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ส่วนที� 1 
การประกอบธรุกิจ 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

บรษิทัฯ เริ�มก่อตั .งจากการรวมตวักนัของวศิวกรไฟฟ้าจาํนวน 10 คน ซึ�งต่างมปีระสบการณ์ในการดาํเนิน
กจิกรรมเผยแพร่ความรูใ้นชมุนุมวชิาการ ขณะเป็นนิสติคณะวศิวกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั วศิวกร
กลุ่มนี.ตระหนกัดวี่า ประเทศไทยยงัขาดแคลนการพฒันาสื�อความรูท้างวชิาการอยูม่าก และยงัไม่มผีูส้นใจเขา้มา
พฒันาอย่างจรงิจงั จงึไดก่้อตั .งบรษิทัฯ ขึ.นมาในปี พ.ศ. 2517 ไดร้บัอนุญาตใหเ้ป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เมื�อปลายปี พ.ศ. 2534 

บรษิทั ซเีอด็ยเูคชั �น จาํกดั (มหาชน) มชีื�อภาษาองักฤษว่า SE-EDUCATION Public Company Limited 
โดยคาํว่า SE-ED เป็นคาํย่อมาจากคาํเตม็ว่า Science, Engineering and EDucation  ซึ�งเป็นการเน้นวตัถุประสงค์
การก่อตั .งบรษิทัฯ เมื�อ 42 ปีก่อนว่า จะดาํเนินธุรกจิการเผยแพร่ความรู ้ โดยเน้นการพฒันาความรูค้วามสามารถ
ของคนไทยในสาขาที $จาํเป็นต่อการพฒันาประเทศ โดยจะเน้นดา้นวทิยาศาสตร ์ วศิวกรรมศาสตร ์ และการศกึษา 
ปจัจบุนัชื�อเรยีกสั .นๆ ของบรษิทัฯ ซึ�งเป็นที�รูจ้กักนัแพร่หลายคอื ซีเอด็ (SE-ED) 

บรษิทัฯ เป็นผูบุ้กเบกิธุรกจิหนงัสอืเชงิวชิาการประเภท How-to มาตลอดระยะเวลา 42 ปี และมภีาพพจน์ที�
ด ีในฐานะผูนํ้าทางดา้นหนงัสอืและวารสารเชงิวชิาการดา้นเทคโนโลยรีายใหญ่ของประเทศ จงึทาํใหก้าร
ดาํเนินงานในสว่นอื�นๆ ของบรษิทัฯ ไดร้บัความน่าเชื�อถอืตามไปดว้ย และมโีอกาสประสบความสาํเรจ็สงูขึ.น 

บรษิทัฯ กาํหนดทศิทางระยะยาว และกลยุทธท์างการตลาดไว ้ซึ�งสรุปโดยสงัเขปได ้ดงัต่อไปนี. 

1.1  วิสยัทศัน์ ภารกิจ และกลยทุธ ์ของบริษทัฯ 

วิสยัทศัน์ (Vision)   ซเีอด็ จะเป็นผูนํ้าในการทาํใหค้นไทยหาความรูไ้ดง้่ายขึ.น และสะดวกขึ.น 

ภารกิจ (Mission)   ซเีอด็ จะดาํเนินธุรกจิที�เอื.ออาํนวยต่อการศกึษาหาความรู ้ในสาขาที�จาํเป็นต่อการ
พฒันาประเทศ และจะดาํเนินธุรกจิที�ทาํให ้“คนไทยเก่งขึ8น” โดยพฒันาเป็นธุรกจิที�ยั �งยนื มกีารเตบิโตต่ออย่าง
เนื�องสงูกว่าค่าเฉลี�ยของอุตสาหกรรม เป็นบรษิทัตวัอย่างที�ด ีสามารถสรา้งสรรคผ์ลงานที�เป็นประโยชน์ เป็นที�
ยอมรบัในวงกวา้ง พนกังานมคีวามสขุ และสามารถใหผ้ลตอบแทนการลงทุนที�น่าพงึพอใจในระยะยาว 

กลยุทธ ์  เพื�อใหบ้รษิทัฯ สามารถบรรลุวสิยัทศัน์ และภารกจิของบรษิทัฯ บรษิทัฯ จงึมุง่เน้นความพรอ้มใน
ดา้นต่างๆ เพื�อพฒันาสนิคา้ และบรกิาร ใหม้คุีณภาพ และตอบสนองต่อความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายได ้โดย
เน้นตั .งแต่การเพิ�มจาํนวนรา้นหนงัสอืซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ใหค้รอบคลุมพื.นที�บรกิารมากขึ.น การเพิ�มสนิคา้ที�น่าสนใจ 
การใหบ้รกิาร e-book และสนิคา้อื�นๆ เพิ�มเตมิโดยผ่าน www.se-ed.com, m.se-ed.com และ SE-ED Application 
เพื�อรองรบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคที�เปลี�ยนแปลงไป รวมถงึการขยายฐานธุรกจิไปสูธุ่รกจิการศกึษามากขึ.น โดยเน้น
การดาํเนินกลยุทธท์างการตลาด ต่อไปนี. 
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1. บรษิทัฯ มุ่งมั �นที�จะสรา้งความเตบิโตและเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งใหก้บัธุรกจิรา้นหนงัสอื ดว้ยการ
มุ่งเน้นการขยายตลาดอย่างต่อเนื�อง เพื�อสรา้งศกัยภาพในการขยายธุรกจิใหค้รอบคลุมการใหบ้รกิาร
ทั �วประเทศ ในทุกชุมชนที�มขีนาดใหญ่เพยีงพอ โดยการขยายสาขาของซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์และ
เครอืขา่ยในรปูแบบต่างๆ กนั โดยเน้นการเลอืกทาํเลที�มศีกัยภาพสงูในระยะยาว มากกว่าการ
คาํนึงถงึกาํไรในระยะแรก เพื�อสง่เสรมิและอาํนวยความสะดวกใหค้นไทยไดม้โีอกาสเท่าเทยีมกนัใน
การหาความรู ้อกีทั .งยงัเป็นการดาํเนินกลยุทธเ์พื�อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างทั �วถงึ 
สง่ผลใหบ้รษิทัฯ ครองความเป็นผูนํ้าในธุรกจิดา้นนี. และเพื�อรองรบัการเตบิโตของธุรกจิหนงัสอื
โดยรวมในอนาคต  และรองรบัการสรา้งความรบัรู ้และการยอมรบัต่อ Brand ของบรษิทัฯ โดยมุง่เน้น
ประเดน็หลกั คอื “คิดถึงหนังสือ  คิดถึงซีเอด็บุค๊เซน็เตอร”์ 

2. บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการจดัหาสนิคา้ หรอืบรกิารที�สะดวก รวดเรว็ และตรงต่อเวลา ในทุก
ช่องทางการใหบ้รกิาร โดยมุ่งเน้นการสรา้งประสบการณ์ที�ด ีภายใตแ้นวคดิที�ว่า “นึกอยากอ่าน 
อย่างช้าพรุง่นี8ต้องได้อ่าน”  จงึไดม้กีารจดัโครงการ “สั �งวนันี8  พรุง่นี8ได้” ดว้ยการนําเทคโนโลยเีขา้
มาผสมผสานกบัการจดัการในรปูแบบใหม่ ใหม้คีวามเชื�อมโยงกนั ตั .งแต่การผลติ การเกบ็สนิคา้ การ
รบัคาํสั �งซื.อดว้ยการปรบัปรุงระบบการสั �งซื.อหนงัสอื และสนิคา้อื�นๆ ผ่านทางสาขา หรอืสั �งซื.อผ่าน
ทางเวบ็ไซต ์www.se-ed.com และ m.se-ed.com และการจดัสง่สนิคา้ เพื�อใหศ้กัยภาพดา้นการ
จดัการระบบโลจสิตกิสม์ปีระสทิธภิาพมากยิ�งขึ.น ลดขอ้จาํกดัจากการที�สาขามพีื.นที�ไม่เพยีงพอกบั
ปรมิาณหนงัสอืทั .งหมดในตลาด สามารถเพิ�มขดีความสามารถในการใหบ้รกิารมากขึ.น และสามารถ
ใหบ้รกิารครอบคลุมพื.นที�ทั .งประเทศมากยิ�งขึ.น เพื�อสามารถตอบสนองความตอ้งการและสรา้งความ
พงึพอใจแก่ลกูคา้ไดส้งูสดุ รวมทั .งเป็นการตอบสนองแนวคดิที�วา่ “รา้นเลก็เหมือนรา้นใหญ่” 
มาแลว้ไดส้ิ�งที�ตอ้งการกลบัไปแน่นอน  ซึ�งจะทาํใหบ้รษิทัฯ มคีวามสามารถในการแขง่ขนัสงูขึ.น และ
เป็นจุดไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั 

3. บรษิทัฯ เน้นการสรรหาหรอืพฒันาสนิคา้ที�น่าสนใจ และจดัสว่นผสมของสนิคา้ ในสาขาอย่างต่อเนื�อง  
เพื�อใหม้คีวามน่าสนใจเพิ�มมากขึ.น และทาํใหล้กูคา้มาใชบ้รกิารถี�มากขึ.น ซึ�งจะมผีลทาํใหเ้กดิความ
แตกต่างจากรา้นหนงัสอือื�นมากยิ�งขึ.น รวมถงึสง่ผลใหส้ภาพการทาํกาํไรของสาขาดยีิ�งขึ.น 

4. บรษิทัฯ ไดต้ระหนกัและใหค้วามสาํคญักบัการบรกิารที�เป็นเลศิ และการเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ที�ดขีอง
บรษิทัฯ โดยเน้นการพฒันาบุคลากรและทมีงานอย่างต่อเนื�อง และสรา้งทศันคตขิองพนกังานในการ
ใหบ้รกิารอย่างมอือาชพี การใสใ่จต่อการสนองความตอ้งการของลกูคา้ในรายละเอยีด และทาํใหล้กูคา้
มคีวามประทบัใจเพิ�มมากขึ.น 

5. บรษิทัฯ เน้นการสื�อสารทางการตลาดแบบบรูณาการ โดยการพฒันาเครื�องมอื และช่องทางการ
ประชาสมัพนัธส์นิคา้ และการสรา้งสรรคก์จิกรรมสง่เสรมิการขายในรปูแบบต่างๆ อย่างต่อเนื�อง  
รวมถงึดาํเนินกจิกรรมดา้นการตลาดอย่างจรงิจงั เพื�อเป็นการสรา้งมลูค่าเพิ�มใหก้บัธุรกจิอย่าง
สรา้งสรรค ์และตรงกบักลุ่มเป้าหมาย ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างตรงประเดน็ที�สดุ 
และทาํใหผ้ลติภณัฑต่์างๆ มโีอกาสประสบความสาํเรจ็สงูขึ.นตั .งแต่เริ�มวางตลาด เช่น มกีารโฆษณา 
ประชาสมัพนัธ ์สนิคา้และบรกิารต่างๆ ของบรษิทัฯ ผ่านทางจอ LCD ที�ตดิตั .งตามสาขาต่างๆ เพื�อ
กระตุน้ใหเ้กดิอารมณ์ในการจบัจ่ายซื.อสนิคา้เพิ�มมากขึ.น 
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6. บรษิทัฯ เน้นการสรา้งความสมัพนัธก์บัคู่คา้ และพนัธมติรทางธรุกจิ ในการร่วมงานกนัอย่างใกลช้ดิ  
โดยยดึมั �นในการปฏบิตัติามสญัญาที�มต่ีอลกูคา้อย่างเคร่งครดัภายใตก้รอบกตกิา มารยาทของการ
ดาํเนินธุรกจิ และมุ่งเน้นการอยูบ่นพื.นฐานของความสาํเรจ็ในการประกอบธุรกจิร่วมกนั โดยบรษิทัฯ 
ไดเ้ปิดรบัการแลกเปลี�ยนความคดิเหน็ในการดาํเนินธุรกจิ เพื�อร่วมกนัหาแนวทางในการแกไ้ขปญัหา 
หรอือุปสรรคที�เกดิขึ.น และนําขอ้มลูดงักล่าว กลบัมาพฒันาสรา้งสรรคผ์ลติภณัฑ ์กระบวนการบรหิาร
จดัการของบรษิทัฯ เพื�อยกระดบัมาตรฐานในการทาํงานใหส้งูขึ.นตลอดเวลา และก่อใหเ้กดิประโยชน์
กบัทุกฝา่ย 

7. บรษิทัฯ เน้นการสรา้งและใชฐ้านขอ้มลูทางการตลาดอย่างจรงิจงั โดยจดัใหม้รีะบบฐานขอ้มลูที�ดใีน
การจดัเกบ็ขอ้มลูประวตัขิองลกูคา้ ว่าลกูคา้มคีวามชอบ และความตอ้งการอย่างไร เพื�อจดัหาสนิคา้
และบรกิารใหต้รงตามความตอ้งการ และพฒันาสูก่ารนําเสนอประสบการณ์ที�น่าจดจาํ และน่า
ประทบัใจใหแ้ก่ลกูคา้ รวมถงึการนําขอ้มลูดงักล่าวมาทาํการวเิคราะหป์ญัหาที�เกดิขึ.น มาปรบัปรุงการ
ใหบ้รกิารในอนาคตอกีดว้ย 

8. บรษิทัฯ มุ่งเน้นการผลกัดนัยอดขายของผลติภณัฑใ์หม่ โดยการเพิ�มช่องทางการประชาสมัพนัธ ์ใน
การจดังาน Events ซึ�งมทีมีงานที�ทาํหน้าที�นี.โดยเฉพาะ เพื�อผลกัดนัยอดขาย และสรา้งการรบัรูใ้หแ้ก่
ลกูคา้ว่า “คิดถึงหนังสือ คิดถึงซีเอด็บุค๊เซน็เตอร”์  รวมทั .งจดัใหม้กีจิกรรมการผลกัดนัสนิคา้ที�
น่าสนใจในรา้นมากยิ�งขึ.น 

9. บรษิทัฯ พฒันา “SE-ED Application” และ “SE-ED Currents” สาํหรบัใชง้านบน smartphone  
หรอื tablet โครงสรา้งพื.นฐานดา้นสารสนเทศ  และอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัระบบโลจสิตกิส ์ และการ
ใหบ้รกิารซื.อขาย  เพื�อรองรบัการเตบิโตของ e-book  และพฤตกิรรมการซื.อขายของผูบ้รโิภคที�
เปลี�ยนแปลงไปตามความกา้วหน้าทางเทคโนโลย ี

10. บรษิทัฯ นําเอาโจทยป์ระเทศไทยดา้นการศกึษา และการพฒันาศกัยภาพของคนไทยในการพฒันาขดี
ความสามารถทางภาษาองักฤษ  คณิตศาสตร ์ และวทิยาศาสตร ์มาเป็นโจทยข์องบรษิทัฯ เพื�อทาํให้
การขยายฐานการเตบิโตของบรษิทัฯ เป็นการแกป้ญัหาของประเทศไปพรอ้มกนัดว้ย  ดว้ยการขยาย
งาน SE-ED Learning Center และหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้งภายในทั .งหมดมาหาทางแกไ้ขปญัหา
แบบครบวงจร  โดยมฐีานงานวจิยัรองรบั  เพื�อใหเ้กดิผลสมัฤทธิ tทางการศกึษาที�ตอ้งการใหไ้ดใ้นเวลา
อนัสั .นที�สดุ  และมปีระสทิธผิลสงู  คอื หลกัสตูร FAN Math เพื�อพฒันาทกัษะทางคณิตศาสตร ์ และ
หลกัสตูร ACTive English เพื�อพฒันาทกัษะในการใชง้านภาษาองักฤษ  และดว้ยการขยายธุรกจิ
ระบบแฟรนไชส ์ จะทาํใหธุ้รกจิการศกึษาเป็นฐานธุรกจิที�มคีวามสาํคญัต่อการสรา้งการเตบิโตใหก้บั
บรษิทัฯ ในอนาคต 
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บริษทัฯ ประกอบธรุกิจหลกั 6 ส่วน คือ 

• ธรุกิจร้านหนังสือ  โดยเป็นผูด้าํเนินงานรา้น  ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ และเครอืขา่ย ซึ�งไดแ้ก่  รา้น
เครอืขา่ยซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ และศนูยห์นงัสอืมหาวทิยาลยัหลายแหง่ที�บรษิทัฯ เป็นผูบ้รหิารเอง  
ทั .งในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั  รวมทั .งการบรหิารพื.นที�ขายหนงัสอืในรปูแบบต่างๆ ในพื.นที�
ศนูยก์ารคา้ 

• ธรุกิจรบัจดัจาํหน่ายหนังสือ  โดยจดัจาํหน่ายใหก้บัหนงัสอืที�บรษิทัฯ ผลติเอง  และสาํนกัพมิพ์
อื�น  เพื�อจาํหน่ายใหก้บัรา้นหนงัสอืทั �วไป  รวมทั .งช่องทางการขายอื�นๆ 

• ธรุกิจสาํนักพิมพ ์ โดยผลติหนงัสอื วารสารเชงิวชิาการและสาระความรู ้ รบัจา้งโฆษณาเพื�อ
จดัพมิพล์งในวารสารรายเดอืนที�บรษิทัฯ ผลติขึ.น  รบัจา้งพมิพห์นงัสอื  เป็นผูจ้ดังานประจาํปี  
Thailand Electronics & Industrial Technology  และงานแสดงสนิคา้ทางเทคโนโลยเีฉพาะทางอกี
หลายงาน 

• SE-ED Learning Center  รปูแบบในการดาํเนินธุรกจิ คอื การเป็นโรงเรยีนสอนเสรมิและศนูยก์าร
เรยีนรู ้ และกจิกรรมพฒันาศกัยภาพและอจัฉรยิภาพของเยาวชน  ดว้ยการพฒันาหลกัสตูรเสรมิการ
เรยีนรูท้ี�มคีวามจาํเป็นต่อการพฒันาศกัยภาพ อนัไดแ้ก่ วชิาคณิตศาสตร ์และวชิาภาษาองักฤษ 
รวมทั .งจดักจิกรรมค่ายเยาวชน 

• โรงเรียนเพลินพฒันา  เป็นการร่วมลงทุน เพื�อสรา้งเป็นโรงเรยีนทางเลอืกแนวใหม่ที�สอนในระดบั
เตรยีมอนุบาลถงึมธัยมศกึษาปีที� 6  ที�เน้นการจดักระบวนการเรยีนการสอนที�ยดืหยุ่นเพื�อพฒันา
ศกัยภาพใหน้กัเรยีน ที�จะเตบิโตเป็นกาํลงัสาํคญัของประเทศในอนาคต 

• บริษทั เบสแลบ็  เป็นธุรกจิใหค้าํปรกึษา การพฒันา การออกแบบ และการจาํหน่ายซอฟตแ์วรแ์ละ
ฮารด์แวรท์ี�พฒันาขึ.นเอง เน้นการพฒันา Digital Content, การพฒันาโปรแกรม และโครงสรา้ง
พื.นฐานทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการบรหิารจดัการสื�อ Digital Content 

ในธุรกจิรา้นหนงัสอื ธุรกจิจดัจาํหน่ายหนงัสอื และธุรกจิสาํนกัพมิพ ์ทั .งสามสว่นนี. บรษิทัฯ มบีทบาทใน
ฐานะที�เป็นผูนํ้าตลาดรายใหญ่ของธุรกจิแต่ละสว่น และธุรกจิทั .งหกสว่นนี.แต่ละสว่นต่างเกื.อกลูซึ�งกนัและกนั ทาํให้
เกดิความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั และสามารถสรา้งมลูค่าเพิ�มโดยรวมใหก้บับรษิทัฯ ไดเ้ป็นอยา่งด ี

1.2  การเปลี�ยนแปลงและพฒันาการที�สาํคญั 

ในระยะเริ�มแรก บรษิทัฯ ผลติวารสารรายเดอืน เซมคิอนดกัเตอรอ์เิลก็ทรอนิกส ์ และเป็นผูแ้ทนจาํหน่าย
อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสจ์ากต่างประเทศ 

ในปี พ.ศ. 2521 เริ�มผลติวารสารรายเดอืน ทกัษะฉบบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี ซึ�งเป็นวารสารทางดา้น
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาํหรบัเยาวชนและผูส้นใจทั �วไป 

ในปี พ.ศ. 2522 เริ�มผลติวารสารรายเดอืน มติทิี $ 4  เพื�อเสรมิสรา้งจนิตนาการและความคดิสรา้งสรรค ์และ
กระตุน้ผูท้ี�ไม่ชอบวทิยาศาสตรห์นกัๆ ใหห้นัมาสนใจวทิยาศาสตรม์ากขึ.น 

ในปี พ.ศ. 2523 เริ�มผลติหนงัสอืวชิาการดา้นวศิวกรรมศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์ออกจาํหน่าย ต่อมาได้
ขยายสายงานผลติออกมาเป็น ฝา่ยผลติตําราและหนงัสอืเชงิวชิาการ 
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ในปี พ.ศ. 2526 ผลติวารสารรายเดอืน ไมโครคอมพวิเตอร ์ และเริ�มผลติหนงัสอืดา้นไมโครคอมพวิเตอร์
ออกจาํหน่าย  พรอ้มๆ กนันี. บรษิทัฯ ไดเ้ริ�มผลติหนงัสอืหมวดบรหิาร / การจดัการ อย่างจรงิจงั โดยเน้นหนงัสอืที�
สามารถช่วยคนทาํงานใหท้าํงานไดด้ขีึ.น  มากกว่าจะเน้นหนงัสอืที�คาดว่าจะขายดเีพยีงชว่งใดชว่งหนึ�งเท่านั .น 

ในปี พ.ศ. 2528 บรษิทัฯ เริ�มใชร้ะบบการจดัจาํหน่ายหนงัสอืแบบ Standing Order ที�ดดัแปลงขึ.นให้
เหมาะสมกบัธุรกจิหนงัสอืของไทย และไดร้วมวารสาร ทกัษะฉบบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี และวารสาร มติทิี $ 4 
เขา้ดว้ยกนัโดยเปลี�ยนชื�อใหม่เป็นวารสาร รูร้อบตวั  ซึ�งต่อมากไ็ดเ้ปลี�ยนรปูเล่ม และเนื.อหาใหท้นัสมยัมากขึ.น และ
เปลี�ยนชื�อใหม่เป็น UpDATE  ขณะเดยีวกนับรษิทัฯ กไ็ดข้ยายสายงานผลติ หนงัสอืสง่เสรมิเยาวชน  ขึ.นมาอย่าง
จรงิจงั เพื�อบุกเบกิหนงัสอืสาระความรูส้าํหรบัเยาวชน ซึ�งต่อมาในปี พ.ศ. 2529 วทิยาศาสตรอ่์านสนุก  การต์ูนชุด
เสรมิความรูชุ้ดแรก กไ็ดอ้อกวางตลาดและไดร้บัการตอบรบัเป็นอย่างด ี

บรษิทัฯ บุกเบกิธุรกจิวารสาร และหนงัสอืเชงิวชิาการ อย่างต่อเนื�องมาเป็นลาํดบั จนกลายเป็นสาํนกัพมิพ์
สาระความรูช้ ั .นนํา และมรีะบบจดัจาํหน่ายที�เป็นที�ยอมรบัว่าดทีี�สดุในธุรกจิหนงัสอื และไดเ้ริ�มบทบาทการเป็นผูร้บั
จดัจาํหน่ายหนงัสอืใหก้บัสาํนกัพมิพอ์ื�นที�ผลติหนงัสอืประเภทใกลเ้คยีงกนัดว้ย 

แมว้่าบรษิทัฯ จะมยีอดขาย และมกีารเตบิโตอย่างน่าพอใจ เมื�อเทยีบกบัอุตสาหกรรมหนงัสอืโดยเฉลี�ย โดย
ในขณะนั .นบรษิทัฯ เป็นสาํนกัพมิพท์ี�มยีอดขายสงูสดุในระบบรา้นหนงัสอื และเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสอืรายใหญ่
ที�สดุดว้ย แต่กพ็บว่ามขีอ้จาํกดัที�จาํนวนรา้นหนงัสอืที�ดมีน้ีอยเกนิไป ทาํใหห้นงัสอืที�บรษิทัฯ ผลติขึ.นมา ไม่สามารถ
กระจายออกไป และไดร้บัการจดัวางอย่างเหมาะสมได ้ยอดขายที�ไดส้าํหรบัหนงัสอืแต่ละเรื�อง จงึไม่สามารถทาํได้
มากขึ.นกว่าเดมินกั 

เมื�อทาํการสาํรวจต่อมา พบว่ารา้นหนงัสอืเดมิไมพ่รอ้มจะขยายงาน และไมพ่รอ้มจะปรบัปรุงไดม้ากกว่า 
เดมิเท่าไรนกั ขณะที�ระยะเวลาดงักล่าว ศนูยก์ารคา้ยุคใหม่กาํลงัจะเริ�มทยอยเปิดอย่างต่อเนื�อง โดยบรษิทัฯ 
เชื�อมั �นว่าศนูยก์ารคา้เหล่านั .น น่าจะเป็นแม่เหลก็ที�ทาํใหเ้กดิชุมชนขนาดใหญ่ และน่าจะทาํใหพ้ฤตกิรรมของคน
ไทยเปลี�ยนแปลงวถิสีญัจรไป ดงันั .น ถา้จะทาํใหค้นไทยหาหนงัสอือ่านไดง้่ายและสะดวกขึ.น จงึสมควรมรีา้น
หนงัสอืที�ดใีนศนูยก์ารคา้เหล่านั .น แต่เนื�องจากการลงทุนตอ้งใชเ้งนิลงทุนสงูมาก และเป็นเรื�องที�ยงัไม่เคยมใีคร
บุกเบกิอย่างจรงิจงัมาก่อน บรษิทัฯ จงึตดัสนิใจที�จะเริ�มธุรกจิรา้นหนงัสอืในศนูยก์ารคา้ชั .นนํา เพื�อไม่ใหก้ระทบ 
กระเทอืนกบัรา้นหนงัสอืเดมิ ซึ�งสว่นมากอยู่ตามอาคารพาณิชย ์

ดงันั .น ในไตรมาสที� 3 ปี พ.ศ. 2533 บรษิทัฯ จงึยื�นเรื�องเขา้เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยและเริ�มโครงการรา้นหนงัสอื “ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร”์  ขึ.น เพื�อใหค้นไทยไดม้โีอกาสหาซื.อหนงัสอืดีๆ  ได้
สะดวกขึ.น และเป็นการรองรบัการเตบิโตของตลาดหนงัสอืทั .งหมด โดยมทีศิทางเน้นการเปิดรา้นในศนูยก์ารคา้ชั .น
นํา รา้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์จะจาํหน่ายหนงัสอืที�บรษิทัฯ ผลติขึ.นเอง และหนงัสอืของสาํนกัพมิพอ์ื�นดว้ย เพื�อใหม้ี
ความสมบรูณ์ในฐานะรา้นหนงัสอืทั �วไป  ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์เปิดดาํเนินการสาขาแรกในปลายปี พ.ศ. 2534 ที�
ศนูยก์ารคา้ฟอรจ์นูทาวน์ โดยเน้นการเป็น ศนูยห์นงัสอืสาระและบนัเทงิ สาํหรบัครอบครวั และคนทาํงาน 

ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์เริ�มเปิดในซเูปอรเ์ซน็เตอร ์เป็นครั .งแรกในไตรมาสที� 3 ปี พ.ศ. 2539 ที�โลตสัซเูปอร์
เซน็เตอร ์สาขาพทัยา เพราะเหน็ว่าซเูปอรเ์ซน็เตอรเ์ป็นทศิทางใหม่ของธุรกจิคา้ปลกี ที�จะเพิ�มความสาํคญัมาก
ขึ.นในอนาคต และจะเป็นทาํเลที�เหมาะสมสาํหรบัธุรกจิรา้นหนงัสอืในอนาคตระยะยาว หลงัจากที�ไดป้รบัรปูแบบ
ของซเีอด็บุ๊คเซน็เตอรใ์หเ้ป็นโฉมใหม ่ที�เน้นการใชส้สีดใสใหด้ทูนัสมยัขึ.น เน้นการออกแบบชั .นหนงัสอืที�สามารถ
ผลติไดง้่ายขึ.น และมตีน้ทุนตํ�าลงเพื�อความรวดเรว็ในการเปิดสาขาใหม ่และเน้นการพฒันา ศนูยก์ระจายหนงัสอื 
(Book Distribution Center) ใหม้ขีดีความสามารถที�จะรองรบัปรมิาณงานไดถ้งึ 600 สาขา  โดยในปี พ.ศ. 2549 
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ไดเ้พิ�มพื.นที�ศนูยก์ระจายหนงัสอื จากเดมิประมาณ 7,400 ตารางเมตร เป็นประมาณ 10,000 ตารางเมตร และใน
ปลายปี พ.ศ. 2551 บรษิทัฯ ไดเ้พิ�มพื.นที�คลงัสนิคา้ขึ.นอกีประมาณ 3,000 ตารางเมตร เป็น 13,000 ตารางเมตร 
หรอืเพิ�มพื.นที�ขึ.นประมาณ 30%  และในปี พ.ศ. 2553 บรษิทัฯ ไดเ้พิ�มพื.นที�คลงัสนิคา้ จากเดมิ 13,000 ตาราง
เมตร เป็นประมาณ 15,000 ตารางเมตร  ตลอดจนไดพ้ฒันาโมเดลของการอยู่รอด และการเตบิโต ที�ไดพ้ฒันา
และทดลองใชม้าจนเหมาะสมแลว้ จงึทาํใหซ้เีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์มคีวามพรอ้มในการเตบิโตอย่างแขง็แรง และ
สามารถเปิดสาขาใหม่ๆ ไดอ้ย่างรวดเรว็ ดว้ยตน้ทุน และค่าใชจ้า่ยดาํเนินการที�ตํ�าลง และมโีอกาสที�จะประสบ
ความสาํเรจ็สงูขึ.น 

นอกจากนั .น ยงัพฒันาความสมัพนัธก์บัศนูยก์ารคา้ และซเูปอรเ์ซน็เตอร ์รายใหญ่ทุกราย จนไดร้บัความไว ้
วางใจในฐานะพนัธมติรธุรกจิที�สาํคญัของแต่ละแห่ง ทาํใหม้โีอกาสพฒันารปูแบบธุรกจิอย่างต่อเนื�อง ในปจัจุบนัถอื
ไดว้่า ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์เป็นรา้นหนงัสอืเครอืขา่ย (Chain Bookstores) ที�มพีฒันาการอย่างต่อเนื�อง และเตบิโต
อย่างรวดเรว็ จนเป็นเครอืขา่ยรา้นหนงัสอืเตม็รปูแบบที�มยีอดขายมากที�สดุในประเทศไทย และเป็นแกนหลกัของ
การเตบิโตของบรษิทัฯ ตั .งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นตน้มา 

ผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ เป็นที�น่าพอใจมาโดยตลอด แต่เมื�อประเทศไทยประสบกบัภาวะเศรษฐกจิที�
ถดถอยอย่างรุนแรง จนเขา้ขั .นวกิฤตหลงัจากกลางปี พ.ศ. 2540 เป็นตน้มา ซึ�งก่อใหเ้กดิสภาพการปิดตวัของธุรกจิ
และการว่างงานเกดิขึ.นเป็นจาํนวนมาก กาํลงัซื.อโดยรวมลดลง ธุรกจิหนงัสอืโดยรวมกไ็ดร้บัผลกระทบอย่างรุนแรง
ดว้ยเช่นกนั คู่คา้รายใหญ่ของบรษิทัฯ หลายรายที�เป็นรา้นหนงัสอืประสบปญัหาขาดทุนและขาดสภาพคล่องทาง
การเงนิอย่างหนกั สง่ผลทาํใหบ้รษิทัฯ ตอ้งสาํรองเป็นหนี.สญูจาํนวนมาก การที�กาํลงัซื.อของประชาชนโดยรวม
ลดลง รา้นหนงัสอืชะลอการสั �งซื.อและบรษิทัฯ ระมดัระวงัการปล่อยสนิเชื�อ เพื�อรกัษาระดบัหนี.สญูไมใ่หส้งูเพิ�มขึ.น 
ตลอดจนการแขง่ขนัที�รุนแรงมากขึ.นต่างกส็ง่ผลใหย้อดขายสง่สาํหรบัหนงัสอืที�บรษิทัฯ ผลติขึ.น รวมทั .งหนงัสอืที�
บรษิทัฯ รบัจดัจาํหน่ายใหก้บัสาํนกัพมิพอ์ื�นไม่สามารถขายไดต้ามที�ควรจะเป็น ประกอบกบัยอดขายสว่นต่างๆ ตก
ลงมากตามสภาวะเศรษฐกจิ  ปี พ.ศ. 2541 จงึเป็นปีแรกที�บรษิทัฯ ประสบปญัหาการขาดทุน นบัจากบรษิทัฯ เขา้
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

อย่างไรกต็าม การที�ไดป้ระสบกบัปญัหาเศรษฐกจิที�รุนแรง ทาํใหบ้รษิทัฯ ไดเ้ริ�มทบทวนโครงสรา้งธุรกจิ
ของบรษิทัฯ เพื�อใหม้คีวามเขม้แขง็ระยะยาว มกีารกระจายความเสี�ยงอย่างเหมาะสม และไดป้รบัปรุงโครงสรา้ง
ทางการเงนิอย่างจรงิจงัโดยไดเ้พิ�มทุนเพื�อรองรบัปญัหาทางเศรษฐกจิที�ไม่แน่นอนไวใ้นระดบัหนึ�งในปี พ.ศ. 2541 
และกาํหนดมาตรการทางการเงนิที�รดักุม เพื�อใหบ้รษิทัฯ สามารถชาํระเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิได้
หมด และมสีภาพคล่องทางการเงนิที�เพยีงพอที�จะขยายงานไดโ้ดยไม่ตดิขดั  ดงันั .น ภายในปี พ.ศ. 2542 บรษิทัฯ 
จงึสามารถพลกิฟื.นสภาพการทาํกาํไรขึ.นมาไดอ้กีจนมสีภาพคล่องทางการเงนิอยูใ่นระดบัที�น่าพอใจ และขยายการ
เตบิโตไดอ้ย่างต่อเนื�อง 

นอกจากนี.ในปี พ.ศ. 2551 บรษิทัฯ ไดเ้ปิดศนูยก์ารเรยีนรู ้SE-ED Learning Center บนพื.นที�ประมาณ 
600 ตารางเมตร ที�อาคารจตุัรสัจามจุร ี(Chamchuri Square) ของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เพื�อรองรบัการเตบิโต
ของการจดักจิกรรมเยาวชนในรปูแบบต่างๆ มากขึ.นในอนาคต รวมทั .งการฝึกอบรมทางดา้นวชิาชพี และกจิกรรม
การพฒันาศกัยภาพของคนไทยในดา้นต่างๆ แก่ผูท้ี�สนใจทั �วไป อกีทั .งยงัไดก้าํหนดยุทธศาสตรใ์นการดาํเนินธุรกจิ 
ดว้ยการพฒันาหลกัสตูรเสรมิการเรยีนรู ้ที�เป็นการพฒันาศกัยภาพและอจัฉรยิภาพของเยาวชน อนัไดแ้ก่ วชิา
คณิตศาสตร ์และวชิาภาษาองักฤษ ซึ�งปจัจบุนัม ี2 หลกัสตูร คอื 
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• หลกัสตูรคณิตศาสตร ์FAN Math  เป็นหลกัสตูรการเรยีนเสรมิระดบัชั .น อนุบาล 3 จนถงึ
ประถมศกึษาปีที� 6 ที�มกีารจดัทาํสื�อการเรยีนรูใ้นรปูแบบของสื�อ Animation 

• หลกัสตูรภาษาองักฤษ ACTive English  เป็นหลกัสตูรการเรยีนเสรมิระดบัชั .น อนุบาล 2 จนถงึ
ประถมศกึษาปีที� 6 ที�มกีารใชส้ื�อ Interactive Multimedia และมคีวามสอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐาน
การเรยีนรูภ้าษา CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ของ
สหภาพยโุรป 

ในปี พ.ศ. 2556 บรษิทัฯ ไดมุ้ง่เน้นการขยายสาขาของรา้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอรโ์ดยพจิารณาจากศกัยภาพ
ของทาํเลเป็นสาํคญั  อกีทั .งยงัไดมุ้่งดาํเนินการปรบัปรุงสว่นผสมของสนิคา้ภายในรา้น เพื�อเพิ�มโอกาสการทาํกาํไร
ใหส้งูขึ.น และมกีารปรบัสดัสว่นพนกังานเพื�อใหเ้กดิประสทิธภิาพที�สงูขึ.นในดา้นงานบรกิาร นอกจากนั .น บรษิทัฯ 
ไดเ้น้นการพฒันาระบบสารสนเทศ ระบบการสื�อสารระหว่างสาขาทั �วประเทศกบัสาํนกังานใหญ่ และศนูยก์ระจาย
สนิคา้ เพื�อรองรบัการใหบ้รกิารที�หลากหลายเพิ�มขึ.นในอนาคต เพิ�มประสทิธภิาพการทาํงาน และลดโอกาสการ
สญูเสยีต่างๆ ลง 

ในปี พ.ศ. 2557 บรษิทัฯ จงึไดเ้ปิดใชง้านศนูยก์ระจายสนิคา้และคลงัสนิคา้แห่งใหม่อย่างเป็นทางการ ที�มี
ขดีความสามารถรองรบัปรมิาณงานไดม้ากถงึ 600 สาขา โดยที�ศนูยก์ระจายสนิคา้แหง่ใหม่ไดอ้อกแบบใหเ้กบ็
สนิคา้ไดเ้พิ�มขึ.นกว่าคลงัสนิคา้เดมิ และคาํนึงถงึประโยชน์ในการใชส้อยพื.นที�เพื�อปฏบิตังิาน ช่วยเพิ�มประสทิธภิาพ
ในการทาํงานใหม้ากยิ�งขึ.น สามารถรองรบัการกระจายสนิคา้พรอ้มๆ กนัไดถ้งึ 480 จุดขายในเวลาเดยีวกนั 
รวมทั .งมกีารพฒันาโมเดลการทาํงานใหม้คีวามถูกตอ้ง แม่นยาํ และรวดเรว็ โดยการปรบัปรุงขั .นตอนการกระจาย
สนิคา้ดว้ยระบบดจิติอล (Digital Assorting System) ช่วยสนบัสนุนใหเ้กดิการหมุนเวยีนของสนิคา้ใหม่ที�หน้ารา้น
ไดอ้ย่างต่อเนื�อง และใหบ้รกิารลกูคา้ดว้ยสนิคา้ที�หลากหลายมากขึ.น 

การเปลี�ยนแปลงที�สาํคญัในปี พ.ศ. 2559 ที�ผา่นมา 

บรษิทัฯ มพีฒันาการ และการเปลี�ยนแปลงที�สาํคญัในปี พ.ศ. 2559 ที�ผ่านมา ที�นอกเหนือจากการ
ดาํเนินงานตามปกต ิดงันี. 

• บรษิทัฯ ไดข้ยายสาขาของรา้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์และปรบัปรุงสาขาเดมิใหม้ศีกัยภาพ ดขีึ.น  มี
ประสทิธภิาพการขายที�ดขี ึ.น ทนัสมยั และพจิารณาการปิดสาขา โดยมรีายละเอยีดเบื.องตน้ดงันี. 

o บรษิทัฯ ไดเ้ปิดสาขาของรา้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอรเ์พิ�มขึ.น จาํนวน  20 สาขา รวมเป็นสาขาที�ยงัเปิด
ดาํเนินการอยู่ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 จาํนวน 414 สาขา และจุดขายที�ยงัเปิด
ดาํเนินการอยู่จาํนวน 2 จุดขาย 

o ปรบัปรุงสาขาเดมิจาํนวน 12 สาขา โดยบางสว่นมกีารยา้ยพื.นที�สาขาใหเ้หมาะสมขึ.น บางสาขา
ขยายพื.นที�เพิ�มขึ.นใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของชมุชนที�เพิ�มขึ.น  บางสาขาปรบัปรุงใหม้ี
ความทนัสมยั และน่าเขา้ใชบ้รกิารมากขึ.น 

o ปิดสาขา จาํนวน 16 สาขา ซึ�งเป็นสาขาที�ไม่สามารถทาํกาํไร เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพการทาํกาํไร 
ใหเ้หมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกจิในปจัจุบนั 
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• บรษิทัฯ ไดปิ้ดสาขาศนูยก์ารเรยีนรู ้SE-ED Learning Center  จาํนวน 7 สาขา รวมเป็นสาขาที�ยงัเปิด
ดาํเนินการอยู่ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 จาํนวน 14 สาขา  โดยเป็นสาขาในกรุงเทพฯ และปรมิณฑล 
จาํนวน 6 สาขา  สาขาในต่างจงัหวดัจาํนวน 8 สาขา ซึ�งเป็นสาขาที�บรษิทัฯ บรหิารเองจาํนวน 2 สาขา  
สาขาที�เป็นแฟรนไชส ์12 สาขา 

• จดังาน Event อย่างเตม็รปูแบบและต่อเนื�อง โดยทมี SBC Event ซึ�งมวีตัถุประสงคเ์พื�อสรา้งยอดขาย 
การประชาสมัพนัธ ์ใหรู้จ้กัซเีอด็บุ๊คเซน็เตอรท์ี�เป็นรา้นหนงัสอืเตม็รปูแบบ จนสามารถพดูตดิปากได้
ว่า “คิดถึงหนังสือ  คิดถึงซีเอด็บุค๊เซน็เตอร”์  รวมถงึการสรา้งสายสมัพนัธ ์ระหว่างเพื�อน
สาํนกัพมิพ ์ผูบ้รหิารทอ้งถิ�น คร ูอาจารย ์ตลอดจนลกูคา้ที�ใหก้ารสนบัสนุนทุกคน  

• โครงการหนงัสอืเพื�อน้อง โดย บรษิทั ซเีอด็ยเูคชั �น จาํกดั (มหาชน) : เป็นโครงการที�มุง่เน้นการทาํให้
เดก็ๆ และชุมชนในสงัคมไทยที�ดอ้ยโอกาสไดเ้ขา้ถงึแหล่งความรูไ้ดง้่ายมากขึ.น ผ่านกจิกรรมการ
บรจิาคหนงัสอื และสื�อการเรยีนรูใ้หก้บัหอ้งสมุดโรงเรยีนที�ขาดแคลน เพื�อเพิ�มโอกาสการอ่านใหก้บั
เดก็นกัเรยีน  ปจัจุบนั “โครงการหนงัสอืเพื�อน้อง” ดาํเนินการสง่มอบหนงัสอืและสื�อความรูอ้ย่าง
ต่อเนื�องตลอด 11 ปีที�ผ่านมา จนถงึสิ.นปี 2559 บรษิทัฯ ไดบ้รจิาคหนงัสอืใหแ้ก่หอ้งสมุดโรงเรยีน
ต่างๆ ทั �วทุกภมูภิาคของประเทศ ไดบ้รจิาคไปแลว้ 4,218 โรงเรยีน เป็นหนงัสอืจาํนวน 2 ลา้นเล่ม 
คดิเป็นมลูค่าราคาปก 316 ลา้นบาท  โดยในปี 2559 ไดบ้รจิาคหนงัสอืใหแ้ก่สถาบนัการศกึษาต่างๆ 
ทั �วประเทศไปแลว้จาํนวน 360 แห่ง เป็นหนงัสอืจาํนวน 121,522 เล่ม คดิเป็นมลูค่าราคาปกรวมกว่า  
14.5 ลา้นบาท 

• โครงการปรบัปรุงหอ้งสมุดใหโ้รงเรยีนที�ขาดแคลน โดย บรษิทั ซเีอด็ยเูคชั �น จาํกดั (มหาชน) :  
เป็นโครงการที�บรษิทัฯ ไดร่้วมบรจิาคชั .นวาง พรอ้มอุปกรณ์การจดัวาง เพื�อการสรา้งแหล่งเรยีนรูใ้น
โรงเรยีน โดยในปี 2559 บรษิทัฯ ไดด้าํเนินการปรบัปรุงหอ้งสมดุใหก้บัโรงเรยีนต่างๆ ทั �วประเทศ 
เป็นจาํนวน 26 แห่ง ไดแ้ก่ ศนูยฝึ์กอบรมตํารวจภูธรภาค 1จงัหวดัสระบุร,ี โรงเรยีนหนองแวงพทิยา
คม จงัหวดันครราชสมีา, โรงเรยีนอมีาดอทีราย จงัหวดัอุทยัธานี, โรงเรยีนระหานวทิยา จงัหวดั
กาํแพงเพชร, โรงเรยีนชมุชนแจนแลนราษฎรบ์าํรุง จงัหวดักาฬสนิธุ,์ ศนูยก์ารเรยีนรูแ้ผนกที� 4 กอง
คลงัแสง กรมสรรพาวธุทหารบก จงัหวดัลพบุร,ี โรงเรยีนบา้นปา่ขหีนองขุน่ จงัหวดัรอ้ยเอด็, โรงเรยีน
บ่อเกลอื จงัหวดัน่าน, โรงเรยีนบา้นโพนหนิ จงัหวดัรอ้ยเอด็, โรงเรยีนวดับา้นดาบ จงัหวดัลพบรุ,ี 
โรงเรยีนบา้นบงึนํ.าใส จงัหวดัยะลา, โรงเรยีนบา้นทุ่งคา จงัหวดัยะลา, โรงเรยีนบา้นลอืมุ จงัหวดัยะลา
, โรงเรยีนอสิลาฮยีะห ์จงัหวดัยะลา, โรงเรยีนธรรมศาสตร-์จฬุา 2 จงัหวดัราชบุร,ี โรงเรยีนวดัเวยีงทุน 
จงัหวดัราชบุร,ี โรงเรยีนมหาราช จงัหวดัราชบุร,ี โรงเรยีนบา้นหว้ยยางโทน จงัหวดัราชบุร,ี โรงเรยีน
วดับา้นมา้ จงัหวดัลาํพนู, โรงเรยีนตําบลรมิปิง จงัหวดัลาํพนู, โรงเรยีนศรบีุญยนื-วงัทอง จงัหวดั
ลาํพนู, โรงเรยีนบา้นดอนเดื�อ จงัหวดัอุดรธานี, โรงเรยีนหนองสาํโรงวทิยา จงัหวดัอุดรธานี, โรงเรยีน
วดัรวก จงัหวดัสมุทรปราการ, โรงเรยีนวดักองแกว้ จงัหวดัสมุทรปราการ  และโรงเรยีนวดับางขมิ.น 
จงัหวดัสมุทรปราการ 

• งานมหกรรมหนงัสอืระดบัชาต ิครั .งที� 21  ระหว่างวนัที� 13 – 24 ตุลาคม 2559 ณ ศนูยก์ารประชุม
แห่งชาตสิริกิติิ t  โดยปีนี.มรีปูแบบการจดังานภายใตแ้นวความคดิ “เสนอหน้า”  ในปีนี.ยงัมผีูค้นให้
ความสนใจเขา้มาเลอืกซื.อหนงัสอืบางตากว่าปีที�ผ่านมาเนื�องจากประชาชนยงัโศกเศรา้กบัการเสดจ็
สวรรคตของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั รชักาลที�๙  ทางผูจ้ดังานเองกไ็ดป้ระกาศงดใชเ้สยีงและงด
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กจิกรรมบนัเทงิต่างๆ ในงาน  โดยหนงัสอืที�ขายดแีละเป็นไฮไลทข์องบธูซเีอด็ ไดแ้ก่ หนงัสอืพระราช
นิพนธเ์กี�ยวกบัพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรชักาลที�๙  รวมไปถงึหนงัสอืพมิพฉ์บบัพเิศษที�มผีูใ้ห้
ความสนใจมาต่อควิซื.อกนัเป็นจาํนวนมาก  หนงัสอืภายในบธูที�เป็นไฮไลท ์ไดแ้ก่ หนงัสอืหมวด
บรหิารการลงทุน อาท ิเปลี�ยนเลนเป็นเศรษฐ ี, คนไทยฉลาดทางการเงนิ โดย คุณจกัรพงษ์ เมษพนัธ ์ 
หนงัสอืในหมวดการศกึษา อาท ิพชิติ 150 คะแนนเตม็ GAT ภาษาไทย โดย อ.ขลุ่ย, แนวขอ้สอบ 
GAT ภาษาองักฤษ ของ ดร.ศุภวฒัน์ พุกเจรญิ  และแนวขอ้สอบ 9 วชิาสามญั คณิตศาสตร ์ของ 
อ.ณฐั อุดมพาณิชย ์

• จดังานแสดงนิทรรศการและสมัมนาเน็ตเวริค์ SMART NETWORK  2016 เปลี�ยนชวีติทุกมติดิว้ย 
DIGITAL TRANSFORMATION : ดชันีความสาํเรจ็สูอ่งคก์รยุคใหม่ ระหว่างวนัที� 29-30 พฤศจกิายน 
2559 ณ โรงแรม อโนมา แกรนด ์กรุงเทพฯ 

• IYRC 2016 (The International Youth Robot Competition 2016) เพื�อสรา้งสรรคแ์รงบนัดาลใจและ
ฝึกฝนใหเ้ดก็มรีะบบระเบยีบในการคดิเรยีนรูท้ี�จะแกป้ญัหา โดยการนําสิ�งที�เรยีนรูป้ระยุกตพ์ฒันาต่อ
ยอดไปสูส่ ิ�งที�จบัตอ้งมองเหน็ได ้ผ่านการแขง่ขนัที�เน้นความคดิสรา้งสรรคแ์ละความสนุกบนพื.นฐาน
หลกัวชิาการที�เรยีกว่า STEM อนัหมายถงึการรวบรวมสาขาวชิาทั .ง 4 สาขา มาประกอบการเรยีนรู้
ทั .ง วทิยาศาสตร ์(Science), เทคโนโลย ี(Technology), วศิวกรรมศาสตร ์(Engineering) และ
คณิตศาสตร ์(Mathematics) ซึ�งทั .งหมดนี.ที�จะทาํใหเ้ดก็เขา้ใจอยา่งลกึซึ.งในสิ�งที�เรยีนรู ้ 

ในปี 2559 เป็นการแขง่ขนัที�จดัในประเทศไทย ภายใตช้ื�อ IYRC THAILAND 2016 ดาํเนินโดยงาน
ทมีงาน STEM Education บรษิทัซเีอด็ยเูคชั �น จาํกดั (มหาชน) ซึ�งถอืเป็นตวัแทนแต่ผูเ้ดยีวใน
ประเทศไทยในการจดังาน เพื�อคดัเลอืกตวัแทนเยาวชนไทยชั .นประถมศกึษาเขา้ร่วมการแขง่ขนัใน
ระดบันานาชาต ิที�ประเทศเกาหลใีต ้การคดัเลอืกจะจดัตามจงัหวดัต่างๆ และกลุ่มโรงเรยีนชั .นนําใน
กรุงเทพฯ โดยรอบสดุทา้ยจะคดัผูช้นะเลศิในแต่ละที� มาแขง่ขนัเพื�อหาตวัแทนประเทศไทยไปแขง่ขนั
ระดบันานาชาตต่ิอไป 

• ไดร้บัการประกาศผลรายงานประเมนิการกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทัจดทะเบยีน ในตลาดหลกัทรพัย ์
ประจาํปี พ.ศ. 2559, 2558, 2557, 2556, 2555, 2554, 2553, 2552 และ 2551 (Corporate 
Governance Report of Thai Listed Companies 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 
2009 and 2008) ว่าอยู่ในระดบั “ดเีลศิ” หรอื 5 ดาว ตดิต่อกนั 9 ปีซอ้น จดัการประเมนิโดย สมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD), ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และสาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) โดยซเีอด็เป็นบรษิทัเดยีว ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมบรกิาร (Service) หมวดธุรกจิสื�อและสิ�งพมิพ ์ที�ไดร้บัการประเมนิในระดบั “ดเีลศิ” 
ตดิต่อกนั 9 ปีซอ้น 

 
การเปลี�ยนแปลงโครงสรา้งเงินทุน 

บรษิทั ซเีอด็ยเูคชั �น จาํกดั (มหาชน) (SE-EDUCATION Public Company Limited)  ไดจ้ดทะเบยีนจดัตั .ง 
เมื�อวนัที� 10 ตุลาคม พ.ศ. 2517  ดว้ยทุนจดทะเบยีน 99,000 บาท  โดยมวีตัถุประสงคห์ลกัในการดาํเนินธุรกจิที�
เอื.ออาํนวยต่อการศกึษาหาความรู ้ เพื�อพฒันาความรูค้วามสามารถของคนไทย  ในสาขาที�จาํเป็นต่อการพฒันา
ประเทศ 
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โดยในปี พ.ศ. 2544 ที�ประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ ครั .งที� 1/2544 เมื�อวนัที� 30 เมษายน พ.ศ. 2544 ไดม้มีติ
อนุมตักิารเพิ�มทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จาํนวน 137,141,560 บาท  โดยแบง่เป็น 

• ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�เสนอขายแก่ผูถ้อืหุน้รายเดมิ จาํนวน 10,549,356 หุน้ โดยมอีตัราการใชส้ทิธขิอง
ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย สามารถซื.อหุน้สามญัได ้1 หุน้ ในราคาหุน้ละ 16.50 บาท  ซึ�งใบสาํคญั
แสดงสทิธมิอีายุ 5 ปี นบัแต่วนัที�ออกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิซึ�งสามารถใชส้ทิธไิดทุ้ก 3 เดอืน และสามารถ
ใชส้ทิธคิรั .งสดุทา้ยในวนัที� 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2549 

• ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�เสนอขายแก่กรรมการ พนกังาน และผูร้บัชว่งซื.อหลกัทรพัย ์จาํนวน 3,164,800 
หุน้ โดยมอีตัราการใชส้ทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย สามารถซื.อหุน้สามญัได ้1 หุน้ ในราคาหุน้
ละ 10 บาท ทั .งนี.ใบสาํคญัแสดงสทิธดิงักล่าวจะแบ่งออกเป็น 5 ฉบบั ระยะเวลาการใชส้ทิธแิต่ละฉบบั
ห่างกนั 1 ปี สามารถใชส้ทิธไิดทุ้ก 3 เดอืน โดยแต่ละฉบบัสามารถใชส้ทิธซิื.อหุน้สามญัไดเ้ป็นสดัสว่น
รอ้ยละ 10, 10, 10, 30 และ 40 ของจาํนวนสทิธทิี�ไดร้บัทั .งหมด ตามลาํดบั และสามารถใชส้ทิธคิรั .ง
สดุทา้ยในวนัที� 14 มกราคม พ.ศ. 2551 

จากนั .นในปี พ.ศ. 2546 ที�ประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ครั .งที� 1/2546 เมื�อวนัที� 23 เมษายน พ.ศ. 2546 ไดม้ี
มตอินุมตัใิหเ้ปลี�ยนแปลงมลูค่าที�ตราไวข้องหุน้ (การแตกมลูค่าหุน้) จากเดมิมลูค่าหุน้ละ 10 บาท เป็นมลูค่าหุน้ละ 
1 บาท โดยบรษิทัฯ ไดด้าํเนินการจดทะเบยีนกบักระทรวงพาณิชย ์ตั .งแต่วนัที� 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 

นอกจากนี.ในปี พ.ศ. 2547 ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครั .งที� 1/2547 เมื�อวนัที� 4 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 
2547 ไดม้มีตใิหบ้รษิทัฯ ซื.อหุน้คนื โดยมวีตัถุประสงคเ์พื�อบรหิารทางการเงนิ เนื�องจากบรษิทัฯ มสีภาพคล่อง
สว่นเกนิ จาํนวน 19,783,600 หุน้ (มลูค่ารวม 122.64 ลา้นบาท ราคาซื.อหุน้คนืเฉลี�ย 6.20 บาท ต่อหุน้) ซึ�งตาม
กฎกระทรวงว่าดว้ยเรื�อง  “กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารว่าดว้ยการซื.อหุน้คนื การจาํหน่ายหุน้ที�ซื.อคนืและการตดั
หุน้ที�ซื.อคนืของบรษิทั” กาํหนดใหบ้รษิทัฯ ตอ้งจาํหน่ายหุน้ที�ซื.อคนืใหเ้สรจ็สิ.นภายใน 3 ปี นบัจากการซื.อหุน้คนื
เสรจ็สิ.น โดยครบกาํหนดในวนัที� 11 กนัยายน พ.ศ. 2550  ซึ�งบรษิทัฯ ไม่สามารถทาํการขายหุน้ที�ซื.อคนืไดต้าม
เงื�อนไขของมตทิี�ประชมุคณะกรรมการ  ดงันั .นเพื�อใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดในกฎกระทรวง ที�ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัฯ ครั .งที� 4/2550 วนัที� 19 กนัยายน พ.ศ. 2550  จงึมมีตอินุมตักิารลดทุนโดยวธิตีดัหุน้ที�ซื.อ
คนื จาํนวน 19,783,600 หุน้  สง่ผลใหทุ้นจดทะเบยีนของบรษิทั คงเหลอื 328,345,090 หุน้ โดยบรษิทัฯ ไดท้าํการ
จดทะเบยีนลดทุน ในวนัที� 24 ตุลาคม พ.ศ. 2550 

ในปี พ.ศ. 2554 ที�ประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ ครั .งที� 1/2554 วนัที� 28 เมษายน พ.ศ. 2554  ไดม้มีตอินุมตัิ
การลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัทุนรบัชาํระแลว้ สง่ผลใหทุ้นจดทะเบยีนของบรษิทั คงเหลอื 
323,921,130 หุน้ โดยบรษิทัฯ ไดท้าํการจดทะเบยีนลดทุน ในวนัที� 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 

ในปี พ.ศ. 2555 ที�ประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ ครั .งที� 1/2555 วนัที� 26 เมษายน พ.ศ. 2555  ไดม้มีตอินุมติ
การจ่ายปนัผลเป็นหุน้ปนัผล ในอตัรา 10 หุน้เดมิ ต่อ 1 หุน้ปนัผล เพื�อเพิ�มสภาพคล่องในหุน้ของบรษิทัฯ และเพื�อ
รกัษาสภาพคล่องของทุนหมุนเวยีน รองรบัการลงทุนและขยายงานต่างๆ ในอนาคต  และไดม้มีตอินุมตักิารเพิ�ม
ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั เพื�อรองรบัการจดัสรรหุน้ปนัผลดงักล่าว  สง่ผลใหทุ้นจดทะเบยีนของบรษิทั เพิ�มขึ.นเป็น 
356,313,243 หุน้ โดยบรษิทัฯ ไดท้าํการจดทะเบยีนเพิ�มทุนในวนัที� 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 

และในปี พ.ศ. 2556 ที�ประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ ครั .งที� 1/2556 วนัที� 25 เมษายน พ.ศ. 2556  ไดม้มีติ
อนุมตัลิดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัทุนรบัชาํระแลว้  และมมีตอินุมตัเิพิ�มทนุจดทะเบยีนของ
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บรษิทัฯ เพื�อรองรบัการจ่ายหุน้ปนัผล ในอตัรา 10 หุน้เดมิ ต่อ 1 หุน้ปนัผล  สง่ผลใหทุ้นจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 
เพิ�มขึ.นเป็น 391,944,529 หุน้ โดยบรษิทัฯ ไดท้าํการจดทะเบยีนเพิ�มทุนในวนัที� 22 พฤษภาคม 2556 

1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 

การลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัรว่ม 

ในปี พ.ศ. 2527 บรษิทัฯ เขา้ไปถอืหุน้รอ้ยละ 25 ในบรษิทั เอม็ แอนด ์อ ีจาํกดั ซึ�งมทีุนชาํระแลว้เท่ากบั 
400,000 บาท บรษิทั เอม็ แอนด ์อ ีจาํกดั ประกอบธุรกจิเป็นสาํนกัพมิพ ์โดยเป็นผูผ้ลติวารสารเทคนิค วารสาร 
EC และผลติหนงัสอืวชิาชพีดา้นวศิวกรรมศาสตร ์และมอบหมายใหบ้รษิทัฯ เป็นผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสอืให ้

บรษิทัฯ เขา้ถอืหุน้รอ้ยละ 99.93 ในบรษิทั ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์จาํกดั  (จดัตั .งขึ.นเมื�อวนัที� 11 พฤษภาคม พ.ศ. 
2544)  ซึ�งมทีุนรบัชาํระแลว้เท่ากบั 100,000 บาท  แต่มไิดด้าํเนินธุรกจิใดๆ เพราะมวีตัถุประสงคเ์พื�อป้องกนับุคคล
อื�นนําชื�อ  ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ ไปจดทะเบยีนจดัตั .งบรษิทัใหม่  ซึ�งอาจทาํใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ  คดิว่าเป็นกจิการ
เดยีวกนัเท่านั .น  และต่อมาในปี พ.ศ. 2556 บรษิทัฯ ไดเ้พิ�มสดัสว่นของการถอืหุน้ในบรษิทั ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์จาํกดั 
เป็นรอ้ยละ 99.99  ซึ�งมทีุนรบัชาํระแลว้เท่ากบั 1,000,000 บาท 

ในปี พ.ศ. 2546 บรษิทัฯ เขา้ถอืหุน้รอ้ยละ 28.75 ในบรษิทั เพลนิพฒัน์ จาํกดั (จดัตั .งขึ.นเมื�อวนัที� 25 
กนัยายน พ.ศ. 2545) ซึ�งมทีุนชาํระเตม็มลูค่าหุน้ เท่ากบั 80,000,000 บาท และในปี พ.ศ. 2548 บรษิทัฯ ไดเ้พิ�ม
สดัสว่นการถอืหุน้เป็นรอ้ยละ 48.82 จากทุนจดทะเบยีนและทุนชาํระแลว้จาํนวน 170,000,000 บาท ต่อมาในไตร
มาส 4 ปี พ.ศ. 2552 คุณทนง โชตสิรยุทธ ์กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ซเีอด็ยเูคชั �น จาํกดั (มหาชน) ไดเ้ขา้ไปดาํรง
ตําแหน่งรกัษาการผูอ้าํนวยการของโรงเรยีนเพลนิพฒันา และไดด้าํรงตําแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรยีนเพลนิพฒันา 
ในปี พ.ศ. 2553  และในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2555 บรษิทั เพลนิพฒัน์ จาํกดั ดาํเนินการลดทุนจดทะเบยีนและทุน
ชาํระแลว้ คงเหลอืเป็นจาํนวน 169,475,500 บาท ดงันั .น บรษิทัฯ จงึมสีดัสว่นการถอืหุน้เพิ�มขึ.นเป็นรอ้ยละ 48.97 

โดยบรษิทั เพลนิพฒัน์ จาํกดั ประกอบกจิการโรงเรยีนในนาม โรงเรยีนเพลนิพฒันา ซึ�งตั .งอยู่บนถนนพุทธ
มณฑล สาย 2 เปิดสอนในระดบัตั .งแต่เตรยีมอนุบาล จนถงึมธัยมศกึษาปีที� 6 โดยเริ�มเปิดรบันกัเรยีนอย่างเป็น
ทางการ ในปีการศกึษา 2547 ซึ�งถอืเป็นการรวมตวัครั .งสาํคญัของผูท้ี�รกังานการศกึษากว่า 70 คน จากกลุ่มต่างๆ 
ไดแ้ก่ พ่อแม ่ผูป้กครอง คุณคร ูนกัวชิาการ ผูบ้รหิารโรงเรยีน ร่วมกบัองคก์รเอกชนที�มบีทบาทสาํคญัในสถาบนั
ครอบครวัและการศกึษา เพื�อสรา้งสรรคโ์รงเรยีนตน้แบบแนวคดิใหม ่ที�สามารถสรา้งเยาวชนที�มคุีณภาพใหก้บั
ประเทศ 

ในปี พ.ศ. 2556 บรษิทัฯ เขา้ถอืหุน้รอ้ยละ 60.00 ในบรษิทั เบสแลบ็ จาํกดั (จดัตั .งขึ.นเมื�อวนัที� 22 เมษายน 
พ.ศ. 2556) ซึ�งมทีุนชาํระแลว้เทา่กบั 250,000 บาท  โดยบรษิทั เบสแลบ็ จาํกดั เป็นบรษิทัที�ดาํเนินธุรกจิให้
คาํปรกึษา การจดัหา จาํหน่ายเกี�ยวกบัซอฟตแ์วร ์และใหค้าํปรกึษา การพฒันา การออกแบบ และการจาํหน่าย
ซอฟทแ์วรแ์ละฮารด์แวรท์ี�พฒันาขึ.นเอง  
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โครงสรา้งการถือหุ้น บริษทั ซีเอด็ยูเคชั �น จาํกดั (มหาชน) บริษทัย่อย และบริษทัรว่ม 

 

 
 
การเปลี�ยนแปลงผูถื้อหุ้นรายใหญ่  (ข้อมูล ณ วนัปิดสมุดทะเบียน) 

รายชื�อผูถื้อหุ้น 
9 พ.ค. 59 7 พ.ค. 58 23 พ.ค. 57 

จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น % 

นายทวฉีตัร  จฬุางกรู 97,950,000 24.99 85,155,700 21.73 40,394,300 10.31 

นายวุฒภิูม ิ จุฬางกรู 49,550,512 12.64 49,550,512 12.64 - - 

นายฤทธิ t  ธรีะโกเมน 27,840,625 7.10 27,840,625 7.10 27,840,625 7.10 

นายพงษ์ศกัดิ t  ศวิะภทัรกาํพล 13,129,518 3.35 13,129,518 3.35 13,129,518 3.35 

บรษิทั ยอดกจิธุรกจิ  จาํกดั 13,041,702 3.33 13,041,702 3.33 - - 

(บรษิทัรว่ม) 

(บรษิทัยอ่ย) (บรษิทัยอ่ย) (บรษิทัยอ่ย) 

บจ. เอม็ แอนด ์อี 
(ทุนจดทะเบยีน 0.40 ลา้นบาท) 
(ทุนรบัชาํระแล้ว 0.40 ลา้นบาท) 

25% 

บจ. เพลินพฒัน์ 
(ทุนจดทะเบยีน 169.47 ลา้นบาท) 
(ทุนรบัชาํระแล้ว 169.47 ลา้นบาท) 

48.97% 

บจ. เบสแลบ็ 
(ทุนจดทะเบยีน 1.00 ลา้นบาท) 
(ทุนรบัชาํระแล้ว 0.25 ลา้นบาท) 

60.00% 

บจ. ซีเอด็บุค๊เซน็เตอร ์
(ทุนจดทะเบยีน 1.00 ลา้นบาท) 
(ทุนรบัชาํระแล้ว 1.00 ลา้นบาท) 

99.99% 

บมจ. ซีเอด็ยูเคชั �น 
(ทุนจดทะเบยีน 391.94 ลา้นบาท) 
(ทุนรบัชาํระแล้ว 391.94 ลา้นบาท) 
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บริษทั เพลินพฒัน์ จาํกดั  มีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ดงันี8  

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ จาํนวนหุ้นที�รบัชาํระแลว้ สดัส่วนถือหุ้น (%) 

1. บรษิทั ซเีอด็ยเูคชั �น จาํกดั (มหาชน) 8,300,000 48.97 

2. นายฤทธิ t  ธรีะโกเมน 2,000,000 11.80 

3. บรษิทั รกัลกู กรุ๊ป จาํกดั 700,000 4.13 

4. นางธดิา  พทิกัษ์สนิสขุ 400,000 2.36 

5. นางสาวกรองทอง  บุญประคอง 400,000 2.36 

 

 

บริษทั เบสแลบ็ จาํกดั  มีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ดงันี8  

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ จาํนวนหุ้นที�รบัชาํระแลว้ สดัส่วนถือหุ้น (%) 

1. บรษิทั ซเีอด็ยเูคชั �น จาํกดั (มหาชน) 15,000 60.00 

2. นายวรุิฬห ์ ศรบีรริกัษ ์ 5,000 20.00 

3. นายสทุธพิงษ์  ผาณิตพจมาน 3,125 12.50 

4. นางจติรา  จนัทรากุล 1,875 7.50 
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2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

โครงสร้างรายได้รวมตามผลิตภณัฑแ์ละบริการ (จาํแนกตามช่องทางการขาย) 

(หน่วย : พนับาท)

 ดาํเนินการโดย 
% การถือหุ้น

ของบริษทั 

งบการเงินรวม 
ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

รายได้ % รายได้ % รายได้ % 
รายไดจ้ากธุรกจิ         
- ขายปลกี1 บรษิทัฯ 100 3,229,343 75.32 3,496,463 76.97 3,919,105 78.94 
- ขายส่ง2 บรษิทัฯ 100 777,168 18.13 796,466 17.53 775,261 15.61 
- รบัจา้งพมิพ ์ บรษิทัฯ 100 20,057 0.47 191 0.00 10,088 0.20 
กลุ่มวารสาร3 บรษิทัฯ 100 27,583 0.64 35,182 0.77 43,496 0.88 
SLC + Kiddy Camp4 บรษิทัฯ 100 21,209 0.49 12,299 0.27 17,684 0.36 

รวม   4,075,360 95.05 4,340,601 95.55 4,765,634 95.99 
รายไดค้่าธรรมเนียม
การศกึษาและบรกิาร 
และรายไดจ้ากการขาย 

บรษิทัย่อย 48.97 171,519 4.00 160,127 3.53 153,836 3.10 

รายไดอ้ื�นๆ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย N/A 44,854 1.05 46,032 1.01 52,284 1.05 

รายการระหว่างกนั บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย N/A -4,184 -0.10 -4,190 -0.09 -6,817 -0.14 
รวมรายได้ 4,287,549 100 4,542,570 100 4,964,937 100 

หมายเหตุ 1 ขายปลกี หมายถงึ  รายไดจ้ากการขายที �เครอืขา่ยรา้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์
2 ขายส่ง หมายถงึ  รายไดจ้ากการขายส่งหนงัสอืและวารสารที �บรษิทัฯ ผลติเอง  และที �รบัจดัจาํหน่าย  ไปใหแ้ก่รา้น

หนงัสอือื �น  และช่องทางการขายอื �น  เช่น  สถาบนัการศกึษา  หอ้งสมดุ  เป็นตน้ 
1 และ 2 มลูค่าขายของหนงัสอืที �บรษิทัฯ ผลติเอง ในปี พ.ศ. 2559, 2558, และ 2557 คดิเป็นรอ้ยละ 7.79, 7.18, 

และ 6.52  ของรายไดจ้ากการขายตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ ตามลาํดบั 
3 รายไดก้ลุ่มวารสาร  ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการขายโฆษณา, การจดังานสมัมนาทางวชิาการ และขายสนิคา้ทางดา้น

เทคโนโลยี 
4 รายไดก้ลุ่ม SLC + Kiddy Camp  ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการเปิดศนูยก์ารเรยีนรู ้SE-ED Learning Center และรายไดก้าร

จดัค่าย SE-ED Kiddy Camp 

2.1  ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการที;สาํคญั  ผลติภณัฑแ์ละบรกิารที�สาํคญั ที�บรษิทัฯ ดาํเนินการอยู่  มดีงันีR 

1. หนังสือ ปจัจุบนับรษิทัฯ เป็นผูผ้ลติหนงัสอืสูร่ะบบรา้นหนงัสอื เป็นรายใหญ่รายหนึ�งของประเทศ โดย
เป็น ผูบุ้กเบกิ และเป็นผูนํ้าตลาดในการผลติหนงัสอืสาระความรูใ้นหมวดต่างๆ ไดแ้ก่ การบรหิาร / 
การจดัการ การพฒันาตนเอง จติวทิยา วศิวกรรมศาสตรส์าขาต่างๆ หนงัสอืสาระความรูส้าํหรบั
เยาวชน ภาษาศาสตร ์และพจนานุกรม แม่และเดก็  อาหารและสขุภาพ แผนที� เป็นตน้ รวมทั Rงผลติ
สนิคา้ที�เป็น nonbook เช่น CD เพื�อพฒันาศกัยภาพในดา้นต่างๆ 

2. วารสาร ณ สิRนปี พ.ศ. 2559 บรษิทัฯ เป็นผูผ้ลติวารสารทางดา้นวทิยาศาสตร ์และเทคโนโลย ี 
จาํนวน 4 ฉบบั ดงันีR 



บรษิทั ซเีอด็ยเูคชั �น จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2558 (แบบ 56-1)                                                                   ส่วนที� 1  หน้า 15 

 

� วารสารเซมิคอนดกัเตอรอิ์เลก็ทรอนิกสพ์ลสั  เป็นวารสารรายเดอืน  เน้นหนกัดา้นการให้
ความรูใ้นสาขาอเิลก็ทรอนิกส ์เริ�มออกจาํหน่ายตั Rงแต่ พ.ศ. 2517 ต่อมาบรษิทัฯ ไดเ้ปลี�ยนชื�อ
วารสารจากเดมิคอื วารสารเซมคิอนดกัเตอรอ์เิลก็ทรอนิกส ์เป็น วารสารเซมคิอนดกัเตอร์
อเิลก็ทรอนิกสพ์ลสั ตั Rงแต่เดอืนมกราคม พ.ศ. 2551 โดยยงัคงเนืRอหาเดมิ 

� วารสาร MICRO COMPUTER เป็นวารสารรายเดอืน เน้นหนกัดา้นการใหค้วามรูใ้นสาขา
คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศในระดบัองคก์ร เริ�มออกจาํหน่ายตั Rงแต่ พ.ศ. 2526 

� วารสาร Industrial Technology Review เป็นวารสารรายเดอืน เน้นหนกัในการใหค้วามรูด้า้น
เทคโนโลยอุีตสาหกรรมและการจดัการแก่ผูบ้รหิารงานดา้นอุตสาหกรรม วศิวกรโรงงานและ
ผูใ้ชง้านทั �วไป เริ�มออกจาํหน่ายตั Rงแต่กลางปี พ.ศ. 2537 

� วารสาร The Absolute Sound & Stage เป็นวารสารรายเดอืน ที�เน้นการใหส้าระความรูด้า้น
เทคโนโลยขีองระบบเครื�องเสยีงและระบบแสงสบีนเวท ีงานในดา้นสตูดโิอ และอุปกรณ์เครื�องมอื
ต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง เริ�มออกจาํหน่ายตั Rงแต่ปลายเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2545 

รายไดข้องบรษิทัฯ ในสว่นนีR จะเกดิจากรายไดจ้ากการรบัลงโฆษณา รายไดจ้ากการขายวารสาร  
รายไดจ้ากการจดัทาํหนงัสอืพเิศษ และรายไดจ้ากการจดักจิกรรมต่างๆ 

3. การรบัจดัจาํหน่ายหนังสือ บรษิทัฯ เป็นผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสอืที�บรษิทัฯ ผลติขึRนเอง และยงัรบัจดั
จาํหน่ายหนงัสอืใหส้าํนกัพมิพแ์ละองคก์รอื�น ที�มผีลติภณัฑส์อดคลอ้งกบัทศิทางของบรษิทัฯ โดยขาย
สง่ใหร้า้นหนงัสอืทั Rงขนาดเลก็และขนาดใหญ่ทั �วประเทศกว่า 4,762 รา้น อกีทั Rงยงัขายใหก้บั
สถาบนัการศกึษาโดยตรง 

บรษิทัฯ ไดร้บัการแต่งตั Rงใหเ้ป็นตวัแทนจาํหน่ายหนงัสอืและสื�อการเรยีนการสอนภาษาองักฤษของ
สาํนกัพมิพม์หาวทิยาลยัออกซฟ์อรด์ (Oxford University Press) แต่เพยีงผูเ้ดยีวในประเทศไทย  
ตั Rงแต่วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2550 เป็นตน้ไป ความร่วมมอืกนัครั RงนีR จะชว่ยใหบ้รษิทัฯ เพิ�มบทบาท
ในการผลติ และจดัจาํหน่ายหนงัสอืเรยีนรูภ้าษาองักฤษมากยิ�งขึRน โดยผ่านช่องทางการจาํหน่าย
ทั Rงหมดของบรษิทัฯ ซึ�งจะทาํใหบ้รษิทัฯ มสีว่นในการช่วยแกป้ญัหาดา้นการศกึษาภาษาองักฤษของ
นกัเรยีนไทย และคนไทยที�สนใจภาษาองักฤษมากยิ�งขึRน 

ปจัจบุนับรษิทัฯ เป็นผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสอืเขา้สูร่ะบบรา้นหนงัสอืรายใหญ่ที�สดุในประเทศไทย โดยมี
หนงัสอืที�ผลติขึRนเอง และยงัจดัจาํหน่ายอยู่ประมาณ 1,400 ชื�อเรื�อง และรบัจดัจาํหน่ายใหก้บั
หน่วยงานและสาํนกัพมิพอ์ื�นอกีประมาณ 4,600 ชื�อเรื�อง 

4. ธรุกิจรา้นหนังสือซีเอด็บุค๊เซน็เตอร ์ (SE-ED Book Center หรอื SBC) บรษิทัฯ เป็นผูด้าํเนินงาน
รา้นหนงัสอื ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ และเครอืขา่ย ซึ�งประกอบดว้ย รา้นเครอืขา่ยซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์และ
ศนูยห์นงัสอืมหาวทิยาลยัหลายแห่งที�บรษิทัฯ เป็นผูบ้รหิารเอง ทั Rงในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั  
รวมทั RงการบรหิารพืRนที�ขายในศนูยก์ารคา้รปูแบบต่างๆ กนั 

รา้นหนงัสอืซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ เป็นรา้นหนงัสอืทั �วไปขนาดกลาง ที�มลีกัษณะการออกแบบและการจดั
วางสนิคา้ที�ทนัสมยั  มปีระสทิธภิาพการขายที�ด ีและเน้นการเปิดในทาํเลที�อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่
คนทั �วไป  ใหส้ามารถหาซืRอหนงัสอืที�ดไีดง้่ายขึRน สว่นใหญ่จงึตั Rงอยู่ในซเูปอรเ์ซน็เตอรช์ั Rนนํา (เชน่  
 เทสโกโ้ลตสั  บิTกซ ี เป็นตน้) ศนูยก์ารคา้ชั Rนนํา (เช่น  สยามพารากอน  เซน็ทรลั  เดอะมอลล ์ โรบนิสนั   
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ฟิวเจอรพ์ารค์  ซคีอนสแควร ์และศนูยก์ารคา้ชั Wนนําของต่างจงัหวดั  เป็นตน้) และสถาบนัการศกึษา 
(เช่น มหาวทิยาลยัรามคาํแหง สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ 
มหาวทิยาลยัสยาม และมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร ) โดยเปิดในรปูแบบต่างๆ กนั ทั Rง
ในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั 

จนถงึสิRนปี พ.ศ. 2559 บรษิทัฯ เปิดรา้น ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์และรา้นเครอืขา่ยซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ได้
รวมทั RงสิRน 526 สาขา โดยเป็นสาขาที�ยงัเปิดดาํเนินการอยู่จาํนวน 414 สาขา อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และ
ปรมิณฑล 133 สาขาและอยู่ในต่างจงัหวดัอกี 281 สาขา ในจาํนวนทั RงหมดนีRเป็นรา้นที�บรษิทัฯ บรหิาร
เองทั RงสิRน 411 สาขา เป็นรา้นเครอืขา่ยซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์(เป็นรา้นที�ไดร้บัความชว่ยเหลอืเตม็รปูแบบ 
โดยซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์เป็นผูจ้ดัสง่สนิคา้ให)้ จาํนวน 2 สาขา และเป็นรา้นเครอืขา่ยซเีอด็ (เป็นรา้นที�
ไดร้บัความช่วยเหลอืไม่เตม็รปูแบบรา้นสั �งสนิคา้เอง) จาํนวน 1 สาขา และจุดบรกิารย่อยอกี 2 จดุ
บรกิาร ปจัจุบนัซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์นบัเป็นเครอืขา่ยรา้นหนงัสอืเตม็รปูแบบที�มยีอดขายมากที�สดุใน
ประเทศไทย 

 

 
 
หมายเหตุ      - มกีารจดัประเภทสาขาใหมใ่หม้คีวามเหมาะสมยิ �งขึWน  ทาํใหจ้าํนวนสาขาอาจต่างจากเอกสารของบรษิทัฯ ก่อน

หน้านีW  โดยคาํว่า สาขา  ในที �นีW  รวมสาขาขนาดเลก็ (20-50 ตร.ม.)  เขา้ไปดว้ย  kiosk  หมายถงึ  การเปิดใน
ลกัษณะแผงลอยขายหนงัสอืพมิพแ์ละนิตยสารเป็นหลกั  จดุขายย่อย หมายถงึ  การเขา้ไปบรหิารสนิคา้ในมมุ
หนงัสอื  (รวมหนงัสอืพมิพแ์ละนติยสารดว้ย)  ในซูเปอรเ์ซน็เตอรข์องศนูยก์ารคา้ 

 -  ณ สิWนปี พ.ศ.  2559 มสีาขาที �เปิดดําเนินการอยู ่ 414 สาขา โดยเป็นสาขาในเขตกรุงเทพฯ  และปรมิณฑล 133 

สาขา  และสาขาในต่างจงัหวดั 281สาขา ในจาํนวนดงักล่าว  มสีาขาขนาดเลก็อยู่จาํนวน 11 สาขา 

 -  ณ สิWนปี พ.ศ.  2559   มสีาขาที �เปิดดาํเนินการอยู่ในชื �อของ ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ จาํนวน 408 สาขา และศนูย์
หนงัสอืมหาวทิยาลยั จาํนวน 3 สาขา 

 -  ณ สิWนปี พ.ศ.  2559  มรีา้นเครอืขา่ยซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ (บรษิทัฯ รบัผดิชอบการจดัหาสนิคา้ใหท้ั Wงหมด) ที �เปิด
ดาํเนินการอยู่จาํนวน 2 สาขา และมจีํานวนรา้นเครอืขา่ยซเีอด็ (บรษิทัฯ ใหค้วามช่วยเหลอืพเิศษ โดยอนุญาตให้
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ใชช้ื �อซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์หรอืรา้นเครอืขา่ยได ้ แต่จดัหาสนิคา้เอง) ที �เปิดดาํเนินการอยู่  จาํนวน 1สาขา  และม ี 
kiosk 2 จุด 

5. SE-ED Learning Center ในปี พ.ศ. 2549  บรษิทัฯ ไดก่้อตั Rงแผนก SE-ED Learning Center เพื�อ
บรหิารกจิกรรมเยาวชนทั Rงหมด และไดเ้ปิดศนูยก์ารเรยีนรู ้SE-ED Learning Center ตั Rงแต่เดอืน
กนัยายน พ.ศ. 2551 เพื�อใหก้ารบรกิารครอบคลุมถงึการฝึกอบรมทางดา้นวชิาชพี การอบรมในสาขา
ต่างๆ ใหแ้ก่ผูส้นใจทั �วไป ตลอดจนเยาวชน และนกัเรยีน นกัศกึษา อกีทั Rงยงัไดก้าํหนดยุทธศาสตรใ์น
การดาํเนินธุรกจิ ดว้ยการพฒันาหลกัสตูรเสรมิการเรยีนรู ้ที�เป็นการพฒันาศกัยภาพและอจัฉรยิภาพ
ของเยาวชน อนัไดแ้ก่ วชิาคณิต ศาสตร ์และวชิาภาษาองักฤษ โดยในปจัจุบนัการดาํเนินงานของ 
SE-ED Learning Center ไดจ้ดัใหม้กีจิกรรมที�หลากหลายดงัต่อไปนีR 

• หลกัสตูรคณิตศาสตร ์FAN Math เป็นหลกัสตูรการเรยีนเสรมิระดบัชั Rน อนุบาล 3 จนถงึ
ประถมศกึษาปีที� 6 ที�มกีารจดัทาํสื�อการเรยีนรูใ้นรปูแบบของสื�อ Animation 

• หลกัสตูรภาษาองักฤษ ACTive English เป็นหลกัสตูรการเรยีนเสรมิระดบัชั Rน อนุบาล 2 จนถงึ
ประถมศกึษาปีที� 6 ที�มกีารใชส้ื�อ Interactive Multimedia และมคีวามสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
ภาษาองักฤษ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ของ
สหภาพยโุรป 

• หลกัสตูรเก่งคดิ เก่งสรา้ง SE-ED iKids เป็นหลกัสตูรการเรยีนในรปูแบบของกจิกรรมที�เน้นให้
เดก็รูจ้กัการประดษิฐแ์ละการสรา้งสรรคน์วตักรรมหุ่นยนตไ์ดด้ว้ยตนเอง  ผ่านสื�อการสอนทั Rงใน
รปูแบบมลัตมิเีดยีและหนงัสอื ที�เขา้ใจง่าย สนุกสนาน และเสรมิความรูด้า้น STEM  คอื Science 
(วทิยาศาสตร)์, Technology (เทคโนโลย)ี, Engineering (วศิวกรรมศาสตร)์ และ Mathematics 
(คณิตศาสตร)์ เพื�อเสรมิสรา้งความเขา้ใจ  เนืRอหาในหลกัสตูรมุ่งเน้นใหเ้ดก็ไดก้ลา้คดิ กลา้ทดลอง 
รูจ้กัวเิคราะห ์และแกป้ญัหาอย่างเป็นระบบ โดยการนําองคค์วามรูใ้นหลายๆ ดา้นมาบรูณาการ
เขา้ดว้ยกนั  ตลอดจนชีRใหเ้หน็ถงึการนําไปประยุกตใ์ชใ้นชวีติจรงิ  และการสรา้งสรรคเ์ป็น
เทคโนโลยต่ีางๆ ที�มอียูใ่นปจัจุบนั 

• จดัค่ายกจิกรรมเยาวชน SE-ED Kiddy Camp สาํหรบัเยาวชนอายุ 8 - 14 ปี โดยจะจดัในชว่งปิด
เทอมการศกึษา ซึ�งมหีลายค่ายใหเ้ลอืก ทั Rงแบบไปค่ายต่างจงัหวดั และแบบเชา้ไปเยน็กลบั เพื�อ
กระตุน้เยาวชนใหส้นุกกบัการเรยีนรู ้ขณะเดยีวกนักไ็ดศ้กึษาพฤตกิรรมของเดก็ในการเรยีนรู ้
ก่อนที�จะขยายความคดิและผนึกกบัแนวทางอื�นๆ ที�เสรมิกนัเพื�อสรา้งเดก็ไทย ใหเ้ก่งขึRนใน
ปรมิาณที�มากขึRน และสง่เสรมิใหเ้ยาวชนที�เขา้ค่าย มคีวามกลา้ในการเรยีนรูส้ ิ�งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
เรื�องทางวทิยาศาสตร ์สิ�งประดษิฐอ์เิลก็ทรอนิกส ์การทาํงานเป็นทมี ความเป็นผูนํ้า การเรยีนรู้
ดว้ยตนเอง ความรูพ้ืRนฐานใน การดาํรงชวีติ ศลีธรรม และโดยเฉพาะอย่างยิ�งมติรภาพ นอกจากนีR 
ยงัไดร่้วมสนุกในกจิกรรมต่างๆ อกีมากมาย เช่น นกัสาํรวจน้อย เขา้ฐานกจิกรรม เล่นเกม ออก
กาํลงักาย เล่นกฬีา ฯลฯ 

6. โรงเรียนเพลินพฒันา บรษิทัฯ ไดร่้วมลงทุนในโรงเรยีนเพลนิพฒันา โดยมสีดัสว่นการลงทุนรอ้ยละ 
48.97 จากทุนจดทะเบยีนและทนุรบัชาํระแลว้จาํนวน 169,475,500 บาท โดยร่วมบรหิาร เพื�อระดม
ทรพัยากร ความรูค้วามสามารถที�ม ีก่อตั RงโรงเรยีนเพลนิพฒันาขึRนมาเป็นโรงเรยีนทางเลอืกแนวใหม่ 
ดว้ยความมุง่หวงัที�จะพฒันาศกัยภาพเดก็ไทยใหเ้ป็นกาํลงัสาํคญัในการพฒันาประเทศในอนาคต โดย
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ผ่านกระบวนการจดัการเรยีนการสอนที�ยดืหยุ่น โดยเปิดสอนตั Rงแต่ระดบัช่วงชั Rนเตรยีมอนุบาล จนถงึ
ระดบัมธัยมศกึษาปีที� 6 บนเนืRอที� 20 ไร่ ในสภาพแวดลอ้มชานเมอืงกรุงเทพฯ 

ทั RงนีRในรอบปีการศกึษา 3 ปีที�ผ่านมา โรงเรยีนเพลนิพฒันา มจีาํนวนนกัเรยีนในแต่ละปีการศกึษาดงันีR 

   (หน่วย : คน) 
ปีการศึกษา 2559 2558 2557 

จาํนวนนกัเรยีนในปีการศกึษา 1,261 1,230 1,203 

7. บริษทั เบสแลบ็ จาํกดั เป็นบรษิทัที�ดาํเนินธุรกจิใหค้าํปรกึษา การพฒันา การออกแบบ และการ
จาํหน่ายซอฟทแ์วรแ์ละฮารด์แวรท์ี�พฒันาขึRนเอง 

2.2  การตลาดและการแข่งขนั 

การดาํเนินการทางการตลาด 

นโยบายราคาของบริษทัฯ บรษิทัฯ มนีโยบายกาํหนดราคาสนิคา้ของบรษิทัฯ ที�ผลติขึRน ใหส้อดคลอ้ง
กบักาํลงัซืRอของกลุ่มเป้าหมาย สอดคลอ้งกบัตน้ทุนการผลติที�แทจ้รงิ และสามารถทาํกาํไรในระยะยาวไดอ้ย่าง
เหมาะสม ในกรณีที�สนิคา้เป็นวารสารที�ผลติขึRนเอง ซึ�งรายไดจ้ากการขายวารสารไม่สามารถรองรบันโยบายนีRได้
โดยตรง จะอาศยัรายไดจ้ากการขายโฆษณามาเป็นรายไดห้ลกัแทน 

ปัจจยัสาํคญัที;มีผลต่อความสาํเรจ็ของธรุกิจ (Key Success Factors) ปจัจยัที�สง่ผลใหบ้รษิทัฯ เป็น
บรษิทัสิ�งพมิพท์ี�อยู่ในระดบัแนวหน้าของประเทศ และมบีทบาทมากขึRนในการดาํเนินธุรกจิในอนาคต สามารถสรุป
โดยสงัเขปดงันีR 

• นโยบายธรุกิจที;ชดัเจนและจาํเป็นต่อการพฒันาประเทศ นบัแต่เริ�มก่อตั Rง บรษิทัฯ เน้นการ
ดาํเนินธุรกจิที�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาบุคลากรของประเทศ ในสาขาที�จาํเป็นต่อการพฒันาประเทศมา
โดยตลอด ดงันั Rนจงึเตบิโตไดอ้ยา่งต่อเนื�องตามการพฒันาประเทศ และไม่ไดร้บัผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกจิรุนแรงนกั นอกจากนั Rนการที�บรษิทัฯ มนีโยบายที�มจีรยิธรรมที�ด ีและสนบัสนุนอุตสาหกรรม
หนงัสอืใหเ้ตบิโตไปดว้ยกนั ทาํใหภ้าพพจน์ของบรษิทัฯ มคีวามชดัเจนเป็นที�ยอมรบั และไดร้บัความ
ไวว้างใจจากทุกฝา่ยที�เกี�ยวขอ้ง 

• มีเครื;องมือและส่วนประกอบทางธรุกิจที;เอืjอต่อการดาํเนินธรุกิจในอนาคต เนื�องจากปจัจบุนั
โครงสรา้งการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ มสีว่นเกืRอหนุนกนั ทาํใหม้โีอกาสประสบความสาํเรจ็ไดส้งูขึRน 
ที�สาํคญัคอื 

1. บรษิทัฯ มชี่องทางการจดัจาํหน่ายและมรีะบบการจดัจาํหน่ายเอง โดยผ่านเครอืขา่ยรา้นซเีอด็บุค๊
เซน็เตอร ์ซึ�งถอืว่าเป็นช่องทางการจดัจาํหน่ายที�สาํคญั และเป็นรายใหญ่ของประเทศ เพราะ
กระจายอยูต่ามชุมชนที�สาํคญัทั �วประเทศ ทาํใหม้โีอกาสไดร้บัการเสนอทาํเลเปิดสาขาใหพ้จิารณา
ก่อน และยงัสง่ผลใหเ้กืRอหนุนต่อธุรกจิการรบัจดัจาํหน่ายหนงัสอืใหม้โีอกาสการเตบิโตตามไปดว้ย  
และสง่ผลกลบัมาทาํใหธุ้รกจิรา้นหนงัสอืมตีน้ทุนตํ�าลง นอกจากนั Rนยงัสง่ผลใหก้ารผลติหนงัสอืมี
โอกาสประสบความสาํเรจ็สงูขึRนอกีดว้ย เนื�องจากมชี่องทางที�สามารถกระจายสนิคา้ตรงไปยงักลุ่ม
ลกูคา้เป้าหมายไดส้ะดวกและรวดเรว็ 
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2. บรษิทัฯ มสีื�อและเครื�องมอืการประชาสมัพนัธเ์ป็นของตนเอง ไดแ้ก่ เวบ็ไซต ์www.se-ed.com, 
m.se-ed.com, SE-ED Application และ SE-ED Currents สาํหรบัใชง้านบน smartphone หรอื 
tablet, www.thailandindustry.com, www.se-edlearning.com, วารสารที� บรษิทัฯ ผลติขึRนเอง, 
รายการโทรทศัน์ “อ่านเขา้เสน้” ทางช่อง One 31 และรายการ “Read Around Live on Facebook”  

การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย บรษิทัฯ จดัจาํหน่ายหนงัสอืและวารสาร ผ่านเครอืขา่ยรา้นซี
เอด็บุ๊คเซน็เตอร ์และรา้นหนงัสอือื�นๆทั Rงในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั รวมทั Rงสถาบนัการศกึษา โดยบรหิารช่อง
ทางการจดัจาํหน่ายแบง่ตามประเภทของลกูคา้ และสนิคา้หรอืบรกิารดงันีR 

1. ลูกค้าขายปลีกหนังสือและวารสาร ไดแ้ก่ กลุ่มเป้าหมายที�เป็นบุคคลทั �วไป บรษิทัฯ จาํหน่ายผ่าน
เครอืขา่ยรา้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ที�เปิดไปแลว้จาํนวน 526 สาขาโดยเป็นสาขาที�ยงัเปิดดาํเนินงานอยู่
จาํนวน 414 สาขา ซึ�งจาํนวนนีRไดร้วมรา้นเครอืขา่ย 3 สาขา (ขอ้มลู ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559) 
และจาํหน่ายผ่านเวบ็ไซต ์www.se-ed.com และ m.se-ed.com ซึ�งเป็นศนูยร์วมสื�อความรูค้วามบนัเทงิ
สาํหรบัทุกคนในครอบครวั และคนทาํงาน โดยเปิดดาํเนินการตามศนูยก์ารคา้ชั Rนนํา และซเูปอรเ์ซน็
เตอรท์ั �วไป ทั Rงในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั และในสถาบนัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา 

2. ลูกค้าขายส่งหนังสือและวารสาร  คอื กลุ่มรา้นหนงัสอือื�นทั Rงรายใหญ่ ที�มเีครอืขา่ย และรายย่อย
ทั �วประเทศประมาณ 4,600 รา้น โดยบรษิทัฯ จดัสง่หนงัสอืที�บรษิทัฯ รบัจดัจาํหน่ายทั Rงหมดไปสู่
รา้นคา้ต่างๆ ในเขตกรุงเทพฯ และรา้นหนงัสอืในต่างจงัหวดั แลว้แต่ความเหมาะสม ดงันีR 

• การจดัจาํหน่ายวารสารที�บรษิทัฯ ผลติขึRนเอง บรษิทัฯ จะตดิต่อกบัสายสง่หลายราย เพื�อกระจาย
วารสารไปยงัรา้นคา้ย่อยในแต่ละพืRนที� 

• การจดัจาํหน่ายหนงัสอื เพื�อสง่รา้นหนงัสอื ในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล  บรษิทัฯ จดัสง่
หนงัสอืเองทั Rงหมด โดยใชร้ะบบการจดัจาํหน่ายหนงัสอืที�เรยีกวา่ Standing Order เป็นหลกัซึ�ง
เป็นระบบการจดัจาํหน่ายที�บรษิทัฯ พฒันาขึRน โดยเป็นสว่นผสมระหว่างการฝากขายและการขาย
ขาด  สาํหรบัรา้นหนงัสอืในต่างจงัหวดัสว่นใหญ่ บรษิทัฯ ใชบ้รกิารของบรษิทัรบัสง่พสัดุของ
เอกชน โดยใชร้ะบบการจดัจาํหน่ายแบบขายขาด และรบัคนืไดจ้าํนวนหนึ�ง 

3. ลูกค้าใช้บริการโฆษณาในวารสาร ไดแ้ก่ กลุ่มลกูคา้อุตสาหกรรมคอมพวิเตอร ์และอเิลก็ทรอนิกส ์
ซึ�งลกูคา้ที�ใชบ้รกิารโฆษณานีR มทีั Rงลกูคา้ที�ใชบ้รกิารโฆษณาเป็นรายปี หรอืที�ใชบ้รกิารโฆษณาเป็น
ครั Rงคราว 

ภาวะการแข่งขนั 

ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั ดว้ยปจัจยัเกืRอหนุนที�สาํคญัจากแรงสนบัสนุนจากนโยบายภาครฐัที�
กาํหนดใหปี้ พ.ศ. 2552 - 2561 เป็น “ทศวรรษแห่งการอ่าน”  และเชื�อว่าขนาดตลาดยงัเลก็ และยงัมชี่องว่างทาง
การตลาดอยู่มาก จงึทาํใหม้ผีูส้นใจเขา้มามากในธุรกจิสาํนกัพมิพ ์ธุรกจิรา้นหนงัสอื และธุรกจิวารสาร การแขง่ขนั
จงึเริ�มมมีากขึRน แต่กถ็อืว่ามสีว่นช่วยกระตุน้ใหข้นาดของตลาดใหญ่ขึRนไดอ้ย่างรวดเรว็ 

อย่างไรกต็ามในปี 2559 ธุรกจิหนงัสอืไดร้บัผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิที�ชะลอตวั สง่ผลใหก้าํลงัซืRอ
ของผูบ้รโิภคลดลง ทาํใหย้อดขายลดลงในทุกภมูภิาคอย่างต่อเนื�อง   บรษิทัฯ จงึไดพ้จิารณาปิดสาขาที�ไม่สามารถ
ทาํกาํไร ปรบัปรุงสดัสว่นสนิคา้ภายในรา้น และสง่เสรมิการขายสนิคา้ผ่านระบบ e-commerce เพื�อเพิ�มช่อง
ทางการจาํหน่ายสนิคา้ใหท้นักบักระแสการบรโิภคที�เปลี�ยนแปลงไป   
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โอกาสและอปุสรรค  เนื�องจากภาครฐับาลสง่เสรมิสนบัสนุนใหป้ระชาชนไดร้บัการศกึษาที�สงูขึRน และมี
นโยบายใหส้งัคมไทยเป็นสงัคมแห่งการเรยีนรู ้เพื�อใหท้นัต่อการพฒันาของโลกโดยการประกาศใหปี้ พ.ศ.  
2552 -2561 เป็น “ทศวรรษแห่งการอ่าน”  ทาํใหม้นีโยบายที�จะผลกัดนัการอ่านเพิ�มสงูขึRน สิ�งเหล่านีRเป็นปจัจยับวก
ต่อธุรกจิหนงัสอื แต่อย่างไรกต็าม พฤตกิรรมผูบ้รโิภคที�ใชเ้วลากบัสิ�งเรา้อย่างอื�นมากขึRน ทาํใหม้แีนวโน้มว่า จะใช้
เวลาในการอ่านหนงัสอืลดน้อยลง 

ในสว่นของ e-book แมจ้ะไดร้บัความนิยมในต่างประเทศมากขึRนตามการเตบิโตของตลาดเครื�องอ่าน  
e-book (e-book Reader) และ tablet แต่สาํหรบัเมอืงไทยยงัถอืว่ามตีลาดเลก็มาก เพราะยงัมจีาํนวน e-book 
ภาษาไทยใหเ้ลอืกซืRอไดน้้อยมาก และยงัไม่อยูใ่นรปูแบบที�อ่านไดง้่ายเพยีงพอ จงึคาดว่าคงตอ้งใชเ้วลาอกีระยะหนึ�ง
กว่าจะไดร้บัความนิยมมากจนมผีลกระทบต่อตลาดหนงัสอืเล่ม แต่ในสว่นของ e-magazine ภาษาไทย ไดร้บัความ
นิยมมากขึRนจนเริ�มมผีลกระทบต่อการขายนิตยสารที�เป็นเล่มจรงิระดบัหนึ�งบา้งแลว้ อย่างไรกต็ามบรษิทัฯ ได้
ปรบัตวัรองรบัการเปลี�ยนแปลงเหล่านีRไวแ้ลว้ โดยปจัจุบนับรษิทัฯ ไดเ้ตรยีมรองรบัการใหบ้รกิารขายทั Rง e-book และ
หนงัสอื ผ่านทาง online เป็นรายใหญ่ที�สดุ 

จาํนวนและขนาดของคู่แข่งขนั สาํหรบัธุรกจิรา้นหนงัสอืนั Rน มกีารแขง่ขนัเพิ�มขึRน จากการที�มี
ผูป้ระกอบการรายใหญ่จากธุรกจิอื�นหลายราย ใหค้วามสนใจเขา้มาทาํธุรกจิรา้นหนงัสอืมากขึRน แต่กม็กีารแบง่
ลกูคา้ตามสว่นผสมของสนิคา้ในรา้น และตามทาํเล ทาํใหไ้มไ่ดร้บัผลกระทบมากนกั ขณะที�บรษิทัฯ อยูใ่นฐานะ
ผูนํ้าตลาดรายใหญ่ที�สดุ มฐีานะทางการเงนิที�มั �นคง ไดร้บัการยอมรบัจากผูอ่้านหนงัสอืทั �วไป และมคีวามพรอ้มใน
การขยายสาขามากที�สดุ จงึสามารถรกัษาระยะห่างไวไ้ดม้าก เนื�องจากไดเ้ปรยีบเรื�องการไดเ้ลอืกทาํเลที�ดก่ีอน 
และมตีน้ทุนการดาํเนินการที�ตํ�ากว่า  บรษิทัฯ คาดการณ์ว่า ธุรกจิรา้นหนงัสอืในอนาคต จะเตบิโตจาก
ผูป้ระกอบการรายใหญ่ที�มคีวามพรอ้ม เพยีงไม่กี�รายเท่านั Rน 

นอกจากนั Rน การที�บรษิทัฯ ดาํเนินธุรกจิครบวงจรทั Rงในฐานะสาํนกัพมิพ ์ผูจ้ดัจาํหน่าย และรา้นหนงัสอื 
ทาํใหไ้ดร้บัประโยชน์ในทางใดทางหนึ�งอยู่เสมอ ไมว่่าผูม้าใหมจ่ะเขา้มาในธุรกจิสว่นใดกต็าม จงึทาํใหบ้รษิทัฯ 
ไดร้บัผลกระทบต่างๆ ไมม่ากนกั 

ส่วนแบ่งการตลาด บรษิทัฯ เป็นผูนํ้าตลาดในทั Rง 3 บทบาท คอื รา้นหนงัสอื ผูร้บัจดัจาํหน่ายหนงัสอื 
และสาํนกัพมิพ ์แต่เนื�องจากมผีูป้ระกอบการใหค้วามสนใจเขา้มาในธุรกจินีRเป็นจาํนวนมาก การกระจายตวัจงึสงูทาํ
ใหส้ว่นแบ่งทางการตลาดของผูนํ้าตลาดต่างกม็สีดัสว่นไม่มากนกั 

เนื�องจากธุรกจิหนงัสอื ยงัมขีอ้จาํกดัจากระบบการจดัฐานขอ้มลูที�ยงัไม่สมบรูณ์เพยีงพอ ทาํใหก้าร
คาดการณ์สว่นแบ่งการตลาดในแต่ละสว่น จงึอาจจะมคีวามคลาดเคลื�อนมากระดบัหนึ�ง 

ธุรกจิรา้นหนงัสอื บรษิทัฯ คาดวา่เครอืขา่ยรา้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอรข์องบรษิทัฯ มสีว่นแบง่ทางการตลาดใน
ลาํดบัตน้ของประเทศ 

สาํหรบัในธุรกจิรบัจดัจาํหน่ายหนงัสอืสูร่ะบบรา้นหนงัสอื บรษิทัฯ เป็นผูจ้ดัจาํหน่ายรายใหญ่ที�สดุของ
ตลาด แต่กย็งัมสีดัสว่นไม่สงูนกั เพราะสว่นแบ่งทางการตลาดมกีารกระจายตวัมาก 

สว่นธุรกจิสาํนกัพมิพ ์บรษิทัฯ มสีว่นแบ่งตลาดเป็น 1 ใน 3 ลาํดบัแรกของตลาดในรา้นหนงัสอื แต่กย็งัมี
สว่นแบ่งไม่สงูนกั เพราะสว่นแบง่ทางการตลาดมกีารกระจายตวัมาก 

สินค้าทดแทน การพฒันาเทคโนโลยเีป็นไปอย่างรวดเรว็ ทั Rงดา้นอุตสาหกรรมและธุรกจิ ทาํใหเ้กดิความ
จาํเป็นที�จะตอ้งเรยีนรูส้ ิ�งใหม่ พฒันาความรูเ้พื�อไมใ่หเ้สยีเปรยีบในการแขง่ขนั แต่ไม่ว่าเทคโนโลยทีางการสื�อสาร
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และคอมพวิเตอร ์จะกา้วหน้าไปไกลถงึเพยีงใด หนงัสอืกย็งัเป็นสื�อเดยีวที�ใหค้วามรูไ้ดส้ะดวกทกุที� ทุกเวลา ราคา
ถูก และมอีายยุาวนาน แต่อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ กม็ไิดเ้พกิเฉยต่อพฤตกิรรมการอ่านผ่านทาง smartphone หรอื 
tablet ที�อาจเปลี�ยนแปลงไป บรษิทัฯ จงึไดม้กีารพฒันา application บนช่องทางต่างๆ เพื�อเป็นทางเลอืกให้
ผูบ้รโิภคสามารถเขา้ถงึสื�อความรูไ้ดอ้ย่างหลากหลายโดยไมจ่าํกดัแต่เพยีงเฉพาะหนงัสอืเล่ม 

อาํนาจต่อรองของผูซื้jอและผูข้าย เนื�องจากธุรกจิหนงัสอืมโีครงสรา้งเงื�อนไขการคา้เป็นมาตรฐานระดบั
หนึ�ง และมผีูป้ระกอบการมากราย โดยไมม่ใีครผกูขาดตลาดอย่างชดัเจน และยงัมคีวามจาํเป็นตอ้งพึ�งพากนั ทาํให้
ปญัหาในการต่อรองมไีมม่ากนกั อย่างไรกต็าม เนื�องจากมผีูป้ระกอบการคา้ปลกีรายใหญ่จากธุรกจิอื�น ขยายงาน
เขา้มาในธุรกจิรา้นหนงัสอืหลายราย จงึอาจทาํใหเ้กดิการต่อรองเงื�อนไขการคา้กบัสาํนกัพมิพ ์และผูจ้ดัจาํหน่าย
หนงัสอืมากขึRนตามธรรมชาตขิองธุรกจิคา้ปลกีทั �วไป แต่ยงัไม่มผีลกระทบต่อธุรกจิหนงัสอืโดยรวมเท่าใดนกั 
เนื�องจากรา้นเหล่านั Rน ยงัมสีดัสว่นการตลาดไมม่ากนกัในขณะนีR 

2.3  การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 

สินค้าที;ซืjอมาขายไปจากสาํนักพิมพอื์;น  โดยทั �วไปประกอบดว้ย 2 สว่น คอื 

1. หนังสือที;รบัจดัจาํหน่าย  ปจัจบุนัหนงัสอืที�บรษิทัฯ รบัจดัจาํหน่ายไปยงัระบบรา้นหนงัสอืทั �วประ 
เทศนั Rน มาจากหนงัสอืที�บรษิทัฯ ผลติเอง และมาจากสาํนกัพมิพอ์ื�นอกีประมาณ 386 ราย ที�ตดิต่อให้
สายงานรบัจดัจาํหน่ายของบรษิทัฯ เป็นผูจ้ดัจาํหน่ายไปยงัรา้นหนงัสอือื�นทั �วประเทศ โดยบรษิทัฯ จะ
พจิารณารบัต่อเมื�อเหน็ว่า เป็นผลติภณัฑท์ี�สอดคลอ้งกบัทศิทางของบรษิทัฯ และมโีอกาสการขายที�
เป็นไปได ้

2. หนังสือและสินค้าอื;น ที;ซีเอด็บุค๊เซน็เตอรร์บัมาจาํหน่าย   ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอรร์บัสนิคา้มาจาก 2 
ทางใหญ่ คอื มาจากสายงานรบัจดัจาํหน่ายของบรษิทัฯ และอกีทางหนึ�งซึ�งสว่นใหญ่เป็นการรบัสนิคา้
จากสาํนกัพมิพแ์ละผูจ้ดัจาํหน่ายรายอื�น เขา้มาขายในสาขา โดยมแีผนกการตลาดของสายงาน 
ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอรเ์ป็นผูพ้จิารณาคดัเลอืกนําเขา้มาจาํหน่าย 

 

ความสมัพนัธแ์ละผลกระทบ หากสญูเสียผูจ้าํหน่ายสินค้า  สาํหรบัมลูค่าสนิคา้ที�ซืRอมาเพื�อขาย จากผู้
จดัจาํหน่ายแต่ละราย มมีลูค่าไมเ่กนิ 30% ของตน้ทุนขายทั Rงหมด โดยมสีดัสว่นมลูค่าสนิคา้ที�ซืRอมาจาํหน่ายจากคู่
คา้รายใหญ่ 10 รายแรกต่อตน้ทนุขายรวม 3 ปียอ้นหลงัมดีงันีR 

(หน่วย : ลา้นบาท)

รายการ 
ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2557 

มลูค่า % มลูค่า % มลูค่า % 
มลูค่าสนิคา้ที�ซืRอมาเพื�อจาํหน่าย 
จากคู่คา้รายใหญ่ 10 รายการแรก 

927.43 35.99 1,082.43 39.89 1,356.37 44.93 

ตน้ทุนขายรวม 2,577.01 100 2,713.43 100 3,018.63 100 

ในปี พ.ศ. 2559 ถอืว่าไม่มรีายใดมนํีRาหนกัมากนกัจนมผีลกระทบรุนแรงต่อบรษิทัฯ  นอกจากนั Rนบรษิทัฯ 
ไม่มคีวามสมัพนัธใ์ดๆ กบัผูจ้าํหน่ายดงักล่าว และไม่มภีาระผกูพนัที�จะตอ้งซืRอในอนาคต 
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สินค้าที;บริษทัฯ ผลิตเอง หนงัสอืและวารสารที�บรษิทัฯ เป็นผูผ้ลติเอง มสีายงานผลติหนงัสอื และสาย
งานวารสารของบรษิทัฯ เป็นผูร้บัผดิชอบในการกาํหนดทศิทาง และคดัเลอืกตน้ฉบบัที�จะนํามาผลติจนกระทั �งถงึ
ขั Rนตอนการผลติออกมาเป็นรปูเล่ม เพื�อสง่ใหส้ายงานจดัจาํหน่ายของบรษิทัฯ นําไปวางตลาด 

อตัราการใช้กาํลงัการผลิต เนื�องจากบรษิทัฯ ไม่มโีรงพมิพเ์อง ดงันั Rนการผลติหนงัสอืและวารสารจะมี
หน่วยงานภายในรบัผดิชอบดแูลการผลติครบวงจร และกระจายงานพมิพไ์ปตามโรงพมิพต่์างๆ ใหเ้หมาะสมกบั
กาํหนดการผลติ ดงันั Rน อตัราการผลติจรงิ จงึสามารถเพิ�มหรอืลดได ้โดยไม่เกดิอตัราสญูเปล่าใดๆ 

วตัถดิุบและผูจ้าํหน่ายวตัถดิุบ กระดาษเป็นวตัถุดบิหลกัที�สาํคญัของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ ซืRอวตัถุดบิ
จากผูจ้าํหน่ายในประเทศทั Rงจาํนวน กระดาษที�ใชใ้นการผลติหนงัสอืและวารสาร สว่นมากจะเป็นกระดาษปอนด ์
กระดาษปรู๊ฟ กระดาษอารต์ และกระดาษอารต์การด์ 

ความสมัพนัธแ์ละผลกระทบ หากสญูเสียผูจ้าํหน่ายวตัถดิุบ สาํหรบัมลูค่าการสั �งซืRอกระดาษบรษิทัฯ 
ไม่มคีวามสมัพนัธใ์ดๆ กบัผูจ้าํหน่ายดงักล่าว และบรษิทัฯ ไมม่ภีาระผกูพนัที�จะตอ้งซืRอในอนาคต ในกรณีที�บรษิทัฯ 
เหล่านีRไม่สามารถจดัหากระดาษใหไ้ด ้บรษิทัฯ สามารถซืRอจากผูจ้าํหน่ายรายอื�นๆ ได ้ โดยบรษิทัฯ มยีอดซืRอ
วตัถุดบิ จากคู่คา้ รวมคดิเป็น 23.96% ของตน้ทุนผลติ หรอืคดิเป็น 1.28% ของตน้ทุนขายทั Rงหมดของบรษิทัฯ ใน
ปี พ.ศ. 2559 ซึ�งถอืว่าไม่มรีายใดมนํีRาหนกัมากจนมผีลกระทบรุนแรง 

ขั jนตอนและเทคโนโลยีการผลิต ขั Rนตอนการผลติหนงัสอืใหม ่เริ�มตน้จากกองบรรณาธกิารจะประชุม
เพื�อวางแผนและพจิารณาสรรหาตน้ฉบบั ตน้ฉบบันีRอาจไดม้าจากผูเ้ขยีนเสนอตน้ฉบบัมาใหพ้จิารณา หรอืจากการ
ที�บรษิทัฯ จดัหาผูท้ี�เหมาะสมมาเขยีนหรอืแปล ตามแนวทางที�บรษิทัฯ กาํหนด จากนั Rนกองบรรณาธกิารจะ
พจิารณาแนวเนืRอหา ความถูกตอ้ง และความน่าอ่าน ซึ�งรวมถงึการสง่ไปใหท้ี�ปรกึษาเฉพาะสาขาของบรษิทัฯ ที�มี
ความรูแ้ละสนใจในกลุ่มเนืRอหานั Rนๆ ใหค้วามเหน็ต่างๆ ในเชงิการตลาดเพื�อพจิารณาว่าจะรบัมาผลติหรอืไม ่เมื�อ
ผ่านการพจิารณาแลว้จงึจะปรบัปรุงเนืRอหาและรปูแบบใหเ้หมาะสมยิ�งขึRนต่อไป และจงึจะทาํสญัญาการใชล้ขิสทิธิ �
กบัผูเ้ขยีน ผูแ้ปล หรอืสาํนกัพมิพใ์นต่างประเทศ 

ขณะเดยีวกนัพนกังานศลิป์จะเริ�มออกแบบรปูเล่ม เมื�อตน้ฉบบัไดร้บัการปรบัปรุงเรยีบรอ้ยแลว้ กถ็งึขั Rน
การจดัทาํอารต์เวริก์ดว้ยคอมพวิเตอร ์อารต์เวริก์ที�จดัเสรจ็แลว้จะไดร้บัการตรวจทานซํRา และแกไ้ขจนเนืRอหาและ
องคป์ระกอบศลิป์สมบรูณ์ ในกรณีที�เป็นหนงัสอืเล่ม จะมขี ั Rนตอนเพิ�มขึRน คอื การตั Rงชื�อหนงัสอื การกาํหนดราคา 
รวมถงึการตลาดต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 

การจดัทาํวารสาร มขี ั Rนตอนการทาํงานคลา้ยกบัทาํหนงัสอืเล่ม คอื มกีองบรรณาธกิารรบัผดิชอบตั Rงแต่
ดา้นทศิทางการตลาด ไปจนจบขั Rนตอนการผลติ 

สาํหรบัเทคโนโลยทีี�ใชใ้นการทาํตน้ฉบบัหนงัสอืและวารสาร  บรษิทัฯ ใชอุ้ปกรณ์หลกั คอื คอมพวิเตอร ์
PC และแมคอนิทอช รวมถงึอุปกรณ์อื�นที�เกี�ยวขอ้ง โดยอุปกรณ์คอมพวิเตอรเ์หล่านีR มแีนวโน้มวา่ประสทิธภิาพ
สงูขึRนแต่ราคาถูกลง นอกจากนีRบุคลากรที�อยู่ในกองบรรณาธกิาร ลว้นเป็นผูม้คีวามเชี�ยวชาญเฉพาะดา้นในการ
ผลติตน้ฉบบั สาํหรบัการเขยีนเรื�องและบทความ มาจากทั Rงบุคลากรในกองบรรณาธกิารและนกัเขยีนทั �วไป  เมื�อ
ผลติตน้ฉบบัเรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัฯ จะว่าจา้งโรงพมิพ ์โดยบรษิทัฯ เป็นผูส้ ั �งซืRอกระดาษเอง และกาํหนดใหผู้ข้าย
กระดาษสง่กระดาษไปยงัโรงพมิพโ์ดยตรง ตามกาํหนดเวลาที�ตอ้งการใช ้เพื�อจดัพมิพต์น้ฉบบัดงักล่าวเป็นหนงัสอื
หรอืวารสาร เพื�อจดัจาํหน่ายต่อไป 
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ความสามารถ ความจาํเป็น และค่าใช้จา่ยในการปรบัเครื;องจกัรให้แข่งขนัได้ เนื�องจากบรษิทัฯ ไม่
มโีรงพมิพ ์จงึไมม่กีารลงทุนในเครื�องจกัรและอุปกรณ์การพมิพท์ั Rงหลาย ดงันั Rนบรษิทัฯ จงึไมม่คีวามจาํเป็นตอ้ง
พฒันาเครื�องจกัรและอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านั Rนดว้ยตนเอง และดว้ยสภาพการแขง่ขนัของธุรกจิโรงพมิพ ์จงึทาํให้
บรษิทัฯ มคีวามสามารถในการต่อรอง และเลอืกสรรโรงพมิพท์ี�เหมาะสมไดต้ลอดเวลา 

ผลกระทบต่อสิ;งแวดล้อม สายงานการผลติหลกัของบรษิทัฯ เป็นกองบรรณาธกิาร ดงันั Rนกระบวนการ
ผลติจะเป็นการจดัทาํตน้ฉบบัและประสานงานอยู่ภายในสาํนกังานของบรษิทัฯ จงึไม่สรา้งมลภาวะที�มผีลกระทบต่อ
สิ�งแวดลอ้ม และไม่ไดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคุมของหน่วยงานรฐัใดๆ 

2.4  งานที;ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

- ไม่ม ี- 
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3. ปัจจยัความเสี�ยง 

คณะกรรมการของ บรษิทั ซเีอด็ยเูคชั �น จาํกดั (มหาชน) ตระหนกัดถีงึความรบัผดิชอบในการดแูลใหม้กีาร
กาํกบักจิการที�ด ีเพื�อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ โดยจดัใหม้กีารบรหิารจดัการความเสี�ยงใน
ธุรกจิที�ดาํเนินการปจัจบุนัอย่างเป็นระบบและต่อเนื�อง ทาํใหป้จัจยัความเสี�ยงในดา้นต่างๆ ไดร้บัการควบคุมใหอ้ยู่
ในระดบัที�ยอมรบัได ้อาท ิความเสี�ยงทางดา้นการดาํเนินงาน ความเสี�ยงทางดา้นธุรกจิ ความเสี�ยงทางดา้นการเงนิ 
ความเสี�ยงทางดา้นการผลติ เป็นตน้ 

คณะกรรมการของบรษิทัฯ จงึไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูก้าํกบัดแูลการบรหิารความ
เสี�ยง  ซึ�งไดม้กีารจดัตั <งคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงระดบัจดัการ ประกอบดว้ยผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ 
และใหร้ายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อใหม้คีวามมั �นใจวา่ มกีารบรหิารจดัการความเสี�ยงของบรษิทัฯ 
อย่างเพยีงพอ อย่างไรกต็าม ยงัมปีจัจยัเสี�ยงที�อาจเกดิขึ<น และมผีลกระทบต่อบรษิทัฯ และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ที�
ควรพจิารณา ดงันี< 

3.1  ความเสี�ยงทางด้านการดาํเนินงาน 

• ความเสี�ยงจากข้อขดัข้องของสถานที�ดาํเนินงานที�สาํคญั 

o ศนูยก์ระจายสินค้าและคลงัสินค้า  สนิคา้สว่นใหญ่ที�จาํหน่ายในรา้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์และ
สนิคา้ที�บรษิทัฯ รบัจดัจาํหน่ายไปใหร้า้นหนงัสอือื�น ถูกสง่จากคลงัสนิคา้ของบรษิทัฯ  ดงันั <น
คลงัสนิคา้จงึเป็นปจัจยัหนึ�งที�มคีวามสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ  ทั <งนี< ในปี 2555 
ทางบรษิทัฯ ไดเ้ริ�มก่อสรา้งศนูยก์ระจายสนิคา้และคลงัสนิคา้แหง่ใหม่ และเปิดใชอ้ย่างเป็น
ทางการในปี 2557 เพื�อลดความเสี�ยงจากการเช่าคลงัสนิคา้ 

o อาคารเรียนของโรงเรียนเพลินพฒันา ถอืเป็นปจัจยัสาํคญัในการดาํเนินงานของบรษิทัย่อย 

ทั <งนี<กรณีมคีวามเสยีหายที�เกดิกบัศนูยก์ระจายสนิคา้และคลงัสนิคา้ของบรษิทัฯ หรอือาคารเรยีน
ของโรงเรยีนเพลนิพฒันา ทั <งจากภยัธรรมชาต ิอุบตัเิหตุ หรอืจากเหตุอื�นๆ ที�ไม่สามารถควบคุมได ้ย่อมมี
ผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

แต่อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไดท้าํประกนัความเสยีหายของทรพัยส์นิและสนิคา้ของ
บรษิทัฯ ไวอ้ย่างครอบคลุม และมกีารปรบัเปลี�ยนวงเงนิประกนัภยัใหส้อดคลอ้งกบัมลูค่าของทรพัยส์นิอย่าง
สมํ�าเสมอ รวมถงึกาํหนดใหม้มีาตรการการรกัษาความปลอดภยั เพื�อลดความเสี�ยงที�คาดไม่ถงึเกี�ยวกบัภยั
ต่างๆ ที�อาจเกดิขึ<นกบัคลงัสนิคา้ และอาคารเรยีน 

นอกจากนั <น บรษิทัฯ พฒันาระบบการทาํงานสาํรอง เพื�อใหส้ามารถทาํงานทดแทนไดใ้นกรณีที�
ระบบของคลงัสนิคา้เกดิการขดัขอ้งใดๆ  รวมทั <งความพรอ้มในการเปิดคลงัสนิคา้ชั �วคราว เพื�อทาํหน้าที�รบั
สนิคา้จากสาํนกัพมิพแ์ละผูจ้ดัจาํหน่าย สง่ผ่านไปยงัสาขาทั �วประเทศได ้

• ความเสี�ยงทางด้านอคัคีภยั อทุกภยั และภยัทางธรรมชาติอื�น  ในธุรกจิดา้นสื�อและ
สิ�งพมิพ ์ทรพัยส์นิและสนิคา้ของบรษิทัฯ อาจเสยีหายหรอืชาํรุดไดโ้ดยง่าย จากเหตุภยัในดา้นต่างๆ ซึ�งอาจ
สง่ผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบรษิทัฯ  อย่างไรกต็าม แมว้่าบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จะไดท้าํ
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ประกนัภยัไวอ้ย่างครอบคลุม แต่บรษิทัฯ กย็งัไดต้ระหนกัถงึความสาํคญัของเหตุดงักล่าวอยู่เสมอ จงึไดม้ี
การปรบัปรุงมาตรการป้องกนัภยัต่างๆ ไวอ้ย่างต่อเนื�อง 

ความเสี�ยงดา้นอคัคภียั  ศนูยก์ระจายสนิคา้และคลงัสนิคา้แห่งใหม่ไดต้ดิตั <งระบบแจง้เตอืน
สญัญาณเพลงิไหมอ้ตัโนมตั ิ(Fire Alarm) และระบบดบัเพลงิอตัโนมตั ิ(Sprinkler) บนหลงัคาของอาคาร
เกบ็สนิคา้ และตดิตั <งเพิ�มระหว่างชั <นวางสนิคา้ เพื�อลดความเสี�ยงดา้นอคัคภียั ไม่ใหเ้กดิการลุกลาม เป็น
การควบคุมเพลงิใหอ้ยู่ในขอบเขตจาํกดั  นอกจากนี<บรษิทัฯ ไดจ้ดัอบรมการใชอุ้ปกรณ์ดบัเพลงิใหแ้ก่
พนกังาน พรอ้มจดัทาํคูม่อืแผนป้องกนัและระงบัอคัคภียั โดยไดร้ะบุถงึขั <นตอนการปฏบิตังิาน บทบาท
หน้าที�ของบุคคล และทมีงาน เพื�อใหส้ามารถปฏบิตังิานไดท้นัทว่งท ี

ความเสี�ยงดา้นระบบไฟฟ้า ศนูยก์ระจายสนิคา้แห่งใหม่ มกีารตรวจสภาพและปรบัปรุงอุปกรณ์
ไฟฟ้าใหพ้รอ้มใชง้านอย่างสมํ�าเสมอ และตดิตั <งระบบป้องกนัฟ้าผ่า เพื�อเป็นการป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุ
จากไฟฟ้าลดัวงจร  อกีทั <งไดจ้ดัเตรยีมระบบไฟสาํรองในกรณีที�เกดิเหตุขดัขอ้งดา้นพลงังาน เพื�อลดความ
เสี�ยงดา้นการหยุดการดาํเนินงาน  

ความเสี�ยงดา้นอุทกภยั บรษิทัฯ ไดอ้อกแบบศนูยก์ระจายสนิคา้แห่งใหม่ ใหม้คีวามสงูของอาคาร
มากกว่าระดบัถนนบางนา-ตราด ถงึ 2.35 เมตร ซึ�งหากเกดิอุทกภยัขึ<นจะลดความเสี�ยงของมลูค่าความ
เสยีหายลงอย่างมาก 

• ความเสี�ยงเกี�ยวกบัสินค้าสญูหาย  ในฐานะที�บรษิทัฯ ดาํเนินธุรกจิคา้ปลกีรา้นหนงัสอืที�มี
จาํนวนสาขากวา่สี�รอ้ยสาขาทั �วประเทศ จงึประสบปญัหาสนิคา้สญูหายทั <งจากการถูกขโมยหนงัสอื และ
สาเหตุอื�นๆ  เช่นเดยีวกบัธุรกจิคา้ปลกีโดยทั �วไป 

บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความสาํคญัในการป้องกนัและดแูลปญัหาสนิคา้สญูหาย จงึไดด้าํเนินการ
ทยอยตดิตั <งระบบกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV)  มาตั <งแต่ปลายไตรมาส 4 ของปี พ.ศ. 2549 เป็นตน้มา 
และจดัตั <ง แผนกป้องกนัการสญูเสยี (Loss Prevention Department หรอื LPD) ขึ<นเพื�อกาํหนดมาตรการ
ต่างๆ และดาํเนินการเพื�อลดสนิคา้สญูหายเป็นการเฉพาะ สง่ผลใหม้ลูค่าสนิคา้สญูหายที�สาขาจากเดมิ
ประมาณ 1.59% ในปี พ.ศ. 2549 ลดลงมาเหลอืเพยีงประมาณ 0.33%, 0.31% และ 0.30% ของยอดขาย
สาขาในปี พ.ศ. 2557,  2558 และ 2559 ตามลาํดบั นอกจากนี<บรษิทัฯ ยงัมมีาตรการตดิตั <งเสากนัขโมยใน
สาขาที�มคีวามเสี�ยงจากกลุ่มมจิฉาชพีจาํนวนหนึ�งควบคู่กบัการใชก้ลอ้ง CCTV รวมถงึการกาํหนดใหม้ี
ข ั <นตอนการสุม่ตรวจนบัสนิคา้ในกลุ่มหนงัสอืขายดอีย่างเป็นประจาํทุกเดอืน 

• ความเสี�ยงจากความผิดพลาด หรือขดัข้องของระบบคอมพิวเตอร ์และระบบข้อมูล
สารสนเทศ   บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไดต้ดิตั <งระบบคอมพวิเตอรแ์ละระบบสารสนเทศต่างๆ ในระบบงานของ  
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย โดยครอบคลุม เช่น ระบบการขายหน้ารา้น ระบบบรหิารคลงัสนิคา้ ระบบจดัซื<อ ระบบ
บญัชกีารเงนิ เป็นตน้  ซึ�งระบบคอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศ ถอืเป็นปจัจยัสาํคญัที�ช่วยผลกัดนัใหบ้รษิทัฯ และ
บรษิทัย่อย สามารถดาํเนินธุรกจิไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  ดงันั <น ความผดิพลาดหรอืขดัขอ้งของระบบ
คอมพวิเตอรแ์ละระบบขอ้มลูสารสนเทศ จงึอาจมผีลกระทบต่อการบรหิารจดัการได ้

ดงันั <น เพื�อลดผลกระทบจากความผดิพลาด หรอืขดัขอ้งของระบบคอมพวิเตอรแ์ละระบบขอ้มลู
สารสนเทศทั <งที�สาขา คลงัสนิคา้ สาํนกังานใหญ่ และบรษิทัย่อย  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จงึไดจ้ดัใหม้ี
ระบบป้องกนั และสาํรองขอ้มลูตามมาตรฐานซึ�งเป็นที�ยอมรบัโดยทั �วไป ตลอดจนเตรยีมแผนการป้องกนั
ภยัต่างๆ และแผนสาํรอง รวมถงึการฝึกซอ้มแผนป้องกนัอย่างสมํ�าเสมอ 
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นอกจากนั <น บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไดพ้ฒันาระบบทั <งหมดใหม้ศีกัยภาพในการทาํงานทดแทน
ไดท้นัท ี(High Availability) ซึ�งเป็นระบบที�มขีดีความสามารถในการรองรบัปรมิาณรายการซื<อขาย 
(Transaction) ที�มากขึ<น  ครอบคลุมถงึ ระบบการป้องกนัไวรสั และรองรบัปรมิาณการเขา้เยี�ยมชมเวบ็ไซต์
มากขึ<น  อย่างไรกต็าม พฒันาการทางเทคโนโลยมีกีารเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเรว็ สง่ผลใหบ้รษิทัฯ ตอ้ง
พฒันาระบบเครอืขา่ยทั <งหมดอย่างต่อเนื�อง เพื�อใหม้เีสถยีรภาพ และสามารถรองรบัการขยายตวัของธุรกจิ
ใหม่ได ้ โดยในปี 2555 บรษิทัฯ ทาํการเปลี�ยนระบบเครอืขา่ยเชื�อมโยงจาก MPLS (128/128kbps) 
(Multiprotocol Label Switching) เป็น ระบบ ADSL (1024/512kbps) (Asymmetric Digital Subscriber 
Line) ทาํใหป้ระสทิธภิาพในการเชื�อมต่อดขีึ<นมาก 

• ความเสี�ยงเกี�ยวกบัภาวะการขาดแคลนบคุลากรที�เชี�ยวชาญเฉพาะด้าน  บุคลากรที�มี
ความเชี�ยวชาญและมคีวามสามารถเฉพาะดา้น นบัเป็นทรพัยากรที�สาํคญัที�สดุต่อบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
ไม่ว่าจะเป็นเรื�องของการผลติหนงัสอืและวารสารเชงิวชิาการต่างๆ หรอืการสรรหาครชูาํนาญการพเิศษ ที�มี
ศกัยภาพในการถ่ายทอดองคค์วามรูใ้หก้บันกัเรยีน และการสรา้งสรรคผ์ลงานอื�น ในธุรกจิที�บรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อย ดาํเนินงาน ซึ�งสว่นใหญ่ลว้นแลว้แต่เป็นธุรกจิบุกเบกิ 

แมว้่าที�ผ่านมาบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จะตอ้งเผชญิกบัภาวะวกิฤตทางเศรษฐกจิ ผนวกกบัปญัหา
ราคานํ<ามนัที�ปรบัราคาสงูขึ<น และภาวะเงนิเฟ้อที�ปรบัค่าสงูขึ<นอยา่งต่อเนื�อง สง่ผลใหพ้นกังานทุกคนตอ้ง
ประสบกบัปญัหาค่าครองชพีที�เพิ�มมากขึ<น โดยเฉพาะอย่างยิ�งค่าอาหาร และค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง 

จากปญัหาดงักล่าวขา้งตน้ ทางผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไดเ้ลง็เหน็ถงึ
ความสาํคญัในการรกัษาบคุลากรขององคก์รใหด้าํรงอยูคู่่กบัองคก์รตลอดไป จงึไดร่้วมประชุมเพื�อหา
มาตรการในการใหค้วามชว่ยเหลอืพนกังาน เพื�อไม่ใหพ้นกังานไดร้บัผลกระทบที�รุนแรงมากเกนิไปจาก
อตัราเงนิเฟ้อที�ปรบัตวัสงูขึ<นอยา่งต่อเนื�อง และใหส้ามารถปฏบิตังิานกบับรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไดอ้ย่างมี
ความสขุเช่นเดมิ โดยบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จดัใหม้กีารทบทวนการปรบัโครงสรา้งอตัราค่าตอบแทน
สาํหรบัพนกังานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย โดยจดัใหม้ ีค่าครองชพี และค่าเบี<ยเลี<ยง การตรวจสขุภาพ
ประจาํปี การประกนัสขุภาพ การประกนัอุบตัเิหตุ และวงเงนิคุม้ครองที�เกี�ยวขอ้งใหเ้พยีงพอ เพื�อสรา้ง
เสถยีรภาพ และความมั �นคงใหแ้ก่พนกังาน และครอบครวัมากขึ<น เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระใหก้บั
พนกังาน เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัภาวะค่าครองชพีที�เพิ�มสงูขึ<น และสามารถแขง่ขนัในตลาดแรงงานได ้

นอกจากนั <น บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ยงัมุ่งมั �นที�จะสรรหาพนกังานที�มศีกัยภาพมารองรบัการ
เตบิโตในอนาคต พฒันาความรูเ้ชงิวชิาการและพฒันาจติใจใหก้บับุคลากรและทมีงานอย่างต่อเนื�อง และ
สรา้งโอกาสในการเจรญิเตบิโตในหน้าที�การงานของพนกังานที�ตอ้งการเตบิโตไปพรอ้มกบับรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อย รวมทั <งมกีารพฒันาวฒันธรรมองคก์รขึ<นมา เพื�อพฒันาศกัยภาพของพนกังานใหด้ขีึ<น ทาํงานได้
อย่างมคีวามสขุมากขึ<น 

• ความเสี�ยงจากการเช่าที�ดินเพื�อใช้ดาํเนินงานของบริษทัย่อย  ปจัจุบนับรษิทัย่อย ซึ�ง
ประกอบกจิการโรงเรยีนเพลนิพฒันา ตั <งอยู่บนถนนพุทธมณฑลสาย 2 ในพื<นที�กว่า 20 ไร่ โดยเช่าที�ดนิ
จากผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อย รวม 2 สญัญา มลูค่า 10 ลา้นบาท และมรีะยะเวลาเช่า 30 ปี เพื�อใชป้ระกอบ
ธุรกจิสถานศกึษา โดยมขีอ้ตกลงว่าในระหว่างที�สญัญานี<มผีลบงัคบั ผูใ้หเ้ช่าสญัญาว่าจะไม่ขายที�ดนิที�เช่า
ใหแ้ก่บุคคลใดๆ โดยไม่ไดร้บัความยนิยอมจากบรษิทัย่อย และหากผูใ้หเ้ช่ามคีวามจาํเป็นอย่างถงึที�สดุอนัมิ
อาจหาทางอื�นได ้ผูใ้หเ้ช่าสญัญาว่าจะเสนอขายใหแ้ก่บรษิทัย่อยก่อนในราคาเช่นเดยีวกบัที�เสนอขายแก่
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บุคคลภายนอก และหากบรษิทัย่อยไมต่อบรบัขอ้เสนอภายใน 60 วนั นบัแต่วนัที�ไดร้บัคาํเสนอกใ็หผู้ใ้หเ้ช่า
ตกลงขายใหแ้ก่บุคคลภายนอกได ้ อย่างไรกต็ามบรษิทัย่อย อยูใ่นระหว่างการพจิารณา เพื�อกาํหนด
เงื�อนไขสญัญาที�เหมาะสมในการทาํสญัญาเช่าเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัที�ดนิดงักล่าว เพื�อลดความเสี�ยงที�อาจจะ
เกดิขึ<น 

• ความเสี�ยงจากข้อมลูสญูหายของโปรแกรมและไลบรารี�ต่างๆ (Source codes & 
Libraries) ในโปรเจคต่างๆ ของบริษทัย่อย บรษิทั เบสแลบ็ จาํกดั ซึ�งเป็นบรษิทัย่อย ดาํเนินธุรกจิ
ใหค้าํปรกึษาการพฒันา การออกแบบ และการจาํหน่ายซอฟตแ์วร ์และฮารด์แวรท์ี�พฒันาขึ<นเอง มกีารใช้
ระบบบรหิารจดัการเวอรช์ั �นของรหสัโปรแกรม (Version Control System หรอื VCS) ในการจดัเกบ็รหสั
โปรแกรม (source code) และเวอรช์ั �น (version) ต่างๆ โดยในที�นี<ไดเ้ลอืกใชบ้รกิาร Private Repository 
ของ Github.com ซึ�งเป็น VCS ที�ไดร้บัความนิยมมากในปจัจุบนั สามารถรองรบัการทาํงานเป็นทมี และมี
เครื�องมอืสาํหรบัตดิตามความกา้วหน้าของปญัหาต่างๆ 

3.2  ความเสี�ยงทางด้านธรุกิจ 

• ความเสี�ยงในเรื�องผลิตภณัฑล้์าสมยั ชาํรดุ หรือถกูสื�ออื�นทดแทน และพฤติกรรม
การอ่านหนังสือที�เปลี�ยนไป  ผูบ้ริโภคใช้เวลากบัสื�อสงัคมออนไลน์มากขึJน  ในปจัจุบนัธุรกจิหนงัสอื
มกีารเตบิโตมากขึ<นเรื�อยๆ มปีรมิาณหนงัสอืออกใหมม่ากขึ<น สง่ผลใหม้กีารแยง่ชงิพื<นที�วางขายที�มอียู่
อย่างจาํกดั จงึทาํใหอ้ตัราการคนืหนงัสอืเพิ�มสงูขึ<น และหนงัสอืที�รบัคนืกลายเป็นสนิคา้ที�หาช่องทาง
จาํหน่ายไดย้ากขึ<น และสว่นที�ชาํรุดมสีดัสว่นมากขึ<น บรษิทัฯ จงึกาํหนดแนวทางการสั �งซื<อสนิคา้ที�ลกูคา้มี
ความตอ้งการ และกาํหนดวงเงนิอนุมตัใินการสั �งซื<อที�เหมาะสม รวมถงึกาํหนดใหม้กีารผลกัดนัการจดั
จาํหน่ายสนิคา้ลา้สมยั และชาํรุด โดยการจดัโปรโมชั �นในราคาพเิศษ เพื�อใหส้อดรบักบัสภาพการณ์ในภาวะ
ปจัจบุนั นอกจากนั <นเทคโนโลยทีางดา้นคอมพวิเตอรไ์ดร้บัการพฒันาอย่างรวดเรว็ จงึทาํใหห้นงัสอืในกลุ่ม
คอมพวิเตอร ์ซึ�งบรษิทัฯ เป็นผูนํ้าตลาดดว้ยรายหนึ�ง มอีายุการขายสั <นลงกว่าเดมิ และเริ�มมกีารใชส้ื�อ
อเิลก็ทรอนิกสเ์ขา้มาแทนที�หนงัสอืบางประเภทและการใชง้านบางรปูแบบ บรษิทัฯ จงึปรบัทศิทางโดยเน้น
การเลอืกผลติหนงัสอืที�มอีายยุาวและขายด ีเป็นสดัสว่นมากขึ<น แต่ยงัคงผลติหนงัสอืคอมพวิเตอรแ์ละ
หนงัสอืคู่มอืประกอบการเรยีนรูอุ้ปกรณ์หรอืสิ�งประดษิฐรุ่์นใหม่ๆ  โดยเลอืกผลติเฉพาะสนิคา้ที�ไดร้บัความ
นิยมสงูสดุในตลาดเท่านั <น นอกจากนี<บรษิทัฯ ยงัผลกัดนัใหม้ชี่องทางการระบายสนิคา้ที�มอีตัราการ
หมุนเวยีนชา้ รวมทั <งไดจ้ดัทาํเวบ็ไซตช์ื�อ www.se-ed.com และ m.se-ed.com เพื�อใหผู้ท้ี�สนใจไดท้ราบ
ขา่วสารหนงัสอืออกใหม ่และหนงัสอืที�อยู่ในกระแสความนิยมในช่วงเวลาต่างๆ ไดร้วดเรว็ขึ<น  นอกจากนี<
ยงัไดพ้ฒันา SE-ED Application และ “SE-ED Currents” สาํหรบัใชง้านบน smartphone หรอื tablet 
เพื�อใหท้นัต่อพฤตกิรรมการบรโิภคที�เปลี�ยนแปลงไปในปจัจบุนั 

แมส้ื�ออเิลก็ทรอนิกสจ์ะไดร้บัการพฒันาอย่างรวดเรว็ และมกีระแสการบุกตลาดของ e-book และ  
e-book Reader แต่บรษิทัฯ คาดว่ายงัตอ้งใชเ้วลาพอสมควรที�จะเปลี�ยนพฤตกิรรมคนไทยสว่นใหญ่ที�ยงัไม่
คุน้เคยการอ่านหนงัสอืผ่านสื�ออเิลก็ทรอนิกส ์จนเริ�มมนํี<าหนกัที�กระทบต่อธุรกจิหนงัสอือย่างมนียัสาํคญั ซึ�งเมื�อ
ถงึเวลาดงักล่าว  บรษิทัฯ กม็ั �นใจว่าจะสามารถปรบัตวัรบักบักระแสดงักล่าวไดท้นัทว่งท ีเนื�องจากไดเ้ตรยีม
โครงสรา้งพื<นฐานไวร้องรบัแลว้ระดบัหนึ�ง  โดยในปี 2555 บรษิทัฯ ไดเ้ริ�มจาํหน่าย e-book และไดพ้ฒันาระบบ
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คอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งอย่างต่อเนื�อง เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพและความเชื�อมั �นในระบบการ
รกัษาความปลอดภยัในขอ้มลูของการจาํหน่าย 

• ความเสี�ยงทางด้านช่องทางการจาํหน่าย   เนื�องจากปจัจุบนัมกีารเปลี�ยนแปลงทาง
เทคโนโลยอีย่างรวดเรว็ มกีารแขง่ขนัในธุรกจิคา้ปลกี มกีารแขง่ขนัในการสรา้งทางเลอืกใหก้บัผูบ้รโิภค ทาํ
ใหพ้ฤตกิรรมผูบ้รโิภคมกีารเปลี�ยนแปลงตลอดเวลา  บรษิทัฯ จงึตอ้งทาํใหแ้น่ใจไดว้่า ช่องทางการจาํหน่าย
ของบรษิทัฯ ที�มอียูจ่ะยงัคงเหมาะสมที�จะรองรบัพฤตกิรรม และความตอ้งการของลกูคา้ไดต้ลอดเวลา และ
มากเพยีงพอ รวมถงึมกีารพฒันาช่องทางการจาํหน่ายรองรบัการเปลี�ยนแปลงเหล่านี<ไดท้นัเวลา 

ที�ผ่านมา บรษิทัฯ จงึไดก้ระจายความเสี�ยงทางดา้นช่องทางการจาํหน่ายออกไปหลายทาง โดยการเปิด
รา้นหนงัสอืของตนเองในชื�อ “ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร”์  และเครอืขา่ย ตามศนูยก์ารคา้ชั <นนํา ซเูปอรเ์ซน็เตอร ์
ศนูยก์ารคา้ทอ้งถิ�น ศนูยค์อมพวิเตอร ์สถาบนัการศกึษาระดบัมหาวทิยาลยั ทั <งในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั 
จนกระทั �งมรีายไดป้ระมาณ 79% ของรายไดร้วมของบรษิทัฯ ในปี พ.ศ. 2559 

ในการเปิดรา้นหนงัสอืของตนเองนั <น นอกจากบรษิทัฯ มนีโยบายปรบัปรุงสาขาใหม้คีวามเหมาะสมกบั
การใหบ้รกิารในแต่ละทาํเลเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม เพื�อใหม้ศีกัยภาพในการแขง่ขนัไดต้ลอด 
เวลาแลว้ บรษิทัฯ ยงัไดก้ระจายความเสี�ยงโดยการที�มไิดผ้กูมดั หรอืเปิดทาํการเฉพาะศนูยก์ารคา้ใดศนูยก์ารคา้
หนึ�ง แต่เปิดกระจายอยู่หลายกลุ่มผูป้ระกอบการ โดยสาขาที�มพีื<นที�ขนาดใหญ่สว่นหนึ�งไดท้าํสญัญาเช่าระยะยาว 
หรอืเซง้พื<นที� เพื�อใหม้เีสถยีรภาพเรื�องพื<นที�ขายในระดบัหนึ�ง ดงันั <น หากปีใดศนูยก์ารคา้หรอืซเูปอรเ์ซน็เตอร์
รายใดประสบปญัหา หรอือยู่ในภาวะใดๆ ที�ไม่สามารถเปิดดาํเนินการต่อได ้หรอืมนีโยบายต่อผูเ้ช่าเปลี�ยนแปลง
ไปจากเดมิ รายไดข้องบรษิทัฯ กจ็ะไดร้บัผลกระทบไมม่ากนกั 

บรษิทัฯ ยงัไดป้ระกนัความเสยีหายของทรพัยส์นิและสนิคา้ในสาขาเหล่านั <น ไวอ้ยา่งครอบคลุม เพื�อลด
ความเสี�ยงที�คาดไมถ่งึเกี�ยวกบัภยัต่างๆ ที�อาจเกดิขึ<น 

นอกจากนั <น บรษิทัฯ ยงัพฒันาช่องทางการจาํหน่ายสนิคา้ผ่าน www.se-ed.com ซึ�งเป็นเวบ็ไซตข์อง
บรษิทัฯ ที�พฒันาขึ<นมารองรบัการซื<อขายหนงัสอืในระบบ e-commerce และอกีช่องทางหนึ�งคอื  
m.se-ed.com ซึ�งเป็นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ สาํหรบัการเขา้ถงึดว้ยอุปกรณ์สื�อสารเคลื�อนที�ชนิดต่างๆ เช่น 
smartphone หรอื tablet เพื�อใหล้กูคา้มทีางเลอืกในการซื<อสนิคา้ไดส้ะดวกขึ<น และหาสนิคา้ไดแ้ละหลากหลาย
มากขึ<น  คาดว่าช่องทางดงักล่าวจะเป็นช่องทางในการสรา้งรายไดใ้หก้บับรษิทัฯ ไดอ้ย่างมากในอนาคต จากการ
ที�มจีาํนวนผูใ้ชง้านอนิเทอรเ์น็ตเพิ�มสงูขึ<นอยา่งรวดเรว็ และรองรบัการเปลี�ยนแปลงลกัษณะการซื<อขายเป็น  
e-book มากขึ<นในอนาคตดว้ย 

• ความเสี�ยงจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัส่งผลกระทบต่อการเติบโตของอตุสาหกรรม
โฆษณา  ซึ�งอาจสง่ผลกระทบต่อรายไดร้วมของบรษิทัฯ เนื�องจากธุรกจิวารสารเชงิวชิาการที�บรษิทัฯ เป็น
ผูผ้ลติอยู่ จะมรีายไดจ้ากค่าโฆษณาเป็นหลกั อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ไดต้ระหนกัถงึผลกระทบดงักล่าว จงึมี
การพฒันาสิ�งพมิพใ์หม่ๆ ที�เน้นตลาดเฉพาะทางมากขึ<น  โดยในปี 2555 บรษิทัฯ ไดเ้ปิดใหบ้รกิารวารสารใน
รปูแบบดจิติอลแมก็กาซนี (Digital Magazine) ผ่านทางเวบ็ไซต ์www.se-edmag.com เป็นการขยายตลาด
ออกไปสูก่ลุ่มผูอ่้านใหม่ๆ ไดม้ากขึ<น เนื�องจากมคีวามสะดวกในการอ่านที�สามารถอ่านไดจ้ากทุกที�ทุกเวลา 
ผ่านทางอุปกรณ์ไอทแีละอุปกรณ์สื�อสารเคลื�อนที�ชนิดต่างๆ เป็นการเพิ�มโอกาสในการขายโฆษณาในวารสาร
ไดม้ากขึ<นตามไปดว้ย  นอกจากนี< บรษิทัฯ ยงัมนีโยบายในการทาํสญัญาลงโฆษณาล่วงหน้ากบัลกูคา้ใน
ระยะยาว และใชก้ลยุทธก์ารสง่เสรมิการขาย โดยเน้นใหม้กีารจดัโปรโมชั �นพเิศษในการดงึดดูลกูคา้ใหห้นั
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มาสนใจในการลงโฆษณากบับรษิทัฯ เช่น การทาํ Barter สนิคา้ แลกกบัค่าโฆษณา เพื�อขยายฐานลกูคา้
และสนบัสนุนการเตบิโตของธุรกจิ และลดผลกระทบของความเสี�ยงจากอุตสาหกรรมโฆษณาที�อาจจะชะลอ
ตวัลงในบางช่วง บรษิทัฯ ยงัหารายไดจ้ากกจิกรรมการจดัสมัมนา และหาสนิคา้ทางเทคโนโลยมีาจาํหน่าย 
เพื�อชดเชยรายไดท้ี�ขาดหายไป รวมทั <งการขายโฆษณาบนสื�อออนไลน์มากขึ<น บนเวบ็ไซต ์
www.thailandindustry.com และโฆษณาในวารสารฉบบัดจิติอล  

• ความเสี�ยงทางด้านการจาํหน่ายสินค้าที�ไม่ผ่านการอนุญาต และละเมิดลิขสิทธิU
หนังสือ  เนื�องจากสนิคา้บางอยา่ง เช่น CD และสิ�งพมิพ ์เป็นสนิคา้ที�มกีฎหมายที�เกี�ยวขอ้งควบคุม 
บางอย่างตอ้งขออนุญาตเพื�อจาํหน่ายก่อน และสว่นใหญ่มเีรื�องลขิสทิธิ {มาเกี�ยวขอ้ง ทาํใหก้ารผลติ และการ
รบัมาจาํหน่าย ทั <งการขายปลกี และการขายสง่ ของบรษิทัฯ ในสนิคา้เหล่านั <นตอ้งระมดัระวงัมากขึ<น เพื�อ
ไม่ใหผ้ดิกฎหมาย ไมไ่ปละเมดิลขิสทิธิ {ของผูอ้ื�น และไม่มขีอ้ขดัแยง้ที�จะนําไปสูก่ารถูกฟ้องรอ้ง และการ
ไดร้บัการต่อตา้นใดๆ 

เพื�อลดโอกาสความเสยีหายที�อาจจะเกดิขึ<นดงักล่าว บรษิทัฯ จงึไดร้ะบุในเงื�อนไขสญัญา ที�ผูเ้ขยีน หรอื
เจา้ของสนิคา้ จะตอ้งเป็นผูย้นืยนัว่าผลงานหรอืสนิคา้ของตน มไิดล้ะเมดิลขิสทิธิ {ผูห้นึ�งผูใ้ด และหากมปีญัหาการ
ละเมดิลขิสทิธิ {เกดิขึ<น จะยนิยอมรบัผดิชอบค่าเสยีหายทั <งหมดที�บรษิทัฯ ตอ้งจ่ายจากการละเมดิดงักล่าวดว้ย 

บรษิทัฯ มนีโยบายที�จะไม่สนบัสนุนผลติภณัฑท์ี�ละเมดิลขิสทิธิ {โดยเดด็ขาด พรอ้มทั <งไดจ้ดัอบรมเพื�อ
สง่เสรมิใหผู้เ้ขยีน และบคุคลทั �วไปเขา้ใจ และรบัทราบถงึกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งในการไม่ละเมดิลขิสทิธิ {  อย่างไรก็
ตาม ที�ผ่านมาปญัหาเหล่านี<เกดิขึ<นน้อยครั <ง และผลกระทบมมีลูค่าที�ไมม่นียัสาํคญั 

• ความเสี�ยงเกี�ยวกบัการแข่งขนัในอตุสาหกรรมการพิมพ ์ เนื�องจากบรษิทัฯ ไม่ไดล้งทนุ
สรา้งโรงพมิพเ์ป็นของตนเอง จงึทาํใหบ้รษิทัฯ ไม่มคีวามเสี�ยงจากการลงทุน และไม่ไดร้บัผลกระทบในเชงิ
ลบจากการแขง่ขนัตดัราคากนัในอุตสาหกรรมการพมิพ ์ในการนี<บรษิทัฯ เลอืกใชโ้รงพมิพห์ลายแหง่เป็น
ฐานรองรบัการผลติ  ซึ�งทาํใหส้ามารถควบคุมค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างเหมาะสม จากสถานการณ์การแขง่ขนัเสนอ
ราคาค่าพมิพอ์ยู่ตลอดเวลา และยงัสามารถกาํหนดระยะเวลาการผลติไดอ้ย่างแน่นอนอกีดว้ย 

3.3  ความเสี�ยงทางด้านการเงิน 

• ความเสี�ยงด้านการให้สินเชื�อ  บรษิทัฯ มคีวามเสี�ยงดา้นการใหส้นิเชื�อที�เกี�ยวเนื�องกบัลกูหนี<
การคา้ อย่างไรกต็ามบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้นีโยบายการกาํหนดวงเงนิการใหส้นิเชื�อกบัลกูคา้อย่างเหมาะสม 
รวมถงึมรีะบบการตดิตามทวงถามหนี<จากลกูหนี<อย่างสมํ�าเสมอ และกาํหนดใหม้กีารทบทวนวงเงนิการให้
สนิเชื�อกบัลกูหนี<ของบรษิทัฯ เป็นประจาํทุกปี เพื�อปรบัเปลี�ยนวงเงนิการใหส้นิเชื�อที�เหมาะสม และ
สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกจิในปจัจบุนั เนื�องจากบรษิทัฯ มนีโยบายการใหส้นิเชื�อที�ระมดัระวงั มกีาร
กระจายนํ<าหนกัของลกูหนี<กระจายตวัออกไป และมกีารพจิารณาค่าเผื�อหนี<สงสยัจะสญูอย่างเหมาะสม จงึ
เชื�อว่าบรษิทัฯ มคีวามเสี�ยงจากการที�ลกูหนี<จะไม่ชาํระหนี<อยูใ่นระดบัตํ�า 

• ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ  จากการที�บรษิทัฯ ไดเ้ซน็สญัญา
เป็นตวัแทน จดัจาํหน่ายหนงัสอืเรยีนภาษาองักฤษ (ELT) แต่ผูเ้ดยีวในประเทศไทยใหก้บัสาํนกัพมิพ์
มหาวทิยาลยัออกซฟ์อรด์ (Oxford University Press : OUP) และมสีทิธกิารขายในประเทศกมัพชูา ลาว 
พม่า และอนิโดนีเซยี ดว้ย เพื�อช่วยผลกัดนัการเรยีนรูภ้าษา องักฤษในประเทศไทย และประเทศขา้งเคยีง 
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สง่ผลใหบ้รษิทัฯ อาจประสบปญัหาจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยน อนัเนื�องมาจากภาระผกูพนัที�
เกดิจากการซื<อหรอืจาํหน่ายสนิคา้ในสกุลเงนิตราต่างประเทศ ดงันั <น เพื�อเป็นการลดความเสี�ยงของบรษิทัฯ 
ใหอ้ยูใ่นระดบัที�เหมาะสมและยอมรบัได ้บรษิทัฯ จงึมนีโยบายในการพจิารณาเลอืกทาํสญัญาป้องกนัความ
เสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนตามความเหมาะสม 

3.4  ความเสี�ยงทางด้านการผลิต 

• ความเสี�ยงเกี�ยวกบัการขาดแคลนวตัถดิุบและสินค้า  กระดาษเป็นวตัถุดบิที�สาํคญัในการ
ผลติหนงัสอืและการเปลี�ยนแปลงดา้นราคาแปรผนัตามความตอ้งการของตลาดและตามปรมิาณการผลติอยู่
ตลอดเวลา แต่เนื�องจากหนงัสอืที�บรษิทัฯ ผลติ มกีลุ่มเป้าหมายที�มกีาํลงัซื<อ และมกีารศกึษา จงึทาํให้
บรษิทัฯ สามารถใชน้โยบายปรบัราคาตามสภาพตน้ทุนที�แทจ้รงิไดเ้ป็นระยะๆ โดยไม่ไดร้บัผลกระทบมาก
นกั 

ในฐานะที�บรษิทัฯ มบีทบาทเป็นทั <งสาํนกัพมิพ ์ผูร้บัจดัจาํหน่าย และผูค้า้ปลกี บรษิทัฯ จงึพยายาม
รกัษาบทบาทความเป็นกลางโดยขายหนงัสอืจากทุกสาํนกัพมิพท์ี�มคีวามตอ้งการของตลาด และกาํหนดนโยบาย
การดาํเนินธุรกจิบนพื<นฐานของจรยิธรรมธุรกจิที�ด ีปฏบิตัหิน้าที�ดว้ยความเที�ยงธรรม โดยมใิหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีทุก
กลุ่มไดร้บัความเดอืดรอ้น หรอืไม่เป็นธรรมจากการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ซึ�งจะทาํใหบ้รษิทั ไดร้บัการ
สนบัสนุนจากเจา้ของสนิคา้สว่นใหญ่ในระยะยาว และไม่พึ�งพงิรายใดรายหนึ�งมากเกนิไป 

3.5  ความเสี�ยงทางด้านการคอรร์ปัชั �น 

• ความเสี�ยงเกี�ยวกบัการทุจริตของพนักงานสาขา คลงัสินค้าและสาํนักงานใหญ่  
บรษิทัฯ ไดต้ดิตั <งกลอ้งวงจรปิดที�สาขาและคลงัสนิคา้ จดัใหม้เีจา้หน้าที�รกัษาความปลอดภยั เพื�อตรวจคน้
พนกังานและบุคคลที�เขา้ออกภายในคลงัสนิคา้ทุกครั <ง เพื�อป้องกนัการขโมยหนงัสอืออกจากคลงัสนิคา้ อกี
ทั <งไดม้กีารตดิตั <งเสา Electromagnetic เพื�อป้องกนัการขโมยในสาขาที�มยีอดสญูหายสงู ทั <งนี<ระยะยาว
บรษิทัฯ ไดว้างมาตรการที�จะเพิ�มการตดิตั <งเสาใหค้รอบคลุมสาขาที�มคีวามเสี�ยง มกีารตรวจตราภายในรา้น
โดยมุง่เน้นการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติภายในใหเ้ขม้งวดขึ<น และจดัตั <งแผนกป้องกนัการสญูเสยี 
(Loss Prevention Department หรอื LPD) ขึ<นมา เพื�อกาํหนดมาตรการต่างๆ ในการทจุรติ ของพนกังาน
สาขา นอกจากนี<บรษิทัฯ จดัตั <งแผนกตรวจสอบภายในและนกัลงทุนสมัพนัธ ์เพื�อทาํหน้าที�ในการตรวจสอบ 
ควบคุม ป้องกนัมใิหเ้กดิการทุจรติในทุกระดบัการปฏบิตังิาน รวมทั <งจดัใหม้มีาตรการป้องกนัมใิหพ้นกังาน 
ผูบ้รหิาร หรอืกรรมการขององคก์ร นําขอ้มลูภายในไปใชเ้พื�อหาประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองและผูอ้ื�นในทางมิ
ชอบ บรษิทัฯ จดัทาํขอ้กาํหนดและอาํนาจการอนุมตัเิบกิจ่าย / การลงทุน / การสั �งซื<อและการดาํเนินการ
เกี�ยวกบัรายจ่ายต่างๆ ของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบและนโยบายที�คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดว้างไว ้
เพื�อใหเ้กดิความมั �นใจว่า รายการนั <น ๆ ถูกตอ้งตามระเบยีบ และกาํหนดใหพ้นกังานที�เขา้มาใหม่รบัทราบ
แนวทางปฏบิตั ิ/ กฎระเบยีบในการดาํเนินธุรกจิขององคก์รว่าดว้ยคู่มอืจรรยาบรรณ / จรยิธรรมทางธุรกจิที�
องคก์รจดัทาํขึ<น 

• ความเสี�ยงเกี�ยวกบัการสญูหายของวสัดอุปุกรณ์สาํนักงาน  บรษิทัฯ ไดด้าํเนินการ
ปรบัปรุงระบบการเบกิจ่ายวสัดุอุปกรณ์สาํนกังาน โดยจดัพมิพใ์บเบกิวสัดุที�มกีารบนัทกึขอ้มลูตดัขอ้มลู
สนิคา้คงเหลอืจากระบบขอ้มลูกลาง เพื�อใหพ้นกังานตรวจสอบก่อน บรษิทัฯ นําระบบบารโ์คด้มาใชใ้นการ
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ควบคุมระบบสตอ็กวสัดุสาํนกังาน และปรบัปรุงขั <นตอนการทาํงานเรื�องการโอนยา้ยทรพัยส์นิระหว่างแผนก
หรอืเปลี�ยนผูถ้อืครองทรพัยส์นิภายในแผนก การสง่คนืทรพัยส์นิใหก้ระชบัและเกดิประสทิธภิาพมากขึ<น 
เพื�อลดการสญูหาย 

• ความเสี�ยงเกี�ยวกบัการเข้าถึงข้อมลูสารสนเทศเพื�อทาํทุจริตหรือทาํลายข้อมลู   
บรษิทัฯ ดาํเนินการป้องกนัการเขา้ถงึขอ้มลูโดยการกาํหนดสทิธิ {ใหพ้นกังานทุกคนสามารถเขา้ถงึขอ้มลูใน
สว่นที�ตนทาํงานเท่านั <น ไม่สามารถเขา้ถงึขอ้มลูในสว่นที�ไม่เกี�ยวขอ้งได ้
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4.  ทรพัยสิ์นที�ใช้ในการประกอบธรุกิจ 

4.1  ทรพัยสิ์นของบริษทัและบริษทัย่อย  

มลูค่าทางบญัชสีทุธขิองที�ดนิ อาคาร อุปกรณ์ และสทิธกิารเช่า ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ณ วนัสิ3นปี  
มรีายละเอยีดดงันี3 

(หน่วย : ลา้นบาท)

ประเภททรพัยสิ์น 
ลกัษณะ

กรรมสิทธิ&  
มลูค่าตามบญัชีสทุธิ ภาระคํ,าประกนัการกู้เงิน 

31/12/59 31/12/58 31/12/57 31/12/59 31/12/58 31/12/57 
ที�ดนิ เจา้ของ 534.17 536.43 538.65 - - - 
อาคาร เจา้ของ 527.78 544.26 560.06 - - - 
ค่าตกแต่งอาคาร เจา้ของ 101.48 98.99 114.66 - - - 
เครื�องใชส้าํนกังาน เจา้ของ 319.40 339.45 376.68 - - - 
ยานพาหนะ เจา้ของ 8.68 9.38 9.01 - - - 
งานระหว่างก่อสรา้ง เจา้ของ 0.83 0.67 7.09 - - - 
สทิธกิารเช่าที�ดนิ สทิธกิารใชพ้ื3นที� 5.70 6.03 6.37 - - - 
สทิธกิารเช่าอาคาร สทิธกิารใชพ้ื3นที� 62.08 63.29 74.60 - - - 

รวม 1,560.12 1,598.50 1,687.12 - - - 

สินทรพัยข์องบริษทัฯ และบริษทัย่อย   ที�สาํคญัประกอบดว้ย ที�ดนิ อาคาร อุปกรณ์ และสทิธกิารเช่า 
ซึ�งมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี3 

1. บรษิทัฯ มสีญัญาเช่าสาํนกังาน และสญัญาบรกิาร ที�อาคาร ทซีไีอเอฟ ทาวเวอร ์(อนิเตอรล์งิค ์ทาวเวอร)์ 
ตั 3งอยู่เลขที� 1858/87-90 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา  เขตบางนา กรุงเทพฯ  จาํนวน 1 ฉบบั โดยมี
สญัญาตั 3งแต่ 1 มนีาคม 2559 ถงึ 28 กุมภาพนัธ ์2562 ซึ�งสญัญามอีายุ 3 ปี และมสีทิธิ Fต่ออายุไดค้ราวละ 
3 ปี   

2. บรษิทัฯ มสีญัญาเช่าคลงัสนิคา้ (ถนนกิ�งแกว้) เพื�อใชเ้ป็นศนูยก์ระจายสนิคา้และคลงัสนิคา้ของบรษิทัฯ 
โดย มรีายละเอยีดดงันี3 

• ฉบบัที� 1 สญัญาตั 3งแต่ 1 ธนัวาคม 2551 ถงึ 31 สงิหาคม 2564 อายุสญัญา ณ สิ3นปี 2559
คงเหลอื 4 ปี 8 เดอืน 

• ฉบบัที� 2 สญัญาตั 3งแต่ 11 ตุลาคม 2553 ถงึ 30 มถุินายน 2564 อายุสญัญา ณ สิ3นปี 2559
คงเหลอื 4 ปี 6 เดอืน  

3. บรษิทัฯ มสีญัญาเช่าพื3นที�เพื�อเป็นที�ตั 3งสาขารวมทั 3งสิ3น 414 สาขา  สญัญาดงักล่าว จะมอีายุสญัญาเช่า
อยู่ระหว่าง 1 ปี ถงึ 20 ปี โดยมอีายุสญัญาคงเหลอืสงูสดุประมาณ 20 ปี สามารถต่อสญัญาไดค้ราวละ 
3 ปี โดยทั �วไป บรษิทัฯ มกีารทาํสญัญาชาํระค่าเช่าพื3นที� 2 ลกัษณะ คอื คดิค่าเช่าจากอตัรารอ้ยละของ
มลูค่าขายของแต่ละสาขา ซึ�งอตัรารอ้ยละดงักล่าวขึ3นอยู่กบัขอ้ตกลงในสญัญาที�ตกลงระหว่างกนั  และ
คดิค่าเช่าในอตัราคงที� 
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4. ปจัจบุนับรษิทัฯ มสีญัญาสทิธกิารเช่าในศนูยก์ารคา้ เพื�อประกอบธุรกจิรา้นหนงัสอืซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์
รวม 12 แหง่ อายุสญัญาคงเหลอืประมาณ 6 เดอืน ถงึ 20 ปี มลูค่าสทิธกิารเช่าอาคารสทุธ ิณ วนัที� 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2559 เท่ากบั 62.08 ลา้นบาท 

5. สทิธกิารเช่าที�ดนิทั 3งจาํนวน เป็นค่าใชป้ระโยชน์จากหน้าที�ดนิตามสญัญาเช่าที�ดนิของบรษิทัย่อย  โดย
เช่าจากผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยรวม 2 สญัญา มลูค่า 10 ลา้นบาท มรีะยะเวลาเช่า 30 ปี พื3นที�ประมาณ 
20 ไร่ เพื�อใชป้ระกอบธุรกจิสถานศกึษา ซึ�งมอีายุสญัญาคงเหลอืประมาณ 17 ปี มลูค่าสทิธกิารเช่าที�ดนิ
สทุธ ิณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 เท่ากบั 5.70 ลา้นบาท 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนของบริษทัฯ   สนิทรพัยท์ี�ไมม่ตีวัตนที�สาํคญัคอื ลขิสทิธิ Fในการจดัพมิพห์นงัสอืเพื�อ
จาํหน่าย ซึ�งบรษิทัฯ จะทาํสญัญาการขอใชล้ขิสทิธิ Fกบัเจา้ของลขิสทิธิ Fโดยตรง โดยทั �วไป บรษิทัฯ จะไดร้บัอนุญาต
ใหใ้ชล้ขิสทิธิ Fเพื�อจดัพมิพแ์ละจดัจาํหน่ายแต่เพยีงผูเ้ดยีว มกีาํหนดเวลา 3 ปี หรอืจนกว่าจะขายหนงัสอืตามจาํนวน
ที�ไดร้บัอนุญาตใหพ้มิพห์มด และสามารถขอพมิพเ์พิ�มเตมิได ้ซึ�งอายุสญัญาจะไดร้บัการต่ออายุออกไปอกี 3 ปีโดย
อตัโนมตั ิ ปจัจุบนั บรษิทัฯ มสีญัญาการใชล้ขิสทิธิ Fทั 3งในประเทศและต่างประเทศ ดงัต่อไปนี3 

สญัญาลขิสทิธิ F ขอ้มลู ณ 31 ธนัวาคม 2559 
• จาํนวนสญัญาลขิสทิธิ Fในประเทศ จาํนวน  2,397  ฉบบั 
• จาํนวนสญัญาลขิสทิธิ Fต่างประเทศ จาํนวน  1,251  ฉบบั 

เครื�องหมายการค้าและเครื�องหมายบริการ  บรษิทัฯ ไดด้าํเนินการยื�นจดทะเบยีนเครื�องหมายการคา้
และเครื�องหมายบรกิารต่อ กรมทรพัยส์นิทางปญัญา กระทรวงพาณิชย ์เพื�อใหไ้ดร้บัสทิธกิารใหค้วามคุม้ครอง
เครื�องหมายตาม พระราชบญัญตัเิครื�องหมายการคา้ พ.ศ. 2534  โดยปจัจบุนั บรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนเครื�องหมาย
การคา้และเครื�องหมายบรกิาร ดงัต่อไปนี3 

ลาํดบั ชื�อเครื�องหมาย ภาพตวัอย่าง สาํหรบัสินค้า/บริการ วนัหมดอาย*ุ 

1 เครื�องหมายการคา้ 
 

-  แผน่ซดี ี 25 ม.ีค. 2564 

-  หนงัสอื 
-  วารสาร  

25 ม.ีค. 2564 

2 ซเีอด็บุ๊คเน็ต 
 

-  บรกิารจดัการขายหนงัสอื  8 เม.ย. 2564 

3 ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์
 

-  บรกิารจดัการขายหนงัสอื  8 เม.ย. 2564 

-  เสื3อ (ยกเวน้เสื3อชั 3นในและเสื3อกฬีา) 13 ม.ีค. 2564 

-  กระเป๋าใส่ของทาํดว้ยผา้ 
-  กระเป๋าใส่ของทาํดว้ยหนงั 

13 ม.ีค. 2564 

4 ซเีอด็ 
 

-  หนงัสอื 13 ม.ีค. 2564 

-  เสื3อ (ยกเวน้เสื3อชั 3นในและเสื3อกฬีา) 13 ม.ีค. 2564 

5 ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์
 

-  จาํหน่ายหนงัสอื 13 ม.ีค. 2564 
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ลาํดบั ชื�อเครื�องหมาย ภาพตวัอย่าง สาํหรบัสินค้า/บริการ วนัหมดอาย*ุ 

6 SE-ED BOOK CENTER 
 

-  จาํหน่ายหนงัสอื 13 ม.ีค. 2564 

7 SE-ED BOOK CENTER 

 

-  กระเป๋าใส่ของทาํดว้ยผา้ 
-  กระเป๋าใส่ของทาํดว้ยหนงั 

13 ม.ีค. 2564 

-  เสื3อ (ยกเวน้เสื3อชั 3นในและเสื3อกฬีา) 13 ม.ีค. 2564 

-  จาํหน่ายหนงัสอื 13 ม.ีค. 2564 

8 ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์

 

-  จาํหน่ายหนงัสอื 13 ม.ีค. 2564 

9 SE-ED BOOK CENTER 

 

-  เสื3อ (ยกเวน้เสื3อชั 3นในและเสื3อกฬีา) 13 ม.ีค. 2564 

-  กระเป๋าใส่ของทาํดว้ยผา้ 
-  กระเป๋าใส่ของทาํดว้ยหนงั 

13 ม.ีค. 2564 

-  จาํหน่ายหนงัสอื 13 ม.ีค. 2564 

10 ซเีอด็ 

 

-  หนงัสอื 13 ม.ีค. 2564 

-  เสื3อ (ยกเวน้เสื3อชั 3นในและเสื3อกฬีา) 13 ม.ีค. 2564 

11 SE-ED KIDDY CAMP 

 

-  เสื3อ (ยกเวน้เสื3อชั 3นในและเสื3อกฬีา) 
-  หมวก 

13 ม.ีค. 2564 

12 SE-ED 

 

-  กระเป๋าใส่ของอเนกประสงค ์ 13 ม.ีค. 2564 

13 
SE-ED ENJOY 

READING  

-  หนงัสอื 
-  วารสาร 
-  นิตยสาร 

16 ก.พ. 2564 

14 
SE-ED ENJOY 

READING 

 

-  หนงัสอื 
-  วารสาร 
-  นิตยสาร 

16 ก.พ. 2564 

15 SE-ED Kiddy Card 

 

-  การด์ 8 ม.ีค. 2568 
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ลาํดบั ชื�อเครื�องหมาย ภาพตวัอย่าง สาํหรบัสินค้า/บริการ วนัหมดอาย*ุ 

16 
ADD FREE 
MAGAZINE 

 

-  นิตยสาร 13 ม.ีค. 2564 

17 
ET EXTREME 
TECHNOLOGY 

MAGAZINE  

-  นิตยสาร 13 ม.ีค. 2564 

18 
THE ABSOLUTE 
SOUND & STAGE 

 

-  นิตยสาร 13 ม.ีค. 2564 

19 FAN MATH BY SE-ED 

 

-  บรกิารจดัการเรยีนการสอน 22 ม.ีค. 2565 

-  หนงัสอื 
-  ตําราเรยีน 

22 ม.ีค. 2565 

-  แผน่ซดี ี
-  แผน่ดวีดี ี

22 ม.ีค. 2565 

-  บรกิารจดัการธรุกจิแฟรนไชส ์
-  บรกิารแฟรนไชส ์
-  บรกิารบรหิารและควบคมุธรุกจิแฟรนไชส ์

12 ก.ย. 2566 

-  การศกึษา 
-  สถาบนัการศกึษา 
-  การจดัการเรยีนการสอนในหอ้งเรยีน 
-  บรกิารทางการศกึษา  
-  บรกิารดา้นการเรยีน 

12 ก.ย. 2566 

-  หนงัสอื 
-  วสัดุใชใ้นการเรยีนการสอน ยกเวน้ 
   เครื�องมอืเครื�องใชแ้ละอปุกรณ์ 
   ทางวทิยาศาสตร ์

12 ก.ย. 2566 

20 SE-ED,iKids 

 

-  บรกิารจดัการเรยีนการสอน 22 ม.ีค. 2565 

-  หนงัสอื 
-  ตําราเรยีน 

22 ม.ีค. 2565 

-  แผน่ซดี ี
-  แผน่ดวีดี ี

22 ม.ีค. 2565 

-  บรกิารจดัการธรุกจิแฟรนไชส ์
-  บรกิารแฟรนไชส ์
-  บรกิารบรหิารและควบคมุธรุกจิแฟรนชส ์

12 ก.ย. 2566 

-  การศกึษา 
-  สถาบนัการศกึษา 
-  การจดัการเรยีนการสอนในหอ้งเรยีน 
-  บรกิารทางการศกึษา  

-  บรกิารดา้นการเรยีน 

12 ก.ย. 2566 
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ลาํดบั ชื�อเครื�องหมาย ภาพตวัอย่าง สาํหรบัสินค้า/บริการ วนัหมดอาย*ุ 

21 
ACTIVE ENGLISH 

BY SE-ED 

 

-  บรกิารจดัการเรยีนการสอน 10 พ.ย. 2566 

-  หนงัสอื 
-  ตําราเรยีน 

10 พ.ย. 2566 

-  แผน่ซดี ี
-  แผน่ดวีดี ี

22 ม.ีค. 2565 

-  บรกิารจดัการธรุกจิแฟรนไชส ์

-  บรกิารแฟรนไชส ์

-  บริการบริหารและควบคมุธุรกิจแฟรนไชส์ 

12 ก.ย. 2566 

-  การศกึษา 
-  สถาบนัการศกึษา 
-  การจดัการเรยีนการสอนในหอ้งเรยีน 
-  บรกิารทางการศกึษา  

-  บรกิารดา้นการเรยีน 

12 ก.ย. 2566 

-  หนงัสอื 
-  วสัดุใชใ้นการเรยีน 
    การสอน ยกเวน้เครื�องมอื 
    เครื�องใชแ้ละอปุกรณ์ทาง 
    วทิยาศาสตร ์

12 ก.ย. 2566 

22 
SE-ED 

LEARNING CENTER 
 

-  บรกิารจดัการธรุกจิแฟรนไชส ์

-  บรกิารแฟรนไชส ์

-  บรกิารบรหิารและควบคมุธรุกจิแฟรนไชส ์

12 ก.ย. 2566 

-  การศกึษา 
-  สถาบนัการศกึษา 
-  การจดัการเรยีนการสอนในหอ้งเรยีน 
-  บรกิารทางการศกึษา  
-  บรกิารดา้นการเรยีน 

12 ก.ย. 2566 

-  หนงัสอื 

-  วสัดุใชใ้นการเรยีนการสอน ยกเวน้ 
    เครื�องมอื เครื�องใชแ้ละอปุกรณ์ 
    ทางวทิยาศาสตร ์

12 ก.ย. 2566 

หมายเหตุ   *  การจดทะเบยีนเครื �องหมายการคา้และเครื �องหมายบรกิารมอีายุ 10 ปี นบัแต่วนัจดทะเบยีนและอาจต่ออายุ

ไดทุ้ก 10 ปี 

 
เครื�องหมายการค้าและเครื�องหมายบริการ ที�อยู่ระหวา่งการพิจารณาขอจดทะเบียน 

ลาํดบั ชื�อเครื�องหมาย ภาพตวัอย่าง สาํหรบัสินค้า/บริการ หมายเหต ุ

1 SE-ED,IKiDS 

 

-  หนงัสอื 

-  วสัดุใชใ้นการเรยีนการสอน ยกเวน้
เครื�องมอืเครื�องใชแ้ละอปุกรณ์ทาง
วทิยาศาสตร ์

อยู่ระหวา่งขั 3นตอนการประกาศ
โฆษณา ประกาศวนัที� 

13/07/2559 
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4.2  นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

บรษิทัฯ มนีโยบายการลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมที�ประกอบธุรกจิที�เกี�ยวเนื�องกบักจิการเป็นหลกั 
เพื�อเป็นการสนบัสนุนและเกื3อกูลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ทั 3งนี3ในการบรหิารงานของบรษิทัยอ่ยและบรษิทัร่วม 
บรษิทัฯ ไดม้อบหมายใหผู้บ้รหิารหรอืคณะกรรมการบรษิทัฯ ที�มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี�ยวกบัธุรกจิดงักล่าว เขา้ไป
ทาํหน้าที�ในการบรหิารงาน ในฐานะตวัแทนของบรษิทัฯ ทั 3งนี3 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯ มเีงนิลงทุนใน
บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมดงันี3 

ชื�อ 
ความ 

สมัพนัธ ์
ประเภทกิจการ 

ทุนชาํระ
แล้ว  

(ล้านบาท) 

สดัส่วน 
การถือ

ครองหุ้น 
(%) 

บรษิทั ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์จาํกดั บรษิทัย่อย บรษิทัที�ปรกึษาทางธุรกจิ 1.00 99.99 

บรษิทั เพลนิพฒัน์ จาํกดั บรษิทัย่อย 
สถาบนัการศกึษาเอกชน 
(โดยดาํเนินกจิการ โรงเรยีนเพลนิพฒันา) 

169.48 48.97 

บรษิทั เบสแลบ็ จาํกดั บรษิทัย่อย 
ธุรกจิใหค้าํปรกึษา การพฒันา การออกแบบ 
และการจาํหน่ายซอฟทแ์วรแ์ละฮารด์แวรท์ี�
พฒันาขึ3นเอง  

0.25 60.00 

บรษิทั เอม็ แอนด ์อ ีจาํกดั บรษิทัร่วม 
สาํนกัพมิพผ์ูผ้ลติวารสารและหนงัสอืสาํหรบั
วศิวกร 

0.40 25.00 

 

4.3  ข้อมลูเกี�ยวกบัทรพัยสิ์นที�มีการประเมินราคา หรือการตีราคาทรพัยสิ์นใหม่ใน
ระหว่างรอบบญัชี 

- ไม่ม ี- 
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5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไม่มคีดหีรอืขอ้พพิาททางกฎหมายที�อาจสง่ผล
กระทบดา้นลบต่อสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ที�มจีาํนวนสงูกว่ารอ้ยละ 5 ของสดัสว่นของผูถ้อืหุน้ และมี
ผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยอย่างมนียัสาํคญั รวมถงึคดหีรอืขอ้พพิาทที�มไิดเ้กดิจาก
การประกอบธุรกจิโดยปกตขิองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
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6. ข้อมลูทั �วไปและข้อมลูสาํคญัอื�น 

6.1  ข้อมลูทั �วไป 

ชื�อ สถานที�ตั �งสาํนักงานใหญ่ คลงัสินค้า และ SE-ED Learning Center 

ชื�อบริษทัที�ออกหลกัทรพัย ์ : บริษทั ซีเอด็ยูเคชั �น จาํกดั (มหาชน) 
ชื�อย่อ : SE-ED 
ที�ตั 3งสาํนกังานใหญ่ : เลขที� 1858/87-90 อาคาร อนิเตอรล์งิค ์ทาวเวอร ์ชั 3น 19 ถนนบางนา-ตราด 

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 
ที�ตั 3งศนูยก์ระจายสนิคา้ 
และคลงัสนิคา้ 

: เลขที� 118 หมู่ที� 1 ตําบลศรีษะจรเขใ้หญ่ อาํเภอบางเสาธง                
จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 

ที�ตั 3ง SE-ED Learning Center : ศนูยก์ารคา้พาราไดซพ์ารค์ ชั 3น 4 เลขที� 61 ถนนศรนีครนิทร ์แขวงหนองบอน 
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 

เวบ็ไซต ์ : www.se-ed.com 
โทรศพัท ์ : 0-2739-8000 
โทรสาร : 0-2751-5999 
อเีมลล ์ : เลขานุการบรษิทั : cs@se-ed.com 
 : กรรมการอสิระ : id@se-ed.com 
 : นกัลงทุนสมัพนัธ ์ : ir@se-ed.com 
ประเภทธุรกจิ : ประกอบธุรกจิหลกั คอื 

• ผลติหนงัสอืและวารสารเชงิวชิาการ 
• รบัจดัจาํหน่ายหนงัสอื 
• ธุรกจิรา้นหนงัสอืซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์(SE-ED Book Center หรอื SBC) 

และรา้นเครอืขา่ย (รา้นเครอืขา่ยซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ศนูยห์นงัสอืหนงัสอื
มหาวทิยาลยัหลายแห่งที 0บรษิทัฯ เป็นผูบ้รหิารเอง และจุดขายยอ่ย) 
ทั 3งในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั 

• ศนูยก์ารเรยีนรู ้SE-ED Learning Center มรีปูแบบในการดาํเนินธุรกจิ 
คอื การเป็นโรงเรยีนสอนเสรมิ และศนูยก์ารเรยีนรู ้และกจิกรรมพฒันา
ศกัยภาพและอจัฉรยิะภาพของเยาวชน ดว้ยการพฒันาหลกัสตูรเสรมิการ
เรยีนรูท้ี�มคีวามจาํเป็นต่อการพฒันาศกัยภาพ อนัไดแ้ก่ วชิาคณิตศาสตร ์
และวชิาภาษาองักฤษ 

• ดาํเนินกจิการ โรงเรยีนเพลนิพฒันา ซึ�งเป็นโรงเรยีนระดบัเตรยีมอนุบาล 
จนถงึมธัยมศกึษาตอนปลาย 

• ดาํเนินธุรกจิใหค้าํปรกึษา การพฒันา การออกแบบ และการจาํหน่าย
ซอฟทแ์วรแ์ละฮารด์แวรท์ี�พฒันาขึ3นเอง 

เลขทะเบยีนบรษิทั : 0107536000285 
ทุนจดทะเบยีน : 391,944,529 บาท (หุน้สามญั 391,944,529 หุน้) มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 
ทุนชาํระแลว้ : 391,944,418 บาท (หุน้สามญั 391,944,418 หุน้) มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 
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ชื�อ สถานที�ตั �งของนิติบคุคลที�บริษทัฯ ถือหุ้นตั �งแต่ร้อยละ 10 ขึ�นไป 

ชื�อ สถานที�ตั �งของบริษทัยอ่ย 

ชื�อ : บริษทั เพลินพฒัน์ จาํกดั 
ที�ตั 3ง : เลขที� 33/39 - 40 หมู่ที� 17 ถนนสวนผกั แขวงศาลาธรรมสพน์ 

เขตทววีฒันา กรุงเทพฯ 10170 
โทรศพัท ์ : 0-2885-2670-5 
โทรสาร : 0-2885-2670-5 ต่อ 502 
อเีมล : webmaster@plearnpattana.com 
เวบ็ไซต ์ : www.plearnpattana.com 
ประเภทธุรกจิ : สถาบนัการศกึษาเอกชน โดยดาํเนินกจิการ โรงเรยีนเพลนิพฒันา ซึ�งเป็น

โรงเรยีนระดบัเตรยีมอนุบาล จนถงึมธัยมปลาย 
เลขทะเบยีนบรษิทั : 0105545100716 
ทุนจดทะเบยีน : 169,475,500 บาท (หุน้สามญั 16,947,550 หุน้) มลูค่าหุน้ละ 10 บาท 
ทุนชาํระแลว้ : 169,475,500 บาท (หุน้สามญั 16,947,550 หุน้) มลูค่าหุน้ละ 10 บาท 
สดัสว่นเงนิลงทุน 

 

: อตัรารอ้ยละ 48.97 

ชื�อ : บริษทั ซีเอด็บุค๊เซน็เตอร ์จาํกดั 
ที�ตั 3ง  เลขที� 1858/87-90 อาคาร อนิเตอรล์งิค ์ทาวเวอร ์ชั 3น 19 ถนนบางนา-ตราด 

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 
โทรศพัท ์ : 0-2739-8000  
โทรสาร : 0-2751-5999 
ประเภทธุรกจิ : บรษิทัที�ปรกึษาทางธุรกจิ 
เลขทะเบยีนบรษิทั : 0105544044332 
ทุนจดทะเบยีน : 1,000,000 บาท (หุน้สามญั 100,000 หุน้) มลูค่าหุน้ละ 10 บาท 
ทุนชาํระแลว้ : 1,000,000 บาท (หุน้สามญั 100,000 หุน้) มลูค่าหุน้ละ 10 บาท 
สดัสว่นเงนิลงทุน 

 

: อตัรารอ้ยละ 99.99 

ชื�อ : บริษทั เบสแลบ็ จาํกดั 
ที�ตั 3ง : เลขที� 1858/87-90 อาคาร อนิเตอรล์งิค ์ทาวเวอร ์ชั 3น 19 ถนนบางนา-ตราด 

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 
โทรศพัท ์ : 0-2739-8000 
โทรสาร : 0-2751-5999 
ประเภทธุรกจิ : กจิกรรมการใหค้าํปรกึษาทางดา้นซอฟตแ์วร ์
ทะเบยีนบรษิทั : 0105556066298 
ทุนจดทะเบยีน : 1,000,000 บาท (หุน้สามญั 100,000 หุน้) มลูค่าหุน้ละ 10 บาท 
ทุนชาํระแลว้ : 250,000 บาท (หุน้สามญั 100,000 หุน้) มลูค่าหุน้ละ 2.50 บาท 
สดัสว่นเงนิลงทุน : อตัรารอ้ยละ 60 
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ชื�อ สถานที�ตั �งของบริษทัรว่ม 

ชื�อ : บริษทั เอม็ แอนด ์อี จาํกดั 
ที�ตั 3ง : เลขที� 77/111  อาคารสนิสาธรทาวเวอร ์ชั 3น 26 ถนนกรุงธนบุร ี

แขวงคลองตน้ไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 
โทรศพัท ์ : 0-2862-1396-9   
โทรสาร : 0-2862-1395 
เวบ็ไซต ์ : www.me.co.th 
ประเภทธุรกจิ : สาํนกัพมิพผ์ูผ้ลติวารสารและหนงัสอืสาํหรบัวศิวกร   
ทะเบยีนบรษิทั : 0105527008994 
ทุนจดทะเบยีน : 400,000 บาท (หุน้สามญั 4,000 หุน้) มลูค่าหุน้ละ 100 บาท 
ทุนชาํระแลว้ : 400,000 บาท (หุน้สามญั 4,000 หุน้) มลูค่าหุน้ละ 100 บาท 
สดัสว่นเงนิลงทุน 

 

: อตัรารอ้ยละ 25 

ชื�อ สถานที�ตั �งของบคุคลอ้างอิงอื�นๆ 

นายทะเบียนหุ้น : บริษทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
ที�ตั 3ง : 93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ชั 3น 1 ถนนรชัดาภเิษก 

แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์ : 0-2009-9000 
โทรสาร : 0-2009-9991 
Call center : 0-2009-9999 
อเีมล : SETContactCenter@set.or.th 
เวบ็ไซต ์

 

: http://www.set.or.th/tsd 

ผูส้อบบญัชี : นายโสภณ  เพิ�มศิริวลัลภ              ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที� 3182  และ/หรอื 
  นางสาวรุง้นภา   เลิศสุวรรณกลุ   ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที� 3516  และ/หรอื 
  นางสาวรสพร เดชอาคม             ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที� 5659  และ/หรอื 
  นางสาวสมุนา พนัธพ์งษส์านนท ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที� 5872  และ/

หรอืผูส้อบบญัชีอื�นในสาํนักงานเดียวกนั 
 

ที�ตั 3ง : บรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั 
 : 193/136 - 137 อาคารเลครชัดา ชั 3น 33 ถนนรชัดาภเิษก คลองเตย 

กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์ : 0-2264-0777 
โทรสาร : 0-2264-0789 
อเีมล : Ernstyoung.thailand@th.ey.com 
เวบ็ไซต ์ : www.ey.com 
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ที�ปรกึษากฎหมาย : สาํนักงาน ชวน แอนด ์แอสโซซิเอทส ์ทนายความ 
ที�ตั 3ง : 1153/44 ซอยลาดพรา้ว 101 ถนนลาดพรา้ว แขวงคลองจั �น เขตบางกะปิ 

กรุงเทพฯ 10240 
โทรศพัท ์ : 0-2731-5337 และ 0-2731-5338 
โทรสาร 
 

: 0-2731-5759 

ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ : -ไม่มหีุน้กู-้ 

6.2  ข้อมลูสาํคญัอื�น  

-ไม่ม-ี 
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ส่วนที� 2 
การจดัการและการกาํกบัดแูลกิจการ 

7. ข้อมลูหลกัทรพัยแ์ละผูถื้อหุ้น 

7.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 

 หลกัทรพัยข์องบริษทัฯ 

 ชื�อหลกัทรพัย ์  :  SE-ED : บรษิทั ซเีอด็ยเูคชั �น จาํกดั (มหาชน) 
 ตลาด   :  SET 
 กลุ่มอุตสาหกรรม  :  บรกิาร 
 หมวดธุรกจิ  :  สื�อและสิ�งพมิพ ์
 วนัที�เขา้ซื9อขายวนัแรก :  22 ส.ค. 2534 
 ทุนจดทะเบยีน  :  391,944,529 บาท หุน้สามญั มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 
 ทุนชาํระแลว้  :  391,944,418 บาท หุน้สามญั มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 
 
 
 

           

   หน่วย : บาท 
 2559 2558 2557 
ทุนจดทะเบยีน : 391,944,529 391,944,529 391,944,529 
มลูค่าที�ตราไว ้: 1 1 1 
ทุนเรยีกชาํระแลว้ :    

ทุนเรยีกชาํระแลว้ ณ วนัตน้งวด 391,944,418 391,944,418 356,313,209 
ทุนเรยีกชาํระแลว้ ณ วนัสิ9นงวด 391,944,418 391,944,418 391,944,418 

สว่นเกนิมลูค่าหุน้ :    
สว่นเกนิมลูค่าหุน้ ณ วนัตน้งวด 149,420,557 149,420,557 149,420,557 
สว่นเกนิมลูค่าหุน้ ณ วนัสิ9นงวด 149,420,557 149,420,557 149,420,557 
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 หลกัทรพัยข์องบริษทัย่อย                     
หน่วย : ลา้นบาท 

รายละเอียด 

2559 2558 2557 

บริษทั 
ซีเอด็บุค๊ 
เซน็เตอร ์

จาํกดั 

บริษทั 
เพลินพฒัน์ 

จาํกดั 

บริษทั 
เบสแลบ็ 

จาํกดั 

บริษทั 
ซีเอด็บุค๊ 
เซน็เตอร ์

จาํกดั 

บริษทั 
เพลินพฒัน์ 

จาํกดั 

บริษทั 
เบสแลบ็ 

จาํกดั 

บริษทั 
ซีเอด็บุค๊
เซน็เตอร ์

จาํกดั 

บริษทั 
เพลินพฒัน์ 

จาํกดั 

บริษทั 
เบสแลบ็ 

จาํกดั 

ทุนจดทะเบยีน 1.00 169.48 1.00 1.00 169.48 1.00 1.00 169.48 1.00 

มลูค่าที�ตราไว ้ 
(บาท/หุน้) 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 

ทุนเรยีกชาํระแลว้ 1.00 169.48 0.25 1.00 169.48 0.25 1.00 169.48 0.25 

สดัส่วนเงนิลงทุน (%) 99.99 48.97 60 99.99 48.97 60 99.99 48.97 60 

 
ผู้ถือหุ้น 

รายชื�อผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

(ก) รายชื�อกลุ่มผูถ้อืหุน้ที�ถอืหุน้สงูสดุ 10 รายแรก  โดยรวมจาํนวนหุน้ที�ถอืโดยนบัรวมผูท้ี�เกี�ยวขอ้งตาม
มาตรา 258 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และผูถ้อืหุน้ที�อยูภ่ายใต้
มาตราดงักล่าว และผูถ้อืหุน้ที�อยู่ภายใตผู้ม้อีาํนาจควบคุม (ถา้ม)ี ขอ้มลู ณ วนัที� 9 พฤษภาคม พ.ศ.  
2559 (วนัปิดสมุดทะเบยีนครั 9งล่าสดุของบรษิทัฯ) มดีงันี9 

ลาํดบัที� ชื�อผูถื้อหุ้น จาํนวนหุ้น % ของทุนที�ชาํระแลว้ 

1 นายทวฉีตัร จฬุางกรู 97,950,000 24.99 

2 นายวุฒภิูม ิจุฬางกรู 49,550,512 12.64 

3 นายฤทธิ O ธรีะโกเมน 27,840,625 7.10 

4 นายพงษ์ศกัดิ O ศวิะภทัรกาํพล 13,129,518 3.35 

5 บรษิทั ยอดกจิธุรกจิ จาํกดั 13,041,702 3.33 

6 นายทนง โชตสิรยทุธ ์ 12,142,247 3.10 

7 นายธชัชยั โชตสิรยุทธ ์ 9,361,407 2.39 

8 น.ส.ณญัจนา ภู่วรวรรณ 8,507,219 2.17 

9 น.ส. ณวรรณ ภู่วรวรรณ 8,230,973 2.10 

10 บรษิทั เผชญิโชค เทรดดิ9ง จาํกดั 7,581,700 1.93 

รวม                  247,335,903  63.10% 

หมายเหตุ :  -  ทุนที�เรยีกชาํระแลว้ ณ วนัที� 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 (วนัปิดสมุดทะเบยีนครั 9งล่าสดุของบรษิทัฯ)  
เท่ากบั 391,944,418 บาท 
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- ผูล้งทุนสามารถดขูอ้มลูผูถ้อืหุน้ที�เป็นปจัจุบนัไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ก่อนการประชมุผูถ้อืหุน้
ประจาํปี 

 
การกระจายการถือหุ้น 

การกระจายการถอืหุน้ ณ วนัที� 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 (วนัปิดสมุดทะเบยีนครั 9งล่าสดุของบรษิทัฯ) 

รายการ 
การถือครองหลกัทรพัย ์

รวม 
บคุคลธรรมดา นิติบคุคล 

จาํนวนราย จาํนวนหุ้น % จาํนวนราย จาํนวนหุ้น % จาํนวนราย จาํนวนหุ้น % 
ผูถ้อืหลกัทรพัย์
สญัชาตไิทย 

4,115 363,822,548 92.82 
 

13 22,293,284 5.69 4,128 386,115,832 98.51 
 

ผูถ้อืหลกัทรพัย์
สญัชาตต่ิางดา้ว 

6 74,915 0.02 
 

2 5,753,671 1.47 8 5,828,586 1.49 
 

รวม 4,121 363,897,463 92.84 15 28,046,955 7.16 4,136 391,944,418 100 

ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนดงักล่าว มผีูถ้อืหลกัทรพัยส์ญัชาตไิทย จาํนวน 4,128  ราย รวมจาํนวน 
386,115,832 หุน้ (98.51%) ซึ�งแบ่งเป็นนิตบิคุคลจาํนวน 13 ราย และบุคคลธรรมดา จาํนวน 4,115 ราย และ
มผีูถ้อืหลกัทรพัยต่์างดา้วจาํนวน 8 ราย รวมจาํนวน 5,828,586 หุน้ (1.49%) แบ่งเป็นนิตบิคุคลจาํนวน 2 ราย 
และบุคคลธรรมดาจาํนวน 6 ราย 

 
(ข) ผูถ้อืหุน้รายใหญ่โดยพฤตกิารณ์ที�มอีทิธพิลต่อการกาํหนดนโยบายการจดัการ  หรอืการดาํเนินงาน

ของบรษิทัฯ อย่างมนียัสาํคญั  
- ไม่ม ี- 

 

7.2  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 

บรษิทัฯ  มนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของกาํไรสทุธหิลงัหกัภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลของงบ
การเงนิเฉพาะกจิการ  โดยเสนอใหม้กีารจ่ายเงนิปนัผลประจาํปี  ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีถดัจากปีที�
ดาํเนินการ  เวน้แต่เป็นการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาล  คณะกรรมการบรษิทัฯ มอีาํนาจอนุมตักิารจ่ายเงนิปนัผลได ้ 
และรายงานใหท้ี�ประชมุผูถ้อืหุน้รบัทราบในการประชุมผูถ้อืหุน้ครั 9งถดัไป 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อย (บริษทั เพลินพฒัน์ จาํกดั) 

ในการพจิารณาจ่ายเงนิปนัผลจะกระทาํได ้เมื�อบรษิทัฯ ไดจ้ดัสรรกาํไรสทุธปิระจาํปีสว่นหนึ�งไวเ้ป็นทุน
สาํรองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของกาํไรสทุธปิระจาํปี หกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทุนสาํรองนี9จะ
มจีาํนวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน  และมใิหแ้บง่เงนิปนัผลจากเงนิประเภทอื�นนอกจากเงนิกาํไร 
และกรณีที�บรษิทัมผีลขาดทุนสะสมอยู่ หา้มมใิหแ้บ่งเงนิปนัผล  โดยเงนิปนัผลจะแบ่งตามจาํนวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั 
อย่างไรกต็ามคณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดเ้ป็นครั 9งคราว  เมื�อเหน็ว่าบรษิทัมผีล
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กาํไรสมควรพอที�จะทาํเช่นนั 9น และรายงานใหท้ี�ประชมุทราบในการประชุมคราวต่อไป  โดยการจา่ยเงนิปนัผลให้
กระทาํภายใน 1 เดอืน นบัแต่วนัที�ประชมุผูถ้อืหุน้ หรอืคณะกรรมการลงมตแิลว้แต่กรณี 

นอกจากนี9 ตามพระราชบญัญตัโิรงเรยีนเอกชน พ.ศ. 2550 มาตรา 45  ไดร้ะบุว่า ผลกาํไรที�ไดจ้ากการ
ดาํเนินกจิการของโรงเรยีนในระบบในแต่ละปี ใหค้ณะกรรมการจดัสรร ดงัต่อไปนี9 

1) ใหโ้รงเรยีนในระบบที�ไดร้บัการอุดหนุนจากรฐัจดัสรรเงนิจากผลกาํไรเขา้กองทุนสง่เสรมิโรงเรยีนใน
ระบบตามที�คณะกรรมการกาํหนด ซึ�งตอ้งไม่เกนิรอ้ยละสาม 

2) จดัสรรเขา้กองทุนสาํรองไม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิ 

3) จดัสรรใหแ้ก่ผูร้บัใบอนุญาตไม่เกนิรอ้ยละสี�สบิ 

4) ในกรณีที�มกีองทุนอื�น ใหจ้ดัสรรกาํไรสว่นที�เหลอืเขา้กองทุนอื�นนั 9น ในกรณีที�ไมม่กีองทุนอื�นใหจ้ดัสรร
กาํไรสว่นที�เหลอืเขา้กองทุนสาํรอง 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อย (บริษทั เบสแลบ็ จาํกดั) 

ในการจ่ายเงนิปนัผลทุกคราว บรษิทัตอ้งจดัสรรเงนิไวเ้ป็นทุนสาํรองอย่างน้อยหนึ�งในยี�สบิของเงนิกาํไร
สทุธซิึ�งบรษิทัทาํมาหาไดจ้ากกจิการของบรษิทั จนกว่าทุนสาํรองนั 9นจะมจีาํนวนถงึหนึ�งในสบิของจาํนวนทุนของ
บรษิทัหรอืมากกว่านั 9น 

การจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทัฯ ในช่วงระยะเวลา 3 ปี มดีงันี9 

รายละเอียดการจา่ยปันผล 
ปี 2559(*) 

(18 พ.ค. 60) 
ปี 2558 

(19 พ.ค. 59) 
ปี  2557 
ปรบัปรุง 

(21 พ.ค. 58) 

1. กาํไรสทุธ ิ 5,038,006 63,549,618 83,779,347 

2. จาํนวนหุน้ 391,944,418 391,944,418 391,944,418 

3. เงนิปนัผลจ่ายอตัราต่อหุน้ 0.01 0.12 0.18 

4. รวมจาํนวนปนัผลจ่ายทั 9งสิ9น 3,919,444 47,033,330 70,549,995 

5. อตัราสว่นการจ่ายปนัผล 77.80 74.01 84.21 

หมายเหตุ : * ที�ประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครั 9งที� 1/2560 ไดม้มีตอินุมตัแิละเหน็สมควรนําเสนอที�ประชมุ
ใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี เพื�อพจิารณาอนุมตักิารจ่ายปนัผลสาํหรบัผลการดาํเนินงาน ประจาํปี  
2559 โดยมรีายละเอยีด จ่ายปนัผลเป็นเงนิปนัผล ในอตัรา 0.01 บาทต่อหุน้ เป็นอตัราเงนิปนัผล
ซึ�งจ่ายจากกาํไรสทุธหิลงัหกัภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลของงบการเงนิเฉพาะกจิการที�เสนอโดย
คณะกรรมการบรษิทัฯ โดยยงัรอการพจิารณาอนุมตัจิากที�ประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 
พ.ศ. 2560 ในวนัที� 20 เมษายน พ.ศ. 2560 
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8. โครงสร้างการจดัการ 

8.1  คณะกรรมการบริษทั 

โครงสรา้งกรรมการบรษิทัฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมการจาํนวน 3 ชุด  ไดแ้ก่ คณะกรรมการบรษิทัฯ  
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน ซึ�งมอีาํนาจหน้าที�ดงันี8 

(ก)  คณะกรรมการบริษทัฯ  มหีน้าที�วางนโยบาย กลยทุธ ์และวสิยัทศัน์ต่างๆ รวมทั 8งใหค้าํปรกึษาใน
การดาํเนินกจิการของบรษิทัฯ  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการ
ทั 8งหมด 12 ท่าน โดยมรีายละเอยีดดงันี8 

หมายเหตุ * ที �ประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครั �งที � 1/2558 ไดม้มีตแิต่งตั �ง นายวุฒภิูม ิจุฬางกรู และนายวรพจน์ ฉตัรชยักุลศริ ิเป็น
กรรมการบรษิทัฯ มผีลตั �งแต่วนัที � 26 กุมภาพนัธ ์2558 โดยแต่งตั �งแทนกรรมการที �ลาออกจาํนวน 2 ท่าน คอื  
นางจริาภรณ์ รุ่งศรทีอง และนายระฟ้า ดาํรงชยัธรรม ทั �งนี�กรรมการที �ลาออกมผีลในวนัที � 3 กุมภาพนัธ ์2558 

ลาํดบั ชื�อ-นามสกลุ ตาํแหน่ง ประเภทกรรมการ แต่งตั *งครั *งแรก แต่งตั *งล่าสดุ 

1 นายสมบรูณ์  ชนิสวนานนท ์ ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการสรรหาและ
พจิารณาผลตอบแทน 

กรรมการอสิระ 
กรรมการที�ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 

1 ธ.ค. 2534 21 เม.ย. 2559 
 

2 นายสาโรช  ลํ8าเลศิประเสรฐิกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ 
รองประธานกรรมการ 

กรรมการอสิระ 
กรรมการที�ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 

22 ธ.ค. 2542 21 เม.ย. 2559 
 

3 นายประวทิย ์ ตนัตวิศนิชยั กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอสิระ 
กรรมการที�ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 

22 เม.ย. 2542 23 เม.ย. 2558 
 

4 นายคเชนทร ์ เบญจกุล กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอสิระ 
กรรมการที�ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 

28 ม.ิย. 2548 24 เม.ย. 2557 
 

5 นายวรสทิธิ C  โภคาชยัพฒัน์ กรรมการ 
กรรมการสรรหาและ
พจิารณาผลตอบแทน 

กรรมการอสิระ 
กรรมการที�ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 

29 พ.ค. 2541 24 เม.ย. 2557 
 

6 นายไพรชั  สฏิฐกุล กรรมการ กรรมการที�ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 10 ต.ค. 2517 21 เม.ย. 2559 
 

7 นายวฒันา  เชยีงกลู กรรมการ 
กรรมการสรรหาและ
พจิารณาผลตอบแทน 

กรรมการที�ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 
 

10 ต.ค. 2517 21 เม.ย. 2559 
 

8 รศ. ยนื  ภู่วรวรรณ กรรมการ กรรมการที�ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 
กรรมการผูม้อีํานาจลงนาม 

10 ต.ค. 2517 23 เม.ย. 2558 
 

9 นายวุฒภิมู ิ จุฬางกรู * กรรมการ กรรมการที�ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 26 ก.พ. 2558 - 

10 นายวรพจน์  ฉตัรชยักุลศริ ิ* กรรมการ กรรมการที�ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 26 ก.พ. 2558 - 

11 นายทนง  โชตสิรยุทธ ์ กรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการที�เป็นผูบ้รหิาร 
กรรมการผูม้อีํานาจลงนาม 

10 ต.ค. 2517 23 เม.ย. 2558 
 

12 นายวบิลูยศ์กัดิ C  อุดมวนชิ กรรมการ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
เลขานุการบรษิทัฯ 

กรรมการที�เป็นผูบ้รหิาร 
กรรมการผูม้อีํานาจลงนาม 

1 ธ.ค. 2519 23 เม.ย. 2558 
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การถอืครองหลกัทรพัยข์องคณะกรรมการบรษิทัฯ ในปี พ.ศ. 2559 และ 2558 แสดงจาํนวนหุน้โดยรวม
จาํนวนหุน้ของคู่สมรส บตุรที�ไมบ่รรลุนิตภิาวะ และผูถ้อืหุน้ที�อยูภ่ายใตม้าตรา 258 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ดงันี8 

ลาํดบั ชื�อ-นามสกลุ 
จาํนวนหุ้น 

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 
เพิ�ม (ลด) 
ระหว่างปี 

1 นายสมบูรณ์  ชนิสวนานนท์ 188,568 188,568 - 
2 นายสาโรช  ลํ8าเลศิประเสรฐิกุล - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- - 
3 นายประวทิย ์ ตนัตวิศนิชยั - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- - 

4 
นายคเชนทร ์ เบญจกุล 464,640 464,640 - 
คูส่มรส 8,591 8,591 - 

5 นายวรสทิธิ C  โภคาชยัพฒัน์ - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- - 

6 
นายไพรชั  สฏิฐกุล 2,910,310 2,910,310 - 
คูส่มรส 3,453,974 3,453,974 - 

7 นายวฒันา  เชยีงกูล 3,000,000 4,983,133 (1,983,133) 

8 
รศ. ยนื  ภู่วรวรรณ 1,843,538 1,843,538 - 
คูส่มรส 1,080,686 1,080,686 - 

9 นายวฒุภิูม ิ จุฬางกูร * 51,550,512 49,550,512 2,000,000 
10 นายวรพจน์ ฉตัรชยักุลศริ ิ* - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- - 

11 
นายทนง  โชตสิรยทุธ ์ 9,818,122 9,818,122 - 
คูส่มรส 2,324,125 2,324,125 - 

12 
นายวบิูลยศ์กัดิ C  อุดมวนิช - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- - 
คูส่มรส 55,840 842,258  (786,418) 

หมายเหตุ * ที �ประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครั �งที � 1/2558 ไดม้มีตแิต่งตั �ง นายวุฒภิูม ิจุฬางกรู  และนายวรพจน์ ฉตัรชยักุลศริ ิ
เป็นกรรมการบรษิทัฯ โดยมผีลตั �งแต่วนัที � 26 กุมภาพนัธ ์2558 

กรรมการผูม้อีาํนาจลงนามแทนบรษิทัฯ ประกอบดว้ย กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ และรองกรรมการ
ผูจ้ดัการ  ลงลายมอืชื�อสองในสามและประทบัตราสาํคญัของบรษิทัฯ 

ขอบเขตหน้าที� และอาํนาจการอนุมติัของคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการบรษิทัฯ มขีอบเขต
อาํนาจหน้าที�  ในการตดัสนิใจและดแูลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ดงัต่อไปนี8 

1. กาํหนดวสิยัทศัน์ ภารกจิ และกลยุทธข์องบรษิทัฯ รวมถงึวตัถุประสงค ์และเป้าหมายทางการเงนิ 
เพื�อเพิ�มความมั �นคงและผลประโยชน์ที�สมดุล และยั �งยนืของทุกฝา่ยที�เกี�ยวขอ้ง รวมทั 8งเพิ�มมลูค่าของ
ผูถ้อืหุน้อย่างต่อเนื�อง 

2. ปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้กาํหนด และระเบยีบต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกจิ ตลอดจนมตทิี�
ประชุมของผูถ้อืหุน้ เพื�อรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัฯ โดยมใิหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที�
อาจจะเกดิขึ8นกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม 
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3. กาํหนดแนวทางการบรหิาร และจดัการความเสี�ยงอย่างครอบคลุม เพื�อใหก้ระบวนการบรหิารความ
เสี�ยงเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

4. จดัใหม้กีารจดัทาํรายงานทางการเงนิ และการเปิดเผยขอ้มลูที�ถกูตอ้ง ชดัเจน โปร่งใส น่าเชื�อถอื  
ตามกฎระเบยีบของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

5. ดแูลใหม้ชี่องทางการสื�อสารกบัผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัฯ อย่างเหมาะสม 
6. ดแูลใหม้รีะบบหรอืกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้รหิารระดบัสงูที�เหมาะสม เพื�อก่อใหเ้กดิแรงจงูใจใน

การทาํงาน 
7. พจิารณาอนุมตัวิงเงนิเพื�อทาํธุรกรรมทางการเงนิ เช่น วงเงนิเพื�อการลงทุนในหลกัทรพัย,์ วงเงนิเพื�อ

การกูย้มื โดยมใิหอ้นุมตัริายการใดที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที�คณะกรรมการมสีว่นไดเ้สยี  

เวน้แต่เรื�องดงัต่อไปนี8 ซึ�งคณะกรรมการตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากที�ประชุมผูถ้อืหุน้ก่อนดาํเนินการ 

1. เรื�องที�กฎหมายกาํหนดใหต้อ้งใชม้ตทิี�ประชุมผูถ้อืหุน้ 
2. การทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั ซึ�งมมีลูค่าของรายการที�ตอ้งขออนุมตัจิากที�ประชุมผูถ้อืหุน้ตาม

กฎระเบยีบ หรอืประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เกี�ยวกบัเรื�องรายการที�เกี�ยวโยงกนั
ของบรษิทัจดทะเบยีน 

3. การซื8อหรอืขายสนิทรพัยส์าํคญัซึ�งมมีลูค่าของสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ ที�ตอ้งขออนุมตัจิากที�ประชมุผูถ้อื
หุน้ ทั 8งนี8 ตามกฎระเบยีบหรอืประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  เกี�ยวกบัเรื�องการไดม้า
หรอืจาํหน่ายไป ซึ�งสนิทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีน 

ทั 8งนี8ไดม้กีารทบทวนขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการบรษิทัฯ ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการกาํกบั
ดแูลกจิการที�ด ี(Good Corporate Governance Policy) 

นอกจากนี8 บรษิทัฯ ไดเ้ลง็เหน็ถงึความสาํคญัของการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ีกรรมการบรษิทัฯ จาํนวน 9  
ท่าน จากทั 8งหมดจาํนวน 12 ท่าน (รอ้ยละ 75) ไดผ้่านการอบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program 
(DAP), หลกัสตูร Director Certification Program (DCP), หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) และ
หลกัสตูร Finance for Director (FFD) ซึ�งจดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (Thai Institute of 
Directors Association) และไดผ้่านการอบรมหลกัสตูร Corporate Secretary Development Program ซึ�งจดัโดย
สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 

(ข)  คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมจีาํนวน 3 ท่าน และมเีลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ซึ�งประกอบดว้ยกรรมการอสิระจาํนวน 3 ท่าน โดยทั 8ง 3 ท่าน เป็นผูท้ี�มคีวามรู้
ความเขา้ใจ หรอืมปีระสบการณ์ดา้นบญัชหีรอืการเงนิโดยตรง ดงัรายชื�อต่อไปนี8 

ลาํดบั ชื�อ-นามสกลุ ตาํแหน่ง คณุสมบติั แต่งตั *งครั *งแรก แต่งตั *งล่าสดุ 

1 นายสาโรช  ลํ8าเลศิประเสรฐิกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอสิระ 
และมปีระสบการณ์ดา้นบญัชหีรอืการเงนิ 

22 ธ.ค. 2542 9 พ.ย. 2558 

2 นายประวทิย ์ ตนัตวิศนิชยั กรรมการตรวจสอบ กรรมการอสิระ 
และมปีระสบการณ์ดา้นบญัชหีรอืการเงนิ 

22 ธ.ค. 2542 9 พ.ย. 2558 

3 นายคเชนทร ์ เบญจกุล กรรมการตรวจสอบ กรรมการอสิระ 
และมปีระสบการณ์ดา้นบญัชหีรอืการเงนิ 

12 พ.ย. 2552 9 พ.ย. 2558 
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โดยม ีนายวเิชยีร  รุ่งพนูทรพัย ์ ผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายในและนกัลงทุนสมัพนัธ ์เป็นเลขานุการ 

 
ขอบเขตหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานใหบ้รษิทัฯ มกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเพยีงพอ 
2. สอบทานใหบ้รษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ที�เหมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตั 8ง โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื�นใดที�รบัผดิชอบเกี�ยวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้รษิทัฯ มรีะบบการประเมนิความเสี�ยง การบรหิารความเสี�ยงที�เหมาะสม เพยีงพอ และมี
ประสทิธภิาพ 

4. สอบทานใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาด
หลกัทรพัย ์และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

5. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตั 8งบุคคลซึ�งมคีวามเป็นอสิระเพื�อทาํหน้าที�เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั 8งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไมม่ฝีา่ยจดัการเขา้
ร่วมประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 ครั 8ง 

6. พจิารณารายการที�เกี�ยวโยงกนัหรอืรายการที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทั 8งนี8 เพื�อใหม้ั �นใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ 

7. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบรษิทัฯ ซึ�งรายงาน
ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อย
ดงัต่อไปนี8 
(ก) ความเหน็เกี�ยวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นที�เชื�อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ 
(ข) ความเหน็เกี�ยวกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ 
(ค) ความเหน็เกี�ยวกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนด

ของตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 
(ง) ความเหน็เกี�ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
(จ) ความเหน็เกี�ยวกบัรายการที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่

ละท่าน 
(ช) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมที�คณะกรรมการตรวจสอบ ไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าที�ตามกฎ

บตัร (Charter) 
(ซ) รายการอื�นที�เหน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทั �วไปควรทราบภายใตข้อบเขตหน้าที�และความ

รบัผดิชอบที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ 
8. ปฏบิตักิารอื�นใดตามที�คณะกรรมการของบรษิทัฯ มอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
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การสรรหา การแต่งตั *ง และวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นผูแ้ต่งตั 8งกรรมการตรวจสอบ โดยการนําเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาผลตอบแทน ซึ�งพจิารณาจากกรรมการอสิระของบรษิทัฯ และอย่างน้อย 2 ท่านที�มคีวามรูด้า้นบญัชแีละ
การเงนิ  มวีาระการดาํรงตําแหน่งคราวละ 2 ปี โดยกรรมการตรวจสอบซึ�งพน้จากตําแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการ
แต่งตั 8งใหม่อกีกไ็ด ้

กรรมการตรวจสอบมกีารประชมุอย่างสมํ�าเสมออย่างน้อยไตรมาสละครั 8ง ร่วมกบัผูส้อบบญัชภีายนอก 
ฝา่ยบญัช ีและฝา่ยตรวจสอบภายใน โดยมกีารรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เนื�องดว้ยคณะกรรมการบรษิทัฯ 
ไดเ้ลง็เหน็ถงึความสาํคญัของการดาํเนินงานที�โปร่งใส ตรวจสอบได ้จงึมนีโยบายใหก้รรมการตรวจสอบสามารถ
ประชุมร่วมกบัฝา่ยบญัช ีฝา่ยตรวจสอบภายใน ไดโ้ดยไม่มกีรรมการบรหิารเขา้ร่วมประชุม แต่อยู่ภายใตก้ารรบัรู้
ของกรรมการบรหิาร  และในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั 8งที� 5/2559 เมื�อวนั จนัทรท์ี� 7 พฤศจกิายน 
พ.ศ. 2559 เป็นการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ร่วมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝีา่ยจดัการร่วมดว้ย 
จาํนวน 1 ครั 8ง 

นอกจากนี8 บรษิทัฯ ไดเ้ลง็เหน็ถงึความสาํคญัของการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ีคณะกรรมการตรวจสอบของ
บรษิทัฯ จาํนวน 1 ท่าน จากทั 8งหมดจาํนวน 3 ท่าน ไดผ้่านการอบรมหลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) 
ซึ�งจดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (Thai Institute of Directors Association) 

(ค)  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  แต่งตั 8งโดยคณะกรรมการบรษิทัฯ มหีน้าที�สรร
หาและคดัเลอืกบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิทัฯ และตดิตามแผนสบืทอดตําแหน่งเพื�อสรรหาบุคคลที�
เหมาะสมสาํหรบัการดาํรงตําแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงู และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื�ออนุมตั ิหรอืเพื�อ
เสนอต่อที�ประชุมผูถ้อืหุน้ แลว้แต่กรณี นอกจากนี8ยงัมหีน้าที�ร่วมกนัพจิารณาทบทวนการกาํหนดผลตอบแทน
ใหก้บักรรมการ กรรมการชุดย่อย และผูบ้รหิารของบรษิทัฯ โดยคาํนึงถงึความเหมาะสมเกี�ยวกบั ประเภท ขนาด 
เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัอุตสาหกรรมเดยีวกนั รวมถงึค่าตอบแทนกรรมการที�ควรมอีตัราเหมาะสมกบัการขยายตวัทาง
ธุรกจิ  และการเตบิ โตของผลการดาํเนินงานของบรษิทั ตลอดจนภาระหน้าที�และความรบัผดิชอบของกรรมการ 
กรรมการชุดย่อย และผูบ้รหิารของบรษิทัฯ เพื�อเสนอต่อที�ประชมุผูถ้อืหุน้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทนมจีาํนวน 3 ท่าน ซึ�งประกอบดว้ยกรรมการอสิระจาํนวน 2 ท่าน 
และกรรมการจาํนวน 1 ท่าน  ดงันี8 

ลาํดบั ชื�อ-นามสกลุ ตาํแหน่ง คณุสมบติั แต่งตั *งครั *งแรก แต่งตั *งล่าสดุ 

1 นายสมบรูณ์  ชนิสวนานนท ์ ประธานกรรมการสรรหา 
และพจิารณาผลตอบแทน 

กรรมการอสิระ 
กรรมการที�ไมไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิาร 

10 พ.ย. 2549 9 พ.ย. 2559 

2 นายวรสทิธิ C  โภคาชยัพฒัน์ กรรมการสรรหา 
และพจิารณาผลตอบแทน 

กรรมการอสิระ 
กรรมการที�ไมไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิาร 

10 พ.ย. 2549 9 พ.ย. 2559 

3 นายวฒันา  เชยีงกลู กรรมการสรรหา 
และพจิารณาผลตอบแทน 

กรรมการที�ไมไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิาร 
 

11 พ.ย. 2553 9 พ.ย. 2559 
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ขอบเขตหน้าที�ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

1. ทาํหน้าที�สรรหาและคดัเลอืกบุคคลเขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการบรษิทัฯ กรรมการผูจ้ดัการ ตดิตาม
แผนสบืทอดตําแหน่งเพื�อสรรหาบุคคลที�เหมาะสมสาํหรบัการดาํรงตําแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงู เมื�อครบ
วาระหรอืมตีําแหน่งวา่งลง 

2. กาํหนดวธิกีารและหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการบรษิทัฯ กรรมการผูจ้ดัการ เพื�อใหเ้กดิความ
โปร่งใส 

3. กาํหนดวธิกีารและหลกัเกณฑก์ารเสนอรายชื�อบุคคลผูม้คุีณสมบตั ิเป็นการล่วงหน้าจากผูถ้อืหุน้สว่น
น้อย เพื�อการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทยีมกนั 

4. มอีาํนาจเรยีกเอกสารและบุคคลต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการพจิารณา 
5. เสนอนโยบายและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนสาํหรบักรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิาร

ระดบัสงู ที�ปรกึษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่างๆ ที�คณะกรรมการแต่งตั 8ง และพนกังาน 
6. พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนประจาํปีของกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิารระดบัสงู ที�ปรกึษา

คณะกรรมการ คณะกรรมการชดุต่างๆ ที�คณะกรรมการแต่งตั 8ง และพนกังาน 
7. ปฏบิตัหิน้าที�อื�นใดที�คณะกรรมการบรษิทัฯ มอบหมาย 

การสรรหา การแต่งตั *ง  และวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

คณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นผูแ้ต่งตั 8งกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน โดยใหม้วีาระการดาํรง
ตําแหน่งคราวละ 2 ปี 

ทั 8งนี8 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทนไดก้าํหนดวธิกีารสรรหาบุคคลเพื�อเสนอรายชื�อเป็น
กรรมการ ดงันี8 

1. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน พจิารณาโครงสรา้ง ขนาด และองคป์ระกอบของคณะ 
กรรมการ และกาํหนดคุณสมบตัขิองกรรมการที�ตอ้งการสรรหาทดแทน ในความเหมาะสมของความรู ้
ประสบการณ์และความเชี�ยวชาญของกรรมการโดยรวม เพื�อใหม้อีงคป์ระกอบและคุณสมบตัติาม
กฎหมาย หรอืระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง 

2. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทนกาํหนดวธิกีารเสนอรายชื�อผูม้คุีณสมบตั ิรวมถงึ
วธิกีารเสนอรายชื�อผูม้คุีณสมบตัเิป็นการล่วงหน้าจากผูถ้อืหุน้สว่นน้อย 

3. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน ดาํเนินการสรรหาและพจิารณาผูท้ี�มคุีณสมบตัทิี�
เหมาะสมในการดาํรงตําแหน่งกรรมการ 

4. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน พจิารณาคดัเลอืกผูท้ี�เหมาะสมเป็นกรรมการ และ
สรุปผลการสรรหา และเสนอชื�อผูม้คีวามเหมาะสมที�จะเป็นกรรมการบรษิทัฯ พรอ้มเหตุผลประกอบ
และนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ ผ่านทางเลขานุการบรษิทัฯ 

5. คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาคดัเลอืกผูม้คุีณสมบตัทิี�เหมาะสมตามรายชื�อที�คณะกรรมการสรรหา
และพจิารณาผลตอบแทนนําเสนอ เพื�อเสนอรายชื�อต่อที�ประชมุผูถ้อืหุน้เพื�อพจิารณาอนุมตั ิ

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน ไดก้าํหนดวธิกีารเสนอรายชื�อผูม้คุีณสมบตัเิป็นการ
ล่วงหน้าจากผูถ้อืหุน้สว่นน้อย สรุปไดด้งันี8 

1. ผูเ้สนอรายชื�อผูม้คุีณสมบตัเิป็นกรรมการ ตอ้งเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ โดยอาจเป็นผูถ้อืหุน้รายเดยีว
หรอืหลายรายรวมกนั ซึ�งถอืหุน้ตามจาํนวนที�คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทนกาํหนด 
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คอืมสีดัสว่นการถอืหุน้ขั 8นตํ�าไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 5 ของหุน้ที�รบัชาํระแลว้ต่อเนื�องมาเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 1 ปี  และตอ้งถอืหุน้ในวนัที�เสนอวาระการประชุมหรอืเสนอชื�อกรรมการพรอ้มเอกสารรบัรองการ
ถอืครองหลกัทรพัยจ์ากบรษิทัหลกัทรพัย,์ เอกสารอื�นจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอื
เอกสารอื�นที�แสดงการถอืครองหลกัทรพัย ์และเอกสารยนิยอมจากผูถู้กเสนอรายชื�อ เสนอรายชื�อ
กรรมการต่อเลขานุการคณะกรรมการ 

2. ผูถู้กเสนอรายชื�อ จะตอ้งมคุีณสมบตัคิรบถว้นและไม่ตอ้งหา้มตามกฎหมายบรษิทัมหาชนจาํกดั, 
กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และการกาํกบัดแูลกจิการที�ดขีองบรษิทั 

3. เลขานุการคณะกรรมการ เสนอรายชื�อต่อคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน เพื�อ
พจิารณาความเหมาะสมต่อไป 

การประชมุคณะกรรมการบริษทัฯ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ มกีารกาํหนดวนัประชมุไวเ้ป็นการล่วงหน้าตลอดทั 8งปี และมกีารประชมุพเิศษเพิ�ม
ตามความจาํเป็น โดยมกีารกาํหนดวาระชดัเจนไวล่้วงหน้าและมวีาระพจิารณาตดิตามผลการดาํเนินงานเป็นประจาํ 
โดยจะแจง้ตารางการประชมุใหค้ณะกรรมการแต่ละท่านทราบ  ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ไดร่้วมกนั
พจิารณากาํหนดวาระการประชมุกรรมการ โดยพจิารณาเรื�องที�สาํคญัและนําเขา้สูว่าระการประชุม  นอกจากนั 8น 
กรรมการแต่ละท่านมคีวามเป็นอสิระที�จะเสนอเรื�องเขา้สูว่าระการประชุมได ้ เลขานุการบรษิทัฯ ไดจ้ดัทาํหนงัสอื
เชญิประชุมพรอ้มระเบยีบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 
วนั เพื�อใหค้ณะกรรมการไดม้เีวลาศกึษาขอ้มลูอย่างเพยีงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม 

ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ แต่ละครั 8ง ประธานกรรมการไดจ้ดัสรรเวลาอย่างเพยีงพอและมากพอที�
กรรมการจะอภปิรายปญัหาสาํคญักนัอย่างรอบคอบ  นอกจากนั 8นประธานกรรมการและคณะกรรมการบรษิทัฯ ได้
เชญิผูบ้รหิารระดบัสงูเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื�อใหส้ารสนเทศเพิ�มเตมิ และไดม้กีารจดบนัทกึการ
ประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร จดัเกบ็รายงานการประชมุที�ผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการ พรอ้มใหค้ณะกรรมการ
และผูท้ี�เกี�ยวขอ้งตรวจสอบได ้

คณะกรรมการบรษิทัฯ กาํหนดใหฝ้า่ยบรหิารจดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานเสนอคณะกรรมการบรษิทัฯ 
เป็นประจาํทุกเดอืน แมไ้มไ่ดป้ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นรายเดอืน เพื�อใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ สามารถ
ตดิตามความกา้วหน้าในการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ได ้

คณะกรรมการบรษิทัฯ กาํหนดใหก้รรมการที�ไม่เป็นผูบ้รหิารมกีารประชุมกนัเองไดต้ามความเหมาะสม 
โดยไม่มกีรรมการที�เป็นผูบ้รหิารหรอืฝา่ยบรหิารเขา้ร่วมประชุม เพื�อเปิดโอกาสใหอ้ภปิรายประเดน็ปญัหาต่างๆ ที�
เกี�ยวเนื�องกบัธุรกจิของบรษิทัฯ และเรื�องที�อยู่ในความสนใจของกรรมการ โดยใหม้กีารรายงานผลการประชุมให้
ประธานกรรมการและคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดร้บัทราบ  โดยในปี พ.ศ. 2559  ไดจ้ดัใหม้หีวัขอ้วาระการประชมุ
คณะกรรมการบรษิทัฯ เพื�อพจิารณาหารอืปญัหาต่างๆ เกี�ยวกบัการจดัการที�อยูใ่นความสนใจ โดยไมม่ฝีา่ยจดัการ
เขา้ร่วมประชมุดว้ย จาํนวน 1 ครั 8ง ซึ�งภายหลงัเสรจ็สิ8นการประชุม ประธานกรรมการไดแ้จง้ถงึประเดน็สรุปให้
กรรมการผูจ้ดัการไดร้บัทราบ 

ในปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบรษิทัฯ มกีารประชุมทั 8งสิ8น 4 ครั 8ง เวลาประชมุเฉลี�ย 5 ชั �วโมง ในแต่ละ
ครั 8ง มผีูอ้าํนวยการฝา่ยบญัช ีผูบ้รหิารสว่นงานที�เกี�ยวขอ้ง และผูบ้รหิารของแผนกตรวจสอบภายในและนกัลงทุน
สมัพนัธ ์ร่วมใหส้ารสนเทศเพิ�มเตมิ  ทั 8งนี8คณะกรรมการบรษิทัไดเ้หน็ชอบใหม้กีารประชมุร่วมกนัเฉพาะกรรมการที�
ไม่เป็นผูบ้รหิารในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครั 8งที� 4/2559 เมื�อวนัที� 10 พฤศจกิายน 2559 ในช่วงเริ�มตน้
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ก่อนการประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้รหิาร และกรรมการอสิระ ไดม้กีารประชุมร่วมกนัโดย
ไม่มฝีา่ยจดัการเขา้ร่วมดว้ย เพื�ออภปิรายปญัหาทั �วไปเกี�ยวกบัการจดัการหรอืการกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ 
โดยมกีารแจง้ใหก้รรมการผูจ้ดัการทราบเพื�อใหฝ้า่ยจดัการไปดาํเนินการเกี�ยวกบัประเดน็อภปิรายดงักล่าว 

คณะกรรมการตรวจสอบ มกีารประชุมทั 8งสิ8น 6 ครั 8ง เป็นการประชุมวาระปกตจิาํนวน 5 ครั 8ง และเป็นการ
ประชุมระหว่างกรรมการตรวจสอบและผูส้อบบญัช ีโดยไมม่ฝีา่ยจดัการจาํนวน 1 ครั 8ง 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน มกีารประชมุทั 8งสิ8น 3 ครั 8ง   

ประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ 1 ครั 8ง   

โดยรายละเอยีดการเขา้ประชมุของคณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในปี พ.ศ. 
2559 มดีงันี8 

รายชื�อคณะกรรมการบริษทัฯ 

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ
พิจารณา

ผลตอบแทน 

การประชมุใหญ่ 
สามญัผูถื้อหุ้น 

ปี 2559 

ประชมุทั *งหมด  
(4 ครั *ง) 

ประชมุทั *งหมด  
(6 ครั *ง) 

ประชมุทั *งหมด  
(3 ครั *ง) 

ประชมุทั *งหมด  
(1 ครั *ง) 

1. นายสมบรูณ์  ชนิสวนานนท ์ 3/4 - 3/3 0/1 

2. นายสาโรช  ลํ8าเลศิประเสรฐิกุล 4/4 6/6 - 1/1 

3. นายประวทิย ์ ตนัตวิศนิชยั 4/4 6/6 - 1/1 

4. นายคเชนทร ์ เบญจกุล 3/4 5/6 - 1/1 

5. นายวรสทิธิ C  โภคาชยัพฒัน์ 4/4 - 3/3 1/1  

6. นายไพรชั  สฏิฐกุล 4/4 - - 1/1 

7. นายวฒันา  เชยีงกลู 4/4 - 3/3 0/1 

8. รศ.ยนื  ภู่วรวรรณ 4/4 - - 1/1 

9. นายวุฒภิมู ิ จฬุางกรู  3/4 - - 1/1 

10. นายวรพจน์ ฉตัรชยักุลศริ ิ 4/4 - - 1/1 

11. นายทนง  โชตสิรยุทธ ์ 4/4 - - 1/1 

12. นายวบิลูยศ์กัดิ C  อุดมวนิช 4/4 - - 1/1 
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8.2  ผูบ้ริหาร 

ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 มทีั 8งหมด 18 ท่าน ดงันี8 (ผูบ้รหิารลาํดบัที� 1 - 7 เป็น
ผูบ้รหิารตามนิยามในประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 

ลาํดบั ชื�อ-นามสกลุ ตาํแหน่ง 

1 นายทนง  โชตสิรยทุธ ์ กรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการผูม้อีํานาจลงนาม 

2 นายวบิูลยศ์กัดิ C  อุดมวนิช กรรมการ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ  
กรรมการผูม้อีํานาจลงนาม 
เลขานุการบรษิทัฯ 

3 นางมณฑล ี โชตสิรยทุธ ์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์
ผูอ้ํานวยการสายงานซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์
ผูอ้ํานวยการฝา่ยการจดัการสารสนเทศเชงิกลยทุธ ์

4 นางกาญจนา  เจรญิวงษ์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานขายและจดัจาํหน่าย 

5 นางนุชนารถ  กองวสิยัสขุ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานวารสาร 
ผูอ้ํานวยการฝา่ยวารสาร 

6 นางสาวสจพิฒัน์  พุม่พึ�งพทุธ ผูอ้ํานวยการฝา่ยการเงนิ 

7 นางสาวอาร ี แซ่อึ8ง ผูอ้ํานวยการฝา่ยบญัช ี

8 ดร. วโิรจน์  ลกัขณาอดศิร ผูอ้ํานวยการฝา่ยทรพัยากรบุคคลและพฒันาองคก์ร  
ผูอ้ํานวยการฝา่ย SE-ED Learning Center 

9 นายอภชิติ  สวนอนนัตภูม ิ ผูอ้ํานวยการฝา่ยโลจสิตกิส ์

10 ดร. มโีชค  ทองไสว ผูอ้ํานวยการฝา่ยที�ปรกึษาทางวชิาการและธรุกจิต่างประเทศ 

11 นางสาวดวงใจ  จนีานุรกัษ์ ผูอ้ํานวยการฝา่ยขายและจดัจําหน่าย 

12 นางสาวสรดิา  สาระจนัทร ์ บรรณาธกิารบรหิารฝา่ยผลติหนงัสอืตําราวชิาการ 

13 นางกนิษฐ ์ พรหมเสน บรรณาธกิารบรหิารฝา่ยผลติหนงัสอืทั �วไป 

14 นางสาวพศิมยั  ชยัรตัน์ ผูช้่วยผูอ้ํานวยการ สายงานซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์
ดา้นงานบรหิารและปฏบิตักิาร 

15 นางศรนีวล  กอ้นศลิา ผูช้่วยผูอ้ํานวยการ สายงานซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์
ดา้นการตลาดและสนิคา้ 

16 นางสาวศศรส  หงสร์อ่น ผูช้่วยผูอ้ํานวยการ สายงานซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์
ดา้นส่วนงานสั �งซื8อและพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์

17 นายชลวทิย ์ เอี�ยมรกัษาเกยีรต ิ ผูช้่วยผูอ้ํานวยการ สายงานซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์
ดา้นวเิคราะหก์ลยทุธแ์ละปรบัปรงุประสทิธภิาพทางธรุกจิ 

18 นางสาววภิาสริ ิ ภูรเิทเวศร ์ ผูช้่วยผูอ้ํานวยการสายงานซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์
สว่นงานสํานักงานกลางและบุคคล 
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รายงานการเปลี�ยนแปลงหลกัทรพัยข์องผูบ้รหิาร ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

ลาํดบั ชื�อ-นามสกลุ 
จาํนวนหุ้น 

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 เพิ�ม (ลด) ระหว่างปี 

1 นายทนง  โชตสิรยุทธ ์ 9,818,122 9,818,122 - 

(คู่สมรส) 2,324,125 2,324,125 - 

2 นายวบิลูยศ์กัดิ C  อุดมวนิช - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- - 

(คู่สมรส) 55,840 842,258 (786,418) 

3 นางมณฑล ี โชตสิรยุทธ ์ 2,324,125 2,324,125 - 

(คู่สมรส) 9,818,122 9,818,122 - 

4 นางกาญจนา  เจรญิวงษ ์ - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- - 

5 นางนุชนารถ  กองวสิยัสขุ 930,088 1,000,088 (70,000) 

6 นางสาวสจพิฒัน์  พุ่มพึ�งพุทธ - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- - 

7 นางสาวอาร ี แซ่อึ8ง - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- - 

8 ดร. วโิรจน์  ลกัขณาอดศิร 726 726 - 

9 นายอภชิติ  สวนอนนัตภมู ิ 55,555 55,555 - 

10 ดร. มโีชค  ทองไสว 121,000 121,000 - 

11 นางสาวดวงใจ  จนีานุรกัษ ์ 432 432 - 

12 นางสาวสรดิา  สาระจนัทร ์ - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- - 

13 นางกนิษฐ ์ พรหมเสน 7,166 47,166 (40,000) 

14 นางสาวพศิมยั  ชยัรตัน์ 54,960 54,960 - 

15 นางศรนีวล  กอ้นศลิา 395,548 395,548 - 

16 นางสาวศศรส  หงสร่์อน 57,112 57,112 - 

17 นายชลวทิย ์ เอี�ยมรกัษาเกยีรต ิ - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- - 

18 นางสาววภิาสริ ิ ภูรเิทเวศร ์ 156,695 156,695 - 

คู่สมรส 126,977 126,977 - 
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ขอบเขตหน้าที� และอาํนาจการอนุมติัของกรรมการผูจ้ดัการ  กรรมการผูจ้ดัการของบรษิทัฯ มี
อาํนาจในการดาํเนินงานแทนคณะกรรมการบรษิทัฯ ในเรื�องดงันี8 

1. บรหิารกจิการของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบั ตลอดจนระเบยีบอาํนาจ
ดาํเนินการ และมตทิี�ออกโดยที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ และใหม้อีาํนาจบงัคบับญัชาพนกังาน
และลกูจา้งของบรษิทัฯ และในการบรหิารกจิการ กรรมการผูจ้ดัการตอ้งรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการ
บรษิทัฯ 

2. จา้ง บรรจุ แต่งตั 8ง ลงโทษทางวนิยัพนกังานและลกูจา้ง และใหพ้นกังานหรอืลกูจา้งพน้สภาพ รวมทั 8ง
การเลื�อนหรอืปรบัค่าจา้งของพนกังาน แต่ไม่รวมถงึพนกังานหรอืลกูจา้ง ซึ�งคณะกรรมการหรอื
ระเบยีบขอ้บงัคบักาํหนดใหค้ณะกรรมการเป็นผูจ้า้ง บรรจุ แต่งตั 8ง ลงโทษทางวนิยั หรอืเลกิจา้ง 

3. กาํหนดเงื�อนไขในการทาํงานของพนกังานและลกูจา้ง ออกคาํสั �งหรอืประกาศกาํหนดวธิกีาร
บรหิารงานและการดาํเนินกจิการของบรษิทัฯ โดยไม่ขดัหรอืแยง้กบัระเบยีบของบรษิทัฯ และมติ
คณะกรรมการ หรอืกฎหมายแรงงาน หรอืกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 

4. ดาํเนินกจิการใดๆ ตามระเบยีบบรษิทัฯ และมตคิณะกรรมการ รวมทั 8งกาํหนดหน้าที�ใหพ้นกังานและ
ลกูจา้งของบรษิทัฯ ระดบัต่างๆ ปฏบิตัติาม 

5. มอีาํนาจกระทาํการแทนและผกูพนับรษิทัฯ ในการลงนามทาํสญัญาอนุญาตใหใ้ชล้ขิสทิธิ Cต่างๆ และ
สญัญาอื�นใดที�เกี�ยวขอ้งกบัลขิสทิธิ C  โดยใชค้วามระมดัระวงัตามสมควร เพื�อมใิหม้กีารละเมดิลขิสทิธิ C
ของผูอ้ื�น 

6. กจิการเกี�ยวกบับุคคลภายนอก ใหก้รรมการผูจ้ดัการ และกรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม มอีาํนาจกระทาํ
การแทนและผกูพนับรษิทัฯ ไดใ้นขอบเขตแหง่อาํนาจหน้าที�ที�ระบุไวใ้นขอ้ 1 เวน้แต่รายการที�
กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการผูม้อีาํนาจลงนามอาจมคีวามขดัแยง้ มสีว่นไดเ้สยี หรอืมคีวามขดัแยง้
ทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย จะกระทาํไดต่้อเมื�อไดร้บัมตทิี�ประชมุคณะกรรมการที�มี
กรรมการอสิระเขา้ร่วมประชมุดว้ยเท่านั 8น เพื�อการนี8กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการผูม้อีาํนาจลง
นาม จะมอบอาํนาจใหบุ้คคลใดกระทาํกจิการเฉพาะอย่างแทนกไ็ด ้

7. เมื�อกรรมการผูจ้ดัการไม่อยู ่หรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าที�ได ้หากเป็นงานประจาํวนัตามปกติ
โดยทั �วไปใหร้องกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูพ้จิารณาอนุมตัแิทนตามความจาํเป็นและเหมาะสม 
แลว้รายงาน หรอืเสนอกรรมการผูจ้ดัการโดยตรงในภายหลงั นอกเหนือจากนั 8น ใหเ้สนอต่อประธาน
กรรมการเป็นผูพ้จิารณาอนุมตั ิหรอืในกรณีที�ตําแหน่งกรรมการผูจ้ดัการว่างลง และยงัไมม่กีารแต่งตั 8ง
กรรมการผูจ้ดัการคนใหม่ ใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทนเป็นผูแ้ต่งตั 8งผูร้กัษาการ
แทน โดยอาจจะคดัเลอืกจากกรรมการหรอืผูถ้อืหุน้ ท่านใดท่านหนึ�งกไ็ด ้ ซึ�งมคุีณสมบตั ิและไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 

8. การอนุมตัริายการที�เกนิวงเงนิที�คณะกรรมการบรษิทัฯ กาํหนด จะตอ้งเสนอต่อที�ประชมุ
คณะกรรมการบรษิทัฯ เพื�อพจิารณาและอนุมตัริายการดงักล่าวตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ หรอื
กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกาํหนด 

คณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ มคุีณสมบตัคิรบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทั
มหาชนจาํกดั ปี พ.ศ. 2535  และไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) เกี�ยวกบัเรื�องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ที�ออกใหม ่นอกจากนั 8น ไม่
ปรากฏว่ามปีระวตักิารทาํความผดิตามกฎหมายในระยะ 10 ปี ที�ผ่านมา 

ทั 8งนี8รายละเอยีดประวตักิรรมการและผูบ้รหิาร ตามเอกสารแนบ 1 
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โครงสร้างองคก์ร บริษทั ซีเอด็ยเูคชั �น จาํกดั (มหาชน) 
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8.3  เลขานุการบริษทั 

เลขานุการบริษทัฯ / เลขานุการคณะกรรมการบริษทัฯ  ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครั 8งที� 
5/2550 เมื�อวนัที� 3 พฤศจกิายน พ.ศ. 2550 ไดม้มีตแิต่งตั 8ง นายวบิลูยศ์กัดิ C อุดมวนิช กรรมการ เป็นเลขานุการ
บรษิทัฯ ซึ�งเป็นผูท้ี�มคุีณวุฒแิละประสบการณ์ที�เหมาะสม เป็นผูร้บัผดิชอบ และทาํหน้าที�เลขานุการบรษิทัฯ โดยมี
หน้าที�ในการดแูลใหบ้รษิทัฯ มกีารปฏบิตัติามกฎหมาย และขอ้กาํหนดที�เกี�ยวขอ้งกบับรษิทัฯ และใหเ้ป็นไปตาม
หลกัการกาํกบัดแูลกจิการที�ดขีองบรษิทัฯ เพื�อใหก้ารบรหิารงานเป็นไปอย่างมปีระสทิธผิลยิ�งขึ8น 

ขอบเขตหน้าที�ของเลขานุการบริษทัฯ / เลขานุการคณะกรรมการบริษทัฯ 

1.  ใหค้าํแนะนําเบื8องตน้แก่กรรมการเกี�ยวกบัขอ้กฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบัและขอ้มลูต่างๆ ของบรษิทั 
และตดิตามใหม้กีารปฏบิตัติามอย่างถูกตอ้งและสมํ�าเสมอ รวมถงึรายงานการเปลี�ยนแปลงที�มี
นยัสาํคญัแก่กรรมการ 

2.  จดัการประชมุผูถ้อืหุน้ และประชุมคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้กาํหนดที�เกี�ยวขอ้งกบั
บรษิทัฯ 

3.  บนัทกึรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ และการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ รวมทั 8งตดิตามใหม้กีาร
ปฏบิตัติามมตทิี�ประชุมผูถ้อืหุน้ และที�ประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ 

4.  ดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทยคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และหน่วยงานกาํกบัดแูลอื�นที�
เกี�ยวขอ้ง 

5.  สื�อสารกบัผูถ้อืหุน้ นกัลงทุน หน่วยงานกาํกบัดแูล รวมถงึการใหข้อ้มลูสารสนเทศทั �วไปแก่ผูส้นใจ 
และผูม้สีว่นไดเ้สยี 

6.  ปฏบิตัหิน้าที�อื�นใดที�คณะกรรมการบรษิทัฯ มอบหมาย 

นอกจากนี8 บรษิัทฯ ได้เลง็เหน็ถึงความสําคญัของการกํากบัดูแลกจิการที�ด ีเลขานุการบรษิัทฯ ไดผ้่าน
การอบรมหลกัสตูร Corporate Secretary Development Program รุ่นที� 17 จดัโดยสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 
(Thai Listed Companies Association) โดยการสนับสนุนของ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และชมรม
เลขานุการบรษิทัไทย 

8.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

(1) ค่าตอบแทนที�เป็นตวัเงิน 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน พจิารณา
ผลตอบแทนสาํหรบักรรมการ และผูบ้รหิาร โดยพจิารณาถงึความเหมาะสมและความรบัผดิชอบของกรรมการ 
ผูบ้รหิาร สภาพแวดลอ้ม สภาวะเศรษฐกจิ และสอดคลอ้งเปรยีบเทยีบไดก้บับรษิทัในธุรกจิอุตสาหกรรมเดยีวกนั  
นอกจากนี8คณะ กรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทนไดนํ้าเสนอนโยบายการกาํหนดค่าตอบแทน และ
หลกัเกณฑก์ารใหค่้าตอบแทนสาํหรบักรรมการแต่ละตําแหน่ง เพื�อใหท้ี�ประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ พจิารณาและ
อนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการเป็นประจาํทุกปี อนึ�ง ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ไดร้บัการ
อนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการจากที�ประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้แลว้ 
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(ก)   ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ  ที�ประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ ครั 8งที� 1/2559 เมื�อวนั
พฤหสับดทีี� 21 เมษายน 2559 มมีตอินุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการ แยกเป็นรายละเอยีดดงันี8 

ค่าตอบแทนรายเดอืน ประกอบดว้ย 

• ประธานกรรมการ เดอืนละ 25,000 บาท 

• กรรมการอสิระ และกรรมการ เดอืนละ 15,000 บาท 

ค่าเบี8ยประชมุ เฉพาะกรรมการที�มาประชุม อนึ�ง ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ หรอื
คณะกรรมการชุดย่อย  คณะกรรมการชุดย่อยอาจมมีต ิแสดงความประสงคไ์ม่ขอรบัเบี8ยประชุมสาํหรบั
ครั 8งนั 8นๆ ได ้โดยขึ8นอยู่กบัดุลยพนิิจ และมตขิองกรรมการชุดยอ่ย 

• เบี8ยประชมุประธานกรรมการบรษิทัฯ ครั 8งละ 20,000 บาท/คน 

• เบี8ยประชมุกรรมการบรษิทัฯ ครั 8งละ 10,000 บาท/คน 

• เบี8ยประชมุคณะกรรมการชุดย่อย 

- ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ครั 8งละ 10,000 บาท/คน 

- คณะกรรมการชุดย่อย ครั 8งละ 7,000 บาท/คน 

ที�ประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ครั 8งที� 1/2559 มมีตอินุมตัค่ิาบาํเหน็จกรรมการสาํหรบัปี พ.ศ.2559 ใน
วงเงนิรวมทั 8งสิ8นไม่เกนิ 5,000,000 บาท โดยมอบใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน 
พจิารณาจดัสรรตามความเหมาะสม และแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบการจดัสรรในการประชมุผูถ้อืหุน้ปีถดัไป 
โดยที�ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทนครั 8งที� 2/2560 เมื�อวนัที� 27 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 
2560 ไดม้มีตงิดจ่ายบาํเหน็จกรรมการสาํหรบัปี พ.ศ. 2559  

บาํเหน็จกรรมการรวม ปี 2559  ปี 2558  และปี 2557 

รายละเอียด 
ผลประกอบการ 

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 
เงนิบาํเหน็จกรรมการรวม (บาท) งดจ่าย 1,411,000 2,116,500 
วงเงนิบาํเหน็จกรรการที�ไดร้บัอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้  (บาท) 5,000,000 5,000,000 5,000,000 
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ค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั ในตําแหน่งกรรมการประจาํปี พ.ศ. 2559 รวมจาํนวน 12 ท่าน มรีายละเอยีดดงันี8 

(หน่วย : บาท) 

รายชื�อคณะกรรมการ ตาํแหน่ง 

ค่าเบี*ยประชมุ  
เงินประจาํ
ตาํแหน่ง 

 
ค่า

บาํเหน็จ 
ที�จ่ายในปี 
พ.ศ. 2559 

 
รวม คณะ 

กรรมการ
บริษทั 

คณะ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะ 
กรรมการสรร

หาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 
1. นายสมบรูณ์  ชนิสวนานนท ์ ประธานกรรมการ 

ประธานกรมการสรรหาฯ 
และกรรมการอสิระ 

60,000 - 20,000 300,000 183,479 563,479 

2. นายสาโรช  ลํ8าเลศิประเสรฐิกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ 
รองประธานกรรมการ 
และกรรมการอสิระ 

40,000 50,000 - 180,000 137,609 407,609 

3. นายประวทิย ์ ตนัตวิศนิชยั กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอสิระ 

40,000 35,000 - 180,000 128,435 383,438 

4. นายคเชนทร ์ เบญจกุล กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอสิระ 

30,000 28,000 - 180,000 128,435 366,435 

5. นายวรสทิธิ C  โภคาชยัพฒัน์ กรรมการ 
กรรมการสรรหาฯ 
กรรมการอสิระ 

40,000 - 14,000 180,000 110,087 344,087 

6. นายไพรชั  สฏิฐกุล กรรมการ 
กรรมการที�ไมใ่ช่ผูบ้รหิาร 

40,000 - - 180,000 110,087 330,087 

7. นายวฒันา  เชยีงกลู กรรมการ 
กรรมการสรรหาฯ 
กรรมการที�ไมใ่ช่ผูบ้รหิาร 

40,000 - 14,000 180,000 110,087 344,087 

8. รศ.ยนื  ภู่วรวรรณ กรรมการ 
กรรมการที�ไมใ่ช่ผูบ้รหิาร 
และกรรมการผูม้อีํานาจลงนาม 

40,000 - - 180,000 110,087 330,087 

9. นายวุฒภิมู ิจุฬางกรู * กรรมการ 
กรรมการที�ไมใ่ช่ผูบ้รหิาร 

30,000 - - 180,000 76,307 286,307 

10. นายวรพจน์ ฉตัรชยักุลศริ ิ* กรรมการ 
กรรมการที�ไมใ่ช่ผูบ้รหิาร 

40,000 - - 180,000 76,307 296,307 

11. นายทนง  โชตสิรยุทธ ์ กรรมการ, กรรมการผูจ้ดัการ
และกรรมการผูม้อีํานาจลงนาม 

40,000 - - 180,000 110,087 330,087 

12. นายวบิลูยศ์กัดิ C  อุดมวนชิ กรรมการ, รองกรรมการผูจ้ดัการ, 
กรรมการผูม้อีํานาจลงนาม 
และเลขานุการบรษิทัฯ 

40,000 - - 180,000 110,087 330,087 

รวม  480,000 113,000 48,000 2,280,000 1,391,094 4,312,094 
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หมายเหตุ: *  ที �ประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครั �งที � 1/2558 ไดม้มีตแิต่งตั �ง นายวุฒภิูม ิจุฬางกรู และนายวรพจน์ ฉตัรชยั
กุลศริ ิเป็นกรรมการบรษิทัฯ โดยมผีลตั �งแต่วนัที � 26 กุมภาพนัธ ์2558 

 

สรุปเปรยีบเทยีบค่าตอบแทนกรรมการ ปี พ.ศ. 2559, พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 

ค่าตอบแทน 
ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

จาํนวน 
ราย 

จาํนวนเงนิ 
(บาท) 

จาํนวน 
ราย 

จาํนวนเงนิ 
(บาท) 

จาํนวน 
ราย 

จาํนวนเงนิ 
(บาท) 

ค่าบาํเหน็จ 12 1,391,094.00 12(5) 2,116,499.00 14(5) 2,194,030.00 
ค่าตอบแทนกรรมการ 12 2,921,000.00 14(3),(4) 3,046,356.84 12(5) 2,788,000.00 

รวม  4,312,094.00  5,162,855.84  4,982,030.00 
ค่าตอบแทนเฉลี�ยต่อคนต่อปี  359,341.16  368,775.41  415,169.17 

วงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการได้รบั
อนุมติัจากผูถื้อหุ้น 
กลุ่มธรุกิจบริการ(1) 

 7,353,352.00  N/A  7,788,250.00 

ค่าตอบแทนเฉลี�ยในอตุสาหกรรมสื�อ
และสิ�งพิมพ ์ต่อคนต่อปี(2) 

 N/A  530,000.00  470,000.00 

หมายเหตุ : (1) ขอ้มลูค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร ค่าเฉลี �ยค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกจิเดยีวกนั 
สาํรวจโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 (2) ขอ้มลูค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร ค่าเฉลี �ยค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดยีวกนั 
สาํรวจโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 (3) บรษิทัฯ รบัทราบการลาออกจากการดาํรงตําแหน่งกรรมการบรษิทัฯ ของ นางจริาภรณ์ รุ่งศรทีอง 
และนายระฟ้า  ดาํรงชยัธรรม โดยมผีลวนัที � 3 กุมภาพนัธ ์2558 เป็นตน้ไป 

 (4)  ที �ประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครั �งที � 1/2558 ไดม้มีตแิต่งตั �ง นายวุฒภิูม ิจุฬางกรู และนายวรพจน์ 
ฉตัรชยักุลศริ ิเป็นกรรมการบรษิทัฯ โดยมผีลตั �งแต่วนัที � 26 กุมภาพนัธ ์2558 

 (5) ในการประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ ครั �งที � 1/2557 ไดม้มีตแิต่งตั �ง นางจริาภรณ์ รุ่งศรทีอง  และ 
นายระฟ้า ดาํรงชยัธรรม  เป็นกรรมการบรษิทั โดยมผีลตั �งแต่วนัที � 24 เมษายน 2557 

 (ข)  ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทนจะเป็นผูป้ระเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการ
ผูจ้ดัการ  เพื�อนําไปใชใ้นการพจิารณากาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการ  ตามหลกัเกณฑท์ี�กาํหนด ซึ�งผล
การประเมนิกรรมการผูจ้ดัการ  คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน จะเสนอใหค้ณะกรรมการได้
พจิารณารบัทราบและเหน็ชอบอกีครั 8งหนึ�ง 

ค่าตอบแทนผูบ้รหิารระดบัสงู  คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทนจะกาํหนดหลกัเกณฑ ์
และโครงสรา้งค่าตอบแทนผูบ้รหิาร ซึ�งพจิารณาเป็นไปตามหลกัการและนโยบายที�คณะกรรมการบรษิทัฯ กาํหนด    
ทั 8งยงัสอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ  และผลการบรหิารงานของผูบ้รหิารแต่ละท่าน  โดยกรรมการ
ผูจ้ดัการจะเป็นผูพ้จิารณาความเหมาะสมในการกาํหนดค่าตอบแทนรายบุคคล  และการปรบัอตัราเงนิเดอืน
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ประจาํปีของผูบ้รหิารระดบัสงู  พรอ้มทั 8งรายงานค่าตอบแทนที�เหมาะสมต่อคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ผลตอบแทน และคณะกรรมการบรษิทัฯ  เพื�อรบัทราบอกีครั 8ง 

ค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัที�เป็นผูบ้รหิาร และผูบ้รหิารของบรษิทัฯ จาํนวน  4 รายแรกต่อจาก
กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิารทุกรายที�อยูใ่นลาํดบัขั 8นเดยีวกบัผูบ้รหิารรายที� 4 รวมจาํนวน 5 ท่าน  (โดยไม่รวม
ผูอ้าํนวย การฝา่ยการเงนิ และผูอ้าํนวยการฝา่ยบญัช)ี แสดงในตารางต่อไปนี8 

(2) ค่าตอบแทนอื�น 

-ไม่ม-ี  

8.5  บคุลากร 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มจีาํนวนบุคลากร ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ดงันี8 

(หน่วย : คน) 

รายการ 2559 2558 2557 

บมจ. ซีเอด็ยูเคชั �น* 
   พนกังานประจาํสาํนกังานใหญ่ 866 910 896 
   พนกังานประจาํสาขา 1,155 1,223 1,291 

บจ. เพลินพฒัน์ (บริษทัยอ่ย) 

   คร ู 220 227 218 
   บุคลากรอื�น 96 97 94 

บจ. เบสแลบ็ (บริษทัย่อย) 

   พนกังานประจาํ 11 12 8 

รวมทั *งสิ*น 2,348 2,468 2,507 

หมายเหตุ : *  ไม่รวมแรงงานจดัจา้งภายนอก (Outsource Worker) 

โดยบรษิทัฯ ใหผ้ลตอบแทนทั 8ง เงนิเดอืน ค่าแรงและผลประโยชน์อื�นของพนกังาน (ตามงบการเงนิรวม) 
ในปี พ.ศ. 2559, 2558 และ 2557 เป็นจาํนวนเงนิทั 8งสิ8น 688.01, 704.21 ลา้นบาท และ 744.23 ลา้นบาท 

รายการ ค่าตอบแทนที�เป็นตวัเงินประจาํปี พ.ศ. 2559 (บาท) 
เงนิเดอืน 14,356,392 
โบนสั 816,652 
ค่าตอบแทนอื�น :  
   - เงนิสมทบกองทุนสาํรองเลี8ยงชพี 717,804 
   - เงนิผลประโยชน์ระยะยาว -ไม่ม-ี 
   - อื�นๆ 520,553 

รวม 16,411,401 
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บรษิทัฯ มนีโยบายการจ่ายอตัราค่าตอบแทนพนกังาน โดยคาํนึงถงึความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
ค่าเฉลี�ยของอุตสาหกรรมเดยีวกนั รวมถงึค่าตอบแทนพนกังานจะตอ้งเหมาะสมกบัการขยายตวัทางธุรกจิ และการ
เตบิโตของบรษิทัฯ 

นอกเหนือจากการที�บรษิทัฯ จ่ายค่าตอบแทนใหก้บัพนกังานในรปู เงนิเดอืน โบนสั และเงนิสมทบกองทุน
สาํรองเลี8ยงชพีแลว้ บรษิทัฯ ยงัมสีวสัดกิารอื�นๆ ใหก้บัพนกังานทุกคน เช่น ค่ารกัษาพยาบาล การตรวจสขุภาพ
ประจาํปี ค่าที�พกั ค่าเดนิทางไปปฏบิตังิานต่างจงัหวดั ประกนัชวีติ เครื�องแบบพนกังานสาขา บรกิารรถรบั-สง่
พนกังาน เงนิชว่ยเหลอืใหก้บัพนกังานที�ประสบภยัพบิตั ิเงนิช่วยเหลอืค่าครองชพีและเงนิช่วยเหลอือื�นๆ รวมถงึ
การใหร้างวลัสาํหรบัพนกังานที�มคีวามตั 8งใจในการทาํงานจนมอีายุงานครบ 10, 20 และ 30 ปี เพื�อเป็นการจงูใจให้
พนกังานของบรษิทัฯ มขีวญัและกาํลงัใจในการสรา้งความเจรญิเตบิโตใหก้บับรษิทัฯ ในระยะยาว 

นโยบายในการพฒันาพนักงาน 

บรษิทัฯ มนีโยบายในการเพิ�มศกัยภาพ และประสทิธผิลของบุคลากรอย่างต่อเนื�อง เพื�อใหม้ี
ความสามารถในการแขง่ขนั และรบัมอืกบัวทิยาการใหม่ๆ ที�พฒันาเปลี�ยนแปลงตลอดเวลา ควบคู่กบัการทาํให้
พนกังานมคีวามสขุนั 8น ซึ�งเป็นภารกจิสาํคญัอกีภารกจิหนึ�งตามภารกจิ (Mission) ของบรษิทัฯ เพราะบรษิทัฯ เชื�อ
ว่าหากพนกังานมคีวามสขุ พนกังานกจ็ะมปีระสทิธภิาพ มคีวามคดิสรา้งสรรค ์มคีวามพรอ้มทุม่เททาํงาน ซึ�งจะ
สง่ผลทาํใหบ้รษิทัฯ สามารถเตบิโตไดอ้ย่างยั �งยนื 

แนวทางในการพฒันาทรพัยากรมนุษยข์องบรษิทัฯ มสีาระสาํคญัดงันี8 

• การปรบัปรงุประสิทธิผลของทรพัยากรมนุษยอ์ย่างต่อเนื�อง   บรษิทัฯ ไดต้ดิตามประสทิธผิล
ของทรพัยากรมนุษย ์(Human Resources’ Productivity) ผ่านตวัชี8วดั (Key Performance Indicator 
: KPI) เพื�อทาํใหม้ั �นใจว่าประสทิธผิลดา้นทรพัยากรมนุษยด์อียา่งต่อเนื�อง ในการปรบัปรุงประสทิธผิล
นั 8น บรษิทัฯ เน้นการจดัโครงสรา้งการปฏบิตังิานที�เหมาะสมกบัสถานการณ์ การวางแผนงานที�
เหมาะสม การปรบัปรุงระบบและกระบวนการจดัการที�มปีระสทิธภิาพและมกีารสญูเปล่าใหน้้อยที�สดุ 

การจดัสรรอุปกรณ์และเครื�องมอืต่างๆ เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพการทาํงานใหส้งูขึ8น และการจดัหลกัสตูร
ในการฝึกอบรม หรอืพฒันาทกัษะในการปฏบิตังิานของพนกังาน 

สิ�งหนึ�งที�บรษิทัฯ ยดึมั �นเสมอกค็อื บรษิทัฯ ไมม่นีโยบายในการปรบัลด หรอืปลดพนกังานออกจาก
งานตามปญัหาภาวะวกิฤตเิศรษฐกจิ เพื�อใหบุ้คลากรของบรษิทัฯ มคีวามมั �นใจ และพรอ้มทุม่เทใน
การทาํงานระยะยาวที�สว่นใหญ่เป็นลกัษณะงานบุกเบกิ 

นอกจากนั 8น บรษิทัฯ ยงัไดจ้ดัสรรรางวลั และโบนสัสาํหรบัพนกังานในแต่ละปี เพื�อจงูใจใหพ้นกังาน
เร่งสรา้งผลการปฏบิตังิานที�ด ี

• การเปิดโอกาสให้กบัพนักงานได้พฒันาศกัยภาพในการทาํงาน และภาวะผูนํ้า (Leadership) 
ผา่นระบบ Project Leader   บรษิทัฯ มนีโยบายสง่เสรมิศกัยภาพ และการทาํงานเชงิรุกของ
พนกังาน โดยที�ไมต่อ้งยดึตดิกบัผงัการบงัคบับญัชา โดยเปิดโอกาสใหพ้นกังานที�มแีนวคดิในการ
ปรบัปรุงประสทิธภิาพการทาํงานขององคก์รไดใ้ชค้วามรูค้วามสามารถในการแกไ้ขปญัหา ผ่านระบบ 
Project Leader โดยจะไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นหวัหน้าโครงการ (Project Leader) ร่วมกบัพนกังาน
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จากหน่วยงานเดยีวกนั หรอืต่างหน่วยงาน เพื�อรวมทมีกนัเป็น “ทมีขา้มสายงาน (Cross Functional 
Team)” โดยอาจจะมผีูบ้รหิารระดบัสงูทาํหน้าที�เป็นที�ปรกึษา 

ระบบ Project Leader มสีว่นสาํคญัที�ทาํใหบ้รษิทัฯ มกีารขบัเคลื�อนอย่างรวดเรว็ โดยไมต่อ้งอาศยั
ระบบการบงัคบับญัชาที�ซบัซอ้น เนื�องจากเป็นระบบที�เอื8อใหพ้นกังานที�มศีกัยภาพไดม้โีอกาสในการ
สรา้งผลงาน และไดม้โีอกาสทาํงานร่วมกบัผูบ้รหิารระดบัสงู เป็นการฝึกใหพ้นกังานที�มศีกัยภาพไดม้ี
ภาวะผูนํ้า ไดเ้รยีนรูแ้นวคดิจากผูบ้รหิารระดบัสงูผ่านการทาํงานร่วมกนัเป็นทมี เขา้ใจเหตุผลเชงิ
นโยบาย และขอ้จาํกดัในการทาํงานต่างๆ ในอกีมมุหนึ�ง 

• การสรา้งความผกูพนั และความเป็นกนัเองระหวา่งพนักงาน และผูบ้ริหาร  วฒันธรรมการ
ทาํงานของบรษิทัฯ มุง่เน้นการสรา้งความเป็นกนัเองระหว่างพนกังานกบัผูบ้รหิาร และไมม่รีะบบ
เลอืกปฏบิตัภิายในองคก์ร เพราะพนกังานทุกคนถอืว่าเป็นสมาชกิในครอบครวัเดยีวกนั ซึ�งมคุีณค่า
กบัองคก์ร  ดงันั 8น ทุกกจิกรรมและทุกความร่วมมอืระหว่างผูบ้รหิาร และพนกังาน จงึอยู่ในบรรยากาศ
การทาํงานแบบพี�แบบน้อง มคีวามสนุกและทา้ทายในการทาํงาน  

ดงันั 8น วฒันธรรมดงักล่าวจงึเอื8อต่อการดาํเนินงานที�ตอบสนองต่อนโยบายบรษิทัฯ ที�เป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพรวดเรว็ เกดิผลสมัฤทธิ Cตามที�คาดหวงั ตลอดจนปญัหาและอุปสรรคที�เกดิขึ8นกจ็ะไดร้บั
การรายงาน และแกไ้ขไดท้นัต่อสถานการณ์ 

สาํหรบัพนกังานที�ปฏบิตัหิน้าที�ประจาํ ณ รา้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ซึ�งกระจายอยู่ทั �วภมูภิาคในประเทศ
ไทย บรษิทัฯ ไดด้าํเนินการฝึกอบรมที�สาํนกังานใหญ่อย่างสมํ�าเสมอ รวมทั 8งผูบ้รหิารเขา้ตรวจเยี�ยม
สาขาเป็นประจาํเพื�อใหค้าํปรกึษา และการปรบัปรุงต่อเนื�อง  นอกจากนี8 ปจัจุบนับรษิทัฯ ยงัไดต้ดิตั 8ง
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ต่างๆ เพื�อสง่เสรมิการสื�อสารระหว่างพนกังานที�รา้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์
กบัสาํนกังานใหญ่ไดอ้ย่างสะดวก มากขึ8น ดงันี8 

o บรษิทัฯ ใชร้ะบบโทรศพัท ์ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) ซึ�งใชส้ญัญาณ
อนิเตอรเ์น็ตระหว่างสาํนกังานใหญ่ กบัรา้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอรท์กุสาขา และคลงัสนิคา้ โดย
สามารถโทรศพัทต์ดิต่อสื�อสาร อเีมลล ์และรบัสง่ขอ้มลูไดอ้ย่างรวดเรว็ และสามารถแกไ้ขปญัหา
ไดอ้ย่างทนัเวลา 

o การตดิตั 8งจอ LCD TV ที�สาขารา้นหนงัสอืซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ทาํใหส้าํนกังานใหญ่สามารถสง่ภาพ 
และเสยีงในรปูแบบของวดิโีอใหก้บัพนกังานรบัทราบถงึขา่วสาร การประชาสมัพนัธผ์ลติภณัฑ ์
และการบรกิารพเิศษในช่วงเวลาต่างๆ ตลอดจนการอบรมพนกังานผ่านจอ LCD TV ไดทุ้ก
ช่วงเวลา 

• การมุ่งเน้นการสรา้งวฒันธรรมจิตบริการ (Service Mind) จิตคณุธรรม (Merit Mind) จิตอาสา 
(Volunteer Mind) และวฒันธรรม “ไม่เสียหน้า” ให้เกิดขึ*นภายในองคก์ร ผา่นพนักงานทุก
ระดบั   บรษิทัฯ ไดเ้น้นยํ8ากบัพนกังานเสมอว่า บรษิทัฯ ไม่มนีโยบายที�จะสนบัสนุนการทาํธุรกจิที�ขดั
ต่อกฎหมาย และหลกัศลีธรรม จรยิธรรมอนัดงีามของสงัคม ดงันั 8น จติคุณธรรม (Merit Mind) จงึ
กลายเป็นบรรทดัฐานของการทาํงานอย่างทั �วทั 8งองคก์รครอบคลุมทั 8งระดบัพนกังาน และระดบับรหิาร 
ดงันั 8นหากมโีครงการใหม่ๆ ดา้นการตลาด หรอืการเสนอผลติภณัฑใ์หม่ๆ เพื�อนํามาจาํหน่าย จะตอ้ง
สอดคลอ้งกบับรรทดัฐาน และเจตนารมณ์ที�ดงีามของบรษิทัฯ สาํหรบัมาตรการที�ช่วยสง่เสรมิจติ
คุณธรรมนั 8น บรษิทัฯ ไดร้บัการสนบัสนุนจากวดัปญัญานนัทาราม ในการจดัสง่พนกังานไปฝึกสมาธ ิ
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เจรญิสต ิปลกูฝงัคุณธรรม อย่างต่อเนื�อง เพื�อเสรมิสรา้งจติสาํนึกที�ดใีนการทาํงาน และพนกังาน
สามารถนํามาประยุกตใ์ชใ้นการดาํรงชวีติประจาํวนัไดอ้ย่างมคีวามสขุ 

นอกจากนี8 บรษิทัฯ มกีารจดัฝึกอบรม และสมัมนาในหลกัสตูร “การบรกิารตอบสนองที�เป็นเลศิ” 
(Excellent Reactive Service: ERS) ใหก้บัพนกังาน เพื�อปลกูฝงัใหพ้นกังานมจีติบรกิาร (Service 
Mind) มคีวามเอื8อเฟื8อเผื�อแผท่ี�จะช่วยเหลอืต่อลกูคา้ และเพื�อนพนกังานรอบขา้งอย่างเป็นมติร โดย
การพฒันาจติอาสา (Volunteer Mind) นั 8น บรษิทัฯ ไดด้าํเนินผ่านกจิกรรมการบรจิาคหนงัสอื
โครงการเงนิทอนเพื�อน้อง โดยเปิดโอกาสใหพ้นกังานอาสาที�จะเดนิทางไปบรจิาคหนงัสอื และจดั
หนงัสอืใหก้บัหอ้งสมุดในโรงเรยีนที�ขาดแคลน สามารถเสนอรายชื�อโรงเรยีนที�อยู่ในภูมลิาํเนาของ
พนกังานได ้เพื�อเป็นการปลกูฝงัใหพ้นกังานมจีติสาํนึกรกับา้นเกดิ  จากกจิกรรมดงักล่าวนี8 นอกจาก
จะพฒันาจติอาสา (Volunteer Mind) ใหก้บัพนกังานแลว้ ยงัเป็นการสง่เสรมิความรูร้กัสามคัคใีหเ้กดิ
ขึ8นกบัพนกังานภายในองคก์ร และทาํใหพ้นกังานรูส้กึภาคภูมใิจในตนเอง และเป็นสว่นหนึ�งที�ทาํให้
เดก็ๆ ในโรงเรยีนที�ขาดแคลนไดม้โีอกาสที�จะเก่งขึ8น ตามเจตนารมณ์ที�แน่วแน่ของบรษิทัที� “มุ่งมั �นที�
จะทาํใหค้นไทยเก่งขึ8น” 
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9. การกาํกบัดแูลกิจการ 

บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญั และจดัใหม้กีระบวนการกาํกบัดแูลกจิการที�ดมีาโดยตลอดอย่างต่อเนื�อง บรษิทัฯ 
ไดป้ลกูฝงัจติสาํนึกเรื�อง จรยิธรรมธุรกจิในการปฏบิตัต่ิอลกูคา้ คูค่า้ คู่แขง่ขนั สงัคม และเพื�อนพนกังานกนัเอง 
อย่างมคุีณธรรม การมคีวามโปร่งใส การเป็นตวัอย่างที�ด ีความรบัผดิชอบต่อสงัคม ความซื�อสตัย ์ความเท่าเทยีม
กนั สทิธพิงึมพีงึได ้สทิธขิองพนกังาน กรรมการ ผูถ้อืหุน้ คู่คา้ จนกลายเป็นวฒันธรรมขององคก์รที�แขง็แกร่ง ซึ�ง
ถอืปฏบิตัมิาตั ?งแต่เริ�มก่อตั ?งบรษิทัฯ เมื�อ 42 ปีก่อนว่า “ซเีอด็ จะดาํเนินธุรกจิที �เอื�ออาํนวยต่อการศกึษาหาความรู ้ 
ในสาขาที �จาํเป็นต่อการพฒันาประเทศ จะดาํเนินธุรกจิที �จะทาํให ้“คนไทยเก่งขึ�น” โดยพฒันาขึ�นเป็นธุรกจิที �ยั �งยนื 
มกีารเตบิโตต่อเนื �องที �สงูกว่าค่าเฉลี �ยของอุตสาหกรรม เป็นบรษิทัตวัอย่างที �ด ีสามารถสรา้งสรรคผ์ลงานที �เป็น
ประโยชน์ และเป็นที �ยอมรบัในวงกวา้ง พนกังานมคีวามสขุ และสามารถใหผ้ลตอบแทนการลงทนุที �น่าพงึพอใจใน
ระยะยาว” 

ดงันั ?น วฒันธรรมองคก์รนี? จงึเป็นจุดแขง็ของบรษิทัฯ ที�จะชว่ยพฒันาการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ีใหป้ระสบ
ความสาํเรจ็ไดง้่ายขึ?น เรว็ขึ?น และเป็นรปูธรรม และเมื�อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดนํ้าหลกัการกาํกบัดแูล
กจิการที�ด ี15 ขอ้ ซึ�งต่อมาไดเ้ปลี�ยนเป็น 5 หมวด มาเผยแพร่เพื�อเป็นแนวทางในการปฏบิตัสิาํหรบับรษิทัจด
ทะเบยีนนั ?น บรษิทัฯ จงึสามารถปรบัใชเ้พื�อสรา้งความสมัพนัธก์บัการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ไดโ้ดยไมย่ากนกั 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ ซึ�งเป็นกลไกที�สาํคญัของคณะกรรมการ
บรษิทัฯ ในการกาํกบัดแูลการดาํเนินงานและการบรหิารงานของบรษิทัฯ ใหไ้ดม้าตรฐาน และเป็นไปในแนวทางที�
ถูกตอ้ง โดยมกีารปรบัปรุงนโยบายเกี�ยวกบัการกาํกบัดแูลกจิการและคู่มอืจรยิธรรมธุรกจิ ใหม้คีวามเหมาะสมกบั
สถานการณ์ และทนัสมยั รวมถงึมหีน้าที�ดแูลทบทวนนโยบายการกาํกบัดแูลที�ดแีละรายงานการปฏบิตัติาม
นโยบายบรรษทัภบิาลใหค้ณะกรรมการรบัทราบเป็นประจาํ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายในการไปดาํรงตําแหน่งที�บรษิทัอื�น และจาํนวนบรษิทั ที�จะดาํรง
ตําแหน่งของกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ อย่างชดัเจน เพื�อใหเ้กดิประสทิธภิาพ
ของการปฏบิตัหิน้าที�ในฐานะของกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิารระดบัสงู ในการอุทศิและทุ่มเทเวลา
ใหก้บัการปฏบิตัหิน้าที� โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ไม่มกีรรมการบรษิทัฯ ท่านใดเขา้ไปดาํรงตําแหน่งใน
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยเ์กนิกว่า 3 บรษิทั  

คณะกรรมการบรษิทัฯ และผูบ้รหิารระดบัสงู ตระหนกัถงึความสาํคญัของการพฒันาความรู ้และ
ประสบการณ์ในการปฏบิตัหิน้าที� โดยกรรมการบรษิทัฯ สว่นใหญ่ไดผ้่านการอบรมหลกัสตูรจากสมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) นอกจากนี? ทุกครั ?งที�มกีารเปลี�ยนแปลงกรรมการใหม่ คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้ี
เอกสารและขอ้มลูที�เป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าที�ของกรรมการใหม่ ซึ�งรวมถงึขอ้มลูแนะนําลกัษณะธุรกจิ และ
แนวทางการดาํเนินธุรกจิ มอบใหก้รรมการใหม่ไดร้บัทราบ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดก้าํหนดใหม้กีารจดัทาํแผนการพฒันาและสบืทอดงาน ของกรรมการผูจ้ดัการ  
และผูบ้รหิารระดบัสงู เพื�อเตรยีมความพรอ้มอย่างต่อเนื�อง กรณีที�กรรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิารระดบัสงูไม่
สามารถปฏบิตัหิน้าที�ได ้

และในดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดก้าํหนดใหจ้ดัทาํรายงานความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมขององคก์รอย่างต่อเนื�อง เพื�อแสดงถงึความมุ่งมั �นและตั ?งใจของคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานในการ
ร่วมเป็นสว่นหนึ�งของการดาํเนินธุรกจิเพื�อสงัคม 
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จากการที�บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาการกาํกบัดแูลกจิการที�ดมีาโดยตลอด ซึ�งความมุ่งมั �นในการ
ดาํเนินธุรกจิอย่างโปร่งใส ทาํใหใ้นปี 2559 บรษิทัฯ ไดร้บัการประกาศผลรายงานประเมนิการกาํกบัดแูลกจิการของ
บรษิทัจดทะเบยีน ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ประจาํปี พ.ศ. 2559, 2558, 2557, 2556, 2555, 2554, 2553, 2552 และ 
2551 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 
2010, 2009 and 2008) ว่าอยู่ในระดบั “ดเีลศิ” หรอื 5 ดาว ตดิต่อกนั 9 ปีซอ้น  ซึ�งประเมนิโดย สมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.)  โดยซเีอด็เป็นบรษิทัเดยีว ในกลุ่มอุตสาหกรรมบรกิาร (Service) หมวด
ธุรกจิสื�อและสิ�งพมิพ ์ที�ไดร้บัการประเมนิในระดบั “ดเีลศิ” ตดิต่อกนั 9  ปีซอ้น 

จากผลการประเมนิดงักล่าวไดส้ะทอ้นใหเ้หน็ถงึความมุ่งมั �นของคณะกรรมการบรษิทัฯ ฝา่ยบรหิาร และ
พนกังานทุกคน ที�ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการดาํเนินธุรกจิอย่างโปร่งใส เป็นธรรมต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝา่ย และ
ตรวจสอบได ้

9.1  นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ  คณะกรรมการบรษิทัฯ ตระหนกัถงึความสาํคญัของการกาํกบั
ดแูลกจิการที�ด ีเพื�อเพิ�มความโปร่งใส เพิ�มขดีความสามารถในการแขง่ขนัของกจิการ และเพิ�มความเชื�อมั �นใหแ้ก่ผู้
ถอืหุน้ ผูล้งทุน และผูเ้กี�ยวขอ้งทกุฝา่ย จงึไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ ดาํเนินการจดัทาํนโยบายการ
กาํกบัดแูลกจิการ เป็นลายลกัษณ์อกัษร ตลอดจนปรบัปรุงนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการ และคูม่อืจรยิธรรมธุรกจิ  
ใหม้คีวามทนัสมยั เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม การดาํเนินธุรกจิ และเป็นสากลมากขึ?น ซึ�งกาํหนดใหม้กีารทบทวน
นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการปีละครั ?ง โดยในปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทัฯ 
ไดท้บทวนนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการ เป็นฉบบัแกไ้ขฉบบัที� 13 นบัจากปี พ.ศ. 2544 เป็นตน้มา  

คณะกรรมการบริษทัฯ ได้กาํหนดนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ ไว้ดงัต่อไปนี%  

1. คณะกรรมการบรษิทัฯ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคน มุ่งมั �นที�จะนําหลกัการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ีมาใช้
ในการดาํเนินกจิการ และจดัโครงสรา้งการบรหิาร เพื�อใหเ้กดิความเชื�อมโยงที�ดรีะหว่าง  คณะกรรมการ 
ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยี 

2. ผูถ้อืหุน้จะไดร้บัการปฏบิตัอิย่างเท่าเทยีมกนัและมสีทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลูสารสนเทศ และมชี่องทางใน
การสื�อสารกบับรษิทัฯ ไดอ้ย่างชดัเจน 

3. คณะกรรมการบรษิทัฯ จะจดัใหม้กีารอาํนวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้สว่นน้อยในการเสนอเพิ�มวาระการ
ประชุมล่วงหน้าก่อนวนัประชมุผูถ้อืหุน้ รวมถงึการกาํหนดแนวปฏบิตัทิี�ชดัเจน 

4. คณะกรรมการบรษิทัฯ จะจดัใหม้กีารเปิดเผยสารสนเทศ ทั ?งในเรื�องการเงนิ และเรื�องที�มใิช่เรื�องการเงนิ
อย่างเพยีงพอ เชื�อถอืได ้ทนัเวลา โปร่งใส เพื�อใหผู้ถ้อืหุน้ นกัลงทุน และผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัฯ 
ไดร้บัสารสนเทศอย่างเพยีงพอและเท่าเทยีมกนั 

5. คณะกรรมการบรษิทัฯ จะจดัใหม้หีน่วยงานที�สามารถสื�อสารกบัผูถ้อืหุน้ นกัลงทุน หน่วยงานกาํกบัดแูล 
รวมถงึการใหข้อ้มลูสารสนเทศทั �วไปแก่ผูส้นใจและผูม้สีว่นไดเ้สยี 

6. คณะกรรมการบรษิทัฯ จะสง่เสรมิใหม้กีระบวนการเสรมิสรา้งความร่วมมอืระหว่างบรษิทัฯ กบัผูม้สีว่น
ไดเ้สยี พรอ้มทั ?งกาํหนดช่องทางการสื�อสารระหว่างกนั 
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7. คณะกรรมการบรษิทัฯ อาจแต่งตั ?งคณะกรรมการชุดย่อยอื�น เพื�อพจิารณากลั �นกรองงานเฉพาะเรื�อง
ตามความเหมาะสม 

8. คณะกรรมการบรษิทัฯ มบีทบาทในการกาํหนดวสิยัทศัน์และภารกจิ กลยุทธ ์เป้าหมายทางการเงนิ 
ความเสี�ยง แผนงาน รวมทั ?งควบคุมดแูลใหฝ้า่ยจดัการดาํเนินงานตามนโยบาย และแผนงานตามที�
กาํหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

9. คณะกรรมการบรษิทัฯ มบีทบาทสาํคญัในการสง่เสรมิใหจ้ดัทาํจรยิธรรมธุรกจิเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
และสง่เสรมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคน ปฏบิตัติามแนวจรยิธรรมที�ด ี

10. คณะกรรมการบรษิทัฯ จะจดัใหม้กีารประเมนิผลของตนเองเป็นรายปี เพื�อสรา้งกรอบการตรวจสอบการ
ปฏบิตัหิน้าที�ของคณะกรรมการบรษิทัฯ 

11. คณะกรรมการบรษิทัฯ จะจดัใหม้รีะบบคดัสรรบุคลากรที�จะเขา้มารบัผดิชอบในตําแหน่งบรหิาร โดยมี
กระบวนการสรรหาที�โปร่งใส และเหมาะสม 

นอกจากนั ?นตั ?งแต่ปี พ.ศ. 2552 บรษิทัฯ ไดจ้ดัทาํนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการ ฉบบัภาษาองักฤษ เพื�อให้
นกัลงทุนทั �วไปไดร้บัทราบขอ้มลูเพิ�มเตมิ สาํหรบัหลกัการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ีแนวปฏบิตัทิี�ด ีจรรยาบรรณธุรกจิ 
ฉบบัสมบรูณ์ สามารถดไูดจ้ากเวบ็ไซตน์กัลงทุนสมัพนัธ ์(http://corporate.se-ed.com) 

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาทบทวน ปรบัปรุงเนื?อหาคูม่อืหลกัการ
กาํกบัดแูลกจิการที�ด ีแนวปฏบิตั ิจรยิธรรม และนโยบายการดแูลสิ�งแวดลอ้มและสงัคม ใหม้คีวามสมบรูณ์ และ
ถูกตอ้งตามกฎระเบยีบของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตาม
หลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูลกจิการที�ดสีาํหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2549 ซึ�งแบ่งเป็นหวัขอ้หลกั 5 หมวด ไดแ้ก่ 

1. สทิธขิองผูถ้อืหุน้ (Rights of Shareholders) 

2. การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั (Equitable Treatment of Shareholders) 

3. การคาํนึงถงึบทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี (Roles of Stakeholders) 

4. การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

5. ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities) 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหก้รรมการไดท้บทวนผลงาน ปญัหา อุปสรรคต่างๆ ในปีที�ผ่านมา โดยใหม้ี
การประเมนิผลตนเองของกรรมการ ในภาพรวมของคณะกรรมการทั ?งคณะ เพื�อนําผลการประเมนิมาวเิคราะหก์าร
ปฏบิตัหิน้าที�ของกรรมการ และนําขอ้เสนอแนะมาปรบัปรุงต่อไป นอกจากนี?คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดส้ง่เสรมิและ
สนบัสนุนใหก้รรมการไดม้กีารพฒันาความรูต่้างๆ โดยใหก้รรมการเขา้รบัการอบรมกบัสมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย (IOD) หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อเพิ�มพนู
ความรูแ้ละไดแ้ลกเปลี�ยนประสบการณ์กบักรรมการจากบรษิทัจดทะเบยีนอื�น 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ตระหนกัถงึการสง่เสรมิการปฏบิตัหิน้าที�และความรบัผดิชอบของกรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังาน ใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการที�ดตีามที�คณะกรรมการไดก้าํหนด คณะกรรมการ
จงึไดจ้ดัใหม้กีารสื�อสารนโยบายบรรษทัภบิาล และจรรยาบรรณธุรกจิ นโยบายการดแูลสิ�งแวดลอ้มและสงัคม ให้
ผูบ้รหิารและพนกังานทุกระดบัทราบอย่างสมํ�าเสมอ โดยผ่านในหลายช่องทาง ดงันี? 
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• คู่มอืพนกังาน 
• คู่มอื “นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการที�ด”ี 
• การจดัประชมุใหญ่พนกังานประจาํปี 
• การประชุมวางแผนงานประจาํปี 
• ระบบอนิทราเน็ตของบรษิทัฯ และเวบ็ไซตน์กัลงทุนสมัพนัธ ์
• ผ่านทาง e-mail ของบรษิทัฯ 
• บอรด์ประชาสมัพนัธข์องบรษิทัฯ 

สิทธิของผูถื้อหุ้น 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ตระหนกัถงึสทิธใินความเป็นเจา้ของในควบคุมบรษิทัฯ ผ่านการแต่งตั ?ง
คณะกรรมการบรษิทัฯ ใหท้าํหน้าที�แทนผูถ้อืหุน้ และมสีทิธใินการตดัสนิใจเกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงที�สาํคญัของ
บรษิทัฯ คณะกรรมการบรษิทัฯ จงึสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธขิองตน ตามสทิธขิ ั ?นพื?นฐานของผูถ้อืหุน้ ซึ�งไดแ้ก่ 
การซื?อขาย หรอืการโอนหุน้ การมสีว่นแบง่ในกาํไรของกจิการ การไดร้บัขา่วสารขอ้มลูของกจิการอย่างเพยีงพอ 
และผูถ้อืหุน้ควรไดร้บัทราบกฎเกณฑแ์ละวธิกีารในการเขา้ร่วมประชุม และขอ้มลูที�เพยีงพอต่อการพจิารณาใน   
แต่ละวาระก่อนการประชุม รวมถงึมโีอกาสซกัถามกรรมการทั ?งในที�ประชมุและสง่คาํถามล่วงหน้า นอกจากนี? 
คณะกรรมการบรษิทัฯ ยงัตระหนกั และใหค้วามสาํคญัถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้ ไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็นการละเมดิ
หรอืลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดก้าํหนดใหม้กีารประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ปีละครั ?ง ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 4 
เดอืน นบัแต่วนัสิ?นสดุรอบบญัช ีและกรณีมคีวามจาํเป็นตอ้งเสนอวาระเป็นพเิศษ ในเรื�องที�มผีลกระทบต่อ
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ เกี�ยวกบักฎหมาย ขอ้กาํหนดที�บงัคบั ที�ตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการ
บรษิทัฯ จะเรยีกประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ต่อไป 

ในการจดัการประชุมผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อสทิธขิองผูถ้อืหุน้ โดยเริ�มจาก
กาํหนดวนัประชมุ ซึ�งไมใ่ชว่นัหยุดต่อเนื�อง หรอืวนันกัขตัฤกษ์ และกาํหนดเวลาประชมุไม่เชา้หรอืเยน็เกนิไป และ
กาํหนดสถานที�ประชมุ ซึ�งเป็นบรเิวณที�มกีารคมนาคมสะดวก นอกจากนี?บรษิทัฯ ไดด้าํเนินการจดัสง่หนงัสอืเชญิ
ประชุมที�มรีายละเอยีดวาระการประชุม พรอ้มความเหน็ของคณะกรรมการ เพื�อพจิารณาเหตุผลความจาํเป็น
ผลกระทบทั ?งดา้นบวกและลบในแต่ละวาระ หนงัสอืมอบฉนัทะทั ?ง 3 รปูแบบตามที�กฎหมายกาํหนด และรายชื�อ
ของกรรมการอสิระ พรอ้มทั ?งคาํแนะนําในการมอบฉนัทะ เพื�อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเลอืกที�จะมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชมุ
แทนได ้ และแจง้เรื�องจดัเตรยีมอากรแสตมป์ไวใ้หบ้รกิารแก่ผูร้บัมอบฉนัทะโดยไม่คดิค่าใชจ้่าย รวมทั ?งแผนที�แสดง
สถานที�ประชมุ ใหผู้ถ้อืหุน้ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 21 วนัก่อนวนัประชุม และไดป้ระกาศลงหนงัสอืพมิพร์ายวนั 
ตดิต่อกนัไม่น้อยกว่า 3 วนัและก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 3 วนั เพื�อบอกกล่าวเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการ
ล่วงหน้า 

การจดัการประชุมผู้ถือหุ้น 

สาํหรบัการประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการ 
บรษิทัฯ แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทราบผ่านทางช่องทางตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเวบ็ไซตน์กัลงทุน
สมัพนัธ ์ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเสนอเพิ�มวาระการประชุม รายชื�อบคุคลเพื�อเขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการ และสง่คาํถาม
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เป็นการล่วงหน้าได ้คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดก้าํหนดชว่งเวลาการรบัเรื�องดงักล่าว ตั ?งแต่วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ.  
2558 ถงึวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 โดยผ่านช่องทางโดยตรงกบัเลขานุการบรษิทัฯ หน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ ์
กรรมการอสิระ หรอืผ่านทางเวบ็ไซต ์โดยเป็นการใหเ้สนอวาระการประชุม และเสนอชื�อบุคคลเขา้ดาํรงตําแหน่ง
กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดอืนก่อนวนัสิ?นสดุรอบปีบญัช ี อนึ�ง ไมม่ผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอเพิ�มวาระการประชุม 
และเสนอรายชื�อบุคคลเพื�อเขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการ สาํหรบัการสง่คาํถามเป็นการล่วงหน้า บรษิทัฯ ไดเ้ปิด
โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สง่คาํถามไดจ้นถงึวนัประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ 

และสาํหรบัการประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดก้าํหนดช่วงเวลา
การรบัเรื�องดงักล่าว ตั ?งแต่วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 ถงึวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 โดยผ่านช่องทาง
โดยตรงกบัเลขานุการบรษิทัฯ หน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ ์กรรมการอสิระ หรอืผ่านทางเวบ็ไซต ์โดยเป็นการให้
เสนอวาระการประชุม และเสนอชื�อบุคคลเขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดอืนก่อนวนัสิ?นสดุรอบ
ปีบญัช ีและบรษิทัฯ ไดนํ้าหลกัเกณฑว์ธิกีารต่างๆ แสดงบนเวบ็ไซตน์กัลงทุนสมัพนัธต์ั ?งแต่วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 
2559  เป็นตน้มา  อนึ�ง ไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอเพิ�มวาระการประชุม และเสนอรายชื�อบุคคลเพื�อเขา้ดาํรงตําแหน่ง
กรรมการ สาํหรบัการสง่คาํถามเป็นการล่วงหน้า บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สง่คาํถามไดจ้นถงึวนัประชุม
ใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ 

การจดัส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 

ในการจดัการประชุมผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อสทิธขิองผูถ้อืหุน้ โดยเริ�มจากการ
จดัสง่หนงัสอืเชญิประชมุที�มรีายละเอยีดวาระการประชุม วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล พรอ้มความเหน็ของ
คณะกรรมการ รายละเอยีดของเรื�องเพื�อพจิารณาเหตุผลความจาํเป็น ผลกระทบทั ?งดา้นบวกและลบในแต่ละวาระ 
หนงัสอืมอบฉนัทะ และรายชื�อของกรรมการอสิระ พรอ้มทั ?งคาํแนะนําในการมอบฉนัทะ เพื�อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถ
เลอืกที�จะมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชมุแทนได ้รวมทั ?งแผนที�แสดงสถานที�ประชมุ และไดป้ระกาศลงหนงัสอืพมิพร์ายวนั 
ตดิต่อกนัไม่น้อยกว่า 3 วนั และก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 3 วนั เพื�อบอกกล่าวเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการ
ล่วงหน้า  อนึ�ง ในการประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี พ.ศ. 2559 บรษิทัฯ ไดนํ้าหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้
ฉบบัสมบรูณ์ และรายงานประจาํปี พ.ศ. 2558 พรอ้มเอกสารที�เกี�ยวขอ้งกบัการประชมุ ทั ?งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ เปิดเผยในเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 30 วนั และสง่หนงัสอืเชญิประชมุฯ 
ผ่านทางนายทะเบยีน ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 21 วนั 

วนัประชุมผู้ถือหุ้นและการดาํเนินการประชุม 

บรษิทัฯ ไดพ้ยายามปรบัปรุงกระบวนการจดัการประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ ใหม้คีวามเหมาะสมอย่าง
ต่อเนื�อง โดยเฉพาะอย่างยิ�งหลงัจากปี พ.ศ. 2548 เป็นตน้มา โดยยดึหลกัที�จะใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายไดม้โีอกาสได ้
รบัทราบ และไดใ้ชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั รวมทั ?งมสีทิธใินการใหค้วามเหน็ หรอืใหข้อ้เสนอแนะที�เป็น
ประโยชน์ต่อบรษิทัฯ 

ในการลงทะเบยีนเขา้ประชมุ บรษิทัฯ ไดเ้ปิดใหผู้ถ้อืหุน้ลงทะเบยีนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 2 
ชั �วโมง และต่อเนื�องจนกว่าการประชุมจะแลว้เสรจ็ ซึ�งไดถ้อืปฏบิตัมิาตั ?งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นตน้มา นอกจากนั ?น 
คณะกรรมการบรษิทัฯ ยงัจดัใหม้กีารอาํนวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ ดว้ยเจา้หน้าที�และระบบคอมพวิเตอรท์ี�
เพยีงพอและเหมาะสม โดยในการประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี พ.ศ. 2550 บรษิทัฯ เริ�มใชก้ารลงทะเบยีนผู้
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เขา้ประชมุดว้ยระบบบารโ์คด้ เป็นปีแรก เพื�ออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ พรอ้มทั ?งจดัพมิพบ์ตัรลงคะแนนใน  
แต่ละวาระใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

บรษิทัฯ จดัใหม้เีจา้หน้าที�ในการอาํนวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ในการขอรบัขอ้มลูสารสนเทศ และตอบ
คาํถามต่างๆ นอกจากนั ?นยงัจดัใหม้กีารเลี?ยงรบัรองที�เหมาะสมสาํหรบัผูถ้อืหุน้ที�มาร่วมประชุมดว้ย โดยในการ
ประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี พ.ศ. 2559  ไดจ้ดัการประชมุขึ?น ณ หอ้งประชมุ C ชั ?น 9 อาคารอนิเตอรล์งิค ์
ทาวเวอร ์(อาคารเนชั �นทาวเวอร ์เดมิ) ซึ�งบรษิทัฯ ไดส้าํรองพื?นที�จอดรถยนตส์ว่นบุคคลไวอ้ย่างเพยีงพอ และไดม้ี
การแนบแผนที�เสน้ทางการเดนิทางพรอ้มขอ้มลูสายรถประจาํทางสาธารณะผ่านหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ 

สาํหรบัผูถ้อืหุน้ที�ไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ดว้ยตนเอง บรษิทัฯ ไดเ้สนอใหผู้ถ้อืหุน้
สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ อย่างน้อย 1 ท่าน หรอืมอบฉนัทะใหก้รรมการผูจ้ดัการ หรอื เลขานุการ
บรษิทัฯ เขา้ประชมุและลงคะแนนเสยีงแทน โดยในการประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี พ.ศ. 2559 มจีาํนวนผู้
ถอืหุน้มอบฉนัทะดงันี? 

• ผูถ้อืหุน้จาํนวน 1 ราย มอบอาํนาจใหคุ้ณสาโรช ลํ?าเลศิประเสรฐิกุล รองประธานกรรมการ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

• ผูถ้อืหุน้จาํนวน 1 ราย มอบอาํนาจใหคุ้ณคเชนทร ์เบญจกุล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

• ผูถ้อืหุน้จาํนวน 25 ราย มอบอาํนาจใหคุ้ณวบิลูยศ์กัดิ s อุดมวนิช กรรมการ รองกรรมการผูจ้ดัการ และ
เลขานุการบรษิทัฯ 

ก่อนการประชุม บรษิทัฯ ไดเ้ปิดวดีทีศัน์ เรื�อง การสง่เสรมิบรรษทัภบิาลที�เกี�ยวขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้
ของบรษิทัจดทะเบยีน ซึ�งจดัทาํโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
ร่วมกบั ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย สภาธุรกจิตลาดทุนไทย เพื�อแนะนําและใหค้วามรูแ้ก่ผูถ้อืหุน้ถงึการ
เตรยีมตวัเขา้ร่วมการประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน จากนั ?นต่อดว้ยการเปิดวดีทีศัน์แนะนํา ประวตัคิวาม
เป็นมาของบรษิทัฯ ผลการดาํเนินงานสรุปในรอบปี เพื�อใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทราบขอ้มลูโดยสรุปก่อนการประชุมผูถ้อื
หุน้ เมื�อเริ�มการประชมุทุกครั ?ง ประธานกรรมการจะชี?แจงวธิกีารลงคะแนนและนบัคะแนน โดยบรษิทัฯ ไดแ้สดง
ขั ?นตอนการนบัคะแนน และแสดงการสรุปผลคะแนนทุกขั ?นตอนอย่างชดัเจนในหอ้งประชมุ  นอกจากนี? ในกรณีที�ผู้
ถอืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชมุได ้บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มอบฉนัทะใหบุ้คคลอื�น กรรมการอสิระ  
กรรมการผูจ้ดัการ หรอืเลขานุการบรษิทัฯ เขา้ร่วมประชมุแทน  ในระหวา่งการประชมุ บรษิทัฯ ไดจ้ดัสรรเวลาใน
การประชุมอย่างเพยีงพอ และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธอิย่างเท่าเทยีมกนัในการแสดงความคดิเหน็และตั ?ง
คาํถามในที�ประชุม โดยกรรมการที�เกี�ยวขอ้ง โดยเฉพาะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ และกรรมการผูจ้ดัการ รวมทั ?งผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นบญัช ีการเงนิ ตรวจสอบภายใน และผูส้อบบญัช ีเขา้
ร่วมประชุมอยา่งพรอ้มเพรยีงกนั เพื�อตอบคาํถามในที�ประชมุ  ประธานกรรมการ จะดาํเนินการประชุมตามลาํดบั
วาระการประชมุ รวมถงึจะไม่เพิ�มวาระการประชุมโดยไม่แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า รวมระยะเวลาการประชุม
แต่ละครั ?งประมาณ 2 ชั �วโมงครึ�ง หรอืมากกว่านั ?น 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัในการเขา้ร่วมประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ เพื�อตอบขอ้ซกัถามและ  
รบัฟงั โดยในการประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ปี พ.ศ. 2559 มกีรรมการเขา้ร่วมประชุมจาํนวน 10 ท่าน ทั ?งนี?ในการ
ประชุมยงัไดป้ระกอบ ดว้ยผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นบญัช ีการเงนิ ตรวจสอบภายใน และผูส้อบบญัช ีเพื�อตอบขอ้
ซกัถามในประเดน็ต่างๆ ของผูถ้อืหุน้  นอกจากนี? บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้ผีูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสยีงที�เป็นกลาง 
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คอื คุณสมจติร กนกเสรวีงศ ์จากสาํนกังาน ชวน แอนด ์แอสโซซเิอทส ์ทนายความ เพื�อทาํหน้าที�ตรวจสอบการนบั
คะแนนเสยีงในครั ?งนี? 

วาระการประชุมผูถื้อหุ้นที0สาํคญั  ไดแ้ก่ 

• การรายงานผลการดาํเนินงาน : บรษิทัฯ ไดใ้หร้ายละเอยีดเกี�ยวกบัผลประกอบการของบรษิทัฯ 
เกี�ยวกบั กาํไร รายได ้ค่าใชจ้า่ย และสรุปผลการดาํเนินงานในรปูกราฟ 

• การแต่งตั %งคณะกรรมการ : บรษิทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเลอืกกรรมการเป็นรายบุคคล  
โดยไดใ้หร้ายละเอยีดประวตั ิการศกึษา และการทาํงาน และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทราบวสิยัทศัน์
ของแต่ละท่านก่อนการลงคะแนน ในกรณีที�เป็นกรรมการเดมิ จะใหข้อ้มลูการเขา้ร่วมประชุม
คณะกรรมการบรษิทัฯ อย่างครบถว้นดว้ย 

• การแต่งตั %งผูส้อบบญัชี : บรษิทัฯ ไดใ้หร้ายละเอยีดเกี�ยวกบัชื�อผูส้อบบญัช ีสาํนกังานสอบบญัช ี 
ค่าตอบแทน เหตุผลของการคดัเลอืกผูส้อบบญัช ีคุณภาพของการปฏบิตังิานในช่วงปีที�ผ่านมา และ
ความสมัพนัธก์บับรษิทัฯ 

• การจดัสรรกาํไร : บรษิทัฯ ไดใ้หร้ายละเอยีดเกี�ยวกบัการจดัสรรกาํไรและเงนิทุนสาํรอง จาํนวนเงนิปนั
ผล ซึ�งเป็นไปตามนโยบายการจา่ยเงนิปนัผลของบรษิทัฯ และวนัปิดสมุดทะเบยีนเพื�อกาํหนดสทิธใิน
การรบัเงนิปนัผล 

• ค่าตอบแทนกรรมการ : บรษิทัฯ ไดใ้หร้ายละเอยีดเกี�ยวกบัจาํนวนเงนิค่าตอบแทนที�เสนอ ซึ�งเป็นไป
ตามนโยบายและเงื�อนไขของค่าตอบแทนกรรมการ ที�ไดผ้่านการพจิารณากลั �นกรองโดยคณะกรรมการ
สรรหาและพจิารณาผลตอบแทน 

ในการลงคะแนนเสยีง ผูถ้อืหุน้สามารถใชบ้ตัรลงคะแนน ซึ�งมแีถบบารโ์คด้ เพื�อใหส้ามารถตรวจนบัคะแนน
ไดอ้ย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ โดยบรษิทัฯ ไดเ้กบ็บตัรลงคะแนนเฉพาะกรณีที�ผูถ้อืหุน้คดัคา้น หรอืงดออก
เสยีง แต่สาํหรบัวาระการเลอืกตั ?งกรรมการ เพื�อใหเ้ป็นไปตามแนวทางการปฏบิตัทิี�ดใีนการจดัการประชุมผูถ้อืหุน้ 
บรษิทัฯ ไดเ้กบ็บตัรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ที�เขา้ประชมุทุกท่าน และการลงคะแนนเลอืกตั ?งกรรมการเป็นการ
ลงคะแนนเลอืกตั ?งกรรมการเป็นรายบุคคล  นอกจากนั ?น บรษิทัฯ ไดข้อใหท้ี�ปรกึษาทางกฎหมายเขา้ร่วมตรวจนบั
และยนืยนัความถูกตอ้งของคะแนนเสยีง และเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบับรษิทั  
สาํหรบัผลการตรวจนบัคะแนนในแต่ละวาระ บรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ของผูถ้อืหุน้ที�ลง
มต ิเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ยหรอืคดัคา้น และงดออกเสยีง ในทนัท ี

ภายหลงัจากการประชุมแลว้เสรจ็ คณะกรรมการไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ นกัวเิคราะห ์และนกัลงทุนทั �วไป 
ไดส้อบถามคาํถามเพิ�มเตมิ โดยมปีระธานกรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อย กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิารระดบัสงู
ดา้นบญัชกีารเงนิ ร่วมตอบคาํถาม  อย่างไรกต็ามในการตอบคาํถามคณะกรรมการไดย้ดึถอืความเท่าเทยีมของ
การใหข้อ้มลูสารสนเทศเป็นสาํคญั 

ภายหลงัวนัประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบรษิทัฯ มอบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทัฯ เปิดเผยมตทิี�ประชมุผูถ้อืหุน้ พรอ้มผลการ
ลงคะแนนเสยีงในวนัรุ่งขึ?นถดัจากวนัประชมุผูถ้อืหุน้ โดยการแจง้ขา่วผ่านตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พรอ้ม
ทั ?งเปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ และในการประชุมผูถ้อืหุน้ เลขานุการบรษิทัฯ ไดบ้นัทกึประเดน็ขอ้ซกัถาม
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และขอ้คดิเหน็ที�สาํคญัไวใ้นรายงานการประชมุอย่างถูกตอ้งครบถว้น และสรุปดว้ยการลงมตแิละนบัคะแนนเสยีง 
โดยมกีารบนัทกึจาํนวนคะแนนเสยีงที�ไดร้บัในแต่ละวาระอย่างชดัเจนว่า เหน็ชอบ ไม่เหน็ชอบ หรอืงดออกเสยีง 
เป็นจาํนวนเท่าใดในแต่ละวาระ เพื�อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบได ้โดยกาํหนดใหร้ายงานการประชุมผูถ้อืหุน้
แสดงบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ภายหลงัการประชุมไม่เกนิ 14 วนั รวมถงึจดัใหม้กีารบนัทกึสื�อทั ?งทางภาพและเสยีง 
เพื�อเผยแพร่ทางเวบ็ไซตน์กัลงทนุสมัพนัธข์องบรษิทัฯ (http://corporate.se-ed.com) 

การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

คณะกรรมการบรษิัทฯ ตระหนักถึงการดูแลให้มกีารปฏบิตัิต่อผู้ถอืหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนัและเป็น
ธรรม  โดยดาํเนินการ ดงันี? 

1. คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทัฯ แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทราบผ่านทางชอ่งทาง
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเวบ็ไซตน์กัลงทุนสมัพนัธ ์ ใหผู้ถ้อืหุน้ สามารถเสนอเพิ�มวาระการ
ประชุม รายชื�อบคุคลเพื�อเขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการ และสง่คาํถามเป็นการล่วงหน้าได ้โดยผ่าน
ช่องทางโดยตรงกบัเลขานุการบรษิทัฯ หน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ ์กรรมการอสิระ หรอืผ่านทาง
เวบ็ไซต ์โดยใหเ้สนอวาระการประชุม และเสนอชื�อบุคคลเขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการ เป็นการล่วงหน้า 
อย่างน้อย 3 เดอืนก่อนวนัสิ?นสดุรอบปีบญัช ีซึ�งไดเ้ปิดเผยหลกัเกณฑใ์นการพจิารณาบนเวบ็ไซตน์กั
ลงทุนสมัพนัธข์องบรษิทัฯ  ทั ?งนี? เลขานุการบรษิทัฯ จะเสนอชื�อบุคคลตามที�ผูถ้อืหุน้เสนอให้
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทนเพื�อพจิารณาคุณสมบตั ิและนําเสนอคณะกรรมการ
บรษิทัฯ และที�ประชุมผูถ้อืหุน้ต่อไป โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ จะเป็นผูพ้จิารณาความเหมาะสมของ
การบรรจุหรอืไม่บรรจุระเบยีบวาระการประชุมตามที�ผูถ้อืหุน้เสนอตามหลกัเกณฑท์ี�กาํหนด  โดยการ
เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการ และเสนอวาระการประชุม
เป็นการล่วงหน้า ไดป้ฏบิตัมิาตั ?งแต่ปี พ.ศ. 2549 

2. คณะกรรมการบรษิทัฯ เสนอรายชื�อของกรรมการอสิระอย่างน้อยจาํนวน 1 ท่าน เพื�อเป็นทางเลอืกใน
การมอบฉนัทะใหก้บัผูถ้อืหุน้ ในหนงัสอืมอบฉนัทะ เพื�อใชส้ทิธใินการเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนนในแต่วาระ โดยในการประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบรษิทัฯ 
เสนอรายชื�อของกรรมการอสิระจาํนวน 4 ท่าน 

3. คณะกรรมการบรษิทัฯ ดาํเนินการประชุมผูถ้อืหุน้ตามลาํดบัวาระที�ไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสอืเชญิประชมุ และ
ไม่เพิ�มวาระในที�ประชมุโดยไมไ่ดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า ทั ?งนี?เพื�อใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้โีอกาสศกึษา
ขอ้มลูประกอบการพจิารณาวาระต่างๆ อย่างเพยีงพอและเหมาะสม 

4. คณะกรรมการบรษิทัฯ จดัใหม้บีตัรลงคะแนนเสยีงสาํหรบัทุกวาระ โดยบรษิทัฯ ไดนํ้าระบบบารโ์คด้เขา้
มาใชใ้นการบนัทกึและแสดงผลการลงคะแนนดงักล่าวตั ?งแต่ปี พ.ศ. 2549 พรอ้มทั ?งจดัใหม้เีจา้หน้าที�
คอยอาํนวยความสะดวกในการจดัเกบ็บตัรลงคะแนนเสยีงในหอ้งประชมุ ซึ�งจะมกีารเกบ็บตัรลงคะแนน
เสยีงกรณีที�ผูถ้อืหุน้ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ยกเวน้กรณีการเลอืกตั ?งกรรมการจะเกบ็บตัร
ลงคะแนนเสยีงในทุกกรณี ทั ?งเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย และงดออกเสยีง  และภายหลงัเสรจ็สิ?นการประชุม 
เจา้หน้าที�จะเกบ็บตัรลงคะแนนเสยีงสาํหรบัทุกวาระ นอกจากนั ?นคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้ทีี�
ปรกึษาทางกฎหมายทาํหน้าที�พยานในการตรวจนบัคะแนนเพื�อความโปร่งใส 
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5. คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทัฯ จดัทาํและบนัทกึรายงานการประชมุอย่าง
ถูกตอ้ง ครบถว้น และเผยแพร่รายงานการประชมุใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายรบัทราบผ่านทางเวบ็ไซตน์กัลงทุน
สมัพนัธ ์และบรษิทัฯ ไดจ้ดัสง่รายงานต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หลงัการประชุมเสรจ็สิ?นไม่
เกนิ 14 วนั  นอกจากนั ?นบรษิทัฯ ยงัไดเ้ผยแพร่ภาพและเสยีงของการจดัประชมุผูถ้อืหุน้บนเวบ็ไซตน์กั
ลงทุนสมัพนัธเ์พื�อใหผู้ถ้อืหุน้ที�สนใจสามารถรบัชมยอ้นหลงัได ้

6. บรษิทัฯ ไดก้าํหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในเพื�อหาผลประโยชน์ของกรรมการและผูบ้รหิาร 
โดยการแจง้ทุกท่านใหร้บัทราบ บทบาทภาระหน้าที�ที�ตอ้งรายงานการถอืหลกัทรพัยข์องตน คู่สมรส 
และบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ ซึ�งถอืหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ และรบัทราบการจดัทาํรายงานการ
เปลี�ยนแปลงการถอืหลกัทรพัย ์ทุกครั ?งที�มกีารซื?อ ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัย ์ต่อสาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ปี พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัทาํการหลงัจากวนัที�ซื?อ ขาย โอน หรอืรบั
โอนหลกัทรพัย ์และแจง้ใหเ้ลขานุการบรษิทัฯ ทราบเพื�อแจง้ใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ รบัทราบต่อไป 
ซึ�งบรษิทัฯ มกีารแจง้เตอืนในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะกรรมการบรหิารทุกครั ?ง  
นอกจากนี?กรรมการและผูบ้รหิารยงัไดร้บัทราบหน้าที�และความรบัผดิชอบตามที�กาํหนด รวมถงึบท
กาํหนดโทษตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ปี พ.ศ. 2535 และบรษิทัฯ ไดก้าํหนด
หา้มผูบ้รหิารที�ไดร้บัทราบขอ้มลูภายในกระทาํการใดๆ ซึ�งเป็นการขดัต่อมาตรา 241 ของ พรบ. 
ดงักล่าว รวมถงึกฎเกณฑท์ี�เกี�ยวขอ้ง 

7. เพื�อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดด้แูลอย่างรอบคอบ เมื�อเกดิ
รายการที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยกาํหนดนโยบายและขั ?นตอนการอนุมตัริายการที�
เกี�ยวโยงกนัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั ?งกาํหนดนโยบายและวธิกีารดแูล ไม่ใหผู้บ้รหิารและ
ผูเ้กี�ยวขอ้งนําขอ้มลูภายในของบรษิทัฯ ไปใชเ้พื�อประโยชน์สว่นตน ดงันี? 

รายการที0อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดด้แูลอย่างรอบคอบเมื�อเกดิ
รายการที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และรายการที�เกี�ยวโยงกนั โดยกาํหนดเป็นนโยบายและขั ?นตอนการ
อนุมตัริายการไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร  นอกจากนั ?นคณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ 
เกี�ยวกบัรายการที�มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์และรายการที�เกี�ยวโยงกนั อย่างสมํ�าเสมอ  และคณะกรรมการ
บรษิทัฯ ไดพ้จิารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั ?ง รวมทั ?งมกีารปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย ์
โดยรายการระหว่างกนัไดก้ระทาํอย่างยุตธิรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกตธิุรกจิการคา้ (Fair and at 
Arms’ Length) และไดเ้ปิดเผยรายการระหว่างกนัที�มสีาระสาํคญัจะเปิดเผยรายละเอยีด มลูค่ารายการ คู่สญัญา 
เหตุผล/ความจาํเป็น ในรายงานประจาํปีและแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 

คณะกรรมการบรษิทัฯ อนุมตัใินหลกัการ ตามคาํแนะนําของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ในการปฏบิตัติามมาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
(ฉบบัที� 4) พ.ศ. 2551 ใหฝ้า่ยจดัการสามารถอนุมตักิารทาํธุรกรรม ระหว่างบรษิทัฯ บรษิทัย่อย กบักรรมการ 
ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลที�มคีวามเกี�ยวขอ้งกบัธุรกรรมนั ?นไดใ้นกรณีที�ธุรกรรมเหล่านั ?นมขีอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะ
เดยีวกบัที�วญิxชูนจะพงึกระทาํกบัคู่สญัญาทั �วไปในสถานการณ์เดยีวกนั ดว้ยอาํนาจต่อรองทางการคา้ที�ปราศจาก
อทิธพิลในการที�ตนมสีถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลที�มคีวามเกี�ยวขอ้ง  ทั ?งนี?คณะกรรมการบรษิทัฯ 
มอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ นําเสนอรายการที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์และรายการที�เกี�ยว
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โยงกนัในการทาํธุรกรรมที�มขีนาดเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อไตรมาส เพื�อรายงานต่อที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ 
รบัทราบอย่างสมํ�าเสมอทุกไตรมาส 

ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ในวาระใดที�กรรมการมสีว่นไดส้ว่นเสยี ประธานกรรมการจะขอความ
ร่วมมอืใหก้รรมการปฏบิตัติามนโยบาย โดยขอใหก้รรมการแจง้ต่อที�ประชมุเพื�อรบัทราบ และงดออกเสยีงหรอื
ความเหน็ใดๆ ในวาระนั ?นๆ 

การดแูลเรื0องการใช้ข้อมูลภายใน  บรษิทัฯ ไดก้าํหนดเป็นนโยบายและขั ?นตอนเป็นลายลกัษณ์อกัษรใน
แนวปฏบิตัเิกี�ยวกบัการกาํกบัดแูลกจิการที�ดแีละคูม่อืกรรมการบรษิทัฯ ซึ�งไดแ้จง้ต่อที�ประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ 
และที�ประชมุผูบ้รหิาร ใหท้ราบถงึประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
(ก.ล.ต.) ที�กาํหนดให ้ผูบ้รหิาร (ซึ�งรวมถงึคู่สมรส และบตุรที�ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ) รายงานการเปลี�ยนแปลงการถอื
หลกัทรพัย ์ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แหง่
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนั นบัจากวนัที�มกีารเปลี�ยนแปลงการถอื
หลกัทรพัย ์และใหแ้จง้ใหเ้ลขานุการบรษิทัฯ ทราบเพื�อแจง้ใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ รบัทราบต่อไป  นอกจากนั ?นยงั
ไดแ้จง้บทลงโทษหากมกีารฝา่ฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามขอ้กาํหนดดงักล่าว 

บรษิทัฯ ไดก้าํหนดเป็นนโยบายในแนวปฏบิตัเิกี�ยวกบัการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ีจรรยาบรรณของ
คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ตลอดจนขอ้บงัคบัพนกังาน ที�เกี�ยวกบัการกาํหนดไมใ่หนํ้าเอกสารหรอื   
ขอ้มลูของบรษิทัฯ ไปใชเ้พื�อประโยชน์สว่นตวั หรอืนําออกนอกบรษิทัฯ ก่อนไดร้บัอนุญาต รวมทั ?งหา้มนําขอ้มลูงบ
การเงนิหรอืขอ้มลูอื�นที�รบัทราบ เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรอืผูท้ี�มไิดม้สีว่นเกี�ยวขอ้ง และหา้มทาํการซื?อขาย
หลกัทรพัยใ์นชว่ง 1 เดอืน ก่อนที�ขอ้มลูงบการเงนิหรอืขอ้มลูอื�นจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน การไม่ปฏบิตัติาม
ขอ้กาํหนดดงักล่าวถอืเป็นการกระทาํผดิวนิยัของบรษิทัฯ  หากผูบ้รหิารหรอืพนกังานที�ไดล่้วงรูข้อ้มลูภายในที�
สาํคญัคนใดกระทาํผดิวนิยั จะไดร้บัโทษตั ?งแต่การตกัเตอืน การตดัค่าจา้ง การพกังานโดยไมไ่ดร้บัค่าจา้ง จนถงึ
การเลกิจา้ง 

การคาํนึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยี
ภายใน ไดแ้ก่ พนกังานและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอก ไดแ้ก่ คู่คา้ คู่แขง่ นกัเขยีน ผูแ้ปล  
เจา้หน้าที�ภาครฐั และหน่วยงานอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง เนื�องจากบรษิทัฯ ไดต้ระหนกัถงึแรงสนบัสนุนจากผูม้สีว่นไดเ้สยี
ต่างๆ ซึ�งจะสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั และสรา้งกาํไรใหแ้ก่บรษิทัฯ  ซึ�งถอืว่าเป็นการสรา้งความสาํเรจ็ใน
ระยะยาวของบรษิทัฯได ้โดยบรษิทัฯ ไดก้าํหนดแนวทางการปฏบิตัเิป็นลายลกัษณ์อกัษร ไวใ้นนโยบายการกาํกบั
ดแูลกจิการว่า คณะกรรมการบรษิทัฯ จะสง่เสรมิใหม้กีระบวนการเสรมิสรา้งความร่วมมอืระหว่างบรษิทัฯ กบัผูม้ี
สว่นไดเ้สยี และจดัใหม้กีารจดัทาํคู่มอืพนกังานว่าดว้ยจรรยาบรรณ/จรยิธรรมทางธุรกจิ โดยประกาศใหก้รรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคนไดร้บัทราบแนวปฏบิตั/ิกฎระเบยีบในการดาํเนินธุรกจิขององคก์รอย่างเคร่งครดั 
พรอ้มทั ?งกาํหนดช่องทางการสื�อสารระหว่างกนั  นอกจากนั ?น บรษิทัฯ จะดแูลผูม้สีว่นไดเ้สยีตามสทิธทิี�มตีาม
กฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง ไม่กระทาํการใดๆ ที�เป็นการละเมดิสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยี สรุปไดด้งันี? 
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ผูมี้ส่วนได้เสีย นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ 

ผูถื้อหุ้น บรษิทัฯ มุ่งมั �นที�จะดาํเนินธุรกจิอย่างซื�อสตัย ์ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได ้โดยยดึมั �นจะพฒันา บรษิทัฯ ให้
เป็นธุรกจิที�ยั �งยนื มกีารเตบิโตต่อเนื�องที�สงูกว่าค่าเฉลี�ยของอุตสาหกรรม จะเป็นบรษิทัฯ ตวัอย่างที�ด ีและ
สามารถใหผ้ลตอบแทนการลงทนุ  
ที�น่าพงึพอใจในระยะยาว 

คู่ค้า บรษิทัฯ จะปฏบิตัต่ิอคู่คา้อย่างเสมอภาค และเป็นธรรม บนพื?นฐานของการไดร้บัผลตอบแทนที�เป็นธรรม
ทั ?งสองฝา่ย 

คู่แข่ง บรษิทัจะปฏบิตัต่ิอคู่แขง่ภายใตก้รอบกตกิาของการแขง่ขนัที�ด ี ไม่ทาํลายชื�อเสยีงของคู่แขง่ ดว้ยการ
กล่าวหาในทางรา้ย 

เจ้าหนี% บรษิทัฯ จะปฏบิตัติามสญัญาหรอืเงื�อนไขต่างๆ ที�ตกลงกนัไวอ้ยา่งเคร่งครดั กรณีที�ไม่สามารถปฏบิตัติาม
เงื�อนไขได ้จะรบีแจง้ใหเ้จา้หนี?ทราบ เพื�อร่วมกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ข โดยใชห้ลกัความสมเหตุสมผล 

ลูกค้า บรษิทัฯ มุ่งมั �นที�จะสรา้งความพงึพอใจในสนิคา้ และบรกิารที�เหมาะสมกบัราคาอย่างสงูสดุ 

พนักงาน บรษิทัฯ สนบัสนุนการพฒันาการปฏบิตังิาน และสง่เสรมิใหพ้นกังานมคีวามสขุ 

สงัคม บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาความรูสู้เ่ยาวชนและสงัคม โดยปฏบิตัติามเจตนารมณ์ของบรษิทัฯ 
อย่างเคร่งครดั 

อกีทั ?งยงัไดก้าํหนดใหม้นีโยบายในการดแูลและปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝา่ย ผ่านรายงานสมดุลอย่าง
ยั �งยนืของบรษิทัฯ เนื�องจากเรื�องของความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิ�งแวดลอ้ม ตลอดจนผูม้สีว่นไดเ้สยีทุก
กลุ่ม ถอืเป็นภารกจิหลกัขององคก์ร และการร่วมมอืระหว่างบรษิทัฯกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีเป็นสว่นสาํคญัในการช่วย
สง่เสรมิใหบ้รษิทัฯ สามารถเจรญิเตบิโตไดอ้ย่างยั �งยนื ทั ?งนี? นโยบายในการดแูลสิ�งแวดลอ้มและสงัคม สามารถดไูด้
ที�หวัขอ้ 10 ความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibilities ; CSR) 

ตั ?งแต่ พ.ศ. 2554 ไดม้กีารประกาศนโยบายความปลอดภยัและสขุอนามยัในสถานที�ทาํงาน นโยบายการ
เคารพในสทิธมินุษยชน นโยบายต่อตา้นการทจุรติและคอรปัชั �น นโยบายการไม่ล่วงละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา 
และนโยบายอื�นที�คาํนึงถงึการปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝา่ย เพื�อใหเ้กดิความชดัเจนในแนวทางปฏบิตัทิี�ด ี
ตลอดจนเป็นการสนบัสนุนใหเ้กดิการดาํเนินธุรกจิอย่างมคุีณธรรม ถูกตอ้ง โปร่งใส และอย่างเหมาะสม 

จากการที�บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อนโยบายความปลอดภยัและสขุอนามยัในสถานที�ทาํงาน ซึ�งจะ
ดาํเนินธุรกจิโดยคาํนึงถงึความปลอดภยัและสขุอนามยัของพนกังานเป็นสาํคญั เพราะพนกังานทุกคนคอืทรพัยากร
ที�มค่ีายิ�ง ตลอดจนเป็นกลไกสาํคญัในการที�จะทาํใหบ้รษิทัฯ สามารถเตบิโตและมคีวามสามารถในการแขง่ขนัได้
อย่างยั �งยนื  โดยในปี พ.ศ. 2559 มพีนกังานทั ?งในสว่นของสาํนกังานใหญ่ คลงัสนิคา้ และสาขา ไดร้บับาดเจบ็จาก
การทาํงานจนถงึขั ?นตอ้งหยุดงานเป็นจาํนวนรวมทั ?งสิ?น 1 คน, ไดร้บับาดเจบ็เพยีงเลก็น้อยจาํนวน 4 คน และไม่มี
เหตุรา้ยแรง (จนถงึขั ?นตอ้งหยุดงานตั ?งแต่ 3 วนัขึ?นไป)  ทั ?งนี? บรษิทัฯ จะมุง่มั �นที�จะลดการเกดิอุบตัเิหตุ โดยจะไม่
เพกิเฉยในกรณีของอุบตัเิหตุและอุบตักิารณ์ที�ไมป่ลอดภยั หรอืสง่ผลกระทบต่อสขุอนามยัของพนกังาน ซึ�งบรษิทัฯ 
จะเขา้ไปใหค้วามช่วยเหลอืแก่พนกังานที�ไดร้บัอนัตราย หรอืผลกระทบต่อสขุอนามยัอย่างเตม็ความสามารถโดยไม่
ชกัชา้ และจะดาํเนินการสอบสวนหาสาเหตุและดาํเนินการแกไ้ขอย่างจรงิจงัเพื�อไมใ่หป้ญัหาดงักล่าวเกดิขึ?นซํ?าอกี 
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ดา้นนโยบายการเคารพในสทิธมินุษยชน บรษิทัฯ ตระหนกัดวี่าพนกังานทุกคนมคุีณค่าแหง่ความเป็น
มนุษย ์มสีทิธแิละเสรภีาพที�จะมสีถานที�ทาํงานที�สะอาด ปลอดภยั ถูกสขุลกัษณะ ปราศจากการล่วงละเมดิ หรอืกด
ขี�ขม่เหงในทุกรปูแบบ รวมทั ?งมกีารสนบัสนุนใหพ้นกังานไดแ้สดงศกัยภาพ และคุณค่าแห่งตนในการเป็นสว่นหนึ�ง
ในการพฒันาองคก์รใหม้คีวามเจรญิกา้วหน้าอย่างต่อเนื�องและยั �งยนืร่วมกนั  ดว้ยเหตุนี? คณะกรรมการบรษิทัฯ จงึ
ไดก้าํหนดนโยบายใหผู้บ้รหิารและพนกังานทุกคนไดย้ดึถอืปฏบิตั ิโดยบรษิทัฯ จะใชห้ลกัความยตุธิรรมและความ
จรงิใจในการบรหิารจดัการเกี�ยวกบัค่าจา้ง สวสัดกิาร และผลประโยชน์ ที�เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการจ่าย
ผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดยีวกนั ตลอดจนจดัใหม้สีวสัดกิารต่างๆ ซึ�งมากกว่ากฎหมายกาํหนด เช่น การ
จดัตั ?งกองทุนสาํรองเลี?ยงชพีพนกังาน (บรษิทัฯ ไดจ้ดัตั ?งกองทุนสาํรองเลี?ยงชพีพนกังานในปี พ.ศ. 2532 โดย
เริ�มตน้ไดใ้ชช้ื�อว่า “กองทุนสาํรองเลี?ยงชพี ซเีอด็ยเูคชั �น ซึ�งจดทะเบยีนแลว้” ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 ไดโ้อนไปที� 
“กองทุนสาํรองเลี?ยงชพี ซเีอด็เกษยีณรวย ซึ�งจดทะเบยีนแลว้” และในปี พ.ศ. 2558 ไดโ้อนไปที� “กองทุนสาํรอง
เลี?ยงชพี ซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ สมดุลตามอายุ ซึ�งจดทะเบยีนแลว้” เพื�อสง่เสรมิการออมและเพื�อใหพ้นกังานไดม้ี
เงนิกอ้นไวใ้ชใ้นวยัหลงัเกษยีณอายุอย่างมคีวามสขุ) การจดัการดแูลตรวจสขุภาพประจาํปี เป็นตน้ รวมทั ?ง
ตระหนกัถงึสทิธเิสรภีาพของพนกังานในการรวมกลุ่มอย่างสรา้งสรรค ์การเขา้ถงึขอ้มลูที�พนกังานมสีทิธโิดยชอบ
ธรรมในการรบัรู ้การแสดงความคดิเหน็เพื�อปรบัปรุง แกไ้ข และพฒันาการทาํงานภายในองคก์ร การรอ้งเรยีนเมื�อ
ตนเองรูส้กึว่าไม่ไดร้บัความเป็นธรรม อกีทั ?งบรษิทัฯ จะสง่เสรมิและสนบัสนุนใหคู้่คา้ ดาํเนินการธุรกจิที�เคารพต่อ
สทิธมินุษยชน ปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบอนัเกี�ยวขอ้งกบัการจา้งงาน การคุม้ครองแรงงาน และการดแูล
สวสัดภิาพแรงงาน  โดยในปี 2559 บรษิทัฯ ไมไ่ดร้บัการรอ้งเรยีนเรื�องการละเมดิสทิธมินุษยชนแต่อย่างใด จาก
พนกังาน คู่คา้ และชุมชนที�บรษิทัฯ ดาํเนินงานอยู ่

อนึ�ง บรษิทัฯ ยงัไดส้ง่เสรมิใหม้กีารพฒันาความรูแ้ละศกัยภาพของพนกังาน ดว้ยโครงการเพิ�มคุณค่าใหก้บั
พนกังานโดยเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดแ้สดงความสามารถและศกัยภาพอย่างเตม็ที� พนกังานทุกคนสามารถอาสา
ตนเองในการปรบัปรุงพฒันาองคก์ร โดยนําเสนอแนวคดิการปรบัปรุงฯ แก่ผูบ้รหิารระดบัสงูไดโ้ดยตรง  อย่างไรก็
ตาม สาํหรบัพนกังานเขา้ใหม่นั ?น บรษิทัฯ ไดม้หีลกัสตูรการอบรมเพื�อเพิ�มพนูความรูด้ว้ยการปฐมนิเทศเป็นเวลา  
6 ชั �วโมง และยงัจดัใหม้กีารอบรมพนกังานอย่างเป็นประจาํทุกปีเพื�อเพิ�มทกัษะและความชาํนาญในหลกัสตูร
เกี�ยวขอ้งกบังานที�ตนเองรบัผดิชอบเป็นเวลาอย่างน้อย 6 ชั �วโมงต่อคนต่อปี 

การอบรมเพื�อเพิ�มศกัยภาพใหก้บัพนกังาน (Employment Development) 

ระดบัของพนกังาน จาํนวนชั �วโมงการ
ฝึกอบรม 

เป้าหมายของการจดัหลกัสตูร 

ผูจ้ดัการ 6 - 18 ชั �วโมง มุ่งเน้นการพฒันาทกัษะการบรหิารจดัการงานและ
บุคลากร และการอบรมใหค้วามรูเ้กี�ยวกบัผลติภณัฑ ์
โดยผ่านรปูแบบการจดัการแบบ Classroom 
Workshop และ Coaching 

พนกังานระดบัปฏบิตักิาร 6 – 18 ชั �วโมง มุ่นเน้นการพฒันาทกัษะตามสายงาน เช่น งาน
บรกิารลกูคา้หน้ารา้น การใหข้อ้มลู แนะนําสนิคา้ 
รวมถงึการพฒันาทางดา้นจติใจ เพื�อเป้าหมายในการ
พฒันาคนและพฒันางาน 
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การฝึกอบรมและพฒันาพนกังานในปี 2559 ที�ผ่านมา 

 

 
ดา้นนโยบายต่อตา้นการทจุรติและคอรปัชั �น บรษิทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายในการหา้มการใหส้นิบนในทุก

รปูแบบ ในทุกกจิกรรมภายในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ในกรณีที�บรษิทัฯ มคีวามจาํเป็นที�จะตอ้งบรจิาคเพื�อ
การกุศล การใหข้องขวญัทางธุรกจิ หรอืการสปอนเซอรใ์นกจิกรรมใดๆ จะตอ้งโปร่งใส ไมม่เีจตนาในการโน้มน้าว
ใหเ้จา้หน้าที�ภาครฐัหรอืเอกชนดาํเนินการที�ไม่เหมาะสม  โดยนโยบายนี?จะถูกประกาศและเผยแพร่ภายในองคก์ร
อย่างทั �วถงึ เพื�อเป็นแนวทางใหผู้บ้รหิารและพนกังานทุกคนไดป้ฏบิตัตินอยา่งมจีรยิธรรม  และไดก้าํหนด
มาตรการลงโทษที�เดด็ขาดกบัผูบ้รหิารและพนกังานที�เกี�ยวขอ้งกบัการทุจรติภายใน การใหส้นิบน หรอืการ
คอรปัชั �นต่างๆ  ทั ?งนี?ยงัไดก้าํหนดใหม้กีารประเมนิความเสี�ยงทางดา้นการทุจรติและคอรปัชั �นอย่างเป็นประจาํทุกปี 
และนําเสนอผลการประเมนิต่อคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ ตามลาํดบั  รวมถงึ
การเน้นยํ?าแนวปฏบิตัผิ่านการฝึกอบรมและการประชุมต่างๆ ภายในบรษิทัฯ เพื�อใหม้ั �นใจว่าพนกังานทุกคนได้
ตระหนกัถงึความสาํคญัของความซื�อสตัยส์จุรติ  อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ยงัไดส้ง่พนกังานเขา้ร่วมการอบรม
หลกัสตูรที�เกี�ยวกบัการป้องกนัการทุจรติและคอรร์ปัชั �นที�จดัโดยสถาบนัต่างๆ เพื�อศกึษา ทบทวน และพฒันาแนว
ปฏบิตัทิี�ดใีนการต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชั �น โดยในปี 2559 ไดเ้ขา้ร่วมหลกัสตูรอบรม CG Forum 3/2016 
“ทุจรติในองคก์ร ภยัมดืที�ป้องกนัและควบคุมได”้ ซึ�งจดัโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ดา้นนโยบายการไม่ล่วงละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา บรษิทัฯ ไดป้ระกาศเจตนารมณ์ที�ชดัเจนในการต่อตา้น
การละเมดิลขิสทิธิ s  มนีโยบายที�จะไมผ่ลติ จาํหน่าย หรอืสนบัสนุนผลติภณัฑท์ี�ละเมดิลขิสทิธิ sโดยเดด็ขาด รวมถงึ
การสง่เสรมิและทาํความเขา้ใจกบัคู่คา้ นกัเขยีน และบุคคลที�สนใจทั �วไป ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกี�ยวกบัลขิสทิธิ s
ทางปญัญา  โดยในปี 2559 บรษิทัฯ ไม่มขีอ้พพิาทดา้นทรพัยส์นิทางปญัญากบัผูม้สีว่นไดเ้สยีต่างๆ 
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นอกจากนั ?นคณะกรรมการบรษิทัฯ ยงัไดก้าํหนดช่องทางสาํหรบัการสื�อสารกบักรรมการอสิระ ทาง
ไปรษณียห์รอือเีมล เพื�อใหเ้กดิชอ่งทางการแจง้ขอ้มลูและคาํแนะนําต่างๆ เพื�อสั �งการใหม้กีารตรวจสอบขอ้มลูตาม
กระบวนการ 

ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทาํผิด หรอืข้อรอ้งเรียน  คณะกรรมการบรษิทัฯ จดัใหม้กีระบวนการ
และช่องทางในการรบัและจดัการกบัขอ้รอ้งเรยีนของผูม้สีว่นไดเ้สยี โดยผ่านช่องทางไปรษณียแ์ละอเีมล ดงันี? 

จดหมายลงทะเบยีน  กรรมการอสิระ บรษิทั ซเีอด็ยเูคชั �น จาํกดั (มหาชน) 
  1858/87-90 อาคารอนิเตอรล์งิคท์าวเวอร ์ชั ?น 19  ถนนบางนา-ตราด 
  แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

อเีมล   id@se-ed.com 

สาํหรบัพนกังาน บรษิทัฯ มกีระบวนการในการจดัการกบัเรื�องที�พนกังานรอ้งเรยีน โดยพนกังานสามารถ
แจง้เบาะแสการทจุรติหรอืคอรปัชั �น การกระทาํผดิกฎหมายหรอืจรรยาบรรณหรอืนโยบายบรษิทั หรอืการรอ้งเรยีน
การถูกละเมดิสทิธ ิหรอืเสนอความคดิเหน็เกี�ยวกบัการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ไดโ้ดยตรงต่อผูบ้งัคบับญัชา
ตามลาํดบัขั ?น หรอืเลขานุการบรษิทัฯ หรอืหน่วยงานที�รบัผดิชอบในเรื�องนั ?นๆ  อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ได้
กาํหนดใหแ้ผนกตรวจสอบภายในและนกัลงทุนสมัพนัธ ์ทาํหน้าที�เป็นหน่วยงานรบัขอ้รอ้งเรยีน ซึ�งพนกังาน
สามารถแจง้เรื�องผ่านช่องทางนี? หรอืผ่านช่องทางอเีมลโดยตรงไปยงักรรมการอสิระ โดยเบาะแส ขอ้รอ้งเรยีน และ
ขอ้เสนอแนะต่างๆ จะไดร้บัการพจิารณาและดาํเนินการตามความเหมาะสมโดยพจิารณาเป็นรายกรณีไป ซึ�ง
กรรมการอสิระจะเกบ็ขอ้มลูผูแ้จง้เบาะแสเป็นความลบั และมมีาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสเพื�อใหผู้แ้จง้เบาะแส
และผูร้อ้งเรยีนมั �นใจว่าจะไม่ไดร้บัผลกระทบจากการแจง้เบาะแสและรอ้งเรยีนดงักล่าว  และจะรวบรวมขอ้รอ้งเรยีน
ต่างๆ เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื�อพจิารณาตามลาํดบั 

ในปี พ.ศ. 2559  ไมม่ผีูม้สีว่นไดเ้สยีรายใด แจง้ขอ้มลูผ่านทางชอ่งทางสื�อสารกบักรรมการอสิระ อย่างไรก็
ตาม บรษิทัฯ จะประชาสมัพนัธใ์หผู้ม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝา่ยไดร้บัทราบช่องทางสื�อสารกบักรรมการอสิระเพิ�มมากขึ?น 

การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

คณะกรรมการบรษิทัฯ มนีโยบายที�จะเป็นบรษิทัตวัอย่างที�ด ีดาํเนินงานดว้ยความโปร่งใส ตรวจสอบได ้มี
การเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพยีงพอแก่ผูเ้กี�ยวขอ้งทุกฝา่ย พรอ้มทั ?งดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูที�ถูกตอ้ง น่าเชื�อถอื
ครบถว้น และทนัเวลา และทุกฝา่ยสามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดอ้ย่างเท่าเทยีมกนั 

คณะกรรมการบรษิทัฯ กาํหนดนโยบายเกี�ยวกบัการรายงานการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการ โดยกาํหนดให้
มกีารรายงานการถอืหลกัทรพัยข์องกรรมการ คู่สมรส และบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ เป็นประจาํทุกปี 

คณะกรรมการบรษิทัฯ กาํหนดและเปิดเผยไวถ้งึนโยบายที�ว่าดว้ยการทาํรายการระหว่างกนัที�สาํคญั โดย
คณะกรรมการบรษิทัฯ อนุมตัใิหฝ้า่ยจดัการสามารถทาํธุรกรรมทางการคา้ซึ�งเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที�มเีงื�อนไข
การคา้โดยทั �วไป โดยในการทาํธุรกรรมระหว่างบรษิทัและบรษิทัย่อยกบักรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลที�มคีวาม
เกี�ยวขอ้งนั ?น จะตอ้งมขีอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดยีวกบัที�วญิxชูนจะพงึกระทาํกบัคู่สญัญาทั �วไปใน
สถานการณ์เดยีวกนั ดว้ยอาํนาจต่อรองทางการคา้ที�ปราศจากอทิธพิลในการที�ตนมสีถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร 
หรอืบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง  ทั ?งนี? คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบนําเสนอรายการที�
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อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์และรายการที�เกี�ยวโยงกนัในการทาํธุรกรรมที�มขีนาดเกนิกวา่ 2 ลา้นบาทต่อ
ไตรมาส รายงานต่อที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ รบัทราบอย่างสมํ�าเสมอทุกไตรมาส 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยบทบาทและหน้าที�ของคณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะกรรมการชุดย่อย 
และจาํนวนครั ?งที�กรรมการแต่ละคนเขา้ร่วมการประชมุ ไวภ้ายใตห้วัขอ้ 8. โครงสรา้งการจดัการ  และเปิดเผย
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู ไวภ้ายใตห้วัขอ้ย่อย ค่าตอบแทนกรรมการและ
ผูบ้รหิาร 

รายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ  คณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิของบรษิทัฯ  
และสารสนเทศทางการเงนิ ที�ปรากฏในรายงานประจาํปี งบการเงนิดงักล่าวจดัทาํขึ?นตามมาตรฐานการบญัชทีี�
รบัรองทั �วไป โดยเลอืกใชน้โยบายบญัชทีี�เหมาะสม และถอืปฏบิตัอิย่างสมํ�าเสมอ และใชดุ้ลยพนิิจอย่างระมดัระวงั 
และประมาณการที�ดทีี�สดุในการจดัทาํ รวมทั ?งมกีารเปิดเผยขอ้มลูสาํคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงนิ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้แีละดาํรงรกัษาไว ้ซึ�งระบบควบคุมภายในที�มปีระสทิธผิล เพื�อใหม้ั �นใจได้
อย่างมเีหตุผลว่า การบนัทกึขอ้มลูทางบญัชมีคีวามถูกตอ้ง ครบถว้น และเพยีงพอ ที�จะดาํรงรกัษาไวซ้ึ�งทรพัยส์นิ  
และเพื�อใหท้ราบจุดอ่อน เพื�อป้องกนัไม่ใหเ้กดิการทจุรติ หรอืการดาํเนินการที�ผดิปกตอิย่างมสีาระสาํคญั 

ในการนี? คณะกรรมการบรษิทั ซเีอด็ยเูคชั �น จาํกดั (มหาชน) ไดแ้ต่งตั ?งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ�ง
ประกอบดว้ยกรรมการที�ไม่เป็นผูบ้รหิาร เป็นผูด้แูลรบัผดิชอบเกี�ยวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงนิ และระบบ
ควบคุมภายใน และความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี�ยวกบัเรื�องนี? ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ�งแสดงไวใ้นรายงานประจาํปีแลว้ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ มคีวามเหน็ว่า ระบบควบคุมภายในของบรษิทั ซเีอด็ยเูคชั �น จาํกดั (มหาชน) 
โดยรวมอยูใ่นระดบัที�น่าพอใจ และสามารถสรา้งความเชื�อมั �นอยา่งมเีหตุผลต่อความเชื�อถอืไดข้องงบการเงนิของ  
บรษิทั ซเีอด็ยเูคชั �น จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

ความสมัพนัธก์บัผู้ลงทุน  คณะกรรมการบรษิทัฯ ตระหนกัดวี่า ขอ้มลูของบรษิทัฯ ทั ?งที�เกี�ยวกบัเรื�อง
การเงนิและที�ไมใ่ช่เรื�องการเงนิ ลว้นมผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจของผูล้งทุน และผูท้ี�มสีว่นไดเ้สยีของบรษิทัฯ จงึ
ไดก้าํชบัใหฝ้า่ยบรหิารดาํเนินการในเรื�องที�เกี�ยวกบัการเปิดเผยขอ้มลูที�ครบถว้น ตรงต่อความเป็นจรงิ เชื�อถอืได ้ 
สมํ�าเสมอ ทนัเวลา และเท่าเทยีม ซึ�งฝา่ยบรหิารของบรษิทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัและยดึถอืปฏบิตัมิาโดยตลอด 

ในการเปิดเผยขอ้มลูที�สาํคญัของบรษิทัฯ ทั ?งรายงานทางการเงนิและขอ้มลูที�มใิช่ขอ้มลูทางการเงนิ บรษิทัฯ 
ไดเ้ผยแพร่ตามช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  นอกจากนั ?น บรษิทัฯ ยงัไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซตน์กั
ลงทุนสมัพนัธข์องบรษิทัฯ ทั ?งภาษาไทยและภาษาองักฤษ เช่น ขอ้มลูเบื?องตน้บรษิทัฯ รายงานประจาํปี แบบแสดง
รายการขอ้มลูประจาํปี อตัราสว่นทางการเงนิ ประวตักิารจ่ายเงนิปนัผล ขอ้มลูการนําเสนอแก่ผูถ้อืหุน้ และนกั
ลงทุนต่างๆ และขอ้มลูที�มใิช่ขอ้มลูทางการเงนิ เช่น นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการ ขา่วประชาสมัพนัธต่์างๆ เป็น
ตน้ ซึ�งขอ้มลูเหล่านี?มกีารปรบัปรุงขอ้มลูใหท้นัสมยัอย่างสมํ�าเสมอ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดจ้ดัตั ?งหน่วยงานดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ ์เพื�อทาํหน้าที�ตดิต่อสื�อสารกบัผูล้งทุน  
สถาบนั ผูถ้อืหุน้ รวมทั ?งนกัวเิคราะห ์และภาครฐัที�เกี�ยวขอ้ง ซึ�งผูล้งทุนสามารถตดิต่อขอทราบขอ้มลูบรษิทัฯ หรอื
ตอ้งการสอบถาม ไดท้ี�คุณวเิชยีร รุ่งพนูทรพัย ์โทรศพัท ์0-2739-8000 กด 8, 0-2739-8690 โทรสาร 0-2739-8699  
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หรอืที�อเีมล ir@se-ed.com และที�เวบ็ไซต ์http://corporate.se-ed.com  นอกจากนี?หน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ ์ยงั
เป็นสมาชกิชมรมนกัลงทุนสมัพนัธแ์หง่ประเทศไทย (Thai IR Club) มาตั ?งแต่ปี พ.ศ. 2549 

ในปี พ.ศ. 2559  บรษิทัฯ มกีารนําเสนอผลการดาํเนินงาน ขอ้มลูทางการเงนิ ขอ้มลูที�ไมใ่ชท่างการเงนิแก่ 
นกัวเิคราะห ์นกัลงทุน ผูถ้อืหุน้ โดยผ่านทางอเีมล เวบ็ไซต ์และโทรศพัท ์รวมถงึการเขา้ร่วมกจิกรรมกบัตลาด
หลกัทรพัยฯ์ อย่างสมํ�าเสมอ สรุปไดด้งัต่อไปนี? 

• นกัลงทุนสถาบนั ใน / ต่างประเทศ พบผูบ้รหิาร 5 ครั ?ง 

• อเีมล เวบ็ไซต ์และโทรศพัท ์ 16  ครั ?ง 

นอกจากนี?หน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ ์ไดก้าํหนดระยะเวลางดการเปิดเผยขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งกบัผล
ประกอบการของบรษิทัฯ แก่ผูถ้อืหุน้ นกัลงทุน และนกัวเิคราะห ์ก่อนวนัที�บรษิทัฯ จะรายงานผลประกอบการ   
รายไตรมาส ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยเป็นเวลา 7 วนั 

นอกจากการเปิดเผยขอ้มลูตามขอ้กาํหนดของกฎหมายจากหน่วยงานกาํกบัดแูลแลว้ คณะกรรมการบรษิทัฯ 
ยงัมอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการ รองกรรมการผูจ้ดัการ ผูอ้าํนวยการฝา่ยบญัช ีผูอ้าํนวยการฝา่ยการเงนิ และ
เลขานุการบรษิทัฯ ร่วมกนัดาํเนินกจิกรรมต่างๆ ของหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ ์เพื�อใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุแก่ 
ผูถ้อืหุน้ นกัลงทุน  นอกจากนั ?นคณะกรรมการบรษิทัฯ ยงัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการ
บรษิทัฯ เป็นผูด้แูลแผนงานประจาํปี งบประมาณ อตัรากาํลงัคน และรวมถงึรบัทราบการปฏบิตังิานต่างๆ ของ
หน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ ์ซึ�งเป็นการรวบรวมขอ้มลูประเดน็ต่างๆ ความคดิเหน็ และขอ้เสนอแนะจาก
แบบสอบถามที�ไดม้กีารเกบ็รวบรวม พรอ้มกนันี?คณะกรรมการตรวจสอบและเลขานุการบรษิทัฯ ไดร้ายงานให้
คณะกรรมการไดร้บัทราบอยา่งสมํ�าเสมอประจาํทุกไตรมาส 

ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ประกอบดว้ย บุคคลที�มคีวามรู ้ความสามารถ มทีกัษะ มปีระสบการณ์ในการดาํเนิน
ธุรกจิ และมคีวามเขา้ใจในบทบาท หน้าที� ที�ตอ้งรบัผดิชอบเป็นอย่างด ีทาํใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ 

ทั ?งนี? คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้สีว่นร่วมในการกาํหนดวสิยัทศัน์ ภารกจิ กลยุทธ ์เป้าหมาย และแผนธุรกจิ
ของบรษิทัฯ โดยกาํหนดใหพ้จิารณาทบทวนอย่างเป็นประจาํทุกปี ตลอดจนกาํกบัดแูล ตดิตาม และประเมนิผลการ
ปฏบิตังิานของฝา่ยบรหิารและฝา่ยจดัการ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย และแผนธุรกจิที�กาํหนดไว ้อย่างมปีระสทิธภิาพ
และมปีระสทิธผิล และถูกตอ้งตามกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ของหน่วยงานที�กาํกบัดแูลและหน่วยงานทาง
ราชการที�เกี�ยวขอ้ง และตามมตขิองที�ประชุมผูถ้อืหุน้  เพื�อเพิ�มมลูค่าทางเศรษฐกจิสงูสดุใหแ้ก่กจิการ และความ
มั �นคงสงูสดุใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ขณะเดยีวกนักค็าํนึงถงึผลประโยชน์ของผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝา่ย  โดยในปี 2559 
คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้กีารทบทวนและอนุมตั ิวสิยัทศัน์ ภารกจิ และกลยุทธข์องบรษิทัฯ จาํนวน 2 ครั ?ง 

นอกจากนี? คณะกรรมการบรษิทัฯ จดัใหม้กีารสื�อสารกลยุทธ ์เป้าหมาย และผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ 
ใหก้บักรรมการ/ผูบ้รหิาร พนกังาน ไดร้บัทราบและเขา้ใจทั �วทั ?งองคก์รผ่านช่องทางต่างๆ ไมว่่าจะเป็นทางอเีมล
ของบรษิทัฯ การตดิประกาศตามบอรด์ การประชมุฝา่ยบรหิารประจาํสปัดาห ์การประชุมพนกังานประจาํปี โดย
บรษิทัฯ จะมกีารจดัประชุมใหญ่พนกังานประจาํทกุปี ซึ�งกรรมการผูจ้ดัการของบรษิทัฯ จะเป็นผูส้รุปสถานการณ์ 
และภาพรวมของผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ในรอบปีที�ผ่านมา พรอ้มทั ?งแจง้ทศิทางการดาํเนินงาน และ
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เป้าหมายของบรษิทัฯ ในปีต่อไป นอกจากนี?บรษิทัฯ จะมกีารจดัประชุมผูบ้รหิาร ร่วมกบัพนกังานระดบัหวัหน้างาน
ขึ?นไป เพื�อร่วมกนัจดัทาํแผนประจาํปี ในการกาํหนดทศิทาง แนวทางที�สาํคญัๆ ในการกาํหนดแผนงานให้
สอดคลอ้งกบัทศิทาง และเป้าหมายขององคก์ร ซึ�งจะสง่ผลใหก้ารดาํเนินธุรกจิทั �วทั ?งองคก์รมุ่งไปสูจุ่ดหมาย
เดยีวกนัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

ในการปฏบิตัหิน้าที�ของกรรมการ จะยดึหลกัความซื�อสตัยส์จุรติ ตรงไปตรงมา โดยอยูภ่ายใตข้อ้กฎหมาย  
ขอ้กาํหนด ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ โดยยดึถอืหลกัการนี? ในการกระทาํในทุกกจิการ การตดัสนิใจ และการทาํธุรกรรม
ต่างๆ จะดาํเนินธุรกจิดว้ยความซื�อสตัยเ์ป็นที�ตั ?งมั �น 

คณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นผูพ้จิารณาการกาํหนดและแยกบทบาทหน้าที� และความรบัผดิชอบระหว่าง
คณะกรรมการ และฝา่ยจดัการอย่างชดัเจน รวมทั ?งมกีารสื�อสารบทบาท หน้าที� และความรบัผดิชอบดงักล่าว ต่อ
กรรมการ ฝา่ยจดัการ และพนกังานของบรษิทัฯ อย่างสมํ�าเสมอ 

การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ มกีารกาํหนดวนัประชมุไวเ้ป็นการล่วงหน้าตลอดทั ?งปี และมกีารประชมุพเิศษเพิ�ม
ตามความจาํเป็น โดยมกีารกาํหนดวาระชดัเจนไวล่้วงหน้าและมวีาระพจิารณาตดิตามผลการดาํเนินงานเป็นประจาํ 
โดยจะแจง้ตารางการประชมุใหค้ณะกรรมการแต่ละท่านทราบ  ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ไดร่้วมกนั
พจิารณากาํหนดวาระการประชมุกรรมการ โดยพจิารณาเรื�องที�สาํคญัและนําเขา้สูว่าระการประชุม  นอกจากนั ?น 
กรรมการแต่ละท่านมคีวามเป็นอสิระที�จะเสนอเรื�องเขา้สูว่าระการประชุมได ้ เลขานุการบรษิทัฯ ไดจ้ดัทาํหนงัสอื
เชญิประชุมพรอ้มระเบยีบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 
วนั เพื�อใหค้ณะกรรมการไดม้เีวลาศกึษาขอ้มลูอย่างเพยีงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม 

ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ แต่ละครั ?ง ประธานกรรมการไดจ้ดัสรรเวลาอย่างเพยีงพอและมากพอที�
กรรมการจะอภปิรายปญัหาสาํคญักนัอย่างรอบคอบ  นอกจากนั ?นประธานกรรมการและคณะกรรมการบรษิทัฯ ได้
เชญิผูบ้รหิารระดบัสงูเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื�อใหส้ารสนเทศเพิ�มเตมิ และไดม้กีารจดบนัทกึการ
ประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร จดัเกบ็รายงานการประชมุที�ผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการ พรอ้มใหค้ณะกรรมการ
และผูท้ี�เกี�ยวขอ้งตรวจสอบได ้

คณะกรรมการบรษิทัฯ กาํหนดใหฝ้า่ยบรหิารจดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานเสนอคณะกรรมการบรษิทัฯ 
เป็นประจาํทุกเดอืน แมไ้มไ่ดป้ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นรายเดอืน เพื�อใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ สามารถ
ตดิตามความกา้วหน้าในการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ได ้

คณะกรรมการบรษิทัฯ กาํหนดใหก้รรมการที�ไม่เป็นผูบ้รหิารมกีารประชุมกนัเองไดต้ามความเหมาะสม 
โดยไม่มกีรรมการที�เป็นผูบ้รหิารหรอืฝา่ยบรหิารเขา้ร่วมประชุม เพื�อเปิดโอกาสใหอ้ภปิรายประเดน็ปญัหาต่างๆ ที�
เกี�ยวเนื�องกบัธุรกจิของบรษิทัฯ และเรื�องที�อยู่ในความสนใจของกรรมการ โดยใหม้กีารรายงานผลการประชุมให้
ประธานกรรมการและคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดร้บัทราบ โดยในปี พ.ศ. 2559 ไดจ้ดัใหม้หีวัขอ้วาระการประชมุ
คณะกรรมการบรษิทัฯ เพื�อพจิารณาหารอืปญัหาต่างๆ เกี�ยวกบัการจดัการที�อยูใ่นความสนใจ โดยไมม่ฝีา่ยจดัการ
เขา้ร่วมประชมุดว้ย จาํนวน 1 ครั ?ง ซึ�งภายหลงัเสรจ็สิ?นการประชุม ประธานกรรมการไดแ้จง้ถงึประเดน็สรุปให้
กรรมการผูจ้ดัการไดร้บัทราบ 

ในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้กีารพจิารณาเพิ�มเตมินโยบายเกี�ยวกบัจาํนวนองคป์ระชุมขั ?น
ตํ�า ณ ขณะที�คณะกรรมการบรษิทัฯ จะลงมตใินที�ประชุมคณะกรรมการ ว่าตอ้งมกีรรมการอยู่ไมน้่อยกว่า 2 ใน 3 
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ของจาํนวนกรรมการทั ?งหมด ทั ?งนี?รวมถงึกรณีหากกรรมการมคีวามจาํเป็นจนไม่สามารถเขา้ร่วมประชมุได ้อาจใช้
ช่องทางการประชมุทางไกล โดยใหถ้อืเสมอืนหนึ�งอยู่ร่วมประชมุ เพื�อแสดงถงึการใหค้วามสาํคญักบับทบาทหน้าที�
ของคณะกรรมการบรษิทัฯ ในการชี?แนะทศิทางการดาํเนินงานของบรษิทัฯ การตดิตามดแูลการทาํงานของฝา่ย
จดัการ และการแสดงความรบัผดิชอบตามหน้าที� (Accountability) ของคณะกรรมการบรษิทัฯ ที�มต่ีอบรษิทัฯ และ
ผูถ้อืหุน้ 

ในสว่นของจาํนวนครั ?งของการประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ การ
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน และการประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ ในปี 2559 ที�ผ่านมา ได้
เปิดเผยไวใ้นหวัขอ้ 8. โครงสรา้งการจดัการ หวัขอ้ย่อย คณะกรรมการบรษิทั 

การประเมินการปฏิบติังานของตนเองโดยกรรมการ 

คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานโดยตนเองเป็นประจาํทุกปี  โดยจดัใหม้กีารประเมนิ
เป็นรายบุคคล ทั ?งคณะ และคณะกรรมการชุดย่อย เพื�อใหค้ณะกรรมการไดพ้จิารณาทบทวนผลงาน ปญัหาและ
อุปสรรค ในการดาํเนินงานระหว่างปีที�ผ่านมา เพื�อใหนํ้ามาแกไ้ขและเพิ�มประสทิธภิาพการทาํงาน โดยการ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการโดยรวม และคณะกรรมการชุดย่อย ไดใ้ชแ้นวทางแบบประเมนิที�
เสนอแนะโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย แต่มกีารปรบัปรุงเพื�อใหเ้หมาะสมกบัการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ   

การประเมนิแบ่งตามหวัขอ้ 6 หวัขอ้ ไดแ้ก่ โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ  บทบาทหน้าที�และ
ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ  การประชุมคณะกรรมการ  การทาํหน้าที�ของกรรมการ  ความสมัพนัธก์บัฝา่ย
จดัการ  และการพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร  ซึ�งผลคะแนนการประเมนิของคณะกรรมการ
บรษิทัฯ แบ่งออกเป็น 5 = ดมีาก, 4 = ด,ี 3 = มาตรฐาน, 2 = พอใช,้ 1 = ตอ้งปรบัปรุงอย่างมาก  สรุปไดด้งันี? 

• ผลการประเมนิคณะกรรมการบรษิทัฯ มคีะแนนเฉลี�ย 4.27 จากคะแนนเตม็ 5 ซึ�งอยู่ในเกณฑด์มีาก 

• ผลการประเมนิคณะกรรมการตรวจสอบ มคีะแนนเฉลี�ย 4.42 จากคะแนนเตม็ 5 ซึ�งอยู่ในเกณฑด์มีาก 

• ผลการประเมนิคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน มคีะแนนเฉลี�ย 4.62 จากคะแนนเตม็ 5  
ซึ�งอยู่ในเกณฑด์มีาก 

• ผลการประเมนิคณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นรายบุคคล (โดยตนเอง) มคีะแนนเฉลี�ย 4.36 จากคะแนนเตม็ 
5 ซึ�งอยู่ในเกณฑด์มีาก 

• ผลการประเมนิคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นรายบุคคล (โดยตนเอง) มคีะแนนเฉลี�ย 3.84 จากคะแนน
เตม็ 5 ซึ�งอยู่ในเกณฑด์ ี

• ผลการประเมนิคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน เป็นรายบุคคล (โดยตนเอง) มคีะแนน
เฉลี�ย 4.59 จากคะแนนเตม็ 5 ซึ�งอยู่ในเกณฑด์มีาก 

• ผลการประเมนิกรรมการผูจ้ดัการ มคีะแนนเฉลี�ย 4.06 จากคะแนนเตม็ 5 ซึ�งอยู่ในเกณฑด์ ี

นอกจากนี? คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดก้าํหนดใหม้กีารประเมนิผลงานของกรรมการผูจ้ดัการ เพื�อ
เปรยีบเทยีบกบัผลการดาํเนินงาน โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ ทาํการประเมนิในแบบประเมนิผลซึ�งไดป้รบัปรุง
เพื�อใหเ้หมาะสมกบับรษิทัฯ โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้อบหมายใหป้ระธานกรรมการเป็นผูแ้จง้ผลการประเมนิ
ต่อกรรมการผูจ้ดัการและคณะกรรมการบรษิทัฯ 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการไดก้าํหนดไวอ้ย่างชดัเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยูใ่นระดบัเดยีวกบั
อุตสาหกรรม และสงูเพยีงพอที�จะดแูลและรกัษากรรมการที�มคุีณสมบตัทิี�ตอ้งการ และไดข้ออนุมตัจิากที�ประชมุผู้
ถอืหุน้แลว้ กรรมการที�ไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน จะ
ไดร้บัค่าตอบแทนเพิ�มตามปรมิาณงานที�เพิ�มขึ?น 

ค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการ  คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทนจะนําผลการ
ประเมนิการปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการ ที�คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดร่้วมกนัประเมนิ ไปใชใ้นการพจิารณา
กาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการตามหลกัเกณฑท์ี�กาํหนด ซึ�งผลการประเมนิกรรมการผูจ้ดัการ 
คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้อบหมายใหป้ระธานกรรมการเป็นผูแ้จง้ผลการประเมนิต่อกรรมการผูจ้ดัการและ
คณะกรรมการบรษิทัฯ เพื�อรบัทราบอกีครั ?ง 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูง  คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทนจะกาํหนดหลกัเกณฑ ์
และโครงสรา้งค่าตอบแทนผูบ้รหิาร ซึ�งพจิารณาเป็นไปตามหลกัการและนโยบายที�คณะกรรมการบรษิทัฯ กาํหนด 
ทั ?งยงัสอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ และผลการบรหิารงานของผูบ้รหิารแต่ละท่าน โดยกรรมการ
ผูจ้ดัการจะเป็นผูพ้จิารณาความเหมาะสมในการกาํหนดค่าตอบแทนรายบุคคล และการปรบัอตัราเงนิเดอืนประจาํปี
ของผูบ้รหิารระดบัสงู พรอ้มทั ?งรายงานค่าตอบแทนที�เหมาะสมต่อคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน 
และคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื�อรบัทราบอกีครั ?ง 

ในปี พ.ศ. 2559 บรษิทัฯ ไดจ้่ายค่าตอบแทนต่างๆ ใหแ้ก่กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิาร (ตามนิยามของ
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) จาํนวน 7 ท่าน โดยรวมผูอ้าํนวยการฝา่ย
การเงนิและผูอ้าํนวยการฝา่ยบญัช)ี รวมทั ?งสิ?น 19.68 ลา้นบาท 

การพฒันาความรู้ของกรรมการ 

บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความสาํคญัในการพฒันาความรูข้องกรรมการ คณะกรรมการบรษิทัฯ จงึไดก้าํหนดไว้
ในหลกัการกาํกบัดแูลกจิการที�ดขีองบรษิทัฯ ใหม้กีารสง่เสรมิและอาํนวยความสะดวกใหก้รรมการไดร้บัการ
ฝึกอบรมความรูต่้างๆ จากหน่วยงานกาํกบัดแูลที�เกี�ยวขอ้งอย่างสมํ�าเสมอและต่อเนื�อง โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ 
ไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทัฯ เป็นผูป้ระสานงานกบักรรมการเพื�อแจง้หลกัสตูรการฝึกอบรมต่างๆ 

ในปี พ.ศ. 2559  มกีรรมการเขา้อบรมเพื�อเพิ�มพนูความรู ้ความเขา้ใจ ในบทบาทและหน้าที�ของกรรมการ
ในการบรหิารงานใหม้ปีระสทิธภิาพ ดงันี? 

1. งานสมัมนา CG Forum 1/2016 จรยิธรรม “จติสาํนึกหลกับรรษทัภบิาล” “คณะกรรมการ เสาหลกั
บรรษทัภบิาล” จดัโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จาํนวน 1 ท่าน ไดแ้ก่ นายวบิลูยศ์กัดิ s 
อุดมวนิช 

2. งานสมัมนา CG Forum 2/2016 “สจุรติ ระมดัระวงั เกราะคุม้กนักรรมการ” จดัโดยตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย จาํนวน 1 ท่าน ไดแ้ก่ นายวบิลูยศ์กัดิ s อุดมวนิช 

3. งานสมัมนา SD Forum 1/2016 ในหวัขอ้ “ทศิทางการขบัเคลื�อนธุรกจิตามเป้าหมายการพฒันาที�
ยั �งยนื” จดัโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จาํนวน 1 ท่าน ไดแ้ก่ นายวบิลูยศ์กัดิ s อุดมวนิช 
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4. งานสมัมนาเทคนิคการจดัการอนิไซคแ์บบฉบบันกับรหิารมอือาชพี จดัโดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย จาํนวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ นายวบิลูยศ์กัดิ s อุดมวนิช  และนายวุฒภิมู ิจุฬางกรู 

5. งานสมัมนา New Auditor’s Report : What’s in it for you? จดัโดยสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) จาํนวน 1 ท่าน ไดแ้ก่ คุณสาโรช ลํ?าเลศิประเสรฐิกุล 

ปจัจบุนั มกีรรมการบรษิทัฯ ที�เขา้รบัการอบรมในหลกัสตูรที�เกี�ยวขอ้งกบับทบาทหน้าที�ของกรรมการ 
จาํนวน 9 ท่าน จากกรรมการทั ?งหมด 12 ท่าน (รอ้ยละ 75) โดยไดผ้่านการอบรมหลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP), หลกัสตูร Director Certification Program (DCP), หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) 
และหลกัสตูร Finance for Director (FFD) ซึ�งจดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  และ
หลกัสตูร Corporate Secretary Development Program ซึ�งจดัโดยสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม ่ คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้อบใหเ้ลขานุการบรษิทัฯ สรุปขอ้มลูต่างๆ ให้
กรรมการใหม่ไดร้บัทราบผ่านทางคู่มอืกรรมการบรษิทัฯ ซึ�งจดัทาํและมอบใหก้รรมการบรษิทัฯ ในทุกปี เพื�อใชเ้ป็น
ขอ้มลูอา้งองิ ที�ครบถว้นและทนัสมยั และยงักาํหนดใหก้รรมการใหม่ไดเ้ขา้เยี�ยมชมกจิการ เพื�อใหเ้ขา้ใจการดาํเนิน
ธุรกจิของบรษิทัฯ ไดด้ยีิ�งขึ?น 

ภายในคูม่อืกรรมการ มเีนื?อหาสรุปประกอบดว้ย ขอ้มลูที�เกี�ยวกบับรษิทัฯ และขอ้มลูสาํหรบักรรมการ เช่น 
ประเดน็ที�น่าสนใจเกี�ยวกบับรษิทัฯ ประวตัคิวามเป็นมา โครงสรา้งองคก์ร ธุรกจิของบรษิทัฯ ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 
การประชุมคณะกรรมการ หลกัการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ีจรรยาบรรณสาํหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน 
รายการที�เกี�ยวโยงกนั การจดัทาํและเปิดเผยการถอืครองหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดที�เกี�ยวขอ้ง เป็นตน้ 

แผนการสืบทอดตาํแหน่ง  คณะกรรมการบรษิทัฯ มอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการและฝา่ยบรหิาร จดัทาํ
แผนในการทดแทนตําแหน่งงาน (Succession Plan) ในระดบับรหิารและตําแหน่งงานในสายงานหลกั โดย
พจิารณาจากผลการปฏบิตังิานและศกัยภาพของแต่ละบคุคลเป็นหลกั และกาํหนดใหม้กีารเตรยีมความพรอ้ม
สาํหรบับุคคลที�สามารถทดแทนตําแหน่งงาน การพฒันาความรูค้วามสามารถ และทกัษะที�จาํเป็น  นอกจากนั ?น
คณะกรรมการบรษิทัฯ ยงักาํหนดใหก้รรมการผูจ้ดัการรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ รบัทราบถงึแผนเตรยีม
ความพรอ้มกรณีที�ผูบ้รหิารไม่สามารถปฏบิตัหิน้าที�ได ้

9.2  คณะกรรมการชุดย่อย   คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดแ้ต่งตั ?งกรรมการที�มคีวามรูค้วามสามารถที�
เหมาะสมในเรื�องต่างๆ เพื�อชว่ยศกึษา และกลั �นกรองรายละเอยีด ตามที�คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดก้าํหนดให้
คณะกรรมการชุดย่อยรบัผดิชอบ  นอกจากนั ?นคณะกรรมการบรษิทัฯ ยงัไดก้าํหนดคุณสมบตั ิองคป์ระกอบ วาระ
การดาํรงตําแหน่ง และหน้าที�ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการชุดย่อยนั ?นๆ ไวอ้ย่างชดัเจน  ทั ?งนี?สมาชกิสว่น
ใหญ่ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ และประธานของแต่ละคณะเป็นกรรมการอสิระดว้ย ประธานกรรมการจะไม่เป็น
ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ยกเวน้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน  คณะกรรมการชุดย่อยมกีาร
รายงานผลการประชมุและการทาํงานแต่ละครั ?งใหท้ี�ประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดร้บัทราบอย่างสมํ�าเสมอ  
รวมถงึการรายงานการปฏบิตังิาน เพื�อใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทราบในรายงานประจาํปี 

ปจัจบุนับรษิทัฯ มคีณะกรรมการชุดย่อยจาํนวน 2 คณะ ประกอบดว้ย 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

2. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน 
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ซึ�งรายละเอยีดเกี�ยวกบัรายชื�อ ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด  
และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงนิของกรรมการตรวจสอบ ไดแ้สดงอยู่ในหวัขอ้ 8. โครงสรา้งการจดัการ  
หวัขอ้ย่อย คณะกรรมการบรษิทั 

9.3  การสรรหาและแต่งตั %งกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูสดุ 

กรรมการอิสระ  คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดพ้จิารณากาํหนดนิยาม “กรรมการอสิระ” ในการประชุม
คณะกรรมการบรษิทัฯ ครั ?งที� 3/2552 ซึ�งเขม้กว่ากรอบขั ?นตํ�าของนิยามกรรมการอสิระ ที�ประกาศโดยสาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  และในการ
ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครั ?งที� 3/2555 ไดท้าํการปรบัปรุงเพิ�มเตมินิยาม “กรรมการอสิระ” ใหม้คีวาม
สอดคลอ้งกบันิยามตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เอกสาร “คู่มอืกรรมการอสิระ” ลงวนัที� 29 
มนีาคม พ.ศ. 2555 ดงัต่อไปนี? 

1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 0.5 ของจาํนวนหุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีงทั ?งหมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลที�อาจมคีวามขดัแยง้ ทั ?งนี? ใหน้บัรวมการถอืหุน้ของผูท้ี�เกี�ยวขอ้งของกรรมการ
อสิระรายนั ?นๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที�มสีว่นร่วมบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที�ปรกึษาที�ไดเ้งนิเดอืนประจาํ 
หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลาํดบัเดยีวกนั หรอืนิติ
บุคคลที�อาจมคีวามขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

3. ไม่เป็นบุคคลที�มคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะที�เป็น 
บดิามารดา คู่สมรส พี�น้อง และบุตร รวมทั ?งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อีาํนาจ
ควบคุม หรอืบุคคลที�จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วมหรอืนิตบิุคคลที�อาจมี
ความขดัแยง้ ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน  รวมทั ?งไม่เป็น
หรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่, กรรมการซึ�งไมใ่ช่กรรมการอสิระ หรอืผูบ้รหิาร ของผูท้ี�มคีวามสมัพนัธ์
ทางธุรกจิของบรษิทัใหญ่, บรษิทัย่อย, บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลที�อาจมคีวามขดัแยง้  เวน้แต่จะไดพ้น้
จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลที�อาจมคีวาม
ขดัแยง้ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ�งไมใ่ช่กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการของ
สาํนกังานสอบบญัช ีซึ�งมผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคล หรอื
อาจมคีวามขดัแยง้สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึ�งรวมถงึการใหบ้รกิารที�ปรกึษากฎหมายหรอืที�ปรกึษา
ทางการเงนิ ซึ�งไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่าสองลา้นบาทต่อปี จากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม 
หรอืนิตบิุคคลที�อาจมคีวามขดัแยง้ ทั ?งนี? ในกรณีที�ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีเป็นนิตบิุคคล ใหร้วมถงึการ
เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่, กรรมการซึ�งไม่ใช่กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการของผูใ้หบ้รกิาร
ทางวชิาชพีนั ?นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
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7. ไม่เป็นกรรมการที�ไดร้บัการแต่งตั ?งขึ?นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้
ถอืหุน้ซึ�งเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึ�งเป็นผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

8. ไม่ประกอบกจิการที�มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัที�มนียักบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทั
ย่อย หรอืไม่เป็นหุน้สว่นที�มนียัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการที�มสีว่นร่วมบรหิารงาน, ลกูจา้ง  
พนกังาน, ที�ปรกึษาที�รบัเงนิเดอืนประจาํ หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละหนึ�งของจาํนวนหุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีง
ทั ?งหมดของบรษิทัอื�น ซึ�งประกอบกจิการที�มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัที�มนียักบักจิการ
ของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 

9. ไม่มลีกัษณะอื�นใดที�ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบรษิทั 

10. ภายหลงัไดร้บัการแต่งตั ?งใหเ้ป็นกรรมการอสิระที�มลีกัษณะดงักล่าวแลว้ กรรมการอสิระอาจไดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ ใหต้ดัสนิใจในการดาํเนินกจิการของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทั
ย่อย, บรษิทัร่วม, บรษิทัย่อยในลาํดบัเดยีวกนั หรอืนิตบิุคคลที�อาจมคีวามขดัแยง้ โดยมกีารตดัสนิใจใน
รปูแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้

อย่างไรกต็ามกรรมการอสิระ ไดต้รวจสอบคุณสมบตักิรรมการอสิระของตนเป็นประจาํทุกปี และ
คณะกรรมการบรษิทัฯ เชื�อมั �นวา่การกาํหนดคุณสมบตัขิอง “กรรมการอสิระ” ซึ�งเขม้กว่ากรอบขั ?นตํ�าของสาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพยีงพอที�
กรรมการอสิระของบรษิทัฯ มคีวามเป็นอสิระอย่างแทจ้รงิเหมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของบรษิทัฯ 

การรวมหรอืแยกตาํแหน่ง  บรษิทัฯ ถอืเป็นนโยบายที�จะใหป้ระธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดยีวกบั
กรรมการผูจ้ดัการ เพื�อใหเ้กดิการถ่วงดุล และมกีารสอบทานการบรหิารงานไดอ้ย่างโปร่งใส 

ประธานกรรมการมาจากกรรมการอสิระ และเป็นผูนํ้า ผูค้วบคุมการประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ใหม้ี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยการสนบัสนุนและผลกัดนัใหก้รรมการทุกคนมสีว่นร่วมในการประชุม เช่น การ
ตั ?งคาํถามที�สาํคญัต่างๆ หารอื ช่วยเหลอืแนะนํา และสนบัสนุนการดาํเนินธุรกจิของฝา่ยจดัการ ผ่านทางกรรมการ
ผูจ้ดัการอย่างสมํ�าเสมอ แต่จะไม่เขา้ไปกา้วก่ายในงานประจาํ ที�ฝา่ยจดัการมหีน้าที�เป็นผูร้บัผดิชอบดแูล และมี
กรรมการผูจ้ดัการเป็นหวัหน้าของฝา่ยจดัการ คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้อบอาํนาจใหก้รรมการผูจ้ดัการ หรอืผูร้บั
มอบอาํนาจเท่านั ?น เป็นผูท้ี�มอีาํนาจลงนามผกูพนัแทนบรษิทัฯ ตามอาํนาจที�มอบไว ้ กรรมการผูจ้ดัการไดม้อบ
อาํนาจใหฝ้า่ยจดัการบรหิารงานอย่างมปีระสทิธภิาพ ตามอาํนาจหน้าที�ที�รบัผดิชอบที�ไดก้าํหนดไวอ้ย่างชดัเจน  
ทั ?งนี?จะเหน็ว่าอาํนาจของคณะกรรมการและฝา่ยจดัการ ไดม้กีารแบ่งแยกบทบาทหน้าที�อย่างชดัเจน ไม่กา้วก่ายต่อ
กนั 

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสงูสดุ 

การสรรหากรรมการ  ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ กาํหนดใหบ้รษิทัฯ มคีณะกรรมการของบรษิทัไม่น้อย
กว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าสามในสี�ของคณะกรรมการทั ?งหมดเป็นสญัชาตไิทย และกรรมการไม่น้อยกว่า
กึ�งหนึ�งของจาํนวนกรรมการทั ?งหมดตอ้งมถีิ�นที�อยูใ่นราชอาณาจกัรไทย ซึ�งวธิกีารสรรหาบุคคลเพื�อเสนอรายชื�อ
เป็นกรรมการ มดีงันี? 

1. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน พจิารณาโครงสรา้ง ขนาด และองคป์ระกอบของ
คณะกรรมการ และกาํหนดคุณสมบตัขิองกรรมการที�ตอ้งการสรรหาทดแทนใหเ้หมาะสม โดยคาํนึงถงึ
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ความรู ้ประสบการณ์และความเชี�ยวชาญของกรรมการโดยรวม เพื�อใหม้อีงคป์ระกอบและคุณสมบตัิ
ตามกฎหมายหรอืระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง 

2. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน กาํหนดวธิกีารเสนอรายชื�อผูม้คุีณสมบตั ิรวมถงึวธิกีาร
เสนอรายชื�อผูม้คุีณสมบตั ิเป็นการล่วงหน้าจากผูถ้อืหุน้สว่นน้อย ซึ�งไดก้าํหนดใหม้ชี่องทางใหผู้ถ้อืหุน้
สามารถเสนอชื�อผูม้คุีณสมบตั ิเป็นการล่วงหน้าได ้อย่างน้อย 3 เดอืนก่อนวนัสิ?นสดุรอบปีบญัช ีโดยมี
การแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบผ่านช่องทางการแจง้ขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เวบ็ไซต์
นกัลงทุนสมัพนัธข์องบรษิทัฯ และเวบ็ไซตน์กัลงทุนอื�นๆ พรอ้มทั ?งแสดงแบบฟอรม์การเสนอชื�อผูม้ ี
คุณสมบตั ิบนเวบ็ไซตด์ว้ย 

3. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน ดาํเนินการสรรหาและพจิารณาผูท้ี�มคุีณสมบตัเิหมาะสม
ในการดาํรงตําแหน่งกรรมการ 

4. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน พจิารณาคดัเลอืกผูท้ี�เหมาะสมเป็นกรรมการ และ
สรุปผลการสรรหา และเสนอชื�อผูม้คีวามเหมาะสมที�จะเป็นกรรมการบรษิทัฯ พรอ้มเหตุผลประกอบและ
นําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ ผ่านทางเลขานุการบรษิทัฯ 

5. คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาคดัเลอืกผูม้คุีณสมบตัเิหมาะสมตามรายชื�อที�คณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาผลตอบแทนนําเสนอ เพื�อเสนอรายชื�อต่อที�ประชุมผูถ้อืหุน้เพื�อพจิารณาอนุมตั ิ

การเลือกตั %งกรรมการในการประชมุสามญัประจาํปี  ในการลงคะแนนเสยีงเลอืกตั ?งกรรมการ ที�ประชมุ
ผูถ้อืหุน้จะเลอืกตั ?งกรรมการ โดยใหน้บัว่าผูถ้อืหุน้มคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ�งหุน้ต่อหนึ�งเสยีง ทั ?งนี? การแต่งตั ?ง
กรรมการแต่ละรายนั ?นตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงเหน็ชอบเกนิกว่ากึ�งหนึ�งของจาํนวนเสยีงทั ?งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ�งมา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

ในการลงคะแนนเสยีงเลอืกตั ?งกรรมการ ใหล้งคะแนนเสยีงเลอืกตั ?งกรรมการเป็นรายบุคคล 

บุคคลซึ�งไดร้บัคะแนนเสยีงเหน็ชอบสงูสดุตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตั ?งเป็นกรรมการเท่าจาํนวน
กรรมการที�จะพงึเลอืกตั ?งในครั ?งนั ?น ในกรณีที�บุคคลซึ�งไดร้บัการเลอืกตั ?งในลาํดบัถดัลงมา มคีะแนนเสยีงเท่ากนั
เกนิจาํนวนกรรมการที�จะพงึเลอืกตั ?งในครั ?งนั ?น ใหเ้ลอืกโดยวธิจีบัสลาก เพื�อใหไ้ดจ้าํนวนกรรมการที�จะพงึเลอืกตั ?ง
ในครั ?งนั ?น 

ในการประชมุสามญัประจาํปีทุกครั ?ง ใหก้รรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการที�
จะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท้ี�สดุกบัสว่น 1 ใน 3 

หา้มมใิหก้รรมการประกอบกจิการ เขา้เป็นหุน้สว่น หรอืเขา้เป็นผูถ้อืหุน้ในนิตบิุคคลอื�น ที�มสีภาพอย่าง
เดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทัฯ เวน้แต่จะแจง้ใหท้ี�ประชมุผูถ้อืหุน้ทราบก่อนที�จะมมีตแิต่งตั ?ง 

กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทราบโดยไม่ชกัชา้ หากมสีว่นไดเ้สยีในสญัญาที�ทาํกบับรษิทัฯ หรอืถอืหุน้  
หรอืหุน้กูเ้พิ�มขึ?นหรอืลดลงในบรษิทัฯ หรอืบรษิทัในเครอื 

กรรมการ 2 ใน 3 ท่าน ที�ไดร้บัอนุมตัจิากที�ประชุมคณะกรรมการ ลงลายมอืชื�อร่วมกนัและประทบัตราใน
เอกสารสาํคญัของบรษิทัฯ จงึจะมผีลผกูพนักบับรษิทัฯ ได ้คณะกรรมการสามารถกาํหนดชื�อกรรมการผูม้อีาํนาจลง
นามผกูพนัพรอ้มประทบัตราในเอกสารสาํคญัของบรษิทัฯ 
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กรรมการที0เป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้นรายใหญ่  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  บรษิทัฯ ไมม่กีรรมการ
ที�เป็นตวัแทนจากผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

การสรรหากรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหาร 

สาํหรบัตําแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน จะพจิารณาสรรหา
บุคคลที�มคุีณสมบตัเิหมาะสม มคีวามรู,้ ความสามารถ, มปีระสบการณ์ และมคีวามเขา้ใจในธุรกจิหนงัสอืเป็นอย่าง
ด ีนอกจากนั ?นสามารถบรหิารจดัการใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์หรอืเป้าหมายที�คณะกรรมการบรษิทัฯ กาํหนดไว ้โดย
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทนจะนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื�อพจิารณาแต่งตั ?ง 

สาํหรบัผูบ้รหิารตั ?งแต่ระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการ จนถงึผูอ้าํนวยการฝา่ย ฝา่ยจดัการจะเป็นผูพ้จิารณาสรร
หาบุคคลที�มคุีณสมบตัเิหมาะสม ตามระเบยีบของการบรหิารทรพัยากรบุคคล และรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ 
ทราบ ยกเวน้กรณีการแต่งตั ?งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบก่อน 

นโยบายการไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอื0นของกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในปี พ.ศ. 2550 คณะกรรมการตรวจสอบไดท้บทวนหลกัการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ีซึ�งเป็นฉบบัแกไ้ขฉบบัที� 
5 นบัจากปี พ.ศ. 2544 เป็นตน้มา เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื�อพจิารณากาํหนดนโยบายการไปดาํรง
ตําแหน่งในบรษิทัอื�นที�เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ จาํนวนไม่เกนิ 5 บรษิทั และในปี พ.ศ. 2553 ได้
มกีารพจิารณาเสนอใหแ้กไ้ข นโยบายการไปดาํรงตําแหน่งในบรษิทัอื�นที�เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย เป็นจาํนวนไมเ่กนิ 3 บรษิทั เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้แนะนําของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
นอกจากนั ?นคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดก้าํหนดให ้กรรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิารระดบัสงู สามารถรบัตําแหน่ง
กรรมการที�บรษิทัอื�นไดต้ามความจาํเป็น และไมท่าํใหม้ผีลกระทบต่อหน้าที�และความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ โดย
ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ หรอืผูม้อีาํนาจอนุมตัก่ิอน 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไม่ไดก้าํหนดจาํนวนวาระการดาํรงตําแหน่งของกรรมการ และกรรมการอสิระ  
เนื�องจากคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาแลว้เชื�อว่า ความเชี�ยวชาญในธุรกจิหนงัสอื และเรื�องต่างๆ ไม่ไดข้ึ?น 
อยู่กบัจาํนวนวาระการดาํรงตําแหน่ง หากแต่กรรมการบรษิทัฯ ยงัคงมคีวามสามารถและอุทศิเวลาใหก้บับรษิทัฯ  
ไดอ้ย่างเตม็ความสามารถที�จะกาํหนดนโยบาย กลยุทธ ์วสิยัทศัน์ และการใหค้าํปรกึษาในการดาํเนินธุรกจิต่างๆ  
โดยการตดัสนิใจในการคดัเลอืกบุคคลเขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการบรษิทัฯ เป็นสทิธขิองผูถ้อืหุน้ที�จะคดัเลอืกบุคคล
เขา้ทาํหน้าที�แทนตน 

การถ่วงดลุของกรรมการที0ไมเ่ป็นผูบ้ริหาร  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  คณะกรรมการบรษิทัฯ มี
จาํนวน 12 ท่าน  ประกอบดว้ย 

• กรรมการที�เป็นผูบ้รหิาร     จาํนวน 2  ท่าน 
• กรรมการที�ไม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิารและไม่ไดเ้ป็นกรรมการอสิระ จาํนวน 5  ท่าน 
• กรรมการที�เป็นอสิระ     จาํนวน 5  ท่าน 

ดงันั ?น บรษิทัฯ มกีรรมการที�เป็นอสิระทั ?งหมด 5 ท่าน  คดิเป็นรอ้ยละ 41.7 ของกรรมการทั ?งคณะ ซึ�งยงัตํ�า
กว่าขอ้แนะนําตามหลกัเกณฑก์ารสาํรวจการกาํกบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนไทย โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย (IOD) ที�ไดแ้นะนําว่าคณะกรรมการของบรษิทัจดทะเบยีนควรประกอบดว้ยกรรมการที�เป็น
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อสิระมากกว่า รอ้ยละ 50 แต่เนื�องจากนิยามของกรรมการอสิระของบรษิทัฯ เขม้กว่ากรอบขั ?นตํ�าของนิยามที�
ประกาศโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย ดงันั ?น ผูม้สีว่นไดเ้สยีจงึมั �นใจไดว้่ากรรมการสามารถปฏบิตังิานในฐานะตวัแทนของผูถ้อืหุน้ไดอ้ย่าง
เป็นอสิระ ซึ�งจะทาํใหเ้กดิการถ่วงดุลและการสอบทานการบรหิารงานของกรรมการ 

ทั ?งนี? คณะกรรมการบรษิทัฯ มหีน้าที�รบัผดิชอบในการปฏบิตัหิน้าที�ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ 
และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ตลอดจนมตขิองที�ประชมุผูถ้อืหุน้ ดว้ยความซื�อสตัยส์จุรติ และระมดัระวงั รกัษาผล 
ประโยชน์ของบรษิทัฯ โดยกรรมการบรษิทัฯ มวีาระการดาํรงตําแหน่งที�แน่นอน ซึ�งตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 
กาํหนดไวว้่า ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั ?ง ใหก้รรมการจาํนวน 1 ใน 3 ออกจากตําแหน่ง โดยใหก้รรมการ
ที�ดาํรงตําแหน่งนานที�สดุเป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง 

9.4  การกาํกบัดแูลการดาํเนินงานของบริษทัย่อย 

ในปี พ.ศ. 2546 บรษิทัฯ เขา้ถอืหุน้รอ้ยละ 28.75 ในบรษิทั เพลนิพฒัน์ จาํกดั (จดัตั ?งขึ?นเมื�อวนัที� 25 
กนัยายน พ.ศ. 2545) ซึ�งมทีุนชาํระเตม็มลูค่า เท่ากบั 80,000,000 บาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 บรษิทัฯ ไดเ้พิ�ม
สดัสว่นการถอืหุน้เป็นรอ้ยละ 48.82 จากทุนจดทะเบยีนและทุนชาํระแลว้จาํนวน 170,000,000 บาท และได้
ดาํเนินการลดทุนจดทะเบยีนและทุนชาํระแลว้ คงเหลอืเป็นจาํนวน 169,475,500 บาท คดิเป็นสดัสว่นการถอืหุน้
รอ้ยละ 48.97 โดยในไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2552 คุณทนง โชตสิรยทุธ ์กรรมการผูจ้ดัการบรษิทัฯ ไดเ้ขา้ไปดาํรง
ตําแหน่งรกัษาการผูอ้าํนวยการของโรงเรยีนเพลนิพฒันา และไดด้าํรงตําแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรยีนเพลนิพฒันา 
ในปี พ.ศ. 2553 โดยไดร้บัมตเิหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัฯ  ซึ�งในปี พ.ศ. 2552 เป็นตน้มา บรษิทัฯ ไดนํ้างบ
การเงนิของบรษิทั เพลนิพฒัน์ จาํกดั (บรษิทัย่อย) มารวมในการจดัทาํงบการเงนิรวม ดว้ยการมสีว่นร่วมในการ
กาํกบัดแูลการดาํเนินงานนี? 

ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครั ?งที� 4/2555 คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้มีตอินุมตักิารร่วมทุนและ
จดัตั ?งบรษิทัเพื�อประกอบธุรกจิทางดา้นดจิติอลคอนเทนต ์โดยในปี พ.ศ. 2556 บรษิทัฯ ไดถ้อืหุน้รอ้ยละ 60.00 ใน
บรษิทั เบสแลบ็ จาํกดั (จดัตั ?งขึ?นเมื�อวนัที� 22 เมษายน พ.ศ. 2556) ซึ�งมทีุนจดทะเบยีน 1,000,000 บาท  โดยมี
คุณทนง โชตสิรยุทธ ์กรรมการผูจ้ดัการบรษิทัฯ เป็นหนึ�งในกรรมการผูม้อีาํนาจลงนามของบรษิทั เบสแลบ็ จาํกดั 
และดว้ยการมสีว่นร่วมในการกาํกบัดแูลการดาํเนินงานนี?  บรษิทัฯ ไดนํ้างบการเงนิของบรษิทั เบสแลบ็ จาํกดั 
(บรษิทัย่อย) มารวมในการจดัทาํงบการเงนิรวม ของบรษิทัฯ ในปีบญัช ี2556 เป็นตน้มา 

ทั ?งนี? งบการเงนิของบรษิทัย่อยนั ?น ไดจ้ดัทาํขึ?นโดยใชน้โยบายการบญัชทีี�สาํคญัเช่นเดยีวกนักบัของบรษิทัฯ 

9.5  การดแูลเรื0องการใช้ข้อมลูภายใน 

บรษิทัฯ ไดก้าํหนดเป็นนโยบาย และขั ?นตอนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ในแนวปฏบิตัเิกี�ยวกบัการกาํกบัดแูล
กจิการที�ด ีและคูม่อืกรรมการบรษิทัฯ ซึ�งไดแ้จง้ต่อที�ประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ที�ประชุมผูบ้รหิาร ทราบถงึ
ประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ที�กาํหนดใหผู้บ้รหิาร (ซึ�งได้
รวมถงึคู่สมรส และบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ) รายงานการเปลี�ยนแปลงการถอืหลกัทรพัย ์ต่อสาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์ปี พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนั นบัจากวนัที�มกีารเปลี�ยนแปลงการถอืหลกัทรพัย ์และแจง้ให้
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เลขานุการบรษิทัฯ ทราบเพื�อแจง้ใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ รบัทราบต่อไป  นอกจากนั ?น ยงัไดแ้จง้บทลงโทษหากมี
การฝา่ฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามขอ้กาํหนดดงักล่าว 

บรษิทัฯ ไดก้าํหนดเป็นนโยบาย ในแนวปฏบิตัเิกี�ยวกบัการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ีจรรยาบรรณของ
คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ตลอดจนขอ้บงัคบัพนกังาน เกี�ยวกบัการกาํหนดไมใ่หนํ้าเอกสารหรอืขอ้มลู
ของบรษิทัฯ ไปใชเ้พื�อประโยชน์สว่นตวั หรอืนําออกนอกบรษิทัฯ ก่อนไดร้บัอนุญาต รวมทั ?งหา้มนําขอ้มลูงบ
การเงนิหรอืขอ้มลูอื�นที�รบัทราบเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรอืผูท้ี�มไิดม้สีว่นเกี�ยวขอ้ง และหา้มทาํการซื?อขาย
หลกัทรพัยใ์นชว่ง 1 เดอืน ก่อนที�ขอ้มลูงบการเงนิหรอืขอ้มลูอื�นจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน การไม่ปฏบิตัติาม
ขอ้กาํหนดดงักล่าวถอืเป็นการกระทาํผดิวนิยัของบรษิทัฯ  หากผูบ้รหิารหรอืพนกังานที�ไดล่้วงรูข้อ้มลูภายในที�
สาํคญัคนใดกระทาํผดิวนิยั จะไดร้บัโทษตั ?งแต่การตกัเตอืน การตดัค่าจา้ง การพกังานโดยไมไ่ดร้บัค่าจา้ง จนถงึ
การเลกิจา้ง 

ระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน 

ระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน  บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อระบบควบคุมภายใน ทั ?งใน
ระดบับรหิารและระดบัปฏบิตังิาน จงึไดก้าํหนดภาระหน้าที� อาํนาจการดาํเนินการของผูป้ฏบิตังิาน ผูบ้รหิาร ไวเ้ป็น
ลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน มกีารควบคุมดแูลการใชท้รพัยส์นิของบรษิทัฯ ใหเ้กดิประโยชน์ และมกีารแบ่งแยก
หน้าที�ผูป้ฏบิตังิาน ผูต้ดิตามควบคุมและประเมนิผลออกจากกนั เพื�อใหเ้กดิการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกนั
อย่างเหมาะสม  นอกจากนี?ยงัมกีารควบคุมภายในที�เกี�ยวกบัระบบการเงนิ โดยบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้รีะบบรายงาน
ทางการเงนิเสนอผูบ้รหิารสายงานที�รบัผดิชอบ 

บรษิทัฯ มแีผนกตรวจสอบภายในและนกัลงทุนสมัพนัธ ์ทาํหน้าที�ตรวจสอบเพื�อใหม้ั �นใจว่าการปฏบิตังิาน
หลกั และกจิกรรมทางการเงนิสาํคญัของบรษิทัฯ ไดด้าํเนินการตามแนวทางที�กาํหนดไว ้และมปีระสทิธภิาพ  
รวมถงึตรวจสอบ การปฏบิตัติามกฎหมาย และขอ้กาํหนดที�เกี�ยวขอ้งกบับรษิทัฯ (Compliance Control) และ
เพื�อใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในและนกัลงทุนสมัพนัธ ์มคีวามเป็นอสิระ สามารถทาํหน้าที�ตรวจสอบและถ่วงดุล
ไดอ้ย่างเตม็ที� คณะกรรมการจงึกาํหนดใหแ้ผนกตรวจสอบภายในและนกัลงทุนสมัพนัธ ์รายงานผลการตรวจสอบ
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และไดร้บัการประเมนิผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบดว้ย 

การบริหารความเสี0ยง  การบรหิารความเสี�ยงของบรษิทัฯ กระทาํโดยการประเมนิความเสี�ยงทั �วทั ?งองคก์ร  
ทั ?งที�เป็นปจัจยัภายในและปจัจยัภายนอกอย่างสมํ�าเสมอ โดยคณะทาํงานซึ�งประกอบดว้ย ฝา่ยบรหิารและผูบ้รหิาร
ระดบัสงู ในสายงานที�เกี�ยวขอ้งกบัแต่ละความเสี�ยง หวัหน้างานในแต่ละหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง และหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน จะวเิคราะหถ์งึสาเหตุที�ทาํใหเ้กดิปจัจยัความเสี�ยงต่างๆ การกาํหนดมาตรการบรหิารความเสี�ยง  
รวมถงึตดิตามการปฏบิตัติามแผนการบรหิารความเสี�ยง และรายงานผลใหก้บัคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อเสนอ
ต่อคณะกรรมการต่อไป 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญักบัระบบการควบคุมภายใน และการบรหิารความเสี�ยง เพื�อสรา้ง
ความมั �นใจไดว้่าจะบรหิารจดัการความเสี�ยงใหอ้ยู่ในระดบัที�ยอมรบัได ้และมกีารจดัสรรและใชท้รพัยากรอย่าง
ถูกตอ้ง เหมาะสม และเกดิประโยชน์สงูสดุ ช่วยใหข้อ้มลูทางการเงนิมคีวามถูกตอ้งเชื�อถอืได ้
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9.6  ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไดจ้า่ยค่าตอบแทนการสอบบญัช ีสาํหรบัรอบ
บญัชปีี พ.ศ. 2559  ใหแ้ก่บรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั ในอตัราค่าสอบบญัชรีวมทั ?งสิ?น 1,410,000 บาท (ไม่รวม
ค่าเดนิทางในการปฏบิตังิาน ค่าที�พกั และค่าสงัเกตการณ์ในการตรวจนบัสนิคา้) ทั ?งนี?ผูส้อบบญัชไีม่มสีว่น
เกี�ยวขอ้งกบับรษิทัฯ ในดา้นอื�นๆ อกีนอกจากการสอบบญัชเีท่านั ?น 

ค่าบริการอื0น  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไม่ไดจ้่ายค่าตอบแทนของงานบรกิารอื�น ใหแ้ก่บรษิทั สาํนกังาน อวีาย 
จาํกดั สาํหรบัรอบบญัชปีี พ.ศ. 2559 

9.7  การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที0ดีในเรื0องอื0นๆ  คณะกรรมการบรษิทัฯ 
ตระหนกัถงึความสาํคญัของการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ีเพื�อเพิ�มความโปร่งใส เพิ�มขดีความสามารถในการแขง่ขนั
ของกจิการ และเพิ�มความเชื�อมั �นใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน และผูเ้กี�ยวขอ้งทุกฝา่ย จงึไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบ ดาํเนินการจดัทาํนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการ เป็นลายลกัษณ์อกัษร ตลอดจนปรบัปรุงนโยบายการ
กาํกบัดแูลกจิการ และคู่มอืจรยิธรรมธุรกจิ ใหม้คีวามทนัสมยั เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม การดาํเนินธุรกจิ และ
เป็นสากลมากขึ?น โดยกาํหนดใหม้กีารทบทวนนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการปีละครั ?ง โดยในปี พ.ศ. 2549 และ 
พ.ศ. 2550 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดด้าํเนินการจดัทาํแนวปฏบิตัทิี�ดเีพิ�มขึ?น เพื�อใหเ้กดิแนวทางที�ชดัเจนเพื�อให้
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานไดถ้อืปฏบิตั ิ และในปี พ.ศ. 2559  คณะกรรมการตรวจสอบไดท้บทวนหลกัการ
กาํกบัดแูลกจิการที�ด ีซึ�งเป็นฉบบัแกไ้ขฉบบัที� 13 นบัจากปี พ.ศ. 2544 โดยไดด้าํเนินการปรบัปรุงเพิ�มเตมิ
หลกัการกาํกบัดแูลกจิการที�ดขีองบรษิทัฯ ใหม้คีวามชดัเจน และครอบคลุมมากยิ�งขึ?น 

คณะกรรมการบรษิทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และฝา่ยบรหิาร ไดส้นบัสนุนใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และ
พนกังานเหน็ถงึความสาํคญัของการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ีโดยไดจ้ดัใหม้ชี่องทางการสื�อสารขอ้มลูต่างๆ ของการ
กาํกบัดแูลกจิการที�ด ีทั ?งจากการปฐมนิเทศกรรมการ และพนกังานใหม่ การเพิ�มเนื?อหาในหลกัสตูรของการ
ฝึกอบรมของพนกังาน  นอกจากนั ?นยงัมชี่องทางการเผยแพร่ขอ้มลูเกี�ยวกบัการกาํกบัดแูลกจิการที�ดผี่านเวบ็ไซต ์
ผ่านช่องทางการสื�อสารภายในบรษิทัฯ และมชี่องทางการรบัเรื�องเพื�อปรบัปรุงและแกไ้ข เพื�อเสนอให้
คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัทราบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมนิการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ีดว้ยแบบประเมนิการปฏบิตัติามหลกัการ
กาํกบัดแูลกจิการที�ดสีาํหรบับรษิทัจดทะเบยีน (Corporate Governance Self-Assessment) ของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และพจิารณาร่วมกบัหลกัเกณฑก์ารสาํรวจการกาํกบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนไทย ของ
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย เพื�อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัทราบว่าบรษิทัฯ มจีุดบกพร่องใน
สว่นใด เพื�อปรบัปรุงและแกไ้ข พฒันาใหด้ยีิ�งขึ?น  นอกจากนั ?น คณะกรรมการตรวจสอบยงักาํหนดช่องทางให้
พนกังานเสนอแนวทางปรบัปรุงเกี�ยวกบัการกาํกบัดแูลกจิการที�ดผี่านทางแผนกตรวจสอบภายในและนกัลงทุน
สมัพนัธ ์ อนึ�ง ในการประเมนิการกาํกบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนไทยประจาํปี พ.ศ. 2559  (Corporate 
Governance Report of Thai Listed Companies 2016) บรษิทัฯ ไดร้บัการประเมนิจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย ดงันี? 
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คะแนนเฉลี0ยโดยรวม 

รายการ 2559 2558 2557 
บรษิทัจดทะเบยีนโดยรวม (%) 78 75 72 
บรษิทัในกลุ่ม SET100 (%) 86 84 81 
บรษิทัในกลุ่ม SET50 (%) 88 87 85 
บริษทั ซีเอด็ยูเคชั 0น จาํกดั (มหาชน) (%) 90 92 92 

คะแนนแยกเป็นรายหมวด 

หมวดการพิจารณา 

คะแนนเฉลี0ย (%) 

บริษทัจดทะเบียน
โดยรวม 

บริษทัในกลุม่ 
SET100 

บริษทัในกลุม่ 
SET50 

บริษทั 
ซีเอด็ยูเคชั 0น 

จาํกดั (มหาชน) 
ปี พ.ศ. 2559 2558 2557 2559 2558 2557 2559 2558 2557 2559 2558 2557 

สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 92 91 87 96 95 94 96 95 95 88 98 95 

การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้
อย่างเท่าเทยีมกนั 

92 91 91 95 94 95 96 95 96 98 98 98 

การคาํนึงถงึบทบาท
ของผูม้สีว่นไดเ้สยี 

74 70 62 85 82 76 89 86 81 89 90 90 

การเปิดเผยขอ้มลูและ
ความโปร่งใส 

82 80 77 91 90 87 93 92 90 98 96 96 

ความรบัผดิชอบของ
คณะกรรมการ 

68 66 63 79 77 74 82 79 78 87 86 88 

หมายเหตุ ปี 2557 มกีารปรบัแนวทางและหลกัเกณฑก์ารสาํรวจการกํากบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนไทย 
(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) เพื �อใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน 
ASEAN CG Scorecard 

จริยธรรมธรุกิจ 

บรษิทัฯ ไดย้ดึมั �นในการกระทาํสิ�งที�ถูกตอ้ง เป็นแนวทางการดาํเนินธุรกจิของกรรมการและพนกังานทุกคน  
โดยบรษิทัฯ ไดป้ระกาศบงัคบัใชจ้รรยาบรรณพนกังาน  และจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกจิ เพื�อใหก้รรมการ  
ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคน ไดย้ดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตัหิน้าที�ตามภารกจิของบรษิทัฯ ดว้ยความซื�อสตัย ์ 
สจุรติ และเที�ยงธรรม ทั ?งการปฏบิตัต่ิอบรษิทัฯ และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม สาธารณชน และสงัคม  บรษิทัฯ 
มอบหมายใหแ้ผนกตรวจสอบภายในและนกัลงทุนสมัพนัธ ์ตดิตามดแูลการปฏบิตัติามจรรยาบรรณอย่างสมํ�าเสมอ  
และไดก้าํหนดโทษทางวนิยัในกรณีละเมดิจรรยาบรรณไวด้ว้ย 

คณะกรรมการบรษิทัฯ มคีวามเชื�อมั �นเป็นอย่างยิ�งว่า กระบวนการการกาํกบัดแูลกจิการที�ดแีละจรรยาบรรณ
ธุรกจิ จะชว่ยสง่เสรมิการดาํเนินงานของบรษิทัฯ และเป็นเครื�องมอืช่วยใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายพื?นฐานที�สาํคญั
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อย่างหนึ�ง อนัจะสง่ผลใหเ้กดิการเพิ�มมลูค่าสงูสดุใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้  คุณค่าที�บรษิทัฯ มุง่หวงั และคาดหวงัใหก้รรมการ
และพนกังานทุกคนถอืปฏบิตัใินทุกภารกจิ ไดแ้ก่ 

• การใหค้วามสาํคญัสงูสดุต่อการสรา้งความพงึพอใจของลกูคา้ 
• ความเชื�อมั �นในการทาํงานร่วมกนั 
• การอุทศิต่องานอย่างมอือาชพีโดยมคุีณธรรม 
• การยดึมั �นในหลกัการของระเบยีบวนิยัการปฏบิตังิานที�ด ี
• การพรอ้มในการตอบสนองต่อทกุสถานการณ์ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ตระหนกัถงึการดาํเนินธุรกจิ ความรบัผดิชอบต่อผูม้สีว่นไดเ้สยี พนกังาน สงัคมและ
สิ�งแวดลอ้ม คณะกรรมการบรษิทัฯ จงึไดจ้ดัใหม้กีารเผยแพร่ จรรยาบรรณธุรกจิ นโยบายการดแูลสิ�งแวดลอ้มและ
สงัคม ผ่านในหลายช่องทาง ขา่วประชาสมัพนัธต่์างๆ และการประชุมพนกังาน รวมทั ?งการตดิตามการปฏบิตัติาม
จรรยาบรรณธุรกจิ และการกาํหนดบทลงโทษ 

อนึ�ง ในตน้ปี พ.ศ. 2554 บรษิทัฯ ไดล้งนามเขา้ร่วมเพื�อประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏบิตั ิ
(Collective Action Coalition) ต่อตา้นการทุจรติของภาคเอกชนไทย ร่วมกบัสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย  หอการคา้ไทย สมาคมธนาคารไทย หอการคา้ต่างชาต ิและสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย เพื�อแสดง
เจตจาํนงที�จะดาํเนินธุรกจิที�มคีวามโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย ต่อตา้นและไม่สนบัสนุนการคอรปัชั �น เพื�อใหก้าร
ดาํเนินงานของบรษิทัฯ เป็นไปตามหลกับรรษทัภบิาล (Corporate Governance ; CG) ที�ด ี นอกจากนี? บรษิทัฯ 
ยงัมนีโยบายที�จะสนบัสนุนใหพ้นกังาน ดาํรงตนใหถู้กตอ้งตามกฎหมายเป็นพลเมอืงที�ดขีองประเทศชาต ิตลอดจน
สง่เสรมิใหคู้่คา้ของบรษิทัฯ ดาํเนินธุรกจิที�ถูกตอ้งตามกฎหมายดว้ยความโปร่งใส โดยมเีป้าหมายในการสรา้งความ
ร่วมมอืในการจรรโลงสงัคมใหเ้จรญิรุดหน้าอย่างยั �งยนื 

หลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูลกิจการที0ดีที0บริษทัไม่สามารถปฏิบติัได้ 

ในปี พ.ศ. 2559 บรษิทัฯ สามารถปฏบิตัติามหลกัเกณฑก์ารสาํรวจการกาํกบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีน
ไทย โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ไดอ้ย่างดใีนหลายๆ เรื�อง แต่อย่างไรกต็ามมบีาง
หลกัเกณฑฯ์ ที�บรษิทัฯ ไม่สามารถปฏบิตัไิดต้ามขอ้แนะนํา มดีงันี? 

คณะกรรมการควรกาํหนดนโยบายจาํกดัจาํนวนปีในการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่
เกิน 9 ปี โดยไม่มีขอ้ยกเว้น หรอืหากสามารถกาํหนดไว้ไม่เกิน 6 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น กจ็ะเป็นการดี
ยิ0งขึ%น   เนื�องดว้ยรปูแบบธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ นั ?น คอืธุรกจิคา้ปลกีที�ตอ้งการความเชี�ยวชาญและความชาํนาญ
เฉพาะทาง โดยเฉพาะอย่างยิ�งในดา้นสนิคา้ที�เป็นหนงัสอื คณะกรรมการบรษิทัฯ จงึไมไ่ดม้กีารกาํหนดจาํนวนวาระ
การดาํรงตําแหน่งของกรรมการอสิระ เนื�องดว้ยไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่าประสบการณ์และความเชี�ยวชาญในธุรกจิ
หนงัสอืนั ?นมคีวามจาํเป็นและสาํคญัอย่างยิ�งต่อการกาํหนดนโยบาย กลยุทธ ์วสิยัทศัน์ และการใหค้าํแนะนําต่างๆ 
เพื�อชี?แนะทศิทางการดาํเนินงานของบรษิทัฯ  ทั ?งนี? คณะกรรมการบรษิทัฯ กม็ไิดเ้พกิเฉยต่อการเปิดเผยขอ้มลูวนัที�
ที�กรรมการอสิระแต่ละท่านไดเ้ขา้ดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการบรษิทัฯ ในวาระปจัจบุนั ไวใ้นรายงานประจาํปี  อกี
ทั ?งยงัไดม้กีารนําเสนอขอ้มลูจาํนวนปีสะสมที�กรรมการอสิระแต่ละท่านไดด้าํรงตําแหน่งเป็นกรรมการบรษิทัฯ ไวใ้น
หนงัสอืเชญิประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ เพื�อใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการพจิารณา  
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อย่างไรกต็าม ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ที�ไดก้าํหนดว่าในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั ?ง ใหก้รรมการ
ออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ซึ�งกรรมการที�ออกจากตําแหน่งนี?จะเป็นกรรมการที�อยูใ่นตาํแหน่งนานที�สดุ  
โดยบรษิทัฯ ยงัไดม้ชี่องทางแก่ผูถ้อืหุน้ในการเสนอชื�อบุคคลผูม้คุีณสมบตัเิขา้รบัการพจิารณาเลอืกตั ?งเป็น
กรรมการ เป็นการล่วงหน้า อย่างน้อย 3 เดอืนก่อนวนัสิ?นสดุรอบปีบญัช ี ดงันั ?น ดว้ยกระบวนการคดัเลอืกบุคคล
เขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการบรษิทัฯ ซึ�งเป็นสทิธขิองผูถ้อืหุน้ที�จะพจิารณาคดัเลอืกบุคคลที�เหมาะสมนี? จงึอาจกล่าว
ไดว้่าบรษิทัฯ มไิดล้ะเลยต่อการไม่ปฏบิตัติามขอ้แนะนําในเรื�องการกาํหนดนโยบายจาํกดัจาํนวนปีในการดาํรง
ตําแหน่งของกรรมการอสิระ หากแต่กรรมการอสิระกย็งัมกีารดาํรงตําแหน่งกรรมการบรษิทัฯ ตามขอ้บงัคบัของ
บรษิทัฯ ที�ตอ้งออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ของทุกปี 

บริษทัควรมีการจดัตั %ง CG Committee แมป้จัจุบนั บรษิทัฯ ไม่ไดม้กีารจดัตั ?ง CG Committee ขึ?นโดย
แสดงไวใ้นผงัโครงสรา้งองคก์ร  แต่อย่างไรกต็าม คณะกรรมการตรวจสอบกไ็ดป้ฏบิตัหิน้าที�ในเรื�องของการสอบ
ทานการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ีอย่างเป็นประจาํ ตามขอบเขตอาํนาจหน้าที�ที�กาํหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ 
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10. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

10.1 นโยบายภาพรวม 

บรษิทัฯ เริ�มก่อตั /งจากการรวมตวักนัของวศิวกรไฟฟ้าจาํนวน 10 คน ซึ�งต่างมปีระสบการณ์ในการดาํเนิน
กจิกรรมเผยแพร่ความรูใ้นชมุนุมวชิาการ ขณะเป็นนิสติคณะวศิวกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั วศิวกร
กลุ่มนี/ตระหนกัดวี่า ประเทศไทยยงัขาดแคลนการพฒันาสื�อความรูท้างวชิาการอยูม่าก และยงัไม่มผีูส้นใจเขา้มา
พฒันาอย่างจรงิจงั จงึไดก่้อตั /งบรษิทัฯ ขึ/นมาในปี พ.ศ. 2517 โดยกาํหนดเรื�องนี/ไวใ้นวตัถุประสงคข์องการก่อตั /งว่า  
“ซเีอด็จะดาํเนินธุรกจิที �เอื�ออาํนวยต่อการศกึษาหาความรู ้เพื �อพฒันาความรูค้วามสามารถของคนไทย ในสาขาที �
จาํเป็นต่อการพฒันาประเทศ”  และเน้นยํ/าภารกจินี/ผ่านชื�อย่อของบรษิทัฯ  คอื SE-ED ซึ�งย่อมาจากคาํว่า 
Science, Engineering & EDucation เพื�อเป็นการเน้นสาขาที�จาํเป็นต่อการพฒันาประเทศที�บรษิทัฯ มุ่งมั �นและให้
ความสาํคญั คอื ดา้นวศิวกรรมศาสตร ์วทิยาศาสตร ์และการศกึษา ผ่านภารกจิที�จะทาํใหค้นไทยเก่งขึ/น โดยมี
วสิยัทศัน์ (Vision) และภารกจิ (Mission) ที�แสดงความมุ่งมั �นในการเป็นสว่นหนึ�งของการพฒันาประเทศอย่าง
ยั �งยนื ดงันี/ 

วิสยัทศัน์ (Vision) : ซเีอด็ จะเป็นผูนํ้าในการทาํใหค้นไทยหาความรูไ้ดง้่ายขึ/น และสะดวกขึ/น 

ภารกิจ (Mission)    : ซเีอด็ จะดาํเนินธุรกจิที�เอื/ออาํนวยต่อการศกึษาหาความรู ้ในสาขาที�จาํเป็นต่อการพฒันา
ประเทศ และจะดาํเนินธุรกจิที�ทาํให ้“คนไทยเก่งขึ/น” โดยพฒันาเป็นธุรกจิที�ยั �งยนื มกีาร
เตบิโตอย่างต่อเนื�องสงูกว่าค่าเฉลี�ยของอุตสาหกรรม เป็นบรษิทัตวัอย่างที�ด ีสามารถ
สรา้งสรรคผ์ลงานที�เป็นประโยชน์ เป็นที�ยอมรบัในวงกวา้ง พนกังานมคีวามสขุ และ
สามารถใหผ้ลตอบแทนการลงทนุที�น่าพงึพอใจในระยะยาว 

กรอบแนวคิดเพื/อความยั /งยืนระยะยาว (Sustainability Framework) 

เพื�อทาํใหบ้รษิทัฯ สามารถดาํเนินธุรกจิอย่างเตบิโตไปพรอ้มๆ กบัสงัคมไดอ้ย่างยั �งยนื และอยู่รอดไดใ้น
ระยะยาว  ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคน มคีวามมุ่งมั �น (Commitment) และแรงบนัดาลใจ (Inspiration) ร่วมกนัที�
จะทาํใหอ้งคก์รสามารถทาํหน้าที�เป็น “สื�อความรูสู้ส่งัคมไทย (Knowledge Provider)” เพื�อทาํใหค้นไทยเก่งขึ/น ดงั
จะเหน็ไดจ้ากอดตี จนถงึปจัจบุนัว่า บรษิทัฯ ไดด้าํเนินธุรกจิ พรอ้มกบัสรา้งสรรคน์วตักรรมใหม่ๆ  เพื�อตอบสนอง
ภารกจิ “เรามุ่งมั �นที�จะทาํใหค้นไทยเก่งขึ/น” อย่างจรงิจงัมาโดยตลอด ซึ�งสามารถสรุปเป็นแผนผงัการดาํเนินธุรกจิ
ของบรษิทัฯ  ไดด้งัต่อไปนี/ 
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จากแผนผงัการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ขา้งตน้ จะเหน็ไดว้่าปจัจุบนั บรษิทัฯ ดาํเนินธุรกจิ และกจิกรรม
ต่างๆ อย่างบรูณาการ เพื�อทาํใหค้นไทยเก่งขึ/น ดงัต่อไปนี/ 

� สาํนักพิมพซี์เอด็ : มหีน้าที�ผลติ จดัพมิพห์นงัสอื วารสาร และสื�อการเรยีนรูต่้างๆ เพื�อใหค้นไทย
นําไปใชพ้ฒันาศกัยภาพของตนเอง เริ�มดาํเนินการมาตั /งแต่ปี พ.ศ. 2517 

� ธรุกิจรบัจดัจาํหน่ายหนังสือ : มหีน้าที�ในการกระจายหนงัสอืดมีคีุณภาพจากสาํนกัพมิพซ์เีอด็ และ
สาํนกัพมิพอ์ื�นๆ ไปยงัรา้นหนงัสอืซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์และรา้นหนงัสอือื�นๆ ทั �วประเทศ โดยเริ�ม
ดาํเนินการอย่างจรงิจงัหลงัจากปี พ.ศ. 2541 เป็นตน้มา 

� รา้นหนังสือซีเอด็บุค๊เซน็เตอร ์: เริ�มเปิดดาํเนินการมาตั /งแต่ปี พ.ศ. 2534 โดยมคีวามมุ่งมั �นจะขยาย
สาขาเพื�อใหค้นไทยทั /งประเทศสามารถเขา้ถงึแหล่งสาระความรูไ้ดอ้ย่างสะดวก สามารถอ่านหนงัสอืดีๆ  
ไดง้่ายขึ/น หนงัสอืภายในรา้นหนงัสอืซเีอด็บุ๊คเซน็เตอรจ์งึเป็นหนงัสอืดทีี�มคีวามหลากหลาย ไมม่ี
หนงัสอืที�มเีนื/อหาลามกอนาจาร สง่เสรมิความรุนแรง หมิ�นเหมต่่อการผดิกฎหมาย และศลีธรรมอนัดี
งามของสงัคมไทย 

� SE-ED Learning Center : บรษิทัฯ ไดร้เิริ�มโครงการค่ายเยาวชนประเภทสง่เสรมิการเรยีนรูข้ ึ/นมาเป็น
ตวัอย่างในปี พ.ศ. 2530 (ค่ายคอมพวิเตอร ์และค่ายธรรมชาต)ิ เพื�อกระตุน้ใหม้ผีูส้นใจดาํเนินกจิกรรม
ค่ายเยาวชนกนัมากขึ/น ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 จงึรื/อฟื/นและพฒันาขึ/นใหม่เป็นค่ายกจิกรรม SE-ED 
Kiddy Camp  โดยจดัขึ/นทุกปิดเทอม และไดก่้อตั /งแผนก SE-ED Learning Center ขึ/นในปี พ.ศ. 
2549 เพื�อบรหิารกจิกรรมเยาวชนทั /งหมดอย่างจรงิจงั และรองรบัการขยายงานที�จะมมีากขึ/นในอนาคต 
โดยไดเ้ปิดศนูยก์ารเรยีนรู ้SE-ED Learning Center บนพื/นที�ประมาณ 600 ตารางเมตร ที�อาคาร 
จตุัรสัจามจุร ี(Chamchuri Square) ของจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ในเดอืนกนัยายนปี พ.ศ. 2551 เพื�อ
เป็นศนูยก์ารเรยีนรู ้ที�มุง่เน้นการจดัหลกัสตูรเสรมิ และกจิกรรมการเรยีนรูใ้หก้บัเยาวชน  เพื�อพฒันา
ศกัยภาพ และสง่เสรมิพฒันาการใหก้บัเดก็  นอกจากนี/ ยงัจดัหลกัสตูรฝึกอบรมและสมัมนาที�เกี�ยวขอ้ง
กบัการพฒันาทกัษะวชิาชพี และการพฒันาศกัยภาพตนเองใหก้บับุคคลทั �วไป ทุกเพศ ทุกวยั  และในปี 
พ.ศ. 2556 เป็นตน้มา SE-ED Learning Center ไดข้ยายบทบาทการเป็นศนูยก์ารเรยีนรูใ้นดา้นวชิา
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คณิตศาสตร ์(หลกัสตูร Fan Math ระดบัชั /นอนุบาล 2 ถงึประถมศกึษาปีที� 6) วชิาภาษาองักฤษ 
(หลกัสตูร ACTive English ระดบัชั /นอนุบาล 2 ถงึมธัยมศกึษาปีที� 3) และ STEM Education (หลกัสตูร 
SE-ED iKids ระดบัชั /นอนุบาล 2 ถงึประถมศกึษาปีที� 6) ดว้ยการเปิดสาขาเพิ�มในระบบแฟรนไชส ์เพื�อ
มุ่งมั �นสรา้งผลสมัฤทธิ rทางการศกึษาใหแ้ก่เดก็และเยาวชนไทย  ปจัจบุนั SE-ED Learning Center 
ศนูยก์ารเรยีนรูส้าํนกังานใหญ่ เปิดดาํเนินการอยู่ที�ศนูยก์ารคา้พาราไดซพ์ารค์ ชั /น 4 ถนนศรนีครนิทร ์
กรุงเทพฯ 

 

     

� โรงเรียนเพลินพฒันา : เป็นโรงเรยีนทางเลอืกแนวใหม่ในระดบัเตรยีมอนุบาลถงึมธัยมศกึษาปีที� 6 ที� 
บรษิทั ซเีอด็ยเูคชั �น จาํกดั (มหาชน) เป็นผูร่้วมก่อตั /ง โดยเปิดดาํเนินการตั /งแต่ปีการศกึษา 2547 เป็น
ตน้มา เป็นโรงเรยีนที�มกีารออกแบบหลกัสตูรการเรยีนการสอนที�เน้นใหน้กัเรยีนมคีวามสมบรูณ์พรอ้ม
ทั /งทกัษะความรู ้(Knowledge Skill) ทกัษะการทาํงาน (Working Skill) และทกัษะการดาํเนินชวีติ (Life 
Skill) เพื�อใหเ้ดก็สามารถพฒันาตนเองไดเ้ตม็ศกัยภาพ เตบิโตเป็นผูใ้หญ่ที�มคีวามรู ้ความสามารถ มจีติ
อาสา มศีลีธรรมอนัดงีาม และมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 
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� บริษทั เบสแลบ็ จาํกดั : จดัตั /งขึ/นโดยมวีตัถุประสงคเ์พื�อพฒันาสื�อการเรยีนรูแ้ละเนื/อหาสาระที�อยู่ใน
รปูแบบ Digital Content ทั /งหมด (เช่น e-book, ePub, i-book) และเพื�อพฒันาโปรแกรมและโครงสรา้ง
พื/นฐานทางเทคโนโลยสีารสนเทศในการใชง้านและการบรหิารจดัการสื�อ Digital Content  เพื�อใหค้น
ไทยสามารถเขา้ถงึสื�อเหล่านี/ไดอ้ย่างทั �วถงึ มปีระสทิธภิาพ เกดิประโยชน์ในการเรยีนรูแ้ละการหา
ความรูไ้ดม้ากที�สดุในศตวรรษที� 21 เช่น ระบบ e-Library, SE-ED Current, Follow me (โปรแกรม
สาํหรบัครเูพื�อใชค้วบคมุและบรหิารการเรยีนการสอนโดยใช ้tablet), โปรแกรมการทาํ Interactive 
Book เป็นตน้ 

� รายการเพื/อส่งเสริมการอ่าน : ปจัจุบนับรษิทัฯ เป็นผูผ้ลติรายการเพื�อปลกูฝงันิสยัรกัการอ่านใหก้บั
คนไทย 2 รายการ ไดแ้ก่  

o รายการ “อ่านเข้าเส้น” รายการที�จะทาํใหผู้ช้มตระหนกัถงึพลงัของการอ่านว่าสามารถเปลี�ยน
ความคดิและพลกิชวีติใหด้ขี ึ/นได ้ผ่านการแนะนําหนงัสอืที�สามารถตอบทุกโจทยข์องปญัหาชวีติ 
ออกอากาศทุกวนั จนัทรถ์งึศุกร ์เวลา 15.35 –  15.40 น.  (ความยาว 5 นาท)ีทางช่อง One 31  

o รายการ “Read Around Live on Facebook” รายการที�จะนําเสนอหนงัสอืที�สามารถตอบทุกโจทย์
ของปญัหาชวีติผูค้น ผ่านการสมัภาษณ์นกัเขยีน นกัอ่าน คนดงัที�ประทบัใจหนงัสอืเล่มนั /น หรอืคนที�
ไดนํ้าประโยชน์จากหนงัสอืเล่มนั /นไปใชก้บัชวีติจรงิของตนเอง เผยแพร่ทุกวนัศุกร ์เวลา 20.20 น. 
ทาง Facebook ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์
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� โครงการความรบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR Project) : บรษิทัฯ ไดก้าํหนดใหค้วามรบัผดิชอบต่อสงัคม

เป็นสว่นหนึ�งของกลยทุธใ์นการขบัเคลื�อนองคก์ร โดยใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกจิของ
บรษิทัฯ และดาํเนินกจิกรรม CSR ในตวัเนื/องานหลกัขององคก์รในลกัษณะที�เรยีกว่า CSR in Process 
โดยไม่มแีผนกที�รบัผดิชอบกจิกรรม CSR โดยตรง แต่ภายหลงักจิกรรมในสว่นนี/ที�มปีรมิาณมากขึ/น ทั /ง
ดา้นการประสานงาน และการดาํเนินงาน  ในปี พ.ศ. 2552 บรษิทัฯ จงึจดัตั /งแผนก CSR ขึ/นเพื�อ
รบัผดิชอบกจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัฯ ที�มุ่งเน้นการทาํใหเ้ดก็ๆ และชมุชนใน
สงัคมไทยที�ดอ้ยโอกาส ไดเ้ขา้ถงึแหล่งการเรยีนรูไ้ดง้่ายมากขึ/น ผ่านกจิกรรมต่างๆ เช่น การบรจิาค
หนงัสอื และสื�อการเรยีนรูใ้หก้บัโรงเรยีนในถิ�นทุรกนัดาร การบรจิาคอุปกรณ์ชั /นวางหนงัสอื เพื�อจดั
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หอ้งสมุดใหส้วยงาม สะอาด และสามารถดงึดดูเดก็ใหเ้ขา้ถงึแหล่งการเรยีนรู ้เพื�อสรา้งนิสยัรกัการอ่าน
ใหต้ดิตวัไปตลอดชวีติ 

� มูลนิธิคนไทยเก่งขึWน : บรษิทัฯ ไดส้นบัสนุนการจดัตั /ง “มลูนิธคินไทยเก่งขึ/น” อย่างเป็นทางการเมื�อ
วนัที� 23 กนัยายน พ.ศ. 2554 โดยมวีตัถุประสงคใ์นการทาํกจิกรรมเพื�อพฒันาศกัยภาพของคนไทยทุก
เพศ ทุกวยั ใหเ้ป็นทรพัยากรมนุษยท์ี�มคีุณค่า มคีุณภาพชวีติที�ดขี ึ/น และไดใ้ชศ้กัยภาพที�ตนเองม ีเพื�อ
ช่วยพฒันาประเทศชาตใิหเ้จรญิเตบิโตไดอ้ย่างยั �งยนื สามารถแขง่ขนักบันานาอารยประเทศได ้โดย
มลูนิธคินไทยเก่งขึ/นจะมบีทบาทในการทาํงานควบคู่ไปกบัโครงการความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทั
ฯ อย่างมปีระสทิธภิาพ เพื�อใหค้นไทยเก่งขึ/น และสงัคมไทยมคีวามเขม้แขง็อย่างยั �งยนื  

ปี 2557 มลูนิธคินไทยเก่งขึ/น เริ�มสนบัสนุนการปรบัปรุงผลสมัฤทธิ rทางการศกึษาที�ยงัเป็นปญัหาสาํคญั
ของประเทศ โดยสนบัสนุน แสวงหา พฒันา และทดลองในโรงเรยีนนําร่องจาํนวนหนึ�ง และขยายผล
เป็นประมาณมากกว่า 260 โรงเรยีน ในปีการศกึษา 2559 

ทั /งนี/ “มลูนิธคินไทยเก่งขึ/น” ไดร้บัการพจิารณาใหเ้ป็นองคก์ารหรอืสถานสาธารณกุศลตามกฎหมาย 
เป็นลาํดบัที� 916 ตามประกาศกระทรวงการคลงัว่าดว้ยภาษเีงนิไดแ้ละภาษมีลูค่าเพิ�ม (ฉบบัที� 648) 
ประกาศ ณ วนัที� 5 มกราคม พ.ศ. 2559 
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จากที�กล่าวมา จะพบว่ากรอบการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ กค็อื การเป็นธุรกจิที�มสีว่นชว่ยแกไ้ขปญัหาที�
สาํคญัของประเทศ ผลกัดนัใหป้ระเทศมกีารพฒันาอย่างยั �งยนื ตลอดจนเป็นกลไกในการพฒันาศกัยภาพของคน
ไทยใหก้ลายเป็นทรพัยากรมนุษยท์ี�มคีุณค่า และเป็นทรพัยากรสาํคญัในการพฒันาประเทศชาตใิหเ้จรญิเตบิโต
อย่างยั �งยนื ดว้ยเหตุนี/บรษิทัจงึยดึมั �นอย่างเคร่งครดัในการดาํเนินธุรกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม เป็น
บรษิทัฯ ที�มจีรยิธรรม และเป็นแบบอย่างที�ด ี 

บรษิทัฯ จงึนําเอาความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Responsibility) และบรรษทัภบิาล (Corporate 
Governance) มายดึถอืเป็นกลยทุธ ์และแนวทางในการดาํเนินธรุกจิโดยคาํนึงถงึความพงึพอใจของผูม้สีว่นไดเ้สยี 
(Stakeholders) อนัไดแ้ก่ ลกูคา้ พนกังาน คู่คา้ ผูถ้อืหุน้ ชมุชน สงัคม และสิ�งแวดลอ้ม อย่างครบถว้นสมดุล  โดย
จดัลาํดบัความสาํคญัอย่างเหมาะสม ดงัรปูต่อไปนี/ 

 

นอกจากนี/ บรษิทัฯ ยงัไดน้้อมนําเอาหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง มาใชก้าํกบัแนวทางในการดาํเนินธุรกจิ
ของบรษิทัฯ เพื�อใหบ้รษิทัฯ สามารถดาํเนินธุรกจิไดอ้ย่างมเีหตุผล พอประมาณ มภีูมคิุม้กนั โดยมั �นใจว่าบรษิทัฯ 
จะใชข้อ้มลูสารสนเทศ และองคค์วามรูต่้างๆ เพื�อตดัสนิใจในการดาํเนินธุรกจิต่างๆ พรอ้มกบัใชห้ลกัคุณธรรม และ
จรยิธรรม เป็นเครื�องชี/นําในการดาํเนินธุรกจิ 

หากพจิารณาจาก “วฒันธรรมองคก์ร” ซึ�งบรษิทัฯ ไดเ้พยีรพยายามปลกูฝงัใหก้บัพนกังานทุกๆ คนเพื�อใช้
เป็นแบบแผนในการทาํงาน และการดาํเนินชวีติมาตั /งแต่อดตีจนปจัจบุนั จะพบว่าวฒันธรรมองคก์รของบรษิทัฯ มี

พนักงาน 
พนกังานทาํงานอย่างมคีวามสุข มคีวาม
มั �นคงในการดาํเนินชวีติ มโีอกาสแสดง
ศกัยภาพ มสีาํนึกแห่งการเป็นพลเมอืงด ี
 ผูถื้อหุ้น 

องคก์รเตบิโตอย่างยั �งยนื มผีลตอบแทนที �น่าพงึ
พอใจในระยะยาว  บรษิทัฯ มบีรรษทัภบิาล มี
ความโปร่งใสในการดาํเนินธุรกจิ 
 

ลูกค้า 
ไดร้บัสนิคา้ที �ด ีมคีุณภาพคุม้ค่า มี
ประโยชน์ในการพฒันาศกัยภาพของ
ตนเอง ไดร้บัความสะดวก รวดเรว็ มี
ความพงึพอใจ และมสีว่นร่วมกบั
บรษิทัฯ ในการรบัผดิชอบต่อสงัคม 

ชุมชนและสงัคม 
องคก์รมสี่วนทาํใหส้งัคมไทย เป็นสงัคม
แห่งการเรยีนรู ้องคก์รดาํเนินธุรกจิอยา่ง
ถูกตอ้งตามกฎหมาย มศีลีธรรมอนัดงีาม 
 

คู่ค้าและคู่แข่งขนั 
ซื �อสตัย ์ตรงไปตรงมา มจีรยิธรรม ในการ
ดาํเนินธุรกจิกบั คู่คา้ คู่แขง่ขนั เพื �อสรา้งตลาด
หนงัสอืใหเ้ตบิโตแขง็แรงไปดว้ยกนั รว่มกนัใช้
สายสมัพนัธใ์นการสรา้งความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมร่วมกนั 

สิ/งแวดล้อม 
บรษิทัฯ พยายามใชท้รพัยากรอย่าง
คุม้ค่า ลดผลกระทบที �เกดิขึ�นต่อ
สิ �งแวดลอ้มใหน้้อยที �สุด 
 

ซี



บรษิทั ซเีอด็ยเูคชั �น จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2559 (แบบ 56-1)                                                                 ส่วนที� 2  หน้า 104 
 

ความสอดคลอ้งกบัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ดงัจะเหน็ไดจ้ากภาพความสมัพนัธข์องวฒันธรรมองคก์รของบรษิทัฯ 
และแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ต่อไปนี/ 

 

 

บรษิทัฯ ตระหนกัดวีา่ การจะธาํรงไวซ้ึ�งแบบอย่างการดาํเนินธุรกจิที�ดไีดอ้ย่างยั �งยนืนั /น บรษิทัฯ จาํเป็นตอ้ง
ปลกูฝงัวฒันธรรมในการทาํงานที�ดใีหก้บัพนกังานทุกคน เพื�อบม่เพาะค่านิยม (Shared Value) และทศันคตทิี�ดใีน
การทาํงาน ตลอดจนการดาํเนินชวีติในแง่มมุต่างๆ  ซึ�งวฒันธรรมองคก์รที�ด ีจะทาํหน้าที�สง่เสรมิใหเ้กดิปจัจยัแห่ง
ความสาํเรจ็ ที�สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์และลกัษณะธุรกจิขององคก์รใหเ้กดิขึ/นอย่างต่อเนื�อง เป็นพลงัผลกัดนัให้
เกดิการสรา้งสรรคง์านบุกเบกิที�มเีป้าหมายทางอุดมการณ์ที�ตอ้งอาศยัความมุง่มั �นสงู เป็นงานที�ตอ้งการการทาํงาน
แบบสรา้งสรรค ์และเป็นประโยชน์ต่อประเทศ พนกังานทุกคนพรอ้มรบัการเปลี�ยนแปลงตลอดเวลา รบัฟงัเหตุผล
ซึ�งกนัและกนั ใหค้วามสาํคญักบัประสทิธภิาพการทาํกาํไร ตลอดจนความยั �งยนืขององคก์ร และสงัคมเป็นสาํคญั 
และดว้ยวฒันธรรมองคก์รที�บ่มเพาะลงไปในทศันคตขิองพนกังานทุกคน จนเป็นวถิปีฏบิตัอิย่างต่อเนื�องผ่านการ
ทาํงานร่วมกนั และการร่วมทุกขร่์วมสขุภายในองคก์ร บรษิทัฯ จงึมคีวามมั �นใจเป็นอย่างยิ�งว่าพนกังานทุกคน จะ
สามารถน้อมนําเอาหลกัการปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติจรงิไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ซึ�ง
วฒันธรรมองคก์รของบรษิทั ซเีอด็ยเูคชั �น จาํกดั (มหาชน) สามารถแสดงได ้ดงัตวัอย่างต่อไปนี/ 

ปรชัญาการดาํเนินงาน และแรงผลกัดนั 

� เราจะเอาอุดมการณ์ มาทาํงานเป็นวชิาชพี โดยจะสรา้งสรรคง์านบุกเบกิอย่างมคีวามสขุ  ดว้ยความ
เชื�อมั �นว่าพวกเราสามารถนําความฝนั มาทาํใหเ้กดิสิ�งที�ดงีาม และสิ�งที�ยิ�งใหญ่ไดใ้นสงัคมไทย 

� เราจะคดิใหญ่ไม่คดิเลก็ 

ความโปร่งใส และจรยิธรรม 

� เราจะเป็นบรษิทัตวัอย่างที�ด ี

� เราจะไมโ่กง ไม่ผดิกฎหมาย ยุตธิรรม มจีรรยาบรรณวชิาชพี มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 

ซี
เอด็ 

ความพอประมาณ 

ความมี 
เหตผุล 

การมี 
ภมิูคุ้มกนั 

ที/ดี 

  

เงื/อนไขความรู้ เงื/อนไขคณุธรรม 

ความยั /งยืนขององคก์รและสงัคม 
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� เราจะมจีรยิธรรมในการปฏบิตัต่ิอลกูคา้ ต่อคู่คา้ ต่อคู่แขง่ขนั ต่อเพื�อนพนกังานดว้ยกนัอย่างมคีณุธรรม 

 

การพรอ้มรบักบัความเปลี�ยนแปลง 

� ระเบยีบทุกขอ้ แกไ้ขได ้ถา้มเีหตุผล และทาํใหพ้นกังานดขีึ/น โดยไม่กระทบกระเทอืนต่อบรษิทัฯ ในเชงิลบ 

� พรอ้มเปลี�ยนแปลงในทุกเรื�อง โดยพรอ้มจะฟงั จะคดิตาม จะเรยีนรู ้จะปรบัปรุงใหด้ขี ึ/นตลอดเวลา โดย
ไม่รูส้กึเสยีหน้า ไม่ยดึตดิกบัรปูแบบเดมิ  และพยายามทะลุขอ้จาํกดัหรอืปญัหาที�เป็นอุปสรรคสาํคญั 

� ไม่มอีะไร สมบรูณ์ ที�ซเีอด็ 

� ใหโ้อกาสไดท้าํงานที�ชอบ 

การดาํรงตน 

� ประหยดั สมถะ ไมฟุ้่งเฟ้อ 

� ตดิดนิ ไม่แบ่งชั /นวรรณะ 

� ใชจ้่ายเงนิและทรพัยากร อย่างมเีหตุผล ตามความจาํเป็น โดยไม่ยดึตดิกบัรปูแบบ หรอืสิ�งที�เคยทาํมา 
เราจะใชเ้งนิใหคุ้ม้ค่า เพื�อประโยชน์ของงานเป็นที�ตั /ง หรอื Zero-Based Budgeting 

การอยู่ร่วมกนั 

� มทีศันคตทิี�ดต่ีอการมองชวีติ และมองปญัหา (Positive Thinking) 

� เขา้ใจผูอ้ื�น เชื�อมั �นว่าไม่มใีครตั /งใจเป็นคนไม่ด ี

� ไม่สนใจการแสดงออก แต่สนใจสาระ 

� ทาํใหเ้กดิบรรยากาศของการน่าทาํงาน มคีวามสขุ มองตารูใ้จ พรอ้มจะทาํงานหนกั สนุกกบังานที�ทา้ทาย 

� อยู่แบบพี�น้อง มคีวามสขุ ฝากผฝีากไขไ้ด ้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บรษิทัฯ สง่เสรมิใหม้รีะบบบรหิารจดัการที�มปีระสทิธภิาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้โดยตระหนกัและให้
ความสาํคญัในการปลกูฝงัจติสาํนึกเรื�องจรยิธรรมในการดาํเนินธรุกจิอย่างมคีุณธรรม โปร่งใส เป็นตวัอย่างที�ด ีมี
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม ซื�อสตัย ์เท่าเทยีม ตามสทิธพิงึมพีงึไดข้องพนกังาน กรรมการ ผูถ้อืหุน้ จนกลายเป็น 
“วฒันธรรมขององคก์รที �แขง็แกร่ง” โดยเริ�มจากประธานคณะกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการบรษิทัฯ ที�
เป็นแรงขบัเคลื�อนสาํคญัในการผลกัดนันโยบายใหบ้รษิทัฯ มกีระบวนการดาํเนินธุรกจิที�คาํนึงถงึการดาํเนินงาน
ดว้ยความโปร่งใส มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมเป็นหลกั และจดัใหม้กีารถ่ายทอด / ปลกูฝงันโยบายดงักล่าวให้
พนกังานรบัทราบทั /งองคก์ร โดยเริ�มตั /งแต่ระดบักรรมการ ผูบ้รหิาร ลงมาสูพ่นกังานระดบัปฏบิตักิาร 

ดงันั /น การจดัทาํแผนธุรกจิในทกุกระบวนการ และทุกขั /นตอนการปฏบิตังิานขององคก์ร จะถูกดาํเนินการ
ภายใตค้วามรบัผดิชอบต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝา่ยดว้ยความเสมอภาค ไมว่่าจะเป็นผูถ้อืหุน้ คู่คา้ คู่แขง่ เจา้หนี/ 
ลกูคา้ พนกังาน ชมุชน และสงัคม อย่างสมํ�าเสมอ บรษิทัฯ จงึกาํหนดใหพ้นกังานทุกคนปฏบิตัติามเอกสาร 
จรรยาบรรณ / จรยิธรรม ที�บรษิทัฯ จดัทาํขึ/น เพื�อยดึเป็นแนวทางในการนําไปใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบแผนในการ
ดาํเนินธุรกจิ ในทุกกระบวนการ และทุกขั /นตอนการปฏบิตังิานขององคก์ร 
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นอกจากนี/ คณะกรรมการบรษิทัฯ ยงัเลง็เหน็ถงึความสาํคญัของระบบการบรหิารจดัการที�มปีระสทิธภิาพ 
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้จงึจดัใหพ้นกังานทุกคน และพนกังานที�เขา้ทาํงานใหม่ ไดร้บัทราบแนวปฏบิตั ิ/ 
กฎระเบยีบ ในการดาํเนินธุรกจิขององคก์ร ว่าดว้ยคูม่อืจรรยาบรรณ / จรยิธรรมทางธุรกจิ ที�องคก์รจดัทาํขึ/น  
เพราะเชื�อว่าแนวทางดงักล่าวจะเป็นสว่นหนึ�งในการช่วยสรา้งความเชื�อมั �นและความมั �นใจต่อผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน ผูม้ี
สว่นไดเ้สยีทุกฝา่ย ที�จะเป็นแรงสนบัสนุนและเป็นแรงผลกัดนัในการเสรมิสรา้งใหบ้รษิทัฯ มคีวามเขม้แขง็ และ
สรา้งความสามารถในการแขง่ขนัและความสาํเรจ็ในระยะยาวใหก้บับรษิทัฯ ที�ผ่านมาบรษิทัฯ ไดด้าํเนินกจิกรรม
สาํคญัต่างๆ เพื�อสนบัสนุนการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ีดงัต่อไปนี/ 

• การจดัทาํคูม่ือกรรมการเพื/อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติัตนของกรรมการ  บรษิทัฯ ยดึมั �นกบั
หลกัการบรหิารที�มบีรรษทัภบิาลที�ด ีมจีรรยาบรรณทางธุรกจิ มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยให ้
คณะกรรมการ และผูบ้รหิาร ปฏบิตัหิน้าที �ดว้ยความซื �อสตัยส์จุรติ ตรงไปตรงมา บรษิทัฯ จงึจดัทาํ คู่มอื
คณะกรรมการบรษิทั และ คู่มอืนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการที �ด ี ใหก้รรมการและผูบ้รหิารปฏบิตัติาม 
เพื�อใหอ้ยูภ่ายใตก้รอบของกฎหมาย และระเบยีบของบรษิทัฯ โดยใหย้ดึถอืจรรยาบรรณนี/ในการกระทาํ
ในทุกกจิกรรม การตดัสนิใจ และการทาํธุรกรรมต่างๆ โดยบรษิทัฯ จะดาํเนินธุรกจิดว้ยความซื�อสตัย์
เป็นที�ตั /ง 

     

• กาํหนดให้พนักงานทุกคนปฏิบติัตามเอกสาร จรรยาบรรณ / จริยธรรม  ที�บรษิทัฯ จดัทาํขึ/น และ
กาํหนดใหพ้นกังานที�เขา้ทาํงานใหม่ไดร้บัทราบแนวปฏบิตั ิ/ กฎระเบยีบในการดาํเนินธุรกจิขององคก์ร 
ว่าดว้ยคูม่อืจรรยาบรรณ / จรยิธรรมทางธุรกจิ เพราะเชื�อว่าแนวทางดงักล่าวจะเป็นสว่นหนึ�งในการช่วย
สรา้งความเชื�อมั �นและความมั �นใจต่อผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝา่ย ที�จะเป็นแรงสนบัสนุนและ
เป็นแรงผลกัดนัในการเสรมิสรา้งใหบ้รษิทัฯ มคีวามเขม้แขง็ และสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั และ
ความสาํเรจ็ในระยะยาวใหก้บับรษิทัฯ 

     

• การมีนโยบายในการดาํเนินธรุกิจอย่างเป็นธรรม โปรง่ใส ตรวจสอบได้  บรษิทัฯ มนีโยบายที�จะ
ดาํเนินธุรกจิโดยยดึถอืหลกับรรษทัภบิาล และการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ีเปิดเผยขอ้มลูใหก้บัผูถ้อืหุน้และ
นกัลงทุนอย่างครบถว้น เปิดช่องทางใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝา่ย สามารถรอ้งเรยีนเกี�ยวกบัการดาํเนินงาน 
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หรอืสนิคา้ หรอืบรกิาร ที�บกพร่อง ไม่เหมาะสม หรอืแจง้เบาะแสการทุจรติ การผดิจรรยาบรรณของ
ผูบ้รหิาร และพนกังานไดท้ี� comment@se-ed.com หรอืที� กรรมการอสิระ id@se-ed.com 

• การยึดมั /นขอ้ตกลง และปฏิบติัตามจรรยาบรรณที/ดีกบั คู่ค้า และพนัธมิตรทางธรุกิจ  บรษิทัฯ มี
จุดมุ่งหมายในการดาํเนินธุรกจิที�ตั /งมั �นอยู่ในความซื�อสตัยส์จุรติ และยดึมั �นในการปฏบิตัติามสญัญาที�มี
ต่อลกูคา้อย่างเคร่งครดัภายใตก้รอบ กตกิา มารยาท ในการดาํเนินธุรกจิอย่างยุตธิรรม อยู่ในกรอบที�
กฎหมายกาํหนด  โดยไม่ใชน้โยบายที�เอาเปรยีบคูค่า้ หรอืใชค้วามไดเ้ปรยีบทาํใหเ้กดิความไม่เป็น
ธรรม 

• การประกาศเจตนารมณ์ที/ชดัเจนในการต่อต้านการละเมิดลิขสิทธ̂ิ  บรษิทัฯ มนีโยบายที�จะไม่
ผลติสนิคา้ จาํหน่าย หรอืสนบัสนุนผลติภณัฑท์ี�ละเมดิลขิสทิธิ rโดยเดด็ขาด รวมถงึการสง่เสรมิ และทาํ
ความเขา้ใจใหคู้่คา้ นกัเขยีน และบุคคลที�สนใจทั �วไป ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกี�ยวกบัลขิสทิธิ rทางปญัญา 
เช่น การจดัการอบรมสมัมนาเรื�อง “ลขิสทิธิ rงานเขยีน : สิ�งที�ควรทราบ” เป็นตน้ 

การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชั /น 

บรษิทัฯ มคีวามมุ่งมั �นที�จะดาํเนินธุรกจิดว้ยความโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย ต่อตา้นและไม่สนบัสนุนการ
คอรร์ปัชั �น เพื�อใหก้ารดาํเนินงานของบรษิทัฯ เป็นไปตามหลกับรรษทัภบิาล  นอกจากนี/บรษิทัฯ ยงัมนีโยบาย
สนบัสนุนใหพ้นกังาน ดาํรงตนอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย เป็นพลเมอืงที�ดขีองประเทศชาต ิตลอดจนสง่เสรมิใหคู้่
คา้ของบรษิทัฯ ดาํเนินธุรกจิที�ถกูตอ้งตามกฎหมายดว้ยความโปร่งใส โดยมเีป้าหมายในการสรา้งความร่วมมอืใน
การจรรโลงสงัคมใหเ้จรญิรุดหน้าอย่างยั �งยนื เนื�องจากบรษิทัฯ ไดต้ระหนกัดวี่าการทจุรติคอรร์ปัชั �น เป็นภยัอย่าง
รา้ยแรงต่อการพฒันาประเทศอย่างยั �งยนื ดว้ยเหตุนี/บรษิทัฯ จงึกาํหนดการต่อตา้นการคอรร์ปัชั �นไวเ้ป็นนโยบายที�
ชดัเจน ดงัต่อไปนี/ 

1. บรษิทัฯ จะจดัใหม้กีารประเมนิความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งกบัการทจุรติภายในบรษิทั รวมถงึการตรวจสอบ
ควบคุมป้องกนัและปราบปรามการทุจรติภายใน ตลอดจนต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชั �นอย่างจรงิจงั 
เดด็ขาด 

1.1 บรษิทัฯ มนีโยบายในการหา้มการใหส้นิบนทุกรปูแบบ ในทุกกจิกรรมภายในการดาํเนินธุรกจิของ
บรษิทัฯ  ในกรณีที�บรษิทัฯ มคีวามจาํเป็นตอ้งบรจิาคเพื�อการกุศล การใหข้องขวญัทางธุรกจิ หรอื
การสปอนเซอรใ์นกจิกรรมใดๆ กต็อ้งมคีวามโปร่งใส ไมม่เีจตนาในการโน้มน้าวให ้เจา้หน้าที�
ภาครฐั / เอกชน ดาํเนินการที�ไม่เหมาะสม 

1.2 นโยบายเหล่านี/จะตอ้งถูกประกาศ และเผยแพร่ภายในองคก์รอยา่งทั �วถงึ เพื�อเป็นแนวทางให้
ผูบ้รหิารและพนกังานทุกคนปฏบิตัตินอย่างมจีรยิธรรม และบรษิทัฯ จะกาํหนดมาตรการลงโทษที�
เดด็ขาดกบัผูบ้รหิาร และพนกังานที�เกี�ยวขอ้งกบัการทจุรติภายใน หรอืเขา้ไปเกี�ยวขอ้งกบัการให้
สนิบน หรอืการคอรร์ปัชั �นต่างๆ 

1.3 บรษิทัฯ จะมกีารเน้นยํ/ามาตรการเหล่านี/ ผ่านการฝึกอบรม และการประชุมต่างๆ ภายในบรษิทัฯ 
เพื�อใหม้ั �นใจว่าพนกังานทุกคนตระหนกัถงึความสาํคญัของความซื�อสตัยส์จุรติ รวมถงึสื�อให้
พนกังานเหน็ถงึความมุ่งมั �นของบรษิทัฯ ในการปฏบิตัติามแนวปฏบิตัทิี�ดขีองธุรกจิ 
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1.4 บรษิทัฯ จะจดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในที�เหมาะสม เพื�อป้องกนัไม่ใหพ้นกังานทุจรติ หรอืมี
สว่นเกี�ยวขอ้งกบัการทุจรติคอรร์ปัชั �น เพื�อใหบ้รษิทัฯ มกีารกาํกบัดแูลกจิการที�ด ียกระดบัค่านิยม
ความซื�อสตัยส์จุรติ และความรบัผดิชอบใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์ร 

1.5 บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้ชี่องทางในการสื�อสาร เพื�อใหพ้นกังานและผูม้สีว่นเกี�ยวขอ้งสามารถแจง้
เบาะแสอนัควรสงสยั โดยมั �นใจไดว้่าจะไดร้บัความคุม้ครอง และจะมกีารมอบหมายหรอืแต่งตั /ง
เจา้หน้าที�เพื�อตรวจสอบทุกเบาะแสที�มกีารแจง้เขา้มา 

2. บรษิทัฯ จะแลกเปลี�ยนประสบการณ์ แนวทางปฏบิตัทิี�ด ีและแนวทางความสาํเรจ็ในการสนบัสนุนให้
เกดิการดาํเนินธุรกจิอย่างมคีุณธรรม ถูกตอ้ง โปร่งใส กบัคูค่า้ และองคก์รต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื�อให้
เกดิการแลกเปลี�ยนเรยีนรูร้ะหวา่งองคก์ร สนบัสนุนใหเ้กดิการสรา้งความร่วมมอืระหว่างองคก์รในการ
ป้องกนัการทุจรติคอรร์ปัชั �น 

3. บรษิทัฯ จะร่วมมอืกบับรษิทัต่างๆ ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั คู่คา้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุ่มอื�นๆ ตาม
ความเหมาะสมในการสรา้งเครอืขา่ยความร่วมมอืเพื�อสง่เสรมิการดาํเนินธุรกจิอย่างมจีรยิธรรม ถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย โปร่งใส  รวมทั /งเขา้ร่วมในกจิกรรมต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชั �น 

• บริษทัฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวรว่มปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 
(Collective Action Coalition against Corruption : CAC)  ตน้ปี พ.ศ. 2554 บรษิทัฯ ไดล้งนามเขา้
ร่วมเพื�อประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทจุรติ ซึ�งโครงการนี/
ดาํเนินการโดยความร่วมมอืของ 8 องคก์รชั /นนํา อนัไดแ้ก่ สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
หอการคา้ไทย หอการคา้ต่างชาต ิสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกจิตลาด
ทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย โดย
คณะกรรมการไดส้อบทานระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ ตามแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยใน
การต่อตา้นการทจุรติ (CAC) และไดย้ื�นขอรบัรองแก่คณะกรรมการแนวร่วมปฏบิตัฯิ (CAC Council) 
เมื�อเดอืนธนัวาคม 2559 

 

 

การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บรษิทัฯ ตระหนกัดวีา่พนกังานทุกคนมคีุณค่าแห่งความเป็นมนุษย ์มสีทิธแิละเสรภีาพที�จะมสีถานที�ทาํงาน
ที�สะอาด ปลอดภยั ถูกสขุลกัษณะ ปราศจากการล่วงละเมดิ หรอืกดขี�ขม่เหงในทุกรปูแบบ นอกจากนี/บรษิทัฯ ยงั
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สนบัสนุนใหพ้นกังานไดม้โีอกาสแสดงศกัยภาพและคุณค่าแห่งตนในการเป็นสว่นหนึ�งของการพฒันาองคก์รใหม้ี
ความเจรญิกา้วหน้าอย่างต่อเนื�อง และยั �งยนืร่วมกนั 

• โครงการเจริญสติ ณ สถานปฏิบติัธรรมเพื/อพฒันาพืWนฐานจิตใจ   

บรษิทัฯ ไดส้ง่เสรมิใหพ้นกังานทุกคนในองคก์ร มภีมูคิุม้กนัในตวัเอง มคีวามเขา้ใจตนเองและผูอ้ื�น และ
สามารถอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างมคีวามสขุ โดยจดัหลกัสตูรการพฒันาพื/นฐานจติใจ และปลกูฝงัคุณธรรม
ดว้ยการฝึกสมาธ ิเจรญิสต ิปลกูฝงัคุณธรรม  เพื�อเสรมิสรา้งจติสาํนึกที�ดใีนการทาํงาน และการใช้
ชวีติประจาํวนั  รวมทั /งสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัจติใจเพื�อเผชญิกบัปญัหาต่างๆ ไดอ้ย่างมสีต ิ

 

 

 

 

 

 

 

   

      

 

 

 

• โครงการเพิ/มคณุค่าให้กบัพนักงาน  โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความสามารถและ
ศกัยภาพอย่างเตม็ที/  บรษิทัฯ มนีโยบายในการสง่เสรมิการพฒันาศกัยภาพในการทาํงานเชงิรุก 
ของพนกังานเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดพ้ฒันาภาวะผูนํ้า (Leadership) และทาํงานขา้มสายงาน (Cross 
Functional Management) โดยพนกังานทุกคนสามารถอาสาตนเองในการปรบัปรุงพฒันาองคก์รดว้ย
การนําเสนอรายละเอยีดของโครงการมาที�ผูบ้รหิารระดบัสงูไดโ้ดยตรง ซึ�งผูบ้รหิารมนีโยบายชดัเจนที�จะ
สนบัสนุนใหพ้นกังานไดบุ้กเบกิ เรยีนรูส้ ิ�งใหม่ๆ และแสดงความสามารถและคุณค่าของตนเองผา่น
โครงการปรบัปรุงงานต่างๆ 
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• โครงการพฒันาช่องทางการสื/อสารระหวา่งบริษทัฯ กบัพนักงาน  บรษิทัฯ ไดพ้ฒันาระบบการ
สื�อสารระหว่างพนกังานที�รา้นหนงัสอืซเีอด็บุ๊คเซน็เตอรท์ั �วประเทศ กบัพนกังานในสาํนกังานใหญ่ และ
พนกังานคลงัสนิคา้ ทั /งระบบโทรศพัท ์ADSL โปรแกรม iPOS ที�ทาํใหห้น้ารา้น และสาํนกังานใหญ่
สามารถสง่อเีมลถงึกนัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ตลอดจนม ีLCD TV เพื�อใชใ้นการสื�อสารขอ้มลูสาํคญัๆ 
ใหก้บัพนกังานที�หน้ารา้นไดร้บัทราบอย่างพรอ้มเพรยีงกนั แมพ้นกังานจะอยูห่่างไกล แต่กส็ามารถ
สื�อสารถงึกนัไดเ้หมอืนเป็นคนในครอบครวัเดยีวกนั 

 

การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บรษิทัฯ ไดด้าํเนินธุรกจิโดยคาํนึงถงึความปลอดภยัและสขุอนามยัของพนกังานเป็นสาํคญั โดยกาํหนดใหม้ี
นโยบายความปลอดภยัและสขุอนามยัในสถานที�ทาํงาน เพราะบรษิทัฯ ตระหนกัดวี่าพนกังานทุกคน คอื 
ทรพัยากรอนัมคี่ายิ�ง และเป็นกลไกสาํคญัที�จะทาํใหบ้รษิทัฯ เตบิโตและมคีวามสามารถในการแขง่ขนัไดอ้ย่างยั �งยนื 

• โครงการส่งเสริมความปลอดภยัในการทาํงาน  บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญักบัเรื�องความปลอดภยัใน
การทาํงานเสมอมา จงึไดจ้ดัใหม้กีารซอ้มหนีไฟ และการสาธติการดบัเพลงิอย่างต่อเนื�อง  นอกจากนี/ยงั
ไดจ้ดัสถานที�ทาํงาน จดัระบบโครงสรา้งพื/นฐานและจดัเตรยีมอุปกรณ์ความปลอดภยัต่างๆ อย่าง
เพยีงพอ เพื�อใหพ้นกังานทุกคนไดม้สีวสัดภิาพ และสขุอนามยัที�ดใีนการทาํงาน 
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• โครงการส่งเสริมสขุภาพของพนักงานและครอบครวัของพนักงาน  บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญักบั
สขุภาพของพนกังาน และครอบครวัของพนกังานมาโดยตลอด เพราะเชื�อว่าหากพนกังาน และ
ครอบครวัของพนกังานมสีขุภาพดแีลว้ พนกังานย่อมมคีวามสขุ  ทาํงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และ
สง่ผลใหเ้กดิคุณภาพชวีติที�ดดีว้ยเหตุนี/บรษิทัฯ จงึจดัใหม้กีจิกรรมดงัต่อไปนี/อยา่งต่อเนื�อง 

o การตรวจสขุภาพประจาํปีใหก้บัพนกังาน โดยมรีายการตรวจที�เหมาะสมสอดคลอ้งกบัช่วงวยัของ
พนกังาน  นอกจากนี/ยงัเปิดโอกาสใหค้รอบครวัของพนกังานมาตรวจสขุภาพในราคาถูกอกีดว้ย 

o การจดัสวสัดกิารค่ารกัษาพยาบาล โดยมุ่งเน้นช่วยเหลอืพนกังานในกรณีที�ตอ้งเขา้รบัการรกัษาใน
ฐานะผูป้ว่ยใน นอกจากนี/ยงัเปิดโอกาสใหค้รอบครวัของพนกังานไดท้าํประกนัสขุภาพร่วมกบั
พนกังานในอตัราค่าเบี/ยประกนัที�ไมแ่พง 
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• โครงการปรบัปรงุคณุภาพชีวิต และการสรา้งความมั /นคงในการดาํเนินชีวิตให้กบัพนักงาน  
บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการพฒันาคุณภาพชวีติของพนกังาน เพื�อใหพ้นกังานมคีวามมั �นคงไป
พรอ้มๆ กบัความเจรญิรุดหน้าของบรษิทัฯ ดว้ยเหตุนี/บรษิทัฯ จงึไดด้าํเนินโครงการ ดงัต่อไปนี/ 

o โครงการประกนัชวีติในวงเงนิ 24 เท่าของเงนิเดอืนงวดสดุทา้ย ในกรณีที�พนกังานเสยีชวีติก่อนวยั
อนัควร  จงึเปรยีบเสมอืนว่าบรษิทัฯ ยนิดทีี�จะอาสาดแูลครอบครวัของพนกังานต่อไปอกีเป็นเวลา 2 
ปี เพื�อใหค้รอบครวัของพนกังานไดม้เีวลาปรบัตวั และพรอ้มจะกลบัมายนืหยดัต่อสูอ้กีครั /ง 

o โครงการ Flexible Timeเป็นการเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดเ้ลอืกเวลาในการเขา้ปฏบิตังิานได้
สอดคลอ้งกบัสภาพสงัคม เช่น พนกังานบางคนมคีวามจาํเป็นตอ้งไปสง่ลกูหรอืดแูลบุพการสีงูอายุที�
เจบ็ปว่ยในช่วงเชา้ กส็ามารถเลอืกเขา้งานในช่วงสายได ้

o กองทุนสาํรองเลี/ยงชพีเพื�อสง่เสรมิการออม เพื�อใหพ้นกังานมเีงนิกอ้นไวใ้ชใ้นวยัหลงัเกษยีณอายุ
อย่างมคีวามสขุ เป็นคนแก่ที�มเีงนิเลี/ยงตวัเอง มคีวามสขุอย่างพอเพยีงไดช้ั �วชวีติ 

o โครงการชว่ยเหลอืภาระหนี/สนิของพนกังาน โดยบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารสาํรวจภาระหนี/สนิของ
พนกังาน และมอบหมายใหฝ้า่ยนิตกิรของบรษิทัฯ เขา้ไปช่วยเหลอืพนกังานในการประนอมหนี/กบั
เจา้หนี/ พรอ้มกบัพจิารณาอนุมตัเิงนิกูใ้หก้บัพนกังานจาํนวนหนึ�ง เพื�อชาํระหนี/สนิ และกลบัมาตั /งตน้
ชวีติใหม่อกีครั /ง 

• โครงการให้เงินช่วยเหลอืแก่พนักงานที/ประสบภยัพิบติัทางธรรมชาติ  ทั /งอุทกภยั วาตภยั ดนิ
ถล่ม รวมทั /งอุปทัวเหตุที�ทาํใหพ้นกังานตอ้งสญูเสยีทรพัยส์นิอย่างรุนแรง โดยไมไ่ดค้าดคดิมาก่อน  
สาํหรบัเงนิช่วยเหลอืขา้งตน้ จะทาํใหพ้นกังานสามารถปรบัตวัและตั /งหลกัได ้ก่อนจะกลบัมาปฏบิตังิาน 
และดาํเนินชวีติอย่างปกตต่ิอไป นอกจากนี/บรษิทัฯ ยงัใหพ้นกังานที�ประสบภยัขา้งตน้ กูเ้งนิเพื�อ
ซ่อมแซมบา้นพกัอาศยัของตนเองหรอืบา้นของพ่อแม่โดยไม่คดิดอกเบี/ย 

ความรบัผิดชอบต่อผู้บริโภค 

บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัความรบัผดิชอบต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝา่ย อนัไดแ้ก่ ลกูคา้ พนกังาน คู่คา้ ผูถ้อื
หุน้ ชมุชน สงัคม และสิ�งแวดลอ้ม ทั /งไดก้าํหนดใหม้จีรรยาบรรณ/จรยิธรรมทางธุรกจิ (Code of Conduct) เพื�อใช้
เป็นแนวทางในการดาํเนินงานของบรษิทัฯ โดยผูบ้รหิารและพนกังานตอ้งถอืปฏบิตัติามแนวทางว่าดว้ยความ
รบัผดิชอบต่อลกูคา้อย่างเคร่งครดั ดงัต่อไปนี/ 

1. รบัประกนัหนงัสอืที�ผลติโดยบรษิทัฯ หากพบขอ้บกพร่องสามารถเปลี�ยนคนืไดเ้สมอ 

2. มุ่งมั �นที�จะสรา้งความพงึพอใจในสนิคา้ ที�เหมาะสมกบัราคาอย่างสงูสดุ 

3. มุ่งมั �นที�จะปฏบิตัต่ิอขอ้มลูและสารสนเทศของลกูคา้ ดว้ยการปกป้องรกัษาความลบั และรกัษาความ
ไวว้างใจ เสมอืนหนึ�งการปฏบิตัต่ิอขอ้มลูและสารสนเทศของตนเอง 

4. จดัใหม้ชี่องทางเพื�อใหล้กูคา้สามารถรอ้งเรยีน เกี�ยวกบัสนิคา้และบรกิาร เพื�อใหส้ามารถตอบสนองได้
อย่างรวดเรว็ 

5. มุ่งมั �นที�จะนําเสนอขอ้มลูขา่วสารเกี�ยวกบัสนิคา้และบรกิารอย่างถูกตอ้ง เพยีงพอ และทนัต่อเหตุการณ์ 

6. มุ่งมั �นที�จะใหบ้รกิารต่อลกูคา้ทุกระดบัอย่างเท่าเทยีมกนั 
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• โครงการเปิดรา้นหนังสือซีเอด็บุค๊เซน็เตอรใ์ห้ครอบคลมุทั /วประเทศ : บรษิทัฯ มุง่มั �นที�จะเปิดรา้น
หนงัสอืซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ใหค้รอบคลุมทุกภมูภิาคของประเทศไทย เพื�อใหค้นไทยทุกคนสามารถ
เขา้ถงึหนงัสอืไดง้่าย และสะดวกสบายมากขึ/น มคีวามเท่าเทยีมกนัในการหาความรูเ้พื�อพฒันาตนเอง 

   
 

   
 

• รา้นหนังสือสีขาว : รา้นหนงัสอืซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์มนีโยบายในการจาํหน่ายเฉพาะหนงัสอืดมีี
ประโยชน์ ปราศจากหนงัสอืหรอืผลติภณัฑท์ี�หมิ�นเหมต่่อการผดิกฎหมาย ขดักบัหลกัจรยิธรรม และ
ศลีธรรมอนัดงีามของสงัคมไทย 
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• การผลิตหนังสือ วารสาร และสื/อความรูที้/มีส่วนสาํคญัต่อการพฒันาประเทศ : นบัตั /งแต่วนัก่อตั /ง
บรษิทัฯ จนถงึปจัจุบนั บรษิทัฯ มนีโยบายที�แน่วแน่ในการผลติหนงัสอื วารสาร และสื�อการเรยีนรูท้ี�มี
สว่นสาํคญัต่อการพฒันาประเทศเรื�อยมา เช่น หนงัสอืดา้นวศิวกรรม คอมพวิเตอร ์การบรหิาร / การ
จดัการ หนงัสอืเพื�อพฒันาทกัษะภาษาต่างประเทศ พจนานุกรม หนงัสอืพฒันาความรูด้า้นวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี หนงัสอืการต์ูนความรู ้วารสารดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรม และ
อุตสาหกรรมต่างๆ 

   

 

• โครงการสนิคา้ DIY for Kids : บรษิทัฯ มุ่งมั �นที�จะเป็นสว่นหนึ�งของสงัคมในการเสรมิสรา้งศกัยภาพ
เดก็และเยาวชนไทยใน 3 ดา้น (3i) อนัไดแ้ก่ ดา้นจนิตนาการ (Imagination) ดา้นแรงบนัดาลใจ 
(Inspiration) และดา้นนวตักรรม (Innovation) จงึไดจ้าํหน่ายสนิคา้และบรกิารภายใตช้ื�อ i-Kids ขึ/น
เพื�อใหเ้ดก็และเยาวชนไทยไดเ้รยีนรูผ้่านสื�อและนวตักรรมของสนิคา้เหล่านี/ โดยเดก็จะสามารถเริ�มตน้
เรยีนรูใ้นเรื�องที�ชอบและสิ�งที�ใชส่าํหรบัตนเอง จนนําไปสูก่ารเรยีนรูข้ ั /นพื/นฐานในแบบ STEM 
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Education (การเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตร ์(Science) เทคโนโลย ี(Technology) วศิวกรรมศาสตร ์
(Engineering) และคณิตศาสตร ์(Mathematics)) ที�เดก็จะไม่เพยีงแต่ท่องจาํในภาคทฤษฎ ีแต่จะ
สามารถปฏบิตัจิรงิไดผ้่านการทดลองลงมอืทาํ โดยสามารถประยุกตเ์พื�อต่อยอดความคดิดว้ย
จนิตนาการและแรงบนัดาลใจของตนเองต่อไปได ้

 
 
 

   

   

• การพฒันาเวบ็ไซตเ์พื/ออาํนวยความสะดวกในการซืWอขายหนังสือเพื/อสนับสนุนระบบค้าปลีก 
และค้าส่งอยา่งมีประสิทธิภาพ : บรษิทัฯ ไดพ้ฒันาและปรบัปรุงเวบ็ไซต ์www.se-ed.com เพื�อ
รองรบัการคา้ปลกีหนงัสอืในระบบ e-commerce และพฒันา www.se-ed.com/wholesale เพื�อรองรบั
การคา้สง่ใหก้บัรา้นหนงัสอือื�น และองคก์รสถาบนัต่างๆ 

ปจัจบุนัเวบ็ไซต ์www.se-ed.com ของบรษิทัฯ เป็นเวบ็ไซตร์า้นหนงัสอืออนไลน์ที�มลีกูคา้เขา้มาเลอืก
ซื/อสนิคา้มากที�สดุ มรีายการหนงัสอืใหล้กูคา้เลอืกซื/ออย่างครบถว้นมากที�สดุในประเทศไทย นอกจากนี/ 
ยงัไดแ้บง่ปนัขอ้มลูรายการหนงัสอืขายดจีากรา้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์และขอ้มลูสารสนเทศอื�นๆ ที�
เกี�ยวขอ้ง เพื�อใหไ้ดร้บัทราบว่าหนงัสอือะไรที�สงัคมใหค้วามสนใจอยูใ่นแต่ละช่วงเวลา และหนงัสอืที�
ลกูคา้ตอ้งการซื/อนั /นมจีาํหน่ายที�สาขาใดบา้ง ซึ�งเป็นสารสนเทศที�เพยีงพอต่อการตดัสนิใจเลอืกซื/อ อกี
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ทั /ง บรษิทัฯ ยงัไดพ้ฒันาเวบ็ไซต ์m.se-ed.com ซึ�งเป็นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ สาํหรบัการเขา้ถงึดว้ย
อุปกรณ์เคลื�อนที�ชนิดต่างๆ เช่น smartphone หรอื tablet  เพื�อใหล้กูคา้มทีางเลอืกในการซื/อสนิคา้ได้
สะดวกยิ�งขึ/น รองรบัการเปลี�ยนแปลงของรปูแบบการซื/อขายที�เป็น e-book มากขึ/นในอนาคต จากการ
ที�มจีาํนวนผูใ้ชง้านอนิเทอรเ์น็ตเพิ�มสงูขึ/นอยา่งรวดเรว็ 
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• การพฒันาระบบโลจิสติกสแ์บบบูรณาการ :  บรษิทัฯ มคีวามมุ่งมั �นที�จะพฒันาระบบโลจสิตกิสข์อง
บรษิทัฯ ใหม้ปีระสทิธภิาพ สามารถสง่สนิคา้ใหก้บัลกูคา้ไดอ้ย่างรวดเรว็ดว้ยตน้ทุนที�ตํ�า และสามารถ
แขง่ขนัได ้ดว้ยแนวคดินี/จะทาํใหห้นงัสอืดีๆ  สามารถไปถงึมอืคนไทยไดอ้ย่างรวดเรว็ เมื�อใดที�คนไทย
ตอ้งการอ่านหนงัสอืเพื�อใชใ้นการพฒันาตนเอง บรษิทัฯ กม็หีน้าที�สง่มอบหนงัสอื และสื�อการเรยีนรู้
นั /นๆ ใหถ้งึมอืคนไทยอย่างรวดเรว็ที�สดุ 

การพฒันาระบบโลจสิตกิสแ์บบบรูณาการของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย โครงการ หรอืระบบดงัต่อไปนี/ 

o โครงการ “สั �งวนันี/ พรุ่งนี/ได”้ บรษิทัฯ ไดพ้ฒันาและปรบัปรุงระบบการรบัการสั �งซื/อหนงัสอื และ
สนิคา้อื�นผ่านทางสาขา หรอื www.se-ed.com เพื�อเป็นการสนองตอบแนวคดิ “รา้นเลก็เหมอืนรา้น
ใหญ่”  เมื�อลกูคา้เขา้มาภายในรา้นหนงัสอืซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์และหาหนงัสอืที�ตอ้งการอ่านไม่พบ 
ลกูคา้สามารถสั �งซื/อไดท้ี�เคาน์เตอรแ์คชเชยีร ์ดว้ยระบบโลจสิตกิสแ์ละสารสนเทศที�บรษิทัฯ ได้
พฒันาขึ/น บรษิทัฯ สามารถสง่มอบหนงัสอืที�ลกูคา้ตอ้งการไปยงัสาขาปลายทางที�ลกูคา้สะดวก
เดนิทางไปรบัไดภ้ายใน 1 วนัทาํการ โดยไม่เสยีค่าใชจ้่ายในการขนสง่ 

o ระบบงานขายหน้ารา้น (iPOS : Intelligent Point Of Sale) บรษิทัฯ ไดพ้ฒันาระบบงานขายหน้า
รา้นขึ/นมา เพื�อรองรบัการขายหนงัสอืและสนิคา้ที�รา้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์โดยมรีะบบการใหข้อ้มลู
ต่างๆ เกี�ยวกบัหนงัสอืและสนิคา้ เพื�อใหพ้นกังานที�รา้นหนงัสอืซเีอด็บุ๊คเซน็เตอรส์ามารถใหข้อ้มลูที�
เป็นประโยชน์ต่อการตดัสนิใจเลอืกซื/อหนงัสอืของลกูคา้ 
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o พฒันาระบบการเชื�อมโยงขอ้มลูระหว่างทุกสาขาของรา้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์สาํนกังานใหญ่ และ
คลงัสนิคา้ ผ่านระบบเครอืขา่ยทางคอมพวิเตอรแ์บบ Real Time ทาํใหก้ารปฏบิตังิานระหว่างกนัมี
ประสทิธภิาพ รวดเรว็ และมคีวามถูกตอ้งแม่นยาํมากยิ�งขึ/น 

o การกระจายสนิคา้ดว้ยระบบดจิติอล (Digital Assorting System) บรษิทัฯ ไดพ้ฒันาระบบและ
วธิกีารกระจายสนิคา้ดว้ยระบบดจิติอล ทาํใหบ้รษิทัฯ สามารถวางระบบการจดัสนิคา้ไดอ้ย่าง
ยดืหยุ่น เพื�อรองรบัหนงัสอืด่วน และสภาวะตลาดที�เปลี�ยนแปลงตลอดเวลาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  
ระบบดงักล่าวยงัช่วยลดปรมิาณการใชก้ระดาษลงไดม้ากกว่า 500,00 แผ่นต่อเดอืน 

 

 

 

 

   

 

การดแูลรกัษาสิ/งแวดล้อม 

• โครงการสาขาอนุรกัษพ์ลงังาน : บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการใชท้รพัยากรและพลงังานอย่างคุม้ค่า 
เพื�อใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ จากที�ผ่านมาบรษิทัฯ ไดด้าํเนินโครงการและกจิกรรมเพื�อการอนุรกัษ์
และประหยดัการใชท้รพัยากร และพลงังาน ดงัต่อไปนี/ 

o การเปลี�ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ภายในรา้นหนงัสอืซเีอด็บุ๊คเซน็เตอรใ์หเ้ป็นอุปกรณ์ประหยดั
พลงังาน 
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o การออกแบบสวติชเ์ปิด-ปิดไฟแสงสว่างใหเ้ป็นแบบเชอืกดงึทั �วทั /งภายในอาคารสาํนกังาน  เพื�อให้
พนกังานดงึเชอืกเปิด-ปิดไฟแสงสว่างไดโ้ดยสะดวก และสามารถเลอืกใชแ้สงสว่างในพื/นที�ทาํงาน
เฉพาะจุดได ้

 

o โครงการลดการใชก้ระดาษ บรษิทัฯ สง่เสรมิใหพ้นกังานจดัเกบ็เอกสารสาํคญั หรอืขอ้มลูทางธุรกจิ
ในรปูแบบของสื�ออเิลก็ทรอนิกส ์(e-document) เพื�อลดการใชก้ระดาษ และเพิ�มความสะดวกรวดเรว็
ในการสบืคน้ 

o โครงการสาํนกังานใหญ่ประหยดันํ/า บรษิทัฯ ไดต้ดิตั /งวาลว์เปิด - ปิดนํ/าแบบอเิลก็ทรอนิกส ์โดยม ี
Contact Switch ที�ประตหูอ้งนํ/า วาลว์นํ/าจะเปิดกต่็อเมื�อหอ้งนํ/ามกีารใชง้านเท่านั /น เพื�อป้องกนั
ปญัหานํ/ารั �วซมึโดยเปล่าประโยชน์ 

o การประหยดัพลงังานไฟฟ้าที�คลงัสนิคา้และศนูยก์ระจายสนิคา้ โดยเลอืกใชห้ลอดไฟชนิด T5 High 
Output สาํหรบัพื/นที�สงูและตอ้งการแสงสว่างมากแทนการใชห้ลอดชนิดเมทลัฮาไลด ์ซึ�งช่วยให้
ประหยดัพลงังานไฟฟ้าไดม้ากกว่า 50% และสาํหรบัพื/นที�ทั �วไปไดเ้ลอืกใชห้ลอดฟลอูอเรสเซนต์
ชนิด T5 ซึ�งสามารถประหยดัพลงังานไฟฟ้าไดถ้งึ 33% เมื�อเทยีบกบัหลอดฟลอูอเรสเซนตท์ั �วไป  
นอกจากนี/ ยงัมรีะบบเปิด-ปิดไฟแสงสว่าง ซึ�งทาํงานอตัโนมตัแิละเป็นอสิระตามพื/นที�ในแต่ละ
ช่วงเวลาทาํงานจรงิ ซึ�งช่วยใหก้ารใชพ้ลงังานไฟฟ้ามปีระสทิธภิาพมากยิ�งขึ/น 
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การร่วมพฒันาชุมชนหรือสงัคม 
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• โครงการผลิตหนังสือชุดพฒันาอจัฉริยภาพ : บรษิทัฯ ไดร่้วมกบัสถาบนัสง่เสรมิการสอน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.) ผลติหนงัสอืที�ใชป้ระกอบการเรยีน และพฒันาอจัฉรยิภาพในกลุ่ม
วชิาคณิตศาสตร ์วทิยาศาสตร ์คอมพวิเตอร ์ชวีวทิยา ฟิสกิส ์และเคม ีรวมถงึหนงัสอืที�ใชใ้นการ
เตรยีมการสอบแขง่ขนัโอลมิปิกวชิาการ 

     

• โครงการเงินทอนเพื/อน้อง : เป็นโครงการที�เปิดโอกาสใหล้กูคา้ของซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์และบุคคล
ทั �วไปไดม้สีว่นร่วมในการบรจิาคเงนิสบทบทุนโครงการ ผ่านกล่องรบับรจิาคที�รา้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอรท์ุก
สาขาทั �วประเทศ หรอืโอนเงนิสมทบทุนตามบญัชขีองโครงการฯ โครงการดงักล่าวอยู่ในความ
รบัผดิชอบของ “มลูนิธคินไทยเก่งขึ/น” โดยเงนิบรจิาคทั /งหมดมลูนิธคินไทยเก่งขึ/นจะนําไปใชต้าม
วตัถุประสงคใ์นการจดัตั /งมลูนิธ ิกล่าวคอืการดาํเนินกจิกรรมที�มุง่เน้นการพฒันาศกัยภาพ และ
ความสามารถของคนไทย ปรบัปรุงคุณค่าและคุณภาพชวีติของคนไทย เพื�อใหค้นไทยทุกคนมสีว่นร่วม
ในการใชค้วามสามารถของตนเองพฒันาประเทศ 

 

• โครงการ “Total Solution to English Proficiency” : มคีวามมุ่งมั �นที�จะพฒันาครแูละนกัเรยีนใหม้ี
สมทิธภิาพทางการสื�อสารภาษาองักฤษ (English Proficiency) ใหส้งูขึ/นทดัเทยีมนานาอารยประเทศ 
ดว้ยการบรกิารวชิาการการอบรมและพฒันาสื�อการสอนร่วมกบักระบวนการจดัการเรยีนการสอนของ
ครใูหไ้ดม้าตรฐานตามกรอบ CEFR (The Common European Framework of Reference for 
Languages) นําเสนอรปูแบบวธิกีารพฒันาการสอนภาษาองักฤษที�เป็นแบบแผน ดว้ยวทิยาการการ
สอนใหม่ๆ การใชส้ื�อที�ช่วยใหก้ารจดัการเรยีนการสอนเป็นไปอย่างเตม็ประสทิธภิาพ เพื�อใหค้รสูามารถ
นําความรูท้ี�ไดม้า ไปประยุกตใ์ชร่้วมกบัแผนการจดัการเรยีนรูไ้ดส้อดคลอ้งกบัหลกัสตูรแกนกลาง
การศกึษาขั /นพื/นฐาน พทุธศกัราช 2551 ไดอ้ย่างเหมาะสม การวดัประเมนิผลดา้นพฒันาการของครใูน
การถ่ายทอดความรูแ้ก่ผูเ้รยีน โดยผูเ้รยีนตอ้งมผีลสมัฤทธิ rทางการศกึษา (Learning Achievement & 
Competency) ตามเกณฑท์ี�กาํหนดได ้อกีทั /งยงัมคีวามมุง่มั �นที�จะยกระดบัการศกึษาของประเทศดา้น
การจดัการเรยีนการสอนในอกี 4 สาขาวชิาหลกั คอื วทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์สงัคมศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรม ดนตรแีละศลิปศกึษา ผ่านการใชภ้าษาองักฤษเป็นฐาน โดยการจดัอบรมใหแ้ก่ครทูั /งในระดบั
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ประถมศกึษาและมธัยมศกึษาในทุกสงักดั ซึ�งวเิคราะหอ์อกแบบแบบครบวงจรโดยเน้นการทาํงานอย่าง
เป็นขั /นเป็นตอนครบถว้นตามกระบวนการตั /งแต่ตน้จนจบ ทั /งในหอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีน ที�ให้
ผลสมัฤทธิ rสงูภายใตท้รพัยากรในประเทศที�มอียู่อย่างจาํกดั วตัถุประสงคเ์พื�อมุ่งพฒันาระบบการจดัการ
เรยีนการสอนของครใูหส้ามารถถ่ายทอดความรูภ้าษาองักฤษผ่านการสื�อสารเป็นภาษาองักฤษอย่าง
คล่องแคล่วแก่เดก็ไทยใหเ้ก่งยิ�งขึ/น (Communicative Language Teaching (CLT)) เพิ�มทกัษะทุกๆ 
ดา้นที�จาํเป็นสาํหรบัการสื�อสารดว้ยภาษาองักฤษ (Communicative English) ในชวีติประจาํวนั เช่น 
พดู ฟงั เขยีน อ่าน และสาํหรบัการเรยีนภาษาองักฤษ (Academic English) ทั /งนี/จะเป็นการชว่ย
เพิ�มพนูทกัษะทางดา้นวชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรส์าํหรบัโปรแกรมภาษาองักฤษ เพื�อเตรยีม
ความพรอ้มเดก็ไทยเขา้สูก่ารเป็นประชาคมอาเซยีน 

ในปี พ.ศ. 2558 บรษิทัฯ ไดร้บัความไวว้างใจจากสถาบนัภาษาองักฤษ สาํนกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขั /นพื/นฐาน ใหเ้ป็นผูเ้ขยีนหลกัสตูรและจดัการอบรมเพื�อเพิ�มศกัยภาพใหก้บัครกูลุ่มสาระการ
เรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตรใ์นการจดัการเรยีนการสอนโดยสอดแทรกภาษาองักฤษ หรอื English Bilingual 
Education Batch 2 ระดบัประถมศกึษา รุ่นที� 2 โดยดาํเนินการจดัอบรมตามภมูภิาคต่างๆ ทั /งสิ/น 10 
ศนูย ์ซึ�งมคีรอูาจารยเ์ขา้ร่วมอบรมกว่า 1,200 โรงเรยีน รวมจาํนวนครทูั /งสิ/นกว่า 4,000 คน และยงั
ไดร้บัความไวว้างใจจากสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขั /นพื/นฐาน ในการจดัสอบวดัระดบั
ความสามารถทางภาษาองักฤษเทยีบเคยีงมาตรฐานสากล ของนกัเรยีนระดบัชั /นประถมศกึษาปีที� 5 
และมธัยมศกึษาปีที� 2 โรงเรยีนมาตรฐานสากล 720 โรงเรยีน จาํนวนกว่า 100,000 คน ดว้ยชุดขอ้สอบ 
Oxford English Testing นอกจากนี/ สาํนกังานเขตพื/นที�การศกึษาประถมศกึษาและมธัยมศกึษากว่า 
200 เขตทั �วประเทศ ยงัไวว้างใจใหบ้รษิทัฯ เป็นผูด้าํเนินการจดัสอบวดัระดบัความสามารถทาง
ภาษาองักฤษ (English Proficiency) ของครผููส้อนวชิาภาษาองักฤษว่า 40,000 คน ดว้ยขอ้สอบ 
Cambridge English Placement Test Metrica ที�มมีาตรฐานระดบัสากลองิกรอบ CEFR อกีทั /งยงัจดั
ใหม้บีรกิารวชิาการในการพฒันาศกัยภาพทางการสอนภาษาองักฤษใหค้รทูั �วประเทศในทุกภมูภิาค 

ตลอดปี พ.ศ. 2559 ฝา่ยวชิาการยงัคงมุ่งมั �นในการดาํเนินโครงการ “Total Solution to English 
Proficiency” มาอย่างต่อเนื�อง ทั /งนี/เพื�อพฒันาครแูละนกัเรยีนใหม้สีมทิธภิาพทางภาษาองักฤษ 
(English Proficiency) ใหท้ดัเทยีมนานาชาต ิดว้ยการบรกิารวชิาการผ่านการอบรมคร ูการสนบัสนุน
วทิยาการในการจดัค่ายภาษาองักฤษใหก้บันกัเรยีนในโรงเรยีนสมาชกิ ตลอดจนการพฒันาสื�อการ
เรยีนรูแ้ละกระบวนการจดัการเรยีนการสอนของครใูหเ้ป็นไปตามกรอบมาตรฐานสภายุโรป CEFR 
(The Common European Framework of Reference for Languages) ผ่านการนําเสนอรปูแบบ
วธิกีารพฒันาการสอนภาษาองักฤษที�เป็นแบบแผนดว้ยวธิวีทิยาการสอนใหม่ๆ รวมถงึการใชส้ื�อที�จะ
ช่วยใหก้ารจดัการเรยีนการสอนเป็นไปอย่างเตม็ประสทิธภิาพ โดยครจูะสามารถนําความรูท้ี�ไดไ้ป
ประยุกตใ์ช ้ร่วมกบัแผนการจดัการเรยีนรูไ้ดส้อดคลอ้งกบัหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขั /นพื/นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 ไดอ้ย่างเหมาะสม การวดัประเมนิผลดา้นพฒันาการของครใูนการถ่ายทอดความรู้
แก่ผูเ้รยีน โดยผูเ้รยีนตอ้งมผีลสมัฤทธิ rทางการศกึษา (Learning Achievement & Competency) ตาม
เกณฑท์ี�กาํหนดได ้อกีทั /งยงัมคีวามมุ่งมั �นที�จะยกระดบัการศกึษาของประเทศดา้นการจดัการเรยีนการ
สอนในอกี � สาขาวชิาหลกั คอื วทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ดนตรี
และศลิปศกึษา ผ่านการใชภ้าษาองักฤษเป็นฐาน โดยการจดัอบรมใหแ้ก่ครทูั /งในระดบัประถมศกึษา
และมธัยมศกึษาในทุกสงักดั ทั /งในหอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีน ที�ใหผ้ลสมัฤทธิ rสงูภายใตท้รพัยากรใน
ประเทศที�มอียู่อย่างจาํกดั โดยมวีตัถุประสงคเ์พื�อมุ่งพฒันาระบบการจดัการเรยีนการสอนของครใูห้
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สามารถถ่ายทอดความรูภ้าษาองักฤษผ่านการสื�อสารเป็นภาษาองักฤษอย่างคล่องแคล่วแก่เดก็ไทยให้
เก่งยิ�งขึ/น ทั /งนี/ Communication Language Teaching (CLT) จะเป็นการเพิ�มทกัษะทุกๆ ดา้นที�จาํเป็น
สาํหรบัการสื�อสารดว้ยภาษาองักฤษ (Communicative English) ในชวีติประจาํวนัทั /ง � ทกัษะ คอื ฟงั 
พดู อ่าน เขยีน ร่วมกบัการเรยีนภาษาองักฤษ (Academic English) ซึ�งจะช่วยเพิ�มพนูทกัษะทางดา้น
วชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรส์าํหรบัโปรแกรมภาษาองักฤษ เพื�อใหเ้ดก็ไทยเขา้สูก่ารเป็นประชาคม
อาเซยีนอย่างเตม็ภาคภมู ิ

นอกจากนี/ ฝา่ยวชิาการยงัเป็นผูด้าํเนินการจดัสอบวดัระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษ (English 
Proficiency) ของครผููส้อนวชิาภาษาองักฤษของสาํนกัพฒันาสมรรถนะครแูละบุคลากรอาชวีศกึษา 
จาํนวน 1,200 คน ดว้ยขอ้สอบ Cambridge English Placement Test Metrica ที�มมีาตรฐานระดบั
สากลองิกรอบ CEFR และยงัจดัใหม้บีรกิารวชิาการในการพฒันาศกัยภาพทางการสอนภาษาองักฤษให้
ครทูั �วประเทศในทุกภมูภิาค 
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• การให้ความรว่มมอืกบัองคก์ารพิพิธภณัฑวิ์ทยาศาสตรแ์ห่งชาติ (อพวช.) ในการสรา้งแหล่ง
เรียนรูวิ้ทยาศาสตรส์าํหรบัเยาวชนใจกลางเมือง : บรษิทัฯ มนีโยบายสนบัสนุนใหเ้ยาวชนเกดิแรง
บนัดาลใจทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีจงึไดส้นบัสนุนประสานงานจดัหาพื/นที�ในศนูยก์ารคา้ที�
เป็นคู่คา้กบับรษิทัฯ เพื�อให ้“องคก์ารพพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตรแ์ห่งชาต ิ(อพวช.)” จดัสรา้งพพิธิภณัฑ์
และแหล่งเรยีนรูด้า้นวทิยาศาสตร ์ในอตัราค่าเช่าพเิศษ หรอืไม่คดิค่าเช่า ปจัจุบนัไดด้าํเนินการจดัหา
พื/นที�ใหแ้ลว้ 1 แห่ง คอื จามจุรสีแควร ์

• การพฒันาระบบโลจิสติกส ์เพื/อรองรบัการสั /งซืWอหนังสือของลูกค้า : บรษิทัฯ ไดพ้ฒันาระบบ 
โลจสิตกิสข์องบรษิทัฯ จนสามารถสง่มอบหนงัสอืใหก้บัลกูคา้ภายในวนัรุ่งขึ/นภายใตช้ื�อบรกิาร “สั �งวนันี/ 
พรุ่งนี/ได”้  บรกิารดงักล่าวจะช่วยใหล้กูคา้สามารถหาหนงัสอื และสื�อความรูใ้นการพฒันาตนเองได้
อย่างสะดวกรวดเรว็มากขึ/น 

นวตักรรมและการเผยแพรน่วตักรรม CSR 

บรษิทัฯ ยดึมั �นแนวทางที�จะเป็นสว่นหนึ�งในการทาํให ้“คนไทยเก่งขึ/น” และทาํใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝา่ยเกดิ
ความพงึพอใจอย่างสมดุล ดว้ยเหตุนี/แนวคดิในการวจิยัและพฒันา (Research and Development) รวมทั /งการ
สรา้งสรรคน์วตักรรม (Innovation) จงึมุ่งตอบสนองวตัถุประสงคแ์ละแนวคดิดงักล่าว โดยนวตักรรมที�บรษิทัฯ 
รงัสรรคข์ึ/น จะตอ้งมคีุณสมบตัทิี�เอื/อประโยชน์ต่อวงการธุรกจิหนงัสอืในภาพรวม  มสีว่นทาํใหค้นไทยไดม้โีอกาส
เพิ�มพนูความรูไ้ดอ้ย่างสะดวกขึ/น มกีารนําเทคโนโลยอีนัทนัสมยัมาประยุกตใ์ชก้บัการดาํเนินธุรกจิขององคก์ร เพื�อ
ช่วยปรบัปรุงประสทิธภิาพการดาํเนินงานต่างๆ อย่างต่อเนื�อง นวตักรรมของบรษิทัที�สะทอ้นถงึความรบัผดิชอบที�
มต่ีอสงัคมและมุง่มั �นจดัทาํจนประสบความสาํเรจ็ ตวัอย่างเช่น 
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• โครงการผลิตหนังสือเสียง (Audio Book) จากการเปลี�ยนแปลงทางเทคโนโลยทีี�เกดิขึ/นอยู่ตลอดเวลา 
สง่ผลใหพ้ฤตกิรรมของผูอ่้านเปลี�ยนแปลงตามไปดว้ย บรษิทัฯ จงึไดพ้ฒันาหนงัสอืที�เป็นรปูเล่ม ใหเ้ป็น
รปูแบบ “หนังสือเสียง” หรอื “Audio Book” โดยทาํการคดัเลอืกหนงัสอืในกลุ่มบรหิารธุรกจิ ที�มเีนื/อหาที�
น่าสนใจ และเป็นหนงัสอืที�อยู่ในอนัดบัขายด ีมาทาํการบนัทกึเสยีงในรปูแบบแผ่นซดีหีรอืดวีดี ีประเภทไฟล์
สกุล mp3 เพื�อเป็นการเพิ�มช่องทางใหส้ามารถเขา้ถงึผูอ่้านไดท้กุกลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มผูส้งูอายุ กลุ่มผูพ้กิารทาง
สายตา กลุ่มผูข้บัขี�ยวดยานพาหนะ เนื�องจากสามารถเปิดฟงัในขณะขบัขี�พาหนะ ทาํใหไ้ดร้บัความ
สะดวกสบายจากการฟงั Audio Book แทนการอ่านหนงัสอื  Audio Book ดงักล่าวมวีางจาํหน่ายผ่านรา้น
หนงัสอืซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์และรา้นหนงัสอืทั �วไป  นอกจากนี/ยงัมชี่องทางจาํหน่ายผ่านทาง e-commerce ทั /ง
ในรปูแบบซดี ีและรปูแบบการดาวน์โหลดไฟลเ์สยีง 
 

         
 

       
 

 

• โครงการพฒันาระบบการจดัจาํหน่ายหนังสือ ที/เรียกวา่ “Standing Order” : จากการเป็นผูจ้ดั
จาํหน่ายหนงัสอืเขา้สูร่ะบบรา้นหนงัสอืรายใหญ่ที�สดุ จงึไดเ้ลง็เหน็ปญัหาในการบรหิารระบบสตอ็ก
หนงัสอืของธุรกจิหนงัสอืทั /งระบบ ซึ�งเกอืบทั /งหมดเป็นระบบฝากขาย ทาํใหก้ารตดิตามยอดขาย และ
การเกบ็เงนิมคีวามยุง่ยากซบัซอ้น และขาดความน่าเชื�อถอื บรษิทัฯ จงึไดค้ดิคน้และพฒันาระบบการ
จดัจาํหน่ายที�เรยีกว่า Standing Order ซึ�งเป็นระบบที�ใหร้า้นหนงัสอืวางหนงัสอืใหม่จาํนวนหนึ�งไวท้ี�
รา้นก่อน โดยยงัไม่เกบ็เงนิจากรา้นหนงัสอื เพื�อใหเ้จา้ของรา้นหนงัสอืกลา้ที�จะลองขายหนงัสอืใหม่ๆ ได้
อย่างเตม็ที� หากหนงัสอืเล่มใดขายไดด้ ีจงึจะเตมิสนิคา้เขา้ไปเพิ�มและเกบ็เงนิจากจาํนวนที�สง่เขา้ไป
เพิ�ม โดยพนกังานของบรษิทัฯ จะเป็นผูต้รวจสอบยอดการขายใหท้ั /งหมด ระบบ Standing Order นั /นมี
คุณูปการต่อวงการหนงัสอืมาก เพราะเป็นระบบที�ทาํใหห้นงัสอืใหม่ถูกนําเสนอในรา้นหนงัสอืไดม้ากขึ/น 
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คนไทยมโีอกาสเหน็หนงัสอืที�หลากหลาย  รา้นหนงัสอืมคีวามเสี�ยงในการดาํเนินธุรกจิลดลง ผูจ้ดั
จาํหน่าย และสาํนกัพมิพ ์ไดร้บัทราบขอ้มลูการขายเพื�อนําไปใชใ้นการวางแผนงานไดด้ขีึ/น มรีะบบการ
เกบ็เงนิที�ดขี ึ/น ขอ้ดขีองระบบ Standing Order นี/ไดร้บัการยอมรบัจากวงการหนงัสอื และไดถู้กใชอ้ย่าง
แพร่หลายในธุรกจิหนงัสอืต่อเนื�องมาจนถงึปจัจุบนั 

• โครงการพฒันาระบบการบริหารสินค้า : บรษิทัฯ ไดพ้ฒันาระบบโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์พื�อการ
กระจายสนิคา้ (Distribution Model) และระบบการสั �งซื/อเตมิสนิคา้อตัโนมตั ิ(IARS: Intelligent 
Automatic Reordering System) เพื�อใหบ้รษิทัฯ สามารถกระจายหนงัสอืใหมจ่ากสาํนกัพมิพต่์างๆ 
และสั �งเตมิสนิคา้ในรา้นหนงัสอืซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ไดส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของแต่ละชุมชน และ
ปรมิาณการขายจรงิ จงึทาํใหร้า้นหนงัสอืซเีอด็บุ๊คเซน็เตอรม์รีายการหนงัสอืที�ตรงกบัความสนใจของ
ชุมชนทอ้งถิ�น ขณะเดยีวกนั กส็ง่ผลใหบ้รษิทัฯ และสาํนกัพมิพค์ูค่า้ มคีวามเสี�ยงในการดาํเนินธุรกจิที�
ตํ�าลง เพราะไมจ่าํเป็นตอ้งสิ/นเปลอืงทรพัยากรในการจดัพมิพห์นงัสอืเป็นจาํนวนมาก เพื�อใหเ้พยีงพอ
ต่อการกระจายโดยไม่มขีอ้มลูสารสนเทศรองรบั และดว้ยระบบสารสนเทศที�แม่นยาํทาํใหร้า้นหนงัสอืซี
เอด็บุ๊คเซน็เตอรท์ุกสาขามรีายการหนงัสอืที�ตรงกบัความตอ้งการของชมุชนในปรมิาณที�เพยีงพอ จงึ
ช่วยลดตน้ทุน และลดการสญูเสยีโอกาสการขายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

• การพฒันาขีดความสามารถทางภาษาองักฤษให้กบัเยาวชนไทยอย่างมีประสิทธิผล : บรษิทัฯ 
ไดศ้กึษาและวจิยั เพื�อคน้หาแนวทางในการทาํใหเ้ยาวชนไทย ซึ�งไม่ไดอ้ยูใ่นสภาพแวดลอ้มที�ตอ้งใช้
ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั ใหม้ขีดีความสามารถทางภาษาองักฤษดขีึ/นไดอ้ย่างมนียัสาํคญั โดยไม่
เพิ�มภาระใหค้ร ูและใชท้รพัยากรน้อยที�สดุ ผลการศกึษาผ่านโครงการทดลองวจิยัของบรษิทัฯ พบว่า 
การอ่านหนงัสอืนอกเวลาภาษาองักฤษที�ออกแบบแบ่งระดบัความยากง่ายของภาษาและคาํศพัท ์
(Graded Readers) ดว้ยวธิตีามหลกัการ Extensive Reading นั /น ทาํใหเ้ดก็พฒันาทกัษะทาง
ภาษาองักฤษไดส้งูขึ/นอย่างมนียัสาํคญั โดยเฉพาะในแง่การสรา้งทศันคตทิี�ดต่ีอวชิาภาษาองักฤษ  
จุดประกายแห่งการเรยีนรูใ้หเ้ดก็ต่อยอดการเรยีนรูใ้นระดบัที�สงูขึ/นไดด้ว้ยตนเอง และการสรา้งนิสยัรกั
การอ่าน ซึ�งเป็นสว่นสาํคญัของการเป็นนกัเรยีนรูด้ว้ยตนเองตลอดชวีติ (Life-Time Self-Learners) 

ดว้ยเหตุนี/ บรษิทัฯ จงึไดเ้ริ�มโครงการผลติหนงัสอือ่านนอกเวลาภาษาองักฤษชุด SE-ED Enjoy 
Reading ขึ/นในปี พ.ศ. 2551 เพื�อพฒันาหนงัสอือ่านนอกเวลาภาษาองักฤษรปูแบบใหม่อย่างจรงิจงั 
โดยร่วมมอืกบัสาํนกัพมิพช์ั /นนําของโลกในดา้น Extensive Reading และ Graded Readers เพื�อ
คดัเลอืกหนงัสอืจาํนวนมาก ใหม้เีนื/อเรื�องหลากหลายแนว และหลากหลายระดบัชั /นความรู ้เพื�อรองรบั
ความสนใจของเดก็สว่นใหญ่ในระบบโรงเรยีน โดยใชเ้ป็นเครื�องมอืสาํคญัในการพฒันาขดีความสามารถ
ทางภาษาองักฤษของเยาวชนไทยทั /งประเทศ จากนั /นจงึพฒันากระบวนการนําไปใชง้านที�ไดผ้ล ผ่าน
กระบวนการทาํงานที�เป็นรปูธรรม มงีานวจิยัรองรบั เพื�อขยายผลไปสูก่ารใชง้านจรงิในระบบโรงเรยีน
ทั �วประเทศต่อไป 

ในปี พ.ศ. 2552 - 2553 บรษิทัฯ ไดเ้ริ�มโครงการทดลองกบัโรงเรยีนที�ขาดแคลนทรพัยากรจาํนวน 20 
โรงเรยีน ในระดบัประถมปลายและมธัยมตน้ ผลการทดลองเบื/องตน้พบว่า ไดผ้ลสมัฤทธิ rในการพฒันา
ขดีความสามารถทางภาษาองักฤษอย่างน่าพงึพอใจ จากการใหเ้ดก็อ่านหนงัสอืชุด SE-ED : Enjoy 
Reading ตามหลกัการ Extensive Reading และชุดกระบวนการสอนในหอ้งเรยีนจากโครงการฯ 
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เพื�อขยายผลแนวคดิโครงการพฒันาขดีความสามารถภาษาองักฤษของเดก็ ไปยงับคุลากรที�มบีทบาท
สาํคญัในการสรา้งความเปลี�ยนแปลงเชงิบวกแก่เดก็ ในปี พ.ศ. 2553 โครงการฯ จงึไดจ้ดัการฝึกอบรม
ผูบ้รหิารโรงเรยีนและอาจารยผ์ูส้อนวชิาภาษาองักฤษใหแ้ก่โรงเรยีนในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต ้
และภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ รวมกว่า 70 โรงเรยีน เพื�อเตรยีมทดลองและวจิยัเชงิลกึเพิ�มเตมิในปี
การศกึษา 2554  โดยทุกโรงเรยีนที�เขา้ร่วมโครงการฯ จะไดร้บัการสนบัสนุนหนงัสอือ่านนอกเวลา
ภาษาองักฤษชุด SE-ED Enjoy Reading การอบรมคร ูและชุดคู่มอืเตรยีมกระบวนการสอน การ
ตดิตามและประเมนิผลความรูภ้าษาองักฤษ ตลอดระยะเวลา 1 ปีการศกึษา 

ในปี พ.ศ. 2554 ดว้ยความร่วมมอืดา้นประชาสมัพนัธจ์ากหน่วยงานหลกัดา้นการศกึษาของกระทรวง 
ศกึษาธกิาร ไดแ้ก่ สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขั /นพื/นฐาน (สพฐ.) และสาํนกังานคณะกรรมการ
สง่เสรมิการศกึษาเอกชน บรษิทัฯ ไดจ้ดัอบรมคร ู1,000 คนทั �วประเทศ ภายใตแ้นวคดิ Total Solution 
to English Proficiency เพื�อสานต่อแนวคดิดา้นการปรบัปรุงวธิกีารยกระดบักระบวนการเรยีนการสอน
แบบเน้นผลสมัฤทธิ rทั /งระบบ เพื�อช่วยใหน้กัเรยีนมทีกัษะการฟงั พดู อ่าน เขยีน จนสามารถนําไปใชใ้น
ชวีติประจาํวนั (Communicative English) และดา้นการศกึษา (Academic English) ไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ  แนวคดิดงักล่าวประกอบไปดว้ยการพฒันาหลกัสตูร การประเมนิผลการเรยีน การคดั
สรรสื�อที�เหมาะสมสาํหรบัชั /นเรยีน การอบรมคร ูการปลกูฝงัการอ่านใหเ้ดก็ และกจิกรรมนอกหลกัสตูร
เพื�อต่อยอดความรู ้

ในปี พ.ศ. 2555  บรษิทัฯ ไดจ้ดัสมัมนาเชงิวชิาการสาํหรบัอาจารย ์โดยเน้นการแลกเปลี�ยนแนวคดิและ
เทคนิคการสอนเพื�อนําไปใชใ้นการจดัการสอนในชั /นเรยีน มอีาจารยเ์ขา้ร่วมสมัมนากว่า 1,200 คน 
ดว้ยความมุง่มั �นที�ตอ้งการพฒันาทั /งครแูละนกัเรยีนใหม้ศีกัยภาพมากยิ�งขึ/น และการนําเสนอรปูแบบ
วธิกีารพฒันาการสอนภาษาองักฤษที�เป็นแบบแผน ครจูงึสามารถประยุกตใ์ชแ้ผนการจดัการเรยีนให้
สอดคลอ้งกบัการเรยีนการสอนในชั /นเรยีนไดอ้ย่างเหมาะสม นอกจากนี/ยงัไดจ้ดัอบรมและพฒันา
กระบวนการเรยีนการสอนของครใูหไ้ดต้ามมาตรฐาน “Oxford Language Program” และประเมนิผล
ดา้นพฒันาการของครใูนการถ่ายทอดความรูแ้ก่ผูเ้รยีน โดยผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิ rทางการศกึษาในระดบั
เกณฑท์ี�กาํหนดได ้

ในปี พ.ศ. 2556 บรษิทัฯ ไดร่้วมกบัสาํนกังานเขตพื/นที�การศกึษาในจงัหวดัต่างๆ จดัการอบรมสมัมนา
เชงิวชิาการสาํหรบัอาจารยอ์ย่างต่อเนื�อง โดยมคีณะคร ูอาจารย ์เขา้ร่วมสมัมนากวา่ 1,000 คนทั �ว
ประเทศ  และไดร้บัการตอบรบัเป็นอย่างดจีากโรงเรยีนกว่า 140 โรงเรยีนในการเขา้ร่วมโครงการ
พฒันาศกัยภาพการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ 

และในปี พ.ศ. 2557 บรษิทัฯ ไดส้นบัสนุนมลูนิธคินไทยเก่งขึ/น ไดร้เิริ�มโครงการ “การพฒันาการจดัการ
เรยีนรู ้เพื�อเพิ�มผลสมัฤทธิ rทางการเรยีน” ซึ�งมวีตัถุประสงคเ์พื�อพฒันาการสอนภาษาองักฤษแบบครบ
วงจรโดยใหผู้ส้อนสามารถประยกุตแ์ผนการจดัการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มจรงิในชั /นเรยีน
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ พฒันาความสามารถในการถ่ายทอดความรูแ้ก่ผูเ้รยีนใหม้ผีลสมัฤทธิ rทาง
การศกึษาเป็นไปตามเกณฑท์ี�กาํหนด ซึ�งเป็นโครงการที�หลอมรวมชุดเครื�องมอืสนบัสนุนการจดัการ
เรยีนรูแ้ละระบบพฒันาคุณภาพการเรยีนการสอนที�มทีศิทางอยา่งชดัเจน และยงัสามารถแบง่เบาภาระ
ในการเตรยีมการสอนของครผููส้อน โดยชว่งเริ�มตน้ของโครงการมโีรงเรยีนเขา้ร่วมจาํนวน 120 
โรงเรยีน และขยายผลเป็นประมาณมากกว่า 260 โรงเรยีน ในปีการศกึษา 2559 
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10.2 การดาํเนินงานและการจดัทาํรายงาน 

ไม่ผดินกัหากจะกล่าววา่ บรษิทัฯ มคีวามมุ่งมั �นที�จะนําเอาปญัหาของประเทศในดา้นการพฒันาคน และ
นําเอาอุดมการณ์ทางสงัคมมาเป็นเป้าหมายการดาํเนินงานแบบธุรกจิ เพื�อใหบ้รษิทัฯ และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกๆ ฝา่ย 
ตลอดจนสงัคมเตบิโตไปพรอ้มๆ กนัอย่างยั �งยนื โดยยดึถอืเป็นวถิปีฏบิตัมิาโดยตลอดตั /งแต่วนัแรกของการก่อตั /ง
จนถงึปจัจบุนั โดยถ่ายทอดความมุ่งมั �นและภารกจินี/ผ่านวฒันธรรมองคก์ร ผ่านผลงานความพยายามที�จะเป็น 
“บรษิทัตวัอย่างที�ด”ี ในทุกดา้น ผ่านผลงานที�ออกมา และผ่านทศิทางการเตบิโตในดา้นต่างๆ ขององคก์ร 

บรษิทัฯ ยดึมั �นเสมอว่า “ความรบัผดิชอบต่อสงัคม” คอืการที�บรษิทัฯ จะตอ้งมุ่งมั �นในการดาํเนินธุรกจิอย่าง
มจีรยิธรรม สามารถประสบความสาํเรจ็อย่างยั �งยนืควบคู่ไปกบัการจรรโลงสงัคม โดยใหค้วามสาํคญักบัผูม้สีว่นได้
เสยี (Stakeholder) ทุกๆ ฝา่ยอย่างครบถว้น สมดุล 
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การที�จะบรรลุเป้าหมายขา้งตน้นี/ บรษิทัฯ จาํเป็นตอ้งทาํให ้“ความรบัผดิชอบต่อสงัคม” เป็นงานประจาํ เป็น
หน้าที� เป็นความรบัผดิชอบของพนกังานทุกคน และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารก่อตั /งและการดาํเนินธุรกจิปกต ิ
โดยอยูใ่นกระบวนการทาํงานหลกัขององคก์ร จงึไมท่าํใหเ้กดิคา่ใชจ้่ายมากกว่ากระบวนการปกต ิและยงัทาํให้
พนกังานมสีว่นร่วมในการดาํเนินงานดา้น CSR ของบรษิทัฯ อกีดว้ย จงึนบัเป็นความรบัผดิชอบต่อสงัคมภายใน
กระบวนการ (CSR in Process) ซึ�งเป็นการตอกยํ/าปรชัญาแนวทางการบรหิารงานของบรษิทัฯ ที�ผ่านมาทั /งหมด
ว่า “เราไม่ไดท้าํอะไรที�ต่างไปจากการดาํเนินธุรกจิปกต ิเราเพยีงเปลี�ยน วธิคีดิ และดาํเนินธุรกจิปกตนิั /นดว้ย
วธิกีารที�แตกต่างจากเดมิ เท่านั /นเอง” 

 

 
 

ธุรกจิทั /งหมดของบรษิทัฯ  จงึมุง่เน้นการเตบิโตไปในทศิทางเดยีวกบัวตัถุประสงคข์องการก่อตั /ง ไม่ว่าจะ
เป็นการบุกเบกิการผลติหนงัสอื วารสาร และสื�อการเรยีนรูท้ี�เป็นประโยชน์ต่อสงัคมไทย แต่ยงัขาดแคลน การช่วย
รบัจดัจาํหน่ายหนงัสอืใหก้บัสาํนกัพมิพอ์ื�น เพื�อใหห้นงัสอืดีๆ  เหล่านั /นมโีอกาสเผยแพร่มากขึ/น อยู่รอดได ้แขง็แรง
ขึ/น และพรอ้มจะผลติหนงัสอืดีๆ  เพิ�มขึ/น ตลอดจนการเพิ�มจาํนวนรา้นหนงัสอืซเีอด็บุ๊คเซน็เตอรไ์ปยงัชมุชนต่างๆ  
มกีารจดัหนงัสอื และสื�อการเรยีนรูต่้างๆ ที�เหมาะสมกบัคนในชมุชน  มกีารพฒันาระบบการสั �งซื/อและสั �งจอง
หนงัสอืที�สะดวกรวดเรว็ เพื�อใหทุ้กชุมชนสามารถเขา้ถงึหนงัสอืไดง้่ายขึ/น มโีอกาสเรยีนรูอ้ย่างเท่าเทยีมกนัทั �ว
ประเทศ นอกจากนี/บรษิทัฯ ไดจ้ดัตั /ง SE-ED Learning Center เพื�อเผยแพร่ความรู ้และกระตุน้แรงบนัดาลใจใน
การเรยีนรูใ้หก้บัสงัคมไทย ผ่านการจดัค่ายเยาวชนซเีอด็คดิดแีคมป์ กจิกรรมการเรยีนรูส้าํหรบัเยาวชน หลกัสตูร
ฝึกอบรมและสมัมนาสาํหรบับุคคลทั �วไป เพื�อพฒันาศกัยภาพการทาํงานดา้นต่างๆ ใหม้ปีระสทิธภิาพเพิ�มขึ/น 
บรษิทัฯ ยงัมสีว่นสาํคญัในการก่อตั /ง และดาํเนินงาน “โรงเรียนเพลินพฒันา” เพื�อใหเ้ป็นโรงเรยีนตวัอย่างแนว

วิสยัทศัน์ (Vision) 

ภารกิจ (Mission) 

วตัถปุระสงค์ (Objective) 

กระบวนการทางธรุกิจ 
(Business Process) 

การประสบความสาํเรจ็อย่างยั /งยืน  
(Sustainable Accomplishment) 

สงัคม 

ชมุชน 

สิ�งแวดลอ้ม 

บริษทั 

คู่คา้ 
คู่แขง่ขนั 

ลกูคา้ พนกังาน 

ความรบัผิดชอบต่อสงัคมภายในกระบวนการ (CSR in Process) 
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ใหม่ของการพฒันาเยาวชนใหเ้ป็นกาํลงัสาํคญัของประเทศในอนาคต โดยมุ่งเน้นใหเ้ยาวชนไดพ้ฒันาทกัษะความรู ้
(Knowledge Skill) ทกัษะการทาํงาน (Working Skill) และทกัษะชวีติ (Life Skill) ตลอดจนมจีติอาสา และความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม (Social Accountability) อย่างครบถว้น สมดุล 

สาํหรบัชาวซเีอด็ฯ แลว้ เรื�องความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิ�งแวดลอ้ม จงึไมใ่ช่เพยีงกจิกรรมเสรมิ
ขององคก์รดงัที�เหน็ทั �วไป หากแต่เป็นภารกจิหลกัของบรษิทัฯ และเป็นทุกลมหายใจของชาวซเีอด็ ในฐานะนกั
สรา้งสรรค ์นกับุกเบกิ และการเป็นตวัอย่างที�ด ีโดยพนกังานทั /งองคก์รต่างมสีว่นร่วมต่อภารกจินี/ในแต่ละดา้น หรอื
แต่ละโครงการ 

ปจัจบุนัถอืไดว้่าบรษิทัฯ มบีทบาทอย่างมากในการบุกเบกิธุรกจิหนงัสอืทั /งในภาพรวม และดา้นสาระความรู้
ใหข้ยายฐานอย่างรวดเรว็ 

บรษิทัฯ เชื�อมั �นดว้ยว่าการพฒันาองคก์รใหเ้ป็นธุรกจิที�ยั �งยนืไดน้ั /น นอกจากจะตอ้งสรา้งผลตอบแทน และ
การเตบิโตอนัเหมาะสมใหก้บัผูถ้อืหุน้แลว้ บรษิทัฯ ตอ้งพฒันาตนเองใหเ้ป็นบรษิทัตวัอย่างที�ด ี โดยการสรา้งสรรค์
ผลงานที�เป็นประโยชน์ต่อสว่นรวม เป็นที�ยอมรบัในวงกวา้ง พนกังานมคีวามสขุ  รวมทั /งสง่เสรมิและรกัษา
สิ�งแวดลอ้มควบคู่ไปกบัการดาํเนินธุรกจิ จงึจะเป็นการเตบิโตที�ยั �งยนือย่างแทจ้รงิ ดว้ยเหตุนี/บรษิทัฯ จงึดาํเนิน
ธุรกจิอยูบ่นความเชื�อมโยงของการพฒันาธุรกจิอย่างยั �งยนื พรอ้มๆ กบัการสรา้งสงัคมและสิ�งแวดลอ้มใหแ้ขง็แรง 
โดยเชื�อว่า “ยิ/งทาํดี  ยิ/งเติบโต  ยิ/งกาํไร  ยิ/งแขง็แรง  ยิ/งยั /งยนื” 

ทั /งนี/ บรษิทัฯ ไดจ้ดัทาํ “รายงานการพฒันาอย่างสมดุลและยั �งยนื (Sustainability Report)” ตามแนวทาง
การเปิดเผยขอ้มลูเรื�องความรบัผดิชอบต่อสงัคม ตามแบบแสดงรายการเปิดเผยขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) โดย
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื�อเผยแพร่เป็นประจาํทุกปี โดยจดัทาํทั /งในรปูแบบรวมเนื/อหากบัรายงาน
ประจาํปีทั /งภาษาไทยและภาษาองักฤษ และในรปูแบบแยกเล่ม 

แนวคิดในการแสดงความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบริษทัฯ 

บรษิทัฯ มแีนวทางในการดาํเนินกจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมที�ชดัเจน 3 แนวทางดว้ยกนั คอื 

1. กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมโดยทั �วไปของบรษิทัฯ  ตอ้งใหค้วามสาํคญัต่อผูม้สีว่นไดเ้สยี 
(Stakeholders) ทุกฝา่ย อนัไดแ้ก่ ลกูคา้ พนกังาน คู่คา้ (รวมถงึคู่แขง่ขนั) ผูถ้อืหุน้ ชมุชน สงัคม และ
สิ�งแวดลอ้ม อย่างสมดุล โดยจดัลาํดบัความสาํคญัอย่างเหมาะสมเพื�อใหทุ้กฝา่ยไดร้บัความพงึพอใจ
ร่วมกนัสงูสดุ และประสบความสาํเรจ็ร่วมกนัอย่างยั �งยนื 

2. บรษิทัฯ มุ่งเน้นการดาํเนินกจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมภายในกระบวนการปกตขิองบรษิทัฯ 
(CSR in Process) ซึ�งหมายถงึ กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัฯ เป็นสว่นหนึ�งของเนื/อ
งานที�พนกังานทุกคนตอ้งรบัผดิชอบ  เพื�อไม่ใหก้จิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัฯ เป็น
ภาระเพิ�มเตมิจากหน้าที� และความรบัผดิชอบประจาํที�พนกังานไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัฯ  ซึ�งจะทาํ
ให ้“ความรบัผดิชอบต่อสงัคม” ถูกปลกูฝงักลายเป็นพื/นฐานความคดิของพนกังานทุกคน 

3. บรษิทัฯ มุ่งเอาโจทยข์องประเทศในดา้นการศกึษาและการพฒันาศกัยภาพของคนไทย มาเป็นโจทย์
ของบรษิทัฯ ที�ตอ้งพยายามหาทางทาํใหส้าํเรจ็ ประเดน็ที�มุ่งเน้นแกไ้ขปญัหาใหก้บัประเทศ คอื การ
พฒันาขดีความสามารถทางภาษาองักฤษ คณิตศาสตร ์และวทิยาศาสตร ์เพื�อพฒันาเยาวชนไทยใหม้ี
คุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ี�สาํคญัต่อการพฒันาประเทศและการสรา้งสงัคมที�มคีวามยั �งยนื 
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พฒันาการ สู่การก่อตั Wง “มูลนิธิคนไทยเก่งขึWน” 

จากการดาํเนินกจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัฯ นบัจากอดตี จนถงึปจัจุบนั  ทาํใหบ้รษิทัฯ 
เลง็เหน็โอกาสที�จะใชอ้งคค์วามรู ้ศกัยภาพ ทรพัยากร และเครอืขา่ยองคก์รต่างๆ ที�บรษิทัฯ ม ีเพื�อเป็นสว่นหนึ�งใน
การพฒันาประเทศชาต ิใหม้คีวามยั �งยนื สามารถแขง่ขนักบันานาอารยประเทศไดอ้ย่างสรา้งสรรค ์

แต่เพื�อใหก้ารดาํเนินกจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัฯ มคีวามคล่องตวัเพิ�มขึ/น สามารถ
แสวงหาความร่วมมอืกบัองคก์ร และบุคคลทั �วไป ตลอดจนขยายขอบเขตใหก้วา้งขวาง และครอบคลุมในระดบัชาต ิ

บรษิทัฯ จงึตดัสนิใจก่อตั /ง “มลูนิธคินไทยเก่งขึ/น” ในปี พ.ศ. 2554  เพื�อให ้การขยายบทบาทความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมเหน็ผลการเปลี �ยนแปลงอย่างเป็นรปูธรรมในวงกวา้ง อนันบัเป็นภารกจิสาํคญัทางยทุธศาสตรท์ี�
บรษิทัฯ จะตอ้งทุ่มสรรพกาํลงัทั /งหมดเพื�อใหป้ระสบความสาํเรจ็ใหจ้งได ้

มูลนิธิคนไทยเก่งขึWน  จะเน้นการมบีทบาทสนบัสนุน และพฒันาขดีความสามารถของคนไทยในดา้น
ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร ์วทิยาศาสตร ์และบ่มเพาะคุณลกัษณะอนัพงึประสงคใ์นตวัเยาวชนไทย ผ่านโครงการ
ย่อยต่างๆ ซึ�งเป็นโครงการนําร่อง หรอืโครงการที�ชว่ยสรา้งโอกาสใหก้บัเยาวชนไทยที�ขาดแคลน หรอืโครงการที�
ดาํเนินไปไดด้ว้ยตนเองในระยะยาว โดยอาศยัเงนิสนบัสนุนหลกัจาก “โครงการเงนิทอนเพื �อน้อง”  ซึ�งเป็นเงนิ
บรจิาคของลกูคา้ของรา้นหนงัสอืซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์และประชาชนคนไทยทุกคน ที�ช่วยกนับรจิาคเงนิตามกาํลงัที�ม ี
เพื�อระดมทุนมาใชใ้นโครงการพฒันาศกัยภาพ ความสามารถ และคุณค่าของคนไทย 

ในปี พ.ศ. 2554 มลูนิธคินไทยเก่งขึ/น ไดเ้ริ�มวางแผนเพื�อผลกัดนัแนวคดิ “โครงการคนืคุณค่าความเป็นคน”  
ซึ�งเป็นอกีหนึ�งแนวคดิสาํคญัของมลูนิธคินไทยเก่งขึ/น ในการใหโ้อกาสกบัคนที�ดอ้ยโอกาสในสงัคมไทย คนยากไร ้
และผูท้ี�หมดทางออกในชวีติ โดยเปิดโอกาสใหเ้ขาไดใ้ชค้วามรู ้ความสามารถในวชิาชพีเพื�อสรา้งผลผลติ และ
รายไดใ้นการเลี/ยงตนเอง และครอบครวัโดยสจุรติ   ทั /งนี/ตอ้งเป็นโครงการที�สามารถยนือยู่ไดด้ว้ยตนเอง และ
ขยายบทบาทไดอ้ย่างต่อเนื�อง 

10.3 กิจกรรมเพื/อประโยชน์ต่อสงัคมและสิ/งแวดล้อม 

บริษทั ซีเอด็ยูเคชั /น จาํกดั (มหาชน) 

• โครงการหนังสือเพื/อน้อง โดย บริษทั ซีเอด็ยูเคชั /น จาํกดั (มหาชน) : เป็นโครงการที�มุ่งเน้นใหเ้ดก็ๆ 
และชุมชนในสงัคมไทยที�ดอ้ยโอกาสสามารถเขา้ถงึแหล่งความรูไ้ดง้่ายขึ/น ผ่านกจิกรรมการบรจิาค
หนงัสอืและสื�อการเรยีนรูใ้หก้บัหอ้งสมุดของโรงเรยีนที�ขาดแคลน เพื�อเพิ�มโอกาสการอ่านใหก้บัเดก็
นกัเรยีน  “โครงการหนงัสอืเพื�อน้อง” ไดด้าํเนินการสง่มอบหนงัสอืและสื�อความรูอ้ย่างต่อเนื�องมาตลอด
ระยะเวลา 11 ปีที�ผ่านมา จนถงึสิ/นปี 2559 บรษิทัฯ บรจิาคหนงัสอืใหแ้ก่หอ้งสมุดโรงเรยีนต่างๆ ทั �วทุก
ภูมภิาคของประเทศ ไปแลว้ 4,218 โรงเรยีน เป็นหนงัสอืจาํนวน  2 ลา้นเล่ม คดิเป็นมลูค่าราคาปก 316 
ลา้นบาท  โดยในปี 2559 ไดบ้รจิาคหนงัสอืแก่สถาบนัการศกึษาต่างๆ ทั �วประเทศจาํนวน 360 แห่ง เป็น
หนงัสอืจาํนวน 121,522 เล่ม คดิเป็นมลูค่าราคาปกรวมกว่า 14.5 ลา้นบาท 
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โครงการปรบัปรงุห้องสมุดให้กบัโรงเรียนที/ขาดแคลน โดย บริษทั ซีเอด็ยูเคชั /น จาํกดั (มหาชน)  
เป็นโครงการที�บรษิทัฯ ไดร่้วมบรจิาคชั /นวาง พรอ้มอุปกรณ์การจดัวาง เพื�อสรา้งแหล่งเรยีนรูใ้นโรงเรยีน 
โดยในปี พ.ศ. 2559 บรษิทัฯ ไดด้าํเนินการปรบัปรุงหอ้งสมุดใหก้บัโรงเรยีนต่างๆ ทั �วประเทศ เป็นจาํนวน 
26 แหง่ ไดแ้ก่ ศนูยฝึ์กอบรมตํารวจภธูรภาค 1 จงัหวดัสระบุร ีโรงเรยีนหนองแวงพทิยาคม จงัหวดั
นครราชสมีา โรงเรยีนอมีาดอทีราย จงัหวดัอุทยัธานี  โรงเรยีนละหานวทิยา จงัหวดักาํแพงเพชร  โรงเรยีน
ชุมชนแจนแลนราษฎรบ์าํรุง จงัหวดักาฬสนิธุ ์ ศนูยก์ารเรยีนรูแ้ผนกที� 4 กองคลงัแสง  กรมสรรพาวุธ
ทหารบก จงัหวดัลพบุร ี โรงเรยีนบา้นปา่ขหีนองขุน่ จงัหวดัรอ้ยเอด็ โรงเรยีนบ่อเกลอื จงัหวดัน่าน 
โรงเรยีนบา้นโพนหนิ จงัหวดัรอ้ยเอด็  โรงเรยีนวดับา้นดาบ จงัหวดัลพบุร ี โรงเรยีนบา้นบงึนํ/าใส จงัหวดั
ยะลา  โรงเรยีนบา้นทุ่งลา จงัหวดัยะลา โรงเรยีนบา้นลอืมุ จงัหวดัยะลา  โรงเรยีนอสิลาฮยีะห ์จงัหวดัยะลา 
โรงเรยีนธรรมศาสตร-์จุฬา จงัหวดัราชบุร ี โรงเรยีนมหาราช จงัหวดัราชบุร ี โรงเรยีนบา้นหว้ยยางโทน 
จงัหวดัราชบุร ี โรงเรยีนวดับา้นมา้ จงัหวดัลาํพนู  โรงเรยีนตําบลรมิปิง จงัหวดัลาํพนู  โรงเรยีนศรบีุญยนื-
วงัทอง จงัหวดัลาํพนู  โรงเรยีนบา้นดอนเดื�อ จงัหวดัอุดรธานี  โรงเรยีนหนองสาํโรงวทิยา จงัหวดัอุดรธานี 
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โรงเรยีนวดัลวก จงัหวดัสมทุรปราการ  โรงเรยีนวดักองแกว้  จงัหวดัสมุทรปราการ และโรงเรยีนวดับาง
ขมิ/น จงัหวดัสมุทรปราการ 

 

      

      
 

       
 
 
มลูนิธิคนไทยเก่งขึWน 

• โครงการหนังสือเพื/อน้อง โดยมูลนิธิคนไทยเก่งขึWน: มลูนิธคินไทยเก่งขึ/นร่วมสนบัสนุน สง่เสรมิ 
และพฒันาดา้นการศกึษาตามโครงการหนงัสอืเพื�อน้อง โดย บรษิทั ซเีอด็ยเูคชั �น จาํกดั(มหาชน) ที�ได้
ดาํเนินการบรจิาคหนงัสอืใหก้บัหอ้งสมุดของโรงเรยีนที�ขาดแคลนทั �วประเทศอยา่งต่อเนื�อง โดยมลูนิธิ
คนไทยเก่งขึ/นไดจ้ดัซื/อหนงัสอืและสื�อการศกึษาเพื�อร่วมบรจิาคสมทบใหก้บัโรงเรยีนและหอ้งสมุด
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โรงเรยีนต่างๆ เพื�อเพิ�มโอกาสการอ่านและการพฒันาดา้นการศกึษาของนกัเรยีน ตั /งแต่ปี 2555 จนถงึ
ปี 2559 ไดบ้รจิาคไปแลว้ 2,624 โรงเรยีน เป็นหนงัสอืจาํนวน 388,515 เล่ม คดิเป็นมลูค่าราคาปก 
51.56 ลา้นบาท โดยสาํหรบัปี 2559 ไดบ้รจิาคหนงัสอืใหแ้ก่องคก์ร หน่วยงาน และโรงเรยีนต่างๆ ทั �ว
ประเทศไปแลว้จาํนวน 939 แหง่ จาํนวน 47,984 เล่ม คดิเป็นมลูค่าราคาปกรวมกว่า 5.77 ลา้นบาท 

 

 

 

• โครงการ English Mate เพื/อน้อง โดยมลูนิธิคนไทยเก่งขึWน :  โครงการเพื�อการพฒันาใหน้กัเรยีน
ฟงัและพดูภาษาองักฤษไดด้ขีึ/นภายใน 1 ปี ผ่านการดภูาพยนตรน์อกหอ้งเรยีน โดยใชส้ื�อภาพยนตร์
ควบคู่ไปกบัโปรแกรมโครงการเพื�อการพฒันาใหน้กัเรยีนมธัยมสื�อสารภาษาองักฤษไดด้ขีึ/น เน้นสว่นที�
ขาด คอื ฟงัและพดู โดยไม่ตอ้งใชค้รตู่างชาต ินกัเรยีนในโครงการจะไดด้ภูาพยนตรช์ั /นนําที�ไดร้บัการ
คดัสรรมาแลว้ว่ามเีนื/อหาเหมาะสมกบัเยาวชน สนุกสนาน ชวนตดิตาม และไดแ้รงบนัดาลใจไปพรอ้มๆ 
กนั นอกจากนี/ยงัมรีะดบัความยากง่ายของเนื/อหาเพื�อใหผู้เ้รยีนสามารถเลอืกเรื�องที�เหมาะสมกบัตนเอง
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ได ้โดย ระบบของ English Mate จะกาํหนดใหน้กัเรยีนตอ้งเลอืกดภูาพยนตรอ์ย่างน้อยปีละ 8 เรื�อง 
และจะมแีบบทดสอบเพื�อเกบ็แตม้สะสม อกีทั /งยงัมรีะบบ LMS (Learning Management System) 
สาํหรบัการตดิตามผลการเรยีนรูข้องนกัเรยีนแต่ละคน เพื�อใหค้รแูละผูป้กครองไดเ้หน็พฒันาการของ
นกัเรยีนไปพรอ้มกนัผ่านทางระบบ online  ที�เริ�มดาํเนินการตั /งแต่ปี พ.ศ. 2557 จนถงึ ปี พ.ศ. 2559 
ปจัจบุนัมสีถานศกึษาเขา้ร่วมโครงการทั /งสิ/น 115 แหง่ จาํนวนนกัเรยีน 37,045 คน คดิเป็นมลูคา่รวม 
6.8 ลา้นบาท 
 

 

   

• โครงการจดัพิมพห์นังสือเพื/อพฒันาคณุภาพชีวิตและสรา้งการเรียนรูที้/ย ั /งยืน : นบัแต่เริ�มก่อตั /ง 
มลูนิธคินไทยเก่งขึ/นไดด้าํเนินการจดัซื/อหนงัสอืที�สง่เสรมิความรูแ้ละพจนานุกรม มอบใหก้บันกัเรยีน
และหอ้งสมุดของโรงเรยีนทั �วประเทศอย่างต่อเนื�อง  โดยในปี พ.ศ. 2556 มลูนิธคินไทยเก่งขึ/น ไดร้เิริ�ม
โครงการจดัพมิพห์นงัสอืของมลูนิธฯิ มอบใหแ้ก่นกัเรยีน เพื�อเพิ�มโอกาสการเรยีนรูท้ี�ย ั �งยนืจาก 
“โครงการเงนิทอนเพื�อน้อง โดยมลูนิธคินไทยเก่งขึ/น” โดยเน้นการผลติและจดัหาหนงัสอืเพื�อพฒันา
ศกัยภาพของคนไทยในดา้นต่างๆ เช่น เสรมิทกัษะดา้นภาษาองักฤษ คณิตศาสตร ์และวทิยาศาสตร ์
ตลอดจนความรูร้อบตวัที�จาํเป็น 

ทั /งนี/ ในปี พ.ศ. 2556 ไดจ้ดัพมิพห์นงัสอืขึ/น 12 ปก คอื “Welcome to ASEAN เรยีนรูเ้พื�อนบา้น
อาเซยีน” “กรยิาฮอต วลฮีติ เก่งองักฤษแบบเน้นๆ” และ “หนงัสอืชุด สอนหนูเป็นเดก็ดแีละปลอดภยั”  
โดยสง่มอบใหแ้ก่โรงเรยีน 489 แห่ง เป็นจาํนวน 8,795 เล่ม คดิเป็นมลูค่าราคาปกรวมกว่า 1.3 ลา้น
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บาท และในปี พ.ศ. 2557 ไดจ้ดัพมิพห์นงัสอืเพิ�มอกีจาํนวน 3 ปก คอื “อาเซยีนรอบรูคู้่หเูดก็ประถม” 
“100 สดุยอดนิทานอสีป แสนสนุก 2 ภาษา ไทย-องักฤษ” และ “1,400+ สภุาษติ คาํพงัเพย สาํนวน
ไทย และราชาศพัท ์ฉบบัเดก็ประถม” 
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• โครงการการพฒันาการจดัการการเรียนรู้ เพื/อเพิ/มผลสมัฤทธ̂ิทางการเรียน : เป็นโครงการเพิ�ม
ผลสมัฤทธิ rทางการเรยีนในกลุ่มสาระวชิาหลกัใหส้งูขึ/น โดยการพฒันาความสามารถการใช้
ภาษาองักฤษและการสนบัสนุนสื�อเพื�อการเรยีนรูใ้หก้บัโรงเรยีนที�เขา้ร่วมโครงการ เพื�อฝึกการคน้ควา้
และการคดิวเิคราะห ์ตลอดจนปลกูฝงันิสยัรกัการอ่านและการเรยีนรูต้ลอดชวีติใหแ้ก่เดก็และเยาวชนซึ�ง
เป็นทกัษะที�จาํเป็นอย่างยิ�ง เพื�อใหโ้รงเรยีนมคีวามพรอ้มที�จะเปลี�ยนแปลงกระบวนการการเรยีนการ
สอนภาษาองักฤษ ดว้ยวธิกีารที�ไม่ยดึตดิกบักรอบของหนงัสอืเรยีน 

โดยในปี พ.ศ. 2557 มโีรงเรยีนเขา้ร่วมโครงการจาํนวน 120 โรงเรยีน จาํนวนนกัเรยีน 25,977 คน โดย
ไดส้ง่มอบหนงัสอืและสื�อเพื�อการเรยีนรูจ้าํนวน 60,581 เล่ม คดิเป็นมลูค่าราคาปกรวมทั /งสิ/น 7.93 ลา้น
บาท  

ในปี พ.ศ. 2558 มโีรงเรยีนเขา้ร่วมโครงการจาํนวน 58 โรงเรยีน จาํนวนนกัเรยีน 13,694 คน โดยไดส้ง่
มอบหนงัสอืและสื�อเพื�อการเรยีนรูจ้าํนวน 46,464 เล่ม คดิเป็นมลูค่าราคาปกรวมทั /งสิ/น 7.6 ลา้นบาท  
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และในปี พ.ศ. 2559 มโีรงเรยีนเขา้ร่วมโครงการจาํนวน 235 โรงเรยีน จาํนวนนกัเรยีน 74,030 คน โดย
ไดส้ง่มอบหนงัสอืและสื�อเพื�อการเรยีนรูจ้าํนวน 184,596 เล่ม คดิเป็นมลูค่าราคาปกรวมทั /งสิ/น 42 ลา้น
บาท ดงันี/ 

1. ความร่วมมอืกบัสาํนกังานเขตพื/นที�การศกึษาประถมศกึษานราธวิาส เขต 2 จาํนวน 93 โรงเรยีน 
จาํนวนนกัเรยีน 20,867 คน 

2. ความร่วมมอืกบัสาํนกังานเขตพื/นที�การศกึษาประถมศกึษาเพชรบรูณ์ เขต 2 จาํนวน 60 โรงเรยีน 
จาํนวนนกัเรยีน 9,240 คน 

3. ความร่วมมอืกบักลุ่มกลัยาณมติร จาํนวน 82 โรงเรยีน จาํนวนนกัเรยีน 43,923 คน 

 

    

 

10.4 การป้องกนัการมีส่วนเกี/ยวข้องกบัการคอรร์ปัชั /น 

บรษิทัฯ มคีวามมุ่งมั �นที�จะดาํเนินธุรกจิที�มคีวามโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย ต่อตา้นและไม่สนบัสนุนการ
คอรร์ปัชั �น เพื�อใหก้ารดาํเนินงานของบรษิทัฯ เป็นไปตามหลกับรรษทัภบิาลที�ด ี นอกจากนี/บรษิทัฯ ยงัมนีโยบาย
สนบัสนุนใหพ้นกังาน ดาํรงตนอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย เป็นพลเมอืงที�ดขีองประเทศชาต ิตลอดจนสง่เสรมิใหคู้่
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คา้ของบรษิทัฯ ดาํเนินธุรกจิที�ถกูตอ้งตามกฎหมายดว้ยความโปร่งใส โดยมเีป้าหมายในการสรา้งความร่วมมอืใน
การจรรโลงสงัคมใหเ้จรญิรุดหน้าอย่างยั �งยนื คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดก้าํหนดใหม้นีโยบายการต่อตา้นการทุจรติ
และคอรร์ปัชั �น ดงัที�ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้ย่อย 10.1 นโยบายภาพรวม เรื�องการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั �น โดย
นโยบายการต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชั �นนี/เป็นสว่นหนึ�งของนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ี(Corporate 
Governance Policy) ที�บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญั และกาํหนดใหม้กีารทบทวนเป็นประจาํทุกปี เพื�อใหม้คีวาม
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดแูลกจิการที�ดตีามหลกัมาตรฐานสากล 

• การดาํเนินการในการต่อต้านคอรร์ปัชั /น : บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการดาํเนินนโยบายการ
ต่อตา้นคอรร์ปัชั �น โดยในปี พ.ศ. 2554 บรษิทัฯ ไดล้งนามเขา้ร่วมเพื�อประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วม
ปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจรติ (Collective Action Coalition against Corruption : 
CAC) รวมทั /งไดส้ง่เจา้หน้าที�เขา้ร่วมอบรมเกี�ยวกบัการต่อตา้นทจุรติ เพื�อพฒันาความรูอ้ย่างสมํ�าเสมอ 

รางวลัแห่งการเป็นบริษทัตวัอย่างที/ดี 

บรษิทัฯ มคีวามมุ่งมั �น และมแีรงบนัดาลใจที�ดใีนการดาํรงตนใหเ้ป็นองคก์รที�มสีว่นร่วมในการพฒันา
ทรพัยากรมนุษยข์องประเทศชาตติลอดมา นบัตั /งแต่วนัก่อตั /ง จนถงึปจัจุบนั เพื�อทาํให ้“คนไทยเก่งขึ/น”  โดยที�ผูม้ ี
สว่นไดเ้สยีทุกฝา่ยมคีวามพงึพอใจอย่างสมดุล รางวลัที�บรษิทัฯ ไดร้บั สะทอ้นใหเ้หน็ว่าซเีอด็ใหค้วามสาํคญักบัการ
เป็น “บรษิทัตวัอย่างที�ด”ี มาโดยตลอด สง่ผลใหไ้ดร้บัการยอมรบัจากสาธารณชน ดงันี/ 

o ไดร้บัการประเมนิบรรษทัภบิาล ระดบั “ดเีลศิ” หรอื 5 ดาว ตดิต่อกนั 9 ปีซอ้น (2551 - 2559) 

o ไดร้บัรางวลัการลงทุนในกจิการเพื�อสงัคม (SET Social Enterprise Investment Awards) ซึ�งเป็น
รางวลัที�มอบใหแ้ก่บรษิทัจดทะเบยีนที�ใหก้ารสนบัสนุนกจิการเพื�อสงัคมอย่างโดดเด่น จากงาน SET 
Sustainability Awards 2015 โดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

o ไดร้บัรางวลัเกยีรตยิศแห่งความสาํเรจ็ (SET Award of Honor) ดา้นการรายงานบรรษทัภบิาล ครั /งที� 4 
จากงาน SET Awards 2014 ซึ�งเป็นรางวลัที�ยกย่องเชดิชเูกยีรตคิุณจากการไดร้บัรางวลัดเียี�ยมดา้น
การรายงานบรรษทัภบิาล ตดิต่อกนัเป็นปีที� 6 

o ไดร้บัการประเมนิผล การจดัประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี (AGM) อยู่ในระดบั “5 TIA” ตดิต่อกนั 
7 ปีซอ้น (2552 - 2558) 

o ไดร้บัรางวลั Investors' Choice Award จากการไดร้บัคะแนนการประเมนิคุณภาพการจดัประชมุใหญ่
สามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี เตม็ 100% ต่อเนื�องกนั 6 ปีซอ้น ในชว่งปี 2552 - 2557 

o ไดร้บัประกาศเกยีรตคิุณ “คณะกรรมการแหง่ปี - ดเีด่น” (Board of the Year for Distinctive 
Practices) ประจาํปี พ.ศ. 2553/54 

o ไดร้บัรางวลับรษิทัจดทะเบยีนดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมดเีด่น (Outstanding Corporate Social 
Responsibility Awards) จากงาน SET Awards 2011 

o ไดร้บัรางวลั ถว้ยพระราชทานจากสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีในฐานะบรษิทั
ธุรกจิขนาดใหญ่ ที�น้อมนําเอาหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยุกตใ์ชใ้นการบรหิารธุรกจิ จากการ
ประกวดผลงานตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ครั /งที� 2 พ.ศ. 2553 
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o ไดร้างวลั CSR Awards (บรษิทัจดทะเบยีนดเีด่นดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิ�งแวดลอ้ม) 
ตดิต่อกนั 2 ปีซอ้น (CSR Awards 2010 และ 2009) 

o ไดร้างวลั Top Corporate Governance Report Awards (บรรษทัภบิาลดเีด่น) ตดิต่อกนั 2 ปีซอ้น 
(Top Corporate Governance Report Awards 2010 และ 2009) 

o ไดร้างวลั Best Shareholder Treatment Awards 2008 

o ไดร้บัประกาศเกยีรตคิุณ “คณะกรรมการแหง่ปี - ดเีด่น” (Board of the Year for Distinctive 
Practices) ประจาํปี พ.ศ. 2549/50 

o ไดร้บัรางวลั “รา้นหนงัสอืเครอืขา่ย ยอดเยี�ยม ประจาํปี พ.ศ. 2545 และ 2546” และ รางวลั  
“รา้นหนงัสอืยอดเยี�ยมประจาํทศวรรษ (ปี พ.ศ. 2547)” 
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11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสี�ยง 

คณะกรรมการ และผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื�อง  
โดยมุง่เน้นใหบ้รษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายในที�เพยีงพอและเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ เพื�อ
ประสทิธภิาพสงูสดุในการบรหิารงาน ตลอดจนการดแูลรกัษาทรพัยส์นิ การลดความผดิพลาดที�อาจเกดิขึ<น การ
ป้องกนัความเสยีหายที�เกดิขึ<นกบับรษิทัฯ การจดัการดา้นการเงนิ การบรหิารจดัการความเสี�ยง และการกาํกบัการ
ดแูลการปฏบิตังิาน เพื�อใหเ้กดิความมั �นใจไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ จะสามารถบรรลุ
วตัถุประสงค ์ สามารถสรา้งมลูค่าเพิ�มสงูสดุไดใ้นระยะยาว นอกจากนี<คณะกรรมการบรษิทัฯ และผูบ้รหิารของ
บรษิทัฯ ไดพ้ยายามสง่เสรมิและผลกัดนัใหบ้รษิทัฯ มกีารปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามกฎ ระเบยีบ และขอ้บงัคบัต่างๆ 
ของกฎหมาย เพื�อป้องกนัไมใ่หเ้กดิผลเสยีหายต่อบรษิทัฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดป้ฏบิตัหิน้าที�ตามขอบเขต หน้าที� และความรบัผดิชอบที�ไดร้บัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทัฯ ซึ�งสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  โดยในรอบปีบญัช ี2559 
ไดจ้ดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จาํนวน 6 ครั <ง โดยเป็นการร่วมประชุมกบัผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัช ี
แผนกบญัช ีและแผนกตรวจสอบภายในฯ ซึ�งสามารถสรุปความเหน็เกี�ยวกบัความเพยีงพอของระบบควบคุม
ภายใน ไดด้งันี< 

ด้านที� 1  การควบคมุภายในองคก์ร (Control Environment)   เป้าหมายการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 
กาํหนดขึ<นมาอย่างรอบคอบ ชดัเจน และมคีวามเป็นไปได ้ทั <งนี<บรษิทัฯ มกีารจดัโครงสรา้งองคก์ร ที�เอื<ออาํนวยต่อ
การดาํเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมายที�ตั <งไว ้และมขีอ้กาํหนดและบทลงโทษ หา้มฝา่ยบรหิารและพนกังาน ปฏบิตัติน
ในลกัษณะที�อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักจิการ อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ มนีโยบายและระเบยีบ
วธิปีฏบิตังิานในธุรกรรมดา้นการเงนิ การจดัซื<อและการบรหิาร ทั <งนี<ในการจดัทาํนโยบายและแผนการปฏบิตังิาน
ดงักล่าว จะคาํนึงถงึความเป็นธรรมต่อคู่คา้ เพื�อประโยชน์ของบรษิทัฯ ในระยะยาว 

ด้านที� 2  การประเมินความเสี�ยง (Risk Assessment)  การบรหิารจดัการความเสี�ยงของบรษิทัฯ 
กระทาํโดยการประเมนิความเสี�ยงในการประกอบธุรกจิ ทั <งที�เป็นปจัจยัภายในและปจัจยัภายนอกอย่างสมํ�าเสมอ  
โดยคณะทาํงานซึ�งประกอบดว้ย กรรมการผูจ้ดัการ รองกรรมการผูจ้ดัการ ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการในสายงานที�
เกี�ยวขอ้งกบัแต่ละความเสี�ยง และผูบ้รหิารในแต่ละหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จะวเิคราะหถ์งึสาเหตุที�ทาํใหเ้กดิปจัจยั
ความเสี�ยงต่างๆ และกาํหนดมาตรการบรหิารความเสี�ยง รวมถงึตดิตามการปฏบิตัติามแผนการบรหิารความเสี�ยง 

ด้านที� 3  การควบคมุการปฏิบติังาน (Control Activities)  การปฏบิตังิานของฝา่ยบรหิาร มกีาร
แบ่งแยกหน้าที�ความรบัผดิชอบดา้นการอนุมตั ิและมกีารกาํหนดวงเงนิการอนุมตัทิี�เหมาะสม สาํหรบัผูบ้รหิารใน
แต่ละระดบั การบนัทกึรายการบญัชแีละขอ้มลูสารสนเทศ และการดแูลจดัเกบ็ทรพัยส์นิ ออกจากกนัโดยเดด็ขาด  
ทั <งนี<การอนุมตักิารทาํธุรกรรมใดๆ จะอนุมตัโิดยกรรมการผูม้อีาํนาจ 2 ใน 3 ท่าน 

การอนุมตักิารทาํธุรกรรมของบรษิทัฯ กบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบับุคคล
ดงักล่าว จะคาํนึงถงึประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ และพจิารณาเสมอืนเป็นรายการที�กระทาํกบับคุคลภายนอก 

ด้านที� 4  ระบบสารสนเทศและการสื�อสารขอ้มูล (Information & Communication)  บรษิทัฯ จดัใหม้ี
ขอ้มลูที�สาํคญัต่างๆ อย่างเพยีงพอ เพื�อประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการบรษิทัฯ อย่างไรกต็าม ในกรณีที�มี
การปรบัเปลี�ยนขอ้มลูล่าสดุ อาจทาํใหใ้นบางโอกาสไม่สามารถจดัสง่ขอ้มลูทางการเงนิเพื�อประกอบการพจิารณาใน
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การประชุมใหแ้ก่กรรมการไดพ้รอ้มกบัหนงัสอืนดัประชุม ที�ไดจ้ดัสง่ใหก้รรมการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมโดยเฉลี�ย  
7 วนั 

เอกสารประกอบการบนัทกึบญัชแีละบญัชต่ีางๆ จดัเกบ็ไวอ้ย่างเป็นหมวดหมู่ และจดัขึ<นตามนโยบายบญัชี
ตามหลกัการบญัชทีี�รบัรองทั �วไป และเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกจิ 

ด้านที� 5  ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)  บรษิทัฯ จดัใหม้กีารตดิตามผลการดาํเนินงาน  
โดยเปรยีบเทยีบกบัเป้าหมายการดาํเนินธุรกจิที�ไดต้ั <งไวเ้ป็นรายไตรมาส การตรวจสอบการปฏบิตังิานตามระบบ
การควบคุมภายในมขีึ<นอย่างสมํ�าเสมอ โดยผูต้รวจสอบภายในตอ้งจดัทาํรายงานผลการตรวจสอบ เสนอโดยตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หากมกีารตรวจพบขอ้บกพร่องอนัเป็นสาระสาํคญั จะตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบในระยะเวลาอนัควร  รวมถงึการรายงานความคบืหน้าในการปรบัปรุงขอ้บกพร่องดงักล่าว 

นอกจากนี< คณะกรรมการตรวจสอบ ไดใ้หค้วามเหน็เกี�ยวกบัการประเมนิประสทิธภิาพการควบคุมภายใน
ดา้นบญัชขีองบรษิทัฯ ว่าไมพ่บจุดอ่อนที�เป็นสาระสาํคญัในระบบการควบคุมภายในดา้นบญัช ี
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12.  รายการระหว่างกนั 

รายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย กบับุคคลที�มคีวามเกี�ยวโยงกนัที�มสีาระสาํคญั  มดีงันี2 

หน่วย : พนับาท 

บริษทั / บุคคลที� 
เกี�ยวข้องกนั 

ประเภท
กิจการ 

ลกัษณะ
ความสมัพนัธ ์

รายการที�เกี�ยวโยง 
นโยบายทางด้าน

ราคา 

สาํหรบัปีสิ*นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2559 2558 2557 2559 2558 2557 
บรษิทั เพลนิ
พฒัน์ จาํกดั 

 
 
 
 

สถาบนัการ 
ศกึษาเอกชน 

บรษิทัย่อย ดอกเบี2ยรบัจากเงนิใหกู้ย้มืในรปูตั =ว
สญัญาใชเ้งนิอายุ 1 ปี 

ดอกเบี2ยคดิตาม 
MOR ต่อปีของ

ธนาคารแห่งหนึ�ง 

- - - - - - 

ซื2อสนิคา้ ตามสญัญาที�ตกลง
ร่วมกนั 

- - - 11 - 2,268 

ขายสนิคา้ ราคาตลาด - - - 653 788 663 
ลกูหนี2การคา้ ราคาตลาด - - - - - 66 

บรษิทั เบสแลบ็ 
จาํกดั 

บรษิทัที�
ปรกึษาดา้น
เทคโนโลย ี

บรษิทัย่อย ซื2อสนิคา้ไม่มตีวัตน ตามสญัญาที�ตกลง
ร่วมกนั 

- - - - - 3,840 

ค่าบรกิารจ่าย ตามสญัญาที�ตกลง
ร่วมกนั 

- - - 3,531 3,400 2,268 

ขายสนิคา้ ราคาตลาด - - - 251 135 157 
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หน่วย : พนับาท 

บริษทั / บุคคลที� 
เกี�ยวข้องกนั 

ประเภทกิจการ 
ลกัษณะ

ความสมัพนัธ ์
รายการที�เกี�ยวโยง 

นโยบายทางด้าน
ราคา 

สาํหรบัปีสิ*นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2559 2558 2557 2559 2558 2557 
มลูนิธคินไทยเก่ง
ขึ2น 

มลูนิธ ิ กรรมการบรหิาร
ชุดเดยีวกนั 

ลกูหนี2การคา้ ราคาตลาด 13,440 1,083 787 13,440 1,083 787 
ซื2อสนิคา้ ราคาตลาด -   43   

เจา้หนี2การคา้ ราคาตลาด -   23   
ขายสนิคา้ ราคาตลาด -   28,394   

ผูถ้อืหุน้/กรรมการ
บรษิทัย่อย 

- บุคคลที�เกี�ยวขอ้ง
กนั 

สทิธกิารเช่าที�ดนิ ม ี2 สญัญา จาํนวน 
10 ลา้นบาท ระยะเวลาเชา่ 30 ปี 
พื2นที�ประมาณ 20 ไร่ 

ตามสญัญาที�ตกลง
ร่วมกนั 

5,696 6,032 6,367 - - - 

ค่าเช่าที�ดนิ ม ี2 สญัญา จาํนวน 10 
ลา้นบาท ระยะเวลาเช่า 30 ปี พื2นที�
ประมาณ 20 ไร่ 

ตามสญัญาที�ตกลง
ร่วมกนั 

1,211 1,101 1,101 - - - 

สทิธกิารเช่าที�ดนิตดัจ่ายที�ดนิ 
ม ี2 สญัญา จาํนวน 10 ลา้นบาท 
ระยะเวลาเช่า 30 ปี พื2นที�ประมาณ  
20 ไร่ 

ตามสญัญาที�ตกลง
กนัร่วมกนั 

336 335 335 - - - 

ดอกเบี2ยจ่ายเงนิกูย้มืระยะสั 2น 
และระยะยาว 

รอ้ยละ 5 – 6 ต่อปี 30 30 30 - - - 

บรษิทั เอม็ แอนด ์
อ ีจาํกดั 

สาํนกัพมิพ์
ผูผ้ลติวารสาร

เทคนิคและคู่มอื
วศิวกร 

บรษิทัร่วม เจา้หนี2การคา้ ราคาตลาด - 1,279 1,710 - 1,279 1,710 
ซื2อสทุธ ิ ราคาตลาด - - - - - - 
เงนิปนัผล ตามมตทิี�ประชมุ 

1/2559 
- - - 1,500 2,000 2,000 
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หน่วย : พนับาท 

บริษทั / บุคคลที� 
เกี�ยวข้องกนั 

ประเภท
กิจการ 

ลกัษณะ
ความสมัพนัธ ์

รายการที�เกี�ยวโยง 
นโยบายทางด้าน

ราคา 

สาํหรบัปีสิ*นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2559 2558 2557 2559 2558 2557 

บรษิทั จ ีเอม็ เอม็ 
แกรมมี� จาํกดั 
(มหาชน) และ
บรษิทัที�เกี�ยวขอ้ง
กนั 

สื�อและสิ�งพมิพ ์ บรษิทัที�
เกี�ยวขอ้งกบัผู้

ถอืหุน้ 

เจา้หนี2การคา้ ราคาตลาด 2,210 1,906 1,725 2,210 1,906 1,725 
ซื2อสทุธ ิ ราคาตลาด 578 1,474 725 578 1,47 725 

บรษิทั ซเีนรโิอ 
จาํกดั 

ผลติรายการ
โทรทศัน์ 

บรษิทัที�
เกี�ยวขอ้งกบัผู้

ถอืหุน้ 

เจา้หนี2การคา้ ราคาตลาด 10 10 8 10 10 8 

บรษิทั จ ีเอม็ เอม็ 
ทวี ีจาํกดั 

ผลติรายการ
โทรทศัน์ 

บรษิทัที�
เกี�ยวขอ้งกบัผู้

ถอืหุน้ 

เจา้หนี2การคา้ ราคาตลาด - - 8 - - 8 

 
 

   



บรษิทั ซเีอด็ยเูคชั �น จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2559 (แบบ 56-1)                                                                 ส่วนที� 2  หน้า 146 
 

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการระหว่างกนั  ทางบรษิทัฯ กาํหนดใหร้ายการ
ระหว่างกนัที�มสีาระสาํคญัระหวา่งบรษิทัฯ กบับรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และบรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั รวมถงึบุคคลที�
เกี�ยวโยงกนั  ผ่านที�ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ พจิารณาอนุมตั ิเพื�อดแูลใหร้ายการระหว่างกนัเป็นไปอย่าง
ยุตธิรรม มนีโยบายการกาํหนดราคาที�เหมาะสม ซึ�งสามารถเปรยีบเทยีบไดก้บัรายการที�เกดิขึ2นกบับุคคลภายนอก 
และไมม่กีารถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบรษิทัฯ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และบรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั  รวมถงึบุคคลที�
เกี�ยวโยงกนั 

คณะกรรมการอนุมตัใินหลกัการ ตามคาํแนะนําของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ในการปฏบิตัติามมาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
(ฉบบัที� 4) พ.ศ. 2551 ใหฝ้า่ยจดัการสามารถอนุมตักิารทาํธุรกรรม ระหว่างบรษิทัฯ บรษิทัย่อย กบักรรมการ 
ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลที�มคีวามเกี�ยวขอ้งกบัธุรกรรมนั 2น หากธุรกรรมเหล่านั 2นมขีอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะ
เดยีวกบัที�วญิPชูนจะพงึกระทาํกบัคู่สญัญาทั �วไปในสถานการณ์เดยีวกนั ดว้ยอาํนาจต่อรองทางการคา้ที�ปราศจาก
อทิธพิลในการที�ตนมสีถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลที�มคีวามเกี�ยวขอ้ง ทั 2งนี2คณะกรรมการบรษิทัฯ 
มอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ นําเสนอรายการที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์และรายการที�เกี�ยว
โยงกนัในการทาํธุรกรรมที�มขีนาดเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อไตรมาส เพื�อรายงานต่อที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ  
รบัทราบอย่างสมํ�าเสมอทุกไตรมาส 

นโยบายและแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต บรษิทัฯ อาจมกีารทาํรายการ
ระหว่างกนักบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ และกบัผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ในอนาคต ซึ�งรายการที�เกดิขึ2นจะเป็นในรปูของการทาํ
สญัญาเช่าพื2นที� สญัญาบรกิาร และสญัญาลขิสทิธิ Q ซึ�งเป็นไปเพื�อประโยชน์ทางการคา้ของบรษิทัฯ เท่านั 2น โดย
บรษิทัฯ จะเปิดเผยชนิด และมลูค่าของรายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ กบับุคคลที�อาจมคีวามขดัแยง้ ภายใต้
ประกาศและขอ้บงัคบัของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
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ส่วนที� 3 
ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

13.  ข้อมลูทางการเงินที�สาํคญั 
13.1  สรปุรายงานการสอบบญัชี 

• การตรวจสอบงบการเงินสาํหรบัปีสิ)นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559, 2558 และ 2557 
ผูส้อบบญัชไีดแ้สดงความเหน็แบบไมม่เีงื�อนไขต่องบการเงนิดงักล่าว  ทั 4งนี4ผูส้อบบญัช ีคอื คุณโสภณ 
เพิ�มศริวิลัลภ, คุณรุง้นภา  เลศิสวุรรณกุล, คุณรสพร  เดชอาคม และคุณสมุนา  พนัธพ์งษ์สานนท ์บรษิทั 
สาํนกังาน อวีาย จาํกดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บรษิทั ซเีอด็ยเูคชั �น จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2559 (แบบ 56-1)                                                                 ส่วนที� 3  หน้า 148 
 

13.2  ตารางสรปุงบการเงิน 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

(หน่วย: พนับาท)

2559 2558 2557 2559 2558 2557

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 159,057 131,671 102,630 92,917 86,444 98,480

เงินลงทนุช ั'วคราว 97,806 189,302 326,173 72,806 157,188 265,472

ลูกหนี* การคา้และลูกหนี* อื'น 85,126 70,419 85,400 80,523 66,361 81,658

เงินให้กูย้ ืมระยะสั*นแกบ่ริษทัย่อย -                     -                      -                      3,000 -                     -                   

สินคา้คงเหลือ 403,332 368,513 377,172 397,218 365,867 376,208

สินทรพัย์หมุนเวยีนอื'น 88,734 41,028 34,919 86,590 39,118 34,590

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 834,056 800,933 926,295 733,054 714,977 856,408

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน

เงินฝากธนาคารและเงินลงทนุอื'นที'มีภาระค ํ*าประกนั 13,374 13,355 13,310 13,374 13,355 13,310

เงินลงทนุในบริษทัย่อย -                     -                      -                      70,295 70,305 70,317

เงินลงทนุในบริษทัร่วม 25,950 25,651 25,937 100 100 100

ที'ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,491,005 1,529,225 1,606,148 1,295,530 1,320,763 1,384,494

สิทธิการเชา่ที'ดิน 5,696 6,032 6,367 -                     -                     -                   

สิทธิการเชา่อาคาร 62,084 63,292 74,596 62,084 63,292 74,596

สินทรพัย์ไม่มีตวัตน 5,516 7,158 9,141 5,869 7,533 9,537

คา่ลิขสิทธิ<และคา่แปลหนังสือจ่ายล่วงหน้า 17,179 16,266 18,295 17,179 16,266 18,295

เงินค ํ*าประกนัการเชา่และเงินมดัจํา 100,755 100,358 101,308 100,755 100,358 101,308

สินทรพัย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22,754 19,686 18,312 23,830 20,912 19,612

สินทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื'น 10,506 6,881 2,067 10,402 6,805 2,022

รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 1,754,820 1,787,904 1,875,480 1,599,419 1,619,690 1,693,591

รวมสินทรัพย์ 2,588,876 2,588,837 2,801,775 2,332,473 2,334,667 2,549,999

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ' งของงบการเงินนี*

บริษทั ซีเอ็ดยูเคชั'น จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที' 31 ธันวาคม 2559 2558 และ 2557

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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2559 2558 2557 2559 2558 2557

หน ี6สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน ี6สินหมนุเวียน

เจ้าหนี* การคา้และเจ้าหนี* อื'น 1,023,590 968,861 1,089,275 1,014,577 961,529 1,080,363

เงินกูย้ืมระยะยาวที'ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ' งปี 93,090 87,920 81,430 71,520 71,520 71,520

รายไดร้บัล่วงหน้าที'ถึงกาํหนดรบัรูเ้ป็นรายไดภ้ายในหนึ' งปี 46,367 43,561 42,626 -                     -                     -                   

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 318 236 10,333 -                     -                     10,333

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

   ที'ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ' งปี 8,832 3,630 4,354 8,443 3,630 4,354

หนี* สินหมุนเวยีนอื'น 71,868 25,548 36,111 69,826 23,800 35,053

รวมหน ี6สินหมนุเวียน 1,244,064 1,129,755 1,264,129 1,164,366 1,060,479 1,201,624

หน ี6สินไม่หมนุเวียน

รายไดร้บัล่วงหน้ารอตดับญัช ี- สุทธิจากส่วนที'รอรบัรู้

   เป็นรายไดภ้ายในหนึ' งปี 772 1,932 4,155 -                     -                     -                   

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที'ถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึ' งปี 318,250 411,890 499,810 261,600 333,120 404,640

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน - สุทธิจากส่วน

   ที'ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ' งปี 57,391 43,496 39,253 51,399 39,079 36,188

หนี* สินไม่หมุนเวยีนอื'น 7,438 8,128 8,525 7,438 8,128 8,525

รวมหน ี6สินไม่หมนุเวียน 383,851 465,446 551,743 320,437 380,328 449,353

รวมหน ี6สิน 1,627,914 1,595,202 1,815,873 1,484,803 1,440,807 1,650,977

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ' งของงบการเงินนี*

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ณ วันที' 31 ธันวาคม 2559 2558 และ 2557

บริษทั ซีเอ็ดยูเคชั'น จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
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(หน่วย: พนับาท)

2559 2558 2557 2559 2558 2557

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น

   ทนุจดทะเบยีน

      หุ้นสามญั 391,944,529 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 1 บาท 391,945 391,945 391,945 391,945 391,945 391,945

   ทนุที'ออกและชาํระแลว้

      หุ้นสามญั 391,944,418 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 1 บาท 391,944 391,944 391,944 391,944 391,944 391,944

ส่วนเกนิมูลคา่หุ้นสามญั 149,421 149,421 149,421 149,421 149,421 149,421

กาํไรสะสม

   จัดสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 39,194 39,194 39,194 39,194 39,194 39,194

   ยงัไม่ไดจ้ัดสรร 175,114 211,567 210,281 143,938 187,766 194,034

องคป์ระกอบอื'นของส่วนของผูถื้อหุ้น 127,532 130,330 129,485 123,172 125,535 124,429

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 883,206 922,457 920,325 847,670 893,860 899,022

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที'ไม่มีอาํนาจควบคมุของบริษทัย่อย 77,756 71,178 65,577 -                     -                     -                   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 960,962 993,636 985,902 847,670 893,860 899,022

รวมหน ี6สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,588,876 2,588,837 2,801,775 2,332,473 2,334,667 2,549,999

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ' งของงบการเงินนี*

บริษทั ซีเอ็ดยูเคชั'น จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ณ วันที' 31 ธันวาคม 2559 2558 และ 2557
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2559 2558 2557 2559 2558 2557
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 4,078,112 4,343,306 4,768,676 4,075,360 4,340,601 4,765,634

รายไดค้า่ธรรมเนียมการศึกษา 164,584 153,232 143,977 -                    -                    -                      

รายไดด้อกเบี*ยและเงินปันผล 1,250 914 1,221 2,425 2,806 3,140

รายไดอื้'น 43,603 45,118 51,063 36,385 36,725 40,963

รวมรายได้ 4,287,549 4,542,570 4,964,937 4,114,171 4,380,133 4,809,737

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทนุขาย 2,702,466 2,838,915 3,124,199 2,699,731 2,835,086 3,120,202

ตน้ทนุคา่ธรรมเนียมการศึกษา 124,619 115,952 111,325 -                    -                    -                      

คา่ใชจ่้ายในการขาย 939,202 985,253 1,028,406 939,142 985,253 1,028,406

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 477,829 482,683 570,823 449,833 457,688 542,485

รวมค่าใช้จ่าย 4,244,116 4,422,802 4,834,753 4,088,707 4,278,026 4,691,093

กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 43,433 119,768 130,183 25,464 102,107 118,645

ส่วนแบง่กาํไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 1,799 1,714 2,252 -                    -                    -                      

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 45,231 121,482 132,436 25,464 102,107 118,645

คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (23,773) (28,344) (19,003) (18,339) (22,208) (12,335)

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 21,458 93,139 113,433 7,126 79,899 106,310

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (2,110) (16,627) (22,536) (2,088) (16,349) (22,530)

กาํไรสําหรับปี 19,348 76,512 90,897 5,038 63,550 83,779

การแบ่งปันกาํไร
ส่วนที'เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 12,365 70,876 86,400 5,038 63,550 83,779

ส่วนที'เป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียที'ไม่มีอาํนาจควบคมุของบริษทัย่อย 6,983 5,636 4,497
19,348 76,512 90,897

กาํไรต่อหุ้น
กาํไรตอ่หุ้นข ั*นพื*นฐาน
   กาํไรส่วนที'เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.03                  0.18                  0.22                  0.01                  0.16                  0.21                    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษทั ซีเอ ็ดยูเคชั'น จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุน

สําหรับปีสิ6นสุดวันที' 31 ธันวาคม 2559 2558 และ 2557
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2559 2558 2557 2559 2558 2557

กาํไรสําหรับปี 19,348 76,512 90,897 5,038 63,550 83,779

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื'น:

รายการที�จะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไร (ขาดทนุ) จากการวดัมูลคา่เงินลงทนุในหลกัทรพัย์

   เผื'อขาย (3,075) 1,703 1,439 (2,620) 1,716 971

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 615 (341) (1,506) 524 (343) (194)

รายการที'จะถูกบนัทกึในส่วนของกาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (2,460) 1,363 (67) (2,096) 1,373 777

รายการที�จะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

   ประกนัภยั (2,862) 329 (6,220) (2,432) 386 (6,712)

หัก: ผลกระทบภาษีเงินได้ 332 77 1,342 332 77 1,342

รายการที'จะไม่ถูกบนัทกึในส่วนของกาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (2,529) 406 (4,878) (2,100) 463 (5,369)

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื'นสําหรับปี (4,989) 1,769 (4,944) (4,196) 1,836 (4,592)

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 14,359 78,281 85,952 842 65,385 79,187

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

ส่วนที'เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 7,781 72,679 81,014 842 65,385 79,187

ส่วนที'เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที'ไม่มีอาํนาจ

   ควบคมุของบริษทัย่อย 6,578 5,601 4,938

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 14,359 78,281 85,952

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษทั ซีเอ็ดยูเคชั'น จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับปีสิ6นสุดวันที' 31 ธันวาคม 2559
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สว่นของผูม้ี

สว่นเกนิ (ตํ'ากวา่) สว่นไดเ้สียที'

ทุนจากการวดั สว่นเกนิทุน รวม รวม ไมม่อีาํนาจ รวม

ทุนเรือนหุ้น สว่นเกนิมลูคา่ มลูคา่เงินลงทุนใน จากการตีราคา องค์ประกอบอื'น สว่นของผูถ้ือหุ้น ควบคมุ สว่นของ

ที'ออกและชาํระแลว้ หุ้นสามญั จดัสรรแลว้ ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร หลกัทรัพย์เผื'อขาย สินทรัพย์ ของสว่นของผูถ้ือหุ้น ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที' 1 มกราคม 2557 391,944 149,421 39,194 198,971 0 130,331 130,331 909,861 60,639 970,500

กาํไรสําหรับปี (ปรับปรุงใหม)่ -                                  -                                  -                              86,400 -                                  -                                   -                                   86,400 4,497 90,897

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื'นสําหรับปี (ปรับปรุงใหม)่ -                                  -                                  -                              (5,129) 961 (1,218) (258) (5,386) 442 (4,944)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                                  -                                  -                              81,272 961 (1,218) (258) 81,014 4,938 85,952

เงินปันผลจา่ย -                                  -                                  -                              (70,550) -                                  -                                   -                                   (70,550) -                                   (70,550)

โอนสว่นเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ไปกาํไรสะสม -                                  -                                  -                              588 -                                  (588) (588) -                                   -                                   -                                

ยอดคงเหลือ ณ วันที' 31 ธันวาคม 2557 391,944 149,421 39,194 210,281 961 128,524 129,485 920,325 65,577 985,902

ยอดคงเหลือ ณ วันที' 1 มกราคม 2558 391,944 149,421 39,194 210,281 961 128,524 129,485 920,325 65,577 985,902

กาํไรสําหรับปี -                                  -                                  -                              70,876 -                                  -                                   -                                   70,876 5,636 76,512

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื'นสําหรับปี -                                  -                                  -                              435 1,368 -                                   1,368 1,803 (34) 1,769

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                                  -                                  -                              71,312 1,368 -                                   1,368 72,679 5,601 78,281

เงินปันผลจา่ย -                                  -                                  -                              (70,548) -                                  -                                   -                                   (70,548) -                                   (70,548)

โอนสว่นเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ไปกาํไรสะสม -                                  -                                  -                              523 -                                  (523) (523) -                                   -                                   -                                

ยอดคงเหลือ ณ วันที' 31 ธันวาคม 2558 391,944 149,421 39,194 211,567 2,329 128,002 130,330 922,457 71,178 993,636

ยอดคงเหลือ ณ วันที' 1 มกราคม 2559 391,944 149,421 39,194 211,567 2,329 128,002 130,330 922,457 71,178 993,636

กาํไรสําหรับปี -                                  -                                  -                              12,365 -                                  -                                   -                                   12,365 6,983 19,348

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื'นสําหรับปี -                                  -                                  -                              (2,310) (2,274) -                                   (2,274) (4,585) (405) (4,989)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                                  -                                  -                              10,055 (2,274) -                                   (2,274) 7,781 6,578 14,359

เงินปันผลจา่ย -                                  -                                  -                              (47,033) -                                  -                                   -                                   (47,033) -                                   (47,033)

โอนสว่นเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ไปกาํไรสะสม -                                  -                                  -                              524 -                                  (524) (524) -                                   -                                   -                                

ยอดคงเหลือ ณ วันที' 31 ธันวาคม 2559 391,944 149,421 39,194 175,114 55 127,477 127,532 883,206 77,756 960,962

-                                 -                                 -                             -                                   -                                  -                                  -                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ' งของงบการเงินนี*

งบแสดงการเปลี'ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษทั ซีเอ็ดยูเคชั'น จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม

สว่นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ

องค์ประกอบอื'นของสว่นของผูถ้ือหุ้น

กาํไรสะสม

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื'น

สําหรับปีสิ6นสุดวันที' 31 ธันวาคม 2559 2558 และ 2557
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สว่นเกนิ (ตํ'ากวา่) ทุน

จากการวดั สว่นเกนิทุน รวม รวม

ทุนเรือนหุ้น สว่นเกนิมลูคา่ มลูคา่เงินลงทุนใน จากการตีราคา องค์ประกอบอื'น สว่นของ

ที'ออกและชาํระแลว้ หุ้นสามญั จดัสรรแลว้ ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร หลกัทรัพย์เผื'อขาย สินทรัพย์ ของสว่นของผูถ้ือหุ้น ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที' 1 มกราคม 2557 391,944 149,421 39,194 185,907                    - 123,918 123,918 890,385

กาํไรสําหรับปี (ปรับปรุงใหม)่ -                                 -                                 -                                 83,779 -                                 -                                 -                                 83,779

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื'นสําหรับปี (ปรับปรุงใหม)่ -                                 -                                 -                                 (5,369) 777 -                                 777 (4,592)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 0 -                                 -                                 78,410 777 -                                 777 79,187

เงินปันผลจา่ย -                                 -                                 -                                 (70,550) -                                 -                                 -                                 (70,550)

โอนสว่นเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ไปกาํไรสะสม -                                 -                                 -                                 266 -                                 (266) (266)                             '-

ยอดคงเหลือ ณ วันที' 31 ธันวาคม 2557 391,944 149,421 39,194 194,034 777 123,651 124,429 899,022

ยอดคงเหลือ ณ วันที' 1 มกราคม 2558 391,944 149,421 39,194 194,034 777 123,651 124,429 899,022

กาํไรสําหรับปี -                                 -                                 -                                 63,550 -                                 -                                 -                                 63,550

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื'นสําหรับปี -                                 -                                 -                                 463 1,373 -                                 1,373 1,836

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                                 -                                 -                                 64,013 1,373 -                                 1,373 65,385

เงินปันผลจา่ย -                                 -                                 -                                 (70,548) -                                 -                                 -                                 (70,548)

โอนสว่นเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ไปกาํไรสะสม -                                 -                                 -                                 266 -                                 (266) (266)                             '-

ยอดคงเหลือ ณ วันที' 31 ธันวาคม 2558 391,944 149,421 39,194 187,766 2,150 123,385 125,535 893,860

ยอดคงเหลือ ณ วันที' 1 มกราคม 2559 391,944 149,421 39,194 187,766 2,150 123,385 125,535 893,860

กาํไรสําหรับปี -                                 -                                 -                                 5,038 -                                 -                                 -                                 5,038

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื'นสําหรับปี -                                 -                                 -                                 (2,100) (2,096) -                                 (2,096) (4,196)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                                 -                                 -                                 2,938 (2,096) -                                 (2,096) 842

เงินปันผลจา่ย -                                 -                                 -                                 (47,033) -                                 -                                 -                                 (47,033)

โอนสว่นเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ไปกาํไรสะสม -                                 -                                 -                                 267 -                                 (267) (267)                            '-

ยอดคงเหลือ ณ วันที' 31 ธันวาคม 2559 391,944 149,421 39,194 143,938 55 123,118 123,172 847,670

-                                -                                -                                -                                -                                -                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ' งของงบการเงินนี*

งบการเงินเฉพาะกิจการ

องค์ประกอบอื'นของสว่นของผูถ้ือหุ้น

กาํไรสะสม

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื'น

บริษทั ซีเอ็ดยูเคชั'น จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี'ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสิ6นสุดวันที' 31 ธันวาคม 2559 2558 และ 2557
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(หน่วย: พนับาท)

2559 2558 2557 2559 2558 2557

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนนิงาน

กาํไรกอ่นภาษี 21,458 93,139 113,433 7,126 79,899 106,310

รายการปรบักระทบยอดกาํไรกอ่นภาษี

   เป็นเงินสดรบั (จ่าย) จากกจิกรรมดําเนินงาน

   คา่เสื'อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 120,694 124,173 129,782 102,975 106,560 111,677

   คา่เผื'อหนี* สงสยัจะสูญและประมาณการรบัคนืสินคา้

      (โอนกลบัรายการ) (4,230) 3,114 (2,473) (4,309) 2,851 (1,307)

   รายการปรบัปรุงจากการกระทบยอดบญัชลูีกหนี* (105) (6) (201) (105) (6) (201)

   คา่เผื'อการดอ้ยคา่ของสินทรพัย์ (โอนกลบัรายการ) (1,235) (719) 2,427 (1,235) (719) 2,427

   คา่ใชจ่้ายจากสินคา้สูญหาย 11,088 8,853 12,236 11,088 8,853 12,236

   คา่ใชจ่้ายจากสาํรองสินคา้สูญหาย เสื'อมสภาพและ

      เคลื'อนไหวชา้ 2,343 2,971 26,236 2,343 2,971 26,236

   ส่วนแบง่กาํไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม (1,799) (1,714) (2,252) -                       -                       -                    

   กาํไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุช ั'วคราว (4,640) (3,047) (1,482) (4,230) (2,122) (1,248)

   คา่ใชจ่้ายจากการบริจาคสินคา้และอุปกรณ์ 8,805 6,096 5,137 8,805 6,096 5,137

   ขาดทนุจากการทาํลายสินคา้ 10,024 2,363 5,571 10,024 2,363 5,571

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 19,707 8,462 6,064 18,173 6,862 4,692

   ขาดทนุจากการจําหน่ายและตดัจําหน่ายอุปกรณ์ 4,273 2,657 9,543 4,052 2,655 9,606

   ขาดทนุจากการดอ้ยคา่เงินลงทนุ -                       -                       -                       11 12 165

   สิทธิการเชา่ที'ดินและอาคารตดัจ่าย 11,563 11,639 13,148 11,227 11,304 12,813

   รายการปรบัปรุงบญัชเีจ้าหนี* คปูองที'ไม่ใชสิ้ทธิ< -                       (7,742) (5,513) -                       (7,742) (5,513)

   รายการปรบัปรุงบญัชเีจ้าหนี* คา้งนาน (3,573) -                       -                      (3,573) -                       -                   

   ดอกเบี*ยจ่าย 23,773 28,344 18,973 18,339 22,208 12,335

   รายไดด้อกเบี*ย (1,250) (914) (1,221) (925) (806) (1,140)

   รายไดเ้งินปันผล -                       -                       -                       (1,500) (2,000) (2,000)

กาํไรจากการดําเนินงานกอ่นการเปลี'ยนแปลงในสินทรพัย์

   และหนี* สินดําเนินงาน 216,896 277,670 329,407 178,284 239,240 297,795

บริษทั ซีเอ็ดยูเคชั'น จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ6นสุดวันที' 31 ธันวาคม 2559 2558 และ 2557

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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(หน่วย: พนับาท)

2559 2558 2557 2559 2558 2557

สินทรพัย์ดําเนินงาน (เพิ'มขึ*น) ลดลง

   ลูกหนี* การคา้และลูกหนี* อื'น (10,372) 8,764 19,366 (9,748) 9,344 18,824

   สินคา้คงเหลือ (67,079) (11,624) (52,666) (63,610) (9,943) (55,003)

   คา่ใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า (1,268) (988) 2,668 (1,106) 555 1,361

   เงินจ่ายล่วงหน้าคา่หนังสือ (37,400) -                       -                       (37,400) -                       -                   

   ลูกหนี* เงินชดเชยคา่เสียหายจากการเคลมประกนั -                       3,108 57 -                       3,108 57

   สินทรพัย์หมุนเวยีนอื'น (8,996) 1,027 2,398 (8,920) 978 4,968

   คา่ลิขสิทธิ<และคา่แปลจ่ายล่วงหน้า (913) 2,029 4,858 (913) 2,029 4,858

   เงินค ํ* าประกนัการเชา่และเงินมดัจํา (397) 950 6,868 (397) 950 6,868

   สินทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื'น (3,624) 1,126 (1,736) (3,597) 1,157 (1,736)

หนี* สินดําเนินงานเพิ'มขึ*น (ลดลง)

   เจ้าหนี* การคา้และเจ้าหนี* อื'น 50,599 (109,892) (182,377) 48,807 (108,166) (185,491)

   รายไดร้บัล่วงหน้ารอตดับญัชี 1,646 (1,289) (2,025) -                       -                       -                    

   เงินรบัล่วงหน้าคา่หนังสือ 44,226 (81) -                       44,226 (81) -                    

   หนี* สินหมุนเวยีนอื'น 5,668 (2,740) (15,975) 5,373 (3,430) (15,894)

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวให้พนักงาน (3,472) (4,615) (14,589) (3,472) (4,309) (14,589)

   หนี* สินไม่หมุนเวยีนอื'น (691) (397) (116) (691) (397) (100)

เงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน 184,821 163,047 96,137 146,836 131,035 61,918

   จ่ายดอกเบี*ย (23,795) (28,371) (18,918) (18,360) (22,235) (12,281)

   จ่ายภาษีเงินได้ (4,150) (34,469) (23,288) (4,150) (34,356) (23,270)

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมดําเนนิงาน 156,877 100,207 53,932 124,326 74,443 26,367

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินลงทนุช ั'วคราว (เพิ'มขึ*น) ลดลง 93,061 141,622 (301,252) 85,993 112,122 (241,252)

เงินให้กูย้ืมระยะสั*นแกบ่ริษทัย่อย(เพิ'มขึ*น) -                      -                      -                      (3,000) -                      -                   

เงินปันผลรบัจากบริษทัร่วม 1,500 2,000 2,000 -                      -                      -                   

ดอกเบี*ยรบั 1,208 875 1,323 879 854 1,242

เงินปันผลรบั -                      -                      -                      1,500 2,000 2,000

เงินฝากธนาคารและเงินลงทนุอื'นที'มีภาระค ํ*าประกนั(เพิ'มขึ*น)ลดลง (20) (44) 1,272 (20) (44) 1,272

เงินสดจ่ายกอ่สรา้งอาคารและซื*ออุปกรณ์ (81,275) (63,810) (126,977) (76,175) (59,507) (120,726)

เงินสดรบัจากการจําหน่ายอุปกรณ์ 1,723 215 1,241 1,710 208 1,178

เงินสดจ่ายซื*อสินทรพัย์ไม่มีตวัตน (166) (45) (3,317) (166) (45) (3,853)

สิทธิการเชา่อาคารเพิ'มขึ*น (10,020) -                      -                      (10,020) -                      -                   

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกจิกรรมลงทุน 6,011 80,812 (425,711) 700 55,588 (360,138)

บริษทั ซีเอ็ดยูเคชั'น จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ6นสุดวันที' 31 ธันวาคม 2559 2558 และ 2557

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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(หน่วย: พนับาท)

2559 2558 2557 2559 2558 2557

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายชาํระคนืเงินกูย้ืมระยะสั*นจากสถาบนัการเงิน (100,000) -                      (100,000) (100,000) -                      (100,000)

เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะยาว -                      -                      529,500 -                      -                      500,000

เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสั*น 100,000 -                      -                      100,000 -                      -                   

เงินสดจ่ายชาํระคนืเงินกูย้ืมระยะยาว (88,470) (81,430) (44,740) (71,520) (71,520) (23,840)

จ่ายเงินปันผล (47,033) (70,548) (70,550) (47,033) (70,548) (70,550)

เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ในกจิกรรมจัดหาเงิน (135,503) (151,978) 314,210 (118,553) (142,068) 305,610

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ'มขึ6น (ลดลง) สุทธิ 27,386 29,041 (57,569) 6,474 (12,036) (28,161)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 131,671 102,630 160,199 86,444 98,480 126,641

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 159,057 131,671 102,630 92,917 86,444 98,480

ข้อมลูกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ'มเติม

รายการที'มิใชเ่งินสด

   รบัรูร้ายการกาํไร (ขาดทนุ) ที'ยงัไม่เกดิขึ*นจากการปรบัมูลคา่

      เงินลงทนุในหลกัทรพัย์เผื'อขายในส่วนของผูถื้อหุ้น (3,075) 1,703 1,439 (2,620) 1,716 971

   ซื*อสินทรพัย์ถาวรโดยยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 4,151 10,494 7,169 4,263 10,641 7,174

   กาํไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกั

      คณิตศาสตร์ประกนัภยั (2,862) 329 (6,220) (2,432) 386 (6,712)

   โอนงานระหวา่งกอ่สรา้งเป็นเงินจ่ายล่วงหน้า

      สิทธิการเชา่อาคาร -                      5,940 -                      -                      5,940 -                   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษทั ซีเอ็ดยูเคชั'น จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ6นสุดวันที' 31 ธันวาคม 2559 2558 และ 2557
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13.3  อตัราส่วนทางการเงิน 

 
ROE เท่ากบั 1.37% ลดลง 
6.32% และ ROA เท่ากบั 
1.75% ลดลง 2.76% 
 

อตัราส่วนหนี" สินต่อส่วน
ของผูถื้อหุ้น เท่ากบั 1.69 
เท่า เพิ -มขึ"น 0.08 เท่า 
 
อตัราส่วนความสามารถ
ชาํระดอกเบี"ย เท่ากบั
10.29  เท่า ลดลง 1.71 
เท่า 

 
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE)  เท่ากบั 1.37% ลดลง 6.32% และอตัราผลตอบแทน
จากสนิทรพัย ์(ROA) เท่ากบั 1.75% ลดลง 2.76% ตามผลการดาํเนินงานของธุรกจิคา้
ปลกีที�ลดลง 
 
อตัราสว่นหนี4สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ ที�เพิ�มขึ4น 0.08 จากหนี4สนิหมุนเวยีนที�เพิ�มขึ4นจาก
เงนิรบัจองค่าสนิคา้ 
 
 
 

อตัราสว่นความสามารถชาํระดอกเบี4ย ลดลง 1.71เท่า จากผลการดาํเนินงานที�ลดลง 

 

ตาราง 4 : อตัราส่วนทางการเงินสาํหรบัปี 2559, 2558 และ 2557 

                   

             งบการเงินรวม 

อตัราส่วนทางการเงิน   
2559 2558 

 
2557 

(ปรบัปรงุใหม่) 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ ROE % 1.37 7.69 9.44 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ROA % 1.75 4.51 4.90 

อตัราสว่นหนี4สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่า 1.69 1.61 1.84 

อตัราสว่นความสามารถชาํระดอกเบี4ย เท่า 10.29 12.00 19.60 
 

 
หมายเหตุ :     
   -   ROE (Return on Equity) = กาํไรสทุธ ิ(เฉพาะสว่นของบรษิทัใหญ่) หาร สว่นของผูถ้อืหุน้ (เฉลี�ย) เฉพาะสว่นของ

บรษิทัใหญ่ 
   -   ROA (Return on Assets) = กาํไรก่อนค่าใชจ้า่ยทางการเงนิและค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้หาร สนิทรพัยร์วม (เฉลี�ย) 
   -   อตัราสว่นหนี4สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ = หนี4สนิรวม หาร สว่นของผูถ้อืหุน้ (รวมสว่นของผูถ้อืหุน้สว่นน้อย) 
   -   อตัราสว่นความสามารถชาํระดอกเบี4ย Debt service Coverage Ration = เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมดาํเนินงาน +

ดอกเบี4ยจ่าย + ค่าใชจ้่าย ภาษเีงนิได ้หาร ดอกเบี4ยจ่ายจากการดาํเนินงานและลงทุน  
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14.  การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 

ภาพรวมธรุกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซีเอด็ มีกาํไรสาํหรบั  

ปี 2559 เท่ากบั 12.37  

ล้านบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในปี 2559 บรษิทัฯ ยงัคงไดร้บัผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิที�ชะลอตวัลงอย่างต่อเนื�องจาก

กาํลงัซื5อสทุธทิี�ลดลง ประชาชนมหีนี5ภาคครวัเรอืนที�เพิ�มขึ5น ทาํใหย้อดขายของบรษิทัฯ 

ลดลงในทุกภูมภิาคอย่างต่อเนื�อง ซึ�งเป็นไปตามสภาพการลดลงของธุรกจิคา้ปลกีทั �วไป 

เพื�อแกไ้ขปญัหาสถานการณ์ดงักล่าวบรษิทัฯ จงึปรบัปรุงประสทิธภิาพการทาํกาํไรของสาขา 

โดยมกีารปรบัสว่นผสมสนิคา้ในสาขาใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายเพิ�มขึ5น มกีารสง่เสรมิ

การขายมากขึ5น ขณะเดยีวกนับรษิทัฯ พยายามลดค่าใชจ้่ายลงอย่างต่อเนื�อง  รวมถงึการปิด

สาขาขนาดเลก็ที�ไม่สามารถทาํกาํไรไดใ้นปี  2559 จาํนวน 17 สาขา และยกเลกิสญัญาเชา่

สาํนกังานเพื�อลดพื5นที�ลง 25% จากปีก่อน 

สาํหรบั ปี 2559 บรษิทัฯ เปิดสาขารา้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์จาํนวน 20 สาขา โดยบรษิทัฯ มี

สาขาที�ยงัเปิดดาํเนินการอยู่ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ทั 5งสิ5น 414 สาขา และจุดขายย่อย

ทั 5งสิ5นที�ยงัเปิดดาํเนินการอยูจ่าํนวน  2 จุดขาย  
 

โดยสรุปสาระสาํคญัของผลการดาํเนินงาน สาํหรบัปี 2559 มกีาํไรสทุธติามงบการเงนิรวม

เท่ากบั 12.37 ลา้นบาท ลดลง 58.51 ลา้นบาท คดิเป็น 82.55% เกดิจากกาํไรสทุธติามงบ

การเงนิเฉพาะกจิการ เท่ากบั 5.04 ลา้นบาท ลดลง 58.51 ลา้นบาท คดิเป็น 92.07% 

เนื�องจาก 

o รายไดร้วม ตามงบการเงนิรวม ลดลง 5.61% โดยเป็นรายไดต้ามงบการเงนิเฉพาะ
กจิการ ลดลง 6.07% การลดลงสว่นใหญ่เกดิจากยอดขายของธรุกจิคา้ปลกีของรา้น 
ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอรล์ดลง 

o ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารลดลง 3.47% จากการปรบัปรุงประสทิธภิาพการทาํ
กาํไรของสาขา และการปิดสาขาที�ไม่สามารถทาํกาํไรได ้สง่ผลใหค่้าเช่า ค่าบรกิาร 
ค่าสาธารณูปโภคมสีดัสว่นลดลงและค่าใชจ้่ายเกี�ยวกบัพนกังานลดลงตามจาํนวน
สาขาที�ดาํเนินการลดลง  
อย่างไรกต็ามในปี 2559 บรษิทัฯ ไดร้บัรูผ้ลขาดทุนจากการประมาณการ

ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานที�คาํนวณตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั สง่ผล

ใหค่้าใชจ้่ายดงักล่าวสงูกว่าปีก่อนมาก  

o ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ลดลง 14.26 ลา้นบาท ตามผลประกอบการของบรษิทัฯ 
o ค่าใชจ้่ายทางการเงนิลดลง 3.70 ลา้นบาท ตามเงนิกูย้มืระยะยาวที�ลดลงจากการจ่าย

คนืตามงวดที�ถงึกาํหนดชาํระ 
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เงินปันผลปี 2559 ใน

อตัราหุ้นละ 0.01 บาท

ต่อหุ้น 

 

ดว้ยที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้มีตอินุมตัแิละเหน็สมควรนําเสนอที�ประชุม

ใหญ่สามญั ผูถ้อืหุน้ประจาํปี  เพื�อพจิารณาอนุมตักิารจ่ายปนัผลสาํหรบัผลการ

ดาํเนินงาน ประจาํปี 2559  โดยจ่ายเป็นเงนิปนัผลในอตัราหุน้ละ 0.01 บาท หรอืคดิ

เป็นจาํนวนเงนิประมาณ 3.92 ลา้นบาท 

โดยกาํหนดรายชื�อผูถ้อืหุน้ที�มสีทิธริบัเงนิปนัผลดงักล่าว ในวนัพุธที� 3 พฤษภาคม 

2560  และใหร้วบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้ในวนัพฤหสับดทีี� 4 พฤษภาคม 

2560  และมกีาํหนดจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าวในวนัพฤหสับดทีี� 18 พฤษภาคม 2560 

 

 

สาํหรบัปี 2559  มีอตัรา

กาํไรขั -นต้นลดลง 0.92% 

 

 

 

 

สาํหรบัปี 2559 เมด็เงนิกาํไรขั 5นตน้ เท่ากบั 1,415.61 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 126.06 ลา้นบาท คดิ

เป็น 8.18% และอตัรากาํไรขั 5นตน้ ปี 2559 เท่ากบั 33.37% ลดลง 0.92% จากปีก่อน สว่นใหญ่เกดิ

จากการแขง่ขนัทางการตลาด เพื�อดงึดดูลกูคา้ในธุรกจิคา้ปลกีกลบัมาซื5อสนิคา้ซํ5า และจากการ

โปรโมชั �นของธุรกจิขายสง่เพื�อทาํใหส้นิคา้มอีตัราการหมุนเวยีนที�ดขี ึ5น  
 

ตาราง 1 : ผลการดาํเนินงานสาํหรบั ปี 2559 และ 2558  

 (หน่วย : ลา้นบาท)  

 งบการเงินรวม  

 
2559 2558 

เพิ*มขึ,น  
(ลดลง) %  

รายไดจ้ากการขาย 4,242.70 4,496.54 (253.84)  (5.65%)  
ตน้ทุนขาย 2,827.09 2,954.87 (127.78) (4.32%)  
กาํไรขั 5นตน้ 1,415.61 1,541.67 (126.06) (8.18%)  
อตัรากาํไรขั ,นต้น 33.37% 34.29%  (0.92%)  
EBITDA 177.49 257.29 (79.80) (31.02%)  
กาํไรสทุธสิว่นที�เป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 12.37 70.88 (58.51) (82.55%)  
กาํไรสทุธต่ิอหุน้ 0.03 0.18 (0.15) (82.55%)  

 

หมายเหตุ: EBITDA  หมายถงึกาํไรก่อนหกัตน้ทุนทางการเงนิ และภาษเีงนิได ้บวกค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 
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สาํหรบัปี 2559 ต้นทุน

ขายสินค้าและบริการ 

ลดลง 127.78 ล้านบาท 

 

 

EBITDA ลดลง 79.80 

ล้านบาท คิดเป็น 

31.02% 

 

ตน้ทุนขายสนิคา้และบรกิารตามงบการเงนิรวม เท่ากบั 2,827.09 ลา้นบาท ลดลง 127.78 ลา้นบาท      

คดิเป็น 4.32% ซึ�งสมัพนัธก์บัยอดขายที�ลดลง  

 
EBITDA ลดลง 79.80 ลา้นบาท เกดิจากกาํไรสทุธลิดลง 82.55% จากการชะลอตวัลงของธุรกจิคา้ปลกี

ทั �วไป สง่ผลใหส้ภาพการทาํกาํไรลดลง 

 

 

สินทรพัยห์มุนเวียน

เพิ :มขึ-น 33.12 ล้านบาท 

คิดเป็น 4.14% 

 

 

 

 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนเพิ�มขึ5น 33.12 ลา้นบาท เกดิจาก 

- เงนิสดและเงนิลงทุนลดลง 64.11 ลา้นบาท คดิเป็น 19.97% เนื�องจากนําไปจ่ายคนืเงนิกูย้มื
ระยะยาวจากสถาบนัทางการเงนิ  

- สนิคา้เพิ�มขึ5น 34.82 ลา้นบาท คดิเป็น 9.45% จากกลุ่มหนงัสอืต่างประเทศและกลุ่มสนิคา้ 
nonbook เพิ�มขึ5น 

- ลกูหนี5การคา้และลกูหนี5อื�น เพิ�มขึ5น 14.71 ลา้นบาท คดิเป็น 20.88% สว่นใหญ่มาจากลกูหนี5
รบัจดัจาํหน่ายที�เพิ�มขึ5นตามยอดขายที�เพิ�มขึ5น ตามการเปิดภาคเรยีนการศกึษา 

- สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื�น เพิ�มขึ5น 47.71 ลา้นบาท คดิเป็น 116.28% สว่นใหญ่เป็นเงนิจ่าย
ล่วงหน้าค่าหนงัสอื 37.40 ลา้นบาท  

ตาราง 2 : สรปุฐานะทางการเงิน ณ วนัที* 31 ธนัวาคม  2559 และวนัที* 31 ธนัวาคม 2558  

 (หน่วย : ลา้นบาท)  

 งบการเงินรวม  

   31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 เพิ*มขึ,น (ลดลง)           %  
สนิทรพัยห์มุนเวยีน  834.06   800.93   33.12  4.14%  
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน  1,754.82   1,787.90  (33.08)  (1.85%)  
รวมสินทรพัย ์  2,588.88   2,588.84   0.04  0.00%  
หนี5สนิหมุนเวยีน  1,244.06   1,129.76   114.30  10.12%  
หนี5สนิไม่หมุนเวยีน  383.85   465.45  (81.60)  (17.53%)  
รวมหนี5สนิ  1,627.91   1,595.20   32.71  2.05%  
รวมสว่นของผูถ้อืหุน้  960.96   993.64  (32.67)  (3.29%)  
รวมหนี,สินและส่วนของผูถื้อหุ้น  2,588.88   2,588.84   0.04  0.00%  
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สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน
ลดลง 33.08 ล้านบาท 
คิดเป็น 1.85% 
 

 

 

 

หนี- สินหมุนเวียน 

เพิ :มขึ-น 114.30 ล้านบาท 

คิดเป็น 10.12% 

 

 

 

 

หนี- สินไม่หมุนเวียน 

ลดลง 81.60 ล้านบาท 

คิดเป็น 17.53% 

 

ส่วนของผูถื้อหุ้นลดลง 

32.67 ล้านบาท               

คิดเป็น 3.29% 

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนลดลง 33.08 ลา้นบาท สว่นใหญ่เกดิจากสนิทรพัยถ์าวรลดลง 38.22 ลา้นบาท 

จากการคดิค่าเสื�อมราคาประจาํปี 

 

หนี5สนิหมุนเวยีนเพิ�มขึ5น 114.30 ลา้นบาท เกดิจาก 
- เงนิกูย้มืระยะยาวที�ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี เพิ�มขึ5น 5.17 ลา้นบาท จากเงนิกูท้ี�

ถงึกาํหนดชาํระเพิ�มขึ5นของบรษิทัย่อย 
- เจา้หนี5การคา้และเจา้หนี5อื�น เพิ�มขึ5น 54.73 ลา้นบาท สว่นใหญ่เกดิจากการนําเขา้

หนงัสอืต่างประเทศ 
- สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานที�ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี เพิ�มขึ5น 5.20 

ลา้นบาท ตามพนกังานที�เกษยีณอายุ 
- หนี5สนิหมุนเวยีน เพิ�มขึ5น 46.31 ลา้นบาท สว่นใหญ่เกดิจากเงนิรบัล่วงหน้าค่าหนงัสอื 

 
 

 

หนี5สนิไม่หมุนเวยีน ลดลง 81.60 ลา้นบาท เกดิจากชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะยาว 
 

 

 

 

สว่นของผูถ้อืหุน้ลดลง 32.67 ลา้นบาท  เกดิจากบรษิทัฯ จ่ายเงนิปนัผลของผลการดาํเนินงานในปี 

2558 และมกีาํไรปี 2559 ที�ลดลง  

ตาราง 3 : งบกระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) สาํหรบัปีสิ,นสุดวนัที* 31 ธนัวาคม 2559 และ 31ธนัวาคม 2558  

 (หน่วย : ลา้นบาท)  

 งบการเงินรวม  

  
       

2559 2558 
เพิ*มขึ,น  
(ลดลง)    %  

กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมดาํเนินงาน 156.88        100.21          56.67  56.55%  
กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมการลงทุน 6.01          80.81         (74.80)  (92.56%)  
กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมจดัหาเงนิ (135.50)  (151.98)          16.48  (10.84%)  
              กระแสเงินสด เพิ*มขึ,น (ลดลง)  27.39          29.04           (1.65)  (5.68%)  
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กระแสเงินสดได้มาจาก

กิจกรรมการดาํเนินงาน

สาํหรบัปี  2559 จาํนวน 

156.88 ล้านบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระแสเงินสดได้มาใน

กิจกรรมการลงทุน

สาํหรบั ปี 2559 จาํนวน 

6.01  ล้านบาท 

 

กระแสเงินสดใช้ไปจาก

กิจกรรมจดัหาเงิน ปี 

2559  จาํนวน (135.50) 

ล้านบาท 

 

 

 

- กาํไรจากการดาํเนินงานที�เป็นตวัเงนิ จาํนวน 216.90 ลา้นบาท  มาจาก 
o กาํไรสทุธก่ิอนภาษเีงนิไดส้าํหรบัปี 2559 จาํนวน 21.46 ลา้นบาท 
o รายการปรบักระทบยอดกาํไรก่อนภาษ ีจาํนวน 195.44 ลา้นบาท เช่น ค่าเสื�อม

ราคาและค่าตดัจาํหน่าย 120.69 ลา้นบาท, ดอกเบี5ยจ่าย 23.77 ลา้นบาท, 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 19.71 ลา้นบาท, ขาดทุนจากการ
ทาํลายสนิคา้ 10.02 ลา้นบาท, สทิธกิารเช่าที�ดนิและอาคารตดัจา่ย 11.56 ลา้น
บาท, ค่าใชจ้่ายจากสนิคา้สญูหาย 11.09 ลา้นบาท, ค่าใชจ้่ายจากการบรจิาค
สนิคา้และอุปกรณ์ 8.80 ลา้นบาท, กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนชั �วคราว 
(4.64) ลา้นบาท 

- เงนิสดลดจากลกูหนี5การคา้และลกูหนี5อื�นเพิ�มขึ5น 10.37 ลา้นบาท สว่นใหญ่มาจากลกูหนี5
รบัจดัจาํหน่าย จากการเปิดภาคเรยีนการศกึษา  

- เงนิสดลดจากสนิคา้คงเหลอืเพิ�มขึ5น 67.08 ลา้นบาท ซึ�งสมัพนัธก์บัยอดขายหนงัสอื
ต่างประเทศที�เพิ�มขึ5นและกลุ่มสนิคา้ nonbook เพิ�มขึ5น 

- เงนิสดลดจากเงนิจ่ายล่วงหน้าค่าหนงัสอื 37.40 ลา้นบาท จากการจ่ายชาํระค่าหนงัสอื
เกี�ยวกบัพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั รชักาลที� ๙ ล่วงหน้า 

- เงนิสดลดจากสนิทรพัยห์มุนเวยีนเพิ�มขึ5น 8.99 ลา้นบาท 
- เงนิสดเพิ�มจากเจา้หนี5และเจา้หนี5อื�น 50.60 ลา้นบาท จากตั Vวเงนิจ่ายชาํระค่าหนงัสอื 
- เงนิสดเพิ�มจากเงนิรบัล่วงหน้าค่าหนงัสอื 44.23 ลา้นบาท  

 
 

 
 

- เงนิสดลดจากการขายเงนิลงทุนชั �วคราว 93.06 ลา้นบาท เพื�อนํามาจ่ายคนืเงนิกูย้มื                 
ระยะยาว 

- เงนิสดลดจากการซื5ออุปกรณ์เพิ�มขึ5น 81.27 ลา้นบาท เนื�องจากการเปิดสาขาใหม ่
- เงนิสดลดจากสทิธกิารเช่าอาคารเพิ�มขึ5น 10.02 ลา้นบาท จากการขยายสาขาเพิ�มขึ5น  

 

 

- เงนิสดลดจากการจ่ายคนืเงนิกูย้มืจากสถาบนัทางการเงนิ จาํนวน  88.47 ลา้นบาท 
- เงนิสดลดจากการจ่ายเงนิปนัผลของกาํไรสาํหรบัปี 2558 ในเดอืน พฤษภาคม ปี 2559 

จาํนวน 47.03 ลา้นบาท 
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รางวลัด้านการรายงาน

บรรษทัภิบาล 

 

ในการดาํเนินงานบรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการดาํเนินงานภายใตห้ลกัการกาํกบัดแูล

กจิการที�ดแีละคาํนึงถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิ�งแวดลอ้ม และการเป็นตวัอย่างที�

ดใีนหลายๆ ดา้น ในปี 2559 บรษิทัฯ ไดร้บัการประกาศผลรายงานประเมนิการกาํกบั

ดแูลกจิการของบรษิทัจดทะเบยีน ในตลาดหลกัทรพัย ์ประจาํปี พ.ศ. 2559 (Corporate 

Governance Report of Thai Listed Companies 2016) ว่าอยู่ในระดบั “ดเีลศิ” หรอื 5 

ดาว ตดิต่อกนั 9 ปีซอ้น จดัการประเมนิโดย สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

(IOD), ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.)  
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การรบัรองความถกูต้องของข้อมลู 

 “บรษิทัฯ ไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปีฉบบันี2แลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บรษิทัฯ      
ขอรบัรองว่า  ขอ้มลูดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น  ไม่เป็นเทจ็  ไม่ทาํใหผู้อ้ื�นสาํคญัผดิ  หรอืไม่ขาดขอ้มลูที�ควรตอ้งแจง้
ในสาระสาํคญั  นอกจากนี2 บรษิทัฯ ขอรบัรองว่า 

1. งบการเงนิและขอ้มลูทางการเงนิ ที�สรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี  ไดแ้สดงขอ้มลูอยา่ง
ถูกตอ้งครบถว้น  ในสาระสาํคญัเกี�ยวกบัฐานะการเงนิ  ผลการดาํเนินงาน  และกระแสเงนิสดของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

2. บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้รีะบบการเปิดเผยขอ้มลูที�ด ี เพื�อใหแ้น่ใจว่าบรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูในสว่นที�เป็น
สาระสาํคญัทั 2งของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้  รวมทั 2งควบคุมดแูลใหม้กีาร
ปฏบิตัติามระบบดงักล่าว 

3. บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในที�ด ี และควบคุมดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักล่าว  
และบรษิทัฯ ไดแ้จง้ขอ้มลูการประเมนิระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  
ต่อผูส้อบบญัชแีละกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ แลว้ ซึ�งครอบคลุมถงึขอ้บกพร่อง และการเปลี�ยน 
แปลงที�สาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั 2งการกระทาํที�มชิอบ ที�อาจมผีลกระทบต่อการจดัทาํ
รายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

ในการนี2เพื�อเป็นหลกัฐานว่า  เอกสารทั 2งหมดเป็นเอกสารชุดเดยีวกนักบัที�บรษิทัฯ ไดร้บัรองความถูกตอ้ง
แลว้  บรษิทัฯ ไดม้อบหมายให ้นายทนง  โชตสิรยุทธ ์ เป็นผูล้งลายมอืชื�อกาํกบัเอกสารนี2ไวทุ้กหน้าดว้ย  หาก
เอกสารใดไม่มลีายมอืชื�อของ นายทนง  โชตสิรยุทธ ์ กาํกบัไว ้ บรษิทัฯ จะถอืว่าไมใ่ชข่อ้มลูที�บรษิทัฯ ไดร้บัรอง
ความถูกตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

 

ชื�อ ตาํแหน่ง ลายมือชื�อ 

1. นายทนง  โชตสิรยุทธ ์ กรรมการผูจ้ดัการ  

2. นายวบิลูยศ์กัดิ E  อุดมวนิช รองกรรมการผูจ้ดัการ, 
และเลขานุการบรษิทัฯ  

   

ชื�อผูร้บัมอบอาํนาจ ตาํแหน่ง ลายมือชื�อ 

นายทนง  โชตสิรยุทธ ์ กรรมการผูจ้ดัการ 
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ทั 2งนี2 มาตรา 89/20 ***แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ซึ�งแกไ้ขเพิ�มเตมิ
โดยพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที� 4) พ.ศ. 2551 กาํหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารตอ้ง
ร่วมกนัรบัผดิต่อบุคคลที�ซื2อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัในความเสยีหายใดๆ อนัเกดิขึ2นเนื�องจากการเปิดเผยขอ้มลู
ต่อ ผูถ้อืหุน้หรอืประชาชนทั �วไป  โดยแสดงขอ้ความที�เป็นเทจ็ในสาระสาํคญัหรอืปกปิดขอ้ความจรงิที�ควรบอกให้
แจง้ในสาระสาํคญัในกรณีของงบการเงนิและรายงานที�เกี�ยวกบัฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของบรษิทัหรอื
รายงานอื�นใดที�ตอ้งเปิดเผยตามมาตรา 56 หรอืมาตรา 199 โดยมไิดจ้าํกดัความรบัผดิชอบไวเ้ฉพาะกรรมการและ
ผูบ้รหิาร ที�ลงลายมอืชื�อรบัรองความถูกตอ้งของขอ้มลูในเอกสารดงักล่าวเท่านั 2น  อย่างไรกด็ ีกรรมการหรอื
ผูบ้รหิารซึ�งสามารถพสิจูน์ไดว้่า โดยตําแหน่งที�ตนไม่อาจล่วงรูถ้งึความแทจ้รงิของขอ้มลูหรอืการขาดขอ้มลูที�ควร
ตอ้งแจง้นั 2น  ย่อมไม่มคีวามรบัผดิตามมาตรา 89/20 

หมายเหตุ :  *** ใชบ้งัคบักบับรษิทัที�อยูภ่ายใตข้อ้บงัคบัของหมวด 3/1 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ซึ�งแกไ้ขเพิ�มเตมิโดยพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที� 4) พ.ศ. 
2551 เท่านั 2น 
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 เอกสารแนบ 1  รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อีํานาจควบคุม และเลขานุการบรษิทัฯ
 

รายชื�อคณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั ซีเอด็ยเูคชั �น จาํกดั (มหาชน) 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย 28 ท่าน ดงันี2 

1. นายสมบูรณ์  ชินสวนานนท ์
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน 
กรรมการอสิระ 
อายุ 67 ปี 

วนัที�ได้รบัแต่งตั 2ง 
� 1 ธ.ค. 2534        กรรมการ 
� 12 พ.ค. 2548  ประธานกรรมการ 
� 10 พ.ย. 2549  ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน  

การศึกษา  
� Master of Management (Finance), Kellogg School of Management, Northwestern University, USA. 
� วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมจาก IOD 
� - ไม่ม ี- 

จาํนวนหุ้นที�ถือครอง / สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ  
� ตามมาตรา 258(1)  188,568 หุน้ (0.0481%) 
� โดยกรรมการ  188,568 หุน้ (0.0481%) 
� โดยคู่สมรส  - ไม่ม ี- 
� โดยบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ - ไม่ม ี- 
� โดยบุคคลอื�นที�มอีาํนาจควบคุม - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
� - ไม่ม ี- 

ประวติัการทาํงาน 
� พ.ค. 2548 - ปจัจุบนั  ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ บมจ. ซเีอด็ยเูคชั �น 
� พ.ย. 2549 - ปจัจุบนั  ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน บมจ. ซเีอด็ยเูคชั �น 
� 2538 - 2548  กรรมการ และกรรมการอสิระ บมจ. ซเีอด็ยเูคชั �น 
� ธ.ค. 2552 - ปจัจุบนั  ประธานกรรมการ บจ. อุตสาหกรรมผา้วจิติรไทย 
� 2523 - ปจัจุบนั  กรรมการ บจ. อุตสาหกรรมผา้วจิติรไทย 
� 2547 - 2554  กรรมการผูท้รงคุณวฒุใินคณะกรรมการนโยบายสถาบนัการเงนิ 

 ธนาคารแห่งประเทศไทย 
� 2538 - 2542  รองกรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ธนาคารกสกิรไทย 
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การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในกิจการอื�น 
� กจิการที�เป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี-  
� กจิการที�ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

- มจีาํนวน 1 บรษิทั    
o ประธานกรรมการ บจ. อุตสาหกรรมผา้วจิติรไทย 

2. นายสาโรช  ลํ2าเลิศประเสริฐกลุ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ และรองประธานกรรมการ 
กรรมการอสิระ 
อายุ 54 ปี  

วนัที�ได้รบัแต่งตั 2ง 
� 22 ธ.ค. 2542  กรรมการ 
� 22 ธ.ค. 2542  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
� 27 ก.พ. 2552  รองประธานคณะกรรมการบรษิทั 

การศึกษา 
� บญัชมีหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
� บญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

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

จาํนวนหุ้นที�ถือครอง / สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ  
� ตามมาตรา 258(1)  - ไม่ม ี- 
� โดยกรรมการ  - ไม่ม ี- 
� โดยคู่สมรส  - ไม่ม ี- 
� โดยบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ - ไม่ม ี- 
� โดยบุคคลอื�นที�มอีาํนาจควบคุม - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
� - ไม่ม ี- 

ประวติัการทาํงาน 
� ก.พ. 2552 - ปจัจุบนั  รองประธานกรรมการ บมจ. ซเีอด็ยเูคชั �น 
� ธ.ค. 2542 - ปจัจุบนั  ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ บมจ. ซเีอด็ยเูคชั �น 
� เม.ย. 2558 - ปจัจุบนั  กรรมการผูจ้ดัการ บจ. บเีคเค ออลเซอรว์สิเซส 
� ม.ีค. 2555 - ปจัจุบนั  กรรมการ บจ. อารค์ โฮลดิfง 
� เม.ย. 2554 - ปจัจุบนั  กรรมการ บจ. อารค์ เอน็เตอรไ์พรส ์
� 2549 - ปจัจุบนั  กรรมการผูจ้ดัการ บจ. เอซที ีแมเนจเมน้ท ์
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� 2543 - ปจัจุบนั  กรรมการผูจ้ดัการ บจ. ซเีอเอส แมเนจเมน้ท ์

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในกิจการอื�น 
� กจิการที�เป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

  - ไม่ม ี-  
� กจิการที�ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

  - มจีาํนวน 5 บรษิทั    
o กรรมการผูจ้ดัการ บจ. เอซที ีแมเนจเมน้ท ์
o กรรมการผูจ้ดัการ บจ. ซเีอเอส แมเนจเมน้ท ์
o กรรมการ บจ. อารค์ โฮลดิfง 
o กรรมการ บจ. อารค์ เอน็เตอรไ์พรส ์
o กรรมการผูจ้ดัการ บจ. บเีคเค ออลเซอรว์สิเซส 

3. นายประวิทย ์ ตนัติวศินชยั 
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอสิระ 
อายุ 60 ปี 

วนัที�ได้รบัแต่งตั 2ง 
� 22 เม.ย. 2542  กรรมการ 
� 22 ธ.ค. 2542   กรรมการตรวจสอบ 

การศึกษา  
� ประกาศนียบตัรบณัฑติ การสอบบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
� บญัชบีณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมจาก IOD 
� Director Accreditation Program (DAP) 

จาํนวนหุ้นที�ถือครอง / สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ  
� ตามมาตรา 258(1)  - ไม่ม ี- 
� โดยกรรมการ  - ไม่ม ี- 
� โดยคู่สมรส  - ไม่ม ี- 
� โดยบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ - ไม่ม ี- 
� โดยบุคคลอื�นที�มอีาํนาจควบคุม - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
� - ไม่ม ี- 

ประวติัการทาํงาน 
� 2542 - ปจัจุบนั  กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ บมจ. ซเีอด็ยเูคชั �น 
� 2555 - ปจัจุบนั  กรรมการ บมจ. เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 
� 2555 - 2559  รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชแีละการเงนิ บมจ. เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 
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� 2549 - 2555  รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชแีละการเงนิ บจ. เอม็ เค เรสโตรองต ์
� 2537 - 2549  ผูอ้าํนวยการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ บจ. เอม็ เค เรสโตรองต ์

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในกิจการอื�น 
� กจิการที�เป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

  - มจีาํนวน 1 บรษิทั 
o กรรมการ บมจ. เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 
o รองกรรมการผูจ้ดัการกลุ่มบญัชแีละการเงนิ บมจ. เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 

� กจิการที�ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 
- ไม่ม ี- 

4. นายคเชนทร ์ เบญจกลุ 
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอสิระ 
อายุ 39 ปี  

วนัที�ได้รบัแต่งตั 2ง 
� 28 ม.ิย. 2548  กรรมการ 
� 12 พ.ย. 2552   กรรมการตรวจสอบ 

การศึกษา 
� ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาเศรษฐศาสตรแ์ละการเงนิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
� วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมจาก IOD 
� Director Accreditation Program (DAP) 

จาํนวนหุ้นที�ถือครอง / สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ 
� ตามมาตรา 258(1)  473,231 หุน้ (0.1207%) 
� โดยกรรมการ  464,640 หุน้ (0.1185%) 
� โดยคู่สมรส  8,591 หุน้ (0.0022%) 
� โดยบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ - ไม่ม ี- 
� โดยบุคคลอื�นที�มอีาํนาจควบคุม - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
- ไม่ม ี- 

ประวติัการทาํงาน 
� พ.ย. 2552 - ปจัจุบนั  กรรมการตรวจสอบ บมจ. ซเีอด็ยเูคชั �น 
� 2548 - ปจัจุบนั  กรรมการ และกรรมการอสิระ บมจ. ซเีอด็ยเูคชั �น 
� 2551 - ปจัจุบนั  ที�ปรกึษาทางดา้นทรพัยากรบคุคล บจ. เพลนิพฒัน์ 
� 2549 - 2551  กรรมการบรหิาร บจ. เพลนิพฒัน์ 
� พ.ค. 2555 - ปจัจุบนั  กรรมการตรวจสอบ บมจ. โปรเจค แพลนนิ�ง เซอรว์สิ 
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� 2544 - 2547  นกัวเิคราะหอ์าวโุส กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 
� 2543 - 2544  นกัวเิคราะห ์กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในกิจการอื�น 
� กจิการที�เป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

- มจีาํนวน 1 บรษิทั 
o กรรมการตรวจสอบ บมจ. โปรเจค แพลนนิ�ง เซอรว์สิ 

� กจิการที�ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 
- มจีาํนวน 1 บรษิทั    
o ที�ปรกึษาทางดา้นทรพัยากรมนุษย ์บจ. เพลนิพฒัน์ 

5. นายวรสิทธิD   โภคาชยัพฒัน์ 
กรรมการ กรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน 
กรรมการอสิระ 
อายุ 53 ปี  

วนัที�ได้รบัแต่งตั 2ง 
� 29 พ.ค. 2541  กรรมการ 
� 12 พ.ย. 2549   กรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน 

การศึกษา  
� ปรญิญาโท คอมพวิเตอรแ์ละการบรหิารระบบขอ้มลู Bentley College, Massachusetts, USA. 
� ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรแ์ละการบรหิารธุรกจิ Carnegie-Mellon University, Pennsylvania, USA. 

การอบรมจาก IOD 
� Director Certification Program (DCP) 

จาํนวนหุ้นที�ถือครอง / สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ 
� ตามมาตรา 258(1)  - ไม่ม ี- 
� โดยกรรมการ  - ไม่ม ี-  
� โดยคู่สมรส  - ไม่ม ี- 
� โดยบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ - ไม่ม ี- 
� โดยบุคคลอื�นที�มอีาํนาจควบคุม - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
- ไม่ม ี- 

ประวติัการทาํงาน 
� พ.ค. 2541 - ปจัจุบนั  กรรมการ บมจ. ซเีอด็ยเูคชั �น 
� 2548 - ปจัจุบนั  กรรมการอสิระ บมจ. ซเีอด็ยเูคชั �น 
� พ.ย. 2549 - ปจัจุบนั  กรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน บมจ. ซเีอด็ยเูคชั �น 
� ธ.ค. 2559 - ปจัจุบนั  กรรมการ บจ. นีโอ คอรป์อเรท 
� 2534 - ปจัจุบนั  กรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ฟินนัซ่า 
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� ต.ค. 2558 - ปจัจุบนั  กรรมการ บมจ. มั �นคงเคหะการ  
� 2548 - ปจัจุบนั  กรรมการ บจ. พรอสเพค ดเีวลลอปเมนท ์
� 2551 - ปจัจุบนั  กรรมการ บจ. พลานามยั 
� 2533 - 2534  ผูช้่วยผูจ้ดัการ บจ. เชสแมนฮตัตนั (ประเทศไทย) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในกิจการอื�น 
� กจิการที�เป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

- มจีาํนวน 2 บรษิทั 
o กรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ฟินนัซ่า 
o กรรมการ บมจ. มั �นคงเคหะการ  

� กจิการที�ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 
- มจีาํนวน 3 บรษิทั 
o กรรมการ บจ. พลานามยั 
o กรรมการ บจ. พรอสเพค ดเีวลลอปเมนท ์
o กรรมการ บจ. นีโอ คอรป์อเรท 

6. นายไพรชั  สิฏฐกลุ 
กรรมการ 
กรรมการที�ไม่ใช่ผูบ้รหิาร 
อายุ 67 ปี 

วนัที�ได้รบัแต่งตั 2ง 
� 10 ต.ค. 2517  กรรมการ 

การศึกษา  
� วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมจาก IOD 
� Director Accreditation Program (DAP) 

จาํนวนหุ้นที�ถือครอง / สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ 
� ตามมาตรา 258(1)  6,364,284 หุน้ (1.6238%) 
� โดยกรรมการ  2,910,310 หุน้ (0.7425%) 
� โดยคู่สมรส  3,453,974 หุน้ (0.8812%) 
� โดยบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ - ไม่ม ี- 
� โดยบุคคลอื�นที�มอีาํนาจควบคุม - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
- ไม่ม ี- 

ประวติัการทาํงาน 
� 2536 - ปจัจุบนั  กรรมการ บมจ. ซเีอด็ยเูคชั �น 
� 2517 - 2536  กรรมการ บจ. ซเีอด็ยเูคชั �น 
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� 2548 - 2554  กรรมการอสิระ บมจ. ซเีอด็ยเูคชั �น 
� พ.ค. 2548 - พ.ย. 2552  กรรมการตรวจสอบ บมจ. ซเีอด็ยเูคชั �น 
� 2551 - ก.ย. 2553  ผูช้่วยผูอ้าํนวยการโครงการเดนิเครื�องและบาํรุงรกัษาประจาํโรงไฟฟ้า 

  บจ. ผลติไฟฟ้าราชบุร ี
� 2545 - 2551  วศิวกรระดบั 11 ฝา่ยบาํรุงรกัษาไฟฟ้า การไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย 
� 2542 - 2545  ผูจ้ดัการกองบาํรุงรกัษา โรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้น 

 การไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่งประเทศไทย 
� 2540 - 2542  ผูจ้ดัการกองวศิวกรรมบาํรุงรกัษาไฟฟ้า การไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในกิจการอื�น 
� กจิการที�เป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี-  
� กจิการที�ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี- 

7. นายวฒันา  เชียงกลู 
กรรมการ กรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน 
กรรมการที�ไม่ใช่ผูบ้รหิาร  
อายุ 64 ปี 

วนัที�ได้รบัแต่งตั 2ง 
� 10 ต.ค. 2517      กรรมการ 
� 10 พ.ย. 2553  กรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน 

การศึกษา  
� วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมจาก IOD 
� Director Accreditation Program (DAP) 

จาํนวนหุ้นที�ถือครอง / สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ  
� ตามมาตรา 258(1)  3,000,000 หุน้ (0.7654%) 
� โดยกรรมการ  3,000,000 หุน้ (0.7654%) 
� โดยคู่สมรส  - ไม่ม ี- 
� โดยบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ - ไม่ม ี- 
� โดยบุคคลอื�นที�มอีาํนาจควบคุม - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
- ไม่ม ี- 

ประวติัการทาํงาน 
� พ.ย. 2553 - ปจัจุบนั  กรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน บมจ. ซเีอด็ยเูคชั �น 
� 2536 - ปจัจุบนั  กรรมการ บมจ. ซเีอด็ยเูคชั �น 
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� 2548 - เม.ย. 2553  กรรมการอสิระ บมจ. ซเีอด็ยเูคชั �น 
� 2517 - 2536  กรรมการ บจ. ซเีอด็ยเูคชั �น 
� 2545 - ปจัจุบนั  Principal Consultant Physical Asset Management, 

 บจ. โปรดกัตวิติีf แอสโซซเิอทส ์
� 2540 - 2545  ผูจ้ดัการพฒันาธุรกจิบาํรุงรกัษาและวศิวกรรมบาํรุงรกัษา บจ. เอบบี ี

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในกิจการอื�น 
� กจิการที�เป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
 - ไม่ม ี-   
� กจิการที�ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 
 - มจีาํนวน 1 บรษิทั 

o Principal Consultant Physical Asset Management, บจ. โปรดกัตวิติีf แอสโซซเิอทส ์

8. รศ.ยืน  ภู่วรวรรณ 
กรรมการ 
กรรมการที�ไม่ใช่ผูบ้รหิาร และกรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม 
อายุ 66 ปี  

วนัที�ได้รบัแต่งตั 2ง 
� 10 ต.ค. 2517 กรรมการ 

การศึกษา  
� วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ สถาบนัเทคโนโลยแีหง่เอเชยี (AIT) 
� วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
� วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมจาก IOD 
� - ไม่ม ี- 

จาํนวนหุ้นที�ถือครอง / สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ   
� ตามมาตรา 258(1)  2,924,224 หุน้ (0.7461%) 
� โดยกรรมการ  1,843,538 หุน้ (0.4704%) 
� โดยคู่สมรส  1,080,686 หุน้ (0.2757%) 
� โดยบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ - ไม่ม ี- 
� โดยบุคคลอื�นที�มอีาํนาจควบคุม - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
� - ไม่ม ี- 

ประวติัการทาํงาน 
� 2536 - ปจัจุบนั  กรรมการ บมจ. ซเีอด็ยเูคชั �น  
� 2517 - 2536  กรรมการ บจ. ซเีอด็ยเูคชั �น  
� 2546 - ปจัจุบนั  ที�ปรกึษาโรงเรยีนเพลนิพฒันา บจ. เพลนิพฒัน์ 
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� 2554 - ปจัจุบนั  ผูท้รงคุณวฒุพิเิศษมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
� 2545 - 2554  รองอธกิารบด ีฝา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
� 2534 - 2543  ผูอ้าํนวยการ สาํนกับรกิารคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในกิจการอื�น 
� กจิการที�เป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี-  
� กจิการที�ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี- 

9. นายวฒิุภมิู จฬุางกรู 
 กรรมการ 
 กรรมการที�ไม่ใช่ผูบ้รหิาร  

อายุ  37 ปี 

วนัที�ได้รบัแต่งตั 2ง  
� 26 ก.พ. 2558 กรรมการ 

 การศึกษา  
� Executive MBA, Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University 
� ปรญิญาตร ีนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 การอบรมจาก IOD  
� หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที� 148/2554 
� หลกัสตูร Finance for Director (FFD) รุ่นที� 12/2554 

จาํนวนหุ้นที�ถือครอง / สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ  
� ตามมาตรา 258(1)  51,550,512 หุน้ (13.1525%) 
� โดยกรรมการ  51,550,512 หุน้ (13.1525%) 
� โดยคู่สมรส  - ไม่ม ี- 
� โดยบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ - ไม่ม ี- 
� โดยบุคคลอื�นที�มอีาํนาจควบคุม - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
� - ไม่ม ี- 

ประวติัการทาํงาน  
� ก.พ. 2558 - ปจัจุบนั  กรรมการ บมจ. ซเีอด็ยเูคชั �น 
� พ.ย. 2558 - ปจัจุบนั  กรรมการ และกรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม บจ. แอสไพเรชั �น วนั / ธุรกจิการเงนิ 
� ธ.ค. 2557 - ปจัจุบนั  กรรมการ และกรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม บมจ. ไอร่า แอนด ์ไอฟุล / ธุรกจิการเงนิ 
� เม.ย. 2556 - ปจัจุบนั  กรรมการ และกรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม บมจ. ไอร่า แคปปิตอล / ธุรกจิการเงนิ 
� ก.พ. 2556 - ปจัจุบนั กรรมการ และกรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม บจ. ซมัมทิ คยีแ์ลกซ ์(ประเทศไทย) / 

ธุรกจิชิfนสว่นยานยนตร ์
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� ม.ีค. 2555 - ปจัจุบนั กรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม บมจ. ไอร่า 
แฟคตอริ�ง / ธุรกจิการเงนิ 

� ม.ค. 2545 - ปจัจุบนั  กรรมการและผูอ้าํนวยการสายงานจดัหา ใน 6 บรษิทั ดงันีf 
  บรษิทั ซมัมทิ โอโต บอดีf อนิดสัตร ีจาํกดั / ธุรกจิชิfนสว่นยานยนต ์
  บรษิทั ซมัมทิ โอโต บอดีf อนิดสัตร ีจาํกดั (อยุธยา) / ธุรกจิชิfนสว่นยานยนต ์
  บรษิทั ซมัมทิ แหลมฉบงั โอโต บอดีfเวริค์ จาํกดั / ธุรกจิชิfนสว่นยานยนต ์
  บรษิทั ซมัมทิ แหลมฉบงั โอโต บอดีfเวริค์ จาํกดั (ระยอง) / ธุรกจิชิfนสว่นยานยนต ์
  บรษิทั ซมัมทิ โอโต เทค อนิดสัตร ีจาํกดั / ธุรกจิชิfนสว่นยานยนต ์
  บรษิทั ไทยออโต อนิดสัตร ีจาํกดั / ธุรกจิชิfนสว่นยานยนต ์
  บรษิทั ซมัมทิ อาร ์แอนด ์ด ีเซน็เตอร ์จาํกดั / ธุรกจิชิfนสว่นยานยนต ์
  บรษิทั ซมัมทิ แอดวานซ ์แมททเีรยีล จาํกดั / ธุรกจิชิfนสว่นยานยนต ์

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในกิจการอื�น 
� กจิการที�เป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

จาํนวน 2 บรษิทั 
o กรรมการ และกรรมการผูม้อีานาจลงนาม บมจ. ไอร่า แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) / ธุรกจิการเงนิ 
o กรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการผูม้อีานาจลงนาม บมจ. ไอร่า แฟคตอริ�ง / ธุรกจิการเงนิ 

� กจิการที�ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 
จาํนวน 8 บรษิทั 
o บรษิทั ซมัมทิ โอโต บอดีf อนิดสัตร ีจาํกดั / ธุรกจิชิfนสว่นยานยนต ์
o บรษิทั ซมัมทิ โอโต บอดีf อนิดสัตร ีจาํกดั (อยุธยา) / ธุรกจิชิfนสว่นยานยนต ์
o บรษิทั ซมัมทิ แหลมฉบงั โอโต บอดีfเวริค์ จาํกดั / ธุรกจิชิfนสว่นยานยนต ์
o บรษิทั ซมัมทิ แหลมฉบงั โอโต บอดีfเวริค์ จาํกดั (ระยอง) / ธุรกจิชิfนสว่นยานยนต ์
o บรษิทั ซมัมทิ โอโต เทค อนิดสัตร ีจาํกดั / ธุรกจิชิfนสว่นยานยนต ์
o บรษิทั ไทยออโต อนิดสัตร ีจาํกดั / ธุรกจิชิfนสว่นยานยนต ์
o บรษิทั ซมัมทิ อาร ์แอนด ์ด ีเซน็เตอร ์จาํกดั / ธุรกจิชิfนสว่นยานยนต ์
o บรษิทั ซมัมทิ แอดวานซ ์แมททเีรยีล จาํกดั / ธุรกจิชิfนสว่นยานยนต ์
o บรษิทั  แอสไพเรชั �น วนั จาํกดั / ธุรกจิการเงนิ 
o บรษิทั ซมัมทิ คยีแ์ลกซ ์(ประเทศไทย) จาํกดั / ธุรกจิชิfนสว่นยานยนตร ์

10. นายวรพจน์  ฉัตรชยักลุศิริ 
 กรรมการ 
 กรรมการที�ไม่ใช่ผูบ้รหิาร  

อายุ  57  ปี 

วนัที�ได้รบัแต่งตั 2ง  
� 26 ก.พ. 2558 กรรมการ 

 การศึกษา  
� M.A. Executive Master of Accountancy จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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� ปรญิญาตร ีพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์  

การอบรมจาก IOD  
� - ไม่ม ี- 

จาํนวนหุ้นที�ถือครอง / สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ  
� ตามมาตรา 258(1)  - ไม่ม ี- 
� โดยกรรมการ  - ไม่ม ี- 
� โดยคู่สมรส  - ไม่ม ี- 
� โดยบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ - ไม่ม ี- 
� โดยบุคคลอื�นที�มอีาํนาจควบคุม - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
� - ไม่ม ี- 

ประวติัการทาํงาน  
� ก.พ. 2558 - ปจัจุบนั  กรรมการ บมจ. ซเีอด็ยเูคชั �น  
� 2557 - 2558  กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ซมัมทิ คอรป์อเรชั �น จาํกดั 
� 2550 - 2555  กรรมการ บรษิทั อนิเตอรเ์นชั �นแนล แคสติfง โปรดกัส ์จาํกดั 
� 2549 - 2555  รองกรรมการผูอ้าํนวยการ สายการเงนิและบญัช ี

 บรษิทั สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 
� 2547 - 2549  รองกรรมการอาํนวยการ การเงนิและการบรหิาร 

 บรษิทั สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 
� 2545 - 2547  ผูอ้าํนวยการบรหิาร บรษิทั บางกอกสปรงิอนิตสัเตรยีล จาํกดั 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในกิจการอื�น 
� กจิการที�เป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

 - ไม่ม ี-  
� กจิการที�ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

 - ไม่ม ี- 

11. นายทนง  โชติสรยุทธ ์ 
กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ  
กรรมการบรหิาร และกรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม 
อายุ 63 ปี  

วนัที�ได้รบัแต่งตั 2ง 
� 10 ต.ค. 2517  กรรมการ 
� พ.ศ. 2530  กรรมการผูจ้ดัการ 

การศึกษา  
� บรหิารธุรกจิดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ v สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
� ครุศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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� วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมจาก IOD 
� Director Certification Program (DCP) 

การอบรมจากสถาบนัอื�น 
� สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (CMA)  หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู รุ่นที� 3 

จาํนวนหุ้นที�ถือครอง / สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ  
� ตามมาตรา 258(1)  12,142,247 หุน้ (3.0980%) 
� โดยกรรมการ    9,818,122 หุน้ (2.5050%) 
� โดยคู่สมรส    2,324,125 หุน้ (0.5930%) 
� โดยบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ - ไม่ม ี- 
� โดยบุคคลอื�นที�มอีาํนาจควบคุม - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
� คู่สมรสของนางมณฑล ี โชตสิรยุทธ ์

ประวติัการทาํงาน 
� 2536 - ปจัจุบนั  กรรมการ บมจ. ซเีอด็ยเูคชั �น 
� 2530 - ปจัจุบนั  กรรมการผูจ้ดัการ 
� 2517 - 2536  กรรมการ บจ. ซเีอด็ยเูคชั �น 
� 2528 - 2530  กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการดา้นการตลาด บจ. ซเีอด็ยเูคชั �น 
� 2556 - ปจัจุบนั  กรรมการ บจ. เบสแลบ็ 
� 2544 - ปจัจุบนั  กรรมการ บจ. ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์
� 2553 - ปจัจุบนั  ผูอ้าํนวยการโรงเรยีนเพลนิพฒันา บจ. เพลนิพฒัน์ 
� 2549 - ปจัจุบนั    ประธานคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนเพลนิพฒันา บจ. เพลนิพฒัน์ 
� 2546 - 2549  กรรมการ และกรรมการบรหิาร บจ. เพลนิพฒัน์ 
� 2527 - ปจัจุบนั  กรรมการ บจ. เอม็แอนดอ์ ี
� 2555 - ปจัจุบนั  กรรมการ บมจ. เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในกิจการอื�น 
� กจิการที�เป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

- มจีาํนวน 1 บรษิทั 
o กรรมการ บมจ. เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 

� กจิการที�ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 
- มจีาํนวน 4 บรษิทั 
o กรรมการ บจ. ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์
o ประธานคณะกรรมการบรหิารและผูอ้าํนวยการโรงเรยีนเพลนิพฒันา บจ. เพลนิพฒัน์ 
o กรรมการ บจ. เอม็ แอนด ์อ ี
o กรรมการ บจ. เบสแลบ็ 
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12. นายวิบูลยศ์กัดิD   อดุมวนิช 
กรรมการ รองกรรมการผูจ้ดัการ และเลขานุการบรษิทัฯ 
กรรมการบรหิาร และกรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม 
อายุ 62 ปี 

วนัที�ได้รบัแต่งตั 2ง 
� 1 ธ.ค. 2519  กรรมการ 
� 1 ธ.ค. 2519  รองกรรมการผูจ้ดัการ 
� 13 พ.ย. 2550  เลขานุการบรษิทัฯ 

การศึกษา  
� วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมจาก IOD 
� Director Accreditation Program (DAP) 

การอบรมจากสถาบนัอื�น 
� สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย (TLCA) - Corporate Secretary Development Program 

จาํนวนหุ้นที�ถือครอง / สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ  
� ตามมาตรา 258(1)  55,840 หุน้ (0.0142%) 
� โดยกรรมการ  - ไม่ม ี- 
� โดยคู่สมรส  55,840 หุน้ (0.0142%) 
� โดยบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ - ไม่ม ี- 
� โดยบุคคลอื�นที�มอีาํนาจควบคุม - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
� - ไม่ม ี- 
ประวติัการทาํงาน 
� 2550 - ปจัจุบนั  เลขานุการบรษิทั บมจ. ซเีอด็ยเูคชั �น 
� 2519 - ปจัจุบนั  กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ซเีอด็ยเูคชั �น 
� 2546 - 2555  รกัษาการผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานสาํนกัพมิพ ์บมจ. ซเีอด็ยเูคชั �น 
� 2528 - 2530  กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการดา้นการผลติ บจ. ซเีอด็ยเูคชั �น 
� 2556 - ปจัจุบนั  กรรมการ บจ. เบสแลบ็ 
� 2546 - ปจัจุบนั  กรรมการบรหิาร บจ. เพลนิพฒัน์ 
� 2544 - ปจัจุบนั  กรรมการ บจ. ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์
� 3 เม.ย. 2558 - ปจัจุบนั  กรรมการ บจ. ย.ูพ.ีวนั 
� 2535 - 2558  กรรมการ บจ. ยนิูตีf ไบน์ดิfง เซน็เตอร ์
� 2533 - 2557  กรรมการ บจ. ยนิูตีf กราฟิกส ์

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในกิจการอื�น 
� กจิการที�เป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี-  
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� กจิการที�ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 
- มจีาํนวน 4 บรษิทั 
o กรรมการ บจ. ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์
o กรรมการบรหิาร บจ. เพลนิพฒัน์ 
o กรรมการ บจ. เบสแลบ็ 
o กรรมการ บจ. ย.ูพ.ีวนั 

13. นางมณฑลี  โชติสรยทุธ ์
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์
อายุ 58 ปี 

การศึกษา 
� ศกึษาศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  

การอบรมจาก IOD 
� - ไม่ม ี- 

จาํนวนหุ้นที�ถือครอง / สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ   
� ตามมาตรา 258(1)  12,142,247 หุน้ (3.0980%) 
� โดยผูบ้รหิาร    2,314,125 หุน้ (0.5930%) 
� โดยคู่สมรส    9,818,122 หุน้ (2.5050%) 
� โดยบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ - ไม่ม ี- 
� โดยบุคคลอื�นที�มอีาํนาจควบคุม - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
� คู่สมรสของ นายทนง  โชตสิรยทุธ ์

ประวติัการทาํงาน 
� 2539 - ปจัจุบนั  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์บมจ. ซเีอด็ยเูคชั �น 
� 2557 - ปจัจุบนั  ผูอ้าํนวยการฝา่ยจดัการสารสนเทศเชงิกลยทุธ ์บมจ. ซเีอด็ยเูคชั �น 
� 2558 - ปจัจุบนั  กรรมการ บจ. ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์
� 2536 - ปจัจุบนั  ผูอ้าํนวยการซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์บมจ. ซเีอด็ยเูคชั �น 
� 2556 - ปจัจุบนั  กรรมการ บจ. เบสแลบ็ 
� 2535 - 2536  ที�ปรกึษาซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์บจ. ซเีอด็ยเูคชั �น 
� 2536 - 2541  บรรณาธกิารฝา่ยตําราและหนงัสอืเชงิวชิาการ บมจ. ซเีอด็ยเูคชั �น 
� 2527 - 2536  บรรณาธกิารฝา่ยตํารา บจ. ซเีอด็ยเูคชั �น 
� 2524 - 2527  ผูช้่วยบรรณาธกิารฝา่ยตําราและหนงัสอืเชงิวชิาการ บจ. ซเีอด็ยเูคชั �น  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในกิจการอื�น 
� กจิการที�เป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี– 
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� กจิการที�ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 
- มจีาํนวน 2 บรษิทั 
o กรรมการ บจ. เบสแลบ็ 
o กรรมการ บจ. ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์

14. นางกาญจนา  เจริญวงษ ์
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานขายและจดัจาํหน่าย 
อายุ 59 ปี 

การศึกษา  
� วทิยาศาสตรบณัฑติ (บญัช)ี มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

การอบรมจาก IOD 
� - ไม่ม ี- 

จาํนวนหุ้นที�ถือครอง / สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ  
� ตามมาตรา 258(1)  - ไม่ม ี- 
� โดยผูบ้รหิาร  - ไม่ม ี- 
� โดยคู่สมรส  - ไม่ม ี- 
� โดยบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ - ไม่ม ี- 
� โดยบุคคลอื�นที�มอีาํนาจควบคุม - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
� - ไม่ม ี- 

ประวติัการทาํงาน 
� 2541 - ปจัจุบนั  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานขายและจดัจาํหน่าย บมจ. ซเีอด็ยเูคชั �น 
� 2534 - 2538  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝา่ยบรหิารกลาง บมจ. ซเีอด็ยเูคชั �น 
� 2524 - 2534   ผูจ้ดัการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ บจ. ซเีอด็ยเูคชั �น 
� 2544 - ปจัจุบนั  กรรมการ และกรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม บจ. ฉกาจ 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในกิจการอื�น 
� กจิการที�เป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี- 
� กจิการที�ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

- มจีาํนวน 1 บรษิทั 
o กรรมการ บจ. ฉกาจ 

15. นางนุชนารถ  กองวิสยัสขุ 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานวารสาร 
อายุ 62 ปี 
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การศึกษา  
� บรหิารธุรกจิบณัฑติ (การตลาด) มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

การอบรมจาก IOD 
� - ไม่ม ี- 

จาํนวนหุ้นที�ถือครอง / สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ   
� ตามมาตรา 258(1)  930,088 หุน้(0.2373%) 
� โดยผูบ้รหิาร  930,088 หุน้(0.2373%) 
� โดยคู่สมรส  - ไม่ม ี- 
� โดยบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ - ไม่ม ี- 
� โดยบุคคลอื�นที�มอีาํนาจควบคุม - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
� - ไม่ม ี- 

ประวติัการทาํงาน 
� 2544 - ปจัจุบนั  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานวารสาร บมจ. ซเีอด็ยเูคชั �น 
� 2557 - ปจัจุบนั  ผูอ้าํนวยการฝา่ยวารสาร บมจ. ซเีอด็ยเูคชั �น 
� 2556 - ปจัจุบนั  กรรมการ บจ. เบสแลบ็ 
� 2542 - 2543  ผูอ้าํนวยการกลุ่มวารสารดา้นอเิลก็ทรอนิกส ์และอุตสาหกรรม  

 บมจ. ซเีอด็ยเูคชั �น 
� 2522 - 2542  ผูจ้ดัการโฆษณากลุ่มวารสารดา้นอเิลก็ทรอนิกส ์บมจ. ซเีอด็ยเูคชั �น 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในกิจการอื�น 
� กจิการที�เป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี- 
� กจิการที�ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

- มจีาํนวน 1 บรษิทั 
o กรรมการ บจ. เบสแลบ็ 

16.นางสาวสจิพฒัน์  พุม่พึ�งพทุธ 
ผูอ้าํนวยการฝา่ยการเงนิ 
อายุ 53 ปี 

การศึกษา  
� บรหิารการจดัการบณัฑติ มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 

การอบรมจาก IOD 
� - ไม่ม ี- 

จาํนวนหุ้นที�ถือครอง / สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ  
� ตามมาตรา 258(1)  - ไม่ม ี- 
� โดยผูบ้รหิาร  - ไม่ม ี- 
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� โดยคู่สมรส  - ไม่ม ี- 
� โดยบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ - ไม่ม ี- 
� โดยบุคคลอื�นที�มอีาํนาจควบคุม - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
� - ไม่ม ี- 

ประวติัการทาํงาน 
� 2547 - ปจัจุบนั  ผูอ้าํนวยการฝา่ยการเงนิ บมจ. ซเีอด็ยเูคชั �น 
� 2534 - 2546  ผูจ้ดัการแผนกการเงนิ บมจ. ซเีอด็ยเูคชั �น 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในกิจการอื�น 
� กจิการที�เป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี- 
� กจิการที�ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี- 
17. นางสาวอารี  แซ่อึ2ง 

ผูอ้าํนวยการฝา่ยบญัช ี
อายุ 45 ปี 

การศึกษา  
� ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที� 5368 
� บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยับรูพา 
� ประกาศนียบตัรบณัฑติ การสอบบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
� บรหิารธุรกจิบณัฑติ (บญัช)ี สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล 

การอบรมจาก IOD 
� - ไม่ม ี- 

จาํนวนหุ้นที�ถือครอง / สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ  
� ตามมาตรา 258(1)  - ไม่ม ี- 
� โดยผูบ้รหิาร  - ไม่ม ี- 
� โดยคู่สมรส  - ไม่ม ี- 
� โดยบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ - ไม่ม ี- 
� โดยบุคคลอื�นที�มอีาํนาจควบคุม - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
� - ไม่ม ี- 

ประวติัการทาํงาน 
� 2547 - ปจัจุบนั  ผูอ้าํนวยการฝา่ยบญัช ีบมจ. ซเีอด็ยเูคชั �น 
� 2544 - 2546  ผูจ้ดัการแผนกบญัช ีบมจ. ซเีอด็ยเูคชั �น 
� 2543 - 2544  ผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายใน บมจ. ซเีอด็ยเูคชั �น 
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� 2537 - 2543   หวัหน้าทมีตรวจสอบบญัช ีบจ. สาํนกังาน เอ เอม็ ซ ี

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในกิจการอื�น 
� กจิการที�เป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี- 
� กจิการที�ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี- 

18. ดร. วิโรจน์  ลกัขณาอดิศร(2) 
ผูอ้าํนวยการฝา่ยทรพัยากรบุคคลและพฒันาองคก์ร 
อายุ 39 ปี 

การศึกษา  
� ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ (เศรษฐศาสตร)์ คณะพฒันาการเศรษฐกจิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 
� บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
� วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวศิวกรรมเครื�องกลยานยนต ์คณะวศิวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมจาก IOD 
� - ไม่ม ี- 

จาํนวนหุ้นที�ถือครอง / สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ  
� ตามมาตรา 258(1)  726 หุน้ (0.0002%) 
� โดยผูบ้รหิาร  726 หุน้ (0.0002%) 
� โดยคู่สมรส  - ไม่ม ี- 
� โดยบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ - ไม่ม ี- 
� โดยบุคคลอื�นที�มอีาํนาจควบคุม - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
� - ไม่ม ี- 

ประวติัการทาํงาน 
� 2556 - ปจัจุบนั  ผูอ้าํนวยการศนูยก์ารเรยีนรู ้SE-ED Learning Center บมจ. ซเีอด็ยเูคชั �น 
� 2546 - ปจัจุบนั  ผูอ้าํนวยการฝา่ยทรพัยากรบุคคลและพฒันาองคก์ร บมจ. ซเีอด็ยเูคชั �น 
� 2556 - ปจัจุบนั  กรรมการ บจ. เบสแลบ็ 
� 2543 - 2546  เจา้หน้าที�ที�ปรกึษา บจ. โนโว ควอลติีf เซอรว์สิเชส (ประเทศไทย) 
� 2541 - 2543  วศิวกรควบคุมคุณภาพ บจ. อซีซุู มอเตอร ์(ประเทศไทย) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในกิจการอื�น 
� กจิการที�เป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี- 
� กจิการที�ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

- มจีาํนวน 1 บรษิทั 
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o กรรมการ บจ. เบสแลบ็ 

19. นายอภิชิต  สวนอนันตภมิู(2) 
ผูอ้าํนวยการฝา่ยโลจสิตกิส ์
อายุ 37 ปี 

การศึกษา  
� บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาการเงนิ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
� วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวศิวกรรมเครื�องกลยานยนต ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมจาก IOD 
� - ไม่ม ี- 

จาํนวนหุ้นที�ถือครอง / สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ  
� ตามมาตรา 258(1)  55,555 หุน้ (0.0142%) 
� โดยผูบ้รหิาร  55,555 หุน้ (0.0142%) 
� โดยคู่สมรส  - ไม่ม ี- 
� โดยบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ - ไม่ม ี- 
� โดยบุคคลอื�นที�มอีาํนาจควบคุม - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
� - ไม่ม ี- 

ประวติัการทาํงาน 
� 2547 - ปจัจุบนั  ผูอ้าํนวยการฝา่ยโลจสิตกิส ์ บมจ. ซเีอด็ยเูคชั �น 
� 2546 - 2547  เจา้หน้าที�การตลาดและการจดัการคู่คา้ บจ. โตโยตา้ มอเตอร ์เอเชยี แปซฟิิค 
� 2545 - 2546   วศิวกรอาวโุส แผนกจดัซืfอ บจ. อซีซุู (ไทยแลนด)์ 
� 2542 - 2545  วศิวกร แผนกจดัซืfอ บจ. อซีซุู มอเตอร ์(ประเทศไทย) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในกิจการอื�น 
� กจิการที�เป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี- 
� กจิการที�ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี- 

20. ดร. มีโชค  ทองไสว(2) 
ผูอ้าํนวยการฝา่ยที�ปรกึษาทางวชิาการและธุรกจิต่างประเทศ 
อายุ 46 ปี 

การศึกษา  
� ครุศาสตรดุ์ษฎบีณัฑติ สาขาเทคโนโลยแีละสื�อสารการศกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
� บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
� บรหิารธุรกจิบณัฑติ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
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การอบรมจาก IOD 
� - ไม่ม ี- 

จาํนวนหุ้นที�ถือครอง / สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ  
� ตามมาตรา 258(1)  121,000 หุน้ (0.0309%) 
� โดยผูบ้รหิาร  121,000 หุน้ (0.0309%) 
� โดยคู่สมรส  - ไม่ม ี- 
� โดยบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ - ไม่ม ี- 
� โดยบุคคลอื�นที�มอีาํนาจควบคุม - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
� - ไม่ม ี- 

ประวติัการทาํงาน 
� 2554 - ปจัจุบนั  ผูอ้าํนวยการฝา่ยที�ปรกึษาทางวชิาการและธุรกจิต่างประเทศ 

 บมจ. ซเีอด็ยเูคชั �น 
� 2544 - 2554  ผูจ้ดัการแผนกหนงัสอืต่างประเทศ ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์

 บจ. ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในกิจการอื�น 
� กจิการที�เป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี- 
� กจิการที�ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี- 

21. นางสาวดวงใจ  จีนานุรกัษ์(2) 
ผูอ้าํนวยการฝา่ยขายและจดัจาํหน่าย 
อายุ 48 ปี 

การศึกษา  
� เศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ (เศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา 
� บรหิารธุรกจิบณัฑติ (การบญัช)ี มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

การอบรมจาก IOD 
� - ไม่ม ี- 

จาํนวนหุ้นที�ถือครอง / สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ 
� ตามมาตรา 258(1)  432 หุน้ (0.0001%) 
� โดยผูบ้รหิาร  432 หุน้ (0.0001%) 
� โดยคู่สมรส  - ไม่ม ี- 
� โดยบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิตภิาว  - ไม่ม ี- 
� โดยบุคคลอื�นที�มอีาํนาจควบคุม - ไม่ม ี- 
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ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
� - ไม่ม ี- 

ประวติัการทาํงาน 
� 2554 - ปจัจุบนั  ผูอ้าํนวยการฝา่ยขายและจดัจาํหน่าย บมจ. ซเีอด็ยเูคชั �น 
� 2542 - 2554  ผูจ้ดัการแผนกรบัจดัจาํหน่าย บมจ. ซเีอด็ยเูคชั �น 
� 2539 - 2541  ผูจ้ดัการฝา่ยขายจดัจาํหน่าย บมจ. เนชั �นมลัตมิเีดยี กรุ๊ป 
� 2536 - 2539  ผูจ้ดัการรา้น บจ. แมคไทย 
� 2534 - 2536  พนกังานบญัช ีบจ. ล๊อกซเล่ย ์อลมูเินียมและวศิวกรรม 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในกิจการอื�น 
� กจิการที�เป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี- 
� กจิการที�ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี- 

22. นางสาวสริดา  สาระจนัทร์(2)  
บรรณาธกิารบรหิารฝา่ยผลติหนงัสอืตําราวชิาการ 
อายุ 56 ปี 

การศึกษา  
� บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
� ศลิปศาสตรบณัฑติ (รฐัศาสตร)์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

การอบรมจาก IOD 
� - ไม่ม ี- 

จาํนวนหุ้นที�ถือครอง / สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ  
� ตามมาตรา 258(1)  - ไม่ม ี-  
� โดยผูบ้รหิาร  - ไม่ม ี-  
� โดยคู่สมรส  - ไม่ม ี- 
� โดยบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ - ไม่ม ี- 
� โดยบุคคลอื�นที�มอีาํนาจควบคุม - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
� - ไม่ม ี- 

ประวติัการทาํงาน 
� 2548 - ปจัจุบนั  บรรณาธกิารบรหิารฝา่ยผลติแผนกหนงัสอืตําราวชิาการ บมจ. ซเีอด็ยเูคชั �น 
� 2542 - 2548  บรรณาธกิารการจดัการฝา่ยผลติแผนกหนงัสอืตําราวชิาการ 

 บมจ. ซเีอด็ยเูคชั �น 
� 2535 - 2542  รองบรรณาธกิารการจดัการแผนกหนงัสอืตําราวชิาการ บมจ. ซเีอด็ยเูคชั �น 
� 2526 - 2535   ผูช้่วยบรรณาธกิารการจดัการแผนกหนงัสอืตําราวชิาการ บมจ. ซเีอด็ยเูคชั �น 



บรษิทั ซเีอด็ยเูคชั �น จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2559 (แบบ 56-1)                                                                   เอกสารแนบ 1  หน้า 188 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในกิจการอื�น 
� กจิการที�เป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี- 
� กจิการที�ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี- 

23. นางกนิษฐ ์ พรหมเสน(2) 
บรรณาธกิารบรหิารฝา่ยผลติหนงัสอืทั �วไป 
อายุ 49 ปี 

การศึกษา  
� บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
� วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาเกษตรศาสตรโ์รคพชื มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

การอบรมจาก IOD 
� - ไม่ม ี- 

จาํนวนหุ้นที�ถือครอง / สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ  
� ตามมาตรา 258(1)  7,166 หุน้ (0.0120%) 
� โดยผูบ้รหิาร  7,166 หุน้ (0.0120%) 
� โดยคู่สมรส  - ไม่ม ี- 
� โดยบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ - ไม่ม ี- 
� โดยบุคคลอื�นที�มอีาํนาจควบคุม - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
� - ไม่ม ี- 

ประวติัการทาํงาน 
� 2548 - ปจัจุบนั   บรรณาธกิารบรหิาร ฝา่ยผลติหนงัสอืทั �วไป บมจ. ซเีอด็ยเูคชั �น 
� 2535 - 2548   ผูช้่วยบรรณาธกิารและบรรณาธกิารจดัการ ฝา่ยผลติหนงัสอืทั �วไป  

 บมจ. ซเีอด็ยเูคชั �น 
� 2534 - 2535  Office Administrator, PAC RIM GROUP 
� 2533 - 2534  Cultural Orientation Teacher, The American Consortium 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในกิจการอื�น 
� กจิการที�เป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี- 
� กจิการที�ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี- 
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24. นางสาวพิศมยั  ชยัรตัน์(2) 
ผูช้่วยผูอ้าํนวยการซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ดา้นงานบรหิารและปฏบิตักิาร   
อายุ 48 ปี 

การศึกษา  
� ศลิปศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
การอบรมจาก IOD 
� - ไม่ม ี- 

จาํนวนหุ้นที�ถือครอง / สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ  
� ตามมาตรา 258(1)  54,960 หุน้ (0.0140%) 
� โดยผูบ้รหิาร  54,960 หุน้ (0.0140%) 
� โดยคู่สมรส  - ไม่ม ี- 
� โดยบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ - ไม่ม ี- 
� โดยบุคคลอื�นที�มอีาํนาจควบคุม - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
� - ไม่ม ี- 

ประวติัการทาํงาน 
� 2554 - ปจัจุบนั  ผูช้่วยผูอ้าํนวยการซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ดา้นงานบรหิารและปฏบิตักิาร 

 บมจ. ซเีอด็ยเูคชั �น 
� 2539 - 2554  ผูจ้ดัการแผนกปฏบิตักิารสาขา ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ บมจ. ซเีอด็ยเูคชั �น 
� 2535 - 2538  ผูช้่วยผูจ้ดัการรา้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์บมจ. ซเีอด็ยเูคชั �น 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในกิจการอื�น 
� กจิการที�เป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี- 
� กจิการที�ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี- 

25. นางศรีนวล  ก้อนศิลา(2) 
ผูช้่วยผูอ้าํนวยการซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ดา้นการตลาดและสนิคา้ 
อายุ 46 ปี 

การศึกษา  
� ศลิปศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

การอบรมจาก IOD 
� - ไม่ม ี- 

จาํนวนหุ้นที�ถือครอง / สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ  
� ตามมาตรา 258(1)   395,548 หุน้ (0.1009%) 
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� โดยผูบ้รหิาร  395,548 หุน้ (0.1009%) 
� โดยคู่สมรส  - ไม่ม ี- 
� โดยบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ - ไม่ม ี- 
� โดยบุคคลอื�นที�มอีาํนาจควบคุม - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
� - ไม่ม ี- 

ประวติัการทาํงาน 
� 2555 - ปจัจุบนั  ผูช้่วยผูอ้าํนวยการซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ดา้นการตลาดและสนิคา้ 

 บมจ. ซเีอด็ยเูคชั �น 
� 2539 - ปจัจุบนั  ผูจ้ดัการแผนกการตลาด ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์บมจ. ซเีอด็ยเูคชั �น 
� 2537 - 2538  ผูจ้ดัการรา้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์บมจ. ซเีอด็ยเูคชั �น 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในกิจการอื�น 
� กจิการที�เป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี- 
� กจิการที�ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี- 

26. นางสาวศศรส  หงษ์รอ่น(2)  
ผูช้่วยผูอ้าํนวยการซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ดา้นงานสั �งซืfอและพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์
อายุ 44 ปี 

การศึกษา  
� บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
� ศลิปศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

การอบรมจาก IOD 
� - ไม่ม ี- 

จาํนวนหุ้นที�ถือครอง / สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ  
� ตามมาตรา 258(1)  57,112 หุน้ (0.0146%) 
� โดยผูบ้รหิาร  57,112 หุน้ (0.0146%) 
� โดยคู่สมรส  - ไม่ม ี- 
� โดยบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ - ไม่ม ี- 
� โดยบุคคลอื�นที�มอีาํนาจควบคุม - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
� - ไม่ม ี- 
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ประวติัการทาํงาน 
� 2555 - ปจัจุบนั  ผูช้่วยผูอ้าํนวยการซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ดา้นงานสั �งซืfอและ 

 พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ บมจ. ซเีอด็ยเูคชั �น 
� 2549 - 2554  ผูจ้ดัการแผนกสั �งซืfอและพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์

 บมจ. ซเีอด็ยเูคชั �น 
� 2540 - 2549  ผูจ้ดัการแผนกสั �งซืfอซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์บมจ. ซเีอด็ยเูคชั �น 

 
� 2537 - 2540  ผูจ้ดัการรา้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์บมจ. ซเีอด็ยเูคชั �น 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในกิจการอื�น 
� กจิการที�เป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี- 
� กจิการที�ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี- 

27. นายชลวิทย ์ เอี�ยมรกัษาเกียรติ(2) 
ผูช้่วยผูอ้าํนวยการซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ดา้นวเิคราะหก์ลยทุธแ์ละปรบัปรุงประสทิธภิาพทางธุรกจิ  
อายุ 39 ปี 

การศึกษา  
� วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาสถติปิระยุกต ์สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
� วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวศิวกรรมเครื�องกล จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมจาก IOD 
� - ไม่ม ี- 

จาํนวนหุ้นที�ถือครอง / สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ  
� ตามมาตรา 258(1)  - ไม่ม ี- 
� โดยผูบ้รหิาร  - ไม่ม ี- 
� โดยคู่สมรส  - ไม่ม ี- 
� โดยบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ - ไม่ม ี- 
� โดยบุคคลอื�นที�มอีาํนาจควบคุม - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
� - ไม่ม ี- 

ประวติัการทาํงาน 
� 2555 - ปจัจุบนั  ผูช้่วยผูอ้าํนวยการซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ดา้นวเิคราะหก์ลยทุธแ์ละ 

 ปรบัปรุงประสทิธภิาพทางธุรกจิ บมจ. ซเีอด็ยเูคชั �น 
� 2555 - 2556  ผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายในและนกัลงทุนสมัพนัธ ์บมจ. ซเีอด็ยเูคชั �น 
� 2553 - 2555  ผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายในและปรบัปรุงประสทิธภิาพทางธรุกจิ     

 บมจ. ซเีอด็ยเูคชั �น 
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� 2550 - 2553  หวัหน้าโครงการปรบัปรุงประสทิธภิาพทางธุรกจิ สายงานซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์
 บมจ. ซเีอด็ยเูคชั �น 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในกิจการอื�น 
� กจิการที�เป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี- 
� กจิการที�ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี- 

28. นางสาววิภาสิริ ภริูเทเวศร์(2) 
ผูช้่วยผูอ้าํนวยการซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์สว่นงานสาํนกังานกลางและบุคคล   
อายุ 47 ปี 

การศึกษา  
� ศลิปศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

การอบรมจาก IOD 
� - ไม่ม ี- 

จาํนวนหุ้นที�ถือครอง / สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ  
� ตามมาตรา 258(1)  283,672 หุน้ (0.0724%) 
� โดยผูบ้รหิาร  156,695 หุน้ (0.0400%) 
� โดยคู่สมรส  126,977 หุน้ (0.0324%) 
� โดยบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ - ไม่ม ี- 
� โดยบุคคลอื�นที�มอีาํนาจควบคุม - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
� - ไม่ม ี- 

ประวติัการทาํงาน 
� เม.ย. 2558 - ปจัจุบนั  ผูช้่วยผูอ้าํนวยการซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์สว่นงานสาํนกังานกลางและบุคคล 

 บมจ. ซเีอด็ยเูคชั �น 
� ม.ิย. 2535 - ม.ีค. 2558  ผูจ้ดัการแผนกสาํนกังานกลางและบุคคล บจ. ซเีอด็ยเูคชั �น 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในกิจการอื�น 
� กจิการที�เป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี- 
� กจิการที�ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี- 
หมายเหตุ (1) จาํนวนการถอืหุน้ในบรษิทัฯ  ของกรรมการและผูบ้รหิาร ไดร้วมการถอืหุน้ของคู่สมรสและบุตรที�ยงัไมบ่รรลุนติภิาวะ และ

นิตบุิคคลที�เกี�ยวขอ้งตามมาตรา 258 

 (2) เป็นผูบ้รหิารที�ไมอ่ยู่ในนิยามในประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
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เอกสารแนบ 1  รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อีํานาจควบคุม และเลขานุการบรษิทัฯ 
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย 28 ท่าน ดงันี!  

รายชื�อบริษทั 
บมจ. 

ซีเอด็ยเูคชั �น 
บริษทัย่อย 

ซีเอด็บุค๊เซน็เตอร ์
บริษทัย่อย 
เพลินพฒัน์ 

 
บริษทัย่อย 
เบสแลบ็ 

 

บริษทัร่วม 
M&E 

  1.  นายสมบูรณ์  ชนิสวนานนท์ A J     
  2.  นายสาโรช  ลํ3าเลศิประเสรฐิกุล B C K     
  3.  นายประวทิย ์ ตนัตวิศนิชยั C D     
  4.  นายคเชนทร ์ เบญจกุล C D  M   
  5.  นายวรสทิธิ :  โภคาชยัพฒัน์  C H     
  6.  นายไพรชั  สฏิฐกุล C      
  7.  นายวฒันา  เชยีงกูล C H     
  8.  รศ.ยนื  ภู่วรวรรณ C  M   
  9.  นายวฒุภิูม ิ จฬุางกูร C     
 10. นายวรพจน์  ฉตัรชยักุลศริ ิ C     
 11.  นายทนง  โชตสิรยทุธ ์ C F G A C F L A C 
 12. นายวบิูลยศ์กัดิ :  อุดมวนิช C F G I C F C  
 13. นางมณฑล ี โชตสิรยทุธ ์ G C  C  
 14. นางกาญจนา  เจรญิวงษ์ G     
 15. นางนุชนารถ  กองวสิยัสขุ G   C  
 16. นางสาวสจพิฒัน์  พุม่พึ�งพทุธ G     
 17. นางสาวอาร ี แซ่อึ3ง G     
 18. ดร. วโิรจน์  ลกัขณาอดศิร E   C  
 19. นายอภชิติ  สวนอนนัตภูม ิ E     
 20. ดร. มโีชค  ทองไสว E     
 21. นางสาวดวงใจ  จนีานุรกัษ์ E     
 22. นางสาวสรดิา  สาระจนัทร ์ E     
 23. นางกนิษฐ ์ พรหมเสน E     
 24. นางสาวพศิมยั  ชยัรตัน์ E     
 25. นางศรนีวล  กอ้นศลิา E     
 26. นางสาวศศรส  หงษร์อ่น E     
 27. นายชลวทิย ์ เอี�ยมรกัษาเกยีรต ิ E     
 28. นางสาววภิาสริ ิ ภูรเิทเวศร ์ E     
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หมายเหตุ :     A = ประธานกรรมการ B = ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 C = กรรมการ D = กรรมการตรวจสอบ E = ผูบ้รหิาร 
 F = กรรมการบรหิาร G = ผูบ้รหิารของบรษิทัตามนิยามในประกาศของสาํนักงาน ก.ล.ต. 
 H = กรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน I = เลขานุการบรษิทัฯ 
 J = ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน K = รองประธานกรรมการ 
 L = ประธานคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน/ผูอ้ํานวยการโรงเรยีนเพลนิพฒันา    M   =   ที�ปรกึษา 
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เอกสารแนบ 2  รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการของบรษิทัย่อย 

 
รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการของบริษทัย่อย 

รายชื�อ ความเกี�ยวข้องกบั 
SE-ED 

บจ. 
ซีเอด็บุค๊เซน็เตอร ์

บจ. 
เพลินพฒัน์ 

บจ. 
เบสแลบ็ 

 1.  นายทนง  โชตสิรยทุธ ์ กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการผูม้อีํานาจลงนาม 

B B C B 

 2.  นายวบิูลยศ์กัดิ 4  อุดมวนิช กรรมการ รองกรรมการผูจ้ดัการ 
เลขานุการบรษิทัฯ 
กรรมการผูม้อีํานาจลงนาม 

B C B 

 3.  นางนุชนารถ  กองวสิยัสุข ผูบ้รหิาร   B 
 4.  นางมณฑล ี โชตสิรยทุธ ์ ผูบ้รหิาร B  B 
 5.  นายวริฬุห ์ ศรบีรริกัษ์    B 
 6.  ดร.วโิรจน์  ลกัขณาอดศิร ผูบ้รหิาร   B 
 7.  นายสทุธพิงษ์  ผาณิตพจมาน    B 
 8.  นางจติรา  จนัทรากุล    B 
 9. นางสภุาวด ี หาญเมธ ี   A  
10. นางสาวกรองทอง  บุญประคอง   B  
11. นายศลีวตั  ศุษลิวรณ์   B C  
12. นางวณีา  วอ่งไววทิย ์   B C  

 
หมายเหตุ : A = ประธานกรรมการ      B = กรรมการ C =  กรรมการบรหิาร 
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เอกสารแนบ 3  รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ�งไดร้บัการแต่งตั 1งจากคณะกรรมการของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ  
จาํนวน 3 ท่าน โดยม ีนายสาโรช  ลํ1าเลศิประเสรฐิกุล เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายประวทิย ์ ตนัตวิศนิชยั  
และนายคเชนทร ์ เบญจกุล เป็นกรรมการตรวจสอบ และมนีายวเิชยีร  รุ่งพนูทรพัย ์เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมคุีณสมบตัติรงตามที�สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด 

ในรอบปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารประชมุตามวาระจาํนวน 6 ครั 1ง โดยเป็นการประชุม
กนัเองระหว่างกรรมการตรวจสอบ ผูส้อบบญัช ีและผูบ้รหิารระดบัสงูทางดา้นบญัช ีการเงนิ และตรวจสอบภายใน 
โดยไม่มกีรรมการบรหิารเขา้ร่วมประชมุ แต่อยู่ภายใตก้ารรบัรูข้องฝา่ยบรหิารจาํนวน 1 ครั 1ง 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดป้ฏบิตัหิน้าที�อย่างเป็นอสิระ ตามขอบเขตอาํนาจหน้าที�ที�กาํหนดไวใ้นกฎบตัร
ของคณะกรรมการตรวจสอบและที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยไดร้บัความร่วมมอืจากทุกฝา่ยที�
เกี�ยวขอ้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ตระหนกัถงึความสาํคญัของการควบคุมภายใน การบรหิารจดัการความเสี�ยง  
และการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ีเพื�อใหบ้รษิทัฯ มกีารควบคุมภายในที�ด ีมกีารบรหิารจดัการความเสี�ยงใหอ้ยู่ในระดบั
ที�เหมาะสมและยอมรบัได ้ตลอดจนการรายงานทางการเงนิที�มคีวามถูกตอ้ง เชื�อถอืได ้โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดม้กีารหารอืแลกเปลี�ยนขอ้คดิเหน็กบักรรมการบรหิาร ผูบ้รหิารระดบัสงู ผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบ
บญัชทีุกไตรมาส สรุปสาระสาํคญัในการปฏบิตัหิน้าที�ในรอบปี พ.ศ. 2559 ไดด้งันี1 

1.  สอบทานงบการเงินประจาํปี  พ.ศ. 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงนิรายไตรมาส 
และงบการเงนิประจาํปี พ.ศ. 2559 ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยได้
ประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัช ีฝา่ยบรหิาร ฝา่ยบญัช ีและแผนกตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ ในการพจิารณางบ
การเงนิรวมรายไตรมาส และงบการเงนิประจาํปี เพื�อสอบทานความถูกตอ้งครบถว้น การปฏบิตัติามหลกัการบญัชี
ที�รบัรองทั �วไป การเลอืกใชน้โยบายการบญัช ีและการเปิดเผยขอ้มลูที�เพยีงพอ รวมทั 1งไดนํ้าขอ้สงัเกตของผูส้อบ
บญัชมีาปรบัปรุงแกไ้ขในการจดัทาํงบการเงนิของบรษิทัฯ ซึ�งคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็สอดคลอ้งกบั
ผูส้อบบญัชวี่า งบการเงนิของบรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชทีี�รบัรองทั �วไป และเปิดเผยขอ้มลูอย่าง
ถูกตอ้งครบถว้น 

2.  สอบทานการกาํกบัดแูลกิจการที$ดี คณะกรรมการตรวจสอบไดต้ระหนกัถงึความสาํคญัของการกาํกบั
ดแูลกจิการที�ด ีโดยไดท้บทวนนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการที�ดปีีละครั 1ง รวมถงึสง่เสรมิและสนบัสนุนใหผู้บ้รหิาร
และพนกังานทุกคนมุ่งมั �นที�จะนําการกาํกบัดแูลกจิการที�ดมีาใชใ้นการดาํเนินกจิการจนกลายเป็นวฒันธรรมของ
องคก์ร ดาํเนินธุรกจิอย่างมคุีณธรรมดว้ยความโปร่งใส และมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม จนไดร้บัการประเมนิใหเ้ป็น
บรษิทัที�มบีรรษทัภบิาลในระดบัดเีลศิ 9 ปีซอ้น (ปี พ.ศ. 2551 - ปี พ.ศ. 2559) จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย (IOD)  

3.  สอบทานการบริหารจดัการความเสี$ยง คณะกรรมการตรวจสอบไดก้าํกบัดแูลการบรหิารจดัการ
ความเสี�ยงของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เพื�อใหม้ั �นใจไดว้่าความเสี�ยงต่างๆ ของบรษิทัฯ อยูใ่นระดบัที�ยอมรบัได ้ 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานแผนการบรหิารจดัการความเสี�ยง รบัทราบการดาํเนินการบรหิารความ
เสี�ยงเป็นระยะๆ คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่าบรษิทัฯ มกีารบรหิารจดัการความเสี�ยงใหอ้ยู่ในระดบัที�เหมาะสม 
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4.  สอบทานการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายอื$นๆ ที$เกี$ยวข้องกบับริษทัฯ  คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทาน 
ใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยป์ระเทศไทยและหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้ง ซึ�ง
คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า ไม่พบประเดน็ที�เป็นสาระสาํคญัในเรื�องการไมป่ฏบิตัติามกฎหมาย และ
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและหน่วยงานกาํกบัดแูลที�เกี�ยวขอ้ง 

5.  สอบทานและให้ความเหน็ต่อรายการที$เกี$ยวโยงกนัและรายการที$อาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลดงักล่าว คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่าบรษิทัฯ ไดม้กีารเปิดเผยขอ้มลู
อย่างถูกตอ้งครบถว้นตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และรายการดงักล่าวเป็นรายการปกติ
ของธุรกจิ มคีวามเหมาะสมเพื�อประโยชน์ทั 1งหมดของบรษิทัฯ 

6.  กาํกบัดแูลระบบการควบคมุภายในและตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดก้าํกบัดแูลให้
มรีะบบการควบคุมภายในที�ด ีมปีระสทิธภิาพเพยีงพอต่อการใชท้รพัยากร และการปฏบิตังิาน คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดร้บัทราบการปฏบิตังิานของแผนกตรวจสอบภายในทุกไตรมาส และเสนอแนวทางปรบัปรุงแกไ้ข 
รวมทั 1งใหม้กีารตดิตามแกไ้ขปรบัปรุงขอ้บกพร่องที�ตรวจพบ คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานแผนการ
ตรวจสอบประจาํปี 2560 โดยตระหนกัถงึความเสี�ยงที�อาจจะเกดิขึ1นที�จะมผีลต่อการดาํเนินงานและฐานะการเงนิ
ของบรษิทัฯ  นอกจากนี1ยงัไดเ้น้นยํ1าการตรวจสอบภายในโดยคาํนึงถงึการเพิ�มประสทิธภิาพทางธุรกจิ เพื�อเพิ�ม
รายไดแ้ละลดค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงาน 

7.  คดัเลือกและเสนอแต่งตั >งผูส้อบบญัชี  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัช ีโดย
พจิารณาความเป็นอสิระของผูส้อบบญัช ีความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบ ทมีงานของผูส้อบ
บญัชใีนสาํนกังาน และค่าตอบแทนที�เหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคดัเลอืก และเสนอแต่งตั 1ง
ผูส้อบบญัชต่ีอคณะกรรมการบรษิทัฯ ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัครั 1งที� 1/2560 เมื�อวนัที� 27กุมภาพนัธ ์
2560 เพื�อขออนุมตัต่ิอที�ประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ ใหแ้ต่งตั 1งผูส้อบบญัช ีจากบรษิทั สาํนกังาน อ ีวาย จาํกดั เป็น
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ในปี พ.ศ. 2560 

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน้าที�ตามขอบเขตและอาํนาจหน้าที� ที�ไดก้าํหนดไวใ้นกฎบตัร
คณะกรรมการตรวจสอบดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบและมคีวามเป็นอสิระอย่างเพยีงพอ โดยไดร้บัความร่วมมอื
จากฝา่ยบรหิาร พนกังาน และผูเ้กี�ยวขอ้งทุกฝา่ยเป็นอยา่งด ีคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า 
คณะกรรมการบรษิทัฯ กรรมการบรหิาร และพนกังานทุกท่าน ไดใ้หค้วามสาํคญัอย่างยิ�งต่อการปฏบิตังิานและการ
ดาํเนินงานภายใตร้ะบบการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ีอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ดว้ยความโปร่งใสเชื�อถอืได ้
เพิ�มความเชื�อมั �นใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ นกัลงทุน และผูเ้กี�ยวขอ้งทุกฝา่ย 
 

 

 

 
นายสาโรช  ลํ1าเลศิประเสรฐิกุล 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
17 มนีาคม 2560 
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เอกสารแนบ 4  รายงานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน 

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

คณะกรรมการ  บรษิทั ซเีอด็ยเูคชั �น จาํกดั (มหาชน) แต่งตั 1งคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ผลตอบแทน ซึ�งประกอบดว้ยกรรมการบรษิทัฯ จาํนวน 3 ท่าน โดยมนีายสมบรูณ์  ชนิสวนานนท ์กรรมการอสิระ
เป็นประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน นายวรสทิธิ 9  โภคาชยัพฒัน์ กรรมการอสิระ และนายวฒันา 
เชยีงกลู กรรมการที�ไมไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิาร โดยในปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทนได้
ประชุมรวมทั 1งสิ1น 3 ครั 1ง 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน มขีอบเขต หน้าที� และความรบัผดิชอบตามที�ไดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ ซึ�งไดแ้ก่ การกาํหนดวธิกีาร ทาํหน้าที�สรรหา กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ 
พรอ้มทั 1งจดัทาํแผนการสบืทอดตําแหน่ง และกาํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน 

สาํหรบัการสรรหากรรมการ ผูบ้รหิาร คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทนไดด้าํเนินการสรรหา 
คดัเลอืกบุคคลที�มคุีณสมบตัเิหมาะสม ตามหลกัเกณฑท์ี�คณะกรรมการกาํหนด และไม่ขดัต่อขอ้กาํหนดของ
หน่วยงานกาํกบัดแูล ในปีพ.ศ. 2559 คณะกรรมการสรรหาฯ ไดพ้จิารณา เสนอต่อวาระการเป็นกรรมการ และ
กรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน เพื�อใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ ไดพ้จิารณา นอกจากนี1 คณะกรรมการ
สรรหาฯ ยงัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อยเสนอรายชื�อผูม้คุีณสมบตั ิเป็นการล่วงหน้าจากผูถ้อืหุน้สว่นน้อย ผ่าน
ทางช่องทางตดิต่อของบรษิทัฯ เพื�อใหค้ณะกรรมการสรรหาฯ ไดพ้จิารณา 

สาํหรบัการพจิารณาผลตอบแทนของคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ซึ�งไดเ้ปิดเผยรายละเอยีดใน
รายงานประจาํปี ในหวัขอ้ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารนั 1น คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน 
ไดพ้จิารณาใหส้อดคลอ้งกบัหน้าที�ความรบัผดิชอบ ความสามารถ ผลงาน โดยคาํนึงถงึสภาวะเศรษฐกจิ และ
อา้งองิกบัธุรกจิในอุตสาหกรรมเดยีวกนั 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทนไดร้ายงานผลการประชุมทุกครั 1งใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ 
ไดร้บัทราบเป็นประจาํอย่างต่อเนื�องทุกครั 1ง ในรอบปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน
ไดป้ฏบิตังิานที�ไดร้บัมอบหมายดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ เตม็ความสามารถ และเป็นอสิระ เพื�อประโยชน์
สงูสดุของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีอื�นๆ อย่างเหมาะสมแลว้ 
 
 
 
 
 

นายสมบรูณ์  ชนิสวนานนท ์

ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน 

4 มกราคม 2560 
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เอกสารแนบ 5  รายละเอยีดเกี�ยวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

 

  

ชื�อ - สกุล 
 

อายุ 
(ปี) 

การศกึษา ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง

ผูบ้รหิาร 

ประวตักิารทาํงาน 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / บรษิทั 

นายวเิชยีร  รุ่งพนูทรพัย ์ 43 บรหิารธุรกจิบณัฑติ 
มหาวทิยาลยั
รามคาํแหง 

- ส.ค. 2556 - ปจัจุบนั ผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายใน 
และนกัลงทุนสมัพนัธ ์

บมจ. ซเีอด็ยเูคชั �น 

ธ.ค. 2556 - ปจัจุบนั เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ซเีอด็ยเูคชั �น 

ธ.ค. 2546 - ส.ค. 2556 ผูจ้ดัการเขต สายงานซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ บมจ. ซเีอด็ยเูคชั �น 

เม.ย. 2543 - ธ.ค. 2546 ผูช้่วยผูจ้ดัการรา้น ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ บมจ. ซเีอด็ยเูคชั �น 



แบบแสดงรายการขอมูล
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