเส่ียงจากความผิดพลาด หรือขัดของ ของระบบคอมพิวเตอร และระบบขอมูล
สารสนเทศ   บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดติดตั้งระบบคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศตางๆ ในระบบงาน
ของบริษัทฯ และบริษัทยอย โดยครอบคลุม  เชน  ระบบการขายหนาราน  ระบบบริหารคลังสินคา ระบบ
จัดซื้อ  ระบบบัญชีการเงิน เปนตน  ซึ่งระบบคอมพิวเตอรและสารสนเทศ  ถือเปนปจจัยสําคัญที่ชวยผลักดัน
ใหบริษัทฯ และบริษัทยอย สามารถดําเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ  ดังนัน้ความผิดพลาดหรือขัดของของ
ระบบคอมพิวเตอรและระบบขอมูลสารสนเทศ  จึงอาจมีผลกระทบตอการบริหารจัดการได 

ดังนั้น  เพื่อลดผลกระทบจากความผิดพลาด หรือขัดของ ของระบบคอมพิวเตอรและระบบขอมูล
สารสนเทศทั้งที่สาขา  คลังสินคา สํานักงานใหญ และบริษัทยอย  บริษัทฯ และบริษัทยอย จึงไดจัดใหมีระบบ
ปองกัน  และสํารองขอมูลตามมาตรฐานซึ่งเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป  ตลอดจนเตรียมแผนการปองกนัภัยตางๆ 
และแผนสํารอง รวมถึงการฝกซอมแผนปองกันอยางสมํ่าเสมอ  

นอกจากนั้น บริษัทฯ และบริษัทยอย อยูในระหวางการพัฒนาระบบทั้งหมดใหมีศักยภาพในการ
ทํางานทดแทนไดทันที (High Availability) ซึ่งจะเปนระบบที่มีขีดความสามารถในการรองรับปริมาณรายการ
ซื้อขาย (Transaction) ที่มากข้ึนครอบคลุมถึง ระบบการปองกนัไวรัส และรองรับปริมาณการเขาเย่ียมชม
เว็บไซตมากข้ึน 

• ความเส่ียงเกี่ยวกับภาวะการขาดแคลนบุคลากรที่เช่ียวชาญเฉพาะดาน   บุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญและมีความสามารถเฉพาะดาน  นับเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดตอบริษทัฯ และบริษัทยอย  ไมวาจะ
เปนเร่ืองของการผลิตหนังสือและวารสารเชิงวิชาการตางๆ หรือการสรรหาครูชํานาญการพิเศษ ที่มีศักยภาพ
ในการถายทอดองคความรูใหกับนักเรียน และการสรางสรรคผลงานอื่น  ในธุรกิจที่บริษัทฯ และบริษัทยอย 
ดําเนินงาน ซึ่งสวนใหญลวนแลวแตเปนธุรกิจบุกเบิก   

แมวาที่ผานมาบริษัทฯ และบริษัทยอย จะตองเผชิญกับภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ผนวกกับปญหา
ราคาน้ํามันที่ปรับราคาสูงข้ึน และภาวะเงินเฟอที่ปรับคาสูงข้ึนอยางตอเนื่อง สงผลใหพนักงานทุกคนตอง
ประสบกับปญหาคาครองชีพที่เพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิงคาอาหาร และคาใชจายในการเดินทาง  

จากปญหาดังกลาวขางตน ทางผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทยอย ไดเล็งเห็นถึง
ความสําคัญในการรักษาบุคลากรขององคกรใหดํารงอยูคูกับองคกรตลอดไป จึงไดรวมประชุมเพื่อหา
มาตรการในการใหความชวยเหลือพนักงาน เพื่อไมใหพนักงานไดรับผลกระทบที่รุนแรงมากเกินไปจากอัตรา
เงินเฟอที่ปรับตัวสูงข้ึนอยางตอเนื่อง และใหสามารถปฏิบัติงานกับบริษัทฯ และบริษทัยอย ไดอยางมีความสุข
เชนเดิม โดยบริษัทฯ และบริษัทยอย จัดใหมีการทบทวนการปรับโครงสรางอัตราคาตอบแทนสําหรับพนักงาน
ของบริษัทฯ และบริษัทยอย โดยจัดใหมี คาครองชีพ และคาเบี้ยเลี้ยง การตรวจสุขภาพประจําป  การประกัน
สุขภาพ  การประกันอุบัติเหตุ  และวงเงินคุมครองที่เกี่ยวของใหเพียงพอ  เพื่อสรางเสถียรภาพ  และความ
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ม่ันคงใหแกพนกังาน  และครอบครัวมากข้ึน เปนการชวยแบงเบาภาระใหกับพนักงาน เพื่อใหสอดคลองกบั
ภาวะคาครองชีพที่เพิ่มสูงข้ึน และสามารถแขงขันในตลาดแรงงานได  

นอกจากนั้น บริษัทฯ และบริษัทยอย ยังมุงม่ันที่จะสรรหาพนักงานที่มีศักยภาพมารองรับการเติบโต
ในอนาคต  พัฒนาความรูเชิงวิชาการและพัฒนาจิตใจใหกับบุคลากรและทีมงานอยางตอเนื่อง  และสราง
โอกาสในการเจริญเติบโตในหนาที่การงานของพนักงานที่ตองการเติบโตไปพรอมกับบริษัทฯ และบริษทัยอย 
รวมทั้งมีการพัฒนาวัฒนธรรมองคกรข้ึนมา  เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานใหดีข้ึน  ทํางานไดอยางมี
ความสุขมากข้ึน  

• ความเส่ียงจากการเชาที่ดินเพ่ือใชดําเนินงานของบริษัทยอย  ปจจุบันบริษัทยอยซึ่งประกอบ
กิจการโรงเรียนเพลินพัฒนา ตั้งอยูบน ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ในพื้นที่กวา 20 ไร โดยเชาที่ดินจากผูถือหุน
ของบริษัทยอย รวม 2 สัญญา มูลคา 10 ลานบาท และมีระยะเวลาเชา 30 ป เพื่อใชประกอบธุรกิจสถานศึกษา 
โดยมีขอตกลงวาในระหวางที่สัญญานี้มีผลบังคับ ผูใหเชาสัญญาวาจะไมขายที่ดินที่เชาใหแกบุคคลใดๆ โดย
ไมไดรับความยินยอมจากบริษัทยอย และหากผูใหเชามีความจําเปนอยางถึงที่สุดอันมิอาจหาทางอื่นได ผูให
เชาสัญญาวาจะเสนอขายใหแกบริษัทยอยกอนในราคาเชนเดียวกับที่เสนอขายแกบุคคลภายนอก และหาก
บริษัทยอยไมตอบรับขอเสนอภายใน 60 วัน นับแตวันที่ไดรับคําเสนอก็ใหผูใหเชาตกลงขายใหแก
บุคคลภายนอกได  อยางไรก็ตามบริษัทยอย อยูในระหวางการพิจารณา เพื่อกําหนดเงื่อนไขสัญญาที่
เหมาะสมในการทําสัญญาเชาเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ดินดังกลาว เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน 

2.2  ความเส่ียงทางดานธุรกิจ 

• ความเส่ียงในเร่ืองผลิตภัณฑลาสมัย ชํารุด หรือถูกส่ืออื่นทดแทน   ในปจจุบันธุรกิจหนังสือมี
การเติบโตมากข้ึนเร่ือยๆ  มีปริมาณหนังสือออกใหมมากข้ึน สงผลใหมีการแยงชิงพื้นที่วางขายที่มีอยูอยาง
จํากัด  จึงทําใหอัตราการคืนหนังสือเพิ่มสูงข้ึน และหนังสือที่รับคืนกลายเปนสินคาที่หาชองทางจําหนายได
ยากข้ึน  และสวนที่ชํารุดมีสัดสวนมากข้ึน บริษัทฯ จึงกําหนดแนวทางการสั่งซื้อสินคาที่ลูกคามีความตองการ 
และกําหนดวงเงินอนุมัติในการส่ังซื้อที่เหมาะสม รวมถึงกําหนดใหมีการผลักดันการจัดจําหนายสินคาลาสมัย 
และชํารุด โดยการจัดโปรโมชั่นในราคาพิเศษ เพื่อใหสอดรับกับสภาพการณในภาวะปจจุบัน นอกจากนัน้
เทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอร  ไดรับการพัฒนาอยางรวดเร็ว  จึงทําใหหนังสือในกลุมคอมพิวเตอร  ซึ่ง
บริษัทฯ เปนผูนําตลาดดวยรายหนึ่ง  มีอายุการขายสั้นลงกวาเดิม  และเร่ิมมีการใชส่ืออิเล็กทรอนิกส  เขามา
แทนที่หนังสือบางประเภทและการใชงานบางรูปแบบ  บริษัทฯ จึงปรับทิศทางโดยเนนการเลือกผลิตหนังสือที่
มีอายุยาวและขายดี เปนสัดสวนมากข้ึน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังผลักดันใหมีชองทางการระบายสินคาที่มีอัตรา
การหมุนเวียนชา รวมทั้งไดจัดทําเว็บไซตชื่อ www.se-ed.com  เพื่อใหผูที่สนใจไดทราบขาวสารหนังสือออก
ใหม และหนังสือที่อยูในกระแสความนิยมในชวงเวลาตางๆ ไดรวดเร็วข้ึน 

แมส่ืออิเล็กทรอนิกสจะไดรับการพัฒนาอยางรวดเร็ว และมีกระแสการบุกตลาดของ eBook และ 
eBook Reader  แตบริษัทฯ คาดวายังตองใชเวลาพอสมควรที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมคนไทยสวนใหญที่ยังไม
คุนเคยการอานหนังสือผานส่ืออิเล็กทรอนิกส  จนเร่ิมมีน้ําหนักทีก่ระทบตอธุรกิจหนังสืออยางมีนัยสําคัญ ซึ่ง
เม่ือถึงเวลาดังกลาว  บริษัทฯ ก็ม่ันใจวาจะสามารถปรับตัวรับกับกระแสดังกลาวไดทันทวงที  เนื่องจากได
เตรียมโครงสรางพื้นฐานไวรองรับแลวระดับหนึ่ง 
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• ความเส่ียงทางดานชองทางการจําหนาย   เนื่องจากปจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
อยางรวดเร็ว  มีการแขงขันในธุรกิจคาปลีก  มีการแขงขันในการสรางทางเลือกใหกับผูบริโภค  ทําให
พฤติกรรมผูบริโภคมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  บริษัทฯ จึงตองทําใหแนใจไดวา ชองทางการจําหนายของ
บริษัทฯ ที่มีอยูจะยังคงเหมาะสมที่จะรองรับพฤติกรรม และความตองการของลูกคาไดตลอดเวลา และมาก
เพียงพอ  รวมถึงมีการพัฒนาชองทางการจําหนายรองรับการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ไดทนัเวลา 

ที่ผานมา บริษัทฯ จึงไดกระจายความเส่ียงทางดานชองทางการจําหนายออกไปหลายทาง นอกจาก
ชองทางรานหนังสือเดิม  โดยการเปดรานหนังสือของตนเองในชื่อ  ซีเอ็ดบุคเซน็เตอร  และเครือขาย ตาม
ศูนยการคาชั้นนํา  ซูเปอรเซน็เตอร  ศูนยการคาทองถิ่น  ศูนยคอมพิวเตอร  สถาบันการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย  ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด  จนกระทั่งมีรายไดเพิ่มข้ึนเปนประมาณ 82% ของรายไดรวม
ของบริษัทฯ  ในป พ.ศ. 2553 

ในการเปดรานหนังสือของตนเองนั้น  นอกจากบริษัทฯ มีนโยบายปรับปรุงสาขาใหมีความเหมาะสม
กับการใหบริการในแตละทําเลเปนระยะๆ ตามความเหมาะสม  เพื่อใหมีศักยภาพในการแขงขันไดตลอดเวลา
แลว บริษัทฯ ยังไดกระจายความเสี่ยงโดยการที่มิไดผูกมัด  หรือเปดทําการเฉพาะศูนยการคาใดศูนยการคา
หนึ่ง  แตเปดกระจายอยูหลายกลุมผูประกอบการ  โดยสวนใหญทําสัญญาเชาระยะยาว  หรือเซงพื้นที่  
เพื่อใหมีเสถียรภาพเร่ืองพื้นที่ขายในระดับหนึ่ง  ดังนั้น  หากปใดศนูยการคาหรือซูเปอรเซ็นเตอรรายใด
ประสบปญหา  หรืออยูในภาวะใดๆ ที่ไมสามารถเปดดําเนินการตอได  หรือมีนโยบายตอผูเชาเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม  รายไดของบริษัทฯ ก็จะไดรับผลกระทบไมมากนกั 

บริษัทฯ ยังไดประกนัความเสียหายของทรัพยสินและสินคาในสาขาเหลานั้น ไวอยางครอบคลุม  
เพื่อลดความเสี่ยงที่คาดไมถึงเกี่ยวกับภัยตางๆ ที่อาจเกิดข้ึน  

นอกจากนั้น  บริษัทฯ ยังมีการพัฒนาชองทางการจําหนายสินคาผาน www.se-ed.com  ซึ่งเปน
เว็บไซตของบริษัทฯ ที่พัฒนาข้ึนมารองรับการซื้อขายหนังสือในระบบ E-Commerce  เพื่อใหลูกคามีทางเลือก
ในการซื้อสินคาไดสะดวกข้ึน  และหาสินคาไดและหลากหลายมากข้ึน  คาดวาชองทางดังกลาวจะเปนชองทาง
ในการสรางรายไดใหกับบริษัทฯ ไดอยางมากในอนาคต จากการที่มีจํานวนผูใชงานอินเทอรเน็ตเพิ่มสูงข้ึน
อยางรวดเร็ว  และรองรับการเปลี่ยนแปลงลักษณะการซื้อขายเปน eBook มากข้ึนในอนาคตดวย  

• ความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวสงผลกระทบตอการเติบโตของอตุสาหกรรมโฆษณา 
ซึ่งอาจสงผลกระทบตอรายไดรวมของบริษทัฯ เนื่องจากธุรกิจวารสารเชิงวิชาการทีบ่ริษัทฯ เปนผูผลิตอยู  จะมี
รายไดจากคาโฆษณาเปนหลัก อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดตระหนกัถึงผลกระทบดงักลาว จึงมีการพัฒนาส่ิงพมิพ 
ใหมๆ ที่เนนตลาดเฉพาะทางมากข้ึน โดยบริษัทฯ อยูระหวางการพัฒนาและเตรียมเปดใหบริการวารสารใน
รูปแบบดิจิตอลแม็กกาซีน (Digital Magazine)  โดยจะใชชองทางการกระจายผานทางออนไลนที่สามารถเขาถึง
กลุมผูอานเปาหมายไดมากข้ึนและรวดเร็วข้ึน  ทั้งยังเปนการขยายตลาดออกไปสูกลุมผูอานใหมๆ ไดมากข้ึน 
เนื่องจากมีความสะดวกในการอานที่สามารถอานไดจากทกุที่ทุกเวลา ผานทางอปุกรณไอทีและอุปกรณส่ือสาร
เคลื่อนทีช่นิดตางๆ ซึ่งจะเปนการเพิ่มโอกาสในการขายโฆษณาในวารสารไดมากข้ึนตามไปดวย  นอกจากนี้ 
บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการทําสัญญาลงโฆษณาลวงหนากับลูกคาในระยะยาว และใชกลยุทธการสงเสริมการ
ขาย  โดยเนนใหมีการจัดโปรโมชั่นพิเศษในการดึงดูดลูกคาใหหันมาสนใจในการลงโฆษณากับบริษัทฯ  เชน 
การทํา Barter สินคา แลกกับคาโฆษณา เพื่อขยายฐานลกูคาและสนบัสนนุการเตบิโตของธุรกิจ และลด
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ผลกระทบของความเสี่ยงจากอุตสาหกรรมโฆษณาที่อาจจะชะลอตัวลงในบางชวง  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังหา
รายไดจากกิจกรรมการจัดสัมมนา และหาสินคาทางเทคโนโลยีมาจําหนาย เพื่อชดเชยรายไดที่ขาดหายไป 

• ความเส่ียงทางดานการจําหนายสินคาที่ไมผานการอนุญาต และละเมิดลิขสิทธ์ิหนังสือ  
เนื่องจากสินคาบางอยาง เชน CD และส่ิงพิมพ เปนสินคาที่มีกฎหมายที่เกี่ยวของควบคุม บางอยางตองขอ
อนุญาตเพื่อจําหนายกอน  และสวนใหญมีเร่ืองลิขสิทธ์ิมาเกี่ยวของ  ทําใหการผลิต  และการรับมาจําหนาย 
ทั้งการขายปลีก และการขายสง ของบริษัทฯ ในสินคาเหลานั้น ตองระมัดระวังมากข้ึน  เพื่อไมใหผิดกฎหมาย  
ไมไปละเมิดลิขสิทธ์ิของผูอ่ืน  และไมมีขอขัดแยงที่จะนําไปสูการถูกฟองรอง และการไดรับการตอตานใดๆ  

เพื่อลดโอกาสความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนดังกลาว  บริษัทฯ จึงไดระบุในเง่ือนไขสัญญา  ที่ผูเขียน 
หรือเจาของสินคา  จะตองเปนผูยืนยันวาผลงานหรือสินคาของตน มิไดละเมิดลิขสิทธ์ิผูหนึ่งผูใด  และหากมี
ปญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิเกิดข้ึน  จะยินยอมรับผิดชอบคาเสียหายทั้งหมดที่บริษัทฯ ตองจายจากการละเมิด
ดังกลาวดวย 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไมสนับสนนุผลิตภัณฑทีล่ะเมิดลิขสิทธ์ิ โดยเด็ดขาด พรอมทั้งไดจัดอบรม
เพื่อสงเสริมใหผูเขียน และบุคคลทั่วไปเขาใจ และรับทราบถึงกฎหมายที่เกี่ยวของในการไมละเมิดลิขสิทธ์ิ 

อยางไรก็ตาม ที่ผานมา ปญหาเหลานี้เกิดข้ึนนอยคร้ัง  และผลกระทบมีมูลคาที่ไมมีนัยสําคัญ 

• ความเส่ียงเกี่ยวกับการแขงขันในอุตสาหกรรมการพิมพ  เนื่องจากบริษัทฯ ไมไดลงทุนสราง 
โรงพิมพเปนของตนเอง  จึงทําใหบริษัทฯ ไมมีความเส่ียงจากการลงทุน  และไมไดรับผลกระทบในเชิงลบจาก
การแขงขันตัดราคากันในอุตสาหกรรมการพิมพ  ในการนี้  บริษัทฯ เลือกใชโรงพิมพหลายแหงเปนฐานรองรับ
การผลิต  ซึ่งทําใหสามารถควบคุมคาใชจายไดอยางเหมาะสม  จากสถานการณการแขงขันเสนอราคาคาพิมพ
อยูตลอดเวลา  และยังสามารถกําหนดระยะเวลาการผลิตไดอยางแนนอนอีกดวย 

2.3 ความเส่ียงทางดานการเงิน 

• ความเส่ียงดานการใหสินเช่ือ  บริษัทฯ มีความเส่ียงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้
การคา  อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดจัดใหมีนโยบายการกําหนดวงเงินการใหสินเชื่อกับลูกคาอยางเหมาะสม 
รวมถึงมีระบบการติดตามทวงถามหนี้จากลูกหนี้อยางสมํ่าเสมอ และกําหนดใหมีการทบทวนวงเงินการให
สินเชื่อกับลูกหนี้ของบริษัทฯ เปนประจําทุกป  เพื่อปรับเปลี่ยนวงเงินการใหสินเชื่อที่เหมาะสม และสอดคลอง
กับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน   เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายการใหสินเชื่อที่ระมัดระวัง มีการกระจายน้ําหนัก
ของลูกหนี้กระจายตัวออกไป และมีการพิจารณาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอยางเหมาะสม จึงเชื่อวาบริษัทฯ มี
ความเส่ียงจากการที่ลูกหนี้จะไมชําระหนี้อยูในระดับต่ํา 

• ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ  จากการที่บริษัทฯ ไดเซน็สัญญาเปน
ตัวแทน   จัดจําหนายหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ (ELT) แตผูเดียวในประเทศไทยใหกับสํานักพิมพ Oxford 
University Press (OUP)  และมีสิทธิการขายในประเทศกัมพูชา  ลาว พมา และอินโดนีเซีย ดวย เพื่อชวย
ผลักดันการเรียนรูภาษาอังกฤษในประเทศไทย  และประเทศขางเคียง  สงผลใหบริษัทฯ อาจประสบปญหา
จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน อันเนื่องมาจากภาระผูกพันที่เกิดจากการซื้อหรือจําหนายสินคา ใน
สกุลเงินตราตางประเทศ   ดังนั้น เพื่อเปนการลดความเสี่ยงของบริษัทฯ ใหอยูในระดับที่เหมาะสมและยอมรับ
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ไดนัน้  บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการพิจารณาเลือกทําสัญญาปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน ตาม
ความเหมาะสม 

2.4 ความเส่ียงทางดานการผลิต 

• ความเส่ียงเกี่ยวกับการขาดแคลนวัตถุดิบและสินคา   กระดาษเปนวัตถุดิบที่สําคัญในการผลิต
หนังสือ  และการเปลี่ยนแปลงดานราคาแปรผันตามความตองการของตลาดและตามปริมาณการผลิตอยู
ตลอดเวลา  แตเนื่องจากหนังสือที่บริษัทฯ ผลิต  มีกลุมเปาหมายที่มีกําลังซื้อ และมีการศึกษา จึงทําให  
บริษัทฯ สามารถใชนโยบายปรับราคา  ตามสภาพตนทุนที่แทจริงไดเปนระยะๆ โดยไมไดรับผลกระทบ    
มากนัก 

ในฐานะที่บริษัทฯ  มีบทบาทเปนทั้งสํานักพิมพ ผูรับจัดจําหนาย และผูคาปลีก  บริษัทฯ จึงพยายาม
รักษาบทบาทความเปนกลางโดยขายหนังสือจากทุกสํานักพิมพที่มีความตองการของตลาด  และกําหนด
นโยบายการดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรมธุรกิจที่ดี  ปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรม  โดยมิใหผูมี
สวนไดเสียทุกกลุมไดรับความเดือดรอน  หรือไมเปนธรรมจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  ซึ่งจะทําใหบริษัท 
ไดรับการสนับสนุนจากเจาของสินคาสวนใหญในระยะยาว  และไมพึ่งพิงรายใดรายหนึ่งมากเกินไป 



บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                                        

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2553 (แบบ 56-1)                                                                              สวนท่ี 1 หนา 10 

3.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

3.1  ประวัติความเปนมา พัฒนาการ และการเปล่ียนแปลงที่สําคัญ  

ประวัติความเปนมา  
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) (SE-EDUCATION Public Company Limited)  ไดจดทะเบียนจัดตั้ง 

เม่ือวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2517  ดวยทุนจดทะเบียน 99,000 บาท  โดยมีวัตถุประสงคหลักในการดําเนินธุรกิจที่
เอ้ืออํานวยตอการศึกษาหาความรู  เพื่อพัฒนาความรูความสามารถของคนไทย  ในสาขาที่จําเปนตอการพัฒนา
ประเทศ  โดยกลุมผูเร่ิมกอตั้งทั้งหมดประกอบดวย  วิศวกรไฟฟา 10 คน  ที่จบการศึกษาจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ซึ่งตางก็เคยมีประสบการณในการทํากิจกรรมเผยแพรความรู  จาก
ชุมนุมวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในขณะที่เปนนิสิตมาแลว  และตระหนักดีวา
ประเทศไทยยังขาดแคลนการพัฒนาส่ือความรูเชิงวิชาการอยูมาก 

การเปล่ียนแปลงผูถือหุนรายใหญ  (ขอมูล ณ วันปดสมุดทะเบียน) 

29 พ.ย. 53 2 ธ.ค. 52   28 พ.ย. 51  
รายช่ือผูถือหุน 

จํานวนหุน % จํานวนหุน % จํานวนหุน % 
BROWN, SHIPLEY & CO. LIMITED 50,000,000 15.44 - - - - 
KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A. - - 50,000,000  15.44  - - 

HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD. - - - - 43,000,000  13.27  
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากัด (มหาชน) 42,422,200  13.10  42,422,200  13.10  42,422,200 13.10 
นายฤทธิ ์ ธีระโกเมน 23,008,782    7.10  23,008,782    7.10  23,008,782 7.10 
นายพงษศักดิ ์ศิวะภัทรกําพล 10,850,842   3.35  10,850,842    3.35  10,850,842 3.35 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 10,764,500   3.32  10,764,500    3.32  10,764,500 3.32 

หมายเหตุ :    ผูลงทุนสามารถดูขอมูลผูถือหุนที่เปนปจจุบันไดจากเว็บไซด 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  เซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส   และเปนผูแทนจําหนาย
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสจากตางประเทศ   

ในป พ.ศ. 2521  เร่ิมผลิตวารสารรายเดือน  ทักษะฉบับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ซึ่งเปนวารสาร
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สําหรับเยาวชนและผูสนใจทั่วไป   

ในป พ.ศ. 2522  เร่ิมผลิตวารสารรายเดือน  มิติที่ 4  เพื่อเสริมสรางจินตนาการและความคิดสรางสรรค  
และกระตุนผูที่ไมชอบวิทยาศาสตรหนักๆ ใหหันมาสนใจวิทยาศาสตรมากข้ึน 
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ในป พ.ศ. 2523  เร่ิมผลิตหนังสือวิชาการดานวิศวกรรมศาสตรและวิทยาศาสตร  ออกจําหนาย  ตอมาได
ขยายสายงานผลิตออกมาเปน  ฝายผลิตตําราและหนังสือเชิงวิชาการ 

ในป พ.ศ. 2526  ผลิตวารสารรายเดือน  ไมโครคอมพิวเตอร  และเร่ิมผลิตหนังสือดานไมโครคอมพิวเตอร
ออกจําหนาย  พรอมๆ กันนี้  บริษัทฯ ไดเร่ิมผลิตหนังสือหมวดบริหาร / การจัดการ  อยางจริงจัง  โดยเนนหนังสือ
ที่สามารถชวยคนทํางานใหทํางานไดดีข้ึน  มากกวาจะเนนหนังสือที่คาดวาจะขายดีเพียงชวงใดชวงหนึ่งเทานั้น 

ในป พ.ศ. 2528  บริษัทฯ เร่ิมใชระบบการจัดจําหนายหนังสือแบบ  Standing Order  ที่ดัดแปลงข้ึนให
เหมาะสมกับธุรกิจหนังสือของไทย  และไดรวมวารสาร  ทักษะฉบับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และวารสาร  มิติ
ที่ 4  เขาดวยกัน  โดยเปลี่ยนชื่อใหมเปนวารสาร  รูรอบตัว  ซึ่งตอมาก็ไดเปลี่ยนรูปเลมและเนื้อหาใหทันสมัยมาก
ข้ึน  และเปลี่ยนชื่อใหมเปน  UpDATE  ขณะเดียวกันบริษัทฯ ไดขยายสายงานผลิต หนังสือสงเสริมเยาวชน ข้ึนมา
อยางจริงจัง  เพื่อบุกเบิกหนังสือสาระความรูสําหรับเยาวชน  ซึ่งตอมาในป พ.ศ. 2529  วิทยาศาสตรอานสนุก 
การตูนชุดเสริมความรูชุดแรก  ก็ไดออกวางตลาดและไดรับการตอบรับเปนอยางด ี

บริษัทฯ บุกเบิกธุรกิจวารสารและหนังสือเชิงวิชาการ อยางตอเนื่องมาเปนลําดับ  จนกลายเปนสํานักพิมพ
สาระความรูชั้นนํา  และมีระบบจัดจําหนายที่เปนที่ยอมรับวาดีที่สุดในธุรกิจหนังสือ  และไดเร่ิมบทบาทการเปน
ผูรับจัดจําหนายหนังสือใหกับสํานักพิมพอ่ืนที่ผลิตหนังสือประเภทใกลเคียงกันดวย 

แมวาบริษัทฯ จะมียอดขาย  และมีการเติบโตอยางนาพอใจ  เม่ือเทียบกับอุตสาหกรรมหนังสือโดยเฉลี่ย  
โดยในขณะนั้น บริษทัฯ เปนสํานักพิมพที่มียอดขายสูงสุดในระบบรานหนังสือ  และเปนผูจัดจําหนายหนังสือ     
รายใหญที่สุดดวย  แตก็พบวามีขอจํากัดที่จํานวนรานหนังสือที่ดีมีนอยเกินไป  ทําใหหนังสือที่บริษทัฯ ผลิตข้ึนมา  
ไมสามารถกระจายออกไป และไดรับการจัดวางอยางเหมาะสมได  ยอดขายที่ไดสําหรับหนังสือแตละเร่ือง  จึงไม
สามารถทําไดมากข้ึนกวาเดิมนัก 

เม่ือทําการสํารวจตอมา  พบวารานหนังสือเดิมไมพรอมจะขยายงาน  และไมพรอมจะปรับปรุงไดมาก
กวาเดิมเทาไรนัก  ขณะที่ระยะเวลาดังกลาว  ศูนยการคายุคใหม กําลังทยอยเปดอยางตอเนื่อง  โดยบริษัทฯ 
เชื่อม่ันวาศูนยการคาเหลานั้น  นาจะเปนแมเหล็กที่ทําใหเกิดชุมชนขนาดใหญ  และนาจะทําใหพฤติกรรมของคน
ไทยเปลี่ยนแปลงวิถีสัญจรไป  ดังนัน้ ถาจะทําใหคนไทยหาหนังสืออานไดงายและสะดวกข้ึนจึงสมควรมีราน
หนังสือที่ดีในศนูยการคาเหลานั้น  แตเนื่องจากการลงทุนตองใชเงินลงทุนสูงมาก  และเปนเร่ืองที่ยังไมเคยมีใคร
บุกเบิกอยางจริงจังมากอน  บริษัทฯ จึงตัดสินใจที่จะเร่ิมธุรกิจรานหนังสือในศูนยการคาชั้นนํา  เพื่อไมให
กระทบกระเทือนกับรานหนังสือเดิม  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
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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 บริษัทฯ ไดเพิ่มพื้นที่คลังสินคาข้ึนอีกประมาณ 3,000 ตารางเมตร เปน 13,000 
ตารางเมตร หรือเพิ่มพื้นที่ข้ึนประมาณ  30% นอกจากนี้ในป พ.ศ. 2553 บริษัทฯ ไดเพิ่มพืน้ที่คลังสินคา จากเดิม 
13,000 ตารางเมตร เปนประมาณ 15,000 ตารางเมตร ตลอดจนไดพัฒนาโมเดลของการอยูรอด และการเติบโต  
ที่ไดพัฒนาและทดลองใชมาจนเหมาะสมแลว  จึงทําใหซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร มีความพรอมในการเติบโตอยางแข็งแรง  
และสามารถเปดสาขาใหมๆ ไดอยางรวดเร็ว  ดวยตนทุน และคาใชจายดําเนินการที่ต่ําลง  และมีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จสูงข้ึน 

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

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ เปนทีน่าพอใจมาโดยตลอด  แตเม่ือประเทศไทยประสบกับภาวะเศรษฐกิจที่
ถดถอยอยางรุนแรง จนเขาข้ันวิกฤตหลังจากกลางป พ.ศ. 2540  เปนตนมา  ซึ่งกอใหเกิดสภาพการปดตัวของ
ธุรกิจและการวางงานเกิดข้ึนเปนจํานวนมาก  กําลังซื้อโดยรวมลดลง  ธุรกิจหนังสือโดยรวมไดรับผลกระทบอยาง
รุนแรงดวยเชนกัน  คูคารายใหญของบริษัทฯ หลายรายที่เปนรานหนังสือ  ประสบปญหาขาดทุนและขาด     
สภาพคลองทางการเงินอยางหนัก  สงผลทําใหบริษัทฯ ตองสํารองเปนหนี้สูญจํานวนมาก  การที่กําลังซื้อของ
ประชาชนโดยรวมลดลง  รานหนังสือชะลอการส่ังซื้อ  และบริษัทฯ ระมัดระวังการปลอยสินเชื่อ  เพื่อรักษาระดับ
หนี้สูญไมใหสูงเพิ่มข้ึน  ตลอดจนการแขงขันที่รุนแรงมากข้ึน  ตางก็สงผลใหยอดขายสงสําหรับหนังสือที่บริษัทฯ 
ผลิตข้ึน  รวมทั้งหนังสือที่บริษัทฯ รับจัดจําหนายใหกับสํานักพิมพอ่ืน  ไมสามารถขายไดตามที่ควรจะเปน  
ประกอบกับยอดขายสวนตางๆ ตกลงมากตามสภาวะเศรษฐกิจป พ.ศ. 2541 จึงเปนปแรกที่บริษัทฯ ประสบปญหา
การขาดทุน  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 จึงสามารถพลิกฟนสภาพการทํากําไรข้ึนมาไดอีก  จนมีสภาพคลองทางการเงินอยูในระดับที่นาพอใจ 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   

ในป พ.ศ. 2527 บริษัทฯ เขาไปถือหุนรอยละ 25 ในบริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด ซึ่งมีทุนชําระแลวเทากับ 
400,000 บาท  บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด  ประกอบธุรกิจเปนสํานักพิมพ  โดยเปนผูผลิตวารสารเทคนิค และผลิต
หนังสือวิชาชีพดานวิศวกรรมศาสตร  และมอบหมายใหบริษัทฯ เปนผูจัดจําหนายหนังสือให 

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  จากทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวจํานวน 170,000,000 บาท  ตอมา
ในไตรมาส 4 ป พ.ศ. 2552 คุณทนง โชติสรยุทธ กรรมการผูจัดการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)  ไดเขา
ไปดํารงตําแหนงรักษาการผูอํานวยการของโรงเรียนเพลินพัฒนา และไดดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนเพลิน
พัฒนา ในป พ.ศ. 2553 โดยบริษัท เพลินพัฒน จํากัด  ประกอบกิจการโรงเรียนในนาม  โรงเรียนเพลินพัฒนา  ซึ่ง
ตั้งอยูบนถนนพุทธมณฑล สาย 2  เปดสอนในระดับตั้งแตเตรียมอนุบาล  จนถึงมัธยมศึกษาปที่ 6  โดยเร่ิมเปดรับ
นักเรียนอยางเปนทางการ  ในปการศึกษา 2547  ซึ่งถือเปนการรวมตัวคร้ังสําคัญของผูที่รักงานการศึกษากวา 70 
คน  จากกลุมตางๆ  ไดแก  พอแม  ผูปกครอง  คุณครู  นักวิชาการ  ผูบริหารโรงเรียน  รวมกับองคกรเอกชนที่มี
บทบาทสําคัญในสถาบันครอบครัวและการศึกษา  เพื่อสรางสรรคโรงเรียนตนแบบแนวคดิใหม  ที่สามารถสราง
เยาวชนที่มีคุณภาพใหกับประเทศ 

นอกจากนี้ในป พ.ศ. 2551 บริษัทไดเปดศนูยการเรียนรู SE-ED Learning Center บนพื้นทีป่ระมาณ 600 
ตารางเมตร ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี (Chamchuri Square) ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการเติบโตของ
การจัดกิจกรรมเยาวชนในรูปแบบตางๆ  มากข้ึนในอนาคต  รวมทั้งการฝกอบรมทางดานวิชาชีพ และกิจกรรมการ
พัฒนาศักยภาพของคนไทยในดานตางๆ  แกผูที่สนใจทั่วไป  
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พัฒนาการ และการเปล่ียนแปลงที่สําคัญในป พ.ศ. 2553 ที่ผานมา  
ในป พ.ศ. 2553 บริษัทฯ ยังคงขยายธุรกิจตามทิศทางระยะยาว  เพราะเชื่อม่ันวาธุรกิจหนังสือ  และธุรกิจ

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

บริษัทฯ มีพัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในป พ.ศ. 2553 ที่ผานมา ที่นอกเหนือจากการ
ดําเนินงานตามปกติ ดังนี ้
• บริษัทฯ ไดขยายสาขาของรานซีเอ็ดบุคเซน็เตอร เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง  และปรับปรุงสาขาเดิมที่มีศักยภาพให

ใหญข้ึน  มีประสิทธิภาพการขายดีข้ึน  และทันสมัยเพิ่มข้ึน  โดยมีรายละเอียดเบื้องตนดังนี ้

• บริษัทฯ ไดเปดสาขาของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรเพิ่มข้ึน จํานวน 25 สาขา รวมเปนสาขาที่ยังเปด
ดําเนินการอยู ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ทั้งส้ิน 348 สาขา  และจุดขายทั้งส้ินที่ยังเปด
ดําเนินการอยูจํานวน 33 จุดขาย 

• ปรับปรุงสาขาเดิมจํานวน 7 สาขา  โดยบางสวนมีการยายพื้นที่สาขาใหเหมาะสมข้ึน  บางสาขา
ขยายพื้นที่เพิ่มข้ึนใหสอดคลองกับความตองการของชุมชนที่เพิ่มข้ึน  บางสาขาปรับปรุงใหมีความ
ทันสมัยและนาเขาใชบริการมากข้ึน 

• โครงการศูนยการเรียนรู SE-ED Learning Center ซึ่งไดเปดอยางเปนทางการไป เม่ือเดือนกนัยายน พ.ศ. 
2551 ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี สามยาน ตรงขามวัดหัวลําโพง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหความรู และแรงบันดาล
ใจกับเยาวชน และบุคคลทั่วไปในวงที่กวางข้ึน โดยนอกจากจะจัดคาย  SE-ED Kiddy Camp ซึ่งเร่ิมมาตั้งแต
ป พ.ศ. 2545  ใหมีจํานวนคายใหเลือกมากข้ึนระหวางชวงปดเทอมแลว  ยังเพิ่มเติมหลักสูตรอ่ืนๆ ในวันหยุด 
โดยในป พ.ศ. 2553 บริษัทฯ จัดอบรมที่ศูนยการเรียนรู SE-ED Learning Center ไปแลว 59 คร้ัง โดย
แบงเปน การจัดหลักสูตรสําหรับเยาวชนในวันหยุดและหลังเลิกเรียน 18 คร้ัง ไดแก นักประดิษฐหุนยนตเตะ
ฟุตบอล, Brain-Based English Day Camp, หลักสูตร คณิตศาสตร, นักสรางเกมคอมพิวเตอรรุนเยาว, 
หลักสูตรศิลปะ, กิจกรรมมหัศจรรย 1 to 5 ไมมีใครในโลกเลนเปยโนไมได และการจัดหลักสูตรสัมมนาสําหรับ
บุคคลทั่วไป 41 คร้ัง ไดแก การออกแบบติดตั้งกลองเน็ตเวิรก, การออกแบบและประยุกตใชงานโซลาเซลล, 
CSS for Modern Web Design, หลักสูตรถายภาพข้ันพื้นฐานการควบคุมกลอง, หลักสูตรรวยทะลุเลนส, 
พื้นฐานการถายภาพ Dramatic, การสราง eBook / eMagazine และการสรางเว็บไซตแบบสําเร็จรูปดวย 
Joomla CMS เปนตน 

• ติดตั้งระบบ SE-ED Channel ซึ่งเปนระบบการควบคุมเสียง และภาพ จากสํานักงานใหญ ไปยังสาขาตางๆ 
ทั่วประเทศ ผานระบบส่ือสารทางไกลที่บริษัทฯ ไดติดตั้งไปเรียบรอยทั้งหมดแลว  เร่ิมใชงานจริงไดตั้งแต
กลางป พ.ศ. 2551 โดยในป พ.ศ. 2553 ที่ผานมาบริษัทไดดําเนินการติดตั้งเพิ่มเติมอยางตอเนื่อง จนปจจุบัน
มีสาขาที่ติดตั้งระบบ SE-ED Channel ไปแลวกวา 330 สาขา โดยระบบนี้จะชวยการประชาสัมพันธสินคา 
และบริการตางๆ ที่สาขามีใหลูกคาทราบ รวมทั้งใชในการฝกอบรม และการส่ือสารตางๆ ระหวางสาขากับ
สํานักงานใหญดวย  
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• จัดงานแถลงขอมูล “ที่สุดในธุรกิจหนังสือ ป 2552 Grow Together” เม่ือวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 
ณ หองประชุมศาสตราจารยสังเวียน อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปน
การเผยแพรขอมูลในธุรกิจหนังสือ และแนวโนมของธุรกิจหนังสือ แกคูคาและผูที่สนใจทั่วไปไดสามารถนํา
ขอมูลไปปรับใชในการวางแผนการดําเนินธุรกิจหนังสือใหเขากับแนวโนมของธุรกิจตอไป และยังรวมประกาศ
ใหความเชื่อม่ันวา “เราจะรวมเติบโต และกาวไปขางหนาดวยกัน เพื่อรวมกัน มุงม่ันที่จะทําให คนไทยเกงข้ึน”  
โดยภายในงานมีสํานักพิมพ ผูจัดจําหนายที่เปนคูคา และส่ือมวลชนสนใจเขารวมงานกวา 345 คน 

• เร่ิมจัดงาน Events อยางเต็มรูปแบบ ตั้งแตชวงปลายเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553 โดยทีม SBC’s Events ซึ่งมี
วัตถุประสงคเพื่อสรางยอดขาย, การประชาสัมพันธ ใหรูจักซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรที่เปนรานหนังสือเต็มรูปแบบ จน
สามารถพูดติดปากไดวา “คิดถึงหนังสือ คิดถึงซีเอ็ดบุคเซน็เตอร” รวมถึงการสรางสายสัมพันธ ระหวางเพื่อน
สํานักพิมพ, ผูบริหารทองถิ่น, ครู อาจารย ตลอดจนลูกคาที่ใหการสนับสนุนทุกคน 

• การปรับปรุงโครงการ “ส่ังวันนี้ พรุงนี้ได” ซึ่งเปนโครงการปรับปรุงระบบการรับการส่ังซื้อหนังสือ และสินคา
อ่ืนผานทางสาขา หรือผานทาง www.se-ed.com ใหไดรับสินคาเร็วที่สุด และเปนจุดไดเปรียบในการแขงขัน  
และเพื่อเปนการสนองตอบแนวคดิ “รานเล็กเหมือนรานใหญ” เพื่อใหแนใจวาลูกคามาแลวจะไดส่ิงที่ตองการ
กลับไปแนนอน  สําหรับโครงการ “ส่ังวันนี้ พรุงนี้ได” ไดรับการปรับปรุงมาอยางตอเนื่อง ตั้งแตชวงตนป พ.ศ. 
2553 จนสามารถสงสินคาไดทันตามกําหนดแลวประมาณ 99% ในส้ินป พ.ศ. 2553  

• โครงการ  “SE-ED Enjoy Reading เพื่อนอง”  เปนโครงการเพื่อสนับสนนุใหนักเรียนไทยเกงภาษาอังกฤษ
โดยผานการอานหนังสืออานนอกเวลาภาษาอังกฤษ  โดยนําเงินจาก “โครงการเงินทอนเพื่อนอง” ที่ลูกคาราน
หนังสือซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรรวมบริจาคในการจัดหาหนังสือและส่ือที่ดี ใหกับโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ  
โดยในป พ.ศ. 2553 บริษัทฯ ไดจัดปฐมนิเทศใหกบัโรงเรียนในภาคเหนือ, ภาคใต และภาคตะวันออก     
เฉียงเหนือ รวมกวา 70 โรงเรียน ที่สมัครรวมโครงการฯ ดังกลาว ทั้งนี้ทุกโรงเรียนที่เขารวมโครงการฯ จะ
ไดรับการสนับสนุนหนังสืออานนอกเวลาภาษาอังกฤษชดุ SE-ED Enjoy Reading และการติดตามและ
ประเมินผลความรูดานภาษาอังกฤษ ตลอดระยะเวลา 2 ภาคเรียน หรือ 1 ปการศึกษา อยางตอเนื่องจาก
บริษัทฯ 

• โครงการ “4 ภาคสานฝนปนเด็กไทยเกงอังกฤษ 2553” (Total Solution to English Proficiency 2010) 
สําหรับในปนี้  โครงการไดขยายวัตถุประสงค และจัดกิจกรรมใหครอบคลุมบุคลากรกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของ
กับการสรางเด็กไทยใหเกงอังกฤษดวยการจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการดาน
เทคนิคการสอน สําหรับครู อาจารย และผูบริหารสถาบันการศึกษาตั้งแตระดับประถมศกึษาจนถึงระดับมัธยม
ปลาย โดยไมเสียคาใชจาย  พรอมกันนี้ไดจัดกิจกรรมแขงขันแปลสําหรับนักเรียนมัธยมปลาย โดยมีรางวัล
มูลคากวา 400,000 บาท และยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ ที่นาสนใจอีกมากมาย ซึ่งกิจกรรมดังกลาวไดจัดเวียน 4 ภาค 
ดังนี้ ภาคกลาง ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ภาคเหนือ ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ภาคใต ที่สถาบันราชภัฏ
นครศรีธรรมราช และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มหาวิทยาลัยขอนแกน 

• จัดรายการโทรทัศน “Read Around” รวมกับสถานีโทรทัศนดาวเทียม Money Channel รวมผลิตรายการ
หนังสือ “Read Around”  เปนรายการที่จะพาผูชมไปสัมผัสกับ หนังสือดี ทีไ่ดคัดสรรมาเพื่อการอานรอบดาน 
รูรอบตัว ชัวรในทุกยางกาวของชีวิต และพรอมเร่ืองราวดีๆ มากมาย เพื่อกระตุนใหคนไทยหันมาให
ความสําคัญกับการอานมากข้ึน โดยจะออกอากาศทุกวันจันทร - อาทิตย เวลา 11.45 - 12.00 น. ออกอากาศ
ซ้ํา เวลา 15.15 - 15.30 น. ความยาว 15 นาที ทางชอง Money Channel, ชอง True Visions 178 และ
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เคเบิ้ลทองถิ่นทั่วประเทศ  นอกจากนี้ยังสามารถรับชมรายการยอนหลังไดที่
www.youtube.com/readaroundtv และ www.se-ed.com/readaround 

• บริษัทฯ ไดจัดทํา โครงการปรับปรุงงาน A3 ซึ่งเปนโครงการที่รณรงคใหพนักงานทั้งองคกร ไดพิจารณา
ปรับปรุงงานของตนเอง หรืองานที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง  ใหทํางานไดมีประสิทธิผลมากข้ึน  หรือลดข้ันตอน
ลง หรือทําใหทุกคนที่เกี่ยวของมีความสุขมากข้ึน  โดยผานการสรุปแนวคิดทั้งหมดบนกระดาษ A3 โดยไม
จําเปนตองรอคําส่ังจากผูบริหาร  อีกทั้งยังเปนการพัฒนาภาวะผูนํา และความมีสวนรวมของพนักงานในทุก
ระดับ ใหมีมุมมองในการพัฒนาองคกร นอกจากนี้ยังเปนการเปดโอกาสใหพนักงาน และผูบริหารได
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปรับปรุงพัฒนาองคกรรวมกัน  โดยโครงการดังกลาวไดเร่ิมนํามาใชงานตั้งแต
กลางป พ.ศ. 2553 

• จัดทําระบบส่ังซื้อออนไลน สําหรับลูกคา กลุมสถาบัน องคกร และรานหนังสือ ใหสามารถสั่งซื้อหนังสือที่
บริษัทฯ เปนผูจัดจําหนายไดที ่www.se-ed.com/wholesale เพื่ออํานวยความสะดวกใหลูกคานั้นสามารถ
ส่ังซื้อไดรวดเร็ว และสามารถลดข้ันตอนการส่ังซื้อจากลูกคามายังบริษัทฯ  พรอมยังชวยลดข้ันตอนการ
ทํางานภายในองคกร ใหสามารถทํางานไดรวดเร็วข้ึนอีกดวย 

• จัดงานมหกรรมหนังสือแหงชาติ คร้ังที่ 15 ป พ.ศ. 2553 สําหรับหนังสือที่ไดรับความสนใจ เปนหนังสือแนว
บริหารธุรกิจ การเงิน การลงทุน และหนังสือที่นักเขียนมาแจกลายเซ็น เชน อาจารย วีระ ธีรภัทร ผูเขียน
หนังสือ เร่ืองเลาจากมหากาพยมหาภารตะ เลม 1-4, หนังสือ AX23 โดยครูพี่แนน (คณุอริสรา ธนาปกิจ),  
หนังสือวีเจข้ีเลา โดยวีเจจาก GMM แกรมม่ี, หนังสือมองซีอีโอโลก โดยคุณวิกรม กรมดษิฐ  เปนตน 

• โครงการประหยัดพลังงาน บริษัทฯ ไดทําการเปลี่ยนหลอดไฟใหมทั้งหมดในคลังสินคา เพื่อทดแทนหลอดไฟ
เดิมที่มีอายุการใชงานมายาวนาน โดยการเปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนต รุน T5 ขนาด 28 วัตต แทนการ
ใชหลอดรุน T8 เดิมที่มีขนาด 36 วัตต  ซึ่งการเปลี่ยนหลอดไฟทั้งหมดในคร้ังนี้  สามารถชวยประหยัด
พลังงานไฟฟาไดถึง 33%  และนอกจากนี้ยังไดมีการใชหลอด T5 HO ซึ่งเปนหลอดไฟประเภทใหมที่มีรูปราง
คลายหลอดฟลูออเรสเซนตทั่วไป  แตใหความสวางมากกวา  ทดแทนหลอดโซเดียมเดิม ที่มีอายุการใชงาน
มาแลวมากกวา 5 ป  นอกจากนี้โครงการนี้จะชวยเพิ่มความสวางในการทํางาน ซึ่งสงผลโดยออมใหพนักงาน
รูสึกตื่นตัวมากข้ึน  

• ไดรับรางวัลถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในประเภทธุรกิจขนาดใหญ 
ที่นอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการบริหารธุรกิจ จัดการประกวดผลงานตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คร้ังที่ 2 พ.ศ. 2553 โดยเปนบริษัทนอก SET50 บริษัทเดียวใน 5 บริษัท
ทั้งหมดที่ไดรับรางวัลในประเภทธุรกิจขนาดใหญ  

• ไดรับรางวัล Corporate Social Responsibility Awards 2010 (รางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเดนดาน CSR หรือ
การรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม) เม่ือวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 จากการจัดประกวดโดยตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมกับวารสารการเงินธนาคาร โดยซีเอ็ดเปนบริษัทจดทะเบียนนอก SET100 
รายเดียวที่ไดรับรางวัลนี้ติดตอกัน 2 ปซอน  

• ไดรับรางวัล Top Corporate Governance Report Awards 2010 (รางวัลรายงานบรรษัทภิบาลดีเดน) จาก
การจัดประกวดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมกับวารสารการเงินธนาคาร  โดยซีเอ็ดเปนบริษัทจด
ทะเบียน ในกลุมอุตสาหกรรมบริการ หมวดส่ือและส่ิงพิมพรายเดียวใน 10 บริษัทที่ไดรับรางวัลนี้ และไดรับ
รางวัลนี้ติดตอกัน 2 ปซอน    
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• ไดรับการประกาศผลรายงานประเมินการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย 
ประจําป พ.ศ. 2553, 2552 และ 2551 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2010, 
2009 and 2008) วาอยูในระดับ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาวติดตอกัน 3 ปซอน วาจัดการประเมินโดย สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD), ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และสํานักงาน ก.ล.ต. โดยซีเอ็ดเปน
บริษัทเดียว ในกลุมอุตสาหกรรมบริการ (Service) หมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ที่ไดรับการประเมินในระดับ  
“ดีเลิศ” ติดตอกัน 3 ปซอน 

• ไดรับการประเมินจาก สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) รวมกับสมาคม
บริษัทจดทะเบียน  และสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ในเร่ืองการจัดการประชุมใหญสามัญผูถือหุน (AGM)  
ประจําป พ.ศ. 2553 อยูในเกณฑ “ดีเย่ียม และสมควรเปนตัวอยาง” ดวยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ติดตอกัน 4 
ปซอน โดยบริษัทฯ เปน 1 ใน 63 บริษัท ที่ไดคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งมีบริษัทจดทะเบียนที่เขารวม
โครงการทั้งส้ิน 479 บริษัท 

• ไดรับการเสนอชื่อใหเปน 1 ใน 19 บริษัทของธุรกิจภาคเอกชนใหเขารวมพิจารณารางวัลองคกรโปรงใส      
ซึ่ง จัดการประกวดโดย คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อเปนการ
สนับสนนุและสงเสริมหนวยงาน/องคกร ใหมีคุณธรรม จริยธรรม ความโปรงใส และการบริหารการจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล รวมทั้งการตอตานการทุจริต   

3.2  ภาพรวมธุรกิจ บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลัก 5 สวน  คือ 
1. ธุรกิจรานหนังสือ  โดยเปนผูดําเนินงานราน  ซีเอ็ดบุคเซน็เตอร  และเครือขาย ซึ่งไดแก  

รานเครือขายซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยหลายแหงที่บริษัทฯ เปน
ผูบริหารเอง  ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด  รวมทั้งการบริหารพื้นที่ขายหนังสือในรูปแบบ
ตางๆ ในพื้นที่ศูนยการคา (มีสัดสวนรายไดประมาณ 82% ของรายไดรวมป พ.ศ. 2553) 

2. ธุรกิจรับจัดจําหนายหนังสือ  โดยจัดจําหนายใหกับหนังสือที่บริษัทฯ ผลิตเอง  และ
สํานักพิมพอ่ืน  เพื่อจําหนายใหกับรานหนังสือทั่วไป  รวมทั้งชองทางการขายอื่นๆ 

3. ธุรกิจสํานักพิมพ  โดยผลิตหนังสือ  วารสารเชิงวิชาการและสาระความรู  รับจางโฆษณาเพื่อ
จัดพิมพลงในวารสารรายเดือนที่บริษัทฯ ผลิตข้ึน  รับจางพิมพหนังสือ  เปนผูจัดงานประจําป  
Thailand Electronics & Industrial Technology  และงานแสดงสินคาทางเทคโนโลยีเฉพาะทาง
อีกหลายงาน   

4. SE-ED Learning Center  เปนธุรกิจที่เกี่ยวของกับการเผยแพรความรู  และกระตุนแรง
บันดาลใจในการเรียนรูใหกับสังคมไทยผานการจัดคายเยาวชน SE-ED Kiddy Camp กิจกรรม
การเรียนรูสําหรับเยาวชน หลักสูตรการฝกอบรม และสัมมนาสําหรับบุคคลทั่วไป  

5. โรงเรียนเพลินพัฒนา  เปนการรวมลงทุน เพื่อสรางเปนโรงเรียนทางเลือกแนวใหมที่สอนใน
ระดับเตรียมอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปที่ 6  ที่เนนการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ยืดหยุน
เพื่อพัฒนาศักยภาพใหนักเรียน ที่จะเติบโตเปนกําลังสําคัญของประเทศในอนาคต   
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ในธุรกิจรานหนังสือ, ธุรกิจรับจัดจําหนายหนังสือ และธุรกิจสํานักพิมพทั้งสามสวนนี้  บริษัทฯ มีบทบาทใน
ฐานะที่เปนผูนําตลาดรายใหญของธุรกิจแตละสวน  และธุรกิจทั้งหาสวนนี้แตละสวนตางเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  ทํา
ใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน  และสามารถสรางมูลคาเพิ่มโดยรวมใหกับบริษัทฯ ไดเปนอยางดี 

โครงสรางการถือหุน บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และบริษัทรวม  

 

 
ในป พ.ศ. 2527 บริษัทฯ เขาไปถือหุนรอยละ 25 ในบริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด ซึ่งมีทุนรับชําระแลวเทากับ 

400,000 บาท  บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด  ประกอบธุรกิจเปนสํานักพิมพ  โดยเปนผูผลิตวารสารเทคนิค และผลิต
หนังสือวิชาชีพดานวิศวกรรมศาสตร  และมอบหมายใหบริษัทฯ เปนผูจัดจําหนายหนังสือให 

บริษัทฯ เขาถือหุนรอยละ 99.93  ในบริษัท ซีเอ็ดบุคเซน็เตอร จํากัด  (จัดตั้งข้ึนเม่ือวันที่ 11 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2544)  ซึ่งมีทุนรับชําระแลวเทากับ 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  จากทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวจํานวน 170,000,000 บาท โดยใน
ไตรมาส 4 ป พ.ศ. 2552 คุณทนง โชติสรยุทธ กรรมการผูจัดการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)  ไดเขาไป
ดํารงตําแหนงรักษาการผูอํานวยการของโรงเรียนเพลินพัฒนา และไดดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนเพลิน
พัฒนา ในป พ.ศ. 2553 โดยบริษัท เพลินพัฒน จํากัด  ประกอบกิจการโรงเรียนในนาม  โรงเรียนเพลินพัฒนา  ซึ่ง
ตั้งอยูบนถนนพุทธมณฑล สาย 2  เปดสอนในระดับตั้งแตชัน้เตรียมอนุบาล  จนถึงมัธยมศึกษาปที่ 6  โดยเร่ิม

48.82% 

บจก. เอ็ม แอนด อี 
(ทุนจดทะเบียนและรับชําระแลว 

 0.40 ลานบาท) 

บมจ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน 
(ทุนจดทะเบียน 328.35 ลานบาท) 
(ทุนรับชําระแลว 323.92 ลานบาท) 

 

BROWN, SHIPLEY & CO. 
LIMITED (1) 

บจก. ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร 
(ทุนจดทะเบียนและรับชําระแลว 

0.10 ลานบาท) 

บจก. เพลินพัฒน 
(ทุนจดทะเบียนและรับชําระแลว 

170 ลานบาท) 

บมจ. จีเอม็เอ็ม  
แกรมมี่(1) 

 

ผูถือหุนอื่น(1) 

99.93% 25% 

13.10% 15.44%  71.46% 

(บริษัทยอย) (บริษัทยอย) (บริษัทรวม) 

หมายเหตุ   (1)  ขอมูล ณ วันปดสมุดทะเบียนคร้ังลาสุด วันที ่29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 
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เปดรับนักเรียนอยางเปนทางการ  ในปการศึกษา 2547  ซึ่งถือเปนการรวมตัวคร้ังสําคัญของผูที่รักงานการศึกษา
กวา 70 คน  จากกลุมตางๆ  ไดแก  พอแม  ผูปกครอง  คุณครู  นักวิชาการ  ผูบริหารโรงเรียน  รวมกับองคกร
เอกชนที่มีบทบาทสําคัญในสถาบันครอบครัวและการศึกษา  เพื่อสรางสรรคโรงเรียนตนแบบแนวคิดใหม  ที่
สามารถสรางเยาวชนที่มีคุณภาพใหกับประเทศ 

         บริษัท เพลินพัฒน จํากัด  มีผูถือหุนรายใหญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2553 ดังนี้ 

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 

3.3  โครงสรางรายไดรวมตามผลิตภัณฑและบริการ (จําแนกตามชองทางการขาย) 

งบการเงินรวม 
งบการเงินซ่ึงแสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีสวนไดเสยี 

ป 2553 ป 2552 ป 2551 
 ดําเนินการโดย 

พันบาท % พันบาท % พันบาท % 
รายไดจากธุรกิจหนังสือ        
  - ขายปลีก1 บริษัทฯ 4,234,476 81.88 3,844,336 82.25    3,639,972  82.30 
  - ขายสง2 บริษัทฯ 678,861 13.12 658,579 14.09      613,466  13.87 
  - รับจางพิมพ   บริษัทฯ 10,641 0.21 14,510 0.31        16,500  0.37 
                รวม  4,923,978 95.21 4,517,425 96.65  4,269,938  96.54 
กลุมวารสาร3 บริษัทฯ 70,354 1.36 78,333 1.68     100,064  2.26 
รายไดคาธรรมเนียม
การศึกษาและบริการ 

บริษัทยอย 108,990 2.11 25,068* 0.54 - - 

รายไดอ่ืนๆ  บริษัทฯ และบริษัทยอย 68,469 1.32 52,865 1.13      52,995  1.20 
รวมรายได 5,171,791 100 4,673,691 100 4,422,997  100 

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

หนังสืออ่ืน  และชองทางการขายอ่ืน  เชน  สถาบันการศึกษา  หองสมุด  เปนตน 
1 และ 2         มูลคาขายของหนังสือท่ีบริษัทฯ ผลิตเอง ในป พ.ศ. 2553,  2552 และ  2551  คิดเปนรอยละ 7.36, 7.55 และ 

6.92 ของรายไดจากการขาย ตามลําดับ 
3 รายไดกลุมวารสาร ไดแก รายไดจากการขายโฆษณา, การจัดคาย SE-ED Kiddy Camp, การจัดงานสัมมนาทาง

วิชาการ และขายสินคาทางดานเทคโนโลยี 

* ไตรมาส 4 ป พ.ศ. 2552 บริษัทฯ มีการจัดทํางบการเงินรวมระหวางบริษัทฯ กับบริษัท เพลินพัฒน จํากัด ซึ่งเปนผู
ดําเนินกิจการ โรงเรียนเพลินพัฒนา โดยมีผลสืบเนื่องมาจากการที่ คุณทนง โชติสรยุทธ กรรมการผูจัดการ
บริษัทฯ ไดเขาไปดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนเพลินพัฒนา สงผลใหบริษัทฯ มีอํานาจในการควบคุม
นโยบายการดําเนินงานและการเงิน 
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4. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 

4.1  ลักษณะผลิตภัณฑและบริการที่สําคัญ   ผลิตภัณฑและบริการที่สําคัญ ที่บริษัทฯ ดําเนินการ
อยู  มีดังนี้ 

1. หนังสือ  ปจจุบันบริษัทฯ เปนผูผลิตหนังสือสูระบบรานหนังสือ เปนรายใหญรายหนึ่งของประเทศ  โดยเปนผู
บุกเบิก  และเปนผูนําตลาดในการผลิตหนังสือสาระความรูในหมวดตางๆ ไดแก  การบริหาร / การจัดการ  
การพัฒนาตนเอง  จิตวิทยา  วิศวกรรมศาสตรสาขาตางๆ  หนังสือสาระความรูสําหรับเยาวชน  ภาษาศาสตร    
และพจนานุกรม  แมและเด็ก  อาหารและสุขภาพ  แผนที่  เปนตน  รวมทั้งผลิตสินคาที่เปน NonBook  เชน  
CD  เพื่อพัฒนาศักยภาพในดานตางๆ  

2. วารสาร  ณ ส้ินป พ.ศ. 2553 บริษัทฯ เปนผูผลิตวารสารทางดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  จํานวน 9 
ฉบับ  ดังนี ้

 วารสารเซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกสพลัส เปนวารสารรายเดือน  เนนหนักดานการใหความรู
ในสาขาอิเล็กทรอนิกส  เร่ิมออกจําหนายตั้งแต พ.ศ. 2517 ตอมาบริษัทฯ ไดเปลี่ยนชื่อวารสารจาก
เดิมคือ วารสารเซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส เปน วารสารเซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกสพลัส  
ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 โดยยังคงเนื้อหาเดิม 

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

 วารสาร MICRO COMPUTER  เปนวารสารรายเดือน  เนนหนักดานการใหความรูในสาขา
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับองคกร  เร่ิมออกจําหนายตั้งแต พ.ศ. 2526 

 วารสาร Hobby Electronics  เปนวารสารรายเดือน  เนนหนักดานการใหความรูดานอิเล็กทรอนิกส
แกเยาวชน  และประชาชนทั่วไปที่สนใจ  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 ที่เนนการใหสาระความรูดาน
เทคโนโลยีของระบบเคร่ืองเสียงและระบบแสงสีบนเวที งานในดานสตูดิโอ และอุปกรณเคร่ืองมือ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ เร่ิมออกจําหนายตั้งแตปลายเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2545 

 วารสาร Extreme Technology  เปนวารสารรายเดือนที่นําเสนอเนื้อหาดานเทคโนโลยีและอุปกรณ
ไฮเทครุนใหมๆ เร่ิมออกจําหนายตั้งแตปลายเดือนตุลาคม พ.ศ. 2546  
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 วารสาร add Magazine  เปนวารสารรายเดือนประเภท  free magazine  ที่นําเสนอเกร็ดสาระ
ความรูตางๆ และเทคโนโลยีสมัยใหม  เพื่อนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  เร่ิมแจกเม่ือเดือน
กุมภาพันธ  พ.ศ. 2549  โดยแจกที่รานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร เปนหลกั และตอมาเม่ือเดือนมิถุนายน 
พ.ศ. 2553 ทางบริษัทฯ ไดพัฒนาใหผูอานสามารถดาวนโหลดวารสาร add Magazine ฟรี ผานทาง
เว็บไซตของบริษัทที่ www.se-ed.com ในรูปแบบของ eMagazine ไดอีกชองทางหนึ่งดวย 

รายไดของบริษัทฯ ในสวนนี้  จะเกิดจากรายไดจากการรับลงโฆษณา รายไดจากการขายวารสาร  
รายไดจากการจัดทําหนังสือพิเศษ  และรายไดจากการจัดกิจกรรมตางๆ   

3. การรับจัดจําหนายหนังสือ บริษัทฯ เปนผูจัดจําหนายหนังสือที่บริษัทฯ ผลิตข้ึนเอง  และยังรับจัดจําหนาย
หนังสือใหสํานักพิมพและองคกรอ่ืน  ที่มีผลิตภัณฑสอดคลองกบัทิศทางของบริษัทฯ โดยขายสงใหรานหนังสือ
ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญทั่วประเทศ ประมาณ 2,400 ราน  ขายใหกับสถาบันการศึกษาโดยตรง  และยังจัด
จําหนายผานทางเครือขายราน ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรเองดวย 

บริษัทฯ ไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายหนังสือและส่ือการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของสํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยออกซฟอรด  (Oxford University Press)  แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย  ตั้งแตวันที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2550  เปนตนไป  ความรวมมือกันคร้ังนี้  จะชวยใหบริษัทฯ เพิ่มบทบาทในการผลิต  และจัด
จําหนายหนังสือเรียนรูภาษาอังกฤษมากย่ิงข้ึน  โดยผานชองทางการจําหนายทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งจะทําให
บริษัทฯ มีสวนในการชวยแกปญหาดานการศึกษาภาษาอังกฤษของนักเรียนไทย  และคนไทยที่สนใจ
ภาษาอังกฤษมากย่ิงข้ึน  

ปจจุบัน  บริษัทฯ เปนผูจัดจําหนายหนังสือเขาสูระบบรานหนังสือรายใหญที่สุดในประเทศไทย  โดยมีหนังสือ
ที่ผลิตข้ึนเอง และยังจัดจําหนายอยูประมาณ 1,100 ชื่อ  และรับจัดจําหนายใหกับหนวยงานและสํานักพิมพอ่ืน
อีกประมาณ 5,800 ชื่อ  

4. ธุรกิจรานหนังสือซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  (SE-ED Book Center หรือ SBC)   บริษัทฯ  เปนผูดําเนินงาน
รานหนังสือ ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร และเครือขาย  ซึ่งประกอบดวย รานเครือขายซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และศูนย
หนังสือมหาวิทยาลัยหลายแหงที่บริษัทฯ เปนผูบริหารเอง  ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด  รวมทั้งการ
บริหารพื้นที่ขายในศูนยการคารูปแบบตางๆ กัน  

รานหนังสือซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  เปนรานหนังสือทั่วไปขนาดกลาง  ที่มีลักษณะการออกแบบและการจัดวาง
สินคาที่ทันสมัย  มีประสิทธิภาพการขายที่ดี  และเนนการเปดในทําเลที่อํานวยความสะดวกใหแกคนทั่วไป  
ใหสามารถหาซื้อหนังสือที่ดีไดงายข้ึน  สวนใหญจึงตั้งอยูในซูเปอรเซ็นเตอรชัน้นํา (เชน  เทสโกโลตัส, บิ๊กซี  
และคารฟูร  เปนตน) ศูนยการคาชั้นนํา (เชน สยามพารากอน, เซ็นทรัล, เดอะมอลล, โรบินสัน, ฟวเจอรปารค
รังสิต, ฟวเจอรปารคบางแค  และศูนยการคาชั้นนําของตางจังหวัด  เปนตน)  และสถาบันการศึกษา  (เชน  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย,  มหาวิทยาลัย
สยาม, มหาวิทยาลัยขอนแกน,  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ) 
โดยเปดในรูปแบบตางๆ กัน  ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด 

จนถึงส้ินป พ.ศ. 2553 บริษัทฯ เปดราน  ซีเอ็ดบุคเซน็เตอร  และรานเครือขายซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร ไดรวมทั้ง
ส้ิน 373 สาขา  โดยเปนสาขาที่ยังเปดดําเนินการอยูจํานวน 348 สาขา  อยูในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
138 สาขา  และอยูในตางจังหวัดอีก 210 สาขา  ในจํานวนทั้งหมดนี้เปนรานที่  บริษัทฯ บริหารเองทั้งส้ิน 342 
สาขา  เปนรานเครือขายซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร (เปนรานที่ไดรับความชวยเหลือเต็มรูปแบบ  โดยซีเอ็ดบุค      
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จํานวน kiosk ท่ีเปดดําเนินการอยู รวมสาขาท่ีเปดดําเนินการอยู

สาขาท่ีเพ ิ่มข้ึนในป รวมจุดขายท้ังส้ินท่ีเปดดําเนินการอยู

เซ็นเตอร  เปนผูจัดสงสินคาให)  จํานวน 4 สาขา  และเปนรานเครือขายซีเอ็ด (เปนรานที่ไดรับความ
ชวยเหลือไมเต็มรูปแบบ  รานส่ังสินคาเอง)  จํานวน  2 สาขา  และยังเขาไปบริหารพื้นที่ขายหนังสือและ
วารสารในซูเปอรเซ็นเตอร  ในศูนยการคา  และจุดบริการยอยอ่ืนๆ อีกประมาณ 33 จุดบริการ  ปจจุบัน      
ซีเอ็ดบุคเซน็เตอร  นับเปนเครือขายรานหนังสือเต็มรูปแบบที่มียอดขายมากที่สุดในประเทศไทย 

ขอมูลจํานวนสาขาของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  และรานในเครือขาย ณ วันส้ินป 

 
 

      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หมายเหตุ     -  มีการจัดประเภทสาขาใหมใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  ทําใหจํานวนสาขาอาจตางจากเอกสารของบริษัทฯ กอน
หนานี้  โดยคําวา สาขา  ในท่ีนี้  รวมสาขาขนาดเล็ก  (20-50 ตร.ม.)  เขาไปดวย  kiosk  หมายถึง  การเปดใน
ลักษณะแผงลอยขายหนังสือพิมพและนิตยสารเปนหลัก  จุดขายยอย หมายถึง  การเขาไปบริหารสินคาในมุม
หนังสือ  (รวมหนังสือพิมพและนิตยสารดวย)  ในซูเปอรเซ็นเตอรของศูนยการคา   

 -  ณ สิ้นป พ.ศ. 2553 มีสาขาที่เปดดําเนินการอยู  348 สาขา  โดยเปนสาขาในเขตกรุงเทพฯ  และปริมณฑล 138 
สาขา  และสาขาในตางจังหวัด 210 สาขา  ในจํานวนดังกลาว  มีสาขาขนาดเล็กอยูจํานวน 23 สาขา 

 -  ณ สิ้นป พ.ศ. 2553 มีสาขาที่เปดดําเนินการอยูในชื่อของ ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  จํานวน 338 สาขา และศูนย
หนังสือมหาวิทยาลัย จํานวน 4 สาขา  

 -  ณ สิ้นป พ.ศ.  2553 มีรานเครือขายซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  (บริษัทฯ รับผิดชอบการจัดหาสินคาใหท้ังหมด)  ท่ีเปด
ดําเนินการอยูจํานวน  4 สาขา  และมีจํานวนรานเครือขายซีเอ็ด  (บริษัทฯ ใหความชวยเหลือพิเศษ  โดย
อนุญาตใหใชชื่อซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร หรือรานเครือขายได  แตจัดหาสินคาเอง)  ท่ีเปดดําเนินการอยู  จํานวน 2  
สาขา  มี  kiosk  33 จุด   
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5. SE-ED Learning Center   ในป พ.ศ. 2549  บริษัทฯ ไดกอตั้งแผนก SE-ED Learning Center  เพื่อ
บริหารกิจกรรมเยาวชนทั้งหมด และไดเปดศูนยการเรียนรู SE-ED Learning Center บนพืน้ที่ประมาณ 600 
ตารางเมตร  ที่อาคาร จัตุรัสจามจุรี  (Chamchuri Square) ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ตั้งแตเดือน
กันยายน พ.ศ. 2551  เพื่อใหการบริการครอบคลุมถึงการฝกอบรมทางดานวิชาชีพ  การอบรมในสาขาตางๆ 
ใหแกผูสนใจทั่วไป ตลอดจนเยาวชน และนักเรียน นักศกึษา โดยในปจจุบันการดําเนินงานของ SE-ED 
Learning Center ไดจัดใหมีกิจกรรมที่หลากหลายดังตอไปนี ้

• 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 2010 เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหเยาวชนใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยาง
ถูกตองไดเหมือนเจาของภาษา โดยกําหนดใหผูที่เขารวมคายตองใชการส่ือสารเปนภาษาอังกฤษเทานั้น
ในระหวางที่อยูรวมคายเพื่อใหเกิดความเคยชิน เหมือนการใชในชีวิตประจําวัน ในป พ.ศ. 2553 บริษัทฯ 
ไดจัดคายเยาวชน SE-ED English Camp ที่บรุคไซด วัลเลย รีสอรท จ.ระยอง มีเยาวชนเขารวมกิจกรรม
ทั้งส้ินจํานวน 54 คน 

• จัดงานอบรมสัมมนาดานบริหารจัดการ  วิศวกรรม  คอมพิวเตอร  วิชาชีพเฉพาะ  และความรูทั่วไป  
เปนงานอบรมที่ตอบสนองความตองการของภาคเอกชน หนวยงานภาครัฐ และบุคคลทั่วไป 

6. โรงเรียนเพลินพัฒนา   บริษัทฯ ไดรวมลงทุนในโรงเรียนเพลินพัฒนา โดยมีสัดสวนการลงทุนรอยละ 48.82  
จากทุนจดทะเบียนและทุนรับชําระแลวจํานวน 170,000,000 บาท  โดยรวมบริหาร เพื่อระดมทรัพยากร 
ความรูความสามารถที่มี การกอตั้งโรงเรียนเพลินพัฒนาข้ึนมาเปนโรงเรียนทางเลือกแนวใหม ดวยความ
มุงหวังที่จะพัฒนาศักยภาพเด็กไทยใหเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต  โดยผานกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่ยืดหยุน โดยเปดสอนตั้งแตระดับชวงชั้นเตรียมอนุบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 
บนเนื้อที่ 20 ไร ในสภาพแวดลอมชานเมืองกรุงเทพฯ  

ทั้งนี้ในรอบปการศึกษา 3 ปที่ผานมาโรงเรียนเพลินพัฒนามีจํานวนนักเรียนในแตละป
การศึกษาดังนี้  

   (หนวย : คน) 
ปการศึกษา 2553 2552 2551 

จํานวนนักเรียนในปการศึกษา 1,052 1,003 840 
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7. กิจกรรมอื่น  ๆ บริษัทฯ ยังมีกิจกรรมเพิ่มเติมในป พ.ศ. 2553  ดังนี ้

• ผลิตรายการโทรทัศน “Read Around”  เปนรายการที่จะพาผูชมไปสัมผัสกับ หนังสือดี ที่ไดคัดสรรมา
เพื่อการอานรอบดาน รูรอบตัว ชัวรในทุกยางกาวของชีวิต และพรอมเสนอเร่ืองราวดีๆ มากมาย เพื่อ
กระตุนใหคนไทยหันมาใหความสําคัญกับการอานมากข้ึน โดยรวมกับสถานีโทรทัศนดาวเทียม Money 
Channel ออกอากาศทุกวันจันทร - อาทิตย เร่ิมออกอากาศเวลา 11.45 - 12.00 น. ออกอากาศซ้ํา เวลา 
15.15 - 15.30 น. ความยาว 15 นาที ทางชอง Money Channel, ชอง True Visions 178 และเคเบิ้ลทีวี
ทองถิ่นทั่วประเทศ  นอกจากนี้ยังสามารถรับชมรายการยอนหลังไดที่ www.youtube.com/readaroundtv 
และ www.se-ed.com/readaround 

• ผลิตรายการ Book Variety  เปนรายการที่นําเสนอสาระความรูในหลากหลายแงมุมจากหนังสือ เชน ดาน
สุขภาพ ธรรมะ การบริหารการจัดการ หุนและการเงิน หนังสือเด็กและเยาวชน โดยนําเสนอผานการ
แนะนําหนังสือและการสัมภาษณบคุคลที่เกี่ยวของในวงการหนังสือ รวมทั้งนักเขียน นักแปล หรือ
บรรณาธิการ ออกอากาศทุกวันเสารเวลา 9.00 – 9.30 น. ทาง TTV1 Nation Channel, ผานดาวเทียม
ระบบ C-Band และเคเบิ้ลทีวีทองถิ่นทั่วประเทศ  

4.2  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
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รองรับการสรางความรับรู และการยอมรับตอ Brand ของบริษัทฯ  โดยมุงเนนประเด็นหลัก คือ  “คิด
จะซื้อหนังสือ คิดถึงซีเอ็ดบุคเซน็เตอร”   

2. บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการจัดหาสินคา หรือบริการที่สะดวก รวดเร็ว และตรงตอเวลา ในทุก
ชองทางการใหบริการ  โดยมุงเนนการสรางประสบการณที่ดี  ภายใตแนวคิดที่วา “นึกอยากอาน อยาง
ชาพรุงนี้ตองไดอาน” จึงไดมีการจัดโครงการ “ส่ังวันนี้ พรุงนีไ้ด” ดวยการนําเทคโนโลยีเขามา
ผสมผสานกับการจัดการในรูปแบบใหม  ใหมีความเชื่อมโยงกัน ตั้งแตการผลิต การเก็บสินคา การ
รับคําส่ังซื้อดวยการปรับปรุงระบบการสั่งซื้อหนังสือ และสินคาอ่ืนๆ ผานทางสาขา หรือทางเว็บไซต 
www.se-ed.com และการจัดสงสินคา เพื่อใหศักยภาพดานการจัดการระบบโลจิสติกสมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึน  ลดขอจํากัดจากการที่สาขามีพื้นที่ไมเพียงพอกับปริมาณหนังสือทั้งหมดในตลาด  สามารถ
เพิ่มขีดความสามารถในการใหบริการมากข้ึน  และสามารถใหบริการครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศมาก
ย่ิงข้ึน  เพื่อสามารถตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจแกลูกคาไดสูงสุด รวมทั้งเปนการ
ตอบสนองแนวคิดที่วา “รานเล็กเหมือนรานใหญ” มาแลวไดส่ิงที่ตองการกลับไปแนนอน ซึ่งจะทําให
บริษัทฯ มีความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน และเปนจุดไดเปรียบในการแขงขัน 

3. บริษัทฯ เนนการสรรหาหรือพัฒนาสินคาที่นาสนใจ  และจัดสวนผสมของสินคา ในสาขาอยางตอเนื่อง  
เพื่อใหมีความนาสนใจเพิ่มมากข้ึน  และทําใหลูกคามาใชบริการถี่มากข้ึน  ซึ่งจะมีผลทําใหเกิดความ
แตกตางจากรานหนังสืออ่ืนมากย่ิงข้ึน รวมถึงสงผลใหสภาพการทํากําไรของสาขาดีย่ิงข้ึน  

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

8. บริษัทฯ มุงเนนการผลักดันยอดขายของผลิตภัณฑใหม โดยการเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธ ใน
การจัดงาน Events ซึ่งมีทีมงานที่ทําหนาที่นี้โดยเฉพาะ เพื่อผลักดันยอดขาย และสรางการรับรูใหแก
ลูกคาวา “คิดถึงหนังสือ คิดถึงซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร”  รวมทั้งจัดใหมีกิจกรรมการผลักดันสินคาที่นาสนใจ
ในรานมากย่ิงข้ึน 

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 373 สาขา  โดยเปนสาขาที่ยังเปดดําเนินงานอยู
จํานวน 348 สาขา  ซึ่งจํานวนนี้ไดรวมรานเครือขาย 6 สาขา  (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2553) 
และที่ www.se-ed.com ซึ่งเปนศนูยรวมส่ือความรูความบันเทิง  สําหรับทุกคนในครอบครัวและคนทํางาน  
โดยเปดดําเนินการตามศูนยการคาชั้นนํา  และซูเปอรเซ็นเตอรทั่วไป  ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด  
และในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

2. ลูกคาขายสงหนังสือและวารสาร  คือ  กลุมรานหนังสืออ่ืน  ทั้งรายใหญที่มีเครือขาย และรายยอย     
ทั่วประเทศประมาณ 2,400 ราน  โดยบริษัทฯ จัดสงหนังสือที่บริษัทฯ รับจัดจําหนายทั้งหมดไปสูรานคา
ตางๆ ในเขตกรุงเทพฯ เองทั้งหมด  สวนการจัดสงหนังสือไปยังรานหนังสือในตางจังหวัด  บริษัทฯ ใช
บริการของบริษัทรับสงพัสดุของเอกชนแลวแตความเหมาะสม 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 
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3. ลูกคาใชบริการโฆษณาในวารสาร  ไดแก  กลุมลูกคาอุตสาหกรรม  คอมพิวเตอร  และอิเล็กทรอนิกส  
ซึ่งลูกคาที่ใชบริการโฆษณานี้  มีทั้งลูกคาที่ใชบริการโฆษณาเปนรายป  หรือที่ใชบริการโฆษณาเปน    
คร้ังคราว 

ภาวะการแขงขัน 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน   ธุรกิจหนังสือถือวาเปนอุตสาหกรรมหนึ่ง  ที่ยังคงมีอัตราการ
เติบโตอยางตอเนื่อง  สมาคมผูจัดพิมพและผูจัดจําหนายหนังสือแหงประเทศไทย  คาดวามีอัตราการเติบโต
ประมาณ 5 - 7.5% ในป พ.ศ. 2553 และยังเติบโตอยางตอเนื่องไมต่ํากวารอยละ 5 ในป พ.ศ. 2554 ดวยปจจัย
เกื้อหนุนที่สําคัญจากแรงสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐที่กําหนดใหป พ.ศ. 2552 - 2561 เปน “ทศวรรษแหงการ
อาน” และเชื่อวาขนาดตลาดยังเล็ก  และยังมีชองวางทางการตลาดอยูมาก  จึงทําใหมีผูสนใจเขามามากในธุรกิจ
สํานักพิมพ  ธุรกิจรานหนังสือ  และธุรกิจวารสาร  การแขงขันจึงเร่ิมมีมากข้ึน  แตก็ถือวามีสวนชวยกระตุนให
ขนาดของตลาดใหญข้ึนไดอยางรวดเร็ว 

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

โอกาสและอปุสรรค   เนื่องจากภาครัฐบาลสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนไดรับการศึกษาที่สูงข้ึน  และมี
นโยบายใหสังคมไทยเปนสังคมแหงการเรียนรู  เพื่อใหทันตอการพัฒนาของโลกโดยการประกาศใหป พ.ศ. 2552 -
2561 เปน “ทศวรรษแหงการอาน”  ขณะเดียวกันก็มีหนังสือที่นาสนใจออกใหมเปนจํานวนมาก  ทําใหกระแสการ
อานเพิ่มสูงข้ึน  ส่ิงเหลานี้เปนปจจัยที่ทําใหธุรกิจหนังสือ  ซึ่งเดิมมีขนาดเล็กมาก  สามารถขยายตัวไดอยาง
ตอเนื่อง  ประกอบกับการเรงขยายตัวของซูเปอรเซ็นเตอรในชวงที่ผานมา  ทําใหบริษัทฯ มีทําเลสําหรับราน
หนังสือใหมๆ ของซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  เพิ่มตามไปดวย  บริษัทฯ ในฐานะที่เปนผูผลิตและจัดจําหนายหนังสือราย
ใหญของประเทศ  และเปนเจาของเครือขายรานหนังสือ  ที่มีความพรอมในการขยายงานไดหลากหลายรูปแบบ  
ทั้งยังมีสภาพคลองทางการเงินสูง  จึงทําใหมีศักยภาพการเติบโตอยางตอเนื่องไดมากกวาคาเฉลี่ยของ
อุตสาหกรรม 

ปจจัยสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จของธุรกิจ (Key Success Factors)   ปจจัยที่สงผลใหบริษัทฯ 
เปนบริษัทส่ิงพิมพที่อยูในระดับแนวหนาของประเทศ  และมีบทบาทมากข้ึนในการดําเนินธุรกิจในอนาคต  
สามารถสรุปโดยสังเขปดังนี้ 

• นโยบายธุรกิจที่ชัดเจนและจําเปนตอการพัฒนาประเทศ  นับแตเร่ิมกอตั้ง บริษัทฯ เนนการ
ดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากรของประเทศ  ในสาขาที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด  
ดังนั้นจึงเติบโตไดอยางตอเนื่องตามการพัฒนาประเทศ  และไมไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจรุนแรงนัก  
นอกจากนั้นการที่บริษัทฯ มีนโยบายที่มีจริยธรรมที่ดี  และสนับสนุนอุตสาหกรรมหนังสือใหเติบโตไปดวยกัน  ทํา
ใหภาพพจนของบริษัทฯ มีความชัดเจนเปนที่ยอมรับ  และไดรับความไววางใจจากทุกฝายที่เกี่ยวของ 
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• มีเคร่ืองมอืและสวนประกอบทางธุรกิจที่เอือ้ตอการดําเนินธุรกิจในอนาคต  เนื่องจากปจจุบัน
โครงสรางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีสวนเกื้อหนุนกันทําใหมีโอกาสประสบความสําเร็จไดสูงข้ึน  ที่สําคัญคือ 

1. บริษัทฯ มีชองทางการจัดจําหนายและมีระบบการจัดจําหนายเอง  โดยผานเครือขายราน          
ซีเอ็ดบุคเซน็เตอร   ซึ่งถือวาเปนชองทางการจัดจําหนายที่สําคัญ  และเปนรายใหญของประเทศ 
เพราะกระจายอยูตามชุมชนที่สําคัญทั่วประเทศ  ทําใหมีโอกาสไดรับการเสนอทําเลเปดสาขาให
พิจารณากอน  และยังสงผลใหเกื้อหนุนตอธุรกิจการรับจัดจําหนายหนังสือใหมีโอกาสการเติบโต
ตามไปดวย  และสงผลกลับมาทําใหธุรกิจรานหนังสือมีตนทุนต่ําลง  นอกจากนัน้ยังสงผลใหการ
ผลิตหนังสือมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงข้ึนอีกดวย เนื่องจากมีชองทางที่สามารถกระจายสินคา
ตรงไปยังกลุมลูกคาเปาหมายไดสะดวกและรวดเร็ว 

2. บริษัทฯ มีส่ือและเคร่ืองมือการประชาสัมพันธเปนของตนเอง  ไดแก  เว็บไซต www.se-ed.com, 
www.thailandindustry.com, www.se-edlearning.com, วารสารที่ บริษัทฯ ผลิตข้ึนเองรายการ
โทรทัศน  Book Variety และรายการโทรทัศน Read Around   

จํานวนและขนาดของคูแขงขัน   เนื่องจากธุรกิจหนังสือเปนธุรกิจหนึ่งที่มีการเติบโตอยางตอเนื่อง  
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          
จึงสามารถรักษาระยะหางไวไดมาก  เนื่องจากไดเปรียบเร่ืองการไดเลือกทําเลที่ดีกอน  และมีตนทุนการ
ดําเนินการที่ต่ํากวา  บริษัทฯ คาดการณวา  ธุรกิจรานหนังสือในอนาคต  จะเติบโตจากผูประกอบการรายใหญ    
ที่มีความพรอม เพียงไมกี่รายเทานั้น 

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

เนื่องจากธุรกิจหนังสือ ยังมีขอจํากัดจากระบบการจัดฐานขอมูลที่ยังไมสมบูรณเพียงพอ  ทําใหการ
คาดการณสวนแบงการตลาดในแตละสวน จึงอาจจะมีความคลาดเคลื่อนมากระดับหนึ่ง 

ธุรกิจรานหนังสือ  บริษัทฯ คาดวาเครือขายรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรของบริษัทฯ มีสวนแบงทางการตลาดใน
ลําดับตนของประเทศ   



บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                                        

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2553 (แบบ 56-1)                                                                              สวนท่ี 1 หนา 29 
 

สําหรับในธุรกิจรับจัดจําหนายหนังสือสูระบบรานหนังสือ บริษัทฯ เปนผูจัดจําหนายรายใหญที่สุดของตลาด 
แตก็ยังมีสัดสวนไมสูงนัก เพราะสวนแบงทางการตลาดมีการกระจายตัวมาก   

สวนธุรกิจสํานักพิมพ  บริษัทฯ มีสวนแบงตลาดเปน 1 ใน 3 ลําดับแรกของตลาดในรานหนังสือ  แตก็ยังมี
สวนแบงไมสูงนัก เพราะสวนแบงทางการตลาดมีการกระจายตัวมาก   

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

อํานาจตอรองของผูซ้ือและผูขาย   เนื่องจากธุรกิจหนังสือมีโครงสรางเง่ือนไขการคาเปนมาตรฐาน
ระดับหนึ่ง  และมีผูประกอบการมากราย  โดยไมมีใครผูกขาดตลาดอยางชัดเจน  และยังมีความจําเปนตองพึ่งพา
กัน  ทําใหปญหาในการตอรองมีไมมากนัก  อยางไรก็ตาม  เนื่องจากมีผูประกอบการคาปลีกรายใหญจากธุรกิจอ่ืน  
ขยายงานเขามาในธุรกิจรานหนังสือหลายราย  จึงอาจทําใหเกิดการตอรองเง่ือนไขการคากับสํานักพิมพ  และผูจัด
จําหนายหนังสือมากข้ึนตามธรรมชาติของธุรกิจคาปลีกทั่วไป  แตยังไมมีผลกระทบตอธุรกิจหนังสือโดยรวมเทาใด
นัก  เนื่องจากรานเหลานั้น ยังมีสัดสวนการตลาดไมมากนักในขณะนี ้

4.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 

สินคาที่ซื้อมาขายไปจากสํานักพิมพอ่ืน  โดยทั่วไปประกอบดวย 2 สวน คือ  

1.   หนังสือที่รับจัดจําหนาย   ปจจุบันหนังสือที่บริษัทฯ รับจัดจําหนายไปยังระบบรานหนังสือทั่วประเทศ
นั้น  มาจากหนังสือที่บริษัทฯ ผลิตเอง  และมาจากสํานักพิมพอ่ืนอีกประมาณ 410 ราย ที่ติดตอให สายงานรับจัด
จําหนายของบริษัทฯ เปนผูจัดจําหนายไปยังรานหนังสืออ่ืนทั่วประเทศ  โดยบริษัทฯ จะพิจารณารับตอเม่ือเห็นวา  
เปนผลิตภัณฑที่สอดคลองกับทศิทางของบริษัทฯ และมีโอกาสการขายที่เปนไปได 

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

ความสัมพันธและผลกระทบ หากสูญเสียผูจําหนายสินคา  สําหรับมูลคาสินคาที่ซื้อมาเพื่อขาย  
จาก ผูจัดจําหนายแตละรายมีมูลคาไมเกิน 15% ของตนทุนขายทั้งหมด  โดยมีสัดสวนมูลคาสินคาที่ซื้อมาจําหนาย
จากคูคารายใหญ 10 รายแรกตอตนทุนขายรวม 3 ปยอนหลัง ดังนี้ 

(หนวย : ลานบาท) 
ป พ.ศ. 2553 ป พ.ศ. 2552 ป พ.ศ. 2551 

รายการ 
มูลคา % มูลคา % มูลคา % 

มูลคาสินคาที่ซื้อมาเพื่อจําหนาย
จากคูคารายใหญ 10 รายแรก 

1,230.46 35.97 987.40 31.46 893.91  29.50  

ตนทุนขายรวม 3,421.07 100 3,138.55 100 3,030.31 100 
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ในป พ.ศ. 2553  ถือวาไมมีรายใดมีน้ําหนักมากนักจนมีผลกระทบรุนแรงตอบริษัทฯ  นอกจากนัน้ บริษัทฯ 
ไมมีความสัมพันธใดๆ  กับผูจําหนายดังกลาว  และไมมีภาระผูกพันที่จะตองซื้อในอนาคต  

สินคาที่บริษัทฯ ผลิตเอง หนังสือและวารสารที่บริษัทฯ เปนผูผลิตเอง  มีสายงานผลิตหนังสือ  และสาย
งานวารสารของบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบในการกําหนดทศิทาง  และคัดเลือกตนฉบบัที่จะนํามาผลิต  จนกระทั่งถึง
ข้ันตอนการผลิตออกมาเปนรูปเลม  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  ใน
กรณีที่บริษัทฯ เหลานีไ้มสามารถจัดหากระดาษใหได  บริษัทฯ สามารถซื้อจากผูจําหนายรายอื่นๆ ได  โดยบริษัท
ฯ มียอดซื้อวัตถุดิบจากคูคา รวมคิดเปน 32.84% ของตนทุนผลิต หรือคิดเปน 1.58% ของตนทุนขายทั้งหมดของ
บริษัทฯ ในป พ.ศ. 2553 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   

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 
PC และแมคอินทอช  รวมถึงอุปกรณอ่ืนที่เกี่ยวของ  โดยอุปกรณคอมพิวเตอรเหลานี้  มีแนวโนมวาประสิทธิภาพ
สูงข้ึนแตราคาถูกลง  นอกจากนี้บุคลากรที่อยูในกองบรรณาธิการ  ลวนเปนผูมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในการ
ผลิตตนฉบับ  สําหรับการเขียนเร่ืองและบทความ  มาจากทั้งบุคลากรในกองบรรณาธิการและนักเขียนทั่วไป 

เม่ือผลิตตนฉบับเรียบรอยแลว  บริษัทฯ จะวาจางโรงพิมพ  โดยบริษัทฯ เปนผูส่ังซื้อกระดาษเอง  และ
กําหนดใหผูขายกระดาษสงกระดาษไปยังโรงพิมพโดยตรง  ตามกําหนดเวลาที่ตองการใช  เพื่อจัดพิมพตนฉบับ
ดังกลาวเปนหนังสือหรือวารสาร  เพื่อจัดจําหนายตอไป 
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ความสามารถ  ความจําเปน  และคาใชจายในการปรับเคร่ืองจักรใหแขงขันได   เนื่องจากบริษัทฯ 
ไมมีโรงพิมพ  จึงไมมีการลงทุนในเคร่ืองจักรและอุปกรณการพิมพทั้งหลาย  ดังนั้น  บริษัทฯ จึงไมมีความ
จําเปนตองพัฒนาเคร่ืองจักรและอุปกรณตางๆ เหลานั้นดวยตนเอง  และดวยสภาพการแขงขันของธุรกิจโรงพิมพ  
ทําใหบริษัทฯ มีความสามารถในการตอรอง  และเลือกสรรโรงพิมพที่เหมาะสมไดตลอดเวลา 

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม   สายงานการผลิตหลักของบริษัทฯ เปนกองบรรณาธิการ  ดังนั้นกระบวนการ
ผลิตจะเปนการจัดทําตนฉบับและประสานงานอยูภายในสํานักงานของบริษัทฯ จึงไมสรางมลภาวะที่มีผลกระทบ
ตอส่ิงแวดลอม  และไมไดอยูภายใตการควบคุมของหนวยงานรัฐใดๆ  

4.4 งานที่ยังไมไดสงมอบ 
– ไมมี – 
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5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 
มูลคาทางบัญชีสุทธิของที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสิทธิการเชาของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันส้ินป มี

รายละเอียดดังนี้ 

(หนวย : ลานบาท) 
มูลคาตามบัญชีสุทธิ ภาระคํ้าประกันการกูเงิน 

ประเภททรัพยสิน 
ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 31/12/53 31/12/52* 31/12/51 31/12/53 31/12/52* 31/12/51 

ที่ดิน เจาของ 53.04 52.79 26.10 - - - 
อาคาร  เจาของ 138.53  135.01 7.68 - - - 
คาตกแตงอาคาร เจาของ 100.57  95.37 97.74 - - - 
เคร่ืองใชสํานักงาน เจาของ 193.37 185.48 173.52 - - - 
ยานพาหนะ เจาของ 7.18  11.29 14.56 - - - 
งานระหวางกอสราง เจาของ 4.51 5.75 25.63 - - - 
สิทธิการเชาที่ดิน สิทธิการใชพื้นที ่ 7.71 8.05 - - - - 
สิทธิการเชาอาคาร สิทธิการใชพื้นที ่ 123.39 116.56 129.12 - - - 

รวม 628.30 610.30 474.35 - - - 

หมายเหตุ  *  ในไตรมาส 4 ป 2552 บริษัทฯ มีการจัดทํางบการเงินรวมระหวางบรษิัทฯ กับบริษัท เพลินพัฒน จํากัด ซึ่งเปนผู   
ดําเนินกิจการ โรงเรียนเพลินพัฒนา โดยมีผลสืบเนื่องมาจากการที่ คุณทนง โชติสรยุทธ กรรมการผูจัดการบริษัทฯ 
ไดเขาไปดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนเพลินพัฒนา สงผลใหบริษัทฯ มีอํานาจในการควบคุมนโยบายการ
ดําเนินงานและการเงิน  

5.1  สินทรัพยของบริษัทฯ และบริษัทยอย   ที่สําคัญประกอบดวย  ที่ดิน  อาคาร  อุปกรณ  และ
สิทธิการเชา  ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

1. บริษัทฯ มีสัญญาเชาสํานักงาน  หองพักสินคา  และสัญญาบริการ  ที่อาคารเนชั่นทาวเวอร  
จํานวน 2 ฉบับ  ซึ่งสัญญาเชาทั้งหมดมีอายุ 3 ป โดยอายุสัญญาคงเหลือประมาณ 1 ป และ 2 ป 2 
เดือน และมีสิทธิตอสัญญาไดอีก 3 ป 

2. บริษัทฯ มีสัญญาเชาคลังสินคา (ถนนกิ่งแกว) เพื่อใชเปนศนูยกระจายสินคาและคลังสินคาของ
บริษัทฯ โดยสัญญาเร่ิมตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 มีอายุ
สัญญาคงเหลือประมาณ 1 – 10 ป 8 เดือน จํานวน 4 ฉบับ 

• ฉบับที่ 1 สัญญามีอายุ 3 ป และฉบับที่ 2 สัญญามีอายุ 2 ป 6 เดือน โดยสัญญาทั้ง 2 
ฉบับมีสิทธิตอสัญญาไดอีก 3 ป 

• ฉบับที่ 3 สัญญามีอายุ 12 ป 9 เดือน และฉบับที่ 4 สัญญามีอายุ 10 ป 8 เดือน 
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3. บริษัทฯ มีสัญญาเชาพื้นที่เพื่อเปนที่ตั้งสาขารวมทั้งส้ิน 329 สาขา  ซึ่งสัญญาดังกลาว  จะมีอายุ
สัญญาเชาอยูระหวาง 1 ป ถึง 12 ป  โดยมีอายุสัญญาคงเหลือสูงสุดประมาณ 6 ป 8 เดือน 
โดยทั่วไป บริษัทฯ มีการทําสัญญาชําระคาเชาพื้นที่ 2 ลักษณะ  คือ  คิดคาเชาจากอัตรารอยละ
ของมูลคาขายของแตละสาขา  ซึ่งอัตรารอยละดังกลาวข้ึนอยูกับขอตกลงในสัญญาที่ตกลงระหวาง
กัน  และคิดคาเชาในอัตราคงที ่

4. ปจจุบันบริษัทฯ มีสัญญาสิทธิการเชาในศูนยการคา  เพื่อประกอบธุรกิจรานหนังสือซีเอ็ดบุค    
เซ็นเตอร รวม 14 แหง  โดยมีอายุตามสัญญาอยูระหวาง 11 ป 6 เดือน ถึง 30 ป และอายุสัญญา
คงเหลือประมาณ 8 เดือน ถึง 16 ป มูลคาสิทธิการเชาอาคารสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2553 เทากับ 123.39 ลานบาท   

5. สิทธิการเชาที่ดินทั้งจํานวน เปนคาใชประโยชนจากหนาที่ดนิตามสัญญาเชาที่ดินของบริษัทยอย 
โดยเชาจากผูถือหุนของบริษัทยอยรวม 2 สัญญา มูลคา 10 ลานบาท มีระยะเวลาเชา 30 ป พื้นที่
ประมาณ 20 ไร เพื่อใชประกอบธุรกิจสถานศึกษา  ซึ่งมีอายุสัญญาคงเหลือประมาณ 22 ป มูลคา
สิทธิการเชาที่ดินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เทากับ 7.71 ลานบาท 

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 วนัที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2553 

ประเภทสัญญา จํานวน (ฉบับ) 

จํานวนสัญญาลิขสิทธ์ิในประเทศ 1,829 

จํานวนสัญญาลิขสิทธ์ิตางประเทศ 1,629 

5.3  เครื่องหมายการคาและเครื่องหมายบริการ  บริษัทฯ ไดดําเนินการย่ืนจดทะเบียน
เคร่ืองหมายการคาและเคร่ืองหมายบริการตอ กรมทรัพยสินทางปญญา  กระทรวงพาณิชย  เพื่อใหไดรับสิทธิการ
ใหความคุมครองเคร่ืองหมายตาม พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2534  โดยปจจุบัน บริษัทฯ ไดจด
ทะเบียนเคร่ืองหมายการคาและเคร่ืองหมายบริการ ดังตอไปนี้ 
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ช่ือเคร่ืองหมาย ภาพตัวอยาง 
จํานวน

เคร่ืองหมายที่ขอ
จดทะเบียน 

สําหรับสินคา/
บริการ 

วันหมดอายุ * 

เคร่ืองหมายการคา  

 

 
 

1 แผนซีด ี 25 มีนาคม 2564 

เคร่ืองหมายการคา  

 

 
 

1 หนังสือ วารสาร  25 มีนาคม 2564 

ซีเอ็ดบุคเน็ต  
 

 
 

1 
บริการจัดการขาย
หนังสือ  8 เมษายน 2564 

ซีเอ็ดบุคเซน็เตอร 
 

 
 

1 บริการจัดการขาย
หนังสือ  

8 เมษายน 2564 

หมายเหตุ  * การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาและเครื่องหมายบริการมีอายุ 10 ป นับแตวันจดทะเบียนและอาจตออายุไดทุก 
10 ป 

 
เคร่ืองหมายการคาและเคร่ืองหมายบริการ ที่อยูระหวางการพิจารณาขอจดทะเบียน 
 

ช่ือเคร่ืองหมาย ภาพตัวอยาง 
จํานวน

เคร่ืองหมายที่ขอ
จดทะเบียน 

สําหรับสินคา/
บริการ 

วันหมดอายุ 

SE-ED ENJOY 
READING 

 

 
 

1 
หนังสือ วารสาร 
นิตยสาร 

ย่ืนจด วันที่ 17 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2554   

SE-ED ENJOY 
READING 

 

 

 
 

1 หนังสือ วารสาร 
นิตยสาร  

ย่ืนจด วันที่ 17 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2554   

SE-ED KIDDY 
CAMP 

 

 
 

1 

หนังสือ วารสาร 
นิตยสาร กระเปาใส
เส้ือผา กระเปาใส
ของ ชุดเส้ือกางเกง
ทํากิจกรรม 

ดําเนินการย่ืนคําขอ
ภายในวันที่ 11 มีนาคม 
พ.ศ. 2554 
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5.4  นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม  บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในบริษัท
ยอยและบริษัทรวมที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการเปนหลัก  เพื่อเปนการสนับสนนุและเกื้อกูลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ  ทั้งนี้ในการบริหารงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม บริษัทฯ ไดมอบหมายใหผูบริหาร
หรือคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับธุรกิจดังกลาว เขาไปทําหนาที่ในการบริหารงาน ในฐานะ
ตัวแทนของบริษัทฯ  ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมดังนี ้

ช่ือ ความ 
สัมพันธ ประเภทกิจการ 

ทุนชําระ
แลว  

(ลานบาท) 

สัดสวน 
การถือครองหุน 

(%) 
บริษัท ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร จํากัด บริษัทยอย บริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจ 0.10 99.93 

บริษัท เพลินพัฒน จํากัด บริษัทยอย สถาบันการศึกษาเอกชน 
(โดยดําเนินกิจการ โรงเรียนเพลินพัฒนา) 170.00 48.82 

บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด บริษัทรวม สํานักพิมพผูผลิตวารสารและหนังสือ
สําหรับวิศวกร 

0.40 25.00 
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6.  ขอพิพาททางกฎหมาย 

ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 บริษัทฯ และบริษัทยอย  ไมมีขอพิพาททางกฎหมายที่อาจสงผลกระทบ
ดานลบตอสินทรัพยของบริษัทฯ และบริษัทยอย  ที่มีจํานวนสูงกวารอยละ 5 ของสัดสวนของผูถือหุน  และมี
ผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอยอยางมีนัยสําคัญ 
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7.   โครงสรางเงินทุน 

 7.1  หลักทรัพยของบริษัทฯ และบริษัทยอย  

หลักทรัพยของบริษัทฯ 
หนวย : บาท 

 2553 2552 2551 
ทุนจดทะเบียน   328,345,090.00 328,345,090.00 328,345,090.00 
ราคาตามมูลคา  1.00 1.00 1.00 

ทุนเรียกชําระแลว :    
   ทุนเรียกชาํระแลว ณ วันตนงวด 323,921,130.00 323,921,130.00 323,765,330.00 
   กรรมการและพนักงานใชสิทธิซื้อหุนสามัญระหวางงวด - - 155,800.00 

   ทุนเรียกชาํระแลว ณ วันส้ินงวด 323,921,130.00 323,921,130.00 323,921,130.00 
สวนเกินมูลคาหุน :    
   สวนเกินมูลคาหุน ณ วันตนงวด 149,420,557.75 149,420,557.75 149,420,557.75 

   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 (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  
สําหรับกรรมการ  พนักงาน  และผูรับชวงซื้อหลักทรัพย แตกเปน 31,648,000 หนวย  และราคาการใชสิทธิของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับผูถือหุนรายเดิม  จากเดิม 16.50 บาทตอหนวย  เปลี่ยนเปน 1.65 บาทตอหนวย โดย
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ใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับผูถือหุนรายเดิมหมดสิทธิแปลงสภาพแลว เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม  พ.ศ. 2549 
และสําหรับกรรมการ  พนักงาน  และผูรับชวงซื้อหลักทรัพย  จากเดิม 10 บาทตอหนวย  เปลี่ยนเปน 1 บาทตอ
หนวย  

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  ซึ่งใบสําคัญ
แสดงสิทธิทั้งหมดไดหมดอายุแลวเมื่อวันที่ 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   

หลักทรัพยของบริษัทยอย - บริษัท เพลินพัฒน จํากัด 
หนวย : ลานบาท 

2553 2552 2551 
รายละเอียด บริษัท เพลิน

พัฒน จํากัด 
บริษัท ซีเอ็ดบุค
เซ็นเตอร จํากัด 

บริษัท เพลิน
พัฒน จํากัด 

บริษัท ซีเอ็ดบุค
เซ็นเตอร จํากัด 

บริษัท เพลิน
พัฒน จํากัด 

บริษัท ซีเอ็ดบุค
เซ็นเตอร จํากัด 

ทุนจดทะเบียน   170 0.10 170 0.10 170 0.10 

ราคาตามมูลคา  10 10 10 10 10 10 

ทุนเรียกชําระแลว  170 0.10 170 0.10 170 0.10 

7.2  ผูถือหุนรายใหญ 
(ก) รายชื่อกลุมผูถือหุนที่ถือหุนสูงสุด 10 รายแรก  โดยรวมจํานวนหุนที่ถือโดยนับรวมผูที่เกี่ยวของตามมาตรา 258  

แหงพระราชบัญญัติหลกัทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และผูถือหุนที่อยูภายใตมาตราดังกลาว  ณ 
วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.  2553 (วันปดสมุดทะเบียนคร้ังลาสุดของบริษัทฯ)  มีดังนี้  

ลําดับที่ ช่ือผูถือหุน จํานวนหุน 
% ของทุน 
ที่ชําระแลว 

1 BROWN, SHIPLEY & CO. LIMITED 50,000,000 15.44 
2 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากัด (มหาชน) 42,422,200 13.10 
3 นายฤทธิ ์ ธีระโกเมน 23,008,782 7.10 
4 นายพงษศักดิ ์ ศิวะภัทรกําพล 10,850,842 3.35 
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ลําดับที่ ช่ือผูถือหุน จํานวนหุน 
% ของทุน 
ที่ชําระแลว 

5 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 10,764,500 3.32 
6 นายทนง  โชติสรยุทธ 7,937,242 2.45 
7 กองทุนเปด หุนระยะยาวอยธุยาปนผล 6,091,600 1.88 
8 นายธชัชัย  โชติสรยุทธ 5,230,000 1.61 
9 นายวัฒนา  เชียงกูล 5,186,992 1.60 
10 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 4,697,150 1.45 

รวม 166,189,308 51.30 

หมายเหตุ:  -   ทุนท่ีออกและเรียกชําระแลว ณ วันท่ี 29  พฤศจิกายน พ.ศ.  2553 เทากับ 323,921,130 บาท     
                  -   ผูลงทุนสามารถดูขอมูลผูถือหุนท่ีเปนปจจุบันไดจาก เว็บไซต ของบริษัทฯ  กอนการประชุมผูถือหุนประจําป 

           ทั้งนี้บริษัทฯ  มีผูถือครองหุนสามัญ (SE-ED) ที่ถือผาน บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด  แตละรายไมถึงรอยละ 
0.5 ของทุนที่ชําระแลว ดังนั้น จึงไมพบวามีการเปดเผยรายชื่อผูถือหุนดังกลาวในเว็บไซตของ NVDR  

การกระจายการถือหุน  
การกระจายการถือหุน ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 (วันปดสมุดทะเบียนคร้ังลาสุดของบริษัทฯ) 

การถือครองหลักทรัพย 
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล 

รวม 
รายการ 

จํานวน
ราย 

จํานวน 
หุน 

% 
จํานวน
ราย 

จํานวน 
หุน 

% 
จํานวน
ราย 

จํานวน 
หุน 

% 

ผูถือหลักทรัพย
สัญชาติไทย 

3,003 194,848,364 60.15 33 75,023,396 23.16 3,036 269,871,760 83.31 

ผูถือหลักทรัพย
สัญชาติตางดาว 

     9 196,470 0.06  8 53,852,900 16.63    17 54,049,370 16.69 

รวม 3,012 195,044,834 60.21 41 128,876,296 39.79 3,053 323,921,130 100.00 

ณ วันปดสมุดทะเบียนดังกลาว  มีผูถือหลักทรัพยสัญชาติไทยจํานวน 3,036 ราย  รวมจํานวน 
269,871,760 หุน (83.31%) ซึ่งแบงเปนนิติบคุคลจํานวน 33 ราย  และบุคคลธรรมดาจํานวน 3,003 ราย  และมี  
ผูถือหลักทรัพยตางดาว จํานวน 17 ราย  รวมจํานวน 54,049,370 หุน  คิดเปน (16.69%) แบงเปนนิติบคุคล
จํานวน 8 ราย  และบุคคลธรรมดา จํานวน 9 ราย  
(ข) รายชื่อผูถือหุนรายใหญโดยพฤติการณที่มีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการจัดการ  หรือการดําเนินงาน

ของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ มีเพียง 1 ราย  คือ  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากัด (มหาชน) 
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7.3  นโยบายการจายเงินปนผล 

นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ 

บริษัทฯ  มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 50  ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลของงบ
การเงินเฉพาะกิจการ โดยเสนอใหมีการจายเงินปนผลประจําป  ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปถัดจากปที่
ดําเนินการ  เวนแตเปนการจายเงินปนผลระหวางกาล  คณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจอนุมัติการจายเงินปนผลได  
และรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบในการประชุมผูถือหุนคร้ังถัดไป 

นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย (บริษัท เพลินพัฒน จํากัด) 

ในการพิจารณาจายเงินปนผลจะกระทําได เม่ือบริษัทฯ ไดจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุน
สํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้
จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  และมิใหแบงเงินปนผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไร 
และกรณีที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสมอยู หามมิใหแบงเงินปนผล  โดยเงินปนผลจะแบงตามจํานวนหุน หุนละเทาๆ 
กัน อยางไรก็ตามคณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนคร้ังคราว  เม่ือเห็นวาบริษัทมี
ผลกําไรสมควรพอที่จะทําเชนนั้น และรายงานใหที่ประชุมทราบในการประชุมคราวตอไป  โดยการจายเงินปนผล
ใหกระทําภายใน 1 เดือน นับแตวันที่ประชุมผูถือหุน หรือคณะกรรมการลงมติแลวแตกรณ ี

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550  มาตรา 45 ไดระบุวา ผลกําไรที่ไดจากการ
ดําเนินกิจการของโรงเรียนในระบบในแตละป  ใหคณะกรรมการจัดสรร ดังตอไปนี ้

1) ใหโรงเรียนในระบบที่ไดรับการอุดหนุนจากรัฐจัดสรรเงินจากผลกําไรเขากองทุนสงเสริมโรงเรียนใน
ระบบตามที่คณะกรรมการกําหนด  ซึ่งตองไมเกินรอยละสาม 

2) จัดสรรเขากองทุนสํารองไมนอยกวารอยละสิบ 
3) จัดสรรใหแกผูรับใบอนุญาตไมเกินรอยละส่ีสิบ 
4) ในกรณีที่มีกองทุนอ่ืน ใหจัดสรรกําไรสวนที่เหลือเขากองทุนอ่ืนนัน้ ในกรณีทีไ่มมีกองทุนอ่ืนใหจัดสรร

กําไรสวนที่เหลือเขากองทุนสํารอง 
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การจายเงินปนผลของบริษัทฯ  ในชวงระยะเวลา 3 ป ที่ผานมา  มีดังนี้ 

 

การจายเงินปนผล 
จากผลการดําเนินงาน 

วันที่จาย 
เงินปนผล 

จายเงินปนผล
หุนละ (บาท) 

กําไรสุทธิ 
(พันบาท) 

อัตรารอยละ  
เงินปนผลตอกําไรสุทธิ 

สําหรับป พ.ศ. 2553 :     

- สําหรับไตรมาส 1 ป พ.ศ. 2553 11 มิ.ย. 53 0.10 46,248 70.04 

- สําหรับไตรมาส 2 ป พ.ศ. 2553 8 ก.ย. 53     0.10 68,039 47.61 

- สําหรับไตรมาส 3 ป พ.ศ. 2553 9 ธ.ค. 53 0.10 51,381 63.04 

- สําหรับไตรมาส 4 ป พ.ศ. 2553 27 พ.ค. 54 0.43** 71,316 195.31 

รวมสาํหรบัป พ.ศ. 2553  0.73    236,984 99.78 

สําหรับป พ.ศ. 2552 :     

- สําหรับไตรมาส 1 ป พ.ศ. 2552 9 มิ.ย. 52 0.10 52,247 62.00 

- สําหรับไตรมาส 2 ป พ.ศ. 2552 11 ก.ย. 52 0.10 53,893 60.10 

- สําหรับไตรมาส 3 ป พ.ศ. 2552 11 ธ.ค. 52 0.10 40,573 79.84 

- สําหรับไตรมาส 4 ป พ.ศ. 2552 27 พ.ค. 53 0.36 67,645 172.39 

รวมสาํหรบัป พ.ศ. 2552*  0.66    214,358 99.73 

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 

หมายเหตุ  *ต้ังแตไตรมาส 4 ป พ.ศ. 2552 บริษัทฯ เริ่มจัดทํางบการเงินรวม และเปล่ียนแปลงนโยบายการจายเงินปนผลเดิมจายจาก
กําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลตามงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย เปนการจายเงนิปนผลตามกําไร
สุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ 

                 **เปนอัตราเงินปนผลซึ่งจายจากกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการที่เสนอโดย  
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยยังรอการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญประจําป  พ.ศ. 2554  ในวันท่ี 28 เมษายน  
พ.ศ.  2554 และคํานวณจากจํานวนหุนสามัญ ณ วันท่ี  29 พฤศจิกายน  พ.ศ.  2553 
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                                    โครงสรางองคกร  บริษัท  ซีเอ็ดยูเคช่ัน  จํากัด (มหาชน) 
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 8.  การจัดการ 

8.1.  โครงสรางการจัดการ   โครงสรางกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการจํานวน 3 ชุด  
ไดแก  คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  ซึ่งมี
อํานาจหนาที่ดังนี้ 

(ก) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาที่วางนโยบาย  กลยุทธ  และวิสัยทัศนตางๆ รวมทั้งใหคําปรึกษาใน
การดําเนินกิจการของบริษัทฯ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553  คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการ
ทั้งหมด 13 ทาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

หมายเหตุ:    (1)   ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 4/2553 เม่ือวันพุธที่ 10  พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 คณะกรรมการ
รับทราบการลาออกของ นายสุเมธ ดํารงชัยธรรม และมีมติแตงต้ัง นายสุวัฒน ดํารงชัยธรรม แทน พรอมทั้ง
แตงต้ังใหนายวัฒนา เชียงกูล  ดาํรงตําแหนงกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน แทน นายสุเมธ 
ดํารงชัยธรรม ที่ลาออก 

ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง ประเภทกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง 
  1.  นายสมบูรณ  ชินสวนานนท ประธานกรรมการ  กรรมการอิสระ 29 เม.ย. พ.ศ. 2553 ถึงการประชุมใหญ

สามัญผูถือหุนประจําป พ.ศ. 2556 
 2.  นายสาโรช  ลํ้าเลิศประเสริฐกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ

และ รองประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ 29 เม.ย. พ.ศ. 2553 ถึงการประชุมใหญ

สามัญผูถือหุนประจําป พ.ศ. 2556 
 3.  นายประวิทย  ตันติวศนิชัย กรรมการตรวจสอบ  กรรมการอิสระ 29 เม.ย. พ.ศ. 2551 ถึงการประชุมใหญ

สามัญผูถือหุนประจําป พ.ศ. 2554 
 4.  นายคเชนทร  เบญจกุล กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 29 เม.ย. พ.ศ. 2551 ถึงการประชุมใหญ

สามัญผูถือหุนประจําป พ.ศ. 2554 
 5.  นายไพรัช  สิฏฐกุล กรรมการ กรรมการอิสระ 29 เม.ย. พ.ศ. 2551 ถึงการประชุมใหญ

สามัญผูถือหุนประจําป พ.ศ. 2554 
 6.  นายวรสิทธิ ์ โภคาชัยพัฒน กรรมการ กรรมการอิสระ 29 เม.ย. พ.ศ. 2551 ถึงการประชุมใหญ

สามัญผูถือหุนประจําป พ.ศ. 2554 
 7.  นายวัฒนา  เชียงกูล กรรมการ(1) กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 29 เม.ย. พ.ศ. 2553 ถึงการประชุมใหญ

สามัญผูถือหุนประจําป พ.ศ. 2556 
 8.  รศ. ยืน  ภูวรวรรณ กรรมการ กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 29 เม.ย. พ.ศ. 2553  ถึงการประชุมใหญ

สามัญผูถือหุนประจําป พ.ศ. 2556 
 9. นายยงศักดิ ์ เอกปรัชญาสกุล กรรมการ กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 29 เม.ย. พ.ศ. 2551 ถึงการประชุมใหญ

สามัญผูถือหุนประจําป พ.ศ. 2554 
10. นายสุวัฒน  ดาํรงชัยธรรม กรรมการ(1) กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 11 พ.ย. พ.ศ. 2553 ถึงการประชุมใหญ

สามัญผูถือหุนประจําป พ.ศ. 2554 
11. นายทนง  โชติสรยุทธ กรรมการ และกรรมการ

ผูจัดการ  
กรรมการที่เปนผูบริหาร 
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

29 เม.ย. พ.ศ. 2552 ถึงการประชุมใหญ
สามัญผูถือหุนประจําป พ.ศ. 2555 

12. นายวิบูลยศักดิ์  อุดมวนิช กรรมการ และรองกรรมการ
ผูจัดการ และเลขานุการ
บริษัทฯ 

กรรมการที่เปนผูบริหาร 
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

 29 เม.ย. พ.ศ. 2552 ถึงการประชุมใหญ
สามัญผูถือหุนประจําป พ.ศ. 2555 

13. นายพงษศักดิ ์ ศิวะภัทรกําพล กรรมการ และรองกรรมการ
ผูจัดการ  

กรรมการที่เปนผูบริหาร 
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

29 เม.ย. พ.ศ. 2552 ถึงการประชุมใหญ
สามัญผูถือหุนประจําป พ.ศ. 2555 
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การถือครองหลักทรัพยของคณะกรรมการบริษัทฯ  ในป พ.ศ. 2553 และ 2552 แสดงจํานวนหุนโดยรวม
จํานวนหุนของคูสมรส, บุตรที่ไมบรรลุนิติภาวะ และผูถือหุนที่อยูภายใตมาตรา 258 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ดังนี้ 

จํานวนหุน 
ช่ือ-นามสกุล 

31 ธ.ค. 2553 31 ธ.ค. 2552 
จํานวนหุน เพ่ิม (ลด) 

ระหวางป (หุน) 
  1.  นายสมบูรณ  ชินสวนานนท 155,842 155,842 - 
  2.  นายสาโรช  ลํ้าเลิศประเสริฐกุล ไมมี ไมมี - 
  3.  นายประวิทย  ตันติวศินชัย ไมมี ไมมี - 
  4.  นายคเชนทร  เบญจกุล 391,100 391,100 - 
  5.  นายไพรัช  สิฏฐกุล ไมมี 6,675,166 (6,675,166) 
  6.  นายวรสิทธิ ์ โภคาชัยพัฒน ไมมี ไมมี - 
  7.  นายวัฒนา  เชียงกูล 5,186,992 5,216,992 (30,000) 
  8.  รศ. ยืน  ภูวรวรรณ 13,174,940 13,174,940 - 
  9.  นายยงศักดิ์  เอกปรัชญาสกุล ไมมี ไมมี - 
 10.  นายสุวัฒน  ดํารงชัยธรรม ไมมี ไมมี - 
 11.  นายทนง  โชติสรยุทธ 9,849,742 9,849,742 -  
 12.  นายวิบูลยศักดิ ์ อุดมวนชิ 4,084,352 4,044,532 39,820 
 13.  นายพงษศักดิ์  ศวิะภัทรกําพล 10,850,842 10,850,842 - 

 กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ ประกอบดวย  กรรมการผูจัดการ  และรองกรรมการผูจัดการ     
ลงลายมือชื่อสองในสามและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ  

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  

4. จัดใหมีการจัดทํารายงานทางการเงิน  และการเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง  ชัดเจน  โปรงใส  นาเชื่อถือ  ตาม
กฎระเบียบของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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5. ดูแลใหมีชองทางการสื่อสารกับผูถือหุน  และผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ  อยางเหมาะสม 

6. ดูแลใหมีระบบหรือกลไกการจายคาตอบแทนผูบริหารระดับสูงที่เหมาะสม   เพื่อกอใหเกิดแรงจูงใจในการ
ทํางาน 

7. พิจารณาอนุมัติวงเงินเพื่อทําธุรกรรมทางการเงิน  เชน วงเงินเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย, วงเงินเพื่อการกูยืม  
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  กรรมการบริษัทฯ จํานวน 10 
ทาน  จากทั้งหมดจํานวน 13 ทาน  ไดผานการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), หลักสูตร 
Director Certification Program (DCP), Audit Committee Program (ACP) ซึ่งหลักสูตรดังกลาว จัดโดยสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (Thai Institute of Directors Association) และไดผานการอบรมหลักสูตร 
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  
โดยมีหนาที่ในการดูแลใหบริษัทฯ  มีการปฏบิัติตามกฎหมาย และขอกําหนดที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ  และใหเปนไป
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท  เพื่อใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิผลย่ิงข้ึน 

ขอบเขตหนาที่ของเลขานุการบริษัทฯ 
1. ใหคําแนะนําเบื้องตนแกกรรมการเกี่ยวกับขอกฎหมาย  ระเบียบขอบังคับและขอมูลตางๆ ของบริษัท  และ

ติดตามใหมีการปฏิบัติตามอยางถูกตองและสมํ่าเสมอ  รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญแก
กรรมการ 

2. จัดการประชุมผูถือหุน  และประชุมคณะกรรมการใหเปนไปตามกฎหมาย  ขอกําหนดที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ 

3. บันทึกรายงานการประชุมผูถือหุน  และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  รวมทั้งติดตามใหมีการปฏิบัติตาม
มติที่ประชุมผูถือหุน  และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
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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. 2553 คณะกรรมการตรวจสอบมีจํานวน 3 ทาน  และมีเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ 1 ทาน  ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน โดยทั้ง 3 ทาน เปนผูที่มีความรู
ความเขาใจ  หรือมีประสบการณดานบัญชีหรือการเงินโดยตรง ดังรายชื่อตอไปนี ้

ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 
1.  นายสาโรช  ลํ้าเลิศประเสริฐกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และมีประสบการณดานบัญชี

หรือการเงิน 
2.  นายประวิทย  ตันติวศินชัย กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และมีประสบการณดานบัญชี

หรือการเงิน 
3.  นายคเชนทร  เบญจกุล กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และมีประสบการณดานบัญชี

หรือการเงิน 

โดยมี นายวชิรธรรม  ศิริอาชาวัฒนา ที่ปรึกษาแผนกตรวจสอบภายในและปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจ เปน
เลขานุการ 

ขอบเขตหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบ
ภายใน หรือหนวยงานอ่ืนใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏบิัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ  
ตลาดหลักทรัพย 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 และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบ   

แตละทาน 
(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ ไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตาม   

กฎบัตร (Charter) 
(ซ) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความ

รับผิดชอบทีไ่ดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

การสรรหา การแตงตั้ง และวาระการดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูแตงตั้งกรรมการตรวจสอบ โดยการนําเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน ซึ่งพิจารณาจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ และอยางนอย 2 ทานมีความรูดานบัญชีและ
การเงิน  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการ
แตงตั้งใหมอีกก็ได 

กรรมการตรวจสอบมีการประชุมอยางสมํ่าเสมออยางนอยไตรมาสละคร้ัง รวมกับผูสอบบัญชีภายนอก  
ฝายบัญชี และฝายตรวจสอบภายในมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ 
ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการดําเนินงานที่โปรงใสตรวจสอบได จึงมีนโยบายใหกรรมการตรวจสอบสามารถ
ประชุมรวมกับฝายบัญชี ฝายตรวจสอบภายในไดโดยไมมีกรรมการบริหารเขารวมประชุม แตอยูภายใตการรับรู
ของกรรมการบริหาร  และในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 5/2553 เม่ือวันจันทรที่ 8 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2553 เปนการประชุมระหวางคณะกรรมการตรวจสอบ รวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการรวมดวย
จํานวน 1 คร้ัง  

นอกจากนี้  บริษัทฯ ไดเล็งเหน็ถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี  คณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทจํานวน 1 ทาน จากทั้งหมดจํานวน 3 ทาน ไดผานการอบรมหลักสูตร Audit Committee Program 
(ACP) ซึ่งจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association)  
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(ค) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  แตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ  มีหนาที่
สรรหาและคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ  และติดตามแผนสืบทอดตําแหนงเพื่อสรรหาบุคคลที่
เหมาะสมสําหรับการดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูง  และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ  หรือเพื่อ
เสนอตอที่ประชุมผูถือหุน  แลวแตกรณี  นอกจากนี้ยังมีหนาที่รวมกันพิจารณาทบทวนการกําหนดผลตอบแทน
ใหกับกรรมการ, กรรมการชุดยอยและผูบริหารของบริษัทฯ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ  ประเภท  ขนาด  
เพื่อใหสอดคลองกับอุตสาหกรรมเดียวกัน  รวมถึงคาตอบแทนกรรมการที่ควรมีอัตราเหมาะสมกับการขยายตัวทาง
ธุรกิจ  และการเติบโตของผลการดําเนินงานของบริษัท  ตลอดจนภาระหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ, 
กรรมการชุดยอย  และผูบริหารของบริษัทฯ เพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2553 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีจํานวน 3 ทาน ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 2 ทาน 
และกรรมการจํานวน 1 ทาน  ดังนี้ 

ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 
1.  นายสมบูรณ  ชินสวนานนท ประธานกรรมการสรรหา   

และพิจารณาผลตอบแทน 
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร และเปนกรรมการอิสระ 

2.  นายวรสิทธิ์  โภคาชัยพัฒน กรรมการ กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร และเปนกรรมการอิสระ 

3.  นายวัฒนา  เชียงกูล* กรรมการ กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร  

หมายเหตุ :  *   ตามมติประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 4/2553 เม่ือวันพุธที ่10  พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 มีมติแตงต้ังให                
นายวัฒนา  เชียงกูล  ดํารงตําแหนงกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน แทน นายสุเมธ ดํารงชัยธรรม 
กรรมการ ที่ลาออก 

ขอบเขตหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน   
1.   ทําหนาที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ  กรรมการผูจัดการ ติดตามแผน      

สืบทอดตําแหนงเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสําหรับการดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูง  เม่ือครบวาระ
หรือมีตําแหนงวางลง 

2. กําหนดวิธีการและหลักเกณฑการสรรหากรรมการบริษัทฯ  กรรมการผูจัดการ  เพื่อใหเกิดความ
โปรงใส 

3.    กําหนดวิธีการและหลักเกณฑการเสนอรายชื่อบุคคลผูมีคุณสมบัติ  เปนการลวงหนาจากผูถือหุน   
สวนนอย  เพื่อการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเปนธรรม  และเทาเทียมกัน 

4.   มีอํานาจเรียกเอกสารและบุคคลตางๆ ที่เกี่ยวของ  เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณา 
5.   เสนอนโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนสําหรับกรรมการ  กรรมการผูจัดการ  ผูบริหาร   
     ระดับสูง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  คณะกรรมการชุดตางๆ ที่คณะกรรมการแตงตั้ง และพนักงาน 
6.   พิจารณากําหนดคาตอบแทนประจําปของกรรมการ  กรรมการผูจัดการ  ผูบริหารระดับสูง  ที่ปรึกษา 

  คณะกรรมการ  คณะกรรมการชุดตางๆ ที่คณะกรรมการแตงตั้ง และพนักงาน 
7.   ปฏิบัติหนาที่อ่ืนใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 
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การสรรหา การแตงตั้ง  และวาระการดํารงตําแหนงกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูแตงตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยใหมีวาระการ 
ดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป 

ทั้งนี้  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนไดกําหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอ
รายชื่อเปนกรรมการ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  พิจารณาโครงสราง ขนาด และองคประกอบของ
คณะกรรมการ และกําหนดคณุสมบัติของกรรมการที่ตองการสรรหาทดแทน ในความเหมาะสมของ
ความรู ประสบการณและความเชี่ยวชาญของกรรมการโดยรวม  เพื่อใหมีองคประกอบและคุณสมบัติ
ตามกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวของ  

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนกําหนดวิธีการเสนอรายชื่อผูมีคุณสมบัติ  รวมถึง
วิธีการเสนอรายชื่อผูมีคุณสมบัติเปนการลวงหนาจากผูถือหุนสวนนอย 

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ดําเนินการสรรหาและพิจารณาผูที่มีคุณสมบัติที่
เหมาะสมในการดํารงตําแหนงกรรมการ  

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาคัดเลือกผูที่เหมาะสมเปนกรรมการ และ
สรุปผลการสรรหา  และเสนอชื่อผูมีความเหมาะสมที่จะเปนกรรมการบริษัทฯ พรอมเหตุผลประกอบ
และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ ผานทางเลขานุการบริษัทฯ 

5. คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาคัดเลือกผูมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทนนําเสนอ  เพื่อเสนอรายชื่อตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  ไดกําหนดวิธีการเสนอรายชื่อผูมีคุณสมบัติเปนการ
ลวงหนาจากผูถือหุนสวนนอย  สรุปไดดังนี ้

1. ผูเสนอรายชื่อผูมีคุณสมบัติเปนกรรมการ ตองเปนผูถือหุนของบริษัทฯ  โดยอาจเปนผูถือหุนรายเดียว
หรือหลายรายรวมกัน  ซึ่งถือหุนตามจํานวนที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนกําหนด  
คือมีสัดสวนการถือหุนข้ันต่ําไมนอยกวารอยละ 5 ของหุนที่รับชําระแลวตอเนื่องมาเปนเวลาไมนอย
กวา 1 ป   และตองถือหุนในวันที่เสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการพรอมเอกสารรับรอง
การถือครองหลักทรัพยจากบริษัทหลักทรัพย, เอกสารอื่นจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือ
เอกสารอื่นที่แสดงการถือครองหลักทรัพย  และเอกสารยินยอมจากผูถูกเสนอรายชื่อ  เสนอรายชื่อ
กรรมการตอเลขานุการคณะกรรมการ 

2. ผูถูกเสนอรายชื่อ  จะตองมีคุณสมบัติครบถวนและไมตองหามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด, 
กฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  และการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

3. เลขานุการคณะกรรมการ  เสนอรายชื่อตอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมตอไป 

หมายเหต ุ คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนไดมอบหมายให
เลขานุการบริษัทฯ ทําหนังสือหารือกับหนวยงานกํากับดูแล และฝายพัฒนาธรรมาภิบาล ถึงขอขัดแยง
ระหวาง พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2551 มาตรา 89/28 ที่กําหนดสิทธิ
ใหกับผูถือหุนซึ่งรวมตัวกันไดไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ให
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สามารถเสนอเรื่องที่จะบรรจุเปนวาระการประชุมผูถือหุน แตตามแนวปฏิบัติตามหลกัการกํากับดูแล
กิจการที่ดี สําหรับบริษัทจดทะเบียนป พ.ศ. 2549 ไดกําหนดสัดสวนการถือหุนของผูที่เสนอวาระไว 
ไมควรเกินรอยละ 5 นั้น ทั้งนี้หนวยงานกํากับดูแลไดตอบขอหารือสรุปไดวา การกําหนดสัดสวนการ
ถือหุนของผูที่เสนอวาระข้ันต่ํานอยกวารอยละ 5 บริษัทฯ อาจปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมาย แตใน
ปจจุบันยังไมมีหนวยงานกํากับดูแลที่กําหนดเร่ืองนี้อยางชัดเจน แตหากบริษัทฯ ตองการใหหนวยงาน
ที่กํากับดูแลเร่ืองบรรษัทภิบาลที่ดพีิจารณาวาบริษัทฯ มีแนวปฏิบัติที่ดีตามหลกัการกํากับดูแลกิจการที่
ดีในเร่ืองสิทธิของผูถือหุนนั้น ควรกําหนดสัดสวนการถือหุนของผูที่เสนอวาระข้ันต่ํานอยกวารอยละ 5 

ในป พ.ศ. 2553 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  มีการประชุมจํานวน 3 คร้ัง  และมีการ
รายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ  

(ง) ผูบริหารของบริษัทฯ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2553 มีทั้งหมด 11 ทาน  ดังนี ้ (ผูบริหารลําดับที่ 
1 - 8 เปนผูบริหารตามนิยามในประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. 

ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 
1.  นายทนง  โชติสรยุทธ กรรมการ และกรรมการผูจัดการ กรรมการผู มีอํานาจลงนาม 

และรักษาการแทนผูอํานวยการฝายวิจัยและพัฒนาทางวิศวกรรม 
2.  นายวิบูลยศักดิ์  อุดมวนิช กรรมการ และรองกรรมการผูจัดการ กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

และเลขานุการบริษัทฯ และรักษาการแทนผูชวยกรรมการผูจัดการ
ฝายสํานักพิมพ 

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.  นายวิโรจน  ลักขณาอดิศร ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร 

10.  นายอภิชิต  สวนอนันตภูมิ ผูอํานวยการฝายโลจิสติกส 
11.  นายเอกสิทธ ิ์  วิวัฒนาประสิทธิ์ ผูอํานวยการฝายการจัดการสารสนเทศเชิงกลยุทธ 
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รายงานการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพยของผูบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 

จํานวนหุน 
ช่ือ-นามสกุล 

31 ธ.ค. 2553 31 ธ.ค. 2552 

จํานวนหุน  
เพ่ิม(ลด)

ระหวางป (หุน) 
หมายเหต ุ

1.  นายทนง  โชติสรยุทธ 7,937,242 7,937,242 - คูสมรสของ 
นางมณฑลี  โชติสรยุทธ 

2.  นายวิบูลยศักดิ ์ อุดมวนิช 4,084,352 4,044,532 39,820   
3.  นายพงษศักดิ ์ ศิวะภัทรกําพล 10,850,842 10,850,842 -   
4.  นางมณฑลี  โชติสรยุทธ 1,912,500 1,912,500 - คูสมรสของ 

นายทนง  โชติสรยุทธ 
5.  นางกาญจนา  เจริญวงษ 153,600 193,600 (40,000)   
6.  นางนุชนารถ  กองวิสัยสุข 1,553,800 1,553,800 -    
7.  นางสาวสจิพัฒน  พุมพึ่งพุทธ 122,140 122,140 -   
8.  นางสาวอารี  แซอ้ึง ไมมี ไมมี -   

ขอบเขตหนาที่ และอํานาจการอนุมัติของกรรมการผูจัดการ   กรรมการผูจัดการของบริษัทฯ มีอํานาจ
ในการดําเนินงานแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ในเร่ืองดังนี ้

1. บริหารกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคและขอบังคับ  ตลอดจนระเบียบอํานาจ
ดําเนินการ  และมติที่ออกโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  และใหมีอํานาจบังคับบัญชาพนักงาน
และลูกจางของบริษัทฯ และในการบริหารกิจการ  กรรมการผูจัดการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการ
บริษัทฯ 

2. จาง  บรรจุ  แตงตั้ง  ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจาง  และใหพนักงานหรือลูกจางพนสภาพ  
รวมทั้งการเลื่อนหรือปรับคาจางของพนักงาน  แตไมรวมถึงพนักงานหรือลูกจาง  ซึ่งคณะกรรมการ
หรือระเบียบขอบังคับกําหนดใหคณะกรรมการเปนผูจาง  บรรจุ  แตงตั้ง  ลงโทษทางวินัย  หรือเลิกจาง 

3. กําหนดเงื่อนไขในการทํางานของพนักงานและลกูจาง  ออกคําส่ังหรือประกาศกําหนดวิธีการ
บริหารงานและการดําเนินกิจการของบริษัทฯ โดยไมขัดหรือแยงกับระเบียบของบริษัทฯ และมติ
คณะกรรมการ  หรือกฎหมายแรงงาน  หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

4. ดําเนินกิจการใดๆ ตามระเบียบบริษัทฯ และมติคณะกรรมการ  รวมทั้งกําหนดหนาที่ใหพนักงานและ
ลูกจางของบริษัทฯ ระดับตางๆ ปฏิบัติตาม 

5. มีอํานาจกระทําการแทนและผูกพันบริษัทฯ ในการลงนามทําสัญญาอนุญาตใหใชลิขสิทธ์ิตางๆ  และ
สัญญาอ่ืนใดที่เกี่ยวของกับลิขสิทธ์ิ  โดยใชความระมัดระวังตามสมควร  เพื่อมิใหมีการละเมิดลิขสิทธ์ิ
ของผูอ่ืน 

 
 
 



บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                                        

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2553 (แบบ 56-1)                                                                          สวนท่ี 1  หนา 52 
 

6. กิจการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก  ใหกรรมการผูจัดการ  และกรรมการผูมีอํานาจลงนาม  มีอํานาจกระทํา
การแทนและผูกพันบริษัทฯ ไดในขอบเขตแหงอํานาจหนาที่ที่ระบุไวในขอ 1  เวนแตรายการที่
กรรมการผูจัดการและกรรมการผูมีอํานาจลงนามอาจมีความขัดแยง  มีสวนไดเสีย  หรือมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนกับ บริษัทฯ หรือบริษัทยอย  จะกระทําไดตอเม่ือไดรับมติที่ประชุมคณะกรรมการที่มี
กรรมการอิสระเขารวมประชุมดวยเทานั้น  เพื่อการนี้กรรมการผูจัดการ  และกรรมการผูมีอํานาจ     
ลงนาม  จะมอบอํานาจใหบุคคลใดกระทํากิจการเฉพาะอยางแทนก็ได 

7. เม่ือกรรมการผูจัดการไมอยู  หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  หากเปนงานประจําวันตามปกติ
โดยทั่วไปใหรองกรรมการผูจัดการ  เปนผูพิจารณาอนุมัติแทนตามความจําเปนและเหมาะสม  แลว
รายงาน  หรือเสนอกรรมการผูจัดการโดยตรงในภายหลัง  นอกเหนือจากนั้น  ใหเสนอตอประธาน
กรรมการเปนผูพิจารณาอนุมัติ  หรือในกรณีที่ตําแหนงกรรมการผูจัดการวางลง  และยังไมมีการ
แตงตั้งกรรมการผูจัดการคนใหม  ใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเปนผูแตงตั้ง      
ผูรักษาการแทน  โดยอาจจะคัดเลือกจากกรรมการหรือผูถือหุน  ทานใดทานหนึ่งก็ได  ซึ่งมีคุณสมบัติ  
และไมมีลักษณะตองหามตามขอบังคับของบริษัทฯ 

8. การอนุมัติรายการที่เกินวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด  จะตองเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ  เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามขอบังคับของบริษัทฯ  หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด 

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

  ทั้งนี้รายละเอียดประวัติกรรมการและผูบริหารตามเอกสารแนบ 1  

8.2   การสรรหากรรมการ และผูบริหาร   การคัดเลือกบุคคลที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
กรรมการและผูบริหาร  ดําเนินการดังนี้ 

องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ  ตามขอบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการของบริษัทฯ  
ไมนอยกวา 5 คน  และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด  ตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร 

       การสรรหากรรมการ วิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอรายช่ือเปนกรรมการ  มีดังนี้ 
1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  พิจารณาโครงสราง ขนาด และองคประกอบของ

คณะกรรมการ และกําหนดคณุสมบัติของกรรมการที่ตองการสรรหาทดแทนใหเหมาะสม โดยคํานึงถึง
ความรู ประสบการณและความเชี่ยวชาญของกรรมการโดยรวม  เพื่อใหมีองคประกอบและคุณสมบัติ
ตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวของ  

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนกําหนดวิธีการเสนอรายชื่อผูมีคุณสมบัติ  รวมถึง
วิธีการเสนอรายชื่อผูมีคุณสมบัติ เปนการลวงหนาจากผูถือหุนสวนนอย ซึ่งไดกําหนดใหมีชองทางให
ผูถือหุนสามารถเสนอชื่อผูมีคุณสมบัติ เปนการลวงหนาไดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 
สําหรับป พ.ศ. 2553 โดยมีการแจงใหผูถือหุนรับทราบผานชองทางการแจงขอมูลของ             
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ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, เว็บไซตนักลงทนุสัมพันธของบริษัทฯ และเว็บไซตนกัลงทุนอ่ืนๆ  
พรอมทั้งแสดงแบบฟอรมการเสนอชื่อผูมีคุณสมบตัิ บนเว็บไซตดวย 

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ดําเนินการสรรหาและพิจารณาผูที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการดํารงตําแหนงกรรมการ  

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาคัดเลือกผูที่เหมาะสมเปนกรรมการ และ
สรุปผลการสรรหา  และเสนอชื่อผูมีความเหมาะสมที่จะเปนกรรมการบริษัทฯ พรอมเหตุผลประกอบ
และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ ผานทางเลขานุการบริษัทฯ 

5. คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเหมาะสมตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทนนําเสนอ  เพื่อเสนอรายชื่อตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

การเลือกตั้งกรรมการในการประชุมสามัญประจําป 
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 

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 ฝายจัดการจะเปน 
ผูพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามระเบียบของการบริหารทรัพยากรบุคคล และรายงานให
คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ ยกเวนกรณีการแตงตั้งหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน จะตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบกอน 
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กรรมการที่เปนตัวแทนของผูถอืหุนรายใหญ   ณ วันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2553 บริษัทฯ มีกรรมการที่
เปนตัวแทนจากผูถือหุนรายใหญ จํานวน 2 ทาน  โดยเปนตัวแทนจาก บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากัด (มหาชน) 

8.3  คาตอบแทนกรรมการ และผูบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณา
ผลตอบแทนสําหรับกรรมการ และผูบริหาร โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและความรับผิดชอบของกรรมการ 
ผูบริหาร สภาพแวดลอม สภาวะเศรษฐกิจ และสอดคลองเปรียบเทียบไดกับบริษัทในธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน  
นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนไดนําเสนอนโยบายการกําหนดคาตอบแทน และ
หลักเกณฑการใหคาตอบแทนสําหรับกรรมการแตละตําแหนง เพื่อใหที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน พิจารณาและ
อนุมัติคาตอบแทนกรรมการเปนประจําทุกป อนึ่ง คาตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย ไดรับการ
อนุมัติคาตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนแลว 

 (ก)  คาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ  ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2553 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 29 
เมษายน 2553 มีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ แยกเปนรายละเอียดดังนี้ 

คาตอบแทนรายเดือน  (เทากับป 2552) ประกอบดวย 

• ประธานกรรมการ เดือนละ 15,000 บาท  

• กรรมการอิสระ และกรรมการ เดือนละ 10,000 บาท  

คาเบี้ยประชุม เฉพาะกรรมการที่มาประชุม อนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการ
ชุดยอย คณะกรรมการชุดยอยอาจมีมติ แสดงความประสงคไมขอรับเบี้ยประชุมสําหรับคร้ังนั้นๆ ได โดยข้ึนอยูกับ      
ดุลยพินิจ และมติของกรรมการชุดยอย 

• 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 

ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2553 มีมติอนุมัติคาบําเหน็จกรรมการสําหรับป พ.ศ. 2553 ในวงเงิน
รวมทั้งส้ินไมเกิน 4,000,000 บาท โดยมอบใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาจัดสรรตาม
ความเหมาะสม และแจงใหผูถือหุนรับทราบการจัดสรรในการประชุมผูถือหุนปถัดไป โดยที่ประชุมคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทนครั้งที่ 1/2554 เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 ไดมีมติจัดสรรบําเหน็จ
กรรมการสําหรับป พ.ศ. 2553 จํานวนรวมทั้งส้ิน 4,000,000 บาท ซึ่งเทากับวงเงินที่ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุม 
ผูถือหุน 
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คาตอบแทนกรรมการบริษัท ในตําแหนงกรรมการประจําป พ.ศ. 2553 รวมจํานวน 14 ทาน มีรายละเอียด
ดังนี ้

หมายเหตุ:    (1)   ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 4/2553 เม่ือวันพุธที ่10  พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 คณะกรรมการ
รับทราบการลาออกของ นายสุเมธ ดํารงชัยธรรม และมีมติแตงต้ัง นายสุวัฒน ดํารงชัยธรรม แทน  

 
 
 

(หนวย : บาท) 
คาตอบแทนประจําตําแหนงและ 

เบี้ยประชุมป พ.ศ. 2553 

รายชื่อคณะกรรมการ ตําแหนง คณะ
กรรม 

การบริษัท 

คณะ 
กรรม 
การ 
ตรวจ 
สอบ 

คณะ
กรรม 
การสรร
หาและ 
พิจารณา 
คาตอบ 
แทน 

เงินประจํา
ตําแหนง 

คา
บําเหน็จ 
(จายจริง) 
ป พ.ศ.  
2553 

รวม 

1. นายสมบูรณ  ชินสวนานนท  ประธานกรรมการ และกรรมการ
อิสระ 

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

2. นายสาโรช  ล้ําเลิศประเสริฐกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ , 
รองประธานกรรมการ และ
กรรมการอิสระ 

40,000 50,000 -  120,000 300,000 510,000 

3. นายประวิทย  ตันติวศินชัย กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ 

30,000 35,000 - 120,000 280,000 465,000 

4. นายคเชนทร  เบญจกุล กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ 

40,000 35,000  -  120,000 240,000 435,000 

5. นายไพรัช  สิฏฐกุล กรรมการอิสระ 40,000 - - 120,000 280,000 440,000 
6. นายวรสิทธ์ิ  โภคาชัยพัฒน กรรมการอิสระ 30,000 - 7,000 120,000 240,000 397,000 
7. นายวัฒนา  เชียงกูล กรรมการ  20,000 - - 120,000 240,000 380,000 
8. รศ.ยืน  ภูวรวรรณ กรรมการ 40,000 - -  120,000 240,000 400,000 
9. นายสุเมธ  ดํารงชัยธรรม (1) กรรมการ 40,000 - 7,000 103,333.30 240,000 390,333.30 
10. นายยงศักด์ิ  เอกปรัชญาสกุล กรรมการ 40,000 - - 120,000 240,000 400,000 
11. นายสุวัฒน  ดํารงชัยธรรม (1) กรรมการ  - - - 16,666.70 - 16,666.70 
12. นายทนง  โชติสรยุทธ กรรมการ, กรรมการผูจัดการ  

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

13. นายวิบูลยศักด์ิ  อุดมวนิช กรรมการ, รองกรรมการ
ผูจัดการ, กรรมการผูมีอํานาจลง
นาม และเลขานุการบริษัทฯ 

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

14. นายพงษศักด์ิ  ศิวะภัทรกําพล กรรมการ, รองกรรมการ
ผูจัดการ และกรรมการผูมี
อํานาจลงนาม 

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

รวม 520,000 120,000 24,000 1,620,000  3,420,000 5,704,000 
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                               สรุปเปรียบเทียบคาตอบแทนกรรมการ ป พ.ศ. 2553, ป พ.ศ. 2552 และป พ.ศ. 2551 
ป 2553 ป 2552  ป 2551 

คาตอบแทน จํานวน
ราย 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

จํานวนราย จํานวนเงิน 
(บาท) 

จํานวน
ราย 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

คาบําเหน็จ (จายจริง) 13 3,420,000 13 3,420,000 13 3,420,000 
คาตอบแทนกรรมการ 14 (3) 2,284,000 13 2,557,000 13 2,304,000 

รวม  5,704,000  5,977,000  5,724,000 
คาตอบแทนเฉลี่ยตอคน

ตอป 
 

   438,769 
 

   459,769 
 

  440,308 

วงเงินคาตอบแทน
คณะกรรมการไดรบั

อนุมัตจิากผูถือหุนกลุม
ธุรกิจบรกิาร(1) 

 

7,024,431 

 

N/A 

 

5,699,852 

คาตอบแทนเฉลี่ยใน
อุตสาหกรรมส่ือและ
ส่ิงพิมพตอคนตอป(2) 

 
N/A 

 
478,132 

 
N/A 

หมายเหตุ :    (1)  ขอมูลคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร คาเฉล่ียคาตอบแทนกรรมการในกลุมธุรกิจเดียวกนั สํารวจโดย     
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

(2) ขอมูลคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร คาเฉล่ียคาตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกัน สํารวจโดย 
ตลาด หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(3) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 4/2553 เม่ือวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 คณะกรรมการ
รับทราบการลาออกของนายสุเมธ ดํารงชัยธรรม และมีมติแตงต้ังนายสุวัฒน ดํารงชัยธรรม แทน 

(ข) คาตอบแทนผูบริหาร   

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะเปนผูประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ  
เพื่อนําไปใชในการพิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการ  ตามหลักเกณฑที่กําหนด ซึ่งผลการ
ประเมินกรรมการผูจัดการ  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จะเสนอใหคณะกรรมการไดพิจารณา
รับทราบและเห็นชอบอีกคร้ังหนึ่ง 

คาตอบแทนผูบริหารระดับสูง  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะกําหนดหลกัเกณฑ และ
โครงสรางคาตอบแทนผูบริหาร ซึ่งพิจารณาเปนไปตามหลกัการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด    
ทั้งยังสอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  และผลการบริหารงานของผูบริหารแตละทาน  โดยกรรมการ
ผูจัดการจะเปนผูพิจารณาความเหมาะสมในการกําหนดคาตอบแทนรายบุคคล  และการปรับอัตราเงินเดือน
ประจําปของผูบริหารระดับสูง  พรอมทั้งรายงานคาตอบแทนที่เหมาะสมตอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ  เพื่อรับทราบอีกคร้ัง 

คาตอบแทนกรรมการบริษัทที่เปนผูบริหาร  และผูบริหารของบริษัทฯ จํานวน 4 รายแรกตอจากกรรมการ
ผูจัดการ  และผูบริหารทุกรายที่อยูในลําดับข้ันเดียวกับผูบริหารรายที่ 4 รวมจํานวน 6 ทาน  (โดยไมรวม
ผูอํานวยการฝายการเงิน และผูอํานวยการฝายบัญชี) แสดงในตารางตอไปนี้ 
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ตารางแสดงคาตอบแทนของผูบริหารตามนิยามของ ก.ล.ต. จํานวน 6 ทาน (โดยไมรวมผูอํานวยการฝาย
การเงิน และผูอํานวยการฝายบัญชี)  

8.4  การกํากับดูแลกิจการ   บริษัทฯ ใหความสําคัญ  และจัดใหมีกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดีมา
โดยตลอดอยางตอเนื่อง  บริษัทฯ ไดปลูกฝงจิตสํานึกเร่ือง จริยธรรมธุรกิจในการปฏิบัติตอลูกคา  คูคา  คูแขงขัน  
สังคม  และเพื่อนพนักงานกนัเอง อยางมีคุณธรรม  การมีความโปรงใส  การเปนตัวอยางที่ดี  ความรับผิดชอบตอ
สังคม  ความซื่อสัตย  ความเทาเทียมกัน  สิทธิพึงมีพึงได  สิทธิของพนักงาน  กรรมการ  ผูถือหุน  คูคา  จน
กลายเปนวัฒนธรรมขององคกรที่แข็งแกรง  ซึ่งถือปฏิบัติมาตั้งแตเร่ิมกอตั้งบริษัทฯ เม่ือ 36 ปกอน  วา  “ซีเอ็ด   
จะดําเนินธุรกิจที่เอ้ืออํานวยตอการศึกษาหาความรู  ในสาขาที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศ จะดําเนินธุรกิจที่จะทํา
ให  “คนไทยเกงข้ึน” โดยพัฒนาข้ึนเปนธุรกิจที่ย่ังยืน  มีการเติบโตตอเนื่องที่สูงกวาคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรม  เปน
บริษัทตัวอยางที่ดี  สามารถสรางสรรคผลงานที่เปนประโยชนตอสวนรวม  และเปนที่ยอมรับในวงกวาง  พนักงานมี
ความสุข  และสามารถใหผลตอบแทนการลงทุนที่นาพึงพอใจในระยะยาว”   

ดังนั้น  วัฒนธรรมองคกรนี้ จึงเปนจุดแข็งของบริษัทฯ ที่จะชวยพัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดี  ใหประสบ
ความสําเร็จไดงายข้ึน  เร็วข้ึน  และเปนรูปธรรม  และเม่ือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดนําหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี 15 ขอ ซึ่งตอมาไดเปลี่ยนเปน 5 หมวด มาเผยแพรเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติสําหรับบริษทัจด
ทะเบียนนั้น  บริษัทฯ จึงสามารถปรับใชเพื่อสรางความสัมพันธกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไดโดยไมยากนัก 

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายในการไปดํารงตําแหนงที่บริษัทอ่ืน  และจํานวนบริษัท  ที่จะ
ดํารงตําแหนงของกรรมการ  กรรมการผูจัดการ  และผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ อยางชัดเจน  เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติหนาที่ในฐานะของกรรมการ  กรรมการผูจัดการ และผูบริหารระดับสูง ในการอุทิศและ
ทุมเทเวลาใหกับการปฏิบัติหนาที่ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ไมมีกรรมการบริษัทฯ ทานใดเขาไปดํารง
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเกินกวา 3 บริษัท 

คาตอบแทนทีเ่ปนตัวเงินประจําป พ.ศ. 2553 
รายการ 

จํานวนราย  จํานวนเงิน  
 (บาท)  

เงินเดือน 6 16,217,292 
โบนัส 6 6,671,915  
คาตอบแทนอื่น :    
- เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 6 809,603 
- อ่ืนๆ 6 756,000  

รวม 24,454,810 
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คณะกรรมการบริษัทฯ และผูบริหารระดับสูง  ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาความรู  และ
ประสบการณในการปฏิบัตหินาที่  โดยกรรมการบริษัท  สวนใหญประมาณรอยละ 77 ไดผานการอบรมหลักสูตร
จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  นอกจากนี้ ทุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม  
คณะกรรมการไดจัดใหมีเอกสารและขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบตัิหนาที่ของกรรมการใหม  ซึ่งรวมถึงขอมูล
แนะนําลักษณะธุรกิจ  และแนวทางการดําเนินธุรกิจ  

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดใหมีการจัดทําแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน  ของกรรมการผูจัดการ  
และผูบริหารระดับสูง  เพื่อเตรียมความพรอมอยางตอเนื่อง  กรณีที่กรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูงไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได 

ในป พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดใหจัดทํารายงานความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร 
เพื่อแสดงถึงความมุงม่ันและตั้งใจของคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานในการรวมเปนสวนหนึ่งของการ
ดําเนินธุรกิจเพื่อสังคม  

จากการที่บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ซึ่งความมุงม่ันในการ
ดําเนินธุรกิจอยางโปรงใสดังกลาวไดสงผลสะทอนในป พ.ศ. 2553 ดังนี้ 

• ไดรับรางวัลถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในประเภทธุรกิจ
ขนาดใหญ ที่นอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการบริหารธุรกิจ จัดการ
ประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คร้ังที่ 2 พ.ศ. 2553 โดยเปนบริษัทนอก SET50 
บริษัทเดียวใน 5 บริษัททั้งหมดที่ไดรับรางวัลในประเภทธุรกิจขนาดใหญ  

• ไดรับรางวัล Corporate Social Responsibility Awards 2010 (รางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเดนดาน 
CSR หรือการรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม) เม่ือวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 จากการจัด
ประกวดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมกับวารสารการเงินธนาคาร โดยซีเอ็ดเปนบริษทั
จดทะเบียนนอก SET100 รายเดียวที่ไดรับรางวัลนี้ติดตอกัน 2 ปซอน  

• ไดรับรางวัล Top Corporate Governance Report Awards 2010 (รางวัลรายงานบรรษัทภิบาล
ดีเดน) จากการจัดประกวดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมกับวารสารการเงินธนาคาร  
โดยซีเอ็ดเปนบริษัทจดทะเบียน ในกลุมอุตสาหกรรมบริการ หมวดส่ือและส่ิงพิมพรายเดียวใน 10 
บริษัทที่ไดรับรางวัลนี้ และไดรับรางวัลนี้ติดตอกัน 2 ปซอน    

• ไดรับการประกาศผลรายงานประเมินการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ในตลาด
หลักทรัพยฯ ประจําป พ.ศ. 2553, 2552 และ 2551 (Corporate Governance Report of thai 
Listed Companies 2010, 2009 and 2008) วาอยูในระดับ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาวติดตอกัน 3 ปซอน 
ซึ่งประเมินโดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD), ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย  และสํานักงาน ก.ล.ต. โดยซีเอ็ดเปนบริษทัเดียว ในกลุมอุตสาหกรรมบริการ (Service) หมวด
ธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพ ที่ไดรับการประเมินในระดับ  “ดีเลิศ” ติดตอกัน 3 ปซอน 

• ไดรับการประเมินจาก สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 
รวมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียน  และสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ในเร่ืองการจัดการประชุมใหญ
สามัญผูถือหุน (AGM)  ประจําป พ.ศ. 2553 อยูในเกณฑ “ดีเย่ียม และสมควรเปนตัวอยาง” ดวย
คะแนนเต็ม 100 คะแนน ติดตอกัน 4 ปซอน โดยบริษัทฯ เปน 1 ใน 63 บริษัท ที่ไดคะแนนเต็ม 100 
คะแนน ซึ่งมีบริษัทจดทะเบียนที่เขารวมโครงการทั้งส้ิน 479 บริษัท 
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• ไดรับการเสนอชื่อใหเปน 1 ใน 19 บริษัทของธุรกิจภาคเอกชนใหเขารวมพิจารณารางวัลองคกร
โปรงใส ซึ่งจัดการประกวดโดย คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 
เพื่อเปนการสนับสนนุและสงเสริมหนวยงาน/องคกร ใหมีคุณธรรม จริยธรรม ความโปรงใส และการ
บริหารการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งการตอตานการทุจริต  

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. 2553 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ไดทบทวน
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเปนฉบับแกไขฉบับที่ 8 นบัจากป พ.ศ. 2544 เปนตนมา โดยไดแกไขในประเด็น
ดังนี ้

1. ปรับประเภทหมวดหมูใหสอดคลองกับกรอบในการพิจารณาหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

2. ปรับปรุงขอมูลทั้ง 5 หมวด ใหมีความชัดเจนมากย่ิงข้ึน 
3. เพิ่มเติมหนาที่ของกรรมการที่จะตองรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย ใหเลขานุการ

บริษัทฯ พรอมกับที่กรรมการแจงใหสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ  ไวดังตอไปนี ้

1. คณะกรรมการ  ผูบริหาร  และพนักงานทุกคน  มุงม่ันที่จะนําหลกัการกํากับดูแลกิจการที่ดี  มาใชใน
การดําเนินกิจการ  และจัดโครงสรางการบริหาร  เพื่อใหเกิดความเชื่อมโยงที่ดีระหวาง  
คณะกรรมการ  ผูบริหาร  ผูถือหุน  และผูมีสวนไดเสีย 

2. ผูถือหุน  จะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน  และมีสิทธิในการเขาถึงขอมูลสารสนเทศ  และ      
มีชองทางในการสื่อสารกับบริษัทฯ ไดอยางชัดเจน 

3. คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดใหมีการอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนรายยอยในการเสนอเพิ่มวาระ
การประชุมลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุน  รวมถึงการกําหนดแนวปฏิบัตทิี่ชัดเจน 

4. คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดใหมีการเปดเผยสารสนเทศ  ทั้งในเร่ืองการเงิน  และเร่ืองที่มิใชเร่ือง
การเงินอยางเพียงพอ  เชื่อถือได  ทันเวลา  โปรงใส  เทาเทียม  เพื่อใหขอมูลแกผูถือหุน  และ    
นักลงทุน   

5. คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดใหมีหนวยงานที่สามารถสื่อสารกับผูถือหุน  นักลงทนุ  หนวยงาน 
กํากับดูแล  รวมถึงการใหขอมูลสารสนเทศทั่วไปแกผูสนใจ  และผูมีสวนไดเสีย 
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6. คณะกรรมการบริษัทฯ จะสงเสริมใหมีกระบวนการเสริมสรางความรวมมือระหวางบริษัทฯ กับ       
ผูมีสวนไดเสีย  พรอมทั้งกําหนดชองทางการสื่อสารระหวางกัน  

7. คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยอ่ืน  เพื่อพิจารณากลั่นกรองงานเฉพาะเรื่อง
ตามความเหมาะสม 

8. คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจ  กลยุทธ  เปาหมายทางการเงิน  
ความเส่ียง  แผนงาน  รวมทั้งควบคุมดูแลใหฝายจัดการดําเนินงานตามนโยบาย และแผนตามที่
กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ  

9. คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมใหจัดทําจริยธรรมธุรกิจเปนลายลักษณอักษร  
และสงเสริมใหกรรมการ  ผูบริหาร  และพนักงานทุกคน  ปฏบิัติตามแนวจริยธรรมที่ดี  

10. คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดใหมีการประเมินผลของตนเองเปนรายป  เพื่อสรางกรอบการตรวจสอบ
การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ  

11. คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดใหมีระบบคัดสรรบุคลากรที่จะเขามารับผิดชอบในตําแหนงบริหาร  โดย
มีกระบวนการสรรหาที่โปรงใส  เหมาะสม  

นอกจากนั้นตั้งแตป พ.ศ. 2552 บริษัทฯ ไดจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ ฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อให
นักลงทุนทั่วไปไดรับทราบขอมูลเพิ่มเติม สําหรับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี แนวปฏบิัติที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ 
ฉบับสมบูรณ สามารถดูไดจากเว็บไซตนกัลงทุนสัมพนัธ www.se-ed.com/ir 

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาทบทวน  ปรับปรุงเนื้อหาคูมือหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี  แนวปฏบิัติ  จริยธรรม  และนโยบายการดูแลส่ิงแวดลอมและสังคม ใหมีความสมบูรณ  และ
ถูกตองตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  และตามหลักเกณฑการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2549 ซึ่งแบงเปนหัวขอหลัก 5 หมวด ไดแก 

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดใหกรรมการไดทบทวนผลงาน  ปญหา  อุปสรรคตางๆ ในปที่ผานมา  โดยให
มีการประเมินผลตนเองของกรรมการ  ในภาพรวมของคณะกรรมการทั้งคณะ เพื่อนําผลการประเมินมาวิเคราะห
การปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ  และนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงตอไป  นอกจากนี้  คณะกรรมการบริษัทฯ ได
สงเสริมและสนับสนุนใหกรรมการไดมีการพัฒนาความรูตางๆ โดยใหกรรมการเขารับการอบรมกับสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  หรือหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ  เพื่อ
เพิ่มพูนความรูและไดแลกเปลี่ยนประสบการณกับกรรมการจากบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนกัถึงการสงเสริมการปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ  
ผูบริหาร  และพนักงานใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  ตามที่คณะกรรมการไดกําหนด  
คณะกรรมการจึงไดจัดใหมีการส่ือสารนโยบายบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณธุรกิจ  นโยบายการดูแลส่ิงแวดลอม
และสังคมใหผูบริหาร และพนักงานทุกระดับทราบอยางสมํ่าเสมอ โดยผานในหลายชองทาง ดังนี้ 
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• คูมือพนักงาน (โดยฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรจะจัดใหพนักงานลงนามรับทราบขอ
ปฏิบัติ ตามคูมือพนักงานดังกลาว) 

• 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 และขอมูลที่เพียงพอตอการพิจารณาใน   
แตละวาระกอนการประชุม 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  
ผลกระทบทั้งดานบวกและลบในแตละวาระ  หนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 รูปแบบตามที่กฎหมายกําหนด และรายชื่อ
ของกรรมการอิสระ พรอมทั้งคําแนะนําในการมอบฉันทะ เพื่อใหผูถือหุนสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะใหเขาประชุม
แทนได  และแจงเร่ืองจัดเตรียมอากรแสตมปไวใหบริการแกผูรับมอบฉันทะโดยไมคิดคาใชจาย  รวมทั้งแผนที่
แสดงสถานที่ประชุม  ใหผูถือหุนลวงหนามากกวา 14 วันกอนวันประชุม  ซึ่งเร่ิมปฏบิัติตั้งแตป พ.ศ. 2547      
เปนตนมา  และไดประกาศลงหนังสือพิมพรายวัน  ติดตอกันไมนอยกวา 3 วัน  และกอนวันประชุมไมนอยกวา    
3 วัน  เพื่อบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนเปนการลวงหนา  อนึ่งในการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป พ.ศ. 
2553 บริษัทฯ ไดนําขอมูลหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน และรายงานประจําป พ.ศ. 2552 เปดเผยในเว็บไซตของ
บริษัทฯ ลวงหนากอนการประชุม 30 วัน และสงหนังสือเชิญประชุมฯ ผานทางนายทะเบียน ลวงหนากอนการ
ประชุม 21 วัน 
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ผูถือหุน : สิทธิของผูถือหุนและการปฏิบัติอยางเทาเทียม 

การจัดการประชุมผูถือหุน 
สําหรับการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป พ.ศ. 2553 คณะกรรมการไดมอบหมายใหเลขานุการ 

บริษัทฯ ไดแจงใหผูถือหุน รับทราบผานทางชองทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเว็บไซตนักลงทุน
สัมพันธ ใหผูถือหุน  สามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม, รายชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการ  และสง
คําถามเปนการลวงหนาได คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดชวงเวลาการรับเร่ืองดังกลาว ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2553 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 โดยผานชองทางโดยตรงกับเลขานุการบริษัทฯ, หนวยงานนักลงทุน
สัมพันธ, กรรมการอิสระ  หรือผานทางเว็บไซต  โดยเปนการใหเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการลวงหนาอยางนอย 3 เดือน กอนวันส้ินสุดรอบปบัญชี อนึ่งไมมีผูถือหุนรายใดเสนอเพิ่มวาระการ
ประชุม  และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการ  สําหรับการสงคําถามเปนการลวงหนาบริษัทฯ ได
เปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามไดจนถึงวันประชุมสามัญผูถือหุน 

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนไดมอบหมายใหเลขานุการ
บริษัทฯ ทําหนังสือหารือกับหนวยงานกํากับดูแล และฝายพัฒนาธรรมาภิบาล ถึงขอขัดแยงระหวาง 
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย พ.ศ. 2551 มาตรา 89/28 ที่กําหนดสิทธิใหกับผูถือหุนซึ่งรวมตัว
กันไดไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ใหสามารถเสนอเรื่องที่จะบรรจุเปน
วาระการประชุมผูถือหุน แตตามแนวปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรับบริษัทจดทะเบียนป       
พ.ศ. 2549 ไดกําหนดสัดสวนการถือหุนของผูที่เสนอวาระไวไมควรเกินรอยละ 5 นั้น ทั้งนี้หนวยงานกํากับดูแล
ไดตอบขอหารือสรุปไดวา  การกําหนดสัดสวนการถือหุนของผูที่เสนอวาระข้ันต่ํานอยกวารอยละ 5 บริษัทฯ อาจ
ปฏิบัติไมถกูตองตามกฎหมาย แตในปจจุบันยังไมมีหนวยงานกํากับดูแลที่กําหนดเร่ืองนี้อยางชัดเจน แตหาก
บริษัทฯ ตองการใหหนวยงานที่กํากับดูแลเร่ืองบรรษัทภิบาลที่ดีพิจารณาวาบริษัทฯ มีแนวปฏิบัติทีด่ีตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองสิทธิของผูถือหุนนั้น ควรกําหนดสัดสวนการถือหุนของผูที่เสนอวาระข้ันต่ํานอยกวา
รอยละ 5  

อยางไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนไดพิจารณาแลว มี
มติใหบริษัทฯ ปฏิบัตติามขอกําหนดของกฎหมายอยางเครงครัด ถึงแมวาบริษัทฯ จะไมไดรับการประเมินจาก
หนวยงานกํากับดูแลเร่ืองบรรษัทภิบาลที่ดี ในเร่ืองสิทธิของผูถือหุน เกี่ยวกับการกําหนดสัดสวนการถือหุนของผูที่
เสนอวาระข้ันต่ํานอยกวารอยละ 5 

สําหรับการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป พ.ศ. 2554 คณะกรรมการไดมอบหมายใหเลขานุการ 
บริษัทฯ ไดแจงใหผูถือหุน รับทราบผานทางชองทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเว็บไซตนักลงทุน
สัมพันธ ใหผูถือหุนสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม, รายชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการ  และสง
คําถามเปนการลวงหนาได คณะกรรมการไดกําหนดชวงเวลาการรับเร่ืองตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 โดยผานชองทางโดยตรงกับเลขานุการบริษัทฯ, หนวยงานนักลงทุนสัมพนัธ, กรรมการ
อิสระ  หรือผานทางเว็บไซต  โดยเปนการใหเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
ลวงหนา     อยางนอย 3 เดือน กอนวันส้ินสุดรอบปบัญชี และบริษัทฯ ไดนําหลักเกณฑวิธีการตางๆ แสดงบน
เว็บไซตนกัลงทุนสัมพนัธตั้งแตวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 เปนตนมา อนึ่งไมมีผูถือหุนรายใดเสนอเพิ่มวาระ
การประชุม  และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการ  สําหรับการสงคําถามเปนการลวงหนาบริษัทฯ 
ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามไดจนถึงวันประชุมสามัญผูถือหุน 
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การจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน 
ในการจัดการประชุมผูถือหุน  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูถือหุน  โดยเร่ิมการ

จัดสงหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม วัตถุประสงคและเหตุผล พรอมความเห็นของ
คณะกรรมการ  รายละเอียดของเร่ืองเพื่อพิจารณาเหตุผลความจําเปน  ผลกระทบทั้งดานบวกและลบในแตละวาระ  
หนังสือมอบฉันทะ  และรายชื่อของกรรมการอิสระ พรอมทั้งคําแนะนําในการมอบฉันทะ เพื่อใหผูถือหุนสามารถ
เลือกที่จะมอบฉันทะใหเขาประชุมแทนได  รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุม  ใหผูถือหุนลวงหนามากกวา 21 วัน
กอนวันประชุม  ซึ่งเร่ิมปฏบิัติตั้งแตป พ.ศ. 2547  เปนตนมา  และไดประกาศลงหนังสือพิมพรายวัน  ติดตอกันไม
นอยกวา 3 วัน  และกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน  เพื่อบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนเปนการลวงหนา  อนึ่งใน
การประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป พ.ศ. 2553 บริษัทฯ ไดนําขอมูลหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนและรายงาน
ประจําป พ.ศ. 2553 เปดเผยในเว็บไซตของบริษัทฯ ลวงหนากอนการประชุมมากกวา 30 วัน และสงหนังสือเชิญ
ประชุมฯ ผานทางนายทะเบียน ลวงหนากอนการประชุม 21 วัน 

วันประชุมผูถือหุนและการดําเนินการประชุม 
บริษัทฯ ไดพยายามปรับปรุงกระบวนการจัดการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ใหมีความเหมาะสมอยาง

ตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางย่ิงหลังจากป พ.ศ. 2548 เปนตนมา โดยยึดหลักที่จะใหผูถือหุนทุกรายไดมีโอกาสได 
รับทราบ 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 พรอมทั้งจัดพิมพบัตรลงคะแนนใน  
แตละวาระใหแกผูถือหุน 

บริษัทฯ จัดใหมีเจาหนาที่ในการอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนในการขอรับขอมูลสารสนเทศ และตอบ
คําถามตางๆ นอกจากนั้นยังจัดใหมีการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมสําหรับผูถือหุนที่มารวมประชุมดวย 

สําหรับผูถือหุนที่ไมสะดวกเขารวมประชุมใหญสามัญผูถือหุนดวยตนเอง บริษัทฯ ไดเสนอใหผูถือหุน
สามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ อยางนอย 1 ทาน หรือมอบฉันทะใหกรรมการผูจัดการ หรือ เลขานุการ
บริษัทฯ เขาประชุมและลงคะแนนเสียงแทน โดยในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป พ.ศ. 2553 มีจํานวนผู
ถือหุนมอบฉันทะดังนี ้

• ผูถือหุนจํานวน 1 ราย มอบอํานาจใหคุณสมบูรณ  ชินสวนานนท  ประธานกรรมการและกรรมการ
อิสระ 

• ผูถือหุนจํานวน 3 ราย มอบอํานาจใหคุณสาโรช  ล้ําเลิศประเสริฐกุล ประธานกรรมการตรวจสอบและ
รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ  

• ผูถือหุนจํานวน 1 ราย มอบอํานาจใหคุณประวิทย  ตันติวศินชัย กรรมการตรวจสอบและกรรมการ
อิสระ 



บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                                        

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2553 (แบบ 56-1)                                                                          สวนท่ี 1  หนา 64 
 

• ผูถือหุนจํานวน 2 ราย มอบอํานาจใหคุณคเชนทร  เบญจกุล  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

•  ผูถือหุนจํานวน 13 ราย มอบอํานาจใหคุณวรสิทธ์ิ  โภคาชัยพัฒน กรรมการอิสระ 

• ผูถือหุนจํานวน 36 ราย มอบอํานาจใหคุณวิบูลยศักดิ์  อุดมวนิช  กรรมการ รองกรรมการผูจัดการ 
และเลขานุการบริษัทฯ 

กอนการประชุม  บริษัทฯ ไดเปดวีดีทัศนแนะนํา ประวัติความเปนมาของบริษัทฯ ผลการดําเนินงานสรุปใน 
รอบป เพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบขอมูลโดยสรุปกอนการประชุมผูถือหุน  เม่ือเร่ิมการประชุมทุกคร้ัง  ประธาน
กรรมการจะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน  โดยบริษัทฯ ไดแสดงข้ันตอนการนบัคะแนน  และแสดงการ
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 หรือมากกวานั้น 

คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญในการเขารวมประชุมใหญสามัญผูถือหุน เพื่อตอบขอซักถามและ  
รับฟง โดยในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนป พ.ศ.2553 มีกรรมการเขารวมประชุมครบทั้งคณะจํานวน 13 ทาน 
ซึ่งรวมถึงผูบริหารระดับสูงดานบัญชี การเงิน ตรวจสอบภายใน ผูสอบบัญชี และที่ปรึกษาดานกฎหมาย เพื่อตอบ
ขอซักถามในประเด็นตางๆ ของผูถือหุน 

วาระการประชุมผูถือหุนที่สําคัญ  ไดแก 

• การรายงานผลการดําเนินงาน : บริษัทฯ ไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทฯ เกี่ยวกับ 
กําไร รายได คาใชจาย และสรุปผลการดําเนินงานในรูปกราฟ 

• การแตงตั้งคณะกรรมการ : บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเลือกกรรมการเปนรายบุคคล  โดยไดให
รายละเอียดประวัติ, การศึกษา และการทํางาน และเปดโอกาสใหผูถือหุนไดรับทราบวิสัยทัศนของแตละทาน
กอนการลงคะแนน  ในกรณีที่เปนกรรมการเดิม จะใหขอมูลการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อยาง
ครบถวนดวย 

• การแตงตั้งผูสอบบญัชี : บริษัทฯ ไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผูสอบบัญชี  สํานักงานสอบบญัชี  
คาตอบแทน  เหตุผลของการคัดเลือกผูสอบบัญชี  คุณภาพของการปฏิบัติงานในชวงปที่ผานมา  และ
ความสัมพันธกับบริษัทฯ  

• การจัดสรรกําไร :  บริษัทฯ ไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกําไรและเงินทุนสํารอง  จํานวนเงินปนผล  
ซึ่งเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ  และวันปดสมุดทะเบียนเพื่อกําหนดสิทธิในการรับ    
เงินปนผล 



บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                                        

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2553 (แบบ 56-1)                                                                          สวนท่ี 1  หนา 65 
 

• คาตอบแทนกรรมการ :  บริษัทฯ ไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนเงินคาตอบแทนที่เสนอ  ซึ่งเปนไปตาม
นโยบายและเงื่อนไขของคาตอบแทนกรรมการ  ที่ไดผานการพิจารณากลั่นกรอง  โดยคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน 

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 

ภายหลังจากการประชุมแลวเสร็จ คณะกรรมการไดเปดโอกาสใหผูถือหุน นักวิเคราะห และนักลงทนุทั่วไป 
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
ชวงเวลารับเร่ืองตั้งแตเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม สําหรับป พ.ศ. 2553 โดยผานชองทางโดยตรงกับ
เลขานุการบริษัทฯ, หนวยงานนักลงทุนสัมพนัธ, กรรมการอิสระ  หรือผานทางเว็บไซต  โดยใหเสนอวาระการ
ประชุม และเสนอชื่อบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการ ลวงหนาอยางนอย 3 เดือน กอนวันส้ินสุดรอบปบัญชี 
ซึ่งไดเปดเผยหลักเกณฑในการพิจารณา บนเว็บไซตนักลงทนุสัมพันธของบริษัท ทั้งนี้เลขานุการบริษัทฯ จะ
เสนอชื่อบุคคลตามที่ผูถือหุนเสนอใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเพื่อพิจารณาคุณสมบัติ 
และนําเสนอคณะกรรมการบริษัท และทีป่ระชุมผูถือหุนตอไป  โดยคณะกรรมการบริษัท จะเปนผูพิจารณา
ความเหมาะสมของการบรรจุหรือไมบรรจุระเบียบวาระการประชุมตามที่ผูถือหุนเสนอตามหลักเกณฑที่
กําหนด โดยการเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการ และเสนอวาระ
การประชุมเปนการลวงหนา ไดปฏิบัติมาตั้งแตป พ.ศ. 2549 
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2.   คณะกรรมการบริษัท  เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระอยางนอยจํานวน 1 ทาน เพื่อเปนทางเลือกในการมอบ
ฉันทะใหกับผูถือหุนในหนังสือมอบฉันทะเพื่อใชสิทธิในการเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในแตวาระ  
โดยในการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอรายชื่อของกรรมการ
อิสระจํานวน 6 ทาน  

3.   คณะกรรมการบริษัท  ดําเนินการประชุมผูถือหุนตามลําดับวาระที่ไดแจงไวในหนังสือเชิญประชุม และไมเพิ่ม
วาระในที่ประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา ทั้งนี้เพื่อใหผูถือหุนไดมีโอกาสศึกษาขอมูล
ประกอบการพิจารณาวาระตางๆ อยางเพียงพอและเหมาะสม 

4. คณะกรรมการบริษัทฯ จัดใหมีบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับทุกวาระ โดยบริษัทฯ ไดนําระบบบารโคดเขามาใช
ในการบันทึกและแสดงผลการลงคะแนนดังกลาวตั้งแตป พ.ศ. 2549 พรอมทั้งจัดใหมีเจาหนาที่คอยอํานวย
ความสะดวกในการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในหองประชุม ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงกรณีที่        
ผูถือหุนไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ยกเวนกรณีการเลือกตั้งกรรมการจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในทุกกรณี
ทั้งเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง และภายหลังเสร็จส้ินการประชุม เจาหนาที่จะเก็บบัตรลงคะแนน
เสียงสําหรับทุกวาระ  นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดใหมีที่ปรึกษาทางกฎหมายทําหนาที่พยานใน
การตรวจนับคะแนน เพื่อความโปรงใส 

5.   คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายใหเลขานุการบริษัทฯ จัดทําและบันทึกรายงานการประชุมอยางถูกตอง 
ครบถวน และเผยแพรรายงานการประชุมใหผูถือหุนทุกรายรับทราบผานทางเว็บไซตนักลงทนุสัมพันธ และ
บริษัทฯ ไดจัดสงรายงานตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หลังการประชุมเสร็จส้ินไมเกิน 14 วัน 
นอกจากนั้นบริษัทฯ เผยแพรภาพและเสียงของการจัดประชุมผูถือหุนบนเว็บไซตนกัลงทุนสัมพนัธเพื่อให      
ผูถือหุนที่สนใจสามารถรับชมยอนหลังได 

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 ้
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รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการบริษัทฯ ไดดูแลอยางรอบคอบเม่ือ
เกิดรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน และรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยกําหนดเปนนโยบายและ
ข้ันตอนการอนุมัติรายการไวเปนลายลักษณอักษร   นอกจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทฯ  เกี่ยวกับรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน  และรายการที่เกี่ยวโยงกันอยาง
สมํ่าเสมอ  และคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบทุกคร้ัง  รวมทั้งมีการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพย  โดยกําหนดราคาและเงื่อนไขเสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก  
(Arm’s Length Basis)  และไดเปดเผยรายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญจะเปดเผยรายละเอียด  มูลคารายการ  
คูสัญญา  เหตุผล / ความจําเปน  ในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป    

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนไดมอบหมายใหเลขานุการ
บริษัทฯ ทําหนังสือหารือกับหนวยงานกํากับดูแล และฝายพัฒนาธรรมาภิบาล ถึงขอขัดแยงระหวาง 
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย พ.ศ. 2551 มาตรา 89/28 ที่กําหนดสิทธิใหกับผูถือหุนซึ่งรวมตัว
กันไดไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ใหสามารถเสนอเรื่องที่จะบรรจุเปน
วาระการประชุมผูถือหุน แตตามแนวปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรับบริษัทจดทะเบียนป พ.ศ. 
2549 ไดกําหนดสัดสวนการถือหุนของผูที่เสนอวาระไว ไมควรเกินรอยละ 5 นั้น ทั้งนี้หนวยงานกํากับดแูลได
ตอบขอหารือสรุปไดวา การกําหนดสัดสวนการถือหุนของผูที่เสนอวาระข้ันต่ํานอยกวารอยละ 5 บริษัทฯ อาจ
ปฏิบัติไมถกูตองตามกฎหมาย แตในปจจุบันยังไมมีหนวยงานกํากับดูแลที่กําหนดเร่ืองนี้อยางชัดเจน แตหาก
บริษัทฯ ตองการใหหนวยงานที่กํากับดูแลเร่ืองบรรษัทภิบาลที่ดีพิจารณาวาบริษัทฯ มีแนวปฏิบัติทีด่ีตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองสิทธิของผูถือหุนนั้น ควรกําหนดสัดสวนการถือหุนของผูที่เสนอวาระข้ันต่ํานอยกวา
รอยละ 5 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวาระใดที่กรรมการมีสวนไดสวนเสีย  ประธานกรรมการจะขอความ
รวมมือใหกรรมการปฏิบัติตามนโยบาย  โดยขอใหกรรมการแจงตอที่ประชุมเพื่อรับทราบ  และงดออกเสียงหรือ
ความเห็นใดๆ ในวาระนั้นๆ  

การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน  บริษัทฯ ไดกําหนดเปนนโยบาย และข้ันตอนเปนลายลักษณอักษร ใน
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี และคูมือกรรมการบริษัทฯ  ซึ่งไดแจงตอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ  และที่ประชุมผูบริหาร ใหทราบถึงประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่
กําหนดให ผูบริหาร  (ซึ่งรวมถึงคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ) รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย  
ตอสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย และใหแจงใหเลขานุการ
บริษัทฯ ทราบเพื่อแจงใหกรรมการและผูที่เกี่ยวของรับทราบตอไป นอกจากนั้นยังไดแจงบทลงโทษหากมีการ    
ฝาฝนหรือไมปฏบิัติตามขอกําหนดดังกลาว 

บริษัทฯ ไดกําหนดเปนนโยบาย ในแนวปฏบิัติเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณของ
คณะกรรมการ  ผูบริหารและพนักงาน ตลอดจนขอบังคับพนักงานที่เกี่ยวกับการกําหนดไมใหนําเอกสารหรือ   
ขอมูลของบริษัทฯ ไปใชเพื่อประโยชนสวนตัว  หรือนําออกนอกบริษัทฯ กอนไดรับอนุญาต  รวมทั้งหามนําขอมูล
งบการเงินหรือขอมูลอ่ืนที่รับทราบ เปดเผยแกบุคคลภายนอกหรือผูที่มิไดมีสวนเกี่ยวของ  และหามทําการซื้อขาย
หลักทรัพยในชวง 1 เดือน  กอนที่ขอมูลงบการเงินหรือขอมูลอ่ืนจะเผยแพรตอสาธารณชน  การไมปฏิบัติตาม
ขอกําหนดดังกลาวถือเปนการกระทําผิดวินัยของบริษัทฯ หากผูบริหารหรือพนักงานที่ไดลวงรูขอมูลภายในที่สําคัญ
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คนใดกระทําผิดวินัย  จะไดรับโทษตั้งแตการตักเตือน  การตัดคาจาง การพักงานโดยไมไดรับคาจาง  จนถึงการ
เลิกจาง  

ในป พ.ศ. 2553 กรรมการ และผูบริหาร ไดรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงานกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ตามมาตรา 59 ทุกคร้ัง และไดแจงใหเลขานุการบริษัทฯ ทราบ  

บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม  ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสีย

ภายใน  ไดแก  พนักงานและผูบริหารของบริษัทฯ หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก  ไดแก  คูคา  คูแขง  นักเขียน     
ผูแปล  เจาหนาที่ภาครัฐ  และหนวยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ  เนื่องจากบริษัทฯ ไดตระหนักถึงแรงสนบัสนนุจากผูมี
สวนไดเสียตางๆ ซึ่งจะสรางความสามารถในการแขงขัน  และสรางกําไรใหแกบริษัทฯ  ซึ่งถือวาเปนการสราง
ความสําเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ ได  โดยบริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางการปฏบิัติเปนลายลักษณอักษร ไวใน
นโยบายการกํากับดูแลกิจการวา  คณะกรรมการบริษัทฯ จะสงเสริมใหมีกระบวนการเสริมสรางความรวมมือ
ระหวางบริษัทฯ กับผูมีสวนไดเสีย และจัดใหพนักงานทุกคน และพนักงานที่เขามาทํางานใหมมีการลงนาม
รับทราบแนวปฏบิัติ / กฎระเบียบในการดําเนินธุรกิจขององคกรวาดวยคูมือจรรยาบรรณ / จริยธรรมทางธุรกิจที่
องคกรจัดทําข้ึน  พรอมทั้งกําหนดชองทางการสื่อสารระหวางกัน นอกจากนั้น บริษัทฯ จะดูแลผูมีสวนไดเสียตาม
สิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ไมกระทําการใดๆ ที่เปนการละเมิดสิทธิของผูมีสวนไดเสีย สรุปไดดังนี ้

ผูมีสวนไดเสีย นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 
ผูถือหุน  บริษัทฯ มุงม่ันที่จะดําเนินธุรกิจอยางซื่อสัตย  ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได  โดยยึดม่ันจะพัฒนา 

บริษัทฯ ใหเปนธุรกิจที่ยั่งยืน  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 

ในป พ.ศ. 2553 ไดมีการพิจารณารางนโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทํางาน, นโยบาย
การเคารพในสิทธิมนุษยชน, นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น และนโยบายการไมลวงละเมิดทรัพยสินทาง
ปญญา และนโยบายอ่ืนที่คํานึงถึงการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย เพื่อใหเกิดความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติที่ดี 
ตลอดจนเปนการสนับสนุนใหเกิดการดําเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรม ถูกตอง โปรงใส และอยางเหมาะสม 
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นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ ยังไดกําหนดชองทางสําหรับการส่ือสารกับกรรมการอิสระทางไปรษณีย 
หรืออีเมล เพื่อใหเกิดชองทางการแจงขอมูล และคําแนะนําตางๆ เพื่อส่ังการใหมีการตรวจสอบขอมูลตาม
กระบวนการ 

สําหรับการรองเรียนแจงเบาะแส  ที่เกี่ยวของกับการทําผิดกฎหมาย  ความถูกตองของรายงานทาง 
การเงิน  ระบบควบคุมภายในที่บกพรองหรือการผิดจรรยาบรรณของผูบริหาร และพนักงาน สามารถรองเรียนไดที่   

จดหมายลงทะเบียน  กรรมการอิสระ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 1858/87-90  
อาคารเนชั่นทาวเวอร ชั้น 19 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260  

อีเมล   id@se-ed.com   

   โดยกรรมการจะเก็บขอมูลผูแจงเบาะแสเปนความลับ โดยขอมูลการรองเรียนตางๆ กรรมการอิสระ สามารถ
รายงานตอประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัทฯ ไดโดยตรง 

ในป พ.ศ. 2553  ไมมีผูมีสวนไดเสียรายใด  แจงขอมูลผานทางชองทางส่ือสารกับกรรมการอิสระ  และ
กรรมการตรวจสอบ  อยางไรก็ตาม  บริษัทฯ จะประชาสัมพันธใหผูมีสวนไดเสียทุกฝายไดรับทราบชองทางส่ือสาร
กับกรรมการอิสระเพิ่มมากข้ึน  

นโยบายในการดูแลส่ิงแวดลอมและสังคม ดูหัวขอ 8.7 กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร  

การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปนบริษัทตัวอยางที่ดี  ดําเนินงานดวยความโปรงใส ตรวจสอบได มี

การเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอแกผูเกี่ยวของทุกฝาย พรอมทั้งดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง นาเชื่อถือ
ครบถวน และทันเวลา และทุกฝายสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางเทาเทียมกัน  

คณะกรรมการบริษัทฯ  ไดเปดเผยบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอย 
และจํานวนคร้ังที่กรรมการแตละคนเขารวมการประชุมไวภายใตหัวขอ 8. การจัดการ โดยมีรายงานของประธาน
คณะกรรมการชุดยอย รายงานการปฏิบัติหนาที่ภายใตรายงานของคณะกรรมการชุดยอย และเปดเผยนโยบายการ
จายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูงไวภายใตหัวขอคาตอบแทนกรรมการ 

รายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ   คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯ  
และสารสนเทศทางการเงิน  ที่ปรากฏในรายงานประจําป  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
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ระบบควบคุมภายใน  และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเร่ืองนี้  ปรากฏในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปแลว 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวา  ระบบควบคุมภายในของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
โดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ  และสามารถสรางความเชื่อม่ันอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินของ  
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 

ความสัมพันธกับผูลงทุน   คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีวา  ขอมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับเร่ือง
การเงินและที่ไมใชเร่ืองการเงิน  ลวนมีผลตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุน  และผูที่มีสวนไดเสียของบริษัทฯ 
จึงไดกําชับใหฝายบริหารดําเนินการในเร่ืองที่เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลที่ครบถวน  ตรงตอความเปนจริง  เชื่อถือ
ได  สมํ่าเสมอ  ทันเวลา  และเทาเทียม ซึ่งฝายบริหารของบริษัทฯ ไดใหความสําคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด  

ในการเปดเผยขอมูลที่สําคัญของบริษัทฯ ทั้งรายงานทางการเงิน และขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงิน   
บริษัทฯ  ไดเผยแพรตามชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  นอกจากนั้น บริษทัฯ ยังไดเผยแพรใน
เว็บไซตนกัลงทุนสัมพนัธของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เชน ขอมูลเบื้องตนบริษัทฯ, รายงาน
ประจําป, แบบแสดงรายการขอมูลประจําป, อัตราสวนทางการเงิน, ประวัติการจายเงินปนผล, ขอมูลการนําเสนอ
แกผูถือหุน และนกัลงทุนตางๆ และขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงิน เชน นโยบายการกํากับดูแลกิจการ ขาว
ประชาสัมพันธตางๆ อันดับหนังสือขายดีประจําสัปดาห อันดับหนังสือขายดี 100 อันดับ ซึ่งเปนขอมูลการขาย
หนังสือของวันกอนหนา เปนตน ซึ่งขอมูลเหลานี้มีการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยางสมํ่าเสมอ   

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดตั้งหนวยงานดานนักลงทุนสัมพนัธ  เพื่อทําหนาที่ติดตอส่ือสารกับผูลงทุน  
สถาบัน  ผูถือหุน รวมทั้งนักวิเคราะห  และภาครัฐที่เกี่ยวของ  ซึ่งผูลงทุนสามารถติดตอขอทราบขอมูลบริษัทฯ 
หรือตองการสอบถาม  ไดที่คุณคนึงนุช ทองประหยัด โทร. 02-739-8000 กด 8, 0-2739-8691               
โทรสาร 0-2739-8699 หรือที่ อีเมล  ir@se-ed.com  และที่เว็บไซต www.se-ed.com/ir   นอกจากนี้หนวยงานนกั
ลงทุนสัมพันธ ยังเปนสมาชิกชมรมนักลงทุนสัมพนัธแหงประเทศไทย (Thai IR Club) มาตั้งแตป พ.ศ. 2549 

ในป พ.ศ. 2553 บริษัทฯ มีการนําเสนอผลการดําเนินงาน  ขอมูลทางการเงิน  ขอมูลที่ไมใชทางการเงินแก  
นักวิเคราะห  นักลงทุน  ผูถือหุน  โดยผานทางอีเมล และโทรศัพท  รวมถึงการเขารวมกิจกรรมกับตลาด
หลักทรัพยฯ อยางสมํ่าเสมอ สรุปไดดังตอไปนี ้

• นักลงทุนสถาบนัใน / ตางประเทศ พบผูบริหาร  23 คร้ัง 

• การประชุมทางโทรศัพท / ตอบคําถามทางโทรศัพท  46 คร้ัง 

• ตอบคําถามทางอีเมล 35 คร้ัง 

• การเดินทางไปพบผูถือหุนและนกัลงทุน / บริษทัจดทะเบียนพบ
นักลงทุน  

 1 คร้ัง 

นอกจากนี้หนวยงานนกัลงทุนสัมพนัธ ไดกําหนดระยะเวลางดการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกับผล
ประกอบการของบริษัทฯ แกผูถือหุน นักลงทนุและนกัวิเคราะห กอนวันที่บริษัทฯ จะรายงานผลประกอบการ   
รายไตรมาสตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนเวลา 7 วัน 
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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. 2553 หนวยงานนักลงทุนสัมพันธ ไดเปดโอกาสใหเจาหนาที่หนวยงานนักลงทุนสัมพนัธบริษัท
จดทะเบียนอ่ืน  ไดเขารวมสังเกตการณการปฏิบัติงานการจัดการประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ โดยมีการตอบขอ
ซักถาม และแลกเปลี่ยนประสบการณในการจัดการประชุมผูถือหุน  เนื่องจากบริษัทไดรับการประเมิน ในเร่ืองการ
จัดการประชุมใหญสามัญผูถือหุน (AGM)  ประจําป พ.ศ. 2553 อยูในเกณฑ “ดีเย่ียม และ สมควรเปนตัวอยาง” 
ดวยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ติดตอกัน 4 ปซอน ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงคจะแบงปนประสบการณ และสงเสริมให
บริษัทจดทะเบียนอ่ืนในขนาดกลาง ขนาดยอม และบริษัทจดทะเบียน MAI ไดรวมกันพัฒนาการจัดการประชุมผู
ถือหุนใหอยูในเกณฑที่ดี ตลอดจนสงเสริมใหบริษัทจดทะเบียนอ่ืนไดปฏิบัติตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี  

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  และถูกตองตาม     
กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับตางๆ ของหนวยงานที่กํากับดูแล  และหนวยงานทางราชการที่เกี่ยวของ  และตามมติของ
ที่ประชุมผูถือหุน  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     
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ในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ  จะยึดหลักความซื่อสัตยสุจริต  ตรงไปตรงมา  โดยอยูภายใตขอ
กฎหมาย  ขอกําหนด  ขอบังคับของบริษัทฯ โดยยึดถือหลักการนี้  ในการกระทําในทุกกิจการ  การตัดสินใจ  และ
การทําธุรกรรมตางๆ จะดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตยเปนที่ตั้งม่ัน 

คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูพิจารณาการกําหนดและแยกบทบาทหนาที่  และความรับผิดชอบระหวาง
คณะกรรมการ  และฝายจัดการอยางชัดเจน  ดังรายละเอียดในขอ 8.1  โครงสรางการจัดการ รวมทั้งมีการส่ือสาร
บทบาท หนาที่  และความรับผิดชอบดังกลาวตอกรรมการ  ฝายจัดการ  และพนักงานของบริษัทฯ อยางสมํ่าเสมอ 

นโยบายการไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการและผูบริหาร 
ในป พ.ศ. 2550 คณะกรรมการตรวจสอบไดทบทวนหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเปนฉบับแกไขฉบับที่ 

5 นับจากป พ.ศ. 2544 เปนตนมา เสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณากําหนดนโยบายการไปดํารง
ตําแหนงในบริษัทอ่ืนที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ จํานวนไมเกิน 5 บริษัท และในป พ.ศ. 2553 ได
มีการพิจารณาเสนอใหแกไข นโยบายการไปดํารงตําแหนงในบริษัทอ่ืนที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย เปนจํานวนไมเกนิ 3 บริษัท เพื่อใหสอดคลองกับขอแนะนําของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดให กรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูง สามารถรับตําแหนง
กรรมการที่บริษัทอ่ืนไดตามความจําเปน และไมทําใหมีผลกระทบตอหนาที่และความรับผิดชอบของบริษัทฯ โดย
ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือผูมีอํานาจอนุมัติกอน  

คณะกรรมการบริษัทฯ ไมไดกําหนดจํานวนวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ และกรรมการอิสระ
เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเชื่อวาความเชี่ยวชาญในธุรกิจหนังสือ และเร่ืองตางๆ ไมไดข้ึนอยู
กับจํานวนวาระการดํารงตําแหนง หากแตกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความสามารถและอุทิศเวลาใหกับบริษัทฯ ได
อยางเต็มความสามารถที่จะกําหนดนโยบาย กลยุทธ วิสัยทัศน และการใหคําปรึกษาในการดําเนินธุรกิจตางๆ โดย
การตัดสินใจในการคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ เปนสิทธิของผูถือหุนที่จะคัดเลือกบคุคลเขา
ทําหนาที่แทนตน 

การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร  คณะกรรมการบริษัทฯ มีจํานวน 13 ทาน  ประกอบดวย 
• กรรมการที่เปนผูบริหาร     จํานวน 3   ทาน 
• กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารและไมไดเปนกรรมการอิสระ   จํานวน 4   ทาน 
• กรรมการที่เปนอิสระ        จํานวน 6   ทาน 

ดังนั้น  บริษัทฯ มีกรรมการที่เปนอิสระทั้งหมด 6 ทาน  คิดเปนรอยละ 46.15 ของกรรมการทั้งคณะ  ซึ่ง
นอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ แตเนื่องจากนิยามของกรรมการอิสระของบริษัทฯ เขมกวากรอบข้ันต่ําของ
นิยามที่ประกาศโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ดังนั้น ผูมีสวนไดเสียจึงม่ันใจไดวากรรมการสามารถปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนของผูถือหุนได
อยางเปนอิสระ  ซึ่งจะทําใหเกิดการถวงดุลและการสอบทานการบริหารงานของกรรมการ 

ทั้งนี้  คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาที่รับผดิชอบในการปฏิบัตหินาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค  
และขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุน  ดวยความซื่อสัตยสุจริต  และระมัดระวัง  รักษา
ผลประโยชนของบริษัทฯ โดยกรรมการบริษัทฯ มีวาระการดํารงตําแหนงที่แนนอน  ซึ่งตามขอบังคับของบริษัทฯ 
กําหนดไววา  ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง  ใหกรรมการจํานวน 1 ใน 3  ออกจากตําแหนง  โดยให
กรรมการที่ดํารงตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง  
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คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณากําหนดนิยาม  “กรรมการอิสระ” ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
คร้ังที่ 3/2552 ซึ่งเขมกวากรอบข้ันต่ําของนิยามกรรมการอิสระ  ที่ประกาศโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ดังตอไปนี ้

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท
รวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระ     
ราย นั้นๆ 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 รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปน   
ผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจของบริษัท
ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว
มาแลวไมนอยกวา 2 ป 

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความ
ขัดแยง และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของ
สํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษทัใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลหรืออาจมี
ความขัดแยงสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ 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” ซึ่งเขมกวากรอบข้ันต่ําของสํานักงาน 
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพียงพอที่กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีความเปนอิสระอยางแทจริง
เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัทฯ 
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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 

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 เพื่อให 
ผูถือหุนไดรับทราบในรายงานประจําป  

ปจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดยอยจํานวน 2 คณะ ประกอบดวย 
1. คณะกรรมการตรวจสอบ 
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อ หนาที่ความรับผิดชอบ อยูในหัวขอ 8.1 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   
ใหเปนไปตามเปาหมาย  และแผนธุรกิจที่กําหนดไว  อยางมีประสิทธิภาพ  และมีประสิทธิผล  และถูกตองตาม  
กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับตางๆ ของหนวยงานที่กํากับดูแล  และหนวยงานทางราชการที่เกี่ยวของ  และตามมติของ
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ที่ประชุมผูถือหุน  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. 2553 คณะกรรมการตรวจสอบไดทบทวนหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเปนฉบบัแกไขฉบบัที่ 8 นับจากป 
พ.ศ. 2544 รวมถึงในป พ.ศ. 2553 คณะกรรมการตรวจสอบไดดําเนินการปรับปรุงเพิ่มเติมหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทฯ ใหมีความชัดเจน และครอบคลุมมากย่ิงข้ึน 

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

ในป พ.ศ. 2553 คณะกรรมการตรวจสอบไดประเมินการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดวยแบบประเมินการปฏบิัติ
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2549 (Corporate Governance Self Assessment) 
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และพิจารณารวมกับหลักเกณฑการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจด
ทะเบียนไทย ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบไดรับทราบวา  
บริษัทฯ มีจุดบกพรองในสวนใด เพื่อปรับปรุงและแกไข พัฒนาใหดีย่ิงข้ึน  นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ
ยังกําหนดชองทางใหพนักงานเสนอแนวทางปรับปรุงเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีผานทางแผนกตรวจสอบ
ภายในและปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจ อนึ่งในการประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย
ประจําป พ.ศ. 2553 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2010) บริษัทฯ ไดรับการ
ประเมินจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี ้

คะแนนเฉล่ียโดยรวม 

รายการ 2553 2552 2551 
บริษัทจดทะเบียนโดยรวม (%) 80 82 75 
บริษัทในกลุม SET100 (%) 86 88 83 
บริษัทในกลุม SET50 (%) 89 88 84 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) (%) 95 93 91 
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คะแนนแยกเปนรายหมวด 

คะแนนเฉล่ีย (%) 

หมวดการพิจารณา บริษัทจดทะเบียน
โดยรวม  

บริษัทในกลุม 
SET100 

บริษัทในกลุม 
SET50 

บริษัท ซีเอ็ด
ยูเคช่ัน จํากัด 

(มหาชน) 
ป พ.ศ. 2553 2552 2551 2553 2552 2551 2553 2552 2551 2553 2552 2551 

สิทธิของผูถือหุน 91 91 86 94 95 92 95 95 92 95 95 95 

การปฏิบัติของผูมีสวน
ไดเสีย 84 83 79 87 86 82 87 85 82 95 87 92 

สิทธิของผูมีสวนไดเสีย 74 79 68 85 88 79 92 89 83 100 88 91 

การเปดเผยขอมูลและ
ความโปรงใส 88 90 88 93 93 91 95 94 92 98 96 92 

ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ 63 68 57 75 77 69 79 78 73 91 93 88 

จริยธรรมธุรกิจ  บริษัทฯ ไดยึดม่ันในการกระทําส่ิงที่ถูกตอง  เปนแนวทางการดําเนินธุรกิจของ
กรรมการและพนักงานทุกคน  โดยบริษัทฯ ไดประกาศบังคบัใชจรรยาบรรณพนักงาน  และจรรยาบรรณในการ
ดําเนินธุรกิจ  เพื่อใหกรรมการ  ผูบริหาร  และพนักงานทุกคน  ไดยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบตัิหนาที่ตาม
ภารกิจของบริษัทฯ ดวยความซื่อสัตย  สุจริต  และเที่ยงธรรม  ทั้งการปฏิบัติตอบริษัทฯ และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม  
สาธารณชน  และสังคม  บริษัทฯ มอบหมายใหแผนกตรวจสอบภายในและปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจ  
ติดตามดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอยางสมํ่าเสมอ  และไดกําหนดโทษทางวินัยในกรณีละเมิดจรรยาบรรณไว
ดวย  

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเชื่อม่ันเปนอยางย่ิงวา  กระบวนการการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณธุรกิจ  จะชวยสงเสริมการดําเนินงานของบริษัทฯ และเปนเคร่ืองมือชวยใหสามารถบรรลุเปาหมาย
พื้นฐานที่สําคัญอยางหนึ่ง  อันจะสงผลใหเกิดการเพิ่มมูลคาสูงสุดใหแกผูถือหุน  คุณคาที่บริษัทฯ มุงหวัง  และ
คาดหวังใหกรรมการและพนักงานทุกคนถือปฏบิัติในทุกภารกิจ  ไดแก 

• การใหความสําคัญสูงสุดตอการสรางความพึงพอใจของลูกคา 
• ความเชื่อม่ันในการทํางานรวมกัน 
• การอุทิศตองานอยางมืออาชีพโดยมีคุณธรรม 
• การยึดม่ันในหลักการของระเบียบวินัยการปฏิบัติงานที่ด ี
• การพรอมในการตอบสนองตอทุกสถานการณ 
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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 ไดดูแลอยางรอบคอบเม่ือ
เกิดรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน และรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยกําหนดเปนนโยบายและ
ข้ันตอนการอนุมัติรายการไวเปนลายลักษณอักษร   นอกจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทฯ  เกี่ยวกับรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน  และรายการที่เกี่ยวโยงกันอยาง
สมํ่าเสมอ  และคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบทุกคร้ัง  รวมทั้งมีการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพย  โดยกําหนดราคาและเงื่อนไขเสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก  
(Arm’s Length Basis)  และไดเปดเผยรายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญจะเปดเผยรายละเอียด  มูลคารายการ  
คูสัญญา  เหตุผล / ความจําเปน  ในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป    

คณะกรรมการอนุมัติในหลักการ ตามคําแนะนําของสํานักงาน ก.ล.ต. ในการปฏิบัติตามมาตรา 89/12 
(1) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ใหฝายจัดการสามารถอนุมัติ
การทําธุรกรรม ระหวางบริษัทฯ บริษัทยอย กับกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ  ธุรกรรมนั้น 
หากธุรกรรมเหลานั้นมีขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับที่วิญูชนจะพึงกระทํากับคูสัญญาทั่วไปใน
สถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเปนกรรมการ 
ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ  ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ 
นําเสนอรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนและรายการที่เกี่ยวโยงกันในการทําธุรกรรมที่มีขนาดเกิน
กวา 2 ลานบาทตอไตรมาส เพื่อรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  รับทราบอยางสมํ่าเสมอทุก
ไตรมาส 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวาระใดที่กรรมการมีสวนไดสวนเสีย  ประธานกรรมการจะขอ
ความรวมมือใหกรรมการปฏิบัติตามนโยบาย  โดยขอใหกรรมการแจงตอที่ประชุมเพื่อรับทราบ  และงดออกเสียง
หรือแสดงความเห็นใดๆ ในวาระนั้นๆ   

การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน  บริษัทฯ ไดกําหนดเปนนโยบาย และข้ันตอนเปนลายลักษณอักษร 
ในแนวปฏบิัติเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี และคูมือกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไดแจงตอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ที่ประชุมผูบริหาร ทราบถึงประกาศของคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่กําหนดให 
ผูบริหาร  (ซึ่งไดรวมถึงคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ) รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย  ตอ
สํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ป พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย และใหแจงใหเลขานุการ
บริษัทฯ ทราบเพื่อแจงใหกรรมการและผูที่เกี่ยวของรับทราบตอไป  นอกจากนั้น ยังไดแจงบทลงโทษหากมีการ    
ฝาฝนหรือไมปฏบิัติตามขอกําหนดดังกลาว 
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บริษัทฯ ไดกําหนดเปนนโยบาย ในแนวปฏบิัติเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี  จรรยาบรรณของ
คณะกรรมการ  ผูบริหารและพนักงาน ตลอดจนขอบังคับพนักงานเกี่ยวกับการกําหนดไมใหนําเอกสารหรือขอมูล
ของบริษัทฯ ไปใชเพื่อประโยชนสวนตัว  หรือนําออกนอกบริษัทฯ กอนไดรับอนญุาต  รวมทั้งหามนําขอมูล       
งบการเงินหรือขอมูลอ่ืนที่รับทราบเปดเผยแกบุคคลภายนอกหรือผูที่มิไดมีสวนเกี่ยวของ  และหามทําการซื้อขาย
หลักทรัพยในชวง 1 เดือน  กอนที่ขอมูลงบการเงินหรือขอมูลอ่ืนจะเผยแพรตอสาธารณชน  การไมปฏิบัติตาม
ขอกําหนดดังกลาวถือเปนการกระทําผิดวินัยของบริษัทฯ หากผูบริหารหรือพนักงานที่ไดลวงรูขอมูลภายในที่สําคัญ
คนใดกระทําผิดวินัย  จะไดรับโทษตั้งแตการตักเตือน  การตัดคาจาง การพักงานโดยไมไดรับคาจาง  จนถึงการ
เลิกจาง 

ในป พ.ศ. 2553 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 มีแผนกตรวจสอบภายในและปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจ  ทําหนาที่ตรวจสอบเพื่อใหม่ันใจวาการ
ปฏิบัติงานหลกั  และกิจกรรมทางการเงินสําคัญของบริษัทฯ ไดดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดไว  และมี
ประสิทธิภาพ  รวมถึงตรวจสอบ  การปฏิบัติตามกฎหมาย  และขอกําหนดที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ  
(Compliance Control)  และเพื่อใหหนวยงานตรวจสอบภายในและปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจ มีความ
เปนอิสระ  สามารถทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่  คณะกรรมการจึงกําหนดใหแผนกตรวจสอบ
ภายในและปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจ รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ  และ
ไดรับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบดวย 

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับระบบการควบคุมภายใน  และการบริหารความเสี่ยง  เพื่อ
สรางความมั่นใจไดวาจะบริหารจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได  และมีการจัดสรรและใชทรัพยากร
อยางถูกตอง  เหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุด  ชวยใหขอมูลทางการเงินมีความถูกตองเชื่อถือได 
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การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ   
คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกําหนดการประชุมลวงหนา  และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจําเปน  

โดยมีการกําหนดวาระชัดเจนไวลวงหนา  และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเปนประจํา  ประธาน
กรรมการและกรรมการผูจัดการ ไดรวมกันพิจารณากําหนดวาระการประชุมกรรมการ  โดยพิจารณาเร่ืองที่สําคัญ
และนําเขาสูวาระการประชุม  นอกจากนั้น กรรมการแตละทานมีความเปนอิสระที่จะเสนอเร่ืองเขาสูวาระการ
ประชุมได  เลขานุการบริษัทฯ ไดจัดทําหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการ
ประชุมกอนการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วัน  เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขา
รวมประชุม   

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

คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดใหฝายบริหารจัดทํารายงานผลการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 
เปนประจําทุกเดือน แมไมไดประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เปนรายเดือน เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถ
ติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานของบริษัทฯ ได 

คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดใหกรรมการที่ไมเปนผูบริหารมีการประชุมกนัเองไดตามความเหมาะสม 
โดยไมมีกรรมการที่เปนผูบริหารหรือฝายบริหารเขารวมประชุม เพื่อเปดโอกาสใหอภิปรายประเด็นปญหาตางๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ และเร่ืองที่อยูในความสนใจของกรรมการ โดยใหมีการรายงานผลการประชุมให
ประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัทฯ ไดรับทราบ 

โดยในป พ.ศ. 2553 ที่ผานมาคณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมทั้งส้ิน 4 คร้ัง เวลาประชุมเฉลี่ย 5 ชั่วโมง  
ในแตละคร้ัง มีผูอํานวยการฝายบัญชี ที่ปรึกษา และผูบริหารของแผนกตรวจสอบภายในและปรับปรุงประสิทธิภาพ
ทางธุรกิจ รวมใหสารสนเทศเพิ่มเติม   

คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งส้ิน 6 คร้ัง เปนการประชุมวาระปกติจํานวน 5 คร้ัง และเปนการ
ประชุมระหวางกรรมการตรวจสอบและผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการจํานวน 1 คร้ัง   

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีการประชุมทั้งส้ิน 3 คร้ัง  และประชุมใหญสามัญผูถือหุน 1 
คร้ัง โดยรายละเอียดการเขาประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ  ในป พ.ศ. 2553 มีดังนี้ 
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คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ
พิจารณา

ผลตอบแทน 

การประชุมใหญ 
สามัญผูถือหุน 

ป 2553 
รายช่ือคณะกรรมการบริษัทฯ 

ประชุมทั้งหมด  
( 4 ครั้ง) 

ประชุมทั้งหมด  
(6 ครั้ง) 

ประชุมทั้งหมด  
(3 ครั้ง) 

ประชุมทั้งหมด  
(1 ครั้ง) 

1. นายสมบูรณ  ชินสวนานนท 4/4 - 3/3 1/1 

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

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

4. นายคเชนทร  เบญจกุล 4/4 6/6 - 1/1 

5. นายไพรัช  สิฏฐกุล 4/4 - - 1/1 

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

7. นายวัฒนา  เชียงกูล 2/4 - - 1/1 

8. รศ. ยืน  ภูวรวรรณ 4/4 - - 1/1 

9. นายสุเมธ  ดํารงชัยธรรม 4/4 - 3/3 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 โดยจัดใหมีการประเมิน
ใน 2 รูปแบบ ทั้งในรูปแบบของการประเมินรายบุคคล (โดยตนเอง) และประเมินรายคณะ เพื่อใหคณะกรรมการได
พิจารณาทบทวนผลงาน ปญหาและอุปสรรค ในการดําเนินงานระหวางปที่ผานมา เพื่อใหนํามาแกไข  และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางาน โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม ไดใชแนวทางแบบประเมิน
ที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แตมีการปรับปรุงเพื่อใหเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของ  
บริษัทฯ  และจะมีการนําผลการประเมินซึ่งอยูในรูปแบบของกราฟ  เพื่อมาพิจารณาในการทบทวนและแกไขเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางาน   

การประเมินแบงตามหัวขอ 6 หัวขอ ไดแก  โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ  บทบาทหนาที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  การประชุมคณะกรรมการ  การทําหนาที่ของกรรมการ  ความสัมพันธกับฝาย
จัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร  ซึ่งผลคะแนนการประเมินของคณะกรรมการ
บริษัทฯ แบงออกเปน 5 = ดีมาก, 4 = ดี, 3 = มาตรฐาน, 2 = พอใช, 1 = ตองปรับปรุงอยางมาก สรุปไดดังนี ้

• การประเมินภาพรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยูใน
เกณฑด ี
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• การประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ เปนรายบุคคล (โดยตนเอง) มีคะแนนเฉลี่ย 4.51 จากคะแนน
เต็ม 5 ซึ่งอยูในเกณฑดี 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดใหมีการประเมินผลงานของกรรมการผูจัดการ  เพื่อ
เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ทําการประเมินในแบบประเมินผล ซึ่งคณะกรรมการ
บริษัทฯ ไดปรับปรุงเพื่อใหเหมาะสมกับบริษัทฯ  โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายใหประธานกรรมการเปน
ผูแจงผลการประเมินตอกรรมการผูจัดการและคณะกรรมการบริษัทฯ  

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
นโยบายคาตอบแทนกรรมการไดกําหนดไวอยางชัดเจนและโปรงใส  โดยคาตอบแทนอยูในระดับเดียวกับ

อุตสาหกรรม  และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตองการ  และไดขออนุมัติจากที่ประชุม 
ผูถือหุนแลว  กรรมการที่ไดรับมอบหมายใหเปนกรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  
จะไดรับคาตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มข้ึน 

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. 2553 บริษัทฯ ไดจายคาตอบแทนตางๆ ใหแกกรรมการและผูบริหาร  รวมทั้งส้ิน 30.16       
ลานบาท  ตามรายละเอียดในขอ 8.3 คาตอบแทนกรรมการ และผูบริหาร 

การพัฒนาความรูของกรรมการ  
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาความรูของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดกําหนดไว

ในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ใหมีการสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหกรรมการไดรับการ
ฝกอบรมความรูตางๆ จากหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ 
ไดมอบหมายใหเลขานุการบริษัทฯ เปนผูประสานงานกับกรรมการเพื่อแจงหลักสูตรการฝกอบรมตางๆ  

การปฐมนิเทศกรรมการใหม  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบใหเลขานุการบริษัทฯ สรุปขอมูลตางๆ ให
กรรมการใหมไดรับทราบผานทางคูมือกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจัดทําและมอบใหกรรมการบริษัทฯ ในทุกป เพื่อใชเปน
ขอมูลอางอิง ที่ครบถวนและทันสมัย  และยังกําหนดใหกรรมการใหมไดเขาเย่ียมชมกิจการ เพื่อใหเขาใจการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไดดีย่ิงข้ึน  
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ภายในคูมือกรรมการ มีเนื้อหาสรุปประกอบดวย ขอมูลที่เกี่ยวกับบริษัทฯ และขอมูลสําหรับกรรมการ  เชน  
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 

8.5  การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน  บริษัทฯ ไดกําหนดเปนนโยบาย และข้ันตอนเปนลาย
ลักษณอักษร ในแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี และคูมือกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไดแจงตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมผูบริหารใหทราบถึงประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยที่กําหนดให ผูบริหาร  (ซึ่งไดรวมถึงคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนติิภาวะ) รายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือหลักทรัพย  ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย  ตามมาตรา 59 แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย ป พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลักทรัพย และใหแจงใหเลขานุการบริษัทฯ ทราบเพื่อแจงใหกรรมการและผูที่เกี่ยวของรับทราบตอไป  
นอกจากนั้น ยังไดแจงบทลงโทษหากมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดดังกลาว 

บริษัทฯ ไดกําหนดเปนนโยบาย ในแนวปฏบิัติเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณของ
คณะกรรมการผูบริหารและพนักงาน ตลอดจนขอบังคับพนักงานเกี่ยวกับการกําหนดไมใหนําเอกสารหรือขอมูล
ของบริษัทฯ ไปใชเพื่อประโยชนสวนตัว  หรือนําออกนอกบริษัทฯ กอนไดรับอนญุาต  รวมทั้งหามนําขอมูล       
งบการเงินหรือขอมูลอ่ืนที่รับทราบเปดเผยแกบุคคลภายนอกหรือผูที่มิไดมีสวนเกี่ยวของ  และหามทําการซื้อขาย
หลักทรัพยในชวง 1 เดือน กอนที่ขอมูลงบการเงินหรือขอมูลอ่ืนจะเผยแพรตอสาธารณชน  ถือเปนการกระทําผิด
วินัยของบริษัทฯ หากผูบริหารหรือพนักงานที่ไดลวงรูขอมูลภายในที่สําคัญคนใดกระทําผิดวินัย  จะไดรับโทษ
ตั้งแตการตักเตือน  การตัดคาจาง การพักงานโดยไมไดรับคาจาง  จนถึงการเลิกจาง 

ในป พ.ศ. 2553 กรรมการ และผูบริหาร ไดรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงานกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ตามมาตรา 59 ทุกคร้ังและไดแจงใหเลขานุการบริษัทฯ เพื่อแจงใหที่ประชุม
คณะกรรมการรับทราบตอไป 
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8.6  บุคลากร   บริษัทฯ และบริษทัยอย มีจํานวนบุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม ดังนี้  

 (หนวย : คน) 

รายการ  2553  2552** 2551 
บริษัทฯ* :    
พนักงานประจําสํานักงานใหญ    980   942   888 
พนักงานประจําสาขา 1,540 1,436 1,384 
บริษัทยอย :     
ครู   207   190 - 
บุคลากรอื่น    94    77 - 

รวมทั้งส้ิน 2,821 2,645 2,272 

หมายเหตุ :    *  ไมรวมแรงงานจัดจางภายนอก Outsource Worker 

**  ในไตรมาส 4/2552 คุณทนง โชติสรยุทธ กรรมการผูจัดการบริษัทฯ ไดเขาไปดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
โรงเรียนเพลินพัฒนา สงผลให บริษัทฯ มีอํานาจในการควบคุมนโยบายการดําเนินงานและการเงินเปนปแรก 

โดยบริษัทฯ ใหผลตอบแทนทั้ง เงินเดือน คาแรงและผลประโยชนอ่ืนของพนักงาน (ตามงบการเงินรวม) ใน
ป พ.ศ. 2553 และ 2552 เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 563.67 ลานบาท และ 475.20 ลานบาท ตามลําดับ และ ในป   
พ.ศ. 2551 บริษัทฯ ใหผลตอบแทนทั้ง เงินเดือน คาแรงและผลประโยชนอ่ืนของพนกังาน (ตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย) เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 404.12 ลานบาท  

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, เงินชวยเหลือใหกับพนักงานที่ประสบภัยพิบัติ, เงินชวยเหลือคาครองชีพ และเงินชวยเหลืออ่ืนๆ รวมถึง
การใหรางวัลสําหรับพนักงานที่มีความตั้งใจในการทํางานจนมีอายุงานครบ 10, 20 และ 30 ป เพื่อเปนการจูงใจให
พนักงานของบริษัทฯ มีขวัญและกําลังใจในการสรางความเจริญเติบโตใหกับบริษัทฯ ในระยะยาว 

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน  บริษัทฯ มีนโยบายในการเพิ่มศักยภาพ  และประสิทธิผลของ
บุคลากรอยางตอเนื่อง  เพื่อใหมีความสามารถในการแขงขัน  และรับมือกับวิทยาการใหมๆ ที่พัฒนาเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ควบคูกับการทําใหพนักงานมีความสุข ซึ่งเปนภารกิจสําคัญอีกภารกิจหนึ่งตามภารกิจ (Mission) ของ
บริษัทฯ เพราะบริษัทฯ เชื่อวาหากพนักงานมีความสุข  พนักงานก็จะมีประสิทธิภาพ  มีความคิดสรางสรรค        
มีความพรอมทุมเททํางาน ซึ่งจะสงผลทําใหบริษัทฯ สามารถเติบโตไดอยางย่ังยืน  
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แนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบริษัทฯ  มีสาระสําคัญดังนี้  

• การปรับปรุงประสิทธิผลของทรัพยากรมนุษยอยางตอเนือ่ง   บริษทัฯ ไดติดตามประสิทธิผลของ
ทรัพยากรมนุษย (Human Resources’ Productivity) ผานตัวชี้วัด (Key Performance Indicator: KPI) 
เพื่อทําใหม่ันใจวาประสิทธิผลดานทรัพยากรมนุษยดีอยางตอเนื่อง ในการปรับปรุงประสิทธิผลนั้น   
บริษัทฯ เนนการจัดโครงสรางการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับสถานการณ  การวางแผนงานที่เหมาะสม  
การปรับปรุงระบบและกระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีการสูญเปลาใหนอยที่สุด  การจัดสรร
อุปกรณและเคร่ืองมือตางๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหสูงข้ึน  และการจัดหลักสูตรในการ
ฝกอบรม หรือพัฒนาทักษะในการปฏบิัติงานของพนักงาน   

ส่ิงหนึ่งที่บริษัทฯ ยึดม่ันเสมอก็คือ บริษัทฯ ไมมีนโยบายในการปรับลด หรือปลดพนกังานออกจากงาน
ตามปญหาภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ  เพื่อใหบุคลากรของบริษัทฯ มีความม่ันใจ และพรอมทุมเทในการ
ทํางานระยะยาวที่สวนใหญเปนลักษณะงานบุกเบิก  

 นอกจากนั้น  บริษัทฯ ยังไดจัดสรรรางวัล และโบนัสสําหรับพนักงานในแตละป  เพื่อจูงใจใหพนักงานเรง
สรางผลการปฏิบัติงานที่ดี  

• การมุงเนนพัฒนาทักษะดานการปรับปรุงอยางตอเนือ่ง โดยผานโครงการ A3 ในปจจุบัน บริษัทฯ 
มุงเนนการพัฒนาความสามารถในการหาประเด็นที่ควรปรับปรุง  การคิดวิเคราะห  การหาขอมูล  และ
การแกไขปญหา  เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพของพนักงานรองรับการเติบโตอยางตอเนื่อง  โดยใช
ฐานความรูในการตัดสินใจอยางมีเหตุมีผลตลอดทั้งองคกร  สงผลทําใหระบบงานตางๆ สามารถกระจาย
อํานาจได  โดยไมตองรอใหผูบริหารตัดสินใจ  ทําใหการแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึนเปนไปอยางรวดเร็ว 
และเหมาะสมย่ิงข้ึน  

ในโครงการ A3 นี้  พนักงานแตละหนวยงาน จะสงแนวความคิดการปรับปรุงงาน และรายละเอียดตางๆ 
ลงบนกระดาษขนาด A3 เพียงแผนเดียว เพื่อนําเสนอใหผูบริหารพิจารณาโครงการ  เม่ือไดรับอนุมัติแลว  
ก็จะดําเนินการปรับปรุง และรายงานความคืบหนาของงานจนกวาจะแลวเสร็จ 

• การเปดโอกาสใหกับพนักงานไดพัฒนาศักยภาพในการทํางาน และภาวะผูนํา (Leadership) ผาน
ระบบ Project Leader  บริษัทฯ มีนโยบายสงเสริมศักยภาพ และการทํางานเชิงรุกของพนักงาน โดยที่
ไมตองยึดติดกับผังการบังคบับัญชา โดยเปดโอกาสใหพนักงานที่มีแนวคิดในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การทํางานขององคกรไดใชความรูความสามารถในการแกไขปญหา  ผานระบบ Project Leader โดยจะ
ไดรับมอบหมายใหเปนหัวหนาโครงการ (Project Leader) รวมกับพนักงานจากหนวยงานเดียวกัน หรือ
ตางหนวยงาน เพื่อรวมทีมกันเปน “ทีมขามสายงาน (Cross Functional Team)” โดยอาจจะมีผูบริหาร
ระดับสูงทําหนาที่เปนที่ปรึกษา  

ระบบ Project Leader มีสวนสําคัญที่ทําใหบริษัทฯ มีการขับเคลื่อนอยางรวดเร็ว  โดยไมตองอาศัยระบบ
การบังคับบัญชาที่ซับซอน เนื่องจากเปนระบบที่เอ้ือใหพนักงานที่มีศกัยภาพไดมีโอกาสในการสราง
ผลงาน และไดมีโอกาสทํางานรวมกับผูบริหารระดับสูง เปนการฝกใหพนักงานที่มีศักยภาพไดมีภาวะ
ผูนํา ไดเรียนรูแนวคิดจากผูบริหารระดับสูงผานการทํางานรวมกันเปนทีม เขาใจเหตุผลเชิงนโยบาย และ
ขอจํากัดในการทํางานตางๆ ในอีกมุมหนึ่ง  
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• การสรางความผูกพัน และความเปนกันเองระหวางพนักงาน และผูบริหาร  วัฒนธรรมการทํางาน
ของบริษัทฯ มุงเนนการสรางความเปนกันเองระหวางพนักงานกับผูบริหาร  และไมมีระบบเลือกปฏิบัติ
ภายในองคกร  เพราะพนักงานทุกคนถือวาเปนสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน  ซึ่งมีคณุคากับองคกร  
ดังนั้น ทุกกิจกรรมและทุกความรวมมือระหวางผูบริหาร และพนักงาน จึงอยูในบรรยากาศการทํางาน
แบบพี่แบบนอง  มีความสนุกและทาทายในการทํางาน  

ดังนั้น วัฒนธรรมดังกลาวจึงเอ้ือตอการดําเนินงานที่ตอบสนองตอนโยบายบริษัทฯ ที่เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว เกิดผลสัมฤทธ์ิตามที่คาดหวัง  ตลอดจนปญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนก็จะไดรับการ
รายงาน และแกไขไดทันตอสถานการณ  

สําหรับพนักงานที่ปฏิบัติหนาที่ประจํา ณ รานซีเอ็ดบุคเซน็เตอร ซึ่งกระจายอยูทั่วภูมิภาคในประเทศไทย  
บริษัทฯ ไดดําเนนิการฝกอบรมที่สํานักงานใหญอยางสมํ่าเสมอ  รวมทั้งผูบริหารเขาตรวจเย่ียมสาขาเปน
ประจํา เพื่อใหคําปรึกษา และการปรับปรุงตอเนื่อง นอกจากนี้ ปจจุบันบริษัทฯ ยังไดติดตั้งระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ เพื่อสงเสริมการส่ือสารระหวางพนักงานที่รานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร กับ
สํานักงานใหญไดอยางสะดวกมากข้ึน ดังนี ้

- บริษัทฯ ใชระบบโทรศัพท ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) ซึ่งใชสัญญาณ
อินเตอรเน็ตระหวางสํานักงานใหญ กับซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรทุกสาขา และคลังสินคา  โดยสามารถ
โทรศัพทติดตอส่ือสาร  อีเมล  และรับสงขอมูลไดอยางรวดเร็ว และสามารถแกไขปญหาไดอยาง
ทันเวลา  

- การติดตั้งจอ LCD TV ที่สาขารานซีเอ็ดบุคเซน็เตอร  ทําใหสํานักงานใหญสามารถสงภาพ และ
เสียงในรูปแบบของวีดีโอใหกับพนักงานรับทราบถึงขาวสาร  การประชาสัมพันธผลิตภัณฑ  และ
การบริการพิเศษในชวงเวลาตางๆ  ตลอดจนการอบรมพนักงานผานจอ LCD TV ไดทุกชวงเวลา 

• การมุงเนนการสรางวัฒนธรรมจิตบริการ (Service Mind)  จิตคุณธรรม (Merit Mind)  จิตอาสา 
(Volunteer Mind)  และวัฒนธรรม “ไมเสียหนา” ใหเกิดข้ึนภายในองคกร ผานพนักงานทกุระดับ 

บริษัทฯ ไดเนนยํ้ากับพนกังานเสมอวา บริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะสนับสนุนการทําธุรกิจที่ขัดตอกฎหมาย 
และหลักศีลธรรม จริยธรรมอันดีงามของสังคม ดังนั้น จิตคุณธรรม (Merit Mind) จึงกลายเปนบรรทัดฐาน
ของการทํางานอยางทั่วทั้งองคกรครอบคลุมทั้งระดับพนักงาน และระดับบริหาร  ดังนั้นหากมีโครงการ
ใหมๆ ดานการตลาด หรือการเสนอผลิตภัณฑใหมๆ เพื่อนํามาจําหนาย จะตองสอดคลองกับบรรทัดฐาน 
และเจตนารมณที่ดีงามของบริษัทฯ สําหรับมาตรการที่ชวยสงเสริมจิตคุณธรรมนั้น  บริษัทฯ ไดรับการ
สนับสนนุจากวัดปญญานนัทาราม ในการจัดสงพนักงานไปฝกสมาธิ เจริญสติ ปลูกฝงคุณธรรม อยาง
ตอเนื่อง เพื่อเสริมสรางจิตสํานึกที่ดีในการทํางาน และพนักงานสามารถนํามาประยุกตใชในการดํารงชีวิต
ประจําวันไดอยางมีความสุข 

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจัดฝกอบรม และสัมมนาในหลักสูตร “การบริการตอบสนองที่เปนเลิศ” 
(Excellent Reactive Service: ERS) ใหกับพนักงาน เพื่อปลูกฝงใหพนกังานมีจิตบริการ (Service Mind) 
มีความเอื้อเฟอเผื่อแผที่จะชวยเหลือตอลูกคา และเพื่อนพนักงานรอบขางอยางเปนมิตร  โดยการพัฒนา
จิตอาสา (Volunteer Mind) นั้น บริษทัฯ ไดดําเนนิผานกิจกรรมการบริจาคหนังสือโครงการเงินทอนเพื่อ
นอง  โดยเปดโอกาสใหพนักงานอาสาที่จะเดินทางไปบริจาคหนังสือ และจัดหนังสือใหกับหองสมุดใน
โรงเรียนที่ขาดแคลน สามารถเสนอรายชื่อโรงเรียนที่อยูในภูมิลําเนาของพนักงานได เพื่อเปนการปลูกฝง
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ใหพนักงานมีจิตสํานึกรักบานเกิด จากกิจกรรมดังกลาวนี้  นอกจากจะพัฒนาจิตอาสา (Volunteer Mind) 
ใหกับพนักงานแลว ยังเปนการสงเสริมความรูรักสามัคคีใหเกิดข้ึนกับพนักงานภายในองคกร และทําให
พนักงานรูสึกภาคภูมิใจในตนเอง และเปนสวนหนึ่งที่ทําใหเด็กๆ ในโรงเรียนที่ขาดแคลนไดมีโอกาสที่จะ
เกงข้ึน ตามเจตนารมณที่แนวแนของบริษัทที่ “มุงม่ันที่จะทําใหคนไทยเกงข้ึน” 

8.7  กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (Corporate Social Responsibility 
หรือ CSR) 

บริษัทฯ เร่ิมกอตั้งจากการรวมตัวกันของวิศวกรไฟฟาจํานวน 10 คน  ซึ่งตางก็เคยมีประสบการณในการ
ดําเนินกิจกรรมเผยแพรความรู ในชุมนุมวิชาการ ขณะที่เปนนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
และตระหนักดีวา ประเทศไทยยังขาดแคลนการพัฒนาส่ือความรูทางวิชาการอยูมาก  และไมมีผูที่สนใจเขามา
พัฒนาอยางจริงจัง  จึงไดกอตั้งบริษัทฯ ข้ึนมาในป พ.ศ. 2517  โดยกําหนดเร่ืองนี้ไวในวัตถุประสงคของการกอตั้ง
วา  “ซีเอ็ดจะดําเนินธุรกิจที่เอ้ืออํานวยตอการศึกษาหาความรู เพื่อพัฒนาความรูความสามารถของคนไทย ในสาขา
ที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศ”  และเนนยํ้าภารกิจนี้ผานชื่อยอของบริษัทฯ  คือ SE-ED ซึ่งยอมาจากคําวา 
Science, Engineering & EDucation  เพื่อเปนการเนนสาขาที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศที่บริษัทฯ มุงม่ันที่จะ
ใหความสําคัญ คือ  ดานวิศวกรรมศาสตร  วิทยาศาสตร และการศึกษา  ผานความมุงม่ันในภารกิจที่จะทําใหคน
ไทยเกงข้ึน โดยมีวิสัยทัศน (Vision) และภารกิจ (Mission) ที่แสดงความมุงม่ันในการเปนสวนหนึ่งของการพัฒนา
ประเทศอยางย่ังยืน ดังนี้ 

วิสัยทัศน (Vision) :  ซีเอ็ด จะเปนผูนําในการทําใหคนไทยหาความรู ไดงายข้ึน และสะดวกข้ึน 

ภารกิจ (Mission)  : ซีเอ็ด จะดําเนินธุรกิจที่เอ้ืออํานวยตอการศึกษาหาความรู ในสาขาที่จําเปนตอการพัฒนา
 ประเทศ จะดําเนินธุรกิจที่จะทําให “คนไทยเกงข้ึน” โดยพัฒนาข้ึนเปนธุรกิจที่ย่ังยืน มี
 การเติบโตตอเนื่องที่สูงกวาคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรม เปนบริษัทตัวอยางที่ดี สามารถ
 สรางสรรคผลงานที่เปนประโยชน และเปนที่ยอมรับในวงกวาง พนักงานมีความสุข และ
 สามารถใหผลตอบแทนการลงทุนที่นาพึงพอใจในระยะยาว 

กรอบแนวคิดเพ่ือความย่ังยืนระยะยาว (Sustainability Framework) 

 เพื่อทําใหบริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจใหเติบโตไปพรอมๆ กับสังคมไดอยางย่ังยืน สามารถอยูรอดไดใน
ระยะยาว ผูบริหาร และพนักงานทุกๆ คน มีความมุงม่ัน (Commitment) และแรงบันดาลใจ (Inspiration) รวมกันที่
จะทําใหองคกรสามารถทําหนาที่เปน “ส่ือความรูสูสังคมไทย (Knowledge Provider)” เพื่อที่จะทําใหคนไทยเกงข้ึน 
ซึ่งจะเห็นไดวาจากอดีต จนถึงปจจุบัน บริษัทฯ ไดดําเนนิธุรกิจ พรอมกับสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ เพื่อ
ตอบสนองภารกิจ “เรามุงม่ันที่จะทําใหคนไทยเกงข้ึน” อยางจริงจังมาโดยตลอด ซึ่งสามารถสรุปเปนแผนผังการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  ไดดังตอไปนี ้
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 จากแผนผังการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ขางตน จะเห็นไดวาปจจุบันบริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจ และ
กิจกรรมตางๆ อยางบูรณาการเพื่อทําใหคนไทยเกงข้ึน ดังตอไปนี ้

 สํานักพิมพซีเอ็ด : มีหนาที่ในการผลิตจัดพิมพหนังสือ วารสาร และส่ือการเรียนรูตางๆ เพื่อใหคนไทยไดใช
พัฒนาศักยภาพของตนเอง  เร่ิมดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. 2517 

 ธุรกิจรับจัดจําหนายหนังสือ : มีหนาที่ในการกระจายหนังสือดีๆ จากสํานักพิมพซีเอ็ด และสํานักพิมพอ่ืนๆ 
ที่ผลิตหนังสือดีมีประโยชน เพื่อใหหนังสือดีๆ เหลานั้นไปยังรานหนังสือซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร และรานหนังสือ
อ่ืนๆ ทั่วประเทศ  เร่ิมดําเนินการอยางจริงจังหลังจากป พ.ศ. 2541 เปนตนมา 

 รานหนังสือซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร: เปนรานหนังสือที่เร่ิมดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. 2534 โดยมีความมุงม่ันที่
จะขยายสาขาเพื่อใหคนไทยทั้งประเทศสามารถเขาถึงแหลงสาระความรูไดอยางสะดวก สามารถอาน
หนังสือดีๆ ไดงายข้ึน  หนังสือภายในรานหนังสือซีเอ็ดบุคเซน็เตอรจะตองเปนหนังสือดีที่มีความ
หลากหลาย ไมมีหนังสือที่มีเนื้อหาลามกอนาจาร สงเสริมความรุนแรง หม่ินเหมตอการผิดกฎหมาย และ
ศีลธรรมอันดีงามของสังคมไทย 

 SE-ED Learning Center : บริษัทฯ ไดริเร่ิมโครงการคายเยาวชนประเภทความรู ข้ึนมาเปนตัวอยางในป 
พ.ศ. 2530 (คายคอมพิวเตอร  และคายธรรมชาติ)  เพื่อกระตุนใหมีผูสนใจดําเนินกิจกรรมคายเยาวชนกัน
มากข้ึน  ตอมาในป พ.ศ. 2545 จึงร้ือฟนพัฒนาข้ึนมาใหมเปนคาย SE-ED Kiddy Camp  โดยเปนกิจกรรม
ที่จัดข้ึนทุกปดเทอม  และไดกอตั้งแผนก SE-ED Learning Center ข้ึนมาในป พ.ศ. 2549  เพื่อบริหาร
กิจกรรมเยาวชนทั้งหมดอยางเอาจริงเอาจัง  และเพื่อรองรับการขยายงานในอนาคตที่จะมากข้ึน  โดยได
เปดศูนยการเรียนรู SE-ED Learning Center บนพืน้ที่ประมาณ 600 ตารางเมตร  ที่อาคาร จัตุรัสจามจุรี  
(Chamchuri Square) ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ตั้งแตเดือนกันยายนป พ.ศ. 2551  เพื่อเปนศูนยการ
เรียนรู ที่มุงเนนการจัดหลักสูตรเสริม และกิจกรรมการเรียนรูใหกับเยาวชน เพื่อพัฒนาศักยภาพ และ
พัฒนาการใหกับเด็กๆ  นอกจากนี้ ยังมีการจัดหลักสูตรฝกอบรมและสัมมนาที่เกี่ยวของกับการพัฒนา

คนไทยเกงข้ึน 

สํานักพิมพ 

ธุรกิจรับจัด
จําหนายหนังสือ 

โครงการรับผิดชอบตอ
สังคม (CSR Project) 

มูลนิธิคนไทยเกงขึ้น 

สํานักพิมพอื่นๆ 

ผูจัดจําหนาย
หนังสืออื่นๆ 

รานหนังสืออืน่ๆ องคกร และสถาบันการศึกษา 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 

รายการโทรทัศน Book Variety 
และ Read Around 

รานหนังสือซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร 

โรงเรียนเพลินพัฒนา SE-ED Learning 
Center 
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ทักษะวิชาชีพ และการพัฒนาศักยภาพตนเองใหกับบุคคลทั่วไป ทกุเพศ ทุกวัย  โดยมีแผนงานที่จะขยาย
บทบาทใหมากข้ึนทั่วประเทศในอนาคต 

 

 โรงเรียนเพลินพัฒนา : เปนโรงเรียนทางเลือกแนวใหมในระดับเตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่   
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) เปนผูรวมกอตั้ง  โดยเปดดําเนนิการตั้งแตปการศึกษา 2547 เปนตน
มา  เปนโรงเรียนที่มีการออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนที่เนนใหนักเรียนมีความสมบูรณ พรอมทั้ง
ทักษะความรู (Knowledge Skill) ทักษะการทํางาน (Working Skill) และทักษะการดําเนินชีวิต (Life Skill) 
เพื่อใหเด็กสามารถพัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ  เติบโตเปนผูใหญที่มีความรู ความสามารถ  ประกอบกับ
มีจิตอาสา มีศีลธรรมอันดีงาม และมีความรับผิดชอบตอสังคม 
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 รายการโทรทัศนเพื่อสงเสริมการอาน : ปจจุบันบริษัทฯ เปนผูผลิตรายการโทรทัศนเพื่อปลูกฝงนิสัยรักการ
อานใหกับคนไทยดวยกัน 2 รายการ  ไดแก รายการ Book Variety (ออกอากาศตั้งแตป พ.ศ. 2544)  และ
รายการ Read Around (ออกอากาศตั้งแตป พ.ศ.2553) ซึ่งออกอากาศทาง TTV1 Nation Channel และ 
Money Channel / True Visions 178 ตามลําดับ รวมทั้งเผยแพรผานเคเบิ้ลทีวีทองถิ่นทั่วประเทศ 

 โครงการความรับผิดชอบตอสังคม (CSR Project) : บริษัทฯ  ไดกําหนดใหความรับผิดชอบตอสังคมเปน
สวนหนึ่งของกลยุทธในการขับเคลื่อนองคกร โดยใหมีความสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ   
และดําเนินกิจกรรม CSR ในตัวเนื้องานหลักขององคกรในลกัษณะที่เรียกวา CSR in Process  โดยไมมี
แผนกที่รับผิดชอบกิจกรรม CSR โดยตรง  แตหลังจากการที่มีกิจกรรมบางสวนที่มีปริมาณมาก ในดานการ
ประสานงาน และการดําเนินงาน  เพื่อใหมีประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน ในป พ.ศ. 2552 จึงจัดตั้งแผนก CSR เพื่อ
รับผิดชอบกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทฯ ที่มุงเนนการทําใหเด็กๆ และชุมชนในสังคมไทยที่
ดอยโอกาส ไดเขาถึงแหลงการเรียนรูไดงายมากข้ึน ผานกิจกรรมตางๆ เชน การบริจาคหนังสือ และส่ือการ
เรียนรูใหกับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร โดยในป พ.ศ. 2553 บริษัทฯ ไดบริจาคหนังสือ ใหแกโรงเรียนที่ดอย
โอกาส และสถานศึกษาตางๆ มากถึง 582 แหง มูลคาราคาปกมากกวา 67 ลานบาท   

 นอกจากนี้ บริษัทฯ กําลังดําเนนิการจัดตั้ง “มูลนิธิคนไทยเกงข้ึน” ใหเสร็จภายในตนป พ.ศ. 2554 โดย
มูลนิธิดังกลาวนี้มีวัตถุประสงคในการทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกเพศ ทุกวัย เพื่อใหคนไทยเปน
ทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคาพรอมๆ กับมีคุณภาพชีวิตในสังคมที่ดีข้ึน เปนสวนหนึ่งในการที่จะไดใชศักยภาพที่
ตนเองมี ชวยพัฒนาใหประเทศชาติเจริญเติบโตไดอยางย่ังยืน สามารถแขงขันกับนานาอารยประเทศของโลกได 
โดยมูลนิธิคนไทยเกงข้ึนจะมีบทบาทในการทํางานควบคูไปกบัโครงการความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทฯ 
อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหคนไทยเกงข้ึน และสังคมไทยย่ังยืน  

 จากที่กลาวมาขางตนนี้ จะพบวากรอบในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นั้นคือ การเปนธุรกิจที่มีสวนชวย
ในการแกไขปญหาที่สําคัญของประเทศ ผลักดันใหประเทศมีการพัฒนาอยางย่ังยืน ตลอดจนเปนกลไกในการ
พัฒนาศักยภาพของคนไทยใหกลายเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคา และเปนทรัพยากรสําคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติใหเจริญเติบโตอยางย่ังยืน ดวยเหตุนี้ความรับผิดชอบตอสังคม และการเปนบริษัทฯ ที่มีจริยธรรมใน
การดําเนินธุรกิจ และเปนตัวอยางที่ดี จึงเปนภารกิจหนึ่งในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ตองยึดม่ันอยาง
เครงครัด  
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 บริษัทฯ จึงไดนําเอาความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Responsibility) และ บรรษัทภิบาล 
(Corporate Governance) ซึ่งบริษัทฯ ไดยึดถือเปนกลยุทธ และแนวทางในการดําเนินธุรกิจจะตองคํานึงถึงความ
พึงพอใจของผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) อันไดแก ลูกคา พนกังาน คูคา ผูถือหุน ชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอม 
อยางครบถวนสมดุล มีการจัดลําดับความสําคัญอยางเหมาะสม ดังรูปตอไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดนอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชกํากับแนวทางในการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ  เพื่อใหบริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจไดอยางมีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุมกัน โดยม่ันใจวาบริษัทฯ 
จะใชขอมูลสารสนเทศ และองคความรูตางๆ เพื่อในการตัดสินใจเพื่อดําเนินธุรกิจตางๆ พรอมกับใชหลักคุณธรรม 
และจริยธรรม เปนเคร่ืองชี้นําในการดําเนินธุรกิจ 

นอกจากนี้ หากพิจารณาจาก “วัฒนธรรมองคกร” ซึ่งบริษัทฯ ไดเพียรพยายามปลูกฝงใหกับพนักงานทุกๆ 
คนเพื่อใชเปนแบบแผนในการทํางาน และการดําเนินชีวิตมาตั้งแตอดีตจนปจจุบัน จะพบวาวัฒนธรรมองคกรของ
บริษัทฯ  มีความสอดคลองกับหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งความสัมพันธของวัฒนธรรมองคกรของ 
บริษัทฯ  และแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถแสดงไดดังรูปภาพ ตอไปนี ้

 

 

พนักงาน 
พนักงานทํางานอยางมีความสุข มีความ
ม่ันคงในการดําเนินชีวิต มีโอกาสแสดง
ศักยภาพ มีสํานึกแหงการเปนพลเมือง
ท่ีดี 

ผูถือหุน 
องคกรเติบโตอยางยั่งยืน มีผลการตอบแทนที่นา
พึงพอใจในระยะยาว  บริษัทฯ มีบรรษัทภิบาล มี
ความโปรงใสในการดําเนินธุรกิจ 
 

ลูกคา 
ไดรับสินคาที่ดี มีคุณภาพคุมคา มี
ประโยชนในการพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง ไดรับความสะดวก รวดเร็ว มี
ความพึงพอใจ และมีสวนรวมกับ
บริษัทฯ ในการรับผิดชอบตอสังคม 
 ชุมชนและสังคม 

องคกรมีสวนทําใหสังคมไทย เปนสังคม
แหงการเรียนรู องคกรดําเนินธุรกิจอยาง
ถูกตองตามกฎหมาย มีศีลธรรมอันดีงาม 
 

คูคาและคูแขงขัน 
ซื่อสัตย ตรงไปตรงมา มีจริยธรรม ในการ
ดําเนินธุรกิจกับ คูคา คูแขงขัน เพื่อสรางตลาด
หนังสือใหเติบโตแข็งแรงไปดวยกัน รวมกันใช
สายสัมพันธในการสรางความรับผิดชอบตอ
สังคมรวมกัน 
 

ส่ิงแวดลอม 
บริษัทฯ พยายามจะใชทรัพยากรอยาง
คุมคา ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นตอ
สิ่งแวดลอมใหนอยท่ีสุด 
 

ซีเอ็ด 
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บริษัทฯ ตระหนักดีวา  การที่จะทําใหบริษัทฯ สามารถธํารงไวซึ่งแบบอยางการดําเนินธุรกิจที่ดีไวไดอยาง
ย่ังยืนนั้น  บริษัทฯ จําเปนตองปลูกฝงวัฒนธรรมในการทํางานที่ดีใหกับพนกังานทุกๆ คน เพื่อใหวัฒนธรรมองคกร
ที่ดีบมเพาะคานิยม (Shared Value) และทัศนคติที่ดีในการทํางาน และการดําเนินชีวิตใหแกพนักงานทุกๆ คน  
ซึ่งวัฒนธรรมองคกรที่ดีนั้น จะทําหนาที่สงเสริมใหเกิดปจจัยแหงความสําเร็จตางๆ ที่สอดคลองกับวัตถุประสงค 
และลักษณะธุรกิจขององคกรใหเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง  เปนพลังผลักดันใหเกิดการสรางสรรคงานบุกเบิกที่มี
เปาหมายทางอุดมการณ ที่ตองอาศัยความมุงม่ันสูง  เปนงานที่ตองการการทํางานแบบสรางสรรค และเปน
ประโยชนตอประเทศ  พนักงานทุกคนพรอมรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  พรอมที่จะรับฟงเหตุและผลซึ่งกันและ
กัน และใหความสําคัญกับประสิทธิภาพการทํากําไร และความย่ังยืนขององคกร และสังคมเปนสําคัญ และดวย
วัฒนธรรมองคกรที่ไดรับการบมเพาะลงไปในทัศนคติของพนักงานทกุๆ คน จนเปนวิถปีฏิบัติอยางตอเนื่องผาน
การทํางานรวมกัน และการรวมทุกขรวมสุขภายในองคกร บริษัทฯ จึงมีความม่ันใจเปนอยางย่ิงวาพนักงานทุกๆ 
คน จะสามารถนอมนําเอาหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในชีวิตจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ  ซึ่ง
วัฒนธรรมองคกรของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) สามารถแสดงได ดังตัวอยางตอไปนี้ 

ปรัชญาการดําเนินงาน และแรงผลักดนั 

 เราจะเอา อุดมการณ มาทํางานเปน วิชาชีพ  โดยเราจะทํา งานสรางสรรคงานบุกเบิก อยางมีความสุข  
ดวยความเชื่อม่ันวา พวกเราสามารถนําความฝน มาทําใหเกิดส่ิงที่ดีงาม และส่ิงที่ย่ิงใหญ ใหเกิดข้ึนได ใน
สังคมไทย 

 เราจะคิดใหญไมคิดเล็ก 

ความโปรงใส และจริยธรรม 

 เราจะเปน บริษัทตัวอยางที่ดี 

 เราจะไมโกง  ไมผิดกฎหมาย  ยุติธรรม  มีจรรยาบรรณวิชาชีพ  มีความรับผิดชอบตอสังคม 

 

ซีเอ็ด 

ความพอประมาณ 

ความมี 
เหตุผล 

การมี 
ภูมิคุมกัน 

ที่ดี 

  

เงื่อนไขความรู เงื่อนไขคุณธรรม 

ความยั่งยืนขององคกร และสังคม 
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 เราจะมี จริยธรรม ในการปฏิบัติตอลูกคา  ตอคูคา ตอคูแขงขัน ตอเพื่อนพนักงานดวยกัน อยางมีคุณธรรม 

การพรอมรับกับความเปลี่ยนแปลง 

 ระเบียบทุกขอ แกไขได  ถามีเหตุผล  และทําใหพนักงานดีข้ึน  โดยไมกระทบกระเทือนตอบริษัทฯ ในเชิง
ลบ 

 พรอมเปลี่ยนแปลงในทุกเร่ือง  โดยพรอมจะฟง จะคิดตาม  จะเรียนรู  และจะปรับปรุงใหดีข้ึน ตลอดเวลา  
โดย ไมรูสึกเสียหนา  และไมยึดติดกับรูปแบบเดิม  และพยายามทะลุขอจํากัด หรือปญหาที่เปนอุปสรรค
สําคัญ   

 ไมมีอะไร สมบูรณ ที่ซีเอ็ด 

 ใหโอกาสการไดทํางานที่ชอบ 

การดํารงตน 

 ประหยัด  สมถะ  ไมฟุงเฟอ   

 ติดดิน  ไมแบงชั้นวรรณะ 

 ใชจายเงิน และทรัพยากร อยางมีเหตุผล  ตามความจําเปน โดยไมยึดติดกับรูปแบบ หรือส่ิงที่เคยทํามา  
เราจะใชเงินใหคุมคา เพื่อประโยชนของงานเปนที่ตั้ง หรือ Zero-Based Budgeting 

การอยูรวมกัน 

 มีทัศนคติทีด่ี ตอการมองชีวิต  ตอการมองปญหา (Positive Thinking) 

 เขาใจผูอ่ืน  เชื่อม่ันวา ไมมีใครตั้งใจเปนคนไมด ี

 ไมสนใจการแสดงออก  แตสนใจสาระ 

 ทําใหบรรยากาศการทํางาน  นาทํางาน  มีความสุข  มองตารูใจ  พรอมจะทํางานหนัก  สนุกกบังานที่ทา
ทาย  

 อยูแบบพี่นอง  มีความสุข  ฝากผีฝากไขได 

การมุงเนนที่ CSR in Process 

 ไมผิดนักหากจะกลาววา บริษัทฯ มีความมุงม่ันที่จะนําเอาปญหาของประเทศในดานการพัฒนาคน และ
นําเอาอุดมการณทางสังคมมาเปนเปาหมายการดําเนินงานแบบธุรกิจ  เพื่อใหบริษัทฯ และผูมีสวนไดเสียทุกๆ 
ฝาย ตลอดจนสังคมเติบโตไปพรอมๆ กันไดอยางย่ังยืน โดยยึดถือเปนวิถีชีวิตปฏิบัติมาโดยตลอด ตั้งแตวันแรก
ของการกอตั้งจนถึงปจจุบัน  โดยถายทอดความมุงม่ัน และภารกิจนี้ผานวัฒนธรรมองคกร  ผานผลงานความ
พยายามที่จะเปน “บริษัทตัวอยางที่ดี” ในทุกดานผานผลงานที่ออกมา และผานทิศทางการเติบโตในดานตางๆ 
ขององคกร   

 บริษัทฯ ยึดม่ันเสมอวา “ความรับผิดชอบตอสังคม (CSR: Corporate Social Responsibility) นั้น  คือ
การที่บริษัทฯ จะตองมุงม่ันที่จะดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม  มีความย่ังยืนในการดําเนินธุรกิจที่สามารถประสบ
ความสําเร็จไปควบคูกับการจรรโลงสังคม  โดยใหความสําคัญกับผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder) ทุกๆ ฝายอยาง
ครบถวน สมดุล   
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การที่จะบรรลุเปาหมายขางตนนี้ บริษัทฯ จําเปนจะตองทําให “ความรับผิดชอบตอสังคม” เปนงานประจํา 
เปนหนาที่ และความรับผิดชอบของพนักงานทุกๆ คนเปนการทําที่สอดคลองกับวัตถุประสงคการกอตั้ง และการ
ดําเนินธุรกิจปกติ  โดยอยูในกระบวนการทํางานหลักขององคกร จึงไมตองมีคาใชจายมากกวากระบวนการปกติ 
และใหพนักงานมีสวนรวมในการดําเนินงานดาน CSR ของบริษัทฯ จึงเปน ความรับผิดชอบตอสังคมภายใน
กระบวนการ (CSR in Process)  ซึ่งเปนการตอกยํ้าปรัชญาแนวทางการบริหารงานของบริษัทฯ ที่ผานมาทั้งหมด
วา “เราไมไดทําอะไรที่ตางไปจากการดําเนินธุรกิจปกติ  เราเพียงเปลี่ยน วิธีคิด และดําเนินธุรกิจปกตินั้นดวย 
วิธีการที่แตกตางจากเดิม เทานั้นเอง” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งหมด จึงมุงเนนเติบโตไปตามวัตถุประสงคของการกอตั้งไมวาจะเปนการบุกเบิกการ
ผลิตหนังสือ วารสาร และส่ือการเรียนรูที่เปนประโยชนตอสังคมไทย แตยังขาดแคลนนัน้ การชวยรับจัดจําหนาย
หนังสือใหกับสํานักพิมพอ่ืน  เพื่อใหหนังสือดีๆ เหลานั้นมีโอกาสไดรับการเผยแพรดีข้ึน  อยูรอดได  แข็งแรงข้ึน  
และพรอมจะผลิตหนังสือดีๆ ไดมากข้ึน  ตลอดจนการที่เพิ่มจํานวนรานหนังสือซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรไปยังชุมชนตางๆ 
มีการจัดหนังสือ และส่ือการเรียนรูตางๆ ที่เหมาะสมกับคนในชุมชน มีการพัฒนาระบบการสั่งซื้อและส่ังจองหนังสือ
ใหมีความสะดวกรวดเร็ว เพื่อใหทุกๆ ชุมชนสามารถเขาถึงหนังสือไดงายข้ึน มีโอกาสในการเรียนรูไดอยาง      
เทาเทียมกันทั่วประเทศ  นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดจัดตั้ง SE-ED Learning Center  เพื่อเผยแพรความรู  และ

วิสัยทัศน (Vision) 

ภารกิจ (Mission) 

วัตถุประสงค (Objective) 

กระบวนการทางธุรกิจ 
(Business Process) 

การประสบความสาํเร็จอยางยั่งยืน  
(Sustainable Accomplishment) 

สังคม 

ชุมชน 

สิ่งแวดลอม 

บริษัท 

คูคา 
คูแขงขัน 

ลูกคา พนักงาน 

ความรับผิดชอบภายในกระบวนการ (CSR in Process) 
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กระตุนแรงบันดาลใจในการเรียนรูใหกับสังคมไทย ผานการจัดคายเยาวชนซีเอ็ดคิดดีแคมป  กิจกรรมการเรียนรู
สําหรับเยาวชน  หลักสูตรฝกอบรม และสัมมนาสําหรับบุคคลทั่วไป ในการพัฒนาศักยภาพการทํางานในดานตางๆ 
ใหมีประสิทธิภาพเพิ่มสูงข้ึน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดมีสวนสําคัญในการกอตั้ง และดําเนนิงาน “โรงเรียนเพลิน
พัฒนา”  เพื่อใหเปนโรงเรียนตัวอยางแนวใหมของการพัฒนาเยาวชนใหเปนกําลังสําคัญของประเทศในอนาคต 
โดยมุงเนนในการพัฒนาใหเยาวชนมีทักษะความรู (Knowledge Skill) ทักษะการทํางาน (Working Skill) และ
ทักษะชีวิต (Life Skill) ตลอดจนมีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบตอสังคม (Social Accountability) อยางครบถวน 
และสมดุล 

ดังนั้น  สําหรับชาวซีเอ็ดแลว  เร่ืองของความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอม จึงไมใชเปนเพียง
กิจกรรมเสริมขององคกรดังเชนทั่วไป  หากแตเปนภารกิจหลักของบริษัทฯ และเปนทุกลมหายใจของชาวซีเอ็ด  
ในฐานะนักสรางสรรค  นักบุกเบกิ  และการเปนตัวอยางที่ดี  โดยพนักงานทั้งองคกรตางมีสวนรวมตอภารกิจนี้ใน
คนละดาน  หรือในแตละโครงการ   

ปจจุบัน ถือไดวาบริษัทฯ มีบทบาทอยางมากในการบุกเบิกธุรกิจหนังสือทั้งในภาพรวม และในดานหนังสือ
สาระความรู ใหขยายฐานอยางรวดเร็ว 

บริษัทฯ เชื่อม่ันดวยวา  การที่จะพัฒนาใหองคกรเปนธุรกิจที่ย่ังยืนไดนั้น  นอกจากจะตองสามารถสราง
ผลตอบแทน และการเติบโตที่เหมาะสมใหกับผูถือหุนแลว  บริษัทฯ ยังจะตองพัฒนาตนเองใหเปนบริษัทตัวอยาง 
ที่ดี  โดยสามารถสรางสรรคผลงานที่เปนประโยชนตอสวนรวม  และเปนที่ยอมรับในวงกวาง  พนักงานมีความสุข  
รวมถึงการสงเสริมและรักษาส่ิงแวดลอมควบคูกับการดําเนินธุรกิจ การเติบโตนั้น จึงเปนการเติบโตที่มีโอกาส
ย่ังยืนไดจริง บริษัทฯ จึงดําเนินธุรกิจไปบนความเชื่อมโยงของการพัฒนาธุรกิจอยางย่ังยืน ไปพรอมกับสังคมและ
ส่ิงแวดลอม โดยเชื่อวา  “ย่ิงทําดี  ย่ิงเติบโต  ย่ิงกําไร  ย่ิงแข็งแรง  ย่ิงย่ังยืน” 

แนวคิดการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ของบริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด 
(มหาชน) 

บริษัทฯ สงเสริมใหมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได  โดยตระหนักและให
ความสําคัญในการปลูกฝงจิตสํานึกเร่ือง จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ อยางมีคุณธรรม ดําเนินธุรกิจดวยความ
โปรงใส การเปนตัวอยางที่ดี ความรับผิดชอบตอสังคม ซื่อสัตย ความเทาเทียมกัน สิทธิพึงมีพึงไดของพนักงาน 
กรรมการ ผูถือหุน จนกลายเปน “ วัฒนธรรมขององคกรที่แข็งแกรง” โดยเร่ิมจากประธานคณะกรรมการ กรรมการ
ผูจัดการ  และกรรมการบริษัทฯ  ที่เปนแรงขับเคลื่อนที่สําคัญในการผลักดนันโยบายใหบริษัทฯ มีกระบวนการ
ดําเนินธุรกิจที่คํานึงถึงการดําเนินงานดวยความโปรงใส และมีความรับผิดชอบตอสังคมเปนหลัก  และจัดใหมีการ
ถายทอด / ปลูกฝงนโยบาย ดังกลาวใหพนักงานรับทราบทั้งองคกร  โดยเร่ิมตั้งแตระดับกรรมการ ผูบริหาร ลงมาสู
พนักงานระดับปฏิบัตกิาร   

ดังนั้น  การจัดทําแผนธุรกิจในทุกกระบวนการ และทุกข้ันตอนการปฏิบตัิงานขององคกร จะถูกดําเนินการ
ภายใตความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายดวยความเสมอภาค  ไมวาจะเปน ผูถือหุน, คูคา, คูแขง, เจาหนี้, 
ลูกคา, พนักงาน ชุมชนและสังคม อยางสมํ่าเสมอ  บริษัทฯ จึงกําหนดใหพนักงานทุกคนปฏิบัติตามเอกสาร 
จรรยาบรรณ / จริยธรรม ที่บริษัทฯ จัดทําข้ึน เพื่อยึดเปนแนวทางในการนําไปใชเปนขอมูลประกอบแผนในการ
ดําเนินธุรกิจ ในทุกกระบวนการ และข้ันตอนการปฏบิัติงานขององคกร  

 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังเล็งเห็นถึงความสําคัญของระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
โปรงใส สามารถตรวจสอบได  จึงไดจัดใหพนักงานทุกคน และพนักงานที่เขาทํางานใหม ไดมีการลงนามรับทราบ
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แนวปฏิบัติ / กฎระเบียบ ในการดําเนินธุรกิจขององคกร วาดวยคูมือจรรยาบรรณ / จริยธรรมทางธุรกิจ ที่องคกร
จัดทําข้ึน เพราะเชื่อวาแนวทางดังกลาวจะเปนสวนหนึ่งในการชวยสรางความเชื่อม่ันและความม่ันใจตอผูถือหุน  ผู
ลงทุน ผูมีสวนไดเสียทุกฝาย  ที่จะเปนแรงสนับสนุนและเปนแรงผลักดนัในการเสริมสรางใหบริษัทฯ มีความ
เขมแข็ง และสรางความสามารถในการแขงขัน และความสําเร็จในระยะยาวใหกับบริษัทฯ ที่ผานมาบริษัทฯ ได
ดําเนินกิจกรรมสําคัญตางๆ เพื่อสนับสนุนการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังตอไปนี ้

• การจัดทําคูมือกรรมการเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบตัิตนของกรรมการ  บริษัทฯ ยึดม่ันกับหลกัการ
บริหารที่มีบรรษัทภิบาลที่ดี  มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ  มีความรับผิดชอบตอสังคม  โดยให คณะกรรมการ 
และผูบริหาร ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ตรงไปตรงมา บริษัทฯ จึงจัดทํา คูมือคณะกรรมการ     
และ คูมือนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ใหกรรมการและผูบริหารปฏิบัติตาม เพื่อใหอยูภายใตกรอบของ
กฎหมาย และระเบียบของบริษัทฯ โดยใหยึดถือจรรยาบรรณนี้ในการกระทําในทุกกิจกรรม การตัดสินใจ   
และการทําธุรกรรมตางๆ โดยบริษัทฯ จะดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตยเปนที่ตั้ง  

 

• กําหนดใหพนักงานทุกคนปฏิบตัิตามเอกสาร จรรยาบรรณ / จริยธรรม ที่บริษัทฯ จัดทําข้ึน  และ
กําหนดใหพนกังานที่เขาทํางานใหม ไดมีการลงนามรับทราบแนวปฏิบัติ / กฎระเบียบในการดําเนินธุรกิจของ
องคกร วาดวยคูมือจรรยาบรรณ / จริยธรรมทางธุรกิจ  เพราะเชื่อวาแนวทางดังกลาวจะเปนสวนหนึ่งในการ
ชวยสรางความเชื่อม่ันและความม่ันใจตอผูถือหุน ผูลงทุน ผูมีสวนไดเสียทุกฝาย  ที่จะเปนแรงสนับสนุนและ
เปนแรงผลักดนัในการเสริมสรางใหบริษัทฯ มีความเขมแข็ง และสรางความสามารถในการแขงขัน และ
ความสําเร็จในระยะยาวใหกับบริษัทฯ 
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• บริษัทไดรวมลงนามเปนแนวรวมปฏบิัติ (Collective Action Coalition) เพ่ือการตอตานการทุจริตของ

ภาคเอกชน  ในตนป พ.ศ. 2554  บริษัทฯ ไดลงนามเขารวมเพื่อประกาศเจตนารมณเปนแนวรวมปฏิบัติ 
(Collective Action Coalition) ตอตานการทุจริตของภาคเอกชนไทย  รวมกับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย หอการคาไทย สมาคมธนาคารไทย หอการคาตางชาติ  และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย   เพื่อ
แสดงเจตจํานงที่จะดําเนินธุรกิจที่มีความโปรงใส ถูกตองตามกฎหมาย ตอตานและไมสนับสนนุการคอรัปชัน่  
เพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทฯ เปนไปตามหลักบรรษัทภิบาล (CG: Corporate Governance) ที่ดี  
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะสนับสนนุใหพนักงาน ดํารงตนใหถูกตองตามกฎหมายเปนพลเมืองที่ดี
ของประเทศชาติ  ตลอดจนสงเสริมใหคูคาของบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจที่ถูกตองตามกฎหมายดวยความโปรงใส  
โดยมีเปาหมายในการสรางความรวมมือในการจรรโลงสังคมใหเจริญรุดหนาอยางย่ังยืน   

แนวคิดในการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR: Corporate Social Responsibility) ของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ มีแนวทางในการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม (CSR: Corporate Social 
Responsibility) ที่ชัดเจน 3 แนวทางดวยกัน คือ 

1. กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมโดยทั่วไปของบริษัทฯ  จะตองใหความสําคัญตอผูมีสวนไดเสีย 
(Stakeholders) ทุกๆ ฝาย อันไดแก ลูกคา พนักงาน คูคา (รวมถึงคูแขงขัน) ผูถือหุน ชุมชน สังคม และ
ส่ิงแวดลอมอยางสมดุล มีการจัดลําดับความสําคัญอยางเหมาะสมเพื่อใหทุกๆ ฝายไดรับความพึงพอใจรวมกัน
สูงสุด บริษัท  ผูมีสวนไดเสียทุกฝาย และสังคม สามารถประสบความสําเร็จรวมกันอยางย่ังยืน 

2. บริษัทฯ มุงเนนการดําเนนิกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมภายในกระบวนการปกติของบริษัทฯ (CSR in 
Process) ซึ่งหมายถึง กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทฯ เปนสวนหนึ่งของเนื้องานที่พนักงาน
ทุกๆ คนตองรับผิดชอบ เพื่อไมใหกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทฯ  เปนภาระเพิ่มเติมจาก
หนาที่ และความรับผิดชอบประจําที่พนักงานไดรับมอบหมายจากบริษัทฯ   ซึ่งจะทําให “ความรับผิดชอบตอ
สังคม” ถูกปลูกฝงกลายเปนพื้นฐานความคิดของพนักงานทกุๆ คน 

3. บริษัทฯ มุงเอาโจทยของประเทศในดานการศึกษา  และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย มาเปนโจทยของ
บริษัทฯ  ที่จะตองพยายามหาทางทําใหสําเร็จ  ประเด็นที่มุงเนนแกไขปญหาใหกับประเทศ  คือ  พัฒนา    
ขีดความสามารถทางภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร  เพื่อพัฒนาใหเยาวชนไทยมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงคที่สําคัญตอการพัฒนาประเทศ และการสรางสังคมที่มีความย่ังยืน 
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พัฒนาการ สูการกอตั้ง “มูลนิธิคนไทยเกงข้ึน” 

 จากการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทฯ ที่ผานมาจากอดีต จนถึงปจจุบัน ทําให
บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาส ที่บริษัทฯ จะสามารถใชองคความรู ศักยภาพ ทรัพยากร และเครือขายองคกรตางๆ ที่
บริษัทฯ มี ในการเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติ ใหมีความย่ังยืน สามารถแขงขันกับนานาอารยประเทศ
ไดอยางสรางสรรค   

แตเพื่อใหการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทฯ มีความคลองตัวเพิ่มข้ึน สามารถ
แสวงหาความรวมมือกับประชาชนทั่วไป และองคกรอ่ืนๆ ไดสะดวกข้ึน  สามารถขยายขอบเขตใหครอบคลุมใน
ระดับชาติที่กวางขวางข้ึน  ดวยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงไดตัดสินใจที่จะกอตั้ง “มูลนิธิคนไทยเกงข้ึน” ใหแลวเสร็จในตนป 
พ.ศ. 2554  เพื่อให การขยายบทบาทความรับผิดชอบตอสังคมใหมีผลการเปลี่ยนแปลงอยางเปนรูปธรรมในวง
กวาง เปนภารกิจสําคัญทางยุทธศาสตรที่บริษัทฯ จะตองทุมสรรพกําลังทั้งหมดใหประสบความสําเร็จใหจงได 

 มูลนิธิคนไทยเกงข้ึน  จะเนนการมีบทบาทสนบัสนนุการพัฒนาขีดความสามารถของคนไทยในดาน
ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  และบมเพาะคุณลักษณะอันพึงประสงคในตัวเยาวชนไทย  โดยผาน
โครงการยอยตางๆ  โดยเนนการเปนโครงการนํารอง  หรือโครงการที่ชวยสรางโอกาสใหกับเยาวชนไทยที่ขาด
แคลน  หรือโครงการที่ดําเนินไปไดดวยตนเองระยะยาว  โดยอาศัยเงินสนับสนุนหลักจาก “โครงการเงินทอนเพื่อ
นอง” ซึ่งเปนเงินบริจาคของลูกคาของรานหนังสือซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร และประชาชนคนไทยทุกๆ คน ในการชวยกัน
บริจาคเงินตามกําลังที่มี  เพื่อที่จะระดมทุนเพื่อใชในโครงการพัฒนาศักยภาพ ความสามารถ และคุณคาของคน
ไทย 

 ในป พ.ศ. 2554  มูลนิธิคนไทยเกงข้ึน จะเร่ิมวางแผนเพื่อผลักดันแนวคดิ “โครงการคืนคณุคาความเปน
คน” ซึ่งเปนอีกแนวคิดสําคญัของมูลนิธิคนไทยเกงข้ึน ที่จะใหโอกาสกับคนที่ดอยโอกาส  หรือคนยากไร  หรือผูที่
หมดทางออกในชีวิตในสังคมไทย  ในการฝกอาชีพ และเปดโอกาสใหเขาไดใชความรูวิชาชีพในการสรางผลผลิต  
สรางรายไดเพื่อใชในการเลี้ยงตนเอง และครอบครัวโดยสุจริต  โดยใหเปนโครงการที่ยืนอยูไดดวยตนเอง และมีขีด
ความสามารถในการขยายบทบาทไดตอเนื่อง 

ความรับผิดชอบตอสังคม – ตอลูกคา (CSR in Customer’s Perspective) 

 โครงการเปดรานหนังสือซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรใหครอบคลุมทั่วประเทศ : บริษัทฯ มุงม่ันที่จะเปดราน
หนังสือซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร ใหครอบคลุมทกุภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อใหคนไทยทุกคนสามารถเขาถึง
หนังสือไดงาย และสะดวกสบายมากข้ึน มีความเทาเทียมกันเพื่อหาความรู เพื่อพัฒนาตนเอง 
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 การพัฒนาระบบโลจิสติกส เพ่ือรองรับการส่ังซ้ือหนังสือของลูกคา : ปจจุบันบริษัทฯ ไดพัฒนา
ระบบโลจิสติกสของบริษัทฯ  จนสามารถที่จะสงมอบหนังสือใหกับลูกคาภายในวันรุงข้ึนภายใตชื่อบริการ 
“ส่ังวันนี้ พรุงนี้ได” บริการดังกลาวนี้จะชวยทําใหลูกคาสามารถหาหนังสือ และส่ือความรูในการพัฒนา
ตนเองไดอยางสะดวกรวดเร็วมากข้ึน 

 รานหนังสือสีขาว : รานหนังสือซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร มีนโยบายจําหนายเฉพาะหนังสือดีมีประโยชน 
ปราศจากหนังสือหรือผลิตภัณฑ ที่หม่ินเหมตอการผิดกฎหมาย  ขัดกับหลักจริยธรรม  และศีลธรรมอันดี
งามของสังคมไทย 

 
 การผลิตหนังสือ วารสาร และส่ือความรูที่มีสวนสําคัญตอการพัฒนาประเทศ  : นับตั้งแตวันกอตั้ง

บริษัทฯ  จนถึงปจจุบัน บริษัทฯ มีนโยบายที่แนวแนในการผลิตหนังสือ วารสาร และส่ือการเรียนรูที่มีสวน
สําคัญตอการพัฒนาประเทศเร่ือยมา เชน หนังสือดานวิศวกรรม คอมพิวเตอร บริหาร / การจัดการ หนังสือ
เพื่อพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ  พจนานุกรม  หนังสือพัฒนาความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
หนังสือการตูนความรู  วารสารดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม และอุตสาหกรรมตางๆ 
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ความรับผิดชอบตอสังคม – ตอพนักงาน (CSR in Employee’s Perspective) 

 โครงการเจริญสติ ณ สถานปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาพ้ืนฐานจิตใจ :  บริษัทฯ สงเสริมใหพนักงานทุกคน
ในองคกร มีภูมิคุมกันในตัวเอง มีความเขาใจตนเองและผูอ่ืน  และสามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุข  จึง
จัดใหมีหลักสูตรการพัฒนาพื้นฐานจิตใจของพนักงาน เพื่อสงเสริมใหพนักงานไดมีโอกาสปฏิบัติธรรม 
พัฒนาพื้นฐานทางจิตใจที่ดี เพื่อเปนการฝกสมาธิ เจริญสติ ปลูกฝงคุณธรรม  เพื่อเสริมสรางจิตสํานึกที่ดีใน
การทํางาน และการใชชีวิตประจําวัน  รวมถึงมีความเขมแข็งที่จะเผชิญกับปญหาตางๆ ไดอยางมีสติ 

 
 โครงการเสนอขายหลักทรัพย แกพนักงาน (ESOP) :  บริษัทฯ มีนโยบายในการผลักดันใหพนักงานมี

ความรูสึกในการเปนเจาของบริษัท (Ownership) เพื่อใหเกิดความรวมแรงรวมใจในการปรับปรุงพัฒนา
องคกร จึงไดจัดใหมีโครงการ การเสนอขายหลักทรัพยแกพนักงาน (ESOP: Employee Stock Option 
Program) ในป พ.ศ. 2544 

 โครงการสงเสริมสุขภาพของพนักงานและครอบครัวของพนักงาน  :  บริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับ
สุขภาพของพนักงาน และครอบครัวของพนักงาน เพราะเชื่อวาหากพนักงาน และครอบครัวของพนักงานมี
สุขภาพดีแลว พนักงานยอมมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้นบริษัทฯ จึงไดดําเนินกิจกรรม 
ดังตอไปนี้อยางตอเนื่อง 

- การตรวจสุขภาพประจําปใหกับพนักงาน โดยมีรายการตรวจที่เหมาะสมสอดคลองกับวัยของพนักงาน 
นอกจากนี้ยังเปดโอกาสใหครอบครัวของพนักงานมาตรวจสุขภาพในราคาถูกอีกดวย 

- การจัดสวัสดิการคารักษาพยาบาล ที่มุงเนนการชวยเหลือพนักงานในกรณีที่พนักงานตองเขารับการ
รักษาในฐานะผูปวยใน นอกจากนี้ยังเปดโอกาสใหกับครอบครัวของพนักงานไดทําประกนัสุขภาพ
รวมกับพนักงานในอัตราคาเบี้ยประกันทีไ่มแพงอีกดวย 
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 โครงการปรับปรุงคุณภาพชีวิต และการสรางความมั่นคงในการดําเนินชีวิตใหกับพนักงาน :   
บริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน เพื่อใหพนักงานมีความม่ันคงไปพรอมๆ 
กับความเจริญรุดหนาของบริษัทฯ  ดวยเหตุนี้บริษัทฯ จึงไดดําเนินโครงการ ดังตอไปนี ้

- โครงการประกันชีวิตในวงเงิน 24 เทาของเงินเดือนงวดสุดทาย ในกรณีที่พนักงานตองเสียชีวิตกอน  
วัยอันควร จึงเปรียบเสมือนวาบริษัทฯ ยินดีที่จะอาสาดูแลครอบครัวของพนักงานตอไปอีกเปนเวลา    
2 ป เพื่อใหครอบครัวของพนักงานไดมีเวลาในการปรับตัว กลับมายืนหยัดตอสูอีกคร้ัง 

- โครงการ Flexible Time ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหพนักงานไดเลือกเวลาในการเขาปฏิบัติงานได
สอดคลองกับสภาพสังคม เชน พนักงานบางคนมีความจําเปนตองไปสงลูกในตอนเชา ก็สามารถเลือก
เขางานในชวงสายได 

- กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ “ซีเอ็ดเกษียณรวย” เพื่อสงเสริมการออม เพื่อใหพนักงานมีเงินกอนไวใชในวัย
หลังเกษียณอายุอยางมีความสุข เปนคนแกที่มีเงินเลี้ยงตัวเอง มีความสุขอยางพอเพียงไดชั่วชีวิต 

- โครงการชวยเหลือภาระหนี้สินใหกับพนักงาน  โดยบริษัทฯ ไดจัดใหมีการสํารวจภาระหนี้สินของ
พนักงาน และไดมอบหมายใหฝายนิติกรของบริษัทฯ ในการเขาไปชวยเหลือพนักงานในการประนอม
หนี้กับเจาหนี้ พรอมกับพิจารณาอนุมัติเงินกูใหกบัพนกังานจํานวนหนึ่ง ในการชําระหนี้สิน เพื่อให
พนักงานไดกลับมาตั้งตนชีวิตใหมอีกคร้ัง 

 โครงการเพิ่มคุณคาใหกับพนักงาน  โดยเปดโอกาสใหพนักงานไดแสดงความสามารถและศักยภาพ
อยางเต็มที ่: บริษัทฯ มีนโยบายในการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพในการทํางานเชิงรุกของพนักงาน โดย
เปดโอกาสใหพนักงานไดพัฒนาภาวะผูนํา (Leadership) และการทํางานขามสายงาน (Cross Functional 
Management) ผานโครงการปรับปรุงงานที่ชื่อวา “A3”  และ “โครงการ Project Leader”  โดยใหพนักงาน
ทุกคนสามารถอาสาตนเองในการปรับปรุงพัฒนาองคกร มาที่ผูบริหารระดับสูงไดโดยตรง  โดยผูบริหารมี
นโยบายที่ชัดเจนที่จะสนับสนนุใหพนักงานไดบกุเบิก เรียนรูส่ิงใหมๆ และแสดงความสามารถ และคุณคา
ของตนเองผานโครงการปรับปรุงงานตางๆ  

 โครงการพัฒนาชองทางการส่ือสารระหวางบริษัทฯ กับพนักงาน : บริษัทฯ ไดพัฒนาระบบการสื่อสาร
ระหวางพนักงานที่รานหนังสือซีเอ็ดบุคเซน็เตอรทั่วประเทศ กับพนกังานในสํานักงานใหญ และพนักงาน
คลังสินคา ทั้งระบบโทรศพัท ADSL โปรแกรม iPOS ที่ทําใหหนาราน และสํานักงานใหญสามารถสงอีเมล 
ถึงกันไดอยางมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนมี LCD TV เพื่อใชในการส่ือสารขอมูลสําคัญๆ ใหกับพนักงานที่
หนารานไดรับทราบอยางพรอมเพรียงกัน แมพนักงานจะอยูหางไกล แตก็สามารถสื่อสารซึ่งกันและกัน
เหมือนเปนคนในครอบครัวเดียวกัน 
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 โครงการสงเสริมความปลอดภัยในการทํางาน : บริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับความปลอดภัยในการ
ทํางานเร่ือยมา ดังนั้นบริษัทฯ จึงไดมีการซอมหนีไฟ และดบัเพลิงอยางตอเนื่อง ตลอดจนมีการจัดสถานที่
ทํางาน และระบบโครงสรางพื้นฐานตางๆ รวมถึงจัดเตรียมอุปกรณความปลอดภัยตางๆ ใหเพียงตอการ
ทํางาน เพื่อใหพนักงานทุกๆ คนไดรับความปลอดภัย และสุขอนามัยที่ดีจากการทํางาน 

   

   
ความรับผิดชอบตอสังคม – ตอคูคา และผูถือหุน (CSR in Business Partner’s Perspective and 
Shareholder’s Perspective) 

 โครงการเผยแพรขอมูล และแนวโนมธุรกิจหนังสือ แกคูคา และผูสนใจทั่วไป  ดวยความที่บริษัทฯ 
เปนผูจําหนายและจัดจําหนายหนังสือรายใหญของประเทศ  ดวยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงมีขอมูล และสารสนเทศ
ที่สมบูรณเพียงพอที่จะใชอางอิงในการชี้แนวโนมตางๆ รวมทั้งเปนดัชนีบงชี้ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ของธุรกิจหนังสือ  ดัชนีดังกลาวนี้จะมีประโยชนอยางย่ิงตอการพัฒนาธุรกิจหนังสือใหมีความแข็งแรง 
สํานักพิมพ และผูจัดจําหนายตางๆ สามารถใชขอมูลดังกลาวนี้ในการทํา Benchmarking และเกิดการ
เรียนรูจากตัวอยางที่ดี (Best Practice) ในวงการหนังสือ 

ที่ผานมาบริษัทฯ ไดเผยแพรขอมูลเหลานี้ผาน “งานแถลงขอมูลที่สุดในธุรกิจหนังสือ ประจําป”  ซึ่งบริษัทฯ 
ริเร่ิมมาตั้งแตป พ.ศ. 2547 เปนตนมา จนถึงปจจุบัน  โดยบริษัทฯ เชื่อวาการเผยแพรขอมูลในลักษณะนี้จะ
เปนกลไกที่สําคัญที่ใหอุตสาหกรรมหนังสือสามารถพัฒนาไปไดอยางตอเนื่อง ย่ังยืน โดยในป พ.ศ. 2553 
บริษัทฯ ไดมีการจัด “งานแถลงขอมูลที่สุดในธุรกิจหนังสือ ประจําป 2552” ที่ ชั้น 3 หองอาจารยสังเวียน 
อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งมีผูเขารวมงาน 345 คน  
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...  

 การมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจอยางเปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบได : บริษัทฯ มีนโยบายที่จะ
ดําเนินธุรกิจโดยยึดถือหลักบรรษัทภิบาล และการกํากับดูแลกิจการที่ดี  เปดเผยขอมูลใหกับผูถือหุน และ
นักลงทุนอยางครบถวน  เปดชองทางใหผูมีสวนไดเสียทุกฝาย สามารถรองเรียนเกี่ยวกับการดําเนินงาน 
หรือสินคา หรือบริการ ที่บกพรอง ไมเหมาะสม  หรือแจงเบาะแสการทุจริต การผิดจรรยาบรรณของ
ผูบริหาร และพนักงานไดที่ comment@se-ed.com หรือ sbc@se-ed.com หรือที่ กรรมการอิสระ id@se-
ed.com 

 การยึดมั่นขอตกลง และปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่ดี กับ คูคา และพันธมิตรทางธุรกิจ : บริษัทฯ มี
จุดมุงหมายในการดําเนินธุรกิจที่ตั้งม่ันอยูในความซื่อสัตยสุจริต  และยึดม่ันในการปฏิบัติตามสัญญาที่มีตอ
ลูกคาอยางเครงครัดภายใตกรอบ กติกามารยาทในการดําเนินธุรกิจอยางยุติธรรม อยูในกรอบที่กฎหมาย
กําหนด  โดยไมใชนโยบายที่เอาเปรียบคูคา หรือใชความไดเปรียบทําใหเกิดความไมเปนธรรม 

 การประกาศเจตนารมณที่ชัดเจนในการตอตานการละเมิดลิขสิทธ์ิ : บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไมผลิต
สินคา  จําหนาย  หรือสนับสนุนผลิตภัณฑที่ละเมิดลิขสิทธ์ิ  โดยเด็ดขาด  รวมถึงการสงเสริม  และทําความ
เขาใจใหคูคา นักเขียน และบุคคลที่สนใจทั่วไป ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิทางปญญา เชน การ
จัดการอบรมสัมมนาเร่ือง “ลิขสิทธ์ิงานเขียน : ส่ิงที่ควรทราบ” เปนตน 
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ความรับผิดชอบตอสังคม - ตอชุมชน และสังคม (CSR in Community’s Perspective and Society’s 
Perspective) 

 โครงการหนังสือเพ่ือนอง:   เปนโครงการบริจาคหนังสือใหกับหองสมุดโรงเรียนตางๆ ที่ขาดแคลนทั่ว
ประเทศ  เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรูแกเด็กนักเรียนในชุมชนที่หางไกลความเจริญ  นอกจากนี้ บริษัทฯ 
ยังไดใหพนักงานไดมีจิตสํานึกรักบานเกิด  โดยใหพนกังานเสนอชื่อโรงเรียนที่จะบริจาคหนังสือ ตลอดจน
ทําหนาที่เปนตัวแทนบริษัทฯ ในการนําหนังสือไปสงมอบใหกบัโรงเรียน 

ในระยะเวลา 5 ปที่ผานมาจนถึงส้ินป พ.ศ. 2553 บริษัทฯ ไดบริจาคหนังสือใหแกโรงเรียนทุกภาคทั่ว
ประเทศ  มากกวา 1,700 โรงเรียน  จํานวนมากกวา 1 ลานเลม และมีมูลคาราคาปกรวมกวา 150 ลานบาท  
และยังไดรวมบริจาคหนังสือ และอุปกรณการศึกษา  ใหกับโครงการ 1 อําเภอ 1 โรงเรียนในฝนของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งเปนการสนับสนนุส่ือการเรียนรูใหแกโรงเรียนในฝน ซึ่งจะเปนตนแบบในการ
พัฒนาโรงเรียนตางๆ ทั่วประเทศตอไป 

    
 โครงการสรางหองสมุดใหโรงเรียนที่ขาดแคลน:   บริษัทฯ ไดรวมบริจาคชัน้วางหนังสือ  อุปกรณ

การศึกษา  และหนังสือ  เพื่อสรางหองสมุดของโรงเรียนหลายแหงทั้งในกรุงเทพฯ  และตางจังหวัด  โดยใน
ป พ.ศ. 2553 บริษัทฯ ไดดําเนินการปรับปรุงหองสมุดใหม ใหกับโรงเรียนตางๆ ทั่วประเทศ จํานวน 7 
โรงเรียน ไดแก โรงเรียนบานหนองชาง จังหวัดกาฬสินธุ, โรงเรียนบานศรีมงคล จังหวัดสุรินทร, โรงเรียน
บานหนองหงส จังหวัดเพชรบุรี, โรงเรียนบานหัวหิน จังหวัดตรัง, โรงเรียนบานชัยพรมิตรภาพ จังหวัด
อุดรธานี, โรงเรียนบานหนองสะเดา จังหวัดนครราชสีมา, โรงเรียนวัดวังกุลา จังหวัดสุพรรณบุรี  

 
 โครงการเงินทอนเพ่ือนอง : เปนโครงการที่เปดโอกาสใหลูกคาของซีเอ็ดบุคเซน็เตอร และบุคคลทั่วไปได

มีสวนรวมในการบริจาคเงินสบทบทุนโครงการ  ผานกลองรับบริจาคที่รานซีเอ็ดบุคเซน็เตอรทุกสาขาทั่ว
ประเทศ  หรือโอนเงินสมทบทุนตามบัญชีของโครงการฯ  ซึ่งในอนาคตโครงการดังกลาวนี้อยูในความ
รับผิดชอบของ “มูลนิธิคนไทยเกงข้ึน” โดยเงินบริจาคทั้งหมดนี้มูลนิธิคนไทยเกงข้ึนจะนําไปใชตาม
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วัตถุประสงคในการจัดตั้งมูลนิธิ กลาวคือการดําเนินกิจกรรมที่มุงเนนในการพัฒนาศักยภาพ และ
ความสามารถของคนไทย ปรับปรุงคุณคา และคุณภาพชีวิตของคนไทย เพื่อใหคนไทยทุกๆ คนมีสวนรวม
ในการใชความสามารถของตนเองในการพัฒนาประเทศ 

 
 โครงการ 4 ภาคสานฝนปนเด็กไทยเกงอังกฤษ 2553 (Total Solution to English Proficiency   

2010) : บริษัทฯ มีความมุงม่ันที่จะเขาไปมีบทบาทในการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษใหกับเด็กไทย  
บริษัทฯ จึงจัดกิจกรรมที่ชื่อวา “สานฝนปนเด็กไทยเกงอังกฤษ” ทั่วทั้ง 4 ภาคของประเทศ โดยมีการสัมมนา
เชิงวิชาการ  การอบรมเชิงปฏิบัติการดานเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ  สําหรับครู อาจารย และผูบริหาร
สถาบันการศึกษาตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยไมเสียคาใชจาย  เพื่อให
ครู อาจารยไดเปนตนแบบในการนําเทคนคิที่ไดรับจากงานสัมมนาไปปรับประยุกตใชในการพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษใหเด็กไทยรูสึกสนุกและรักการเรียนภาษาอังกฤษมากย่ิงข้ึน 

 
 โครงการผลิตหนังสือชุดอัจฉริยะ : บริษัทฯ ไดรวมกับสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี (สสวท.) ผลิตหนังสือที่ใชประกอบการเรียน และพัฒนาอัจฉริยภาพในกลุมวิชาคณิตศาสตร, 
วิทยาศาสตร, คอมพิวเตอร, ชีววิทยา, ฟสิกส  และเคมี  รวมถึงหนังสือที่ใชในการเตรียมการสอบแขงขัน
โอลิมปกวิชาการ 
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 การใหความรวมมือกับองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.) ในการสรางแหลงเรียนรู

วิทยาศาสตรสําหรับเยาวชนใจกลางเมือง : บริษัทฯ มีนโยบายในการสนับสนุนใหเยาวชนเกิดแรง
บันดาลใจทางดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  จึงไดสนับสนุนองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ 
(อพวช.) ในการประสานงานจัดหาพื้นที่ในศูนยการคาที่เปนคูคากับบริษัทฯ  เพื่อให “องคการพิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.)” จัดสรางพิพิธภัณฑ และแหลงเรียนรูดานวิทยาศาสตร ในอัตราคาเชาพิเศษ 
หรือไมคิดคาเชา  ปจจุบันไดดําเนนิการจัดหาพื้นที่ใหแลว 5 แหงดวยกัน คือ จามจุรีสแควร, คารฟูร 
เชียงใหม, สุนียพลาซา อุบลราชธานี, ศูนยการคาแหลมทอง ระยอง  และศูนยการคาแหลมทอง ชลบุรี 

ความรับผิดชอบตอสังคม – ตอส่ิงแวดลอม (CSR in Environment’s Perspective) 

 โครงการสาขาอนุรักษพลังงาน : บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการใชทรัพยากร และพลังงานอยางคุมคา 
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยที่ผานมาบริษัทฯ ไดดําเนินโครงการ และกิจกรรมในการอนุรักษ และประหยัด
การใชทรัพยากร และพลังงาน ดังตอไปนี ้

- การเปลี่ยนอุปกรณไฟฟาตางๆ ภายในรานหนังสือซีเอ็ดบุคเซน็เตอรใหเปนอุปกรณที่ประหยัดพลังงาน  

 
- การออกแบบสวิทชเปด-ปดไฟแสงสวาง เปนแบบเชือกดึงภายในอาคารสํานักงานทุกพื้นที่ทํางาน  

เพื่อใหพนักงานสามารถดึงเชือกเปด – ปดไฟแสงสวางไดโดยสะดวก ใหสวางเฉพาะในพื้นที่ทํางาน
เทานั้น 



บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                                        

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2553 (แบบ 56-1)                                                                          สวนท่ี 1  หนา 106 
 

 
- โครงการลดการใชกระดาษ   บริษัทฯ สงเสริมใหพนักงานจัดเก็บเอกสารสําคัญ  หรือขอมูลทางธุรกิจ

ในรูปแบบของส่ืออิเล็กทรอนิกส (eDocument) เพื่อเปนการลดการใชกระดาษ  และกอใหเกิดความ
สะดวกรวมเร็วในการสืบคน 

- โครงการสํานักงานใหญประหยัดน้ํา โดยบริษัทฯ ไดติดตั้งวาลวเปด - ปดน้ําแบบอิเล็กทรอนิกส โดยมี 
Contact Switch ที่ประตูหองน้ํา โดยวาลวน้ําจะเปดก็ตอเม่ือหองน้ํามีการใชงานเทานั้น เพื่อปองกัน
ปญหาน้ําร่ัวซึมโดยเปลาประโยชน 

- การประหยัดพลังงานไฟฟาที่คลังสินคา และศูนยกระจายสินคา โดยการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสวาง เปน
หลอดฟลูออเรสเซนตรุน T5 ขนาด 28 วัตต แทนการใชหลอด T8 เดิมที่มีขนาด 36 วัตต ซึ่งสามารถ
ชวยประหยัดพลังงานไฟฟาไดถึง 33% นอกจากนี้ยังไดมีการใชหลอดรุน T5 HO  ทดแทนหลอด
โซเดียม ซึ่งสงผลใหบริษัทฯ สามารถประหยัดพลังงานไฟฟาลดลงไดถึง 50% จากการติดตั้งบนพืน้ที่
กวา 13,000 ตารางเมตร  

   
นวัตกรรมเพื่อความรับผิดชอบตอสังคม (Innovation of CSR) : 
 บริษัทฯ ยึดม่ันแนวทางที่จะเปนสวนหนึ่งที่จะชวยทําให “คนไทยเกงข้ึน” ดวยแนวคิดที่ทําใหผูมีสวนไดเสีย
ทุกฝายเกิดความพึงพอใจอยางสมดุล ดวยเหตุนี้แนวคิดในการวิจัย และพัฒนา (Research and Development) 
รวมทั้งการสรางสรรคนวัตกรรม (Innovation) จึงมุงตอบสนองวัตถุประสงค และแนวคิดดังกลาว โดยนวัตกรรมที่
บริษัทฯ รังสรรคข้ึนนั้น จะตองมีคุณสมบัติในการเอื้อประโยชนตอวงการธุรกิจหนังสือในภาพรวม มีสวนที่ทําใหคน
ไทยไดมีโอกาสเพิ่มพูนความรูไดอยางสะดวกข้ึน มีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกตใชกับการดําเนินธุรกิจ
ขององคกร เพื่อชวยปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานตางๆ  อยางตอเนื่อง  โดยนวัตกรรมที่สะทอนถึงความ
รับผิดชอบตอสังคมทีบ่ริษัทฯ ไดมุงม่ัน จัดทําจนประสบความสําเร็จ มีดังนี้ 

หลอดโซเดียม 

หลอดT5 HO 
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ตัวอยางนวัตกรรมที่มีสวนชวยในการพัฒนาธุรกิจหนังสือในประเทศไทย 

 โครงการพัฒนาระบบการจัดจําหนายหนังสือ ที่เรียกวา “Standing Order”:  จากการเปนผูจัดจําหนาย
หนังสือเขาสูระบบรานหนังสือรายใหญที่สุด  จึงไดเล็งเห็นปญหาในการบริหารระบบสต็อกหนังสือของธุรกิจ
หนังสือทั้งระบบ  ซึ่งเกือบทั้งหมดเปนระบบฝากขาย ทําใหการติดตามยอดขาย และการเก็บเงินที่มีความ
ยุงยากซับซอน และขาดความนาเชื่อถือ  บริษัทฯ จึงไดคิดคน และพัฒนาระบบการจัดจําหนายที่เรียกวา 
Standing Order ซึ่งเปนระบบที่ใหรานหนังสือวางหนังสือใหมจํานวนหนึ่งไวที่รานกอน โดยยังไมเก็บเงินจาก
รานหนังสือ  เพื่อใหเจาของรานหนังสือกลาที่จะลองขายหนังสือใหมๆ ไดอยางเต็มที่  หากหนังสือเลมใดขาย
ไดดี  จึงจะเติมสินคาเขาไปเพิ่มและเก็บเงินจากจํานวนที่สงเขาไปเพิ่ม  โดยพนักงานของบริษัทฯ จะเปน     
ผูตรวจสอบยอดการขายใหทั้งหมด  ระบบ Standing Order นั้นมีคุณูปการตอวงการหนังสือมาก เพราะเปน
ระบบที่ทําใหหนังสือใหมถูกนําเสนอในรานหนังสือไดมากข้ึน คนไทยไดมีโอกาสเห็นหนังสือที่หลากหลาย  
รานหนังสือมีความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจลดลง ผูจัดจําหนาย และสํานักพิมพ ไดรับทราบขอมูลการขายเพื่อ
นําไปใชในการวางแผนงานไดดีข้ึน  มีระบบการเก็บเงินไดดีข้ึน  ขอดีของระบบ Standing Order นี้ไดรับการ
ยอมรับจากวงการหนังสือ และไดถูกใชอยางแพรหลายในธุรกิจหนังสือตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน 

 โครงการพัฒนาระบบการบริหารสินคา :  บริษัทฯ ไดพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรในการกระจาย
สินคา (Distribution Model) และระบบการสั่งซื้อเติมสินคาอัตโนมัติ (IARS: Intelligent Automatic 
Reordering System)  เพื่อทําใหบริษัทฯ สามารถกระจายหนังสือใหมจากสํานักพิมพตางๆ  และส่ังเติมสินคา
ในรานหนังสือซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร ไดสอดคลองกับความตองการของแตละชุมชน  และปริมาณการขายจริง จึง
ทําใหรานหนังสือซีเอ็ดบุคเซน็เตอรมีรายการหนังสือที่ตรงกับความสนใจของชุมชนทองถิ่น  ขณะเดียวกัน 
บริษัทฯ  และสํานักพิมพคูคา มีความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจที่ต่ําลง เพราะไมจําเปนตองส้ินเปลืองทรัพยากร
ในการจัดพิมพหนังสือเปนจํานวนมาก เพื่อกระจายสินคาโดยไมมีขอมูลสารสนเทศรองรับ  นอกจากนี้ ดวย
ระบบสารสนเทศที่แมนยําสงผลใหรานหนังสือซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรทุกๆ สาขามีรายการหนังสือที่ตรงกับความ
ตองการของชุมชนในปริมาณที่เพียงพอ จึงทําใหสามารถลดตนทุน และลดการสูญเสียโอกาสการขายไดอยาง
มีประสิทธิภาพ  

 การพัฒนาเว็บไซตเพ่ืออํานวยความสะดวกในการซื้อขายหนังสือซ่ึงสนับสนุนระบบคาปลีก และ    
คาสงอยางมีประสิทธิภาพ: บริษัทฯ ไดพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต www.se-ed.com/eshop เพื่อรองรับ
การคาปลีกหนังสือในระบบ E-Commerce และพัฒนา www.se-ed.com/wholesale เพื่อรองรับการคาสง
ใหกับรานหนังสืออ่ืน และองคกรสถาบันตางๆ 

ปจจุบันเว็บไซต www.se-ed.com ของบริษัทฯ เปนเว็บไซตรานหนังสือออนไลนที่มีลูกคาเขามาเลือกซื้อ
สินคามากที่สุด  มีรายการหนังสือใหลูกคาเลือกซื้ออยางครบถวนมากที่สุดในประเทศไทย  นอกจากนี้ ยังได
แบงปนขอมูลรายการหนังสือขายดีจากรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร และขอมูลสารสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  เพื่อให
ไดรับทราบวาหนังสืออะไรที่สังคมใหความสนใจอยูในแตละชวงเวลา  และหนังสือที่ลูกคาตองการซื้อนั้นมี
จําหนายที่สาขาใดบาง  ซึ่งเปนสารสนเทศที่เพียงพอตอการตัดสินใจเลือกซื้อ 
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 การพัฒนาระบบโลจิสติกสแบบบูรณาการ:  บริษัทฯ มีความมุงม่ันที่จะพัฒนาระบบโลจิสติกสของบริษัทฯ 
ใหมีประสิทธิภาพ  สามารถสงสินคาใหกับลูกคาไดอยางรวดเร็วดวยตนทุนที่ต่ํา  และสามารถแขงขันได  ดวย
แนวคิดนี้จะทําใหหนังสือดีๆ สามารถไปถึงมือคนไทยไดอยางรวดเร็ว  เม่ือไรที่คนไทยตองการอานหนังสือ   
ที่เพื่อใชในการพัฒนาตนเอง บริษัทฯ มีหนาที่ในการสงมอบหนังสือ และส่ือการเรียนรูนั้นๆ ใหถึงมือคนไทย
อยางรวดเร็วที่สุด 

การพัฒนาระบบโลจิสติกสแบบบูรณาการของบริษัทฯ ประกอบดวย โครงการ หรือระบบดังตอไปนี ้

- โครงการ “ส่ังวันนี้ พรุงนี้ได”  บริษัทฯ ไดพัฒนาและปรับปรุงระบบการรับการส่ังซื้อหนังสือ และสินคาอ่ืน
ผานทางสาขา หรือ www.se-ed.com เพื่อเปนการสนองตอบแนวคดิ “รานเล็กเหมือนรานใหญ”  เม่ือ
ลูกคาเขามาภายในรานหนังสือซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร และหาหนังสือที่ตองการอานไมพบ ลูกคาสามารถ
ส่ังซื้อไดที่เคานเตอรแคชเชียร ดวยระบบโลจิสติกส และสารสนเทศที่บริษัทฯ ไดพัฒนาข้ึน บริษัทฯ 
สามารถสงมอบหนังสือที่ลูกคาตองการไปยังสาขาปลายทางที่ลูกคาสะดวกเดินทางไปรับไดภายใน 1 วัน
ทําการ โดยไมเสียคาใชจายในการขนสง  

- ระบบงานขายหนาราน (iPOS : Intelligent Point Of Sale)  บริษัทฯ ไดพัฒนาระบบงานขายหนาราน 
ข้ึนมาเพื่อรองรับการขายหนังสือ และสินคาที่รานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  โดยมีระบบการใหขอมูลตางๆ 
เกี่ยวกับหนังสือ และสินคา เพื่อใหพนักงานที่รานหนังสือซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรสามารถใหขอมูลที่เปน
ประโยชนตอการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของลูกคา 

    

- พัฒนาระบบการเชื่อมโยงขอมูลระหวางทุกสาขาของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร  สํานักงานใหญ  และ
คลังสินคา  ผานระบบเครือขายทางคอมพิวเตอรแบบ Real Time  ทําใหการปฏิบัติงานระหวางกันมี
ประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  และมีความถูกตองแมนยํามากย่ิงข้ึน  
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- การกระจายสินคาดวยระบบดิจิตอล  (Digital Assorting System)  บริษัทฯ ไดพัฒนาระบบและวิธีการ
ทํางานการกระจายสินคาดวยระบบดิจิตอล  ทําใหบริษัทฯ สามารถวางระบบการจัดสินคาที่ยืดหยุน  เพื่อ
สามารถรองรับหนังสือดวน และสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไดอยางมีประสิทธิภาพ  
นอกจากนี้ ระบบดังกลาวยังสามารถลดการใชปริมาณกระดาษลงไดมากกวา 5 แสนแผน ตอเดือน 

   

ตัวอยางนวัตกรรมที่มุงเนนการพัฒนาศักยภาพของคนไทย 

 การพัฒนาขีดความสามารถทางภาษาอังกฤษใหกับเยาวชนไทยอยางมีประสิทธิผล :  บริษัทฯ ได
ศึกษา และวิจัย เพื่อคนหาแนวทางในการทําใหเยาวชนไทย ซึ่งไมไดอยูในสภาพแวดลอมที่ตองใช
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ใหมีขีดความสามารถทางภาษาอังกฤษดีข้ึนไดอยางมีนัยสําคัญ  โดยไมเพิ่ม
ภาระใหครู  และใชทรัพยากรนอยที่สุด  ซึ่งผลการศึกษาผานโครงการทดลองวิจัยของบริษัทฯ พบวา การอาน
หนังสือนอกเวลาประเภท Extensive Reading และGraded Reader  ซึ่งเนนการอานที่หลากหลายในเร่ืองที่
ตนเองสนใจ  และเลือกอานหนังสือที่มีระดับความยากงายที่เหมาะสมกับศักยภาพของตน  แลวนํามาพัฒนา
รูปแบบการนําเสนอใหมใหเหมาะสมกับขอจํากัดดานคําศัพทในตัวเยาวชนไทยมากย่ิงข้ึน  เพื่อใหการอานลื่น
ไหลมากย่ิงข้ึน  สามารถทําใหเด็กพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษไดสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญ   

ดวยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงไดเร่ิมโครงการ SE-ED Enjoy Reading ข้ึน  เพื่อพัฒนาหนังสืออานนอกเวลา
ภาษาอังกฤษรูปแบบใหมนี้อยางจริงจังเปนจํานวนมากเพียงพอ  โดยรวมมือกับสํานักพิมพชั้นนําของโลกใน
ดาน Extensive Reading และ Graded Reader  เพื่อใชเปนเคร่ืองมือสําคัญในการพัฒนาขีดความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษของเยาวชนไทยทั้งประเทศ  จากนั้นจึงพัฒนากระบวนการนําไปใชงานทีไ่ดผล  โดยผาน
กระบวนการทํางานที่เปนรูปธรรม  มีงานวิจัยรองรับ  เพื่อใหสามารถขยายผลไปสูการนําไปใชงานจริงใน
ระบบโรงเรียนทั่วประเทศตอไป 

ในป พ.ศ. 2552 - 2553 ไดเร่ิมโครงการทดลองกับโรงเรียนที่ขาดแคลนทรัพยากรจํานวน 20 โรงเรียน        
ในระดับประถมปลายและมัธยมตน  ซึ่งผลการทดลองเบื้องตนพบวา ไดผลสัมฤทธ์ิในการพัฒนาขีด
ความสามารถทางภาษาอังกฤษอยางนาพึงพอใจ 

ในป พ.ศ. 2553 ไดจัดการฝกอบรมครูภาษาอังกฤษ  ใหกับโรงเรียนในภาคเหนือ, ภาคใต  และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รวมกวา 70 โรงเรียน ที่สมัครรวมโครงการฯ ดังกลาว  เพื่อเตรียมทดลองและวิจัย    
เชิงลึกเพิ่มเติมในปการศึกษา 2554  ซึ่งสวนหนึ่งเปนการทํางานวิจัยรวมกับสถาบันภาษาอังกฤษ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ทุกโรงเรียนที่เขารวมโครงการฯ จะไดรับการสนับสนุนหนังสืออานนอก
เวลาภาษาอังกฤษชุด SE-ED Enjoy Reading และการติดตามและประเมินผลความรูภาษาอังกฤษ ตลอด
ระยะเวลา 1 ปการศึกษา  
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รางวัลแหงการเปนบริษัทตัวอยางที่ดี 
บริษัทฯ มีความมุงม่ัน และมีแรงบันดาลใจที่ดีในการดํารงตนใหเปนองคกรที่มีสวนรวมในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยของประเทศชาติตลอดมานับตั้งแตวันกอตั้ง จนถึงปจจุบัน เพื่อทําให “คนไทยเกงข้ึน” โดยที่ผูมี
สวนไดเสียทุกฝายมีความพึงพอใจอยางสมดุล รางวัลที่บริษัทฯ ไดรับ สะทอนใหเห็นวาซีเอ็ดใหความสําคัญกับการ
เปน “บริษัทตัวอยางที่ดี” มาโดยตลอด  สงผลใหไดรับการยอมรับจากสาธารณชน ดังนี้ 

- ไดรับรางวัล ถวยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในฐานะบริษัทธุรกิจ
ขนาดใหญ ที่นอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการบริหารธุรกิจจากการประกวด
ผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คร้ังที่ 2 พ.ศ. 2553 

- ไดรางวัล CSR Awards (บริษัทจดทะเบียนดีเดนดานความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม) ติดตอกนั 2 
ปซอน  (CSR Awards 2010 และ 2009)   

- ไดรางวัล Top Corporate Governance Report Awards (บรรษัทภิบาลดีเดน) ติดตอกัน 2 ปซอน (Top 
Corporate Governance Report Awards 2010 และ 2009) 

- ไดรับการประเมินบรรษัทภิบาล ระดับ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาวติดตอกัน 3 ปซอน (2010, 2009 และ 2008) 

- ไดรางวัล Best Shareholder Treatment Awards 2008 

- ไดรับประกาศเกียรติคุณรางวัล คณะกรรมการดีเดนแหงป 2549/2550 

- ไดคะแนนการจัดประชุมผูถือหุนสามัญประจําป “ดีเย่ียม และสมควรเปนตัวอยาง” ติดตอกัน 4 ปซอน    
(2550 - 2553) 
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- ไดคะแนนความพึงพอใจ “ดีเย่ียมที่สุด” ในการชี้แจงนักลงทุนและนกัวิเคราะหในงาน บริษัทจดทะเบียนพบ 
นักลงทุน ตดิตอกันหลายป 

- ไดรับรางวัล “รานหนังสือเครือขาย ยอดเย่ียม ประจําป พ.ศ. 2545 และ 2546” และ รางวัล “รานหนังสือ   
ยอดเย่ียมประจําทศวรรษ (ป พ.ศ. 2547)” 

- ไดรับการคัดเลือกจากนิตยสาร Forbes ฉบับ Global ประจําวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2545  ใหอยูในรายชื่อ 
200 บริษัทยอดเย่ียมนอกสหรัฐอเมริกา  ที่มียอดขายนอยกวา 1,000 ลานเหรียญสหรัฐ 
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9.  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 4/2553 เม่ือวันศุกรที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2553 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 และกําหนด
มาตรการบริหารความเสี่ยง  รวมถึงติดตามการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง 

สวนที่ 3  การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  การปฏิบัติงานของฝายบริหาร  มีการ
แบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบดานการอนุมัติ และมีการกําหนดวงเงินการอนุมัตทิี่เหมาะสม สําหรับผูบริหารใน 
แตละระดับ การบันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ  และการดูแลจัดเก็บทรัพยสิน  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  ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนขอมูล
ลาสุดทําใหในบางโอกาส ไมสามารถจัดสงขอมูลทางการเงิน  เพื่อประกอบการพิจารณาในการประชุมใหแก
กรรมการไดพรอมกับหนังสือนัดประชุม  ที่ไดจัดสงใหกรรมการลวงหนากอนวันประชุมโดยเฉลี่ย 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 2553 (แบบ 56-1)                                                                                                                                                                        สวนที่ 1 หนา 114 
 

10.  รายการระหวางกัน 

รายการระหวางกันของบริษัทฯ บริษัทยอย กับบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกันที่มีสาระสําคัญ  มีดังนี้ 

10.1 รายการระหวางกันสําหรับป สิ้นสุดวันเดียวกันของป พ.ศ. 2553, 2552 และ 2551 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

งบการเงินซึ่ง
แสดงลงทุน

ตามวิธีสวนได
เสีย 

บริษัท / บุคคลที่เกี่ยวของกัน 
ประเภท
กิจการ 

ลักษณะ
ความสัมพันธ 

รายการที่เกี่ยวโยง 
นโยบาย

ทางดานราคา 

2553 2552 2552 2551 
ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกูยืมในรูป
ตั๋วสัญญาใชเงินอายุ 1 ป 

ดอกเบี้ยคิดตาม 
MOR ตอปของ 
ธนาคารแหง

หนึ่ง 

- - 114 556 

ซื้อหนังสือ ราคาตลาด - - 321 1,608 
เงินใหกูยืมในรูปตั๋วสัญญาใช
เงินอายุ 1 ป 

ดอกเบี้ยคิดตาม 
MOR ตอปของ 
ธนาคารแหง

หนึ่ง 

    

ยอดตนงวด  - - 11,000 - 
ใหกูเพิ่มระหวางงวด  - -   3,000 16,000 
รับชําระคืนระหวางงวด  - - (14,000) (5,000) 

บริษัท เพลินพัฒน จํากัด โรงเรียนเอกชน บริษัทยอย 

ยอดปลายงวด  - - - 11,000 
         

หนวย : พันบาท 



บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)                                                                                                               

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2553 (แบบ 56-1)                                                                                                                                                                        สวนที่ 1 หนา 115 
 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

งบการเงินซึ่ง
แสดงลงทุน

ตามวิธีสวนได
เสีย 

บริษัท / บุคคลที่เกี่ยวของกัน 
ประเภท
กิจการ 

ลักษณะ
ความสัมพันธ 

รายการที่เกี่ยวโยง 
นโยบาย

ทางดานราคา 

2553 2552 2552 2551 
ลูกหนี้การคาจากการขาย
หนังสือ 

 - - 44 - บริษัท เพลินพัฒน จํากัด โรงเรียนเอกชน บริษัทยอย 

ดอกเบี้ยคางรับจากเงินใหกูยืม
ในรูปสัญญาใชเงินอายุ 1 ป 

 - - - 211 

สิทธิการการเชา ที่ดิน มี 2 
สัญญา จาํนวน 10 ลานบาท 
ระยะเวลาเชา 30 ป พื้นที่
ประมาณ 20 ไร 

 

7,707 8,045 - - 

เงินกูยืมระยะสั้นจากผูถือหุน
ของบริษัทยอย 

อัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ยของ

ธนาคารพาณิชย
ขนาดใหญ 5 
แหง บวกดวย
รอยละ 3 ตอป 

- 210 - - 

เงินกูยืมระยะยาวจากผูถือหุน
ของบริษัทยอย 

รอยละ 6 ตอป - 1,400 - - 

ผูถือหุน/กรรมการบริษัทยอย - บุคคลที่
เกี่ยวของกัน 

คาเชาที่ดนิ มี 2 สัญญา จํานวน 
10 ลานบาท ระยะเวลาเชา 30 
ป พื้นที่ประมาณ 20 ไร 
 

ตามสัญญาที่  
ตกลงรวมกัน 

1,001 208 - - 

หนวย : พันบาท 
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

งบการเงินซึ่ง
แสดงลงทุน

ตามวิธีสวนได
เสีย 

บริษัท / บุคคลที่เกี่ยวของกัน 
ประเภท
กิจการ 

ลักษณะ
ความสัมพันธ 

รายการที่เกี่ยวโยง 
นโยบาย

ทางดานราคา 

2553 2552 2552 2551 
สิทธิการเชาที่ดินตัดจาย ที่ดนิ 
มี 2 สัญญา จํานวน 10 ลาน
บาท ระยะเวลาเชา 30 ป พื้นที่
ประมาณ 20 ไร  

ตามสัญญาที่  
ตกลงรวมกัน 339 88 - - 

ผูถือหุน/กรรมการบริษัทยอย - 
 

บุคคลที่
เกี่ยวของกัน 

ดอกเบี้ยจายเงินกูยืมระยะสั้น 
และระยะยาว 

รอยละ 3 - 6  
ตอป 

45 11 - - 

เจาหนี้การคาจากการขาย
หนังสือ และวารสาร 

ราคาตลาด 2,371 2,314 2,314 2,023 บริษัท เอ็ม แอนด อี จํากัด สํานักพิมพ
ผูผลิตวารสาร
เทคนิคและคูมือ

วิศวกร 

บริษัทรวม 

ซื้อหนังสือ ราคาตลาด 3,632 492 492 1,594 

เจาหนี้การคาจากการขาย
หนังสือ 

ราคาตลาด 3,615 4,711 4,711 8,870 บริษัท จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่ 
จํากัด (มหาชน) 

สื่อและสิ่งพิมพ ผูถือหุน 

ซื้อหนังสือ และCD ราคาตลาด 6,324 9,575 9,575 10,202 
เจาหนี้การคาจากการขาย
หนังสือ 

ราคาตลาด 6,015 4,860 4,860 5,231 บริษัท บลิส พับลิชชิ่ง จาํกัด สื่อและสิ่งพิมพ บริษัทที่
เกี่ยวของกับ  
ผูถือหุน ซื้อหนังสือ ราคาตลาด 22,839 17,834 17,834 16,131 

เจาหนี้การคาจากการขาย
หนังสือ 

ราคาตลาด 7,728 5,709 5,709 1,946 บริษัท โพสต พับลิชชิ่ง จํากัด 
(มหาชน) 

สื่อและสิ่งพิมพ บริษัทที่
เกี่ยวของกับ  
ผูถือหุน ซื้อหนังสือ ราคาตลาด 31,841 31,537 31,537 - 

หนวย : พันบาท 
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10.2  ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน   ทางบริษัทฯ 
กําหนดใหรายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญระหวางบริษัทฯ กับบริษัทยอย  บริษัทรวม  และบริษัทที่เกี่ยวของกัน  
รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน  ผานที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติ  เพื่อดูแลใหรายการระหวาง
กันเปนไปอยางยุติธรรม  มีนโยบายการกําหนดราคาที่เหมาะสม  ซึ่งสามารถเปรียบเทียบไดกับรายการที่เกิด
ข้ึนกับบุคคลภายนอก  และไมมีการถายเทผลประโยชนระหวางบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่
เกี่ยวของกัน  รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน  

คณะกรรมการอนุมัติในหลักการ ตามคําแนะนําของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการปฏิบัติตาม
มาตรา 89/12 (1) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ใหฝายจัดการ
สามารถอนุมัติการทําธุรกรรม ระหวางบริษัทฯ บริษัทยอย กับกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ
กับธุรกรรมนั้น หากธุรกรรมเหลานั้นมีขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับที่วิญูชนจะพึงกระทํากับ
คูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเปน
กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ  ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบ นําเสนอรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนและรายการที่เกี่ยวโยงกันในการทําธุรกรรมที่มี
ขนาดเกินกวา 2 ลานบาทตอไตรมาส เพื่อรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  รับทราบอยางสมํ่าเสมอ
ทุกไตรมาส 

10.3   นโยบายและแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต   บริษัทฯ อาจมีการทํา
รายการระหวางกันกับผูถือหุนรายใหญ  และกับผูบริหารของบริษัทฯ ในอนาคต  ซึ่งรายการที่เกิดข้ึนจะเปนในรูป
ของการทําสัญญาเชาพื้นที่  สัญญาบริการ  และสัญญาลิขสิทธ์ิ  ซึ่งเปนไปเพื่อประโยชนทางการคาของบริษัทฯ 
เทานั้น  โดยบริษัทฯ จะเปดเผยชนิด  และมูลคาของรายการระหวางกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
ภายใตประกาศและขอบังคับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 
 



บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                                          

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2553 (แบบ 56-1)                                                                            สวนท่ี 1 หนา 118 
 

11.  ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

11.1  ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในระยะ 3 ปที่ผานมา 

(ก) สรุปรายงานการสอบบัญชี 

• การตรวจสอบงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่  31  ธันวาคม  พ.ศ.  2553, 2552 และ 2551 ผูสอบบัญชีได
แสดงความเห็นแบบไมมีเง่ือนไขตองบการเงินดังกลาว ทั้งนี้ผูสอบบญัชี คือ นางสาวศันสนีย  พูลสวัสดิ์  บริษัท
สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด  
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(ข) ตารางสรุปงบการเงิน 

2553 2552 2551 2553 2552 2551

สินทรัพย

เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสด 720,045    544,807    336,679            681,847      506,609      336,679      
เงินลงทนุช่ัวคราว-สุทธิ 186,484    188,945    167,931            186,484      188,945      167,931      
ลูกหน้ีการคาสุทธิ 111,594    98,693      81,116              109,700      96,799       81,116       
เงินใหก ูยืมแกบริษัทยอย (2551:บริษัทรวม) -          -          11,000              -            -            11,000       
สินคาคงเหลือ-สุทธิ 417,258    441,347    498,625            415,035      438,837      498,625      
คาใช จายจายลวงหนา 16,271      25,362      23,709              15,769       25,362       23,709       
ลูกหน้ีเงินชดเชยคาเสียหาย -          17,792      -                  -            17,792       -            
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 20,389      22,799      14,435              18,528       18,051       14,435       
       รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,472,041  1,339,745  1,133,495             1,427,363    1,292,395    1,133,495    

เงินลงทนุในบริษัทยอยและบริษัทรวม-สุทธิ 27,137      26,177      75,595              69,532       69,532       69,532       
ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 497,200    485,683    345,221            325,445      318,868      345,221      
สิทธิการเชาท ีด่ิน-สุทธิ 7,707       8,045       -                  -            -            -            
สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ 123,391    116,557    129,125            123,391      116,557      129,125      
ทีด่ินและสวนปรับปรุงทีด่ินไมใชดําเนินงาน-สุทธิ 33,520      33,586      33,652              33,520       33,586       33,652       
คาลิขสิทธิ์การใชซอฟตแวร-สุทธิ 6,755       7,417       8,214               6,493         7,107         8,213         
คาลิขสิทธิ์และค าแปลหนังสือจายลวงหนา 22,382      24,054      21,711              22,382       24,054       21,711       
เงินค้ําประกันการเชาและเงินมัดจํา 79,573      69,324      63,681              79,573       69,324       63,681       
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 14,845      14,803      15,796              14,812       14,708       15,796       
       รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 812,510     785,646     692,995                675,148       653,736       686,931       
                รวมสินทรัพย 2,284,551  2,125,391  1,826,490             2,102,511    1,946,131    1,820,426    

สินทรัพยหมุนเวียน

สินทรัพยไมหมุนเวียน

บริษัท ซเีอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 2552  และ 2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม
งบการเงินซึง่

แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย
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2553 2552 2551 2553 2552 2551
หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคา 1,153,140    1,031,765    973,139                1,152,603     1,031,356     973,139        
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวของกัน -             210            -                      -              -              -              
เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวของกันท่ี      
 ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป 1,400         -             -                      -              -              -              
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น 1,000         1,000         -                      -              -              -              
รายไดรับลวงหนารอรับรูรายไดภายในหนึ่งป 32,941        34,656        -                      -              -              -              
คาใชจายคางจาย 133,038      106,294      97,448                 129,387        106,294        97,448          
ภาษีเงินไดคางจาย 41,227        31,596        22,096                 41,227          31,596          22,096          
เจาหนี้อื่น 21,397        46,466        36,669                 21,397          46,466          36,669          
หนี้สินหมนุเวียนอืน่ 39,705        44,116        34,807                 38,843          40,387          34,807          
    รวมหนี้สนิหมนุเวียน 1,423,848    1,296,103    1,164,159                1,383,457       1,256,099       1,164,159       

หนี้สินไมหมนุเวยีน
รายไดรับลวงหนารอตัดบัญชี-สุทธิ 9,442         16,981        -                      -              -              -              
เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวของกัน -             1,400         -                      -              -              -              
เงินกูยืมระยะยาว 58,000        58,000        -                      -              -              -              
หนี้สินไมหมนุเวียนอื่น 8,253         9,095         8,381                   8,141           8,871           8,381           
    รวมหนี้สนิไมหมุนเวียน 75,695         85,476         8,381                       8,141              8,871              8,381              
    รวมหนี้สนิ 1,499,543    1,381,579    1,172,540                1,391,598       1,264,970       1,172,540       

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2553 2552  และ 2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หนวย : พันบาท)
งบการเงนิซ่ึงแสดง
เงินลงทุนตามวธิี

สวนไดเสีย
งบการเงนิรวม
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2553 2552 2551 2553 2552 2551
หน้ีสินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

สวนของผูถือหุน
ทุนเรอืนหุน
    ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 328,345,090 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท 328,345      328,345      328,345           328,345      328,345      328,345      
    ทุนทีอ่อกและชําระแลว
หุนสามัญ 323,921,130 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท 323,921      323,921      323,921           323,921      323,921      323,921      
สวนเกนิมลูคาหุนสามัญ 149,421      149,421      149,421           149,421      149,421      149,421      
ขาดทุนที่ยังไมเกดิข้ึนในหลักทรพัยเผื่อขาย (2,991)        (10,537)       (21,556)            (2,991)        (10,537)       (21,556)       
สวนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรพัยเพ่ิม 27,086        28,076        29,065             27,086        28,076        29,065        
สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวน
      การถอืหุนในบริษัทยอย (ป 2551:บริษัทรวม) (6,643)        (6,643)        (6,764)             -             -             -             
 กําไรสะสม
    จดัสรรแลว
       สํารองตามกฎหมาย 35,627        35,627        35,627             35,627        35,627        35,627        
    ยังไมไดจดัสรร 198,968      169,693      144,236           177,849      154,653      131,408      
    รวมสวนของผูถือหุนบรษิัทใหญ 725,389       689,558       653,950             710,913       681,161       647,886       
สวนของผูถือหุนสวนนอย 59,619         54,254         -                     -               -               -               
    รวมสวนของผูถือหุน 785,008       743,812       653,950             710,913       681,161       647,886       
          รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 2,284,551    2,125,391    1,826,490          2,102,511    1,946,131    1,820,426    

บรษิัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบรษิทัยอย
งบดุล

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 2552  และ 2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินซึ่ง
แสดงเงนิลงทุน
ตามวิธีสวนได

เสีย
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2553 2552 2551 2553 2552 2551
รายไดจากการขาย 4,999,894 4,596,004 4,370,001 4,994,333 4,595,758 4,370,001 
รายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษาและบริการ 108,990 25,068 -                     -             -             -             
รวมรายได 5,108,884 4,621,072 4,370,001 4,994,333 4,595,758 4,370,001 
ตนทุนขาย (3,425,206) (3,138,734) (3,030,307) (3,421,070) (3,138,545) (3,030,307)
ตนทุนบริการ (75,655) (17,404) -                     -             -             -             
รวมตนทุนขายและบริการ (3,500,861) (3,156,138) (3,030,307) (3,421,070) (3,138,545) (3,030,307)
กําไรขั้นตน 1,608,023 1,464,934 1,339,694 1,573,263 1,457,213 1,339,694 
รายไดดอกเบี้ยรับและเงินปนผล 20,792 12,804 18,194 22,473 14,249 19,694 
รายไดอืน่ 39,355 36,996 34,802 38,172 36,830 34,802 
กําไรกอนคาใชจาย 1,668,170 1,514,734 1,392,690 1,633,908 1,508,292 1,394,190 
คาใชจายในการขาย (831,980) (773,359) (706,979) (831,980) (773,359) (706,979)
คาใชจายในการบริหาร (474,552) (417,764) (397,865) (456,629) (415,435) (397,865)
คาตอบแทนผูบริหารและกรรมการ (33,651) (31,915) (33,527) (30,159) (29,184) (33,527)
รวมคาใชจาย (1,340,183) (1,223,038) (1,138,371) (1,318,768) (1,217,978) (1,138,371)
สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทรวม 2,760 2,819 (1,424) -             -             -             
กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 330,747 294,515 252,895 315,140 290,314 255,819 
ตนทุนทางการเงิน (4,237) (1,215) (171) (73) (164) (171)
กําไรสทุธิกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 326,510 293,300 252,724 315,067 290,150 255,648 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (78,082) (75,792) (58,092) (78,082) (75,792) (58,092)
กําไรสทุธิ 248,428 217,508 194,632 236,985 214,358 197,556 

การแบงปนกําไร
   สวนที่เปนของผูถือหุนบริษทัใหญ 243,063 216,571 194,632 236,985 214,358 197,556 
   สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 5,365 937 -                     -             -             -             

248,428 217,508 194,632 236,985 214,358 197,556 

กําไรตอหุนส วนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ (บาท) 0.77             0.67            0.60                    0.73           0.66           0.61           
จํานวนหุนสามญั (หนวย : พันหุน) 323,921        323,921       323,921               323,921      323,921      323,921      

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทนุ

สําหรับป สิ้นสดุวันที ่31 ธนัวาคม 2553 2552  และ 2551
(หนวย : พันบาท)

งบการเงนิซ่ึงแสดง
เงนิลงทนุตามวธิี

สวนไดเสีย
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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สวนเกิน กําไร(ขาดทุน) สวนเกนิทุน รวมสวนของ สวนของ รวม
มลูคาหุน ที่ยงัไมเกิดขึน้ใน จากการตีราคา จัดสรร  ยังไมได  ผูถือหุน ผูถือหุน
สามัญ หลักทรัพยเผื่อขาย สนิทรัพยเพิ่ม แลว   จดัสรร บริษัทใหญ  สวนนอย 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552
 (งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสยี) 323,921       149,421  (21,556)                29,065             (6,764)               35,627    144,235      653,949      -        653,949      
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย -              -         11,019                 -                 -                   -         -            11,019       -        11,019       
สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุน
ในบริษทัรวมลดลง -              -         -                      -                 121                  -         -            121                   (121) -            
คาเสื่อมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม -              -         -                      (989)                -                   -         -            (989)           -        (989)           
รวมรายได(คาใชจาย)ที่รับรูในสวนของผูถือหุน -              -         11,019                 (989)                121                  -         -            10,151       (121)       10,030       
กําไรสําหรับป -              -         -                      -                 -                   -         216,571      216,571      937        217,508      
รวมรายได(คาใชจาย)ทั้งสิน้ที่รับรูสําหรับป -              -         11,019                 (989)                121                  -         216,571      226,722      816        227,538      
จายเงินปนผล                                                  -              -         -                      -                 -                   -         (191,113)     (191,113)     -        (191,113)     
สวนของผูถือหุนสวนนอยเพิ่มขึ้น -              -         -                      -                 -                   -         -            -            53,438    53,438       
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2552 323,921         149,421   (10,537)                   28,076               (6,643)                  35,627     169,693       689,558       54,254    743,812       
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย -              -         7,546                   -                 -                   -         -            7,546         -        7,546         
คาเสื่อมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม -              -         -                      (990)                -                   -         -            -            -        (990)           
รวมรายได(คาใชจาย)ที่รับรูในสวนของผูถือหุน -              -         7,546                   (990)                -                   -         -            6,556         -        6,556         
กําไรสําหรับป -              -         -                      -                 -                   -         243,063      243,063      5,365     248,428      
รวมรายได(คาใชจาย)ทั้งสิน้ที่รับรูสําหรับป -              -         7,546                   (990)                -                   -         243,063      249,619      5,365     254,984      
จายเงินปนผล -              -         -                      -                 -                   -         (213,788)     (213,788)     -        (213,788)     
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 323,921         149,421   (2,991)                     27,086               (6,643)                  35,627     198,968       725,389       59,619    785,008       

ทนุเรือนหุน
ที่ออกและ
ชําระแลว

กําไรสะสม

บริษัท ซีเอด็ยเูคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับปสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
งบการเงินรวม

(หนวย : พันบาท)
สวนต่ํากวาทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงสดัสวน

การถือหุนในบริษัทยอย
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  (หนวย : พันบาท)
 

 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม  2551 323,765               149,421               (2,757)                     30,057                 (6,764)                  35,627                 130,999               660,348               
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย -                      -                      (18,799)                    -                      -                      -                      -                      (18,799)                
คาเสื่อมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรพัยเพิ่ม -                      -                      -                         (992)                    -                      -                      -                      (992)                    
รวมรายได (คาใชจาย) ที่รับรูในสวนของผูถือหุน -                      -                      (18,799)                    (992)                    -                      -                      -                      (19,791)                
กําไรสําหรับป -                      -                      -                         -                      -                      -                      194,632               194,632               
รวมรายได (คาใชจาย) ทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับป -                      -                      (18,799)                    (992)                    -                      -                      194,632               174,841               
พนักงานใชใบสําคัญแสดงสิทธิ 156                     -                      -                         -                      -                      -                      -                      156                     
จายเงินปนผล                                                  -                      -                      -                         -                      -                      -                      (181,395)              (181,395)              
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2551 323,921                   149,421                   (21,556)                        29,065                     (6,764)                     35,627                     144,236                   653,950                   

รวม

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถอืหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2551 

                                                                                                               งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย                                                                                                              

สวนเกินทุนจาก
การตีราคา
สินทรัพยเพิ่ม

จัดสรรแลว ยงัไมจัดสรร
ทุนเรือนหุนที่

ออกและชําระแลว
สวนเกินมูลคา
หุนสามัญ

กําไร(ขาดทุน)ที่ยงั
ไมเกิดขึ้นใน

หลักทรัพยเผื่อขาย

สวนต่ํากวาทุน
จากการ

เปลีย่นแปลง

กําไรสะสม
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จัดสรรแลว ยังไมจัดสรร

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 323,765           149,421         (2,757)                 30,057               35,627            115,248          -               651,361        
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย -                  -                (18,799)               -                   -                 -                 -               (18,799)        
คาเสื่อมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม   -                  -                -                     (992)                  -                 -                 -               (992)            
รวมรายได(คาใชจาย)ที่รับรูในสวนของผูถือหุน -                  -                (18,799)               (992)                  -                 -                 -               (19,791)        
กําไรสุทธิสําหรับป -                  -                -                     -                   -                 197,556          -               197,556        
รวมรายได(คาใชจาย)ทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับป -                  -                (18,799)               (992)                  -                 197,556          -               177,765        
พนักงานใชใบสําคัญแสดงสิทธิ 156                 -                -                     -                   -                 -                 -               156             
จ ายเงินปนผล                                             -                  -                -                     -                   -                 (181,396)         -               (181,396)       
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 323,921              149,421           (21,556)                   29,065                  35,627               131,408             -                   647,886         
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย -                  -                11,019                -                   -                 -                 -               11,019         
คาเสื่อมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม -                  -                -                     (989)                  -                 -                 -               (989)            
รวมรายได(คาใชจาย)ที่รับรูในสวนของผูถือหุน -                  -                11,019                (989)                  -                 -                 -               10,030         
กําไรสุทธิสําหรับป -                  -                -                     -                   -                 214,358          -               214,358        
รวมรายได(คาใชจาย)ทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับป -                  -                11,019                (989)                  -                 214,358          -               224,388        
จ ายเงินปนผล -                  -                -                     -                   -                 (191,113)         -               (191,113)       
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 323,921              149,421           (10,537)                   28,076                  35,627               154,653             -                   681,161         
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย -                  -                7,546                  -                   -                 -                 -               7,546           
คาเสื่อมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม -                  -                -                     (990)                  -                 -                 -               (990)            
รวมรายได(คาใชจาย)ที่รับรูในสวนของผูถือหุน -                  -                7,546                  (990)                  -                 -                 -               6,556           
กําไรสุทธิสําหรับป -                  -                -                     -                   -                 236,985          -               236,985        
รวมรายได(คาใชจาย)ทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับป -                  -                7,546                  (990)                  -                 236,985          -               243,541        
จ ายเงินปนผล -                  -                -                     -                   -                 (213,789)         -               (213,789)       
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2553 323,921              149,421           (2,991)                     27,086                  35,627               177,849             -                   710,913         

หุนทุนซื้อคืน รวม

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน )  และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 2552 และ 2551
                                                                                                                               งบการเงินเฉพาะกิจการ                                                                                                                             

 (หนวย : พันบาท)
ทนุเรือนหุนที่
ออกและชําระ

แลว

สวนเกิน
มูลคาหุนสามัญ

กําไร (ขาดทุน) ที่
ยังไมเกิดขึ้นใน

หลักทรัพยเผื่อขาย

สวนเกินทุนจาก
การตีราคา

สินทรัพยเพิ่ม

กําไรสะสม
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งบการเงินซ่ึงแสดง
เงินลงทุนตามวิธี

สวนไดเสีย

2553 2552 2551 2553 2552 2551
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
  กําไรสุทธิกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 326,510       293,300      252,724                315,067      290,150      255,648      
  ปรบักระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย) จากการดําเนินงาน
    หน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ (หน้ีสูญไดรับคืน) 3,715          185            (2,958)                  3,335          185            (2,958)        
    รายการปรับปรุงจากการเคลียรบัญชีลูกหน้ี (364)            (77)             (203)                     (364)           (77)             (203)           
    คาใชจายจากประมาณการรับคืนสินคา (โอนกลับบัญชี) (1,114)         457            (6,560)                  (1,114)         457            (6,560)        
    คาใชจายจากสินคาสูญหาย 15,694         21,114        27,393                  15,694        21,114        27,393        
    คาใชจายจากสํารองสินคาสูญหาย เส่ือมสภาพและ               
     เคลื่อนไหวชา (โอนกลับบัญชี) 8,209          (151)           1,373                   8,107          (151)           1,373         
    คาใชจายจากการบริจาคสินคาและสินทรัพยถาวร 24,642         19,904        16,533                  24,642        19,904        16,533        
    คาใชจายจากสินคาไฟไหมจากเหตุการณชุมนุมทาง             
       การเมือง 2,921          -             -                      2,921          -             -             
    คาใชจายจากการทําลายสินคา 1,176          5,035          10,042                  1,176          5,035          10,042        
    รายไดรอชดเชยจากบริษัทประกันภัย -             (9,824)         -                      -             (9,824)         -             
    สวนแบง (กําไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (2,760)         (2,819)         1,424                   -             -             -             
    คาเส่ือมราคา-สินทรัพยถาวรท่ีใชในการดําเนินงาน        103,893         99,017                   88,481 92,226         95,493         88,481
    คาเส่ือมราคา-สินทรัพยถาวรท่ีไมใชในการดําเนินงาน 66              66              66                       66              66              66              
    (กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายและตัดจําหนายสินทรัพย      
       ถาวรและคาสิทธ์ิการใชซอฟตแวร 768             145            (3,677)                  767            122            (3,677)        
    สิทธิการเชาท่ีดินตัดจาย 339             88              -                      -             -             -             
    สิทธิการเชาอาคารตัดจาย 13,028         12,567        12,602                  13,028        12,567        12,602        
    คาลิขสิทธ์ิการใชซอฟตแวรตัดจาย 2,496          3,008          3,457                   2,448          2,996          3,457         
    รายการปรับปรุงจากการเคลียรบัญชีเจาหน้ีการคาและ          
      เจาหน้ีคูปอง (11,162)        (7,092)         363                      (11,162)       (7,092)         363            
    รายการปรับปรุงจากการเคลียรบัญชีคาลิขสิทธ์ิและ              
       คาแปลหนังสือสุทธิกับรายการคางจาย 3,583          -             -                      3,583          -             -             
    ดอกเบ้ียจาย 4,237          1,215          171                      73              164            171            
    รายไดดอกเบ้ียรับ (6,773)         (4,160)         (8,879)                  (6,654)         (4,105)         (8,879)        
    รายไดเงินปนผล (14,019)        (8,644)         (9,315)                  (15,819)       (10,144)       (10,815)       
    รายไดเงินชดเชยจากการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีของสาขา -             -             5,261                   -             -             5,261         
    กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนช่ัวคราว -             -             (1,038)                  -             -             (1,038)        
    กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน -             -             (703)                     -             -             (703)           
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรพัยและ     
 หน้ีสินดําเนินงาน 475,085       423,334      386,557                448,020      416,860      386,557      

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

                                                                 สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553  2552 และ 2551                                            (หนวย : พันบาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบการเงินซึง่แสดง
เงินลงทุนตามวิธี

สวนไดเสีย
2553 2552 2551 2553 2552 2551

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน (ตอ)
   สินทรัพยดําเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง )
        ลูกหน้ีการคา (15,137)         (16,486)         20,813                 (14,757)         (16,248)         20,813          
        สินคาคงเหลือ (28,517)         5,966            (107,462)              (28,702)         5,918            (107,462)        
        คาใชจายจายลวงหนา 9,091            (1,653)           2,742                   9,593            (1,653)           2,742            
        ลูกหน้ีเงินชดเชยคาเสียหาย 17,793          -               -                      17,793          -               -               
        สินทรพัยหมุนเวียนอื่น 2,769            (5,056)           6,548                   (89)               (4,051)           6,548            
        คาลิขสิทธิแ์ละคาแปลหนังสือจายลวงหนา (3,278)           (2,342)           (2,288)                  (3,278)           (2,342)           (2,288)           
        เงนิค้ําประกนัการเชาและเงนิมัดจํา (10,249)         (5,643)           (8,052)                  (10,249)         (5,643)           (8,052)           
        สินทรพัยไมหมุนเวียนอื่น (87)               2,151            (5,363)                  (103)             2,154            (5,363)           
   หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
        เจ าหน้ีการคา 128,297        64,439          112,964               128,169         65,309          112,964         
        รายไดรับลวงหนารอตัดบัญชี (9,254)           10,861          -                      -               -               -               
        คาใชจายคางจาย 28,111          8,846            3,034                   24,460          8,846            3,034            
        เจ าหน้ีอื่น (25,069)         9,796            8,994                   (25,069)         9,796            8,994            
        หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (1,017)           6,908            2,997                   1,745            6,436            2,997            
        หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น (954)             486              800                     (729)             490              800              
   เงินสดรับจากกจิกรรมดําเนินงาน 567,584 501,607 422,284 546,804 485,872 422,284
        จายดอกเบ้ีย (4,237)           (1,215) (171) (73)               (164) (171)
        จายภาษีเงนิไดนิติบุคคล (68,451)         (66,291) (87,147) (68,451)         (66,291) (87,147)
เงนิสดสุทธไิดมาจากกจิกรรมดําเนินงาน 494,896 434,101 334,966 478,280 419,417 334,966
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
        เงนิสดรบัจากการจําหนายเงนิลงทุนช่ัวคราว 10,006          6                 21,610                 10,006          6                  21,610          
        เงนิสดจายจากการซื้อเงินลงทุนชั่วคราว -               (10,000)         -                      -               (10,000)         -               
        ลงทุนเพ่ิมในเงนิลงทุนอื่น -               (1,066)           (500)                    -               (1,066)           (500)             
        เงนิสดและรายการเทียบเทาเงนิสดจากบริษัทยอย -               24,414          -                      -               -               -               
        เงนิสดรบัคืนจากการใหกูย ืมแกบริษัทยอย -               14,000          (11,000)                -               14,000          (11,000)         
        เงนิสดจายจากการใหกูยืมแก บริษัทยอย -               (3,000)           -                      (12)               (3,000)           -               
        ดอกเบ้ียรับ 6,414            4,578            8,403                   6,277            4,540            8,403            
        เงนิปนผลรบั 15,819          10,144          11,683                 15,819          10,144          11,683          
        ลงทุนในอาคารและอุปกรณ (115,738)       (70,393)         (164,737)              (99,145)         (69,394)         (164,737)        
        ลงทุนในคาลิขสิทธิก์ารใชซอฟตแวร (1,834)           (1,889)           (445)                    (1,834)           (1,889)           (445)             
        เงนิสดรบัจากการจําหนายอุปกรณ 796              403              1,327                   758              402              1,327            
        เงนิสดรบัจากการจําหนายสินทรพัยรอจาํหนาย -               -               20,000                 -               -               20,000          
        เงนิสดจายสิทธกิารเชาพี้นท่ีสาขา (19,862)         -               -                      (19,862)         -               -               
เงนิสดสุทธไิดรบั (ใชไป) ในกจิกรรมการลงทุน (104,399)       (32,803)         (113,659)              (87,993)         (56,257)         (113,659)        

บริษทั ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)  และบรษิทัยอย
งบกระแสเงนิสด

                                                                 สําหรบัป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553  2552 และ 2551                            (หนวย : พันบาท) 

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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งบการเงินซึ่ง
แสดงเงนิลงทุน

ตามวิธีสวนไดเสีย
2553 2552 2551 2553 2552 2551

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
        เงนิสดรบัจากเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น (210)             60              -                     -          -          -          
        เงนิสดจายเจ าหนี้คาสินทรพัย (1,261)           (2,117)         (2,172)                (1,261)     (2,117)     (2,172)     
        เงนิสดรบัจากผูมาใชใบสําคญัแสดงสิทธซ้ืิอหุนสามญัเพ่ิม -               -             156                    -          -          156         
        จายเงนิปนผล (213,788)        (191,113)      (181,396)             (213,788)  (191,113)  (181,396)  
     เงินสดสุทธไิดรบั (ใชไป) ในกจิกรรมการจดัหาเงิน (215,259)        (193,170)      (183,412)             (215,049)  (193,230)  (183,412)  

เงนิสดและรายการเทียบเทาเงนิสดเพิ่มข้ึน - สุทธิ 175,238         208,128       37,895                175,238   169,930   37,895     
เงนิสดและรายการเทียบเทาเงนิสด ณ วันตนป 544,807         336,679       298,784              506,609   336,679   298,784   
เงนิสดและรายการเทียบเทาเงนิสด ณ วันปลายป 720,045         544,807       336,679              681,847   506,609   336,679   

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม
1.  เงนิสดและรายการเทียบเทาเงนิสด   ประกอบดวย
       เงนิสด 24,876          25,649         21,597                24,692     25,597     21,597     
       เงนิฝากธนาคาร (อายุไมเกนิ 3 เดอืน) 279,845         311,999       155,082              241,831   297,319   155,082   
       พันธบัตรรฐับาล (อายุไมเกิน 3 เดอืน) 415,324         207,159       160,000              415,324   183,693   160,000   

รวม 720,045         544,807       336,679              681,847   506,609   336,679   
2. รายการท่ีไมกระทบกระแสเงนิสด
       2.1  บันทึกรายการกําไร (ขาดทุน) ท่ียังไมเกิดข้ึนจากการปรับ
             มูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายกับสวนของผูถือหุน 7,546            11,019         (18,798)               7,546      11,019     (18,798)    
       2.2  ซ้ือสินทรัพยโดยยังไมไดจายชําระ 2,264            1,261          2,117                 2,211      1,261      2,117      
       2.3  ตดัจายสวนเกินทุนจากการตรีาคาสินทรัพยเพ่ิม 990              989             992                    990         989         992         
       2.4  บันทึกลกูหนี้เงนิชดเชยค าเสียหายจากเหตุการณไฟไหม
             และนํ้าทวมซ่ึงยังไมไดรบัชําระ -               17,792         -                     17,792     -          
       2.5  บันทึกคาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพจากเหตุการณไฟไหมและนํ้าทวม -               7,968          -                     7,968      -          
       2.6  รบัรูสวนต่าํกวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถอืหุนในบริษัทยอย
             ลดลงจากสวนผูถือหุนสวนนอย -               121             -                     -          -          
       2.7  หน้ีสินหมนุเวียนอื่น ณ วันตนงวด ป 2553 ลดลงเนื่องจากหักกลบ
            รายการกับเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 6,987            -             -                     6,987      -          -          

บรษิทั ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

                                                                    สําหรบัป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553  2552 และ 2551                                             (หนวย : พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(หนวย : บาท)
งบการเงินซึ่ง
แสดงเงนิ

ลงทุนตามวิธี
สวนไดเสีย

2553 2552 2551 2553 2552 2551

3. สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงระดบัความสัมพันธในบริษัทรวมแหงหน่ึงไปเปนบริษัทยอย
โดยมีราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสิน ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2552 ของบริษัทยอยซ่ึงนํามารวมในการจัดทํางบการเงินรวม ดังน้ี

             เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 24,414       

             ลูกหน้ีการคา-สุทธิ 1,656         
             สินคาคงเหลือ 2,558         

             สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 3,726         
             ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ-สุทธิ 169,364      

             สิทธิการเชาท่ีดิน-สุทธิ 8,134         
             คาลิขสิทธ์ิการใชซอฟตแวร-สุทธิ 322           

             สินทรัพยไมหมนุเวียนอื่น 91             
             เจาหน้ีการคา (1,279)        

             รายไดรับลวงหนารอตัดบัญชี (40,776)      
             เงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลท่ีเกี่ยวของกัน (1,150)        

             หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (3,257)        
             เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเกี่ยวของกัน (1,400)        

             เงินกูยืมระยะยาว (58,000)      
             หน้ีสินไมหมนุเวียนอื่น (228)          

             สวนของผูถอืหุนสวนนอย (53,437)      
             สินทรัพยสุทธิสวนของบริษัทใหญ 50,738       

     ซ่ึงเปนผลใหงบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 แสดงเงินลงทุนในบริษัทรวมลดลง 50.99 ลานบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
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 (ค)  อัตราสวนทางการเงิน 
 งบการเงินรวม* งบการเงินซ่ึงแสดง

เงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสีย 

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio) 2553 2552 2551 
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.03 1.03 0.97 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.72 0.64 0.50 
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (รอบ) 0.36 0.33 0.30 
อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การคา (รอบ) 8.16 7.72 8.23 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย (วัน) 44 47 44 
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 6.87 6.20 5.86 
ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย (วัน)  52 58 61 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา) 3.14 3.04 3.31 
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน) 115 118 109 
Cash Cycle (วัน) (18) (14) (4) 
  
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio) 2553 2552 2551 
อัตรากําไรขั้นตน (%) 31.48 31.70 30.66 
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 6.47 6.37 5.79 
อัตรากําไรอ่ืน (%) 1.16 1.07 1.20 
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%) 149.63 147.40 130.37 
อัตรากําไรสุทธิ (%) 4.70 4.63 4.40 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 34.36 32.24 29.47 
    

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio) 2553 2552 2551 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 15.00 14.91 14.18 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) 58.60 54.29 66.65 
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 2.35 2.20 2.48 
    

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio) 2553 2552 2551 
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 2.07 2.00 1.79 
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา) 136.22 420.79  2,264.37 
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เทา) 1.49 1.65 0.95 
อัตราการจายเงินปนผล (%)** 99.78** 99.73 98.19 

หมายเหตุ  *  งบการเงินรวมสําหรับ ป พ.ศ. 2552 บริษัทฯ ไดเร่ิมนํางบการเงินของบริษัท เพลินพัฒน จํากัด มาจัดทาํเปนงบการเงินรวม 
ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 เปนตนไป 

 **  เปนอัตราเงินปนผลที่จายจากกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยยังรอการพิจารณา
อนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญประจําป ในวนัที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2554 และคํานวณจากจํานวนหุนสามัญ  ณ วันที ่29 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 
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11.2  คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน 

สถานการณธุรกิจส่ิงพิมพในป พ.ศ. 2553 
 สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยในป พ.ศ. 2553  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มสูงข้ึน 8%  ซึ่ง

มากกวาปกอนที่มีการหดตัวลง 2.3%  โดยเฉพาะในชวงปลายปสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศมีสัญญาณการฟนตัวใน
ทิศทางที่ดีข้ึน  แมวาในชวงกลางปจะเกิดการชุมนุมทางการเมืองที่เกิดเหตุการณบานปลายไปสูการกอความไมสงบ จนเกิด
เหตุการณวางเพลิง และมีการประกาศภาวะฉุกเฉินในหลายจังหวัด  รวมถึงเกิดเหตุการณน้ําทวมในชวงปลายปก็ตาม  
ดังนั้นถือไดวาป พ.ศ. 2553 เปนปที่ดีสําหรับธุรกิจคาปลีกรายใหญของประเทศที่ตางก็เติบโตไดดีในภาพรวม  ซึ่งบริษัทฯ  
ก็ยังคงสามารถรักษาระดับการเติบโตของรายได และกําไรไดอยางตอเนื่อง อยางนาพึงพอใจเชนเดียวกัน 

ธุรกิจหนังสือในป พ.ศ. 2553 ยังคงมีการเติบโตอยางตอเนื่อง  โดยสมาคมผูจัดพิมพ และผูจําหนายหนังสือแหง
ประเทศไทย คาดการณวาอุตสาหกรรมสํานักพิมพ มีการเติบโตระหวาง 5 - 7.5%   ซึ่งถือวามีการเติบโตมากกวาป     
พ.ศ. 2552 ที่คาดการณวาเติบโต 3.2%  โดยคาดวามีมูลคาตลาดอยูที่ประมาณ 20,000 - 21,000 ลานบาท  การเติบโต
อยางตอเนื่องของธุรกิจหนังสือมีปจจัยเกื้อหนุนที่สําคัญจากภาวะเศรษฐกิจที่ดีข้ึน  และแรงสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐที่
กําหนดใหป 2552-2561 เปน “ทศวรรษแหงการอาน”  และการไดรับจัดสรรงบประมาณมาตรการฟนฟูเศรษฐกิจ 
“ปฏิบัติการไทยเขมแข็ง” เพื่อจัดซื้อหนังสือและส่ือการเรียนการสอน สนับสนนุการศึกษานอกระบบ  โดยแรงผลักดนัการ
เติบโตที่สําคัญสวนหนึ่งมาจากการที่มีรานหนังสือเครือขายเปดเพิ่มข้ึนมากในป พ.ศ. 2551 และ 2552 โดยเฉพาะราน
หนังสือสะดวกซื้อขนาดเล็กที่เปดโดยผูประกอบการรายใหญที่ดําเนินธุรกิจรานสะดวกซื้อ  รวมทั้งมีการเปดรานหนังสือ
เครือขายอยางตอเนื่องทั้งของบริษัทฯ เอง และของผูประกอบการรายอื่น ประกอบกับมีการเติบโตของสํานักพิมพขนาดเล็ก
และขนาดกลางมากข้ึน   

นอกจากนั้นในปลายป พ.ศ. 2553  มีกระแสขาวการตื่นตัวของเคร่ืองอานอิเล็กทรอนิกส (eBook Reader)  และ 
Tablet ที่คาดวาจะมีผลกระทบตอยอดขายหนังสือเลมในอนาคต  อยางไรก็ตาม  บริษัทฯ เชื่อวาดวยวัฒนธรรมการอาน
หนังสือของคนไทย  และขอจํากัดบางอยาง  ทําใหยังตองใชระยะเวลาหนึ่งกวาที่หนังสืออิเล็กทรอนิกส จะเร่ิมมีผลกระทบ
ตอการขายหนังสือเลมอยางเปนนัยสําคัญ  อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ม่ันใจวาจะสามารถปรับตัวไดทันเวลา  

ในป พ.ศ. 2553 มีหนังสือออกใหมที่เขาสูระบบรานหนังสือเฉลี่ยประมาณ 41.3 เลมตอวัน  ซึ่งสูงข้ึนกวาป พ.ศ. 
2552 ที่มีหนังสือออกใหมเฉลี่ยประมาณ 37.3 เลมตอวัน  โดยสํานักพิมพมีความระมัดระวังในการผลิตหนังสือใหตรงกับ
ความตองการของตลาดมากข้ึน ซึ่งจะสงผลดีใหธุรกิจหนังสือมีประสิทธิภาพการจําหนายดีข้ึนในอนาคต  

ภาพรวมของผลการดําเนินงานที่ผานมา   ตลอดระยะเวลา 3 ปที่ผานมา บริษัทฯ สามารถสรางระดับการ
เติบโตของรายไดใหเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องเปนที่นาพอใจ  การเติบโตหลักมาจากการเพิ่มชองทางการจําหนายผานราน      
ซีเอ็ดบุคเซน็เตอร  และรานเครือขาย (ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัย และจุดขายยอย) ซึ่งเปนรานหนังสือของบริษัทฯ  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
2553 2552 2553 2552 2551 

รายไดรวม (ลานบาท) 5,171.79 4,673.69 5,054.98 4,646.84 4,424.50 
อัตราการเติบโตจากปกอน (%) +10.66 - +8.78 +5.03 +12.00 
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ผลการดําเนินงาน  สําหรับผลการดําเนินงานสําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2553 มีสาระสําคัญ   
สรุปไดดังนี ้

- รายไดรวม ตามงบการเงินรวม ป 2553 เปนเงิน 5,171.79 ลานบาท เพิ่มข้ึน 10.66% โดยเปนรายไดรวม 
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 5,054.98 ลานบาท เพิ่มข้ึน 8.78% จากปกอน 

- กําไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม สวนที่เปนของบริษัทใหญ ป 2553 เปนเงิน 243.06 ลานบาท เพิ่มข้ึน  12.23% 
โดยเปนกําไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 236.98 ลานบาท เพิ่มข้ึน 10.56% จากปกอน 

- การขยายสาขาของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร ในป 2553 เพิ่มข้ึน 25 สาขา รวมเปนสาขาที่ยังเปดดําเนินการอยู 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ทั้งส้ิน 348 สาขา และจุดขายยอยทั้งส้ินที่ยังเปดดําเนินการอยูจํานวน 33 จุดขาย 

- อัตราการเติบโตของยอดขายของกลุมสาขาเดิม ในป 2553 เติบโตเพิ่มข้ึนประมาณ 4.8% จากปกอน 

ผลการดําเนินงาน สําหรับ ป 2553 เทียบกับ ป 2552 

ตาราง 1 : ผลการดําเนินงาน ของป 2553 เทียบกับ ป 2552 

   (หนวย:ลานบาท) 
                    สําหรับป 
 งบการเงินรวม เปล่ียนแปลง 
 

ป 2553 ป 2552 
เพ่ิมข้ึน
(ลดลง) (%) 

รายไดจากการขาย 4,999.90 4,596.00 403.90 8.79 
รายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษาและบริการ 108.99 25.07 83.92 334.74 
รวมรายไดจากการขาย 5,108.89 4,621.07 487.82 10.56 
ตนทุนขาย 3,425.21 3,138.73 286.48 9.13 
ตนทุนบริการ 75.66 17.40 58.26 334.83 
รวมตนทุนขายและบริการ 3,500.87 3,156.13 344.74 10.92 
กําไรข้ันตน 1,608.02 1,464.93 143.09 9.77 
รายไดดอกเบี้ยรับและเงินปนผล 20.79 12.80 7.99 62.42 
รายไดอ่ืน 39.36 37.00 2.36 6.38 
คาใชจายในการขาย 831.98 773.36 58.62 7.58 
คาใชจายในการบริหาร 474.55 417.76 56.79 13.59 
คาตอบแทนผูบริหารและกรรมการ 33.65 31.92 1.74 5.44 
อัตรากําไรข้ันตน (%) 31.47 31.70  (0.23) 
กําไรจากการดําเนินงานกอนคาเส่ือมราคา     
   และคาใชจายตัดจาย (EBITDA) 450.57 409.26 41.31 10.09 
กําไรที่เปนตัวเงินจากกิจกรรมดําเนินงาน     
   จากงบกระแสเงินสด 475.09 423.34 51.75 12.22 
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 243.06 216.57 26.49 12.23 
กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 0.77 0.67 0.10 14.93 
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บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายไดรวมสําหรับ ป 2553 เปนเงิน 5,171.79 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนรายไดจาก
การขาย และคาธรรมเนียมการศึกษาจากโรงเรียนเพลินพัฒนา  ทั้งนี้รายไดรวมดังกลาวเปนรายไดรวมตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการจํานวน 5,054.98 ลานบาท  ซึ่งเติบโตสูงข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 8.78%  โดยในจํานวนนี้เปนรายได
จากการขายจํานวน 4,994.33 ลานบาท หรือเติบโตสูงข้ึน 8.67% 

โดยสวนใหญเปนผลมาจากยอดขายของสาขาเดิมที่เติบโตสูงข้ึนมากกวางวดเดียวกันของปกอนประมาณ 4.8% 
อันเนื่องจากยอดขายจากกลุมสินคา nonbook  หนังสือที่บริษัทรับจัดจําหนาย และหนังสือที่บริษัทฯ ผลติเอง  ที่มียอดขาย
สูงเพิ่มข้ึนกวางวดเดียวกันของปกอน ประกอบกับการเพิ่มข้ึนของยอดขายสาขาใหมของซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร ที่เปดเพิ่มข้ึนใน
ป 2553 จํานวน 25 สาขา ที่ทําใหรายไดของรานซีเอ็ดบุคเซน็เตอร และรานเครือขาย  ยังมีอัตราการเติบโตที่เพิ่มสูงข้ึน
อยางตอเนื่องประมาณ 10%  รวมถึงการรักษาระดับการเติบโตของธุรกิจรับจัดจําหนายหนังสือใหเติบโตไดอยางตอเนื่อง   

ตนทุนขายสินคาและบริการตามงบการเงินรวม ป 2553 เปนเงิน 3,500.86 ลานบาท เพิ่มข้ึน 10.92% โดย
ตนทุนขายสินคาตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เปนเงิน 3,421.07 ลานบาท เพิ่มข้ึน 9.0%  ซึ่งเพิ่มข้ึนมากกวาการเพิ่มข้ึน
ของยอดขายเล็กนอย อันเปนผลมาจากรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรมียอดขายสินคาที่มีอัตรากําไรข้ันตนต่ําในสัดสวนที่สูงข้ึน 
ไดแก หนังสือพิมพ วารสาร กลุมสินคาอิเล็กทรอนิกส และบัตรเติมเงิน  โดยอัตรากําไรข้ันตนของป 2553 เทากับ 31.50%  
ลดลงจากปกอน 0.21% 

คาใชจายขายและบริหาร ตามงบการเงินรวม ป 2553 เปนเงิน 1,306.53 ลานบาท เพิ่มข้ึน 9.69% โดย
คาใชจายขายและบริหารตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เปนเงิน 1,288.61 ลานบาท เพิ่มข้ึน 8.40% ซึ่งเพิ่มข้ึนในอัตราที่ 
นอยกวาการเพิ่มข้ึนของยอดขาย  อันเปนผลมาจากความสามารถในการควบคุมคาใชจายขายและบริหาร โดยเฉพาะการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันสินคาสูญหายที่สาขา  ในขณะที่คาใชจายที่เพิ่มข้ึนเปนคาใชจายที่เพิ่มข้ึนตามจํานวนสาขา 
และยอดขายของสาขาที่เพิ่มข้ึน ไดแก คาใชจายพนักงาน, คาเชา คาบริการ และคาสาธารณูปโภค, คาขนสง และคาวัสดุ
หีบหอ นอกจากนัน้บริษัทฯ ยังมีคาใชจายสินคาและทรัพยสินของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรที่โดนเพลิงไหมเสียหายจาก
เหตุการณความไมสงบทางการเมือง จํานวน 2 สาขา ไดแก สาขาบิ๊กซี ราชดําริ และสาขาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   

บริษัทฯ และบริษัทยอย มีกําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญสําหรับ ป 2553 เปนเงิน 243.06   
ลานบาท โดยในจํานวนนี้เปนกําไรสุทธิของบริษัทฯ จํานวน 236.98 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 
10.56% โดยเปนผลมาจาก 

• กําไรข้ันตนที่เพิ่มสูงข้ึนตามการเพิ่มข้ึนของยอดขาย  และความสามารถในการควบคุมคาใชจายขายและ
บริหาร โดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันสินคาสูญหายที่สาขา  

• การไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีเนื่องจากการบริหารสินคาเส่ือมสภาพและเคลื่อนไหวชา โดยการบริจาค 
และรายการบวกกลับของคาใชจายสํารองสินคาสูญหายลดลงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราการตั้งสํารองลดลง 
เพื่อใหสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน  สงผลใหภาษีเงินไดนิตบิุคคลลดลงกวางวดเดียวกันของปกอน 
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ผลการดําเนินงานสําหรับงวด 3 เดือน ไตรมาส 4 ป 2553  เทียบกับไตรมาส 4 ป 2552 

ตาราง 2 : ผลการดําเนินงานสําหรับงวด 3 เดือน ไตรมาส 4 ป 2553 เทียบกับไตรมาส 4 ป 2552 

   (หนวย:ลานบาท) 
         ไตรมาส 4 (3 เดือน) 
 งบการเงินรวม      เปล่ียนแปลง 
 

ป 2553 ป 2552 
เพ่ิมข้ึน/
(ลดลง) (%) 

รายไดจากการขาย   1,285.43    1,177.53        107.90  9.16 
รายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษาและบริการ         29.61          25.07            4.54  18.11 
รวมรายไดจากการขาย   1,315.04    1,202.60        112.44  9.35 
ตนทุนขาย       868.11        803.44          64.67  8.05 
ตนทุนบริการ         19.75          17.41            2.34  13.44 
รวมตนทุนขายและบริการ       887.86        820.85          67.01  8.16 
กําไรข้ันตน       427.18        381.75          45.43  11.90 
รายไดดอกเบี้ยรับและเงินปนผล           8.18            4.95            3.23  65.25 
รายไดอ่ืน         13.29          16.94           (3.65) (21.55) 
คาใชจายในการขาย       211.18        196.07          15.11  7.71 
คาใชจายในการบริหาร       127.74        114.74          13.00  11.33 
คาตอบแทนผูบริหารและกรรมการ           8.36            6.28            2.08  33.12 
อัตรากําไรข้ันตน (%) 32.48 31.74  0.74 
กําไรจากการดําเนินงานกอนคาเส่ือมราคา     
   และคาใชจายตัดจาย (EBITDA) 131.53 117.72         13.81  11.73 
กําไรที่เปนตัวเงินจากกิจกรรมดําเนินงาน     
   จากงบกระแสเงินสด 146.86 111.10         35.76  32.19 
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 73.66 68.54           5.12  7.47 
กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 0.23 0.21           0.02  9.52 
     

บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายไดรวมสําหรับไตรมาส 4 (สามเดือน) ป 2553 เปนเงิน 1,336.52 ลานบาท ซึ่ง
สวนใหญเปนรายไดจากการขาย และคาธรรมเนียมการศึกษาจากโรงเรียนเพลินพัฒนา ทั้งนี้รายไดรวมดังกลาวเปนรายได
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 1,304.62 ลานบาท ซึ่งเติบโตสูงข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 8.68% โดยในจํานวนนี้
เปนรายไดจากการขายจํานวน 1,283.87 ลานบาท หรือเติบโตสูงข้ึน 9.05% 

 สาเหตุที่ทําใหรายไดของบริษัทฯ มีการเติบโตเพิ่มข้ึน สวนใหญเปนผลมาจากยอดขายของสาขาเดิมที่มียอดขายที่
สูงเพิ่มข้ึนถึงประมาณ 4.7% และการเปดสาขาเพิ่มข้ึนไตรมาส 4 ป 2553 จํานวน 9 สาขา จึงทําใหรายไดของรานซีเอ็ดบุค
เซ็นเตอร และรานในเครือขายเพิ่มสูงข้ึนถึงประมาณ 11% 
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ตนทุนขายสินคาและบริการตามงบการเงินรวม สําหรับไตรมาส 4 ป 2553 เปนเงิน 887.86 ลานบาท 
เพิ่มข้ึน 8.16% โดยตนทุนขายตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เปนเงิน 867.12 ลานบาท เพิ่มข้ึน 7.95% ซึ่งเพิ่มข้ึนนอยกวา
การเพิ่มข้ึนของยอดขาย อันเปนผลมาจากในชวงไตรมาส 4 ป 2553 รานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรมียอดขายสินคาที่มีอัตรากําไร
ข้ันตนสูงไดเพิ่มข้ึน ไดแก สินคาที่บริษัทฯ ผลิตเอง และหนังสือที่บริษทัฯ รับจัดจําหนายทั้งหนังสือภาษาไทยและหนังสือ
ตางประเทศ โดยอัตรากําไรข้ันตน สําหรับไตรมาส 4 ป 2553 เทากับ 32.46% เพิ่มข้ึนจากปกอน 0.69% 

คาใชจายขายและบริหาร ตามงบการเงินรวม สําหรับไตรมาส 4 ป 2553 เปนเงิน 338.92 ลานบาท เพิ่มข้ึน 
9.04% โดยคาใชจายขายและบริหารตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เปนเงิน 336.89 ลานบาท เพิ่มข้ึน 9.77% ซึ่งเปนผลมา
จากมาตรการในการดําเนินการเพื่อลดสินคาสูญหาย ที่มีมูลคาลดลงอยางมีนัยสําคัญ คาใชจายที่เพิ่มข้ึนสวนใหญยังเปนผล
มาจากการเพิ่มข้ึนของคาเชาและคาบริการสาขา และคาตอบแทนพนักงาน ที่เพิ่มข้ึนตามจํานวนสาขาที่เพิ่มข้ึน 

บริษัทฯ และบริษัทยอย มีกําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญสําหรับไตรมาส 4 (สามเดือน) ป 
2553  เปนเงิน 73.66 ลานบาท โดยในจํานวนนี้เปนกําไรสุทธิของบริษัทฯ จํานวน 71.32 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึนจากงวด
เดียวกันของปกอน 3.14% สาเหตุที่ทําใหบริษัทฯ มีกําไรเพิ่มข้ึนนั้นเปนผลการเพิ่มข้ึนของอัตรากําไรข้ันตนและการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปองกันสินคาสูญหายที่สาขา 

การวิเคราะหฐานะทางการเงิน สําหรับป พ.ศ. 2553 เปรียบเทียบกับป พ.ศ. 2552 

ดานสินทรัพย  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสินทรัพยทั้งส้ิน 2,284.55 ลานบาท เพิ่มข้ึนจาก    
ส้ินปกอน 159.16 ลานบาท คิดเปน 7.49% โดยมีการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยดังนี ้

• เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เทากับ 720.04 ลานบาท เพิ่มข้ึน 
175.24 ลานบาท คิดเปน 32.17% จากการลงทุนเพิ่มในพันธบัตรรัฐบาล (อายุไมเกิน 3 เดือน) 

• ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ เทากับ 111.59 ลานบาท เพิ่มข้ึน 12.90 ลานบาท คิดเปน 13.07% 
เนื่องจากมีการขายสงหนังสือภาษาไทย และหนังสือตางประเทศใหกับลูกคาเพิ่มข้ึน 

• สินคาคงเหลือ-สุทธิ เทากับ 417.26 ลานบาท  ลดลง 24.09 ลานบาท คิดเปน 5.46% เนื่องจากสามารถขาย
หนังสือตางประเทศในกลุมแบบเรียนของสํานักพิมพ Oxford University Press ที่สํารองไวเพื่อขายเม่ือ
ปลายปกอน ไดเปนจํานวนมากในชวงเปดภาคเรียน 

• ลูกหนี้เงินชดเชยคาเสียหาย ลดลง 17.79 ลานบาท จากการรับชําระเงินคาเคลมประกันความเสียหายจาก
บริษัทประกนั 

• ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ  เทากับ 497.20 ลานบาท เพิ่มข้ึน 11.52 ลานบาท คิดเปน 2.37% โดย   
สวนใหญเปนการลงทุนเพื่อขยายสาขา และบริษัทยอยไดมีการสรางอาคารหองสมุด และอาคารสําหรับฝาย
วิชาการ เพื่อรองรับการขยายงานและจํานวนนักเรียนที่เพิ่มข้ึน ซึ่งแลวเสร็จในป 2553 

• สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ เทากับ 123.39 ลานบาท เพิ่มข้ึน 6.83 ลานบาท คิดเปน 5.86% จากการทําสัญญา
สิทธิการเชาของสาขาแหงหนึ่งในไตรมาส 3 ป 2553 

• เงินค้ําประกันการเชาและเงินมัดจํา เทากับ 79.57 ลานบาท เพิ่มข้ึน 10.25 ลานบาท โดยสวนใหญเปนการ
จายเงินประกันการเชาสาขาใหมและสํานักงานใหญ เนื่องจากสัญญาเชาเดิมหมดอายุ 
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ดานหนี้สิน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีหนี้สินทั้งส้ิน 1,499.54 ลานบาท เพิ่มข้ึน 117.96    
ลานบาท คิดเปน 8.54% โดยมีการเปลี่ยนแปลงของหนี้สิน ดังนี ้

• เจาหนี้การคาเทากับ 1,153.14 ลานบาท เพิ่มข้ึน 121.37 ลานบาท คิดเปน 11.76% โดยสวนใหญเปนการ
เพิ่มข้ึนของเจาหนี้การคาของสายงานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร 

• ภาษีเงินไดนิตบิุคคลคางจาย เทากับ 41.23 ลานบาท เพิ่มข้ึน 9.63 ลานบาท คิดเปน 30.48% จากกําไรกอน
ภาษีเงินไดเพิ่มข้ึนจากปกอน และไดประโยชนทางภาษีมากข้ึนจากเงินลงทุน และการบวกกลับคาใชจาย
สํารองสินคาสูญหายสาขา 

• เจาหนี้อ่ืน เทากับ 21.40 ลานบาท ลดลง 25.07 ลานบาท คิดเปน 53.95% โดยสวนใหญเปนการลดลงของ
เช็คคางจายคาเชา คาบริการของรานซีเอ็ดบุคเซน็เตอร และเช็คจายลวงหนาคาเชาคลังสินคา ในชวงปลายป 
2552 

• คาใชจายคางจาย เทากับ 133.04 ลานบาท เพิ่มข้ึน 26.74 ลานบาท คิดเปน 25.16% สวนใหญเกิดจากตั้ง 
คาเชา คาบริการ, ภาษีโรงเรือนคางจายของสาขา และโบนัสคางจาย 

สวนของผูถือหุน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีสวนของผูถือหุนคงเหลือ 785.01 ลานบาท 
เพิ่มข้ึนจากส้ินปกอน 41.20 ลานบาท คิดเปน 5.54% โดยมีการเปลี่ยนแปลงของสวนของผูถือหุน ดังนี้  

• กําไรสะสมเพิ่มข้ึน 29.27 ลานบาท  เปนผลมาจาก 
o กําไรสะสมเพิ่มข้ึนจาก  กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ สําหรับป 2553 เทากับ 243.06  

ลานบาท คิดเปน 12.23% 
o กําไรสะสมลดลงจากการจายเงินปนผลในระหวางป 2553 เปนเงิน 213.79 ลานบาท 

• ขาดทุนที่ยังไมเกิดข้ึนในหลักทรัพยเผื่อขาย ลดลง 7.55 ลานบาท เนื่องจากราคาตลาดของกองทุนเปด     
เอกเอเซียพูนผล (ONE-FAS) ราคาสูงข้ึนจากปลายปที่ผานมา 

กระแสเงินสดและความเพียงพอของโครงสรางเงินทุน 
  (หนวย : ลานบาท) 
              งบการเงินรวม 
               2553                 2552 
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมดําเนนิงาน 494.90 434.10 
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมการลงทุน (104.40) (32.80) 
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน (215.26) (193.17) 
กระแสเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง) 175.24 208.13 
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กระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมการดําเนินงานสําหรับ ป 2553 จํานวน  494.90 ลานบาท เนื่องจาก 

• กําไรจากการดําเนินงานที่เปนตัวเงิน จํานวน 475.09 ลานบาท ประกอบดวย 
o กําไรสุทธิกอนภาษีเงินไดสําหรับ ป 2553 จํานวน 326.51 ลานบาท 
o คาใชจายที่ไมเปนตัวเงิน จํานวน 148.57 ลานบาท ( เชน คาเส่ือมราคาและสิทธิการเชา 119.82      

ลานบาท, คาใชจายบริจาคสินคาและสินทรัพยถาวร 24.64 ลานบาท, คาใชจายสินคาสูญหาย 15.69 
ลานบาท, คาใชจายจากสํารองสินคาสูญหาย เส่ือมสภาพและเคลื่อนไหวชา (โอนกลับบัญชี) 8.21     
ลานบาท, รายการปรับปรุงจากการเคลียรบัญชีคาลิขสิทธ์ิ คาแปลจายลวงหนาและคางจาย 3.58 ลาน
บาท) 

• เงินสดลดจากลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ เพิ่มข้ึน 15.14 ลานบาท จากการเพิ่มข้ึนของยอดขายสง 

• เงินสดลดจากสินคาคงเหลือเพิ่มข้ึน 28.52 ลานบาท สวนใหญเปนการเพิ่มข้ึนของสินคาที่สาขา 

• เงินสดเพิ่มจากการไดรับเงินเคลมประกันชดเชยความเสียหาย 17.79 ลานบาท 

• เงินสดลดจากการจายเงินค้ําประกันการเชาและเงินมัดจํา 10.25 ลานบาท 

• เงินสดเพิ่มจากเจาหนี้และตั๋วเงินจายการคา เพิ่มข้ึน จํานวน 128.30 ลานบาท เกิดจากการเพิ่มข้ึนของเจาหนี้
การคาสายงานซีเอ็ดบุคเซน็เตอร ตามยอดขายสินคาและจํานวนสาขาที่เพิ่มข้ึน   

• เงินสดลดจากเจาหนี้และตั๋วเงินจายอ่ืน ลดลง จํานวน 25.07 ลานบาท 

กระแสเงินสดใชไปจากกิจกรรมการลงทุน สําหรับ ป 2553 จํานวน (104.40) ลานบาท เนื่องจาก 

• เงินสดลดจากการซื้อทรัพยสิน จํานวน 115.74 ลานบาท สวนใหญเปนการเพิ่มข้ึนของคาตกแตงและชั้นวาง
สินคาของสาขา และจากการสรางอาคารของบริษัทยอยเพิ่มในป 2553    

• เงินสดรับจากดอกเบี้ยและเงินปนผล จํานวน 22.23 ลานบาท 
• เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุน จํานวน 10.01 ลานบาท 
• เงินสดจายสิทธิการเชาพี้นที่สาขา จํานวน 19.86 ลานบาท 

กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน สําหรับ ป 2553 จํานวน (215.26) ลานบาท เนื่องจาก จายเงินปน
ผล จํานวน (213.79) ลานบาท  

11.3  คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

คาตอบแทนจากการสอบบัญชี   บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดจายคาตอบแทนการสอบบัญชี  สําหรับรอบบัญชีป 
พ.ศ. 2553 ใหแกบริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด ในอัตราคาสอบบัญชีรวมทั้งส้ิน 820,000 บาท ทั้งนี้ผูสอบบัญชีไมมีสวน
เกี่ยวของกับบริษัทฯ ในดานอ่ืนๆ อีกนอกจากการสอบบัญชีเทานั้น  

คาบริการอื่น  บริษัทฯ และบริษทัยอยไมไดจายคาตอบแทนของงานบริการอื่น  ใหแกบริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี 
จํากัด  สําหรับรอบบัญชีป พ.ศ. 2553 
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12.  ขอมูลอ่ืนที่เก่ียวของ 

                       - ไมมี - 
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สวนท่ี 2 

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. 2553 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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ทั้งนี้ มาตรา 89/20 ***แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กําหนดใหกรรมการและผูบริหารตอง
รวมกันรับผิดตอบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในความเสียหายใดๆ อันเกิดข้ึนเนื่องจากการเปดเผยขอมูล
ตอ ผูถือหุนหรือประชาชนทั่วไป  โดยแสดงขอความที่เปนเท็จในสาระสําคัญหรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกให
แจงในสาระสําคัญในกรณีของงบการเงินและรายงานที่เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทหรือ
รายงาน  อ่ืนใดที่ตองเปดเผยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 โดยมิไดจํากัดความรับผิดชอบไวเฉพาะกรรมการ
และผูบริหาร ที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกตองของขอมูลในเอกสารดังกลาวเทานั้น  อยางไรก็ดี กรรมการหรือ
ผูบริหารซึ่งสามารถพิสูจนไดวา โดยตําแหนงที่ตนไมอาจลวงรูถึงความแทจริงของขอมูลหรือการขาดขอมูลที่ควร
ตองแจงนั้น  ยอมไมมีความรับผิดตามมาตรา 89/20 
 
หมายเหตุ :  *** ใชบังคับกับบริษัทที่อยูภายใตขอบังคับของหมวด 3/1 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4)         
พ.ศ. 2551 เทานั้น 
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รายช่ือคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ประกอบดวย  21 ทาน ดังนี้ 

 
1. นายสมบูรณ  ชินสวนานนท 

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
อายุ 61 ป 

การศึกษา  
• Master of Management (Finance),  Kellogg School of Management,  Northwestern 

University, U.S.A 
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมไฟฟา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การอบรมจาก IOD 
• - ไมมี - 

จํานวนหุนที่ถือครอง / สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ  
• 155,842 หุน (0.0481%) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 
• - ไมมี - 

ประวัติการทํางาน 
• 2548 - ปจจุบัน :   ประธานกรรมการ, และกรรมการอิสระ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
• 2549 - ปจจุบัน :   ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
• 2538 - 2548  :   กรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
• ธ.ค. 2552 - ปจจุบัน    :   ประธานกรรมการ บจก. อุตสาหกรรมผาวิจิตรไทย 
• 2547 - ปจจุบัน :   กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน              
                                      ธนาคารแหงประเทศไทย 
• 2523 - ปจจุบัน :   กรรมการ บจก. อุตสาหกรรมผาวิจิตรไทย 
• 2538 - 2542  :   รองกรรมการผูจัดการ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 

การดํารงตําแหนงกรรมการในปจจุบัน 
• กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน 

- ไมมี - 
• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 

-  มีจํานวน 1 บริษัท    
o ประธานกรรมการ บจก. อุตสาหกรรมผาวิจิตรไทย 
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2. นายสาโรช  ลํ้าเลิศประเสริฐกุล 
ประธานกรรมการตรวจสอบ, รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
อายุ 48 ป  

การศึกษา  
• บัญชีมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
• บัญชีบณัฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

การอบรมจาก IOD 
• Director Certification Program (DCP) 
• Audit Committee Program (ACP) 

จํานวนหุนที่ถือครอง / สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ  
• - ไมมี - 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 
• - ไมมี - 

ประวัติการทํางาน 
• ก.พ. 2552 - ปจจุบัน :   รองประธานกรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
• 2542 - ปจจุบัน :   ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
• 2549 - ปจจุบัน :   กรรมการผูจัดการ บจก. เอซีที แมเนจเมนท 
• 2543 - ปจจุบัน :   กรรมการผูจัดการ บจก. ซีเอเอส แมเนจเมนท 

การดํารงตําแหนงกรรมการในปจจุบัน 
• กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน 

- ไมมี - 
• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 

-  มีจํานวน 2 บริษัท    
o กรรมการผูจัดการ บจก. เอซีที แมเนจเมนท 

o กรรมการผูจัดการ บจก. ซีเอเอส แมเนจเมนท 
 

3. นายประวิทย  ตันติวศินชัย 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
อายุ 54 ป 

การศึกษา  
• ประกาศนียบัตรบัณฑิต การสอบบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
• บัญชีบณัฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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การอบรมจาก IOD 
• Director Accreditation Program (DAP) 

จํานวนหุนที่ถือครอง / สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ  
• - ไมมี - 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 
• - ไมมี - 

ประวัติการทํางาน 
• 2542 - ปจจุบัน :   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
• 2549 - ปจจุบัน :   รองกรรมการผูจัดการกลุมบัญชีและการเงิน บจก. เอ็ม เค เรสโตรองต 
• 2537 - 2549  :   ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน บจก. เอ็ม เค เรสโตรองต 

การดํารงตําแหนงกรรมการในปจจุบัน 
• กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน 

- ไมมี - 
• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 

-  มีจํานวน 1 บริษัท    
o รองกรรมการผูจัดการกลุมบัญชีและการเงิน บจก. เอ็ม เค เรสโตรองต 
 

4. นายคเชนทร  เบญจกุล 
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
อายุ 33 ป  

การศึกษา  
• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตรและการเงิน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การอบรมจาก IOD 
• Director Accreditation Program (DAP) 

จํานวนหุนที่ถือครอง / สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ   
• 391,100 หุน (0.1207%)(1) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 
• - ไมมี - 

ประวัติการทํางาน 
• พ.ย. 2552 - ปจจุบัน :   กรรมการตรวจสอบ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
• 2548 - ปจจุบัน :   กรรมการอิสระ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
• 2551 - ปจจุบัน :   ที่ปรึกษาทางดานทรัพยากรมนุษย บจก. เพลินพัฒน 
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• 2549 - 2551  :   กรรมการบริหาร บจก. เพลินพัฒน 
• 2544 - 2547   :   นักวิเคราะหอาวุโส กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
• 2543 - 2544  :   นักวิเคราะห กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

การดํารงตําแหนงกรรมการในปจจุบัน 
• กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน 

- ไมมี - 
• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 

-  มีจํานวน 1 บริษัท    
o ที่ปรึกษาทางดานทรัพยากรมนุษย บจก. เพลินพัฒน 
 

5. นายไพรัช  สิฏฐกุล 
กรรมการอิสระ 
อายุ 61 ป 

การศึกษา  
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การอบรมจาก IOD 
• Director Accreditation Program (DAP) 

จํานวนหุนที่ถือครอง / สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ  
• - ไมมี - 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 
• - ไมมี – 

ประวัติการทํางาน 
• 2548 - ปจจุบัน :   กรรมการอิสระ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
• 2548 - พ.ย. 2552 :   กรรมการตรวจสอบ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
• 2517 - 2548  :   กรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
• 2551 - ก.ย. 2553 :   ผูชวยผูอํานวยการโครงการเดินเคร่ืองและบํารุงรักษาประจําโรงไฟฟา   

    บจก. ผลิตไฟฟาราชบุรี 
• 2545 - 2551  :   วิศวกรระดับ 11 ฝายบํารุงรักษาไฟฟา 

    การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
• 2542 - 2545  :   ผูจัดการกองบํารุงรักษา โรงไฟฟาพลังงานความรอน 
• 2540 - 2542  :   ผูจัดการกองวิศวกรรมบํารุงรักษาไฟฟา 

    การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
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การดํารงตําแหนงกรรมการในปจจุบัน 
• กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน 

- ไมมี - 
• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 

- ไมมี - 
 
6. นายวรสิทธ์ิ  โภคาชัยพัฒน 

กรรมการอิสระ 
อายุ 47 ป  

การศึกษา  
• คอมพิวเตอรและการบริหารระบบขอมูล, Bentley College, Massachusetts, U.S.A. 
• เศรษฐศาสตรและการบริหารธุรกิจ Carnegie-Mellon University, Pennsylvania, U.S.A  

การอบรมจาก IOD 
• Director Certification Program (DCP) 

จํานวนหุนที่ถือครอง / สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ  
• - ไมมี - 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 
• - ไมมี - 

ประวัติการทํางาน 
• 2549 - ปจจุบัน :   กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
• 2548 - ปจจุบัน :   กรรมการอิสระ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
• 2541 - 2548  :   กรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
• 2534 - ปจจุบัน  :   กรรมการผูจัดการ บมจ. ฟนันซา 
• 2551 - ปจจุบัน :   กรรมการ บจก. พลานามัย 
• 2533 - 2534  :   ผูชวยผูจัดการ บจก. เชส เมนฮัตตัน (ประเทศไทย) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในปจจุบัน 
• กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน 

-  มีจํานวน 1 บริษัท 
o กรรมการผูจัดการ บมจ. ฟนันซา 

• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 
-  มีจํานวน 1 บริษัท   

o กรรมการ บจก. พลานามัย 
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7. นายวัฒนา  เชียงกูล (3)  
กรรมการ 
อายุ 58 ป 

การศึกษา  
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมไฟฟา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การอบรมจาก IOD 
• Director Accreditation Program (DAP) 

จํานวนหุนที่ถือครอง / สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ  
• 5,186,992 หุน (1.6013%) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 
• - ไมมี - 

ประวัติการทํางาน 
• พ.ย. 2553 - ปจจุบัน :   กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
• 2548 - ปจจุบัน :   กรรมการอิสระ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
• 2533 - 2548  :   กรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
• 2545 - ปจจุบัน  :   กรรมการผูจัดการ บจก. โทเท็มส 
• 2540 - 2545  :   ผูจัดการพัฒนาธุรกิจบํารุงรักษา บจก. เอบีบี 

การดํารงตําแหนงกรรมการในปจจุบัน 
• กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน 

- ไมมี - 
• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 

-  มีจํานวน 1 บริษัท    
o กรรมการผูจัดการ บจก. โทเท็มส 

 
8. รศ. ยืน  ภูวรวรรณ 

กรรมการ 
อายุ 60 ป  

การศึกษา  
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) 
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การอบรมจาก IOD 
• - ไมมี - 
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จํานวนหุนที่ถือครอง / สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ   
• 13,174,940 หุน (4.0673%)(1) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 
• - ไมมี - 

ประวัติการทํางาน 
• 2533 - ปจจุบัน :   กรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
• 2545 - ปจจุบัน :   รองอธิการบดี ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
• 2546 - ปจจุบัน :   ที่ปรึกษาสํานักบริการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

    ที่ปรึกษาโรงเรียนเพลินพัฒนา บจก. เพลินพัฒน 
• 2534 - 2543   :   ผูอํานวยการ สํานักบริการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

การดํารงตําแหนงกรรมการในปจจุบัน 
• กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน 

- ไมมี - 
• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 

- ไมมี - 
 
9. นายยงศักด์ิ  เอกปรัชญาสกุล 

กรรมการ 
อายุ 52 

การศึกษา  
• Mini MBA มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
• The Boss รุนที่ 30 Management and Psychology Institute 

การอบรมจาก IOD 
• Director Accreditation Program (DAP) 

จํานวนหุนที่ถือครอง / สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ  
• - ไมมี - (ตัวแทนจากผูถือหุนรายใหญ) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 
• - ไมมี - 

ประวัติการทํางาน 
• 2548 - ปจจุบัน :   กรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
• 2550 - ปจจุบัน :   กรรมการ บจก. ยูสตาร (ประเทศไทย) 
• 2545 - ปจจุบัน :   กรรมการและกรรมการผูจัดการขายและการตลาด  

    หนวยงานจีเอ็มเอ็ม เทรดดิ้ง บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี 
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• 2542 - 2545   :   ผูอํานวยการฝายขาย บจก. เอ็มจีเอ 
• 2531 - 2542  :   ผูจัดการฝายขาย บจก. เอ็มจีเอ 

การดํารงตําแหนงกรรมการในปจจุบัน 
• กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน 

- มีจํานวน 1 บริษัท 
o กรรมการและกรรมการผูจัดการขายและการตลาด หนวยงานจีเอ็มเอ็ม เทรดดิ้ง        
      บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี 

• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 
- มีจํานวน 1 บริษัท 

o กรรมการ บจก. ยูสตาร (ประเทศไทย) 
 

10. นายสุวัฒน  ดํารงชัยธรรม (3)  

กรรมการ  
อายุ 43 ป 

การศึกษา  
• บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) 

การอบรมจาก IOD 
• - ไมมี - 

จํานวนหุนที่ถือครอง / สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ  
• - ไมมี - (ตัวแทนจากผูถือหุนรายใหญ) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 
• - ไมมี - 

ประวัติการทํางาน 
• พ.ย. 2553 - ปจจุบัน :   กรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
• 2548 - ปจจุบัน :   กรรมการบริหาร บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี 
• 2547 - ปจจุบัน :   กรรมการผูจัดการ สายงาน Digital Business บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี 
• 2541 - มิ.ย. 2553  :   กรรมการผูจัดการ (สังกัด แกรมม่ี บิ๊ก) บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี 
• 2550 - ปจจุบัน :   กรรมการ บจก. ทรี-อารดี 
• 2549 - ปจจุบัน :   กรรมการ / กรรมการผูจัดการ บจก. ดิจิตอล อารมส 
• 2548 - ปจจุบัน :   กรรมการ บจก. จีเอ็มเอ็ม ดิจิตอล โดเมน จํากัด 
• 2547 - 2548  :   กรรมการผูจัดการ บจก. สยามอินฟนิท 
• 2545 - 2548  :   กรรมการผูจัดการ บจก. จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง 
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การดํารงตําแหนงกรรมการในปจจุบัน 
• กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน 

- มีจํานวน 1 บริษัท 
o กรรมการบริหาร บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี 
o กรรมการผูจัดการ สายงาน Digital Business บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี 

• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 
- มีจํานวน 3 บริษัท 

o กรรมการ บจก. ทรี-อารดี 
o กรรมการ / กรรมการผูจัดการ บจก. ดิจิตอล อารมส 
o กรรมการ บจก. จีเอ็มเอ็ม ดิจิตอล โดเมน  

 
11. นายทนง  โชติสรยุทธ  

กรรมการและกรรมการผูจัดการ กรรมการผูมีอํานาจลงนาม  
และรักษาการผูอํานวยการฝายวิจัยและพัฒนาทางวิศวกรรม 
อายุ 57 ป  

การศึกษา  
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
• อยูระหวางศึกษาระดับปริญญาโท คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การอบรมจาก IOD 
• Director Certification Program (DCP) 

การอบรมจากสถาบันอื่น 
• สถาบันวิทยาการตลาดทุน (CMA) : หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 3 

จํานวนหุนที่ถือครอง / สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ  
• 9,849,742 หุน (3.0408%)(1) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 
• คูสมรสของนางมณฑลี  โชติสรยุทธ 

ประวัติการทํางาน 
• 2530 - ปจจุบัน :   กรรมการและกรรมการผูจัดการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
• 2553 - ปจจุบัน :   รักษาการผูอํานวยการฝายวิจัยและพัฒนาทางวิศวกรรม  

    บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
• 2544 - ปจจุบัน :   กรรมการ บจก. ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร 
• 2528 - 2530   :   กรรมการและรองกรรมการผูจัดการดานการตลาด บจก. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
• 2552 - ปจจุบัน :   ที่ปรึกษาสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
• 2553 - ปจจุบัน :   ผูอํานวยการโรงเรียนเพลินพัฒนา บจก. เพลินพัฒน 
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• 2549 - ปจจุบัน :   ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพลินพัฒนา บจก. เพลินพัฒน 
• 2546 - 2549  :   กรรมการและกรรมการบริหาร บจก. เพลินพัฒน 
• 2527 - ปจจุบัน :   กรรมการ บจก. เอ็ม แอนด อี 

การดํารงตําแหนงกรรมการในปจจุบัน 
• กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน 

- ไมมี - 
• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 

- มีจํานวน 3 บริษัท 
o กรรมการ บจก. ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร 
o ประธานคณะกรรมการบริหารและผูอํานวยการโรงเรียนเพลินพัฒนา บจก. เพลินพัฒน 
o กรรมการ บจก. เอ็ม แอนด อี 
 

12. นายวิบูลยศักด์ิ  อุดมวนิช 
กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ กรรมการผูมีอํานาจลงนาม เลขานุการบริษัทฯ  
และรักษาการผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานสํานักพิมพ 
อายุ 56 ป 

การศึกษา  
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การอบรมจาก IOD 
• Director Accreditation Program (DAP) 

การอบรมจากสถาบันอื่น 
• สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) : Corporate Secretary Development Program 

จํานวนหุนที่ถือครอง / สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ  
• 4,084,352 หุน (1.2609%)(1) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 
• - ไมมี - 

ประวัติการทํางาน 
• 2550 - ปจจุบัน :   เลขานุการบริษัทฯ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
• 2530 - ปจจุบัน :   กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
• 2546 - ปจจุบัน :   รักษาการผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานสํานักพิมพ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
• 2528 - 2530   :   กรรมการและรองกรรมการผูจัดการดานการผลิต บจก. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
• 2544 - ปจจุบัน :   กรรมการ บจก. ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร 
• 2546 - ปจจุบัน :   กรรมการบริหาร บจก. เพลินพัฒน 
• 2535 - ปจจุบัน :   กรรมการ บจก. ยูนิตี้ ไบนดิ้ง เซ็นเตอร 
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• 2533 - ปจจุบัน :   กรรมการ บจก. ยูนิตี้ กราฟกส 
• 2552 – ปจจุบัน :   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
• 2540 – ปจจุบัน :   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ โรงเรียนกอบวิทยา 

การดํารงตําแหนงกรรมการในปจจุบัน 
• กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน 

- ไมมี - 
• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 

- มีจํานวน 4 บริษัท 
o กรรมการ บจก. ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร 
o กรรมการบริหาร บจก. เพลินพัฒน 
o กรรมการ บจก. ยูนิตี้ ไบนดิ้ง เซ็นเตอร 
o กรรมการ บจก. ยูนิตี้ กราฟกส 

 
13. นายพงษศักด์ิ  ศิวะภัทรกําพล 

กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
อายุ 58 ป 

การศึกษา  
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การอบรมจาก IOD 
• Director Accreditation Program (DAP) 

จํานวนหุนที่ถือครอง / สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ  
• 10,850,842 หุน (3.3498%) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 
• - ไมมี - 

ประวัติการทํางาน 
• 2536 - ปจจุบัน :   กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
• 2533 - 2536  :   กรรมการและบรรณาธิการบริหารฝายวารสาร ไมโครคอมพิวเตอร  

    บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
• 2544 - ปจจุบัน :   กรรมการ บจก. ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร 
• 2535 - ปจจุบัน  :   กรรมการ บจก. ยูนิตี้ ไบนดิ้ง เซ็นเตอร 
• 2533 - ปจจุบัน :   กรรมการ บจก. ยูนิตี้ กราฟกส 



บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                                        

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2553 (แบบ 56-1)                                                                    เอกสารแนบ 1 หนา 152 
 

การดํารงตําแหนงกรรมการในปจจุบัน 
• กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน 

- ไมมี - 
• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 

- มีจํานวน 3 บริษัท 
o กรรมการ บจก. ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร 
o กรรมการ บจก. ยูนิตี้ กราฟกส 
o กรรมการ บจก. ยูนิตี้ ไบนดิ้ง เซ็นเตอร 

 
14. นางมณฑลี  โชติสรยุทธ 

ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร 
อายุ 52 ป 

การศึกษา  
• การศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตปทุมวัน 

การอบรมจาก IOD 
• - ไมมี - 

จํานวนหุนที่ถือครอง / สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ   
• 9,849,742 หุน (3.0408%)(1) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 
• คูสมรสของ นายทนง  โชติสรยุทธ 

ประวัติการทํางาน 
• 2539 - ปจจุบัน :   ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
• 2536 - 2541  :   บรรณาธิการฝายตําราและหนังสือเชิงวิชาการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 

การดํารงตําแหนงกรรมการในปจจุบัน 
• กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน 

- ไมมี - 
• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 

- ไมมี - 
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15. นางกาญจนา  เจริญวงษ 
ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานขายและจัดจําหนาย 
อายุ 53 ป 

การศึกษา  
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

การอบรมจาก IOD 
• - ไมมี - 

จํานวนหุนที่ถือครอง / สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ  
• 153,600 หุน (0.0474%)(1)   

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 
• - ไมมี - 

ประวัติการทํางาน 
• 2541 - ปจจุบัน :   ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานขายและจัดจําหนาย บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
• 2534 - 2538  :   ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายบริหารกลาง บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
• 2524 - 2534   :   ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน บจก. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
• 2544 - ปจจุบัน :   กรรมการ และกรรมการผูมีอํานาจลงนาม บจก. ฉกาจ 

การดํารงตําแหนงกรรมการในปจจุบัน 
• กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน 

- ไมมี - 
• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 

- มีจํานวน 2 บริษัท  
o กรรมการ บจก. ฉกาจ 
o กรรมการ บจก. ลิงก เทคโนโลยี คอรปอเรชั่น 

 
16. นางนุชนาถ  กองวิสัยสุข 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานวารสาร 
อายุ 56 ป 

การศึกษา  
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

การอบรมจาก IOD 
• - ไมมี - 

จํานวนหุนที่ถือครอง / สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ   
• 1,553,800 หุน (0.4797%) 
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ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 
• - ไมมี - 

ประวัติการทํางาน 
• 2544 - ปจจุบัน :   ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานวารสาร บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
• 2542 - 2543  :   ผูอํานวยการกลุมวารสารดานอิเล็กทรอนิกส และอุตสาหกรรม 

    บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
• 2522 - 2542  :   ผูจัดการโฆษณากลุมวารสารดานอิเล็กทรอนิกส บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 

การดํารงตําแหนงกรรมการในปจจุบัน 
• กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน 

- ไมมี - 
• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 

- ไมมี - 
 
17. นางสาวสจิพัฒน  พุมพ่ึงพุทธ 

ผูอํานวยการฝายการเงิน 
อายุ 47 ป 

การศึกษา  
• บริหารการจัดการบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

การอบรมจาก IOD 
• - ไมมี - 

จํานวนหุนที่ถือครอง / สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ  
• 122,140 หุน (0.0377%) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 
• - ไมมี - 

ประวัติการทํางาน 
• 2547 - ปจจุบัน :   ผูอํานวยการฝายการเงิน บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
• 2534 - 2546  :   ผูจัดการแผนกการเงิน บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 

การดํารงตําแหนงกรรมการในปจจุบัน 
• กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน 

- ไมมี - 
• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 

- ไมมี - 
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18. นางสาวอารี  แซอึ้ง 
ผูอํานวยการฝายบัญชี 
อายุ 39 ป 

การศึกษา  
• ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา 
• ประกาศนียบัตรบัณฑิต การสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

การอบรมจาก IOD 
• - ไมมี - 

จํานวนหุนที่ถือครอง / สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ  
• - ไมมี - 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 
• - ไมมี - 

ประวัติการทํางาน 
• 2547 - ปจจุบัน :   ผูอํานวยการฝายบัญชี บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
• 2544 - 2546  :   ผูจัดการแผนกบัญชี บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
• 2543 - 2544  :   ผูจัดการแผนกตรวจสอบภายใน บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
• 2537 - 2543   :   หัวหนาทีมตรวจสอบบัญชี บจก. สํานักงาน เอ เอ็ม ซี 

การดํารงตําแหนงกรรมการในปจจุบัน 
• กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน 

- ไมมี - 
• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 

- ไมมี - 
 

19. นายวิโรจน  ลักขณาอดิศร (2) 
ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร 
อายุ 33 ป 

การศึกษา  
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกลยานยนต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การอบรมจาก IOD 
• - ไมมี - 
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จํานวนหุนที่ถือครอง / สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ  
• 300 หุน (0.0001%) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 
• - ไมมี - 

ประวัติการทํางาน 
• 2546 - ปจจุบัน :   ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
• 2543 - 2546  :   เจาหนาที่ที่ปรึกษา บจก. โนโว ควอลิตี้ เซอรวิส-เชส (ประเทศไทย) 
• 2541 - 2543   :   วิศวกรควบคุมคุณภาพ บจก. อีซูซุ มอเตอร (ประเทศไทย) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในปจจุบัน 
• กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน 

- ไมมี - 
• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 

- ไมมี - 
 
20. นายเอกสิทธ์ิ  วิวัฒนาประสิทธ์ิ (2) 

ผูอํานวยการฝายการจัดการสารสนเทศเชิงกลยุทธ 
อายุ 39 ป  

การศึกษา  
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
• วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏ บานสมเด็จเจาพระยา 

การอบรมจาก IOD 
• - ไมมี - 

จํานวนหุนที่ถือครอง / สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ  
• - ไมมี - 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 
• - ไมมี - 

ประวัติการทํางาน 
• 2548 - ปจจุบัน :   ผูอํานวยการฝายจัดการสารสนเทศเชิงกลยุทธ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
• 2548 - 2548  :   ผูจัดการอาวุโส ฝายการจัดการเทคโนโลยี และสารสนเทศ  

    บจก. คอมพาส อีส อินดัสตรี 
• 2546 - 2548   :   เจาหนาที่ที่ปรึกษาอาวุโส บจก. ดีลอยท ทูช โทมัสสุ ไชยยศ 
• 2544 - 2546  :   นักวิเคราะหระบบเชิงกลยุทธ บมจ. บานป ู
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การดํารงตําแหนงกรรมการในปจจุบัน 
• กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน 

- ไมมี - 
• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 

- ไมมี - 
 
21. นายอภิชิต  สวนอนันตภูมิ (2) 

ผูอํานวยการฝายโลจิสติกส 
อายุ 31 ป 

การศึกษา  
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกลยานยนต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การอบรมจาก IOD 
• - ไมมี - 

จํานวนหุนที่ถือครอง / สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ  
• 61,120 หุน (0.0189%) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 
• - ไมมี - 

ประวัติการทํางาน 
• 2547 - ปจจุบัน :   ผูอํานวยการฝายโลจิสติกส บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
• 2546 - 2547  :   เจาหนาที่การตลาดและการจัดการคูคา  

      บจก. โตโยตา มอเตอร เอเชีย แปซิฟค  
• 2545 - 2546   :   วิศวกรอาวุโส แผนกจัดซื้อ บจก. อีซูซุ (ไทยแลนด) 
• 2542 - 2545  :   วิศวกร แผนกจัดซื้อ บจก. อีซซูุ มอเตอร (ประเทศไทย) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในปจจุบัน 
• กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน 

- ไมมี - 
• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 

- ไมมี - 
 

หมายเหต ุ   :   (1)    จํานวนการถือหุนในบริษัทฯ  ของกรรมการและผูบริหาร ไดรวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรท่ียังไม   
                           บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่เก่ียวของตามมาตรา 258 ดวย 

 (2)    เปนผูบริหารที่ไมอยูในนิยามในประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. 
 (3)    ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 4/2553 เม่ือวันพุธท่ี 10  พฤศจิกายน พ.ศ. 2553  

คณะกรรมการรับทราบการลาออกของ นายสุเมธ ดํารงชัยธรรม และมีมติแตงต้ัง นายสุวัฒน ดํารงชัยธรรม    
เปนกรรมการ นอกจากนี้ ไดมีมติแตงต้ังให นายวัฒนา เชียงกูล  ดํารงตําแหนงกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ผลตอบแทน แทน นายสุเมธ ดํารงชัยธรรม ท่ีลาออก 
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รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม ที่เปนผูบริหารของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม   
และบริษัทที่เกี่ยวของ และกรรมการที่มาจากผูถือหุนรายใหญ 
 

รายช่ือบริษัท 
บมจ. 

ซีเอ็ดยูเคช่ัน 

บริษัทยอย 
ซีเอ็ดบุค     
เซ็นเตอร 

บริษัทรวม 
M&E 

บริษัทยอย 
เพลินพัฒน 

ผูถือหุนรายใหญ 
บมจ. จีเอม็เอ็ม 

แกรมมี ่
  1.  นายสมบูรณ  ชินสวนานนท A C J     
  2.  นายสาโรช  ลํ้าเลิศประเสริฐกุล B C K     
  3.  นายประวิทย  ตันติวศนิชัย C D     
  4.  นายคเชนทร  เบญจกุล C D   M  
  5.  นายไพรัช  สิฏฐกุล C      
  6.  นายวัฒนา  เชียงกูล C H     
  7.  นายวรสิทธิ์  โภคาชัยพัฒน  C H     
  8.  รศ. ยืน  ภูวรวรรณ C   M  
  9.  นายยงศักดิ์  เอกปรัชญาสกุล C    C F 
 10. นายสุวัฒน  ดํารงชัยธรรม C    F 
 11. นายทนง  โชติสรยุทธ C F G A C C F L  
 12. นายวบิูลยศักดิ์  อุดมวนิช C F G I C  F  
 13. นายพงษศักดิ ์ ศิวะภัทรกําพล C F G C    
 14. นางมณฑลี  โชติสรยุทธ  E G     
 15. นางกาญจนา  เจริญวงษ E G     
 16. นางนุชนารถ  กองวิสัยสุข E G     
 17. นางสาวสจิพัฒน  พุมพึ่งพุทธ E G     
 18. นางสาวอารี  แซอ้ึง E G     
 19. นายวิโรจน  ลักขณาอดิศร E     
 20. นายเอกสิทธิ์  วิวัฒนาประสิทธิ์ E     
 21. นายอภิชิต  สวนอนันตภูมิ E     
หมายเหตุ :    A  =  ประธานกรรมการ     B =  ประธานกรรมการตรวจสอบ    
         C  =  กรรมการ                D =  กรรมการตรวจสอบ         E =  ผูบริหาร 
                  F  =  กรรมการบริหาร       G =  ผูบริหารของบริษัทตามนิยามในประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต.   
                  H  =  กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน              I  =   เลขานุการบริษัทฯ      
                  J  =  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน   K  =   รองประธานกรรมการ 
                L  =  ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน/ผูอํานวยการโรงเรียนเพลินพัฒนา  M =  ที่ปรึกษา 
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เอกสารแนบ 3 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการของบริษัท ประกอบดวยกรรมการอิสระ  
จํานวน 3 ทาน  โดยมี  นายสาโรช  ล้ําเลิศประเสริฐกุล  เปนประธานกรรมการตรวจสอบ  นายประวิทย   
ตันติวศินชัย และนายคเชนทร  เบญจกุล  เปนกรรมการตรวจสอบ และมีนายวชิรธรรม  ศิริอาชาวัฒนา  เปน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบแตละทานมีคุณสมบัติตรงตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพยกําหนด 

ในรอบป พ.ศ. 2553 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมตามวาระจํานวน 6 คร้ัง โดยกรรมการ
ตรวจสอบทุกทานเขารวมประชุมครบทุกคร้ัง นอกจากนี้กรรมการตรวจสอบไดจัดใหมีการประชุมกันเองระหวาง
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ผูสอบบัญชี และผูบริหารระดับสูงทางดานบัญชี การเงิน และตรวจสอบภายใน 
โดยไมมีกรรมการบริหารเขารวมประชุม แตอยูภายใตการรับรูของฝายบริหาร จํานวน 1 คร้ัง   

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระ ตามขอบเขตอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในกฎบัตร
ของคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไดรับความรวมมือจากทุกฝายที่
เกี่ยวของ คณะกรรมการตรวจสอบ ตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุมภายใน  การบริหารจัดการความเสี่ยง  
และการกํากับดูแลกิจการที่ดี  เพื่อใหบริษัทฯ  มีการควบคุมภายในที่ดี  มีการบริหารจัดการความเสี่ยงใหอยูใน
ระดับที่เหมาะสมและยอมรับได  ตลอดจนการรายงานทางการเงินที่มีความถูกตอง  เชื่อถือได โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดมีการหารือแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกับกรรมการบริหาร ผูบริหารระดับสูง ผูตรวจสอบภายใน และผูสอบ
บัญชีทุกไตรมาส สรุปสาระสําคัญในการปฏิบัติหนาที่ในรอบป พ.ศ. 2553 ไดดังนี้  

1. สอบทานงบการเงินประจําป  พ.ศ.  2553 คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินราย
ไตรมาส  และงบการเงินประจําป พ.ศ. 2553 ของบริษัทฯ และบริษัทยอย กอนนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ 
โดยไดประชุมรวมกับผูสอบบัญชี  ฝายบริหาร  ฝายบัญชี  และแผนกตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ในการ
พิจารณางบการเงินรวมรายไตรมาส  และงบการเงินประจําป  เพื่อสอบทานความถูกตองครบถวน การปฏิบัติตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป การเลือกใชนโยบายการบัญชี และการเปดเผยขอมูลที่เพียงพอ รวมทั้งไดนํา
ขอสังเกตของผูสอบบัญชีมาปรับปรุงแกไขในการจัดทํางบการเงินของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นสอดคลองกับผูสอบบญัชีวา งบการเงินของบริษัทฯ ไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และ
เปดเผยขอมูลอยางถูกตอง ครบถวน  

 นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังไดสอบทานความพรอมในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการ
บัญชีซึ่งอิงตาม International Financial Report Standards (IFRS) ซึ่งจะเร่ิมใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 
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2. สอบทานการกํากับดูแลกิจการที่ดี  คณะกรรมการตรวจสอบไดตระหนักถึงความสําคัญของการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี โดยไดทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีปละคร้ัง  รวมถึงสงเสริมและสนับสนุนให
ผูบริหารและพนักงานทุกคนมุงม่ันที่จะนําการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาใชในการดําเนินกิจการจนกลายเปน
วัฒนธรรมขององคกร ดําเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรมดวยความโปรงใสและมีความรับผิดชอบตอสังคม จนไดรับการ
ประเมินใหเปนบริษัทที่มีบรรษัทภิบาลในระดับดีเลิศ 3 ปซอน (ป พ.ศ. 2551 - ป พ.ศ. 2553) จากสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

3. สอบทานการบริหารจัดการความเส่ียง  คณะกรรมการตรวจสอบไดกํากับดูแลการบริหารจัดการ
ความเส่ียงของบริษัทฯ และบริษัทยอย  เพื่อใหม่ันใจไดวาความเสี่ยงตางๆ ของบริษัทฯ  อยูในระดับที่ยอมรับได  
โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงรับทราบการดําเนินการบริหารความ
เส่ียงเปนระยะๆ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาบริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม  

4. สอบทานการปฏิบตัิตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ  คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทาน 
ใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยประเทศไทยและหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา ไมพบประเด็นที่เปนสาระสําคัญในเร่ืองการไมปฏิบัติตามกฎหมาย และ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยและหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของ 

5. สอบทานและใหความเห็นตอรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน รวมถึงการเปดเผยขอมูลดังกลาว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาบริษัทฯ ไดมีการเปดเผยขอมูล
อยางถูกตองครบถวนตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และรายการดังกลาวเปนรายการปกติ
ของธุรกิจ มีความเหมาะสมเพื่อประโยชนทั้งหมดของบริษัท 

6. กํากับดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบไดกํากับดูแล
ใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพเพียงพอตอการใชทรัพยากร และการปฏิบัติงาน คณะกรรมการได
รับทราบการปฏิบัติงานของแผนกตรวจสอบภายในทุกไตรมาส และเสนอแนวทางปรับปรุงแกไขรวมทั้งใหมีการ
ติดตามแกไขปรับปรุงขอบกพรองที่ตรวจพบ คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานแผนการตรวจสอบประจําป 
2554 โดยตระหนักถึงความเส่ียงที่อาจจะเกิดข้ึนที่จะมีผลตอการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท นอกจากนี้
ยังไดเนนยํ้าการตรวจสอบภายในโดยคํานึงถึงการเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มรายไดและลดคาใชจายใน
การดําเนินงาน จนกลายเปนสวนหนึ่งของการปฏิบตัิงานแผนกตรวจสอบภายใน และเปลี่ยนชื่อจากแผนก
ตรวจสอบภายในเปน “แผนกตรวจสอบภายในและปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจ”  

7. คัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบญัชี  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี โดย 
พิจารณาความเปนอิสระของผูสอบบัญชี  ความรู ความสามารถ ประสบการณในการตรวจสอบ ทีมงานของผูสอบ
บัญชีในสํานักงาน และคาตอบแทนที่เหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือก และเสนอแตงตั้ง
ผูสอบบัญชีตอคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที ่1/2554 เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2554 เพื่อขออนุมัติตอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน ใหแตงตั้งผูสอบบญัชี จากบริษัท สํานักงาน เอินสท 
แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในป พ.ศ. 2554 
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โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตและอํานาจหนาที่ ที่ไดกําหนดไวในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบดวยความระมัดระวังรอบคอบและมีความเปนอิสระอยางเพียงพอ โดยไดรับความรวมมือ
จากฝายบริหาร พนักงานและผูเกี่ยวของทุกฝายเปนอยางดี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา คณะกรรมการ
บริษัท กรรมการบริหารและพนักงานทุกทานไดใหความสําคัญอยางย่ิงตอการปฏิบัติงานและการดําเนินงานภายใต
ระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดวยความโปรงใสเชื่อถือได เพิ่มความเชื่อม่ัน
ใหแกผูถือหุน นักลงทุนและผูเกี่ยวของทุกฝาย  

 

                                                                        ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 
                   (นายสาโรช  ล้ําเลิศประเสริฐกุล) 
       ประธานกรรมการตรวจสอบ 

                                                                                          21 มีนาคม 2554 
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เอกสารแนบ 3 รายงานของผูสอบบัญช ี
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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         
นายวัฒนา  เชียงกูล กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร โดยในป พ.ศ. 2553 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทนไดประชุมรวมทั้งส้ิน 3 คร้ัง อนึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 4/2553 เม่ือวันพุธที่ 10  
พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 คณะกรรมการรับทราบการลาออกของ นายสุเมธ ดํารงชัยธรรม และมีมติแตงตั้งใหนาย
วัฒนา เชียงกูล  ดํารงตําแหนงกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน แทน นายสุเมธ ดํารงชัยธรรม ที่ลาออก 

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. 2553 คณะกรรมการสรรหาฯ ไดพิจารณา  เสนอตอวาระการเปนกรรมการ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณา นอกจากนี้ คณะกรรมการ
สรรหาฯ ยังเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยเสนอรายชื่อผูมีคุณสมบัติ  เปนการลวงหนาจากผูถือหุนสวนนอย  ผาน
ทางชองทางติดตอของบริษัทฯ เพื่อใหคณะกรรมการสรรหาไดพิจารณา 

สําหรับการพิจารณาผลตอบแทน ของคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ซึ่งไดเปดเผยรายละเอียดใน
รายงานประจําป ในหัวขอคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
ไดพิจารณาใหสอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบ ความสามารถ ผลงาน โดยคํานึงถึงสภาวะเศรษฐกิจ และ
อางอิงกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนไดรายงานผลการประชุมทุกคร้ังใหคณะกรรมการบริษทัฯ
ไดรับทราบเปนประจําอยางตอเนื่องทุกคร้ัง ในรอบป พ.ศ. 2553 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
ไดปฏบิัติงานที่ไดรับมอบหมายดวยความระมัดระวัง รอบคอบ เต็มความสามารถ และเปนอิสระ เพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัทฯ ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ อยางเหมาะสมแลว 

 
 
 
 

(นายสมบูรณ   ชินสวนานนท) 
                                                                      ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

         21 มีนาคม 2554 
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เอกสารแนบ 3 หนังสือรับรองของบรษิัทฯ 
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แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจำป 2553




