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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจ 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัทฯ เริ่มก่อตั้งจากการรวมตวักันของวศิวกรไฟฟ้าจ านวน 10 คน ซ่ึงต่างก็เคยมีประสบการณ์ในการ
ด าเนินกิจกรรมเผยแพร่ความรู ้ในชมุนุมวิชาการขณะที่เป็นนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
และตระหนักดีว่า  ประเทศไทยยังขาดแคลนการพัฒนาส่ือความรู้ทางวิชาการอยูม่าก และไมม่ผีู้ที่สนใจเข้ามา
พัฒนาอย่างจริงจัง จึงได้ก่อตัง้บริษัทฯ ขึ้นมาในป ีพ.ศ. 2517 ได้รับอนุญาตให้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เมือ่ปลายปี พ.ศ. 2534 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) มีชื่อภาษาอังกฤษว่า SE-EDUCATION Public Company Limited 
โดยค าว่า SE-ED เป็นค าย่อมาจากค าเตม็ว่า Science, Engineering and EDucation  ซึง่เป็นการเน้นวัตถุประสงค์
การก่อตั้งบริษัทฯ เมื่อ 39 ปีก่อนว่า จะด าเนินธุรกจิการเผยแพร่ความรู้  โดยเน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของคนไทยในสาขาที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ  โดยจะเน้นด้านวิทยาศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์  และการศึกษา 
ปัจจบุันชื่อเรียกส้ันๆ ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันแพรห่ลายคือ ซีเอ็ด (SE-ED) 

บริษัทฯ เป็นผูบุ้กเบิกธุรกจิหนงัสือเชิงวิชาการประเภท How-to มาตลอดระยะเวลา 39 ปี และมภีาพพจนท์ี่
ดี ในฐานะผู้น าทางด้านหนงัสือและวารสารเชิงวิชาการด้านเทคโนโลยีรายใหญข่องประเทศ จงึท าให้การ
ด าเนินงานในส่วนอื่นๆ ของบรษิัทฯ ได้รับความน่าเชื่อถือตามไปด้วย และมีโอกาสประสบความส าเร็จสูงขึ้น 

บริษัทฯ ก าหนดทิศทางระยะยาว และกลยุทธ์ทางการตลาดไว้ ซึ่งสรุปโดยสังเขปได้ ดังต่อไปนี ้

1.1  วิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ ของบริษัทฯ 

วิสัยทัศน์ (Vision)   ซีเอ็ด จะเป็นผู้น าในการท าให้คนไทยหาความรู้ได้ง่ายขึ้น และสะดวกขึ้น 

ภารกิจ (Mission)   ซีเอ็ด จะด าเนินธุรกิจที่เอื้ออ านวยต่อการศกึษาหาความรู้ ในสาขาทีจ่ าเป็นต่อการ
พัฒนาประเทศ จะด าเนินธุรกจิที่จะท าให ้“คนไทยเก่งขึ้น” โดยพัฒนาขึ้นเป็นธุรกิจที่ยั่งยืน มกีารเติบโตต่อเนื่องที่
สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม เป็นบริษัทตวัอย่างที่ดี สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์และเป็นที่
ยอมรับในวงกว้าง พนักงานมีความสุข และสามารถให้ผลตอบแทนการลงทุนที่น่าพึงพอใจในระยะยาว 

กลยุทธ์   เพื่อใหบ้ริษัทฯ สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ และภารกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จงึมุง่เน้นความพร้อมใน
ด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาสินค้า และบริการ ใหม้ีคุณภาพ และตอบสนองต่อความต้องการของกลุม่เป้าหมายได้ โดย
เน้นตั้งแต่การเพิม่จ านวนร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ให้ครอบคลุมพื้นที่บริการมากขึ้น การเพิ่มสินค้าที่น่าสนใจ 
การให้บริการ e-book และสินค้าอ่ืนๆ เพิ่มเติมโดยผ่าน www.se-ed.com, m.se-ed.com และ SE-ED App เพื่อ
รองรับพฤติกรรมผู้บรโิภคที่เปลีย่นแปลงไป รวมถงึการขยายฐานธุรกิจไปสู่ธุรกจิการศึกษามากขึ้น  โดยเน้นการ
ด าเนินกลยุทธ์ทางการตลาด ต่อไปนี้ 
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1. บริษัทฯ มุ่งมั่นทีจ่ะสร้างความเตบิโตและเสริมสร้างความแขง็แกร่งให้กบัธุรกจิร้านหนังสือ ด้วยการ
มุ่งเน้นการขยายตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างศักยภาพในการขยายธุรกจิให้ครอบคลุมการให้บรกิาร
ทั่วประเทศ ในทุกชุมชนทีม่ีขนาดใหญ่เพยีงพอ โดยการขยายสาขาของซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ และ
เครือข่ายในรูปแบบต่างๆ กัน โดยเน้นการเลือกท าเลที่มีศักยภาพสูงในระยะยาว มากกว่าการ
ค านึงถึงก าไรในระยะแรก เพื่อส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้คนไทยได้มโีอกาสเท่าเทียมกันใน
การหาความรู้ อีกทั้งยังเป็นการด าเนินกลยุทธ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคได้อย่างทั่วถึง 
ส่งผลให้บริษทัฯ ครองความเป็นผู้น าในธุรกจิด้านนี้ และเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจหนังสือ
โดยรวมในอนาคต  และรองรับการสร้างความรับรู้ และการยอมรบัต่อ Brand ของบรษิัทฯ โดยมุง่เน้น
ประเด็นหลัก คือ “คิดจะซื้อหนังสือ คิดถึงซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร”์ 

2. บริษัทฯ ใหค้วามส าคัญต่อการจดัหาสินค้า หรือบริการที่สะดวก รวดเร็ว และตรงต่อเวลา ในทุก
ช่องทางการใหบ้ริการ โดยมุ่งเนน้การสร้างประสบการณ์ที่ดี ภายใตแ้นวคิดทีว่่า “นึกอยากอา่น  
อย่างช้าพรุ่งน้ีต้องได้อ่าน”  จึงได้มีการจัดโครงการ “สั่งวันน้ี พรุ่งน้ีได”้ ด้วยการน าเทคโนโลยีเข้า
มาผสมผสานกับการจัดการในรปูแบบใหม่ ใหม้ีความเชื่อมโยงกนั ตั้งแต่การผลิต การเก็บสินค้า การ
รับค าส่ังซื้อด้วยการปรับปรุงระบบการส่ังซื้อหนังสือ และสินค้าอื่นๆ ผ่านทางสาขา หรือส่ังซื้อผ่าน
ทางเว็บไซต ์www.se-ed.com และ m.se-ed.com และการจัดส่งสินค้า เพื่อให้ศักยภาพด้านการ
จัดการระบบโลจิสติกส์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดข้อจ ากัดจากการที่สาขามีพื้นที่ไม่เพยีงพอกบั
ปริมาณหนังสือทั้งหมดในตลาด สามารถเพิ่มขีดความ สามารถในการให้บริการมากขึ้น และสามารถ
ให้บริการครอบคลุมพื้นทีท่ั้งประเทศมากยิง่ขึ้น เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความ
พึงพอใจแก่ลูกค้าได้สูงสุด รวมทั้งเป็นการตอบสนองแนวคิดที่วา่ “ร้านเล็กเหมือนร้านใหญ”่ 
มาแล้วได้ส่ิงที่ต้องการกลับไปแน่นอน ซึ่งจะท าให้บรษิัทฯ มีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น และ
เป็นจุดได้เปรียบในการแขง่ขัน 

3. บริษัทฯ เน้นการสรรหาหรือพัฒนาสินค้าที่น่าสนใจ และจัดส่วนผสมของสินค้า ในสาขาอย่างต่อเน่ือง  
เพื่อ ใหม้ีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น และท าให้ลูกค้ามาใช้บริการถี่มากขึ้น ซึง่จะมีผลท าให้เกิดความ
แตกต่างจากร้านหนังสืออ่ืนมากยิ่งขึ้น รวมถงึส่งผลให้สภาพการท าก าไรของสาขาดยีิ่งขึ้น 

4. บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริการที่เป็นเลิศ และการเสริมสร้างภาพลักษณท์ี่ดีของ
บริษัทฯ โดยเน้นการพฒันาบุคลากรและทีมงานอย่างต่อเนื่อง และสร้างทัศนคติของพนักงานในการ
ให้บริการอย่างมืออาชีพ การใส่ใจต่อการสนองความต้องการของลูกค้าในรายละเอียด และท าให้ลูกค้า
มีความประทับใจเพิ่มมากขึ้น 

5. บริษัทฯ เน้นการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ โดยการพฒันาเครื่องมือ และช่องทางการ
ประชา สัมพันธ์สินค้า และการสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเน่ือง  
รวมถึงด าเนินกจิกรรมด้านการตลาดอย่างจริงจัง เพื่อเป็นการสรา้งมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกจิอย่าง
สร้างสรรค์ และตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงประเด็นทีสุ่ด  
และท าให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ มีโอกาสประสบความส าเร็จสูงขึ้นตั้งแต่เริ่มวางตลาด เช่น  มีการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการต่างๆ ของบริษัทฯ ผ่านทางจอ LCD ที่ติดตั้งตามสาขาต่างๆ เพื่อ
กระตุ้นให้เกิดอารมณ์ในการจบัจ่ายซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้น 

6. บริษัทฯ เน้นการสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้า และพันธมิตรทางธรุกิจ ในการร่วมงานกันอย่างใกล้ชิด 
โดยยึดมั่นในการปฏบิัติตามสัญญาที่มตี่อลูกค้าอย่างเคร่งครัดภายใต้กรอบกติกา มารยาทของการ
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ด าเนินธุรกิจ และมุ่งเน้นการอยูบ่นพื้นฐานของความส าเร็จในการประกอบธุรกิจรว่มกัน โดยบรษิทัฯ 
ได้เปิดรับการแลก เปล่ียนความคิดเห็นในการด าเนินธุรกิจ เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น และน าขอ้มูลดังกล่าว กลับมาพฒันาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ กระบวนการบริหาร
จัดการของบรษิัทฯ เพื่อยก ระดับมาตรฐานในการท างานให้สูงขึน้ตลอดเวลา และก่อให้เกิดประโยชน์
กับทุกฝ่าย 

7. บริษัทฯ เน้นการสร้างและใช้ฐานข้อมูลทางการตลาดอย่างจรงิจงั โดยจัดให้มีระบบฐานข้อมูลทีด่ีใน
การจัด เก็บข้อมูลประวัตขิองลูกค้า ว่าลูกค้ามีความชอบ และความต้องการอย่างไร เพื่อจัดหาสินค้า 
และบริการใหต้รงตามความต้องการ และพัฒนาสู่การน าเสนอประสบการณ์ที่น่าจดจ า และน่า
ประทับใจให้แก่ลูกค้า รวม ถึงการน าข้อมูลดังกล่าวมาท าการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น มาปรับปรุง
การให้บริการในอนาคตอีกด้วย 

8. บริษัทฯ มุ่งเน้นการผลักดันยอดขายของผลิตภัณฑใ์หม่ โดยการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ ใน
การจัดงาน Events ซึ่งมีทมีงานที่ท าหน้าที่นี้โดยเฉพาะ เพื่อผลักดันยอดขาย และสร้างการรับรูใ้หแ้ก่
ลูกค้าว่า “คิดถึงหนังสือ คิดถึงซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร”์  รวมทั้งจดัใหม้ีกิจกรรมการผลักดันสินค้าที่
น่าสนใจในร้านมากยิ่งขึ้น 

9. บริษัทฯ พัฒนา SE-ED Application และ “SE-ED Currents” ส าหรับใช้งานบน Smartphone หรือ 
Tablet โครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ  และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์  และการ
ให้บริการซื้อขาย  เพื่อรองรับการเติบโตของ e-book  และพฤตกิรรมการซื้อขายของผู้บรโิภคที่
เปล่ียนแปลงไปตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

10. บริษัทฯ น าเอาโจทย์ประเทศไทยด้านการศึกษา และการพฒันาศักยภาพของคนไทยในการพฒันาขีด
ความ สามารถทางภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์ มาเป็นโจทย์ของบริษัทฯ เพือ่ท าให้
การขยายฐานการเติบโตของบรษิัทฯ เป็นการแก้ปัญหาของประเทศไปพร้อมกันดว้ย  ด้วยการขยาย
งาน SE-ED Learning Center และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายในทั้งหมด  มาหาทางแก้ไขปญัหา
แบบครบวงจร  โดยมีฐานงานวจิัยรองรับ  เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ต้องการให้ได้ในเวลา
อันส้ันที่สุด  และมีประสิทธิ ผลสูง  ในระยะแรก  ได้เริ่มเปิดด าเนนิการทดลองไปแล้ว 2 หลักสูตร
ส าหรับเยาวชนในระดับประถมศึกษา  คือ  หลักสูตร FAN Math เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์  
และหลักสูตร ACTive English เพื่อพัฒนาทักษะในการใช้งานภาษาอังกฤษ   ซึ่งคาดว่าภายใน
ระยะเวลาอีกไม่กี่ปขี้างหน้า จากการขยายตัวเพิม่เติมในระบบแฟรนไชส์  จะท าให้ธุรกจิการศึกษา
เป็นฐานธุรกิจที่มคีวามส าคัญต่อการสร้างการเติบโตให้กบับริษทัฯ ในอนาคต 
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บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลัก 6 ส่วน  คือ 

 ธุรกิจร้านหนังสือ  โดยเป็นผูด้ าเนินงานร้าน  ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์  และเครือข่าย ซึ่งได้แก่  ร้าน
เครือข่ายซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์  และศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยหลายแหง่ที่บรษิัทฯ เป็นผูบ้ริหารเอง  ทั้ง
ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด  รวมทัง้การบริหารพื้นที่ขายหนังสือในรูปแบบต่างๆ ในพื้นที่ศูนย์การค้า 
(มีสัดส่วนรายได้ประมาณ 82% ของรายได้รวมปี พ.ศ. 2556) 

 ธุรกิจรับจัดจ าหน่ายหนังสือ  โดยจัดจ าหน่ายให้กับหนังสือทีบ่ริษัทฯ ผลิตเอง  และส านักพิมพ์
อื่น  เพื่อจ าหน่ายให้กับร้านหนงัสือทั่วไป  รวมทั้งช่องทางการขายอื่นๆ 

 ธุรกิจส านักพิมพ์  โดยผลิตหนังสือ  วารสารเชิงวชิาการและสาระความรู้  รับจ้างโฆษณาเพื่อ
จัดพิมพ์ลงในวารสารรายเดือนทีบ่ริษัทฯ ผลติขึ้น  รับจ้างพมิพห์นังสือ  เป็นผู้จัดงานประจ าปี  
Thailand Electronics & Industrial Technology  และงานแสดงสินค้าทางเทคโนโลยีเฉพาะทางอีก
หลายงาน 

 SE-ED Learning Center  รูปแบบในการด าเนินธุรกิจ คือ การเป็นโรงเรียนสอนเสริมและศูนย์การ
เรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพของเยาวชน  ด้วยการพฒันาหลักสูตรเสริมการ
เรียนรู้ที่มีความจ าเป็นต่อการพฒันาศักยภาพ อันได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ และวชิาภาษาองักฤษ 
รวมทัง้จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน 

 โรงเรียนเพลินพัฒนา  เป็นการร่วมลงทุน เพื่อสร้างเป็นโรงเรยีนทางเลือกแนวใหม่ที่สอนในระดับ
เตรียมอนุบาล ถงึมธัยมศึกษาปทีี่ 6  ที่เน้นการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่นเพื่อพฒันา
ศักยภาพให้นักเรียน ที่จะเติบโตเป็นก าลังส าคัญของประเทศในอนาคต 

 บริษัท เบสแล็บ  เปน็ธุรกจิให้ค าปรึกษา การพัฒนา การออกแบบ และการจ าหน่ายซอฟทแ์วร์และ
ฮาร์ดแวรท์ี่พัฒนาขึ้นเอง โดยในระยะแรกเน้นการพัฒนา Digital Content, การพัฒนาโปรแกรม และ
โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารจัดการส่ือ Digital Content 

ในธุรกิจร้านหนังสือ ธุรกจิจัดจ าหน่ายหนงัสือ และธุรกจิส านักพิมพ์ ทัง้สามส่วนน้ี บริษทัฯ มีบทบาทใน
ฐานะที่เป็นผู้น าตลาดรายใหญ่ของธุรกิจแต่ละส่วน  และธุรกิจทั้งหกส่วนนี้แต่ละส่วนตา่งเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ท าให้
เกิดความได้เปรียบในการแข่งขนั และสามารถสร้างมูลค่าเพิม่โดยรวมให้กบับริษัทฯ ได้เป็นอยา่งด ี

1.2  การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

ในระยะเร่ิมแรก บริษัทฯ ผลิตวารสารรายเดือน เซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผู้แทนจ าหน่าย
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ 

ในป ีพ.ศ. 2521 เริ่มผลิตวารสารรายเดือน ทักษะฉบบัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นวารสารทางด้าน
วิทยา ศาสตร์และเทคโนโลย ีส าหรับเยาวชนและผู้สนใจทัว่ไป 

ในป ีพ.ศ. 2522 เริ่มผลิตวารสารรายเดือน มิติที ่4 เพื่อเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ และ
กระตุ้นผู้ที่ไม่ชอบวิทยาศาสตร์หนักๆ ใหห้ันมาสนใจวทิยาศาสตร์มากขึ้น 

ในป ีพ.ศ. 2523 เริ่มผลิตหนังสอืวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ออกจ าหน่าย ต่อมาได้
ขยายสายงานผลิตออกมาเป็น ฝ่ายผลิตต าราและหนังสือเชงิวิชาการ 
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ในป ีพ.ศ. 2526 ผลิตวารสารรายเดือน ไมโครคอมพวิเตอร์ และเร่ิมผลิตหนังสือด้านไมโครคอมพิวเตอร์
ออกจ าหน่าย  พร้อมๆ กันน้ี บริษัทฯ ได้เริ่มผลิตหนงัสือหมวดบริหาร / การจัดการ อย่างจริงจัง โดยเน้นหนังสือที่
สามารถช่วยคนท างานให้ท างานได้ดีขึ้น มากกว่าจะเน้นหนงัสือที่คาดว่าจะขายดีเพยีงชว่งใดชว่งหนึ่งเท่านั้น 

ในป ีพ.ศ. 2528 บริษัทฯ เริ่มใชร้ะบบการจัดจ าหน่ายหนังสือแบบ Standing Order ที่ดัดแปลงขึน้ให้
เหมาะสมกบัธุรกจิหนังสือของไทย และได้รวมวารสาร ทักษะฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและวารสาร มิตทิี ่4 
เข้าด้วยกันโดยเปลี่ยนชื่อใหม่เปน็วารสาร รู้รอบตัว ซึ่งต่อมาก็ได้เปล่ียนรูปเล่ม และเน้ือหาให้ทันสมัยมากขึ้น และ
เปล่ียนชื่อใหม่เป็น UpDATE  ขณะเดียวกันบริษัทฯ ก็ไดข้ยายสายงานผลิต หนังสือส่งเสริมเยาวชน ขึ้นมาอย่าง
จริงจงั เพื่อบุกเบิกหนังสือสาระความรู้ส าหรบัเยาวชน ซึ่งต่อมาในป ีพ.ศ. 2529 วิทยาศาสตร์อ่านสนุก การ์ตูนชุด
เสริมความรูชุ้ดแรก ก็ได้ออกวางตลาดและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี 

บริษัทฯ บุกเบิกธุรกจิวารสาร และหนังสือเชิงวชิาการ อย่างต่อเนื่องมาเป็นล าดับ จนกลายเป็นส านักพิมพ์
สาระความรู้ชั้นน า และมีระบบจดัจ าหน่ายที่เป็นที่ยอมรับว่าดทีีสุ่ดในธุรกิจหนังสือ และได้เริ่มบทบาทการเป็นผู้รับ
จัดจ าหน่ายหนังสือให้กบัส านักพิมพ์อื่นที่ผลิตหนังสือประเภทใกล้เคียงกันด้วย 

แม้ว่าบริษัทฯ จะมียอดขาย และมีการเติบโตอย่างน่าพอใจ เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมหนังสือโดยเฉลี่ย โดย
ในขณะน้ันบริษทัฯ เป็นส านักพิมพ์ทีม่ียอดขายสูงสุดในระบบร้านหนังสือ และเป็นผู้จัดจ าหน่ายหนังสือรายใหญ่
ที่สุดด้วย แต่ก็พบว่ามีข้อจ ากัดที่จ านวนร้านหนังสือที่ดีมีน้อยเกนิไป ท าให้หนงัสือที่บริษัทฯ ผลิตขึ้นมา ไม่สามารถ
กระจายออกไป และได้รับการจดัวางอย่างเหมาะสมได ้ยอดขายที่ได้ส าหรับหนังสือแต่ละเร่ือง จึงไม่สามารถท าได้
มากขึ้นกว่าเดิมนัก 

เมื่อท าการส ารวจต่อมา พบว่ารา้นหนังสือเดิมไมพ่ร้อมจะขยายงาน และไมพ่ร้อมจะปรับปรุงไดม้ากกว่า 
เดิมเท่าไรนกั ขณะที่ระยะเวลาดังกล่าว ศูนย์การค้ายุคใหม่ก าลังจะเร่ิมทยอยเปิดอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ 
เชื่อมั่นว่าศูนย์การค้าเหล่านั้น น่าจะเป็นแม่เหล็กที่ท าให้เกิดชุมชนขนาดใหญ ่และน่าจะท าให้พฤติกรรมของคน
ไทยเปล่ียนแปลงวิถีสัญจรไป ดังนั้น ถ้าจะท าให้คนไทยหาหนังสืออ่านได้ง่ายและสะดวกขึ้น จึงสมควรมีร้าน
หนังสือที่ดีในศูนย์การค้าเหล่านัน้ แต่เนื่องจากการลงทุนต้องใช้เงินลงทุนสูงมาก และเป็นเรื่องทีย่ังไม่เคยมใีคร
บุกเบิกอย่างจริงจงัมาก่อน บริษทัฯ จึงตัดสินใจทีจ่ะเร่ิมธุรกจิร้านหนังสือในศูนย์การค้าชั้นน า เพื่อไม่ให้กระทบ 
กระเทือนกับร้านหนังสือเดิม ซึ่งส่วนมากอยู่ตามอาคารพาณิชย ์

ดังนั้น ในไตรมาสที ่3 ปี พ.ศ. 2533 บริษัทฯ จึงยื่นเรื่องเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและเร่ิมโครงการร้านหนังสือ “ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร”์  ขึ้น เพื่อให้คนไทยได้มโีอกาสหาซื้อหนังสือดีๆ ได้
สะดวกขึ้น และเป็นการรองรับการเติบโตของตลาดหนังสือทั้งหมด โดยมีทิศทางเน้นการเปิดร้านในศูนย์การค้าชั้น
น า ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์จะจ าหน่ายหนงัสือที่บริษัทฯ ผลิตขึ้นเอง และหนังสือของส านักพมิพอ์ื่นด้วย เพื่อให้มี
ความสมบูรณ์ในฐานะร้านหนังสอืทั่วไป  ซีเอ็ดบุ๊คเซน็เตอร์ เปิดด าเนินการสาขาแรกในปลายป ีพ.ศ. 2534 ที่
ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน ์โดยเน้นการเป็น ศูนย์หนังสือสาระและบันเทิง ส าหรับครอบครัว และคนท างาน 

ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร ์เริ่มเปิดในซูเปอร์เซ็นเตอร์ เป็นครั้งแรกในไตรมาสที ่3 ปี พ.ศ. 2539 ที่โลตัสซูเปอร์
เซ็นเตอร ์สาขาพัทยา เพราะเหน็ว่าซูเปอร์เซ็นเตอร์เป็นทิศทางใหม่ของธุรกิจคา้ปลีก ที่จะเพิม่ความส าคัญมาก
ขึ้นในอนาคต และจะเป็นท าเลทีเ่หมาะสมส าหรับธุรกจิร้านหนงัสือในอนาคตระยะยาว  หลังจากที่ได้ปรับรูปแบบ
ของซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ให้เป็นโฉมใหม ่ที่เน้นการใช้สีสดใสให้ดูทนัสมัยขึ้น เน้นการออกแบบชั้นหนังสือที่สามารถ
ผลิตได้ง่ายขึ้น และมตี้นทุนต่ าลงเพื่อความรวดเร็วในการเปิดสาขาใหม่ และเน้นการพัฒนา ศูนยก์ระจายหนังสือ 
(Book Distribution Center) ใหม้ีขีดความสามารถทีจ่ะรองรับปริมาณงานได้ถึง 600 สาขา  โดยในป ีพ.ศ. 2549 
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ได้เพิ่มพื้นที่ศูนย์กระจายหนงัสือ จากเดิมประมาณ 7,400 ตารางเมตร เป็นประมาณ 10,000 ตารางเมตร และใน
ปลายปี พ.ศ. 2551 บริษัทฯ ได้เพิ่มพื้นที่คลังสินค้าขึ้นอีกประมาณ 3,000 ตารางเมตร เป็น 13,000 ตารางเมตร 
หรือเพิ่มพื้นที่ขึ้นประมาณ 30%  และในป ีพ.ศ. 2553 บริษัทฯ ได้เพิ่มพื้นที่คลงัสินค้า จากเดิม 13,000 ตาราง
เมตร เป็นประมาณ 15,000 ตารางเมตร  ตลอดจนได้พัฒนาโมเดลของการอยู่รอด และการเติบโต ที่ได้พฒันา
และทดลองใชม้าจนเหมาะสมแล้ว จึงท าให้ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร ์มีความพร้อมในการเตบิโตอย่างแขง็แรง และ
สามารถเปิดสาขาใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยต้นทุน และค่าใช้จา่ยด าเนินการที่ต่ าลง และมีโอกาสที่จะประสบ
ความส าเร็จสูงขึ้น 

นอกจากนั้น ยังพฒันาความสัมพันธ์กับศูนย์การค้า และซูเปอร์เซ็นเตอร ์รายใหญ่ทุกราย จนได้รับความไว้ 
วางใจในฐานะพันธมติรธุรกจิที่ส าคัญของแต่ละแห่ง ท าให้มโีอกาสพัฒนารูปแบบธุรกิจอย่างต่อเนือ่ง ในปัจจุบันถือ
ได้ว่า ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร ์เป็นร้านหนังสือเครือข่าย (Chain Bookstores) ที่มีพฒันาการอย่างต่อเน่ือง และเติบโต
อย่างรวดเร็ว จนเป็นเครือข่ายรา้นหนังสือเต็มรูปแบบที่มียอดขายมากที่สุดในประเทศไทย และเป็นแกนหลักของ
การเติบโตของบรษิัทฯ ตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2540 เป็นต้นมา 

ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นที่น่าพอใจมาโดยตลอด แต่เมื่อประเทศไทยประสบกับภาวะเศรษฐกิจที่
ถดถอยอย่างรุนแรง จนเข้าขั้นวกิฤตหลังจากกลางป ีพ.ศ. 2540 เป็นต้นมา ซึ่งก่อให้เกิดสภาพการปิดตัวของธุรกิจ
และการว่างงานเกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก ก าลังซื้อโดยรวมลดลง ธุรกิจหนังสือโดยรวมก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง
ด้วยเช่นกัน คู่ค้ารายใหญข่องบริษัทฯ หลายรายที่เป็นร้านหนังสือประสบปัญหาขาดทุนและขาดสภาพคล่องทาง
การเงินอย่างหนัก ส่งผลท าใหบ้ริษัทฯ ต้องส ารองเป็นหนี้สูญจ านวนมาก การที่ก าลังซื้อของประชาชนโดยรวม
ลดลง ร้านหนังสือชะลอการส่ังซื้อและบริษัทฯ ระมัดระวงัการปล่อยสินเชื่อ เพื่อรักษาระดับหนี้สูญไมใ่ห้สูงเพิม่ขึ้น 
ตลอดจนการแขง่ขันที่รุนแรงมากขึ้นต่างก็ส่งผลให้ยอดขายส่งส าหรับหนงัสือที่บริษัทฯ ผลิตขึ้น รวมทัง้หนังสือที่
บริษัทฯ รับจัดจ าหน่ายให้กับส านักพิมพ์อื่นไม่สามารถขายได้ตามที่ควรจะเป็น ประกอบกับยอดขายส่วนต่างๆ ตก
ลงมากตามสภาวะเศรษฐกจิป ีพ.ศ. 2541 จึงเป็นปีแรกที่บรษิัทฯ ประสบปัญหาการขาดทุน นับจากบริษัทฯ เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ 

อย่างไรก็ตาม การที่ได้ประสบกับปัญหาเศรษฐกิจที่รุนแรง ท าให้บริษัทฯ ได้เริ่มทบทวนโครงสรา้งธุรกิจ
ของบริษทัฯ เพื่อใหม้ีความเขม้แข็งระยะยาว มีการกระจายความเส่ียงอย่างเหมาะสม และได้ปรับปรุงโครงสร้าง
ทางการเงินอย่างจริงจังโดยได้เพิ่มทุนเพื่อรองรับปัญหาทางเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนไวใ้นระดับหนึง่ในปี พ.ศ. 2541 
และก าหนดมาตรการทางการเงนิที่รัดกุม เพื่อให้บริษทัฯ สามารถช าระเงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงินได้
หมด และมีสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอที่จะขยายงานได้โดยไม่ติดขัด  ดังนั้น ภายในป ีพ.ศ. 2542 บริษัทฯ 
จึงสามารถพลิกฟื้นสภาพการท าก าไรขึ้นมาได้อีกจนมีสภาพคล่องทางการเงินอยูใ่นระดับที่น่าพอใจ และขยายการ
เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ในป ีพ.ศ. 2551 บริษัทฯ ได้เปิดศูนย์การเรียนรู้ SE-ED Learning Center บนพื้นที่ประมาณ 
600 ตารางเมตร ที่อาคารจตัุรัสจามจุร ี(Chamchuri Square) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการเติบโต
ของการจัดกิจกรรมเยาวชนในรปูแบบตา่งๆ มากขึ้นในอนาคต รวมทัง้การฝึกอบรมทางด้านวชิาชีพ และกิจกรรม
การพัฒนาศักยภาพของคนไทยในด้านต่างๆ แก่ผู้ที่สนใจทัว่ไป อีกทั้งยังได้ก าหนดยุทธศาสตรใ์นการด าเนินธุรกิจ 
ด้วยการพัฒนาหลักสูตรเสริมการเรียนรู้ ที่เป็นการพัฒนาศักยภาพและอัจฉรยิภาพของเยาวชน อันได้แก่ วิชา
คณิตศาสตร ์และวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งปัจจบุันม ี2 หลักสูตร คือ 

 หลักสูตรคณิตศาสตร ์FAN Math  เป็นหลักสูตรการเรียนเสริมระดับชั้น อนุบาล 3 จนถึง
ประถมศึกษาปีที ่6 ที่มีการจัดท าส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบของส่ือ Animation 
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 หลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English  เป็นหลักสูตรการเรียนเสริมระดับชั้น อนุบาล 2 จนถึง
ประถมศึกษาปีที ่6 ที่มีการใช้ส่ือ Interactive Multimedia และมคีวามสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
การเรียนรู้ภาษา CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ของ
สหภาพยโุรป 

ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้มุง่เน้นการขยายสาขาของร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์โดยพจิารณาจากศกัยภาพ
ของท าเลเป็นส าคัญ  อีกทั้งยังได้มุ่งด าเนินการปรับปรุงส่วนผสมของสินค้าภายในร้าน เพื่อเพิม่โอกาสการท าก าไร
ให้สูงขึ้น และมีการปรบัสัดส่วนพนักงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่สูงขึ้นในด้านงานบริการ  นอกจากนั้น บรษิัทฯ 
ไดเ้น้นการพัฒนาระบบสารสนเทศ  ระบบการส่ือสารระหว่างสาขาทั่วประเทศกับส านักงานใหญ ่และศูนย์กระจาย
สินค้า  เพื่อรองรับการใหบ้ริการที่หลากหลายเพิม่ขึ้นในอนาคต เพิ่มประสิทธภิาพการท างาน  และลดโอกาสการ
สูญเสียต่างๆ ลง 

การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในป ีพ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา 

บริษัทฯ มีพฒันาการ และการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญในปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา ที่นอกเหนือจากการ
ด าเนินงานตามปกติ ดงันี ้

 บริษัทฯ ได้ขยายสาขาของร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  และปรับปรุงสาขาเดิมที่มี
ศักยภาพใหใ้หญ่ขึ้น  มีประสิทธภิาพการขายดขีึ้น และทันสมัยเพิ่มขึ้น  โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น
ดังนี ้

o บริษัทฯ ได้เปิดสาขาของร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์เพิ่มขึ้น จ านวน 22 สาขา รวมเป็นสาขาที่ยงัเปิด
ด าเนินการอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 จ านวน 444 สาขา  และจุดขายที่ยังเปิด
ด าเนินการอยู่จ านวน 11 จุดขาย 

o ปรับปรุงสาขาเดิมจ านวน 15 สาขา  โดยบางส่วนมีการย้ายพื้นทีส่าขาให้เหมาะสมขึ้น  บาง
สาขาขยายพื้นที่เพิม่ขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการของชมุชนที่เพิ่มขึ้น  บางสาขาปรบัปรุง
ใหม้ีความทันสมยั และน่าเข้าใชบ้ริการมากขึ้น 

 โครงการศูนย์การเรียนรู้ SE-ED Learning Center ซึ่งไดเ้ปิดอย่างเป็นทางการไป เมื่อเดือนกันยายน 
พ.ศ. 2551 ที่อาคารจัตุรัสจามจรุี สามย่าน ตรงข้ามวัดหวัล าโพง โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ 
และแรงบันดาลใจกับเยาวชน และบุคคลทั่วไปในวงที่กว้างขึ้น โดยนอกจากจะจัดค่าย  SE-ED Kiddy 
Camp ซึ่งเริ่มมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2545  ใหม้ีจ านวนค่ายให้เลือกมากขึ้นระหว่างชว่งปิดเทอมแล้ว  ยัง
เพิ่มเติมหลักสูตรอื่นๆ ในวันหยดุ  โดยในปี พ.ศ. 2555 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ SE-ED 
Learning Center เพื่อให้เป็นธุรกิจการศึกษาเตม็รูปแบบ ซึ่งมีรปูแบบธุรกิจเป็นโรงเรียนสอนเสริม 
ศูนย์การเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและอัจฉรยิภาพของเยาวชน ในสาขาทีม่ีความจ าเป็นตอ่การ
พัฒนาประเทศ  ประกอบด้วยหลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math เน้นเรียนคณิตศาสตร์อย่างเข้าใจ ฝึก
ทักษะคิดวิเคราะห์ แก้ไขโจทย์ปญัหา ใช้ส่ือ Animation  และหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English 
ซึ่งใช้ส่ือ Interactive Multimedia มาใชใ้นการเรียนการสอน โดยเน้นการเพิ่มอัตราการใช้
ภาษาอังกฤษของนักเรียน อย่างสนุกสนาน เป็นการจัดรูปแบบการเรียนรู้ให้อยูใ่นแบบกิจกรรม 

ในปี พ.ศ. 2556 บรษิัทฯ ไดเ้ริ่มด าเนินการทดลองขยายสาขา SE-ED Learning Center ใน
รูปแบบแฟรนไชส์ (Franchise) โดยได้เปิดสาขาระบบแฟรนไชส์แห่งแรกที่เซ็นทรัลพลาซ่า
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ขอนแก่น เพื่อเป็นการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมในการรองรับการขยายตัวทางธุรกจิ ปจัจบุนั
บริษัทฯ ได้เปิดสาขาของศูนย์การเรียนรู้ SE-ED Learning Center เพิ่มขึ้น จ านวน 14 สาขา รวม
เป็นสาขาที่ยังเปิดด าเนินการอยู ่ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 จ านวน 17 สาขา  โดยเป็นสาขา
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จ านวน 5 สาขา  สาขาในต่างจงัหวดัจ านวน 12 สาขา  ซี่งเป็นสาขาที่
บริษัทฯ บริหารเองจ านวน 3 สาขา  สาขาที่เป็นแฟรนไชส์ 14 สาขา 

 จัดงาน Event อย่างเตม็รูปแบบและต่อเน่ือง โดยทีม SBC Event ซึ่งมีวัตถปุระสงค์เพื่อสร้างยอดขาย 
การประชาสัมพันธ์ ให้รู้จักซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ที่เป็นร้านหนังสือเตม็รูปแบบ จนสามารถพูดติดปากได้
ว่า “คิดถึงหนังสือ คิดถงึซีเอ็ดบุค๊เซ็นเตอร์” รวมถึงการสร้างสายสัมพันธ์ ระหว่างเพื่อนส านักพิมพ์ 
ผู้บริหารท้องถิ่น ครู อาจารย์ ตลอดจนลูกค้าที่ให้การสนับสนุนทุกคน  

 โครงการผลิตสื่อสร้างเด็ก 2 ภาษา (Bilingual Kids Project) ภายใตแ้นวคิดว่าเด็กสามารถพฒันา
ทักษะภาษาดว้ยตนเองอย่างไร้ขีดจ ากัด หากได้ใช้ส่ือและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  พ่อแม่
และคุณครูสามารถน าหนังสือและส่ือในโครงการ Bilingual Kids ไปใช้กระตุ้นการเรียนภาษาองักฤษ
อย่างเป็นธรรมชาตขิองเด็กได้ โดยตนเองไมจ่ าเป็นต้องมีความถนัดด้านภาษาอังกฤษ  อาทิเช่น  
SE-ED Smart Flash Cards for Bilingual Kids บัตรค า 2 ภาษาพาหนูน้อยเก่งอังกฤษ   ส่ือการสอน
ภาษาอังกฤษรูปแบบใหม ่SE-ED Books for Bilingual Kids ชุดอ่านนอกเวลา 2 ภาษาพาหนูน้อย
เก่งอังกฤษ   หนังสืออ่านนอกเวลาภาษาอังกฤษส าหรับเด็กวัยเตรียมอนุบาลขึ้นไป   SE-ED Smart 
Chinese ส่ือและหนังสือภาษาจนีที่ดีและเหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็กไทย  เป็นต้น 

 โครงการ “SE-ED Enjoy Reading หนังสือภาษาองักฤษเพื่อน้อง” อีกหนึ่งความตั้งใจในการพฒันา
ขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษของคนไทย โดย มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ซึง่ด าเนินงานโดยซีเอ็ดที่
สานต่อโครงการอ่านหนังสือนอกเวลาภาษาอังกฤษเพื่อน้อง สนับสนุนหนังสือคู่มือเรียนภาษาอังกฤษ 
ตลอดจนส่ือการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษให้ครอบคลุมมากยิง่ขึ้น ต่อเน่ืองเป็นปทีี่ 2 เพื่อ
ช่วยยกระดับภาษาอังกฤษส าหรบัเด็กไทย นอกจากท าให้เด็กไทยเก่งอังกฤษขึ้นแล้ว ยังช่วยสร้าง
ทัศนคติ แรงบันดาลใจและประสบการณ์ที่ดีจากการอ่าน และการเรียนภาษาอังกฤษ เป็นการปลูกฝัง
นิสัยรักการอ่านเพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยอาศยัเงินสนับสนุนหลักจาก “โครงการเงินทอน
เพื่อน้อง” ซึ่งเป็นเงินบริจาคของลูกค้าร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ทั่วประเทศ และของประชาชน
ทั่วไปทีม่จีิตศรัทธา  โดยถึงวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ได้บริจาคไปแล้ว 823 โรงเรียน เป็น
หนังสือจ านวน 178,501 เล่ม มลูค่าราคาปกรวมกว่า 22 ล้านบาท  โดยในปี 2556 ได้บริจาคใหแ้ก่
โรงเรียน และศูนย์การเรียนรู้ชมุชนต่างๆ ทั่วประเทศ จ านวน 490 แหง่ มูลค่าราคาปกรวมกว่า 15 
ล้านบาท 

 โครงการหนงัสือเพื่อน้อง ปีที่ 8 เป็นการบริจาคหนงัสือ ใหแ้ก่ห้องสมุดโรงเรียนต่างๆ  โดยถงึวันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2556  ได้บริจาคไปแล้ว 3,186 โรงเรียน  เป็นหนังสือจ านวน 1.71 ล้านเล่ม  มูลค่า
ราคาปก 278 ล้านบาท  โดยในปี 2556 ได้บริจาคหนงัสือใหแ้กส่ถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ 
จ านวน 190 แห่ง  มูลค่าราคาปกรวมกว่า 13.82 ล้านบาท 

 บริษัทฯ ยังคงด าเนินโครงการสานฝันปั้นเด็กไทยเก่งอังกฤษ  (Total Solution to English Proficiency)  
มีวัตถุประสงค์เพื่อพฒันาทั้งครแูละนักเรียนให้มศีักยภาพมากยิ่งขึ้น  โดยการอบรมและพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนของครูให้ได้ตามมาตรฐาน  น าเสนอรูปแบบวธิีการพฒันาการสอน
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ภาษาอังกฤษที่เป็นแบบแผน  เทคนิคการสอนใหม่ๆ รวมถึงการใช้ส่ือทีจ่ะชว่ยให้การเรียนการสอน
เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ  อีกทั้งครูสามารถประยุกตใ์ชแ้ผนการจัดการเรียนให้สอดคล้องกับการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม  ประเมินผลด้านพฒันาการของครูในการถ่ายทอดความรู้
แก่ผู้เรียน โดยผู้เรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับเกณฑ์ที่ก าหนดได้  กิจกรรมในโครงการแบง่ออก 
เป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา  และมธัยมศึกษา  ส าหรับการจัดอบรมด าเนินการโดยฝา่ยที่
ปรึกษาฯ ของซีเอ็ดเอง รวมถงึการขอความรว่มมือจากกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษา โดยจัดอบรมให้กับครูผู้สอนทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งป ี

นอกจากนี้ในปี 2556 บริษัทฯ ยงัได้จัดอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับครูวชิาวทิยาศาสตรแ์ละ
คณิตศาสตร์ส าหรับโปรแกรมภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอีกด้วย โดยด าเนิน 
การจัดอบรมตามภมูิภาคต่างๆ ซึ่งมีครอูาจารย์ตอบรับเข้าร่วมอบรมเป็นจ านวนมาก 

 ปรับปรุงระบบสั่งซื้อออนไลน์ ส าหรับลูกค้า กลุ่มสถาบัน องค์กร และร้านหนังสือ ให้สามารถส่ังซื้อ
หนังสือที่บริษทัฯ เป็นผูจ้ัดจ าหนา่ยได้ที ่www.se-ed.com/wholesale เพื่ออ านวยความสะดวกให้
ลูกค้าน้ันสามารถส่ังซื้อได้รวดเร็ว และสามารถลดขั้นตอนการส่ังซื้อจากลูกค้ามายงับริษัทฯ  พรอ้มยัง
ช่วยลดขั้นตอนการท างานภายในองค์กร ให้สามารถท างานได้รวดเร็วขึ้นอีกด้วย 

 งานมหกรรมหนงัสือแหง่ชาติ ครั้งที่ 19 ปี พ.ศ. 2556  ณ ศูนย์ประชุมแหง่ชาติสิริกิติ ์ ในปีน้ีรูปแบบ
การจัดงานจัดภายใต้แนวคิด “หนังสือเปล่ียนชีวิต เปล่ียนโลก”  ส าหรับหนังสือทีข่ายดี อันดับหนึ่ง 
ได้แก่ การ์ตูนความรูชุ้ด Tales Runner  และส าหรับหนังสือที่ได้รับความสนใจรองลงมา ได้แก่ ก้าว
เล็กๆ ในตลาดหุ้น ก้าวทีย่ิ่งใหญใ่นชีวติ, 500 ล้านปีของความรัก เล่ม 1, หนังสือหมวดบริหารการ
ลงทุน  และหนังสือทีม่ีนักเขยีนมาร่วมแจกลายเซ็น คุณบัณฑิต อึ้งรังษี, คุณโย่ง เชญิยิม้, ดร.นิศรา 
การุณอุทัยศิร,ิ เป็นต้น 

 ด าเนินการก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ (ถนนบางนา-ตราด กม. 21) เพื่อขยายศักยภาพของ
ระบบโลจิสติกส์ รองรับการขยายตัวของธุรกจิ nonbook  โดยคาดว่าจะเปิดด าเนินการอย่างเตม็
รูปแบบ ในกลางปี 2557 

 ได้รับรางวัลเกียรตยิศแห่งความส าเร็จ (SET Award of Honor) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล เป็น
ครั้งที่ 3 จากงาน SET Awards 2013 ซึ่งเป็นรางวัลทีย่กย่องเชดิชูเกียรติคุณจากการได้รับรางวลัดี
เยี่ยมในด้านการรายงานบรรษัทภิบาล ติดต่อกัน เป็นปีที่ 5 จากการจัดประกวดโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร  ซึ่งบริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนนอก SET100 
รายเดียวที่ได้รับรางวัลนี ้

 ได้รับการประกาศผลรายงานประเมินการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ 
ประจ าปี พ.ศ. 2556, 2555, 2554, 2553, 2552 และ 2551 (Corporate Governance Report of 
Thai Listed Companies 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 and 2008) ว่าอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” หรือ 5 
ดาวติดต่อกัน 6 ปีซ้อน จัดการประเมินโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD), ตลาด
หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์
(ก.ล.ต.) โดยซีเอ็ดเป็นบริษัทเดียว ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ (Service) หมวดธุรกิจสื่อและส่ิงพิมพ์ 
ที่ได้รับการประเมินในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกัน 6 ปีซ้อน 
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 ได้รับการประเมินจาก ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
ร่วมกับสมาคมบรษิัทจดทะเบียน และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  ในเรื่องการจัดการประชมุใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ประจ าปี พ.ศ. 2556 อยู่ในระดับ “5 TIA” ด้วยคะแนนเตม็ 100 คะแนน 
ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 (2552 - 2556)  ซึ่งมีบริษทัจดทะเบียนเข้ารว่มการประเมินในปี 2556 นีท้ั้งส้ิน 
475 บริษัท 

 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (SE-EDUCATION Public Company Limited)  ได้จดทะเบียนจัดตัง้ 
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2517  ด้วยทุนจดทะเบียน 99,000 บาท  โดยมีวตัถุประสงคห์ลักในการด าเนินธุรกิจที่
เอ้ืออ านวยต่อการศึกษาหาความรู้  เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของคนไทย  ในสาขาทีจ่ าเปน็ต่อการพัฒนา
ประเทศ 

โดยในปี พ.ศ. 2544 ที่ประชมุใหญ่สามญัผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2544 ได้มีมติ
อนุมัติการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 137,141,560 บาท  โดยแบง่เป็น 

 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นรายเดิม จ านวน 10,549,356 หุ้น โดยมีอตัราการใช้สิทธิ
ของใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 16.50 บาท  ซึง่
ใบส าคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ปี นบัแต่วันที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึ่งสามารถใช้สิทธิได้ทุก 3 เดือน 
และสามารถใช้สิทธิครัง้สุดท้ายในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2549 

 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายแก่กรรมการ พนักงาน และผู้รับชว่งซื้อหลักทรัพย์ จ านวน 3,164,800 
หุ้น โดยมีอัตราการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซื้อหุ้นสามญัได้ 1 หุ้น ในราคา
หุ้นละ 10 บาท ทั้งนี้ใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะแบง่ออกเป็น 5 ฉบับ ระยะเวลาการใช้สิทธิแตล่ะ
ฉบับห่างกัน 1 ปี สามารถใช้สิทธิได้ทุก 3 เดือน โดยแต่ละฉบบัสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้เป็น
สัดส่วนร้อยละ 10, 10, 10, 30 และ 40 ของจ านวนสิทธิที่ได้รับทั้งหมด ตามล าดับ และสามารถใช้
สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2551 

จากน้ันในปี พ.ศ. 2546 ที่ประชมุใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2546 ได้มี
มติอนุมตัิให้เปล่ียนแปลงมูลค่าที่ตราไวข้องหุ้น (การแตกมูลค่าหุ้น) จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 
1 บาท โดยบรษิัทฯ ได้ด าเนินการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ตัง้แต่วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 

นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2547 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2547 ได้มมีตใิห้บรษิัทฯ ซื้อหุ้นคืน โดยมวีัตถุประสงค์เพื่อบริหารทางการเงิน เนื่องจากบริษัทฯ มีสภาพคล่อง
ส่วนเกิน จ านวน 19,783,600 หุน้ (มูลค่ารวม 122.64 ล้านบาท ราคาซ้ือหุ้นคืนเฉล่ีย 6.20 บาท ต่อหุ้น) ซึ่งตาม
กฎกระทรวงว่าดว้ยเรื่อง  “ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจ าหน่ายหุ้นทีซ่ื้อคืนและการตัด
หุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท” ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจ าหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนให้เสร็จสิ้นภายใน 3 ปี นับจากการซื้อหุ้นคืน
เสร็จสิ้น โดยครบก าหนดในวันที ่11 กันยายน พ.ศ. 2550  ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถท าการขายหุน้ที่ซื้อคืนได้ตาม
เงื่อนไขของมตทิี่ประชมุคณะกรรมการ  ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎกระทรวง ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที ่4/2550 วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2550  จึงมมีติอนมุัติการลดทุนโดยวิธตีัดหุ้นที่ซื้อ
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คืน จ านวน 19,783,600 หุ้น  ส่งผลใหทุ้นจดทะเบยีนของบริษัท คงเหลือ 328,345,090 หุ้น โดยบริษัทฯ ได้ท าการ
จดทะเบียนลดทุน ในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2550 

ในปี พ.ศ. 2554 ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2554  ได้มีมติอนุมตัิ
การลดทุนจดทะเบียนของบริษทั เพื่อให้สอดคล้องกับทุนรับช าระแล้ว ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษัท คงเหลือ 
323,921,130 หุ้น โดยบริษทัฯ ได้ท าการจดทะเบยีนลดทุน ในวนัที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 

ในปี พ.ศ. 2555 ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2555  ได้มีมติอนุมติ
การจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล ในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัทฯ และเพื่อ
รักษาสภาพคล่องของทุนหมุนเวยีน รองรับการลงทุนและขยายงานต่างๆ ในอนาคต  และไดม้ีมติอนุมัติการเพิม่
ทุนจดทะเบยีนของบรษิัท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว  ส่งผลใหทุ้นจดทะเบียนของบริษัท เพิม่ขึ้นเป็น 
356,313,243 หุ้น โดยบริษทัฯ ได้ท าการจดทะเบยีนเพิ่มทุนในวนัที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 

และในปี พ.ศ. 2556 ที่ประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2556  ได้มีมติ
อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบรษิัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับทุนรับช าระแล้ว  และมมีติอนมุัติเพิม่ทนุจดทะเบียนของ
บริษัทฯ เพื่อรองรบัการจ่ายหุ้นปันผล ในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล  ส่งผลใหทุ้นจดทะเบียนของบรษิัทฯ 
เพิ่มขึ้นเป็น 391,944,529 หุ้น โดยบริษัทฯ ได้ท าการจดทะเบียนเพิ่มทุนในวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 

1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

การลงทุนในบริษทัย่อย และบริษัทร่วม 

ในป ีพ.ศ. 2527 บริษัทฯ เข้าไปถือหุ้นร้อยละ 25 ในบริษัท เอ็ม แอนด ์อี จ ากัด ซึ่งมีทุนช าระแลว้เท่ากับ 
400,000 บาท บริษัท เอ็ม แอนด ์อี จ ากัด ประกอบธุรกิจเป็นส านักพิมพ ์โดยเป็นผู้ผลิตวารสารเทคนิค วารสาร 
EC และผลิตหนงัสือวิชาชีพด้านวิศวกรรมศาสตร ์และมอบหมายใหบ้ริษัทฯ เป็นผู้จัดจ าหน่ายหนังสือให ้

บริษัทฯ เข้าถือหุ้นร้อยละ 99.93 ในบริษัท ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ จ ากัด  (จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2544)  ซึ่งมีทุนรับช าระแล้วเท่ากับ 100,000 บาท  แตม่ิไดด้ าเนินธุรกิจใดๆ เพราะมีวตัถุประสงค์เพื่อป้องกัน
บุคคลอ่ืนน าชื่อ  ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์  ไปจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่  ซึง่อาจท าให้เกิดความเข้าใจผิด  คิดว่าเป็น
กิจการเดียวกันเท่านั้น  และต่อมาในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้เพิ่มสัดส่วนของการถือหุ้นในบรษิัท ซีเอ็ดบุ๊คเซ็น
เตอร์ จ ากัด เป็นร้อยละ 99.99  ซึ่งมีทุนรับช าระแล้วเท่ากับ 1,000,000 บาท 

ในป ีพ.ศ. 2546 บริษัทฯ เข้าถือหุ้นร้อยละ 28.75 ในบริษัท เพลินพัฒน ์จ ากัด (จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 
กันยายน พ.ศ. 2545) ซึ่งมีทุนช าระเต็มมูลค่าหุ้น เท่ากับ 80,000,000 บาท และในป ีพ.ศ. 2548 บริษัทฯ ได้เพิ่ม
สัดส่วนการถือหุ้นเป็นร้อยละ 48.82 จากทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้วจ านวน 170,000,000 บาท ต่อมาในไตร
มาส 4 ปี พ.ศ. 2552 คุณทนง โชติสรยุทธ ์กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) ได้เข้าไปด ารง
ต าแหนง่รักษาการผู้อ านวยการของโรงเรยีนเพลินพัฒนา และได้ด ารงต าแหนง่ผู้อ านวยการโรงเรียนเพลินพัฒนา 
ในป ีพ.ศ. 2553  และในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2555 บริษัท เพลินพัฒน ์จ ากัด ด าเนินการลดทุนจดทะเบียนและทุน
ช าระแล้ว คงเหลือเป็นจ านวน 169,475,500 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีสัดส่วนการถือหุ้นเพิม่ขึ้นเป็นร้อยละ 48.97 

โดยบริษทั เพลินพัฒน์ จ ากัด ประกอบกิจการโรงเรยีนในนาม โรงเรียนเพลินพัฒนา ซึ่งตั้งอยู่บนถนนพุทธ
มณฑล สาย 2 เปิดสอนในระดับตั้งแต่เตรียมอนุบาล จนถึงมธัยมศึกษาปทีี ่6 โดยเริม่เปิดรับนักเรียนอย่างเป็น
ทางการ ในปีการศึกษา 2547 ซึ่งถือเป็นการรวมตัวครั้งส าคญัของผู้ที่รักงานการศึกษากว่า 70 คน จากกลุ่มต่างๆ 
ได้แก ่พ่อแม ่ผู้ปกครอง คุณครู นักวิชาการ ผู้บริหารโรงเรียน ร่วมกับองค์กรเอกชนทีม่ีบทบาทส าคัญในสถาบัน
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ครอบครัวและการศึกษา เพื่อสร้างสรรค์โรงเรียนต้นแบบแนวคิดใหม่ ที่สามารถสร้างเยาวชนทีม่คีุณภาพใหก้ับ
ประเทศ 

ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ เข้าถือหุ้นร้อยละ 60.00 ในบริษัท เบสแล็บ จ ากัด (จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 
พ.ศ. 2556) ซึ่งมีทุนช าระแล้วเทา่กับ 250,000 บาท  โดยบริษัท เบสแล็บ จ ากัด เป็นบริษทัที่ด าเนินธุรกิจให้
ค าปรึกษา การจัดหา จ าหน่ายเกี่ยวกับซอฟตแ์วร์ และให้ค าปรกึษา การพัฒนา การออกแบบ และการจ าหน่าย
ซอฟท์แวรแ์ละฮาร์ดแวร์ที่พฒันาขึ้นเอง  

โครงสร้างการถือหุน้ บริษทั ซเีอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษทัร่วม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่  (ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียน) 

รายชื่อผู้ถือหุ้น 
8 พ.ค. 56 23 พ.ย. 55 28 พ.ย. 54 

จ านวนหุ้น % จ านวนหุ้น % จ านวนหุ้น % 
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากัด (มหาชน) 45,045,920 12.64 45,045,920 12.64 42,422,200 13.10 
นายฤทธิ์  ธีระโกเมน 25,309,660 7.10 25,309,660 7.10 23,008,782 7.10 
กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 21,255,990 5.97 19,967,090 5.60 18,151,900 5.60 
นายพงษ์ศักด์ิ ศิวะภัทรก าพล 11,935,926 3.35 11,935,926 3.35 10,850,842 3.35 
กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องเบสท์ ฟอร์จูน 11,673,820 3.28 14,941,520 4.19 13,583,200 4.19 

(บริษัทรว่ม) 

(บริษัทยอ่ย) (บริษัทยอ่ย) (บริษัทยอ่ย) 

บจ. เอ็ม แอนด์ อ ี
(ทุนจดทะเบียน 0.40 ล้านบาท) 
(ทุนรับช าระแล้ว 0.40 ล้านบาท) 

25% 

บจ. เพลินพฒัน ์
(ทุนจดทะเบียน 169.47 ล้านบาท) 
(ทุนรับช าระแล้ว 169.47 ล้านบาท) 

48.97% 

บจ. เบสแล็บ 
(ทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท) 
(ทุนรับช าระแล้ว 0.25 ล้านบาท) 

60.00% 

บจ. ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ 
(ทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท) 
(ทุนรับช าระแล้ว 1.00 ล้านบาท) 

99.99% 

บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
(ทุนจดทะเบียน 391.94 ล้านบาท) 
(ทุนรับช าระแล้ว 391.94 ล้านบาท) 
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บริษัท เพลินพฒัน์ จ ากัด  มีผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ดังน้ี 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้นที่รับช าระแล้ว สัดส่วนถือหุ้น (%) 
1. บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 8,300,000 48.97 
2. นายฤทธิ์  ธีระโกเมน 2,000,000 11.80 
3. บริษัท รักลูก กรุ๊ป จ ากัด 700,000 4.13 
4. นางธิดา  พิทักษ์สินสุข 400,000 2.36 
5. นางสาวกรองทอง  บุญประคอง 400,000 2.36 

บริษัท เบสแล็บ จ ากัด  มีผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ดังน้ี 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้นที่รับช าระแล้ว สัดส่วนถือหุ้น (%) 
1. บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 15,000 60.00 
2. นายวิรุฬห์  ศรีบริรักษ์ 5,000 20.00 
3. นายสุทธิพงษ์  ผาณิตพจมาน 3,125 12.50 
4. นางจิตรา  จันทรากุล 1,875 7.50 
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2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

โครงสร้างรายได้รวมตามผลิตภัณฑ์และบริการ (จ าแนกตามช่องทางการขาย) 

 ด าเนินการโดย 
% การถือหุ้น
ของบริษัท 

งบการเงินรวม 
ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

พันบาท % พันบาท % พันบาท % 
รายได้จากธุรกิจ         
- ขายปลีก1 บริษัทฯ 100 4,353,798 81.22 4,742,229 82.79 4,615,164 82.12 
- ขายส่ง2 บริษัทฯ 100 747,180 13.94 722,045 12.60 681,385 12.12 
- รับจ้างพิมพ์ บริษัทฯ 100 9,205 0.17 1,150 0.02 7,049 0.13 

รวม   5,110,183 95.33 5,465,424 95.41 5,303,598 94.36 
กลุ่มวารสาร3 บริษัทฯ 100 51,642 0.96 49,773 0.87 54,634 0.97 
SLC + Kiddy Camp4 บริษัทฯ 100 18,645 0.35 3,453 0.06 5,644 0.10 
รายได้ค่าธรรมเนียม
การศึกษาและบริการ 
และรายได้จากการขาย 

บริษัทย่อย 48.97 130,559 2.44 123,715 2.16 117,777 3.16 

รายได้อื่นๆ บริษัทฯ และบรษิัทย่อย N/A 49,508 0.92 85,947 1.50 78,660 1.40 
รวมรายได้ 5,360,537 100 5,728,312 100 5,620,313 100 

หมายเหตุ 1 ขายปลีก หมายถึง  รายได้จากการขายที่เครือข่ายร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ 
2 ขายส่ง หมายถึง  รายได้จากการขายส่งหนังสือและวารสารที่บรษิัทฯ ผลิตเอง  และที่รับจัดจ าหน่าย  ไปให้แก่ร้าน

หนังสืออื่น  และช่องทางการขายอื่น  เช่น  สถาบันการศึกษา  ห้องสมุด  เป็นต้น 
1 และ 2 มูลค่าขายของหนังสือที่บรษิัทฯ ผลิตเอง ในปี พ.ศ. 2556,  2555  และ 2554  คิดเป็นร้อยละ 7.24, 7.00  

และ 6.89 ของรายได้จากการขาย ตามล าดับ 
3 รายได้กลุ่มวารสาร  ได้แก ่รายได้จากการขายโฆษณา, การจัดงานสัมมนาทางวิชาการ และขายสินค้าทางด้าน

เทคโนโลยี 
4 รายได้กลุ่ม SLC + Kiddy Camp  ได้แก่ รายได้จากการเปิดศูนย์การเรียนรู้ SE-ED Learning Center และรายไดก้าร

จัดค่าย SE-ED Kiddy Camp 

2.1  ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการที่ส าคัญ  ผลิตภัณฑแ์ละบริการที่ส าคัญ ทีบ่ริษัทฯ ด าเนินการ
อยู่  มีดังนี ้

1. หนังสือ  ปัจจบุันบริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตหนังสือสู่ระบบร้านหนังสือ เป็นรายใหญ่รายหนึ่งของประเทศ 
โดยเป็น ผู้บุกเบิก และเป็นผู้น าตลาดในการผลิตหนังสือสาระความรู้ในหมวดต่างๆ ได้แก่ การบริหาร 
/ การจัดการ  การพัฒนาตนเอง  จิตวทิยา  วิศวกรรมศาสตร์สาขาต่างๆ  หนงัสือสาระความรู้ส าหรับ
เยาวชน  ภาษาศาสตร์  และพจนานุกรม  แม่และเด็ก  อาหารและสุขภาพ  แผนที่  เป็นต้น  รวมทั้ง
ผลิตสินค้าที่เป็น nonbook  เช่น  CD  เพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ 

2. วารสาร  ณ ส้ินปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  
จ านวน 6 ฉบับ  ดังนี ้

 วารสารเซมิคอนดักเตอร์อิเลก็ทรอนิกส์พลสั  เป็นวารสารรายเดือน  เน้นหนักด้านการให้
ความรูใ้นสาขาอิเล็กทรอนิกส์  เริ่มออกจ าหน่ายตัง้แต่ พ.ศ. 2517  ต่อมาบริษทัฯ ได้เปล่ียนชื่อ
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วารสารจากเดิมคือ วารสารเซมคิอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ เป็น วารสารเซมิคอนดักเตอร์
อิเล็กทรอนิกส์พลัส  ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2551 โดยยงัคงเนื้อหาเดิม 

 วารสาร UpDATE  เป็นวารสารรายเดือน  เน้นหนักด้านการใหค้วามรูใ้นเรื่องที่แปลกใหม่  
ทันสมัยด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีี่น่าสนใจ แก่ผู้ต้องการพัฒนาตนเอง  และติดตาม
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยใีนโลกปัจจุบัน  เร่ิมออกจ าหน่ายตัง้แต่ พ.ศ. 2521 

 วารสาร MICRO COMPUTER  เป็นวารสารรายเดือน  เน้นหนักด้านการให้ความรูใ้นสาขา
คอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับองค์กร  เร่ิมออกจ าหน่ายตั้งแต่ พ.ศ. 2526 

 วารสาร Industrial Technology Review  เป็นวารสารรายเดือน  เน้นหนักในการให้ความรู้
ด้านเทคโนโลยีอตุสาหกรรมและการจัดการ  แก่ผู้บรหิารงานด้านอุตสาหกรรม วศิวกรโรงงาน
และผู้ใชง้านทั่วไป  เริ่มออก จ าหน่ายตัง้แต่กลางปี พ.ศ. 2537 

 วารสาร Mechanical Technology  เป็นวารสารรายเดือน  ที่ให้ความรู้ด้านวิศวกรรมเคร่ืองกล  
เกี่ยวกับเทคนิคการใชง้าน  และการแก้ปัญหาในงานด้านเครื่องกล แก่วิศวกร และผู้ที่สนใจทั่วไป 
โดยเริ่มออกจ าหน่ายตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2544 

 วารสาร The Absolute Sound & Stage  เป็นวารสารรายเดือน  ที่เน้นการให้สาระความรู้
ด้านเทคโนโลยขีองระบบเครื่องเสียงและระบบแสงสีบนเวที  งานในด้านสตูดิโอ  และอุปกรณ์
เคร่ืองมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  เริม่ออก จ าหน่ายตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2545 

รายได้ของบรษิัทฯ ในส่วนนี้  จะเกิดจากรายได้จากการรับลงโฆษณา  รายได้จากการขายวารสาร  
รายได้จากการจัดท าหนงัสือพิเศษ  และรายไดจ้ากการจัดกจิกรรมต่างๆ 

3. การรับจัดจ าหน่ายหนังสอื บริษัทฯ เป็นผูจ้ัดจ าหน่ายหนังสือทีบ่ริษัทฯ ผลติขึ้นเอง  และยังรับจัด
จ าหน่ายหนังสือให้ส านักพิมพ์และองค์กรอ่ืน  ที่มีผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับทิศทางของบรษิัทฯ โดย
ขายส่งให้ร้านหนงัสือทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ทัว่ประเทศกว่า 6,373 ร้าน  อีกทั้งยงัขายให้กับ
สถาบันการศึกษาโดยตรง 

บริษัทฯ ได้รับการแตง่ตั้งให้เป็นตัวแทนจ าหน่ายหนังสือและส่ือการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ
ส านักพิมพ์มหาวทิยาลัยออกซ์ฟอร์ด  (Oxford University Press)  แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย  
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550  เป็นต้นไป  ความรว่มมือกันครั้งนี้  จะช่วยใหบ้ริษัทฯ เพิ่มบทบาท
ในการผลิต  และจัดจ าหน่ายหนงัสือเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น  โดยผ่านช่องทางการจ าหนา่ย
ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งจะท าใหบ้ริษัทฯ มีส่วนในการช่วยแก้ปญัหาด้านการศึกษาภาษาอังกฤษของ
นักเรียนไทย  และคนไทยที่สนใจภาษาอังกฤษมากยิง่ขึ้น 

ปัจจบุัน  บริษทัฯ เป็นผูจ้ัดจ าหน่ายหนังสือเข้าสู่ระบบร้านหนังสือรายใหญท่ี่สุดในประเทศไทย  โดยมี
หนังสือที่ผลิตขึ้นเอง  และยังจัดจ าหน่ายอยู่ประมาณ 1,400 ชื่อ  และรับจัดจ าหน่ายให้กับหนว่ยงาน
และส านกัพิมพ์อื่นอีกประมาณ 4,800 ชื่อ 
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4. ธุรกิจร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซน็เตอร์  (SE-ED Book Center หรือ SBC)   บริษัทฯ เป็นผู้
ด าเนินงานร้านหนังสือ  ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์  และเครือข่าย  ซึ่งประกอบด้วย ร้านเครือข่ายซีเอ็ดบุ๊ค
เซ็นเตอร์  และศูนย์หนงัสือมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่บริษัทฯ เปน็ผู้บริหารเอง  ทัง้ในกรุงเทพฯ และ
ต่างจงัหวัด  รวมทั้งการบรหิารพื้นที่ขายในศูนย์การคา้รูปแบบต่างๆ กัน 

ร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์  เป็นร้านหนังสือทั่วไปขนาดกลาง  ที่มีลักษณะการออกแบบและการ
จัดวางสินค้าทีท่ันสมัย  มีประสิทธิภาพการขายที่ดี  และเน้นการเปิดในท าเลที่อ านวยความสะดวก
ใหแ้ก่คนทั่วไป  ให้สามารถหาซือ้หนังสือที่ดีได้ง่ายขึ้น  ส่วนใหญ่จึงตั้งอยูใ่นซูเปอร์เซ็นเตอร์ชั้นน า 
(เช่น  เทสโก้โลตัส  บิ๊กซี  เป็นต้น) ศูนย์การค้าชั้นน า (เช่น  สยามพารากอน  เซ็นทรัล  เดอะมอลล์  โร
บินสัน  ฟิวเจอร์พาร์ค ซีคอนสแควร์ และศูนย์การค้าชั้นน าของตา่งจังหวัด  เป็นต้น)  และ
สถาบันการศึกษา (เช่น  มหาวิทยาลัยรามค าแหง  สถาบันบัณฑติพัฒนบรหิารศาสตร์  มหาวทิยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์  มหาวิทยาลัยสยาม  และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ) โดยเปิดใน
รูปแบบต่างๆ กัน ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 

จนถึงสิ้นป ีพ.ศ. 2556 บริษัทฯ เปิดร้าน  ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์  และร้านเครือข่ายซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ได้
รวม  ทัง้สิ้น 491 สาขา  โดยเปน็สาขาที่ยังเปิดด าเนินการอยูจ่ านวน 444 สาขา  อยู่ในเขตกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล 148 สาขาและอยูใ่นต่างจังหวัดอีก 296 สาขา ในจ านวนทั้งหมดน้ีเป็นร้านที่บริษทัฯ 
บริหารเองทั้งส้ิน 439  สาขา เป็นร้านเครือข่ายซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร ์(เป็นร้านที่ได้รับความช่วยเหลือ
เต็มรูปแบบ โดยซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์  เป็นผู้จัดส่งสินค้าให้) จ านวน 3 สาขา และเป็นร้านเครือข่ายซีเอ็ด 
(เป็นร้านที่ได้รับความช่วยเหลือไม่เตม็รูปแบบร้านส่ังสินค้าเอง) จ านวน 2 สาขา และจุดบริการยอ่ย
อีก 11 จุดบริการ  ปัจจบุัน ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ นับเป็นเครือข่ายร้านหนังสือเต็มรูปแบบทีม่ียอดขาย
มากที่สุดในประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน)                                                                                                                

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2556 (แบบ 56-1)                                                                   ส่วนที่ 1  หน้า 17 
 

 
 
หมายเหตุ      - มีการจัดประเภทสาขาใหม่ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  ท าให้จ านวนสาขาอาจต่างจากเอกสารของบริษัทฯ ก่อน

หน้านี้  โดยค าว่า สาขา  ในที่นี้  รวมสาขาขนาดเล็ก  (20-50 ตร.ม.)  เข้าไปด้วย  kiosk  หมายถึง  การเปิดใน
ลักษณะแผงลอยขายหนังสอืพิมพ์และนิตยสารเป็นหลัก  จุดขายย่อย หมายถึง  การเข้าไปบริหารสินค้าในมุม
หนังสือ  (รวมหนังสอืพิมพ์และนติยสารด้วย)  ในซูเปอร์เซน็เตอร์ของศนูยก์ารค้า 

 -  ณ สิ้นปี พ.ศ. 2556 มีสาขาที่เปิดด าเนินการอยู ่444 สาขา  โดยเป็นสาขาในเขตกรุงเทพฯ  และปริมณฑล 148 
สาขา  และสาขาในต่างจังหวัด 296 สาขา  ในจ านวนดังกล่าว  มีสาขาขนาดเล็กอยู่จ านวน 13 สาขา 

 -  ณ สิ้นปี พ.ศ. 2556 มีสาขาที่เปิดด าเนินการอยู่ในชือ่ของ ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์  จ านวน 436 สาขา และศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัย จ านวน 3 สาขา 

 -  ณ สิ้นปี พ.ศ. 2556 มีร้านเครือข่ายซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์  (บริษัทฯ รับผิดชอบการจัดหาสินค้าให้ทั้งหมด)  ที่เปิด
ด าเนินการอยู่จ านวน 3 สาขา  และมีจ านวนร้านเครอืข่ายซีเอ็ด  (บรษิัทฯ ให้ความช่วยเหลอืพิเศษ  โดยอนุญาต
ให้ใช้ชื่อซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ หรอืร้านเครือข่ายได้  แต่จัดหาสินค้าเอง)  ที่เปิดด าเนินการอยู่  จ านวน 2  สาขา  
และมี  kiosk 11 จุด 

5. SE-ED Learning Center   ในปี พ.ศ. 2549  บริษัทฯ ได้ก่อตั้งแผนก SE-ED Learning Center  
เพื่อบริหารกิจกรรมเยาวชนทัง้หมด และได้เปิดศูนย์การเรียนรู้ SE-ED Learning Center บนพื้นที่
ประมาณ 600 ตารางเมตร ที่อาคาร จัตุรัสจามจุรี  (Chamchuri Square) ของจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2551 เพื่อให้การบริการครอบคลุมถึงการฝึกอบรมทางด้าน
วิชาชีพ การอบรมในสาขาต่างๆ ใหแ้ก่ผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนเยาวชน และนักเรียน นักศึกษา  อีกทั้ง
ยังได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการด าเนินธุรกิจ ด้วยการพัฒนาหลักสูตรเสริมการเรียนรู้ ที่เป็นการ
พัฒนาศักยภาพและอจัฉริยภาพของเยาวชน อันได้แก่ วิชาคณิต ศาสตร์ และวชิาภาษาองักฤษ โดย
ในปัจจุบันการด าเนินงานของ SE-ED Learning Center ได้จัดให้มีกจิกรรมที่หลากหลายดังต่อไปนี้ 

 จัดค่ายกจิกรรมเยาวชน SE-ED Kiddy Camp ส าหรับเยาวชนอายุ 8 - 14 ปี โดยจะจัดในชว่ง
ปิดเทอมการศึกษา ซึง่มหีลายคา่ยให้เลือก ทัง้แบบไปค่ายต่างจงัหวัด และแบบเช้าไปเย็นกลับ 
เพื่อกระตุ้นเยาวชนให้สนุกกับการเรียนรู้ ขณะเดียวกันก็ได้ศึกษาพฤติกรรมของเด็กในการ
เรียนรู้ ก่อนที่จะขยายความคิดและผนึกกับแนวทางอื่นๆ ที่เสริมกันเพื่อสร้างเด็กไทย ให้เก่งขึ้น
ในปริมาณทีม่ากขึ้น และส่งเสริมให้เยาวชนที่เข้าค่าย มีความกล้าในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์  ส่ิงประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์ การท างานเป็นทีม ความเป็นผู้น า การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ความรู้พื้นฐานใน การด ารงชวีิต ศีลธรรม และโดยเฉพาะอย่างยิง่มติรภาพ 
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นอกจากนี้ ยังได้รว่มสนุกในกจิกรรมต่างๆ อีกมากมาย เช่น นกัส ารวจน้อย เข้าฐานกิจกรรม 
เล่นเกม ออกก าลังกาย เล่นกีฬา ฯลฯ 

 หลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math  เป็นหลักสูตรการเรียนเสริมระดับชั้น อนุบาล 3 จนถึง
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีการจัดท าส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบของส่ือ Animation 

 หลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English  เป็นหลักสูตรการเรียนเสริมระดับชั้น อนุบาล 2 จนถึง
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีการใช้ส่ือ Interactive Multimedia และมคีวามความสอดคล้องกับ
มาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR (Common European Framework of Reference for 
Languages) ของสหภาพยโุรป 

6. โรงเรียนเพลินพัฒนา   บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนในโรงเรียนเพลินพัฒนา โดยมีสัดส่วนการลงทุนรอ้ยละ 
48.97 จากทุนจดทะเบยีนและทนุรับช าระแล้วจ านวน 169,475,500 บาท โดยร่วมบริหาร เพื่อระดม
ทรัพยากร ความรู้ความสามารถที่มี ก่อตัง้โรงเรียนเพลินพัฒนาขึ้นมาเป็นโรงเรียนทางเลือกแนวใหม่ 
ด้วยความมุง่หวังทีจ่ะพฒันาศักยภาพเด็กไทยให้เป็นก าลังส าคัญในการพฒันาประเทศในอนาคต โดย
ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่น โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับช่วงชั้นเตรียมอนุบาล จนถึง
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 บนเน้ือที่ 20 ไร่ ในสภาพแวดล้อมชานเมืองกรุงเทพฯ 

ทั้งนี้ในรอบปีการศึกษา 3 ปีที่ผ่านมา โรงเรยีนเพลินพัฒนา มีจ านวนนักเรียนในแต่ละปีการศึกษาดังนี ้
   (หน่วย : คน) 

ปีการศึกษา 2556 2555 2554 
จ านวนนักเรียนในปีการศึกษา 1,131 1,122 1,109 

7. บจ. เบสแล็บ  ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ เข้าถือหุ้นร้อยละ 60.00 ในบริษัท เบสแล็บ จ ากัด (จัดตัง้ขึ้น
เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556) ซึ่งมีทุนช าระแลว้เท่ากับ 250,000 บาท  บริษัท เบสแล็บ จ ากัด 
เป็นบริษัทที่ด าเนินธุรกจิให้ค าปรึกษา การพัฒนา การออกแบบ และการจ าหน่ายซอฟทแ์วร์และ
ฮาร์ดแวรท์ี่พัฒนาขึ้นเอง 

2.2  การตลาดและการแข่งขัน 

การด าเนินการทางการตลาด 

นโยบายราคาของบริษัทฯ   บริษัทฯ มีนโยบายก าหนดราคาสินค้าของบริษทัฯ ทีผ่ลิตขึ้น ให้สอดคล้องกับ
ก าลังซื้อของกลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตทีแ่ทจ้รงิ และสามารถท าก าไรในระยะยาวได้อย่าง
เหมาะสม ในกรณีที่สินค้าเป็นวารสารที่ผลิตขึ้นเอง ซึ่งรายไดจ้ากการขายวารสารไม่สามารถรองรับนโยบายนี้ได้
โดยตรง จะอาศยัรายไดจ้ากการขายโฆษณามาเป็นรายได้หลักแทน 

ปัจจยัส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจ (Key Success Factors)   ปัจจยัที่ส่งผลให้บรษิัทฯ เป็น
บริษัทส่ิงพมิพ์ที่อยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศ และมีบทบาทมากขึ้นในการด าเนินธุรกิจในอนาคต สามารถสรุป
โดยสังเขปดังนี ้

 นโยบายธุรกจิที่ชัดเจนและจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ   นบัแต่เริ่มก่อตั้ง บรษิัทฯ เน้นการ
ด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกบัการพัฒนาบุคลากรของประเทศ ในสาขาที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศมา
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โดยตลอด  ดังนั้นจงึเติบโตได้อย่างต่อเนื่องตามการพฒันาประเทศ และไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจรุนแรงนัก  นอกจากน้ันการที่บริษัทฯ มีนโยบายทีม่ีจรยิธรรมที่ดี และสนับสนุนอุตสาหกรรม
หนังสือให้เติบโตไปด้วยกัน ท าให้ภาพพจน์ของบริษัทฯ มคีวามชัดเจนเป็นที่ยอมรับ และได้รับความ
ไว้วางใจจากทุกฝ่ายที่เกีย่วข้อง 

 มีเคร่ืองมือและส่วนประกอบทางธุรกิจที่เอือ้ต่อการด าเนินธุรกิจในอนาคต   เน่ืองจากปจัจุบัน
โครงสร้างการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีส่วนเกื้อหนุนกันท าใหม้โีอกาสประสบความส าเร็จได้สูงขึ้น 
ที่ส าคัญคือ 

1. บริษัทฯ มีช่องทางการจัดจ าหนา่ยและมีระบบการจัดจ าหน่ายเอง โดยผ่านเครือข่ายร้านซีเอ็ดบุค๊
เซ็นเตอร์ ซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการจัดจ าหน่ายที่ส าคัญ และเปน็รายใหญ่ของประเทศ เพราะ
กระจายอยูต่ามชุมชนที่ส าคญัทัว่ประเทศ ท าใหม้โีอกาสได้รับการเสนอท าเลเปิดสาขาให้พิจารณา
ก่อน และยังส่งผลให้เกื้อหนุนตอ่ธุรกิจการรับจัดจ าหน่ายหนังสือใหม้ีโอกาสการเติบโตตามไปดว้ย  
และส่งผลกลับมาท าใหธุ้รกิจร้านหนังสือมีต้นทุนต่ าลง นอกจากนั้นยังส่งผลให้การผลิตหนังสือมี
โอกาสประสบความส าเร็จสูงขึ้นอีกด้วย เน่ืองจากมีช่องทางที่สามารถกระจายสินค้าตรงไปยังกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายได้สะดวกและรวดเร็ว 

2. บริษัทฯ มีส่ือและเครื่องมือการประชาสัมพันธ์เป็นของตนเอง ไดแ้ก่ เว็บไซต์ www.se-ed.com, 
m.se-ed.com, SE-ED Application และ “SE-ED Currents” ส าหรับใช้งานบน Smartphone 
หรือ Tablet, www.thailandindustry.com, www.se-edlearning.com, วารสารที่ บริษัทฯ ผลิตขึน้
เอง และรายการโทรทัศน์ Book Variety 

การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย   บริษทัฯ จัดจ าหน่ายหนังสือและวารสาร ผ่านเครือข่ายร้านซีเอ็ดบุ๊ค
เซ็นเตอร์ และร้านหนังสืออ่ืนๆทัง้ในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวัด รวมทัง้สถาบันการศึกษา โดยบรหิารช่องทางการจัด
จ าหน่ายแบง่ตามประเภทของลูกค้า และสินค้าหรือบริการดังนี ้

1. ลูกค้าขายปลกีหนังสือและวารสาร  ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคคลทั่วไป บริษัทฯ จ าหน่ายผ่าน
เครือข่ายร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ที่เปิดไปแล้วจ านวน 491 สาขาโดยเป็นสาขาที่ยังเปิดด าเนินงานอยู่
จ านวน 444 สาขา ซึ่งจ านวนนี้ได้รวมร้านเครือข่าย 5 สาขา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2556) และจ าหน่ายผ่านเวบ็ไซต์ www.se-ed.com และ m.se-ed.com ซึ่งเป็นศูนย์รวมส่ือความรู้
ความบันเทงิส าหรับทุกคนในครอบครัว และคนท างาน โดยเปิดด าเนินการตามศูนย์การค้าชั้นน า และ
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ทั่วไป ทั้งในกรุงเทพฯ และตา่งจงัหวัด และในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

2. ลูกค้าขายส่งหนังสอืและวารสาร  คือ กลุ่มร้านหนังสืออ่ืนทั้งรายใหญ่ ทีม่ีเครือข่าย และรายย่อยทั่ว
ประเทศประมาณ 6,373 ร้าน โดยบริษัทฯ จัดส่งหนังสือที่บริษทัฯ รับจัดจ าหน่ายทัง้หมดไปสู่รา้นค้า
ต่างๆ ในเขตกรุงเทพฯ และร้านหนังสือในต่างจังหวัด แล้วแต่ความเหมาะสม ดังนี้ 

 การจัดจ าหน่ายวารสารทีบ่ริษัทฯ ผลิตขึ้นเอง  บรษิัทฯ จะติดตอ่กับสายส่งหลายราย เพื่อ
กระจายวารสารไปยังร้านค้าย่อยในแต่ละพื้นที ่

 การจัดจ าหน่ายหนังสือ เพื่อส่งร้านหนังสือ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  บริษัทฯ จัดส่ง
หนังสือเองทั้งหมด  โดยใช้ระบบการจัดจ าหน่ายหนังสือที่เรียกว่า Standing Order เป็นหลักซึ่ง
เป็นระบบการจัดจ าหน่ายที่บริษทัฯ พฒันาขึ้น โดยเป็นส่วนผสมระหว่างการฝากขายและการ
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ขายขาด  ส าหรับร้านหนงัสือในต่างจงัหวัดส่วนใหญ่ บรษิัทฯ ใชบ้ริการของบริษทัรับส่งพัสดุ
ของเอกชน โดยใช้ระบบการจัดจ าหน่ายแบบขายขาด และรับคนืได้จ านวนหนึง่ 

3. ลูกค้าใช้บริการโฆษณาในวารสาร  ได้แก่ กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมคอมพวิเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งลูกค้าที่ใช้บริการโฆษณาน้ี มทีั้งลูกค้าที่ใช้บริการโฆษณาเป็นรายปี หรือทีใ่ชบ้ริการโฆษณาเป็น
ครั้งคราว 

ภาวะการแข่งขัน 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน   ธุรกิจหนงัสือถือว่าเป็นอุตสาหกรรมหนึ่ง ทีย่ังคงมีอัตราการเติบโต
อย่างต่อเนื่อง  ด้วยปัจจัยเกื้อหนุนที่ส าคัญจากแรงสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐ ที่ก าหนดใหป้ ีพ.ศ. 2552 - 2561 
เป็น “ทศวรรษแห่งการอ่าน”  และเชื่อว่าขนาดตลาดยงัเล็กและยังมชี่องว่างทางการตลาดอยู่มาก จึงท าใหม้ีผู้สนใจ
เข้ามามากในธุรกิจส านักพมิพ์ ธรุกิจร้านหนังสือ และธุรกิจวารสาร การแข่งขันจงึเริ่มมีมากขึ้น แต่ก็ถือว่ามีส่วน
ช่วยกระตุ้นให้ขนาดของตลาดใหญ่ขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 

อย่างไรก็ตามในปี 2555 และ 2556  ธุรกิจหนังสือได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิในภาพรวมทีช่ะลอตัว
ลง และประสบปัญหาวิกฤตด้านแรงงาน  จากการที่รัฐบาลประกาศปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ าเปน็ 300 บาทต่อวัน 
ในทุกจงัหวัดทั่วประเทศ รวมถึงข่าวการปรับอัตรารายได้ของข้าราชการระดับปริญญาตรีเป็น 15,000 บาทต่อ
เดือน ส่งผลกระทบให้ค่าใชจ้่ายด้านพนักงานสูงขึ้นมาก  ถึงแม้รฐับาลจะลดอัตราภาษีเงินได้นิตบิุคคลลงจาก 30% 
เป็น 23% เพื่อชว่ยเหลือระดับหนึ่งแล้วก็ตาม แต่ยังไม่สามารถชดเชยค่าใชจ้่ายที่เพิม่ขึ้นได้  นอกจากนั้น ธุรกจิ
ร้านหนังสือไม่สามารถปรับราคาหนังสือซ่ึงเป็นสินค้าหลัก ให้สอดคล้องกับค่าใชจ้่ายที่เพิ่มขึ้นได้ด้วยตนเอง  
ขณะเดียวกัน ผลของการแขง่ขนัอย่างรุนแรงของศูนย์การค้า และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคจากส่ิง
เร้าต่างๆ ก็ท าให้ยอดขายหนังสือทั้งระบบชะลอตัวลง 

โอกาสและอปุสรรค   เน่ืองจากภาครัฐบาลส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น และมี
นโยบายให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้ทันต่อการพัฒนาของโลกโดยการประกาศให้ป ีพ.ศ. 2552 -
2561 เป็น “ทศวรรษแหง่การอ่าน”  ท าใหม้ีนโยบายที่จะผลักดันการอ่านเพิ่มสูงขึ้น  ส่ิงเหล่านี้เปน็ปัจจยับวกต่อ
ธุรกิจหนังสือ  แตข่ณะเดียวกัน  ต้นทุนในการด าเนินงานธุรกจิหนังสือสูงขึ้นทั้งจากค่าแรงงานที่ได้รับการปรับตัว
สูงขึ้นอย่างมากในปี 2555 และ 2556  และจากค่าขนส่งที่สูงตามขึ้นมา  ประกอบกับการแขง่ขนัเปิดธุรกิจร้าน
หนังสือด้วยกันเอง  ท าให้สภาพการท าก าไรของธุรกิจหนังสือมแีนวโน้มลดลง  นอกจากน้ัน  พฤติกรรมผู้บรโิภคที่
ใช้เวลากับส่ิงเร้าอย่างอื่นมากขึน้  ท าให้มแีนวโนม้ว่า จะใช้เวลาในการอ่านหนังสือลดน้อยลง 

ในส่วนของ e-book แมจ้ะได้รับความนิยมในต่างประเทศมากขึน้ตามการเติบโตของตลาดเคร่ืองอ่าน e-book 
(e-book Reader) และ Tablet แต่ส าหรับเมืองไทยยังถือว่ามตีลาดเล็กมาก เพราะยังมีจ านวน e-book ภาษาไทยให้
เลือกซื้อได้น้อยมาก และยังไม่อยู่ในรูปแบบที่อ่านได้ง่ายเพียงพอ จึงคาดว่าคงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งกว่าจะได้รบั
ความนิยมมากจนมีผลกระทบตอ่ตลาดหนังสือเล่ม  แต่ในส่วนของ e-magazine ภาษาไทย ได้รับความนยิมมากขึ้น
จนเริ่มมผีลกระทบต่อการขายนติยสารที่เป็นเล่มจรงิระดับหนึง่บา้งแล้ว อย่างไรก็ตามบริษทัฯ ได้ปรับตัวรองรับการ
เปล่ียนแปลงเหล่านี้ไวแ้ล้ว โดยปัจจบุันบริษัทฯ ได้เตรียมรองรบัการใหบ้ริการขายทั้ง e-book และหนังสือ ผ่านทาง 
online เป็นรายใหญท่ี่สุด 

จ านวนและขนาดของคู่แข่งขนั   ส าหรับธุรกจิร้านหนงัสือนั้น มีการแข่งขันเพิม่ขึ้น จากการทีม่ี
ผู้ประกอบการรายใหญจ่ากธุรกจิอื่นหลายราย ให้ความสนใจเขา้มาท าธุรกจิร้านหนงัสือมากขึ้น แต่กม็ีการแบง่
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ลูกค้าตามส่วนผสมของสินค้าในร้าน และตามท าเล ท าให้ไมไ่ด้รับผลกระทบมากนัก  ขณะที่บรษิัทฯ อยูใ่นฐานะ
ผู้น าตลาดรายใหญ่ที่สุด มีฐานะทางการเงินทีม่ั่นคง ได้รับการยอมรับจากผู้อ่านหนังสือทั่วไป และมีความพร้อมใน
การขยายสาขามากที่สุด จึงสามารถรักษาระยะห่างไวไ้ด้มาก เนือ่งจากได้เปรียบเรื่องการได้เลือกท าเลที่ดีก่อน 
และมีต้นทุนการด าเนินการทีต่่ ากว่า  บริษัทฯ คาดการณ์ว่า ธุรกิจร้านหนังสือในอนาคต จะเติบโตจาก
ผู้ประกอบการรายใหญท่ี่มีความพร้อม เพียงไม่กี่รายเท่านั้น 

นอกจากนั้น การที่บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจครบวงจรทั้งในฐานะส านักพิมพ์ ผูจ้ัดจ าหน่าย และร้านหนังสือ ท า
ให้ได้รับประโยชน์ในทางใดทางหนึ่งอยู่เสมอ ไม่ว่าผูม้าใหม่จะเข้ามาในธุรกจิส่วนใดก็ตาม จึงท าให้บรษิัทฯ ได้รับ
ผลกระทบต่างๆ ไมม่ากนัก 

ส่วนแบ่งการตลาด   บริษัทฯ เป็นผู้น าตลาดในทั้ง 3 บทบาท คือ ร้านหนังสือ ผู้รับจัดจ าหน่ายหนังสือ 
และส านักพิมพ ์แต่เนื่องจากมีผูป้ระกอบการให้ความสนใจเข้ามาในธุรกิจนี้เป็นจ านวนมาก การกระจายตวัจงึสูงท า
ให้ส่วนแบ่งทางการตลาดของผูน้ าตลาดต่างก็มีสัดส่วนไม่มากนัก 

เน่ืองจากธุรกจิหนังสือ ยงัมขี้อจ ากัดจากระบบการจัดฐานข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์เพียงพอ ท าให้การ
คาดการณ์ส่วนแบ่งการตลาดในแต่ละส่วน จงึอาจจะมีความคลาดเคล่ือนมากระดับหนึ่ง 

ธุรกิจร้านหนงัสือ บริษัทฯ คาดวา่เครือข่ายร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ของบริษทัฯ มีส่วนแบง่ทางการตลาดใน
ล าดับต้นของประเทศ 

ส าหรับในธุรกจิรับจัดจ าหน่ายหนังสือสู่ระบบร้านหนังสือ บริษัทฯ เป็นผู้จัดจ าหน่ายรายใหญท่ี่สุดของตลาด 
แต่ก็ยงัมีสัดส่วนไม่สูงนัก เพราะส่วนแบ่งทางการตลาดมีการกระจายตวัมาก 

ส่วนธุรกิจส านักพิมพ์ บริษทัฯ มส่ีวนแบ่งตลาดเป็น 1 ใน 3 ล าดับแรกของตลาดในร้านหนังสือ แต่ก็ยังมี
ส่วนแบ่งไม่สูงนัก เพราะส่วนแบง่ทางการตลาดมีการกระจายตัวมาก 

สินค้าทดแทน   การพัฒนาเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทั้งดา้นอุตสาหกรรมและธุรกิจ ท าใหเ้กิด  
ความจ าเป็นทีจ่ะต้องเรียนรู้ส่ิงใหม่ พฒันาความรู้เพื่อไม่ให้เสียเปรียบในการแข่งขัน แต่ไมว่่าเทคโนโลยทีางการ
ส่ือสารและคอมพิวเตอร์ จะก้าวหน้าไปไกลถึงเพยีงใด หนังสือกย็ังเป็นส่ือเดียวทีใ่ห้ความรู้ได้สะดวกทุกที่ ทุกเวลา  
ราคาถูก และมีอายุยาวนาน 

อ านาจต่อรองของผูซ้ื้อและผูข้าย   เน่ืองจากธุรกิจหนังสือมโีครงสร้างเงื่อนไขการค้าเป็นมาตรฐานระดับ
หนึ่ง และมีผู้ประกอบการมากราย โดยไมม่ีใครผูกขาดตลาดอย่างชัดเจน และยังมีความจ าเป็นตอ้งพึ่งพากัน  ท า
ให้ปญัหาในการต่อรองมีไมม่ากนัก อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากมีผูป้ระกอบการค้าปลีกรายใหญจ่ากธุรกิจอื่น  ขยาย
งานเข้ามาในธุรกจิร้านหนังสือหลายราย จึงอาจท าให้เกิดการต่อรองเงื่อนไขการค้ากับส านักพมิพ์ และผู้จัด
จ าหน่ายหนังสือมากขึ้นตามธรรมชาติของธุรกิจค้าปลีกทั่วไป แต่ยังไม่มผีลกระทบต่อธุรกิจหนังสือโดยรวมเทา่ใด
นัก เนื่องจากร้านเหล่านั้น ยังมสัีดส่วนการตลาดไม่มากนักในขณะนี้ 

2.3  การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

สินค้าที่ซือ้มาขายไปจากส านักพิมพอ์ื่น  โดยทัว่ไปประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 
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1. หนังสือที่รับจัดจ าหน่าย  ปัจจบุันหนังสือที่บริษทัฯ รับจัดจ าหน่ายไปยังระบบร้านหนังสือทัว่ประ 
เทศนั้น มาจากหนังสือทีบ่ริษัทฯ ผลิตเอง และมาจากส านักพิมพอ์ื่นอีกประมาณ 510 ราย ที่ติดตอ่ให้
สายงานรับจัดจ าหน่ายของบรษิทัฯ เป็นผู้จัดจ าหน่ายไปยังร้านหนังสืออ่ืนทั่วประเทศ โดยบริษทัฯ จะ
พิจารณารับต่อเมื่อเห็นว่า เป็นผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับทิศทางของบริษทัฯ และมีโอกาสการขายที่
เป็นไปได ้

2. หนังสือและสินค้าอื่น ที่ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์รับมาจ าหน่าย   ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์รับสินค้ามาจาก 2 
ทางใหญ ่คือ มาจากสายงานรับจัดจ าหน่ายของบริษทัฯ และอีกทางหนึ่งซึง่ส่วนใหญ่เป็นการรับสินค้า
จากส านักพิมพแ์ละผู้จัดจ าหน่ายรายอื่น เข้ามาขายในสาขา โดยมีแผนกการตลาดของสายงานซีเอ็ดบุ๊ค
เซ็นเตอร์เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกน าเข้ามาจ าหน่าย 

ความสัมพันธ์และผลกระทบ หากสญูเสียผูจ้ าหน่ายสินค้า  ส าหรับมูลค่าสินค้าที่ซื้อมาเพื่อขาย จากผู้
จัดจ าหน่ายแต่ละราย มีมูลค่าไมเ่กิน 30% ของต้นทุนขายทั้งหมด โดยมีสัดส่วนมูลค่าสินค้าที่ซื้อมาจ าหน่ายจากคู่
ค้ารายใหญ ่10 รายแรกต่อต้นทนุขายรวม 3 ปีย้อนหลังมีดังนี ้

(หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ 
ปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2555 ปี พ.ศ. 2554 

มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า % 
มูลค่าสินค้าที่ซื้อมาเพื่อจ าหน่าย 
จากคู่ค้ารายใหญ่ 10 รายการแรก 

1,173.91 34.74 1,397.28 38.03 1,284.26 36.29 

ต้นทุนขายรวม 3,379.52 100 3,673.89 100 3,538.39 100 

ในป ีพ.ศ. 2556 ถือว่าไม่มีรายใดมีน้ าหนักมากนักจนมีผลกระทบรุนแรงต่อบรษิัทฯ  นอกจากนั้นบริษัทฯ 
ไม่มีความสัมพันธใ์ดๆ กับผู้จ าหน่ายดังกล่าว และไม่มภีาระผูกพนัที่จะต้องซื้อในอนาคต 

สินค้าทีบ่ริษัทฯ ผลิตเอง   หนังสือและวารสารที่บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตเอง มีสายงานผลิตหนังสือ และสาย
งานวารสารของบรษิัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการก าหนดทิศทาง และคัดเลือกต้นฉบับทีจ่ะน ามาผลิตจนกระทั่งถงึ
ขั้นตอนการผลิตออกมาเป็นรูปเล่ม เพื่อส่งให้สายงานจัดจ าหน่ายของบรษิัทฯ น าไปวางตลาด 

อัตราการใช้ก าลังการผลิต   เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่มโีรงพมิพ์เอง ดังนั้น การผลิตหนังสือและวารสารจะมี
หน่วยงานภายในรับผิดชอบดูแลการผลิตครบวงจร และกระจายงานพิมพ์ไปตามโรงพมิพ์ต่างๆ ให้เหมาะสมกับ
ก าหนดการผลิต ดังนั้นอัตราการผลิตจริง จึงสามารถเพิ่มหรือลดได้ โดยไม่เกิดอัตราสูญเปล่าใดๆ 

วัตถุดิบและผูจ้ าหน่ายวัตถุดิบ   กระดาษเป็นวัตถุดบิหลักที่ส าคัญของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบ
จากผูจ้ าหน่ายในประเทศทั้งจ านวน กระดาษทีใ่ชใ้นการผลิตหนงัสือและวารสาร ส่วนมากจะเป็นกระดาษปอนด์ 
กระ ดาษปรู๊ฟ กระดาษอาร์ต และกระดาษอาร์ตการ์ด 

ความสัมพันธ์และผลกระทบ หากสญูเสียผูจ้ าหน่ายวัตถุดิบ   ส าหรับมูลค่าการส่ังซื้อกระดาษบริษัทฯ 
ไม่มีความสัมพันธใ์ดๆ กับผู้จ าหน่ายดังกล่าว และบริษัทฯ ไมม่ีภาระผูกพันที่จะต้องซื้อในอนาคต ในกรณีที่บริษัทฯ 
เหล่าน้ีไม่สามารถจัดหากระดาษให้ได ้บริษัทฯ สามารถซื้อจากผูจ้ าหน่ายรายอื่นๆ ได ้ โดยบริษทัฯ มียอดซ้ือ
วัตถุดิบ จากคู่ค้า รวมคิดเป็น 25.18% ของต้นทุนผลติ หรือคิดเป็น 1.23% ของต้นทุนขายทั้งหมดของบรษิัทฯ ใน
ปี พ.ศ. 2556 ซึ่งถือว่าไม่มีรายใดมีน้ าหนักมากจนมีผลกระทบรนุแรง 
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ขั้นตอนและเทคโนโลยีการผลิต   ขั้นตอนการผลิตหนงัสือใหม ่เริ่มต้นจากกองบรรณาธิการจะประชุม
เพื่อวางแผนและพิจารณาสรรหาต้นฉบับ  ต้นฉบับนี้อาจไดม้าจากผู้เขียนเสนอต้นฉบับมาให้พจิารณา หรือจาก
การที่บริษัทฯ จัดหาผู้ที่เหมาะสมมาเขียนหรือแปล ตามแนวทางที่บริษทัฯ ก าหนด  จากน้ันกองบรรณาธิการจะ
พิจารณาแนวเน้ือหา ความถูกตอ้ง และความน่าอ่าน ซึ่งรวมถึงการส่งไปใหท้ี่ปรึกษาเฉพาะสาขาของบริษทัฯ ที่มี
ความรูแ้ละสนใจในกลุ่มเน้ือหานัน้ๆ ให้ความเห็นต่างๆ ในเชงิการตลาดเพื่อพิจารณาว่าจะรับมาผลิตหรือไม่ เมื่อ
ผ่านการพิจารณาแล้วจึงจะปรับปรุงเนื้อหาและรูปแบบให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป และจึงจะท าสัญญาการใช้ลิขสิทธิ์
กับผู้เขียน ผู้แปล หรือส านักพิมพ์ในต่างประเทศ 

ขณะเดียวกันพนักงานศิลปจ์ะเร่ิมออกแบบรูปเล่ม เมื่อต้นฉบับได้รับการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ก็ถึงขั้นการ
จัดท าอาร์ตเวิร์กด้วยคอมพิวเตอร์ อาร์ตเวิร์กที่จัดเสร็จแล้วจะไดร้ับการตรวจทานซ้ า และแก้ไขจนเนื้อหาและ
องค์ประกอบศิลป์สมบูรณ์ ในกรณีที่เป็นหนังสือเล่ม จะมีขั้นตอนเพิ่มขึ้น คือ การตั้งชื่อหนังสือ การก าหนดราคา 
รวมถึงการตลาดต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

การจัดท าวารสาร มีขั้นตอนการท างานคล้ายกับท าหนังสือเล่ม คือ มีกองบรรณาธิการรับผิดชอบตั้งแต่ด้าน
ทิศทางการตลาด ไปจนจบขั้นตอนการผลิต 

ส าหรับเทคโนโลยีทีใ่ชใ้นการท าต้นฉบับหนังสือและวารสาร  บริษัทฯ ใช้อุปกรณ์หลัก คือ คอมพวิเตอร์ PC 
และแมคอินทอช รวมถงึอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เหล่านี ้มีแนวโน้มว่าประสิทธิภาพสูงขึ้น
แต่ราคาถูกลง  นอกจากนี้บุคลากรที่อยู่ในกองบรรณาธิการ ล้วนเป็นผู้มีความเชีย่วชาญเฉพาะด้านในการผลิต
ต้นฉบับ ส าหรับการเขียนเรื่องและบทความ มาจากทั้งบุคลากรในกองบรรณาธิการและนักเขียนทั่วไป  เมื่อผลิต
ต้นฉบับเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะว่าจ้างโรงพมิพ ์โดยบริษทัฯ เป็นผู้ส่ังซื้อกระดาษเอง และก าหนดให้ผูข้าย
กระดาษส่งกระดาษไปยงัโรงพิมพ์โดยตรง ตามก าหนดเวลาทีต่้องการใช ้เพื่อจัดพมิพ์ต้นฉบับดังกล่าวเป็นหนังสือ
หรือวารสาร เพื่อจัดจ าหน่ายต่อไป 

ความสามารถ ความจ าเป็น และค่าใช้จา่ยในการปรบัเคร่ืองจักรให้แข่งขันได้   เน่ืองจากบริษัทฯ ไม่
มีโรงพิมพ ์จึงไมม่ีการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์การพมิพท์ั้งหลาย  ดังนั้นบริษัทฯ จึงไมม่คีวามจ าเป็นต้อง
พัฒนาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ เหล่าน้ันด้วยตนเอง  และด้วยสภาพการแข่งขันของธุรกจิโรงพิมพ์ จึงท าให้
บริษัทฯ มีความสามารถในการต่อรอง และเลือกสรรโรงพิมพ์ที่เหมาะสมได้ตลอดเวลา 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   สายงานการผลิตหลักของบริษทัฯ เป็นกองบรรณาธิการ ดังนั้นกระบวนการ
ผลิตจะเป็นการจัดท าต้นฉบับและประสานงานอยู่ภายในส านักงานของบริษทัฯ จึงไม่สร้างมลภาวะที่มีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม และไม่ได้อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของหน่วยงานรัฐใดๆ 

2.4  งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 

- ไม่มี - 
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3.  ปัจจัยความเสี่ยง 

คณะกรรมการและผู้บรหิารของ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) ตระหนักดีถงึความรับผิดชอบในการ
ดูแลใหม้ีการก ากับกจิการที่ดี เพือ่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถ้ือหุ้นของบรษิัทฯ โดยจัดให้มีการบริหารจัดการ
ความเส่ียงในธุรกจิที่ด าเนินการปัจจบุันอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ท าให้ปัจจัยความเส่ียงในด้านต่างๆ ได้รับการ
ควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ อาทิ ความเส่ียงทางด้านการด าเนินงาน ความเส่ียงทางด้านธุรกิจ ความเส่ียง
ทางด้านการเงิน ความเส่ียงทางด้านการผลิต เป็นต้น 

โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษทัฯ มอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ก ากับดูแลการ
บริหารความเส่ียง และใหฝ้่ายบริหารปฏิบัตติามนโยบายและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อใหม้ีความมั่นใจ
ว่า มีการบรหิารจัดการความเส่ียงของบริษัทฯ อย่างเพยีงพอ อย่างไรก็ตาม ยงัมีปจัจยัเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น และมี
ผลกระทบต่อบริษทัฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ควรพจิารณา ดังนี้ 

3.1  ความเสี่ยงทางด้านการด าเนินงาน 

 ความเสี่ยงจากขอ้ขัดข้องของสถานที่ด าเนินงานทีส่ าคญั 

o ศูนย์กระจายสินค้าและคลังสนิค้า  สินค้าส่วนใหญท่ี่จ าหน่ายในร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ และ
สินค้าที่บริษัทฯ รบัจัดจ าหน่ายไปให้ร้านหนังสืออื่น ถูกส่งจากคลังสินค้าของบริษัทฯ  ดังนั้น
คลังสินค้าจึงเป็นปัจจัยหนึ่งทีม่ีความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  ทั้งนี้ ในปี 2555 
ทางบริษทัฯ ได้เริ่มก่อสร้างศูนยก์ระจายสินค้าและคลังสินค้าแหง่ใหม่ โดยคาดว่าจะเร่ิม
ด าเนินการอย่างเต็มรูปแบบไดใ้นกลางปี 2557 เพื่อลดความเส่ียงจากการเช่าคลังสินค้า 

o อาคารเรียนของโรงเรียนเพลินพัฒนา  ถือเป็นปัจจยัส าคัญในการด าเนินงานของบริษัทย่อย 

ทั้งนี้กรณีมีความเสียหายที่เกิดกบัศูนย์กระจายสินค้าและคลังสินค้าของบริษทัฯ หรืออาคารเรียน
ของโรงเรยีนเพลินพัฒนา ทัง้จากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือจากเหตุอื่นๆ ที่ไม่สามารถควบคมุได้ ย่อมมี
ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษทัย่อย 

แต่อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ และบริษัทย่อย ได้ท าประกันความเสียหายของทรพัย์สินและสินค้าของ
บริษัทฯ ไว้อย่างครอบคลุม และมีการปรับเปล่ียนวงเงินประกันภัยให้สอดคล้องกับมูลค่าของทรพัย์สินอย่าง
สม่ าเสมอ รวมถึงก าหนดใหม้มีาตรการการรักษาความปลอดภัย เพื่อลดความเส่ียงที่คาดไม่ถงึเกี่ยวกับภยั
ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับคลังสินคา้ และอาคารเรียน 

นอกจากนั้น บริษัทฯ พฒันาระบบการท างานส ารอง เพื่อให้สามารถท างานทดแทนได้ในกรณีที่
ระบบของคลังสินค้าเกิดการขัดข้องใดๆ  รวมทัง้ความพร้อมในการเปิดคลังสินค้าชั่วคราว เพื่อท าหน้าที่รับ
สินค้าจากส านักพิมพแ์ละผู้จัดจ าหน่าย ส่งผ่านไปยังสาขาทั่วประเทศได้ 

 ความเสี่ยงทางด้านอัคคภีัย อทุกภัย และภยัทางธรรมชาติอืน่  ในธุรกิจด้านส่ือและส่ิงพมิพ์ 
ทรัพย์สินและสินค้าของบรษิัทฯ อาจเสียหายหรือช ารุดไดโ้ดยง่าย จากเหตุภัยในด้านต่างๆ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงานของบรษิัทฯ  อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษทัฯ และบรษิัทย่อย จะไดท้ าประกันภัยไว้
อย่างครอบคลุม แต่บรษิัทฯ ก็ยงัได้ตระหนักถงึความส าคัญของเหตุดังกล่าวอยู่เสมอ จึงได้มีการปรับปรุง
มาตรการปอ้งกันภยัต่างๆ ไว้อยา่งต่อเนื่อง 
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เพื่อเป็นการลดความเส่ียงทีจ่ะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว บริษทัฯ ได้ก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าและ
คลังสินค้าแห่งใหม่ และได้ปรบัปรุงระบบแจ้งเตือนสัญญาณเพลิงไหม้อตัโนมัติ และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 
(sprinkler) เพื่อลดความเส่ียงด้านอัคคีภัย ไม่ให้เกิดการลุกลาม เป็นการลดความเส่ียงของมูลค่าความ
เสียหายให้อยูใ่นขอบเขตจ ากัด  และบริษัทฯ ได้มแีผนปฏิบตัิทีช่ดัเจน อันได้แก่ การจัดอบรมใหค้วามรูแ้ก่
พนักงาน พร้อมจัดท าคูม่ือแผนป้องกันและระงับอัคคีภยั โดยมกีารระบุถึงขั้นตอนการปฏิบัติ และบทบาท
หน้าที่ของบุคคลและทมีงานต่างๆ เพื่อความพร้อมในการปฏิบัตหิน้าที่ได้ทันท่วงที หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้น  
การจัดอบรมการใช้เคร่ืองดับเพลิงแก่พนักงาน  การตรวจสภาพและปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าใหพ้ร้อมใช้งาน
อย่างสม่ าเสมอ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตจุากไฟฟ้าลัดวงจร  อีกทั้งได้จัดเตรยีมระบบไฟส ารอง
ในกรณีที่เกิดเหตขุัดข้องด้านพลงังาน เพื่อลดความเส่ียงด้านการหยุดการด าเนินงาน  ส าหรับในการ
ด าเนินงานก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่นั้น บริษทัฯ ได้ออกแบบความสูงของอาคารให้มากกว่า
ระดับถนนบางนา-ตราด ถึง 2.35 เมตร เพื่อป้องกันอุทกภยั ซึ่งจะลดความเส่ียงของมูลค่าความเสียหายลง
อย่างมาก 

 ความเสี่ยงเกี่ยวกับสินค้าสญูหาย  ในฐานะที่บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจค้าปลีกร้านหนงัสือที่มจี านวน
สาขากว่าส่ีร้อยสาขาทัว่ประเทศ จึงประสบปญัหาสินค้าสูญหายทั้งจากการถูกขโมยหนังสือ และสาเหตุอื่นๆ  
เช่นเดียวกับธุรกิจค้าปลีกโดยทัว่ไป 

บริษัทฯ ตระหนักถงึความส าคัญในการป้องกันและดูแลปญัหาสินค้าสูญหาย จึงได้ด าเนินการทยอย
ติดตั้งระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV)  มาตัง้แตป่ลายไตรมาส 4 ของปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา และ
จัดตั้ง แผนกป้องกันการสูญเสีย (Loss Prevention Department หรือ LPD) ขึ้นเพื่อก าหนดมาตรการต่างๆ 
และด าเนินการเพื่อลดสินค้าสูญหายเป็นการเฉพาะ ส่งผลใหมู้ลค่าสินค้าสูญหายที่สาขาจากเดมิประมาณ
1.59% ในปี พ.ศ. 2549 ลดลงมาเหลือเพียงประมาณ 0.29% และ 0.28% ของยอดขายสาขาในปี พ.ศ. 
2555 และ 2556 ตามล าดับ  นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมมีาตรการตดิตั้งเสากันขโมยในสาขาทีม่ีความเส่ียง
จากกลุ่มมิจฉาชีพจ านวนหนึ่งควบคู่กับการใช้กล้อง CCTV 

 ความเสี่ยงจากความผิดพลาด หรือขัดข้องของระบบคอมพิวเตอร์ และระบบขอ้มูลสารสนเทศ   
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไดต้ิดตัง้ระบบคอมพิวเตอรแ์ละระบบสารสนเทศต่างๆ ในระบบงานของ  บริษัทฯ 
และบริษัทย่อย โดยครอบคลุม เช่น ระบบการขายหน้าร้าน ระบบบริหารคลังสินค้า ระบบจัดซ้ือ ระบบบัญชี
การเงิน เป็นต้น  ซึ่งระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ถือเป็นปัจจยัส าคัญทีช่่วยผลักดันใหบ้รษิัทฯ และ
บริษัทย่อย สามารถด าเนินธุรกจิได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นความผิดพลาดหรือขัดข้องของระบบ
คอมพิวเตอรแ์ละระบบข้อมูลสารสนเทศ จึงอาจมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการได้ 

ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบจากความผิดพลาด หรือขัดข้อง ของระบบคอมพวิเตอร์และระบบข้อมูล
สารสนเทศทั้งที่สาขา คลังสินค้า ส านักงานใหญ ่และบริษทัย่อย  บริษัทฯ และบริษทัย่อย จึงไดจ้ดัใหม้ี
ระบบป้องกัน และส ารองข้อมูลตามมาตรฐานซ่ึงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ตลอดจนเตรียมแผนการป้องกัน
ภัยต่างๆ และแผนส ารอง รวมถงึการฝึกซ้อมแผนป้องกันอย่างสม่ าเสมอ 

นอกจากนั้น บริษัทฯ และบรษิัทย่อย ได้พฒันาระบบทัง้หมดใหม้ีศักยภาพในการท างานทดแทนได้
ทันที (High Availability) ซึ่งเป็นระบบที่มขีีดความสามารถในการรองรับปริมาณรายการซื้อขาย 
(Transaction) ที่มากขึ้น  ครอบคลุมถึง ระบบการป้องกันไวรัส และรองรับปริมาณการเข้าเยี่ยมชมเวบ็ไซต์
มากขึ้น  อย่างไรก็ตาม พฒันาการทางเทคโนโลยมีีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้บรษิทัฯ ต้อง
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พัฒนาระบบเครือข่ายทัง้หมดอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหม้ีเสถียรภาพ และสามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
ใหม่ได ้ โดยในปี 2555 บริษัทฯ ท าการเปล่ียนระบบเครือข่ายเชือ่มโยงจาก MPLS (128/128kbps) 
(Multiprotocol Label Switching) เป็น ระบบ ADSL (1024/512kbps) (Asymmetric Digital Subscriber 
Line) ท าให้ประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อดขีึ้นมาก 

 ความเสี่ยงเกี่ยวกับภาวะการขาดแคลนบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  บุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญและมีความสามารถเฉพาะด้าน นับเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดต่อบริษทัฯ และบริษัทยอ่ย ไม่วา่
จะเป็นเรื่องของการผลิตหนังสือและวารสารเชิงวชิาการต่างๆ หรือการสรรหาครูช านาญการพิเศษ ที่มี
ศักยภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักเรียน และการสร้างสรรค์ผลงานอื่น ในธุรกิจที่บริษทัฯ และ
บริษัทย่อย ด าเนินงาน ซ่ึงส่วนใหญ่ล้วนแลว้แต่เป็นธุรกิจบุกเบิก 

แม้ว่าที่ผ่านมาบริษัทฯ และบรษิทัย่อย จะต้องเผชิญกบัภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ผนวกกับปัญหา
ราคาน้ ามันที่ปรับราคาสูงขึ้น และภาวะเงินเฟ้อที่ปรับค่าสูงขึ้นอยา่งต่อเนื่อง ส่งผลให้พนักงานทุกคนต้อง
ประสบกับปัญหาค่าครองชพีที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคา่อาหาร และค่าใชจ้่ายในการเดินทาง 

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ทางผู้บริหารระดับสูงของบริษทัฯ และบริษัทย่อย ได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญในการรักษาบคุลากรขององค์กรให้ด ารงอยูคู่่กับองคก์รตลอดไป จึงได้ร่วมประชุมเพือ่หา
มาตรการในการใหค้วามชว่ยเหลือพนักงาน เพื่อไม่ให้พนักงานได้รับผลกระทบที่รุนแรงมากเกนิไปจาก
อัตราเงินเฟ้อที่ปรับตวัสูงขึ้นอยา่งต่อเนื่อง และให้สามารถปฏิบตัิงานกับบริษทัฯ และบริษัทย่อย ได้อย่างมี
ความสุขเช่นเดิม โดยบริษทัฯ และบริษัทย่อย จัดใหม้ีการทบทวนการปรับโครงสร้างอัตราค่าตอบแทน
ส าหรับพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยจัดใหม้ี ค่าครองชีพ และค่าเบี้ยเล้ียง การตรวจสุขภาพ
ประจ าปี การประกันสุขภาพ การประกันอุบัติเหตุ และวงเงินคุ้มครองที่เกี่ยวข้องให้เพียงพอ เพือ่สร้าง
เสถียรภาพ และความมั่นคงใหแ้ก่พนักงาน และครอบครัวมากขึน้ เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระใหก้ับ
พนักงาน เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะค่าครองชพีที่เพิม่สูงขึ้น และสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ 

นอกจากนั้น บริษัทฯ และบรษิัทย่อย ยังมุ่งมั่นทีจ่ะสรรหาพนักงานที่มีศักยภาพมารองรับการเตบิโต
ในอนาคต พฒันาความรู้เชิงวิชาการและพัฒนาจิตใจให้กับบุคลากรและทีมงานอย่างต่อเนื่อง และสร้าง
โอกาสในการเจริญเติบโตในหนา้ที่การงานของพนักงานที่ต้องการเติบโตไปพร้อมกบับริษัทฯ และบริษัท
ย่อย รวมทั้งมีการพฒันาวฒันธรรมองค์กรขึ้นมา เพื่อพฒันาศักยภาพของพนักงานให้ดีขึ้น ท างานได้อย่าง
มีความสุขมากขึ้น 

 ความเสี่ยงจากการเชา่ที่ดินเพื่อใช้ด าเนินงานของบริษัทยอ่ย  ปจัจบุันบริษัทย่อย ซึ่งประกอบ
กิจการโรงเรียนเพลินพัฒนา ตัง้อยู่บนถนนพุทธมณฑลสาย 2 ในพื้นที่กว่า 20 ไร่ โดยเช่าที่ดินจากผู้ถือหุ้น
ของบริษทัย่อย รวม 2 สัญญา มลูค่า 10 ล้านบาท และมีระยะเวลาเช่า 30 ปี เพื่อใช้ประกอบธุรกิจ
สถานศึกษา โดยมีข้อตกลงว่าในระหว่างที่สัญญานีม้ีผลบังคับ ผู้ให้เช่าสัญญาว่าจะไมข่ายที่ดินที่เช่าให้แก่
บุคคลใดๆ โดยไม่ได้รับความยนิยอมจากบริษัทย่อย และหากผูใ้ห้เช่ามีความจ าเป็นอย่างถึงที่สดุอันมิอาจ
หาทางอื่นได้ ผูใ้ห้เช่าสัญญาว่าจะเสนอขายใหแ้ก่บริษทัย่อยก่อนในราคาเช่นเดียวกบัที่เสนอขายแก่
บุคคลภายนอก และหากบริษทัย่อยไมต่อบรับข้อเสนอภายใน 60 วัน นับแตว่ันที่ได้รับค าเสนอกใ็ห้ผูใ้ห้เช่า
ตกลงขายใหแ้ก่บุคคลภายนอกได้  อย่างไรก็ตามบริษทัย่อย อยูใ่นระหว่างการพจิารณา เพื่อก าหนด
เงื่อนไขสัญญาที่เหมาะสมในการท าสัญญาเช่าเพิม่เตมิเกี่ยวกบัที่ดินดังกล่าว เพื่อลดความเส่ียงที่อาจจะ
เกิดขึ้น 
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3.2  ความเสี่ยงทางด้านธุรกิจ 

 ความเสี่ยงในเร่ืองผลิตภัณฑล์้าสมัย ช ารุด หรือถูกสื่ออื่นทดแทน และพฤติกรรมการอ่าน
หนังสือที่เปลีย่นไป   ในปัจจบุนัธุรกิจหนังสือมีการเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ มีปรมิาณหนังสือออกใหม่มากขึ้น 
ส่งผลให้มีการแยง่ชิงพื้นที่วางขายที่มีอยู่อย่างจ ากัด จงึท าให้อัตราการคืนหนังสือเพิ่มสูงขึ้น และหนังสือที่
รับคืนกลายเป็นสินค้าที่หาช่องทางจ าหน่ายได้ยากขึ้น และส่วนทีช่ ารุดมีสัดส่วนมากขึ้น บริษทัฯ จึงก าหนด
แนวทางการส่ังซื้อสินค้าที่ลูกค้ามีความต้องการ และก าหนดวงเงินอนุมัตใินการส่ังซื้อที่เหมาะสม รวมถึง
ก าหนดให้มีการผลักดันการจัดจ าหน่ายสินค้าล้าสมัย และช ารุด โดยการจัดโปรโมชั่นในราคาพิเศษ เพื่อให้
สอดรับกับสภาพการณ์ในภาวะปัจจบุัน นอกจากนั้นเทคโนโลยทีางด้านคอมพวิเตอร์ ได้รับการพัฒนาอย่าง
รวดเร็ว จึงท าให้หนงัสือในกลุ่มคอมพิวเตอร์ ซ่ึงบริษัทฯ เป็นผูน้ าตลาดด้วยรายหนึ่ง มีอายุการขายสั้นลง
กว่าเดิม และเริ่มมีการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เข้ามาแทนที่หนงัสือบางประเภทและการใชง้านบางรปูแบบ 
บริษัทฯ จึงปรบัทิศทางโดยเน้นการเลือกผลิตหนังสือที่มีอายยุาวและขายดี เป็นสัดส่วนมากขึ้น แต่ยงัคง
ผลิตหนังสือคอมพวิเตอร์และหนงัสือคู่มือประกอบการเรียนรู้อุปกรณ์หรือส่ิงประดิษฐ์รุ่นใหม่ๆ โดยเลือก
ผลิตเฉพาะสินค้าที่ได้รับความนยิมสูงสุดในตลาดเท่านั้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังผลักดันให้มชี่องทางการ
ระบายสินค้าที่มีอตัราการหมุนเวียนช้า รวมทั้งไดจ้ัดท าเว็บไซตช์ื่อ www.se-ed.com และ m.se-ed.com 
เพื่อให้ผูท้ี่สนใจไดท้ราบข่าวสารหนังสือออกใหม่ และหนังสือที่อยู่ในกระแสความนิยมในช่วงเวลาต่างๆ ได้
รวดเร็วขึ้น  นอกจากนีย้ังได้พฒันา SE-ED Application และ “SE-ED Currents” ส าหรับใช้งานบน 
Smartphone หรือ Tablet เพื่อให้ทันต่อพฤติกรรมการบรโิภคที่เปล่ียนแปลงไปในปัจจุบัน 

แม้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์จะได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และมีกระแสการบุกตลาดของ e-book และ e-book 
Reader แต่บรษิัทฯ คาดว่ายงัตอ้งใช้เวลาพอสมควรทีจ่ะเปล่ียนพฤติกรรมคนไทยส่วนใหญ่ทีย่ังไม่คุ้นเคยการ
อ่านหนังสือผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จนเริ่มมีน้ าหนักที่กระทบต่อธรุกิจหนังสืออย่างมีนัยส าคญั ซึ่งเมื่อถึงเวลา
ดังกล่าว  บริษัทฯ ก็มั่นใจว่าจะสามารถปรับตัวรับกับกระแสดังกล่าวได้ทันท่วงที เนื่องจากได้เตรยีมโครงสร้าง
พื้นฐานไว้รองรับแล้วระดับหนึ่ง  โดยในป ี2555 บริษัทฯ ได้เริ่มจ าหน่าย e-book และได้พัฒนาระบบ
คอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพและความเชื่อมั่นในระบบการ
รักษาความปลอดภัยในข้อมูลของการจ าหน่าย 

 ความเสี่ยงทางด้านชอ่งทางการจ าหน่าย เน่ืองจากปัจจบุันมกีารเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยอีย่าง
รวดเร็ว มีการแข่งขันในธุรกิจค้าปลีก มีการแขง่ขันในการสร้างทางเลือกให้กับผูบ้ริโภค ให้พฤติกรรม
ผู้บริโภคมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  บริษัทฯ จึงต้องท าใหแ้นใ่จไดว้่า ช่องทางการจ าหน่ายของบริษัทฯ 
ที่มีอยูจ่ะยงัคงเหมาะสมที่จะรองรับพฤติกรรม และความต้องการของลูกค้าได้ตลอดเวลา และมากเพียงพอ 
รวมถึงมีการพฒันาช่องทางการจ าหน่ายรองรับการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีได้ทันเวลา 

ที่ผ่านมา บรษิัทฯ จึงได้กระจายความเส่ียงทางด้านช่องทางการจ าหน่ายออกไปหลายทาง นอกจาก
ช่อง ทางร้านหนังสือเดิม โดยการเปิดร้านหนังสือของตนเองในชือ่ ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์  และเครือข่าย ตาม
ศูนย์การค้าชั้นน า ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าท้องถิ่น ศูนย์คอมพิวเตอร์ สถาบันการศึกษาระดบั
มหาวิทยาลัย ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมถงึการเปิดด าเนินการร้านหนังสือ Book Outlet เพื่อเป็น
ช่องทางการบริหารและจัดการสินค้าที่ล้าสมัยและมีต าหนิ จนกระทั่งมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 83% 
ของรายได้รวมของบริษทัฯ ในป ีพ.ศ. 2556 

http://www.se-ed.com/
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ในการเปิดร้านหนังสือของตนเองนั้น นอกจากบริษทัฯ มีนโยบายปรับปรุงสาขาให้มีความเหมาะสม
กับการใหบ้ริการในแต่ละท าเลเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม เพื่อใหม้ีศักยภาพในการแขง่ขันได้
ตลอดเวลาแล้ว บริษัทฯ ยงัได้กระจายความเส่ียงโดยการทีม่ิไดผู้กมัด หรือเปิดท าการเฉพาะศูนย์การค้าใด
ศูนย์การค้าหนึ่ง แต่เปิดกระจายอยู่หลายกลุ่มผูป้ระกอบการ โดยสาขาทีม่ีพื้นทีข่นาดใหญ่ส่วนหนึ่ง ได้ท า
สัญญาเช่าระยะยาว หรือเซ้งพื้นที่ เพื่อใหม้ีเสถียรภาพเรื่องพื้นทีข่ายในระดับหนึ่ง ดงันั้นหากปใีด
ศูนย์การค้าหรือซูเปอร์เซ็นเตอรร์ายใดประสบปัญหา หรืออยู่ในภาวะใดๆ ที่ไม่สามารถเปิดด าเนินการต่อ
ได้ หรือมีนโยบายต่อผู้เชา่เปล่ียนแปลงไปจากเดมิ รายไดข้องบริษัทฯ กจ็ะได้รับผลกระทบไมม่ากนัก 

บริษัทฯ ยังได้ประกันความเสียหายของทรัพย์สินและสินค้าในสาขาเหล่านั้น ไว้อยา่งครอบคลุม เพื่อ
ลดความเส่ียงที่คาดไม่ถงึเกี่ยวกบัภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น 

นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังพัฒนาชอ่งทางการจ าหน่ายสินค้าผ่าน www.se-ed.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์
ของบริษทัฯ ทีพ่ัฒนาขึ้นมารองรบัการซ้ือขายหนังสือในระบบ e-commerce และอีกช่องทางหนึ่งคือ m.se-
ed.com  ซึ่งเป็นเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ส าหรบัการเข้าถงึด้วยอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนที่ชนิดต่างๆ เช่น 
smartphone หรือ tablet เพื่อใหลู้กค้ามีทางเลือกในการซ้ือสินค้าได้สะดวกขึ้น และหาสินค้าได้และ
หลากหลายมากขึ้น  คาดว่าช่องทางดังกล่าว จะเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ให้กบับริษทัฯ ได้อย่างมาก
ในอนาคตจากการที่มจี านวนผูใ้ช้งานอินเทอร์เน็ตเพิม่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และรองรับการเปล่ียนแปลง
ลักษณะการซ้ือขายเป็น e-book มากขึ้นในอนาคตด้วย 

 ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกจิชะลอตัวส่งผลกระทบต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมโฆษณา  
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้รวมของบริษัทฯ เนื่องจากธุรกจิวารสารเชิงวิชาการที่บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตอยู่ จะ
มีรายได้จากค่าโฆษณาเป็นหลัก อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไดต้ระหนักถึงผลกระทบดังกล่าว จึงมีการพัฒนา
ส่ิงพิมพ์ใหม่ๆ ที่เน้นตลาดเฉพาะทางมากขึ้น  โดยในปี 2555 บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการวารสารในรูปแบบ
ดิจิตอลแม็กกาซีน (Digital Magazine) ผ่านทางเว็บไซต์ www.se-edmag.com เป็นการขยายตลาดออกไปสู่
กลุ่มผู้อ่านใหม่ๆ ได้มากขึ้น เนื่องจากมีความสะดวกในการอ่านที่สามารถอ่านได้จากทุกที่ทุกเวลา ผ่านทาง
อุปกรณ์ไอทีและอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนที่ชนิดต่างๆ เป็นการเพิ่มโอกาสในการขายโฆษณาในวารสารได้มาก
ขึ้นตามไปด้วย  นอกจากนี้ บริษทัฯ ยังมีนโยบายในการท าสัญญาลงโฆษณาล่วงหน้ากับลูกค้าในระยะยาว 
และใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย โดยเน้นใหม้ีการจัดโปรโมชัน่พิเศษในการดึงดูดลูกค้าใหห้ันมาสนใจใน
การลงโฆษณากับบรษิัทฯ เช่น การท า Barter สินค้า แลกกับค่าโฆษณา เพื่อขยายฐานลูกค้าและสนับสนุน
การเติบโตของธุรกิจ และลดผลกระทบของความเส่ียงจากอุตสาหกรรมโฆษณาที่อาจจะชะลอตัวลงในบาง
ช่วง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังหารายได้จากกิจกรรมการจัดสัมมนา และหาสินค้าทางเทคโนโลยีมาจ าหน่าย เพื่อ
ชดเชยรายได้ที่ขาดหายไป รวมทั้งการขายโฆษณาบนส่ือออนไลน์มากขึ้น บนเว็บไซต์ 
www.thailandindustry.com และโฆษณาในวารสารฉบับดจิิตอล  

 ความเสี่ยงทางด้านการจ าหน่ายสินคา้ที่ไม่ผา่นการอนญุาต และละเมิดลิขสิทธิ์หนังสอื  
เน่ืองจากสินค้าบางอย่าง เช่น CD และส่ิงพิมพ์ เป็นสินค้าทีม่ีกฎหมายที่เกี่ยวข้องควบคมุ บางอย่างต้องขอ
อนุญาตเพื่อจ าหน่ายก่อน และส่วนใหญ่มีเรื่องลขิสิทธิม์าเก่ียวขอ้ง ท าให้การผลิต และการรับมาจ าหน่าย 
ทั้งการขายปลีก และการขายส่ง ของบริษทัฯ ในสินค้าเหล่านั้นตอ้งระมัดระวังมากขึ้น เพื่อไมใ่หผ้ิด
กฎหมาย ไมไ่ปละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และไมม่ีข้อขัดแยง้ทีจ่ะน าไปสู่การถูกฟ้องร้อง และการได้รับการ
ต่อต้านใดๆ 
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เพื่อลดโอกาสความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นดงักล่าว บริษทัฯ จึงได้ระบุในเงื่อนไขสัญญา ทีผู่้เขียน 
หรือเจ้าของสินค้า จะต้องเป็นผูย้ืนยันว่าผลงานหรือสินค้าของตน มิได้ละเมิดลิขสิทธิผ์ู้หนึ่งผูใ้ด และหากมี
ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้น จะยินยอมรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดทีบ่ริษัทฯ ต้องจ่ายจากการละเมิด
ดังกล่าวด้วย 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์โดยเด็ดขาด พร้อมทัง้ได้จัดอบรม
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เขียน และบคุคลทั่วไปเข้าใจ และรับทราบถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการไม่ละเมิดลิขสิทธิ ์ 
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นน้อยครั้ง และผลกระทบมมีูลค่าที่ไม่มีนยัส าคัญ 

 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการแข่งขนัในอุตสาหกรรมการพิมพ์  เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่ได้ลงทุนสร้างโรง
พิมพ์เป็นของตนเอง จึงท าใหบ้รษิัทฯ ไม่มคีวามเส่ียงจากการลงทุน และไม่ได้รบัผลกระทบในเชงิลบจาก
การแข่งขันตัดราคากันในอุตสาหกรรมการพมิพ์  ในการนีบ้ริษทัฯ เลือกใชโ้รงพมิพห์ลายแห่งเป็น
ฐานรองรับการผลิต  ซึ่งท าให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสม จากสถานการณ์การแข่งขันเสนอ
ราคาค่าพิมพ์อยู่ตลอดเวลา  และยังสามารถก าหนดระยะเวลาการผลิตได้อย่างแน่นอนอีกด้วย 

3.3  ความเสี่ยงทางด้านการเงิน 

 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชือ่  บริษัทฯ มีความเส่ียงด้านการให้สินเชื่อที่เก่ียวเน่ืองกบัลูกหนี้การค้า 
อย่างไรก็ตามบริษทัฯ ไดจ้ัดให้มนีโยบายการก าหนดวงเงินการให้สินเชื่อกับลูกค้าอย่างเหมาะสม รวมถึงมี
ระบบการติดตามทวงถามหนีจ้ากลูกหนี้อย่างสม่ าเสมอ และก าหนดให้มีการทบทวนวงเงินการใหสิ้นเชื่อกับ
ลูกหนี้ของบริษทัฯ เป็นประจ าทกุปี เพื่อปรับเปล่ียนวงเงินการให้สินเชื่อที่เหมาะสม และสอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจในปจัจุบัน เน่ืองจากบริษทัฯ มีนโยบายการให้สินเชื่อที่ระมัดระวงั มีการกระจายน้ าหนัก
ของลูกหนี้กระจายตวัออกไป และมีการพิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอย่างเหมาะสม จึงเชื่อวา่บริษัทฯ มี
ความเส่ียงจากการที่ลูกหนี้จะไมช่ าระหนี้อยูใ่นระดับต่ า 

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ  จากการที่บริษัทฯ ได้เซ็นสัญญาเป็น
ตัวแทน จัดจ าหน่ายหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ (ELT) แต่ผู้เดียวในประเทศไทยให้กบัส านักพิมพ์ Oxford 
University Press (OUP) และมีสิทธิการขายในประเทศกมัพชูา ลาว พม่า และอินโดนีเซีย ด้วย เพื่อช่วย
ผลักดันการเรียนรู้ภาษา อังกฤษในประเทศไทย และประเทศขา้งเคียง ส่งผลให้บริษทัฯ อาจประสบปัญหา
จากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน อันเน่ืองมาจากภาระผูกพันที่เกิดจากการซ้ือหรือจ าหน่ายสินค้าใน
สกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นเพื่อเป็นการลดความเส่ียงของบรษิัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับ
ได้น้ัน บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการพิจารณาเลือกท าสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนตาม
ความเหมาะสม 

3.4  ความเสี่ยงทางด้านการผลิต 

 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขาดแคลนวัตถุดิบและสินคา้  กระดาษเป็นวัตถุดิบที่ส าคัญในการผลิต
หนังสือและการเปล่ียนแปลงด้านราคาแปรผันตามความต้องการของตลาดและตามปรมิาณการผลิตอยู่
ตลอดเวลา แต่เนื่องจากหนังสือที่บริษัทฯ ผลิต มีกลุ่มเป้าหมายที่มีก าลังซื้อ และมีการศึกษา จึงท าให้
บริษัทฯ สามารถใช้นโยบายปรบัราคาตามสภาพต้นทุนทีแ่ทจ้รงิได้เป็นระยะๆ โดยไม่ได้รบัผลกระทบมาก
นัก 
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ในฐานะที่บริษัทฯ มบีทบาทเป็นทั้งส านักพิมพ์ ผู้รับจัดจ าหน่าย และผู้ค้าปลีก บริษัทฯ จงึพยายาม
รักษาบทบาทความเป็นกลางโดยขายหนังสือจากทุกส านักพิมพท์ี่มีความต้องการของตลาด และก าหนด
นโยบายการด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรมธุรกิจที่ดี ปฏบิัติหน้าที่ดว้ยความเทีย่งธรรม โดยมิให้ผูม้ี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับความเดือดร้อน หรือไม่เป็นธรรมจากการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะท าให้
บริษัท ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าของสินค้าส่วนใหญ่ในระยะยาว และไมพ่ึ่งพิงรายใดรายหนึ่งมากเกินไป 

3.5  ความเสี่ยงทางด้านการคอร์รัปชั่น 

 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตของพนักงานสาขา คลังสินค้าและส านักงานใหญ่  บริษัทฯ ได้
ติดตั้งกล้องวงจรปิดที่สาขาและคลังสินค้า จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อตรวจค้นพนักงานและ
บุคคลที่เข้าออกภายในคลังสินคา้ทุกครั้ง เพื่อป้องกันการขโมยหนังสือออกจากคลังสินค้า อีกทั้งไดม้ีการ
ติดตั้งเสา Electromagnetic เพือ่ป้องกันการขโมยในสาขาทีม่ียอดสูญหายสูง ทัง้นี้ระยะยาวบรษิัทฯ ไดว้าง
มาตรการทีจ่ะเพิม่การติดตั้งเสาให้ครอบคลมุสาขาทีม่ีความเส่ียง มีการตรวจตราภายในร้านโดยมุ่งเน้นการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจรติภายในให้เข้มงวดขึ้น และจัดตัง้แผนกป้องกันการสูญเสีย (Loss 
Prevention Department หรือ LPD) ขึ้นมาเพื่อก าหนดมาตรการต่างๆ ในการทุจริต ของพนักงานสาขา 
นอกจากนี้บริษัทฯ จัดตั้งแผนกตรวจสอบภายในและนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อท าหน้าที่ในการตรวจสอบ 
ควบคุม ป้องกันมใิห้เกิดการทุจริตในทุกระดับการปฏบิัติงาน รวมทั้งจัดให้มมีาตรการป้องกันมใิห้พนักงาน 
ผู้บริหาร หรือกรรมการขององคก์ร น าข้อมูลภายในไปใช้เพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นในทางมิ
ชอบ บริษัทฯ จัดท าข้อก าหนดและอ านาจการอนุมัติเบิกจ่าย / การลงทุน / การส่ังซื้อและการด าเนินการ
เกี่ยวกับรายจ่ายต่างๆ ของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามระเบยีบและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้วางไว้ 
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า รายการนั้น ๆ ถูกต้องตามระเบียบ และ ก าหนดให้พนักงานที่เข้ามาใหม่รับทราบ
แนวทางปฏิบัติ / กฎระเบียบในการด าเนินธุรกิจขององค์กรว่าดว้ยคู่มือจรรยาบรรณ / จริยธรรมทางธุรกจิที่
องค์กรจัดท าขึ้น 

 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการสญูหายของวสัดุอปุกรณ์ส านักงาน  บริษัทฯ ได้ด าเนินการปรับปรุง
ระบบการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน โดยจัดพิมพ์ใบเบิกวัสดุที่มีการบันทึกข้อมูลตัดข้อมูลสินค้า
คงเหลือจากระบบข้อมูลกลาง เพื่อให้พนักงานตรวจสอบก่อน บริษัทฯ น าระบบบาร์โค้ดมาใชใ้นการควบคุม
ระบบสต็อกวัสดุส านักงาน และปรับปรุงขั้นตอนการท างานเรื่องการโอนย้ายทรพัย์สินระหว่างแผนกหรือ
เปล่ียนผู้ถือครองทรัพย์สินภายในแผนก การส่งคืนทรัพย์สินให้กระชับและเกิดประสิทธภิาพมากขึ้น เพื่อลด
การสูญหาย 

 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศเพือ่ท าทุจริตหรือท าลายข้อมูล   บริษัทฯ 
ด าเนินการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยการก าหนดสิทธิ์ให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลในส่วนที่ตน
ท างานเท่านั้น ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลในส่วนทีไ่ม่เกี่ยวข้องได้ ปจัจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าเอกสาร 
สรุปรายละเอียดการท างานหลักๆ ของผู้ใช้งานระบบทั้งหมด เพือ่ให้ผู้บงัคับบญัชาแต่ละหน่วยสามารถสอบ
ทานการท างานของผู้ใต้บังคบับญัชาได้ เพื่อเป็นการควบคมุการเข้าถึงข้อมูล 
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4.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1  ทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย  

มูลค่าทางบญัชีสุทธิของที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสิทธิการเช่า ของบริษัทฯ และบริษทัย่อย ณ วนัส้ินปี มี
รายละเอียดดังนี ้

(หน่วย : ล้านบาท) 

ประเภททรัพย์สิน 
ลักษณะ
กรรมสิทธิ์ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ภาระค ้าประกันการกู้เงิน 
31/12/56 31/12/55 31/12/54 31/12/56 31/12/55 31/12/54 

ที่ดิน เจ้าของ 497.20 498.19 353.52 - - - 
อาคาร เจ้าของ 194.30 202.91 133.64 - - - 
ค่าตกแต่งอาคาร เจ้าของ 146.49 140.17 111.70 - - - 
เครื่องใช้ส านักงาน เจ้าของ 258.62 251.91 207.30 - - - 
ยานพาหนะ เจ้าของ 10.59 12.19 9.75 - - - 
งานระหว่างก่อสร้าง เจ้าของ 505.64 146.32 28.60 - - - 
สิทธิการเช่าที่ดิน สิทธิการใช้พื้นที ่ 6.70 7.04 7.73 - - - 
สิทธิการเช่าอาคาร สิทธิการใช้พื้นที ่ 87.41 98.84 110.29 - - - 

รวม 1,706.95 1,357.57 962.17 - - - 

สินทรัพย์ของบริษทัฯ และบริษัทย่อย   ที่ส าคัญประกอบดว้ย ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสิทธิการเช่า ซึ่ง
มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

1. บริษัทฯ มีสัญญาเช่าส านักงาน ห้องพักสินค้า และสัญญาบริการ ที่อาคาร ทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์  
จ านวน 2 ฉบับ ซึ่งสัญญาเช่าทั้งหมดมีอายุ 3 ปี และมีสิทธิต์่ออายุได้คราวละ 3 ปี  โดยมีอายุสัญญา
คงเหลือ ดังนี้   

 ฉบับที่ 1 หมดอายุสญัญาในระหว่างปี และต่อสัญญาอีก 3 ปี  มสัีญญาตั้งแต่ 1 มีนาคม 2556 
ถึง 29 กุมภาพันธ ์2559 

 ฉบับที่ 2 มีอายุสัญญาคงเหลือ จ านวน 11 เดือน หมดอายุสัญญา ในเดือน พฤศจิกายน 2557 

2. บริษัทฯ มีสัญญาเช่าคลังสินค้า (ถนนกิ่งแก้ว) เพื่อใช้เป็นศูนย์กระจายสินค้าและคลังสินค้าของบรษิัทฯ 
โดย มีรายละเอียดดังนี ้

 ฉบับที่ 1 สัญญาส้ินสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และต่อสัญญาเป็นเวลา 3 เดือน ส้ินสุด
สัญญา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 

 ฉบับที่ 2 สัญญาตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2551 ถึง 31 สิงหาคม 2564 อายุสัญญา ณ ส้ินปี 2556 
คงเหลือ 7 ปี 8 เดือน 

 ฉบับที่ 3 สัญญาตั้งแต่ 11 ตุลาคม 2553 ถึง 11 ตุลาคม 2564 อายุสัญญา ณ ส้ินปี 2556 
คงเหลือ 8 ปี 9 เดือน 11 วัน 
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3. บริษัทฯ มีสัญญาเช่าพื้นที่เพื่อเป็นที่ตั้งสาขารวมทั้งสิ้น 444 สาขา สัญญาดังกล่าว จะมีอายุสัญญาเช่า
อยู่ระหว่าง 1 ปี ถึง 12 ปี  โดยมีอายุสัญญาคงเหลือสูงสุดประมาณ 4 ปี 9 เดือน สามารถต่อสัญญาได้
คราวละ 3 ปี  โดยทัว่ไป บรษิัทฯ มีการท าสัญญาช าระค่าเช่าพืน้ที่ 2 ลักษณะ คือ คิดค่าเช่าจากอัตรา
ร้อยละของมูลค่าขายของแต่ละสาขา ซึ่งอัตราร้อยละดังกล่าวขึ้นอยู่กับข้อตกลงในสัญญาที่ตกลง
ระหว่างกัน  และคิดค่าเช่าในอัตราคงที ่

4. ปัจจบุันบริษัทฯ มีสัญญาสิทธิการเช่าในศูนย์การคา้ เพื่อประกอบธุรกิจร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ 
รวม 12 แหง่ อายุสัญญาคงเหลอืประมาณ 1 ปี 3 เดือน ถงึ 13 ปี มูลค่าสิทธิการเช่าอาคารสุทธ ิณ 
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เท่ากับ 87.41 ล้านบาท 

5. สิทธิการเช่าที่ดินทัง้จ านวน เป็นค่าใช้ประโยชน์จากหน้าที่ดินตามสัญญาเช่าที่ดินของบริษัทย่อย  
โดยเช่าจากผู้ถือหุ้นของบริษัทยอ่ยรวม 2 สัญญา มูลค่า 10 ล้านบาท มีระยะเวลาเช่า 30 ปี พื้นที่
ประมาณ 20 ไร่ เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสถานศึกษา ซึ่งมีอายุสัญญาคงเหลือประมาณ 20 ปี มูลค่าสิทธิ
การเช่าที่ดินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 เท่ากับ 6.70 ล้านบาท 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษทัฯ   สินทรัพย์ที่ไมม่ีตวัตนที่ส าคัญคือ ลิขสิทธิใ์นการจัดพมิพห์นังสือเพื่อ
จ าหน่าย ซึ่งบริษทัฯ จะท าสัญญาการขอใช้ลิขสิทธิ์กับเจ้าของลิขสิทธิ์โดยตรง โดยทั่วไป บริษัทฯ จะได้รับอนุญาต
ใหใ้ช้ลิขสิทธิ์เพื่อจัดพิมพแ์ละจัดจ าหน่ายแต่เพยีงผู้เดียว มีก าหนดเวลา 3 ปี หรือจนกว่าจะขายหนังสือตามจ านวน
ที่ได้รับอนุญาตใหพ้ิมพห์มด และสามารถขอพมิพ์เพิม่เตมิได้ ซึ่งอายุสัญญาจะได้รับการต่ออายุออกไปอีก 3 ปีโดย
อัตโนมตั ิ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีสัญญาการใช้ลิขสิทธิ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังต่อไปนี้ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

ประเภทสัญญา จ้านวน (ฉบับ) 

จ านวนสัญญาลิขสิทธิ์ในประเทศ 2,033 

จ านวนสัญญาลิขสิทธิ์ต่างประเทศ 971 
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เคร่ืองหมายการค้าและเคร่ืองหมายบริการ  บริษัทฯ ได้ด าเนินการยื่นจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า
และเคร่ืองหมายบริการต่อ กรมทรัพย์สินทางปญัญา กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้ได้รับสิทธิการให้ความคุ้มครอง
เคร่ืองหมายตาม พระราชบัญญตัิเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534  โดยปจัจบุัน บรษิัทฯ ได้จดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าและเครื่องหมายบริการ ดงัต่อไปนี ้

ล้าดับ ชื่อเคร่ืองหมาย ภาพตวัอย่าง ส้าหรับสินค้า/บริการ วันหมดอาย ุ* 

1 เครื่องหมายการค้า 
 

แผ่นซีด ี 25 มีนาคม 2564 

หนังสือ วารสาร  25 มีนาคม 2564 

2 ซีเอ็ดบุ๊คเน็ต 
 

บริการจัดการขายหนังสือ  8 เมษายน 2564 

3 ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร ์
 

บริการจัดการขายหนังสือ  8 เมษายน 2564 

เสื้อแขนสัน้ 13 มีนาคม 2564 

กระเป๋าท าด้วยผ้า/หนัง 
อเนกประสงค ์

13 มีนาคม 2564 

4 ซีเอ็ด 
 

หนังสือ 13 มีนาคม 2564 

เสื้อแขนสัน้ 13 มีนาคม 2564 

5 ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร ์
 
จ าหน่ายหนังสือ 13 มีนาคม 2564 

6 SE-ED BOOK CENTER 
 
จ าหน่ายหนังสือ 13 มีนาคม 2564 

7 SE-ED BOOK CENTER 

 

กระเป๋าท าด้วยผ้า/หนัง 
อเนกประสงค ์

13 มีนาคม 2564 

เสื้อแขนสัน้ 13 มีนาคม 2564 

จ าหน่ายหนังสือ 13 มีนาคม 2564 

8 ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร ์

 

จ าหน่ายหนังสือ 13 มีนาคม 2564 

9 SE-ED BOOK CENTER 

 

เสื้อแขนสัน้ 13 มีนาคม 2564 

กระเป๋าท าด้วยผ้า / 
หนัง อเนกประสงค ์

13 มีนาคม 2564 

จ าหน่ายหนังสือ 13 มีนาคม 2564 

10 ซีเอ็ด 
 

หนังสือ 13 มีนาคม 2564 

เสื้อแขนสัน้ 13 มีนาคม 2564 

11 SE-ED KIDDY CAMP 

 

เสื้อแขนสัน้ หมวก 13 มีนาคม 2564 
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ล้าดับ ชื่อเคร่ืองหมาย ภาพตวัอย่าง ส้าหรับสินค้า/บริการ วันหมดอาย ุ* 

12 SE-ED 

 

กระเป๋าใส่ของอเนกประสงค์ 13 มีนาคม 2564 

13 
SE-ED ENJOY 

READING  
หนังสือ วารสาร นิตยสาร 16 กุมภาพันธ์ 2564 

14 
SE-ED ENJOY 

READING 

 

หนังสือ วารสาร นิตยสาร 16 กุมภาพันธ์ 2564 

15 
ADD FREE 
MAGAZINE 

 

นิตยสาร 13 มีนาคม 2564 

16 
ET EXTREME 
TECHNOLOGY 

MAGAZINE  

นิตยสาร 13 มีนาคม 2564 

17 
THE ABSOLUTE 
SOUND & STAGE 

 

นิตยสาร 13 มีนาคม 2564 

18 FAN MATH BY SE-ED 

 

บริการจัดการเรียนการสอน 22 มีนาคม 2565 

19 SE-ED,IKIDS 

 

บริการจัดการเรียนการสอน 22 มีนาคม 2565 

   หมายเหตุ  * การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการมีอายุ 10 ปี นับแต่วันจดทะเบียนและอาจต่ออายุได้ทุก 10 ปี 
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เคร่ืองหมายการค้าและเคร่ืองหมายบริการ ที่อยู่ระหวา่งการพิจารณาขอจดทะเบยีน 

ล้าดับ ชื่อเคร่ืองหมาย ภาพตวัอย่าง ส้าหรับสินค้า/บริการ หมายเหตุ 

1 
FAN MATH 
BY SE-ED 

 

หนังสือ ต าราเรียน 

ประกาศจดหมายเหตุแล้ว 
ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556  
รอช าระเงินค่ารับจดทะเบียน
เครื่องหมาย  
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 

ซีดี ดีวีดี 
ประกาศจดหมายเหตุแล้ว 
ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ ์2557   

2 
ACTIVE ENGLISH 

BY SE-ED 

 

บริการจัดการเรียนการสอน 

รอลงประกาศโฆษณา  
ลงวันที ่24 มีนาคม 2557 
ตรวจร่างประกาศโฆษณา  
ลงวันที่ 26 มีนาคม 2557 

หนังสือ ต าราเรียน 

รอลงประกาศโฆษณา 
ลงวันที่ 24 มีนาคม 2557  
ตรวจร่างประกาศโฆษณา 
ลงวันที่ 26 มีนาคม 2557   

ซีดี ดีวีดี รอตรวจสอบค าสั่งนายทะเบียน    

3 SE-ED,IKiDS 

 

หนังสือ ต าราเรียน 

ประกาศจดหมายเหตุแล้ว 
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 
รอการช าระเงินค่ารับจดทะเบียน
เครื่องหมาย 
ลงวันที่ 6 มีนาคม 2557 

ซีดี ดีวีดี 
ประกาศจดหมายเหตุแล้ว 
ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 
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4.2  นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษทัร่วมที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองกับกจิการเป็นหลัก 
เพื่อเป็นการสนับสนุนและเกื้อกูลการด าเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ในการบริหารงานของบรษิัทยอ่ยและบริษัทรว่ม 
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ผู้บรหิารหรือคณะกรรมการบริษทัฯ ทีม่คีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัธุรกจิดังกล่าว เข้าไป
ท าหน้าทีใ่นการบริหารงาน ในฐานะตัวแทนของบรษิัทฯ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีเงินลงทุนใน
บริษัทย่อยและบริษทัร่วมดังนี ้

ชื่อ 
ความ 
สัมพันธ์ 

ประเภทกิจการ 
ทุนช้าระแล้ว  
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
การถือครอง
หุ้น (%) 

บริษัท ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร ์จ ากัด บริษัทย่อย บริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจ 1.00 99.99 

บริษัท เพลินพัฒน์ จ ากัด บริษัทย่อย 
สถาบันการศึกษาเอกชน 
(โดยด าเนินกิจการ โรงเรียนเพลินพัฒนา) 

169.48 48.97 

บริษัท เบสแล็บ จ ากัด บริษัทย่อย 
ธุรกิจให้ค าปรึกษา การพัฒนา การออกแบบ และการ
จ าหน่ายซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่พฒันาขึ้นเอง  

0.25 60.00 

บริษัท เอ็ม แอนด์ อี จ ากัด บริษัทร่วม ส านักพิมพ์ผูผ้ลิตวารสารและหนังสอืส าหรับวิศวกร 0.40 25.00 

4.3  ข้อมูลเก่ียวกับทรัพย์สินที่มีการประเมินราคา หรือการตีราคาทรัพย์สินใหม่ใน
ระหว่างรอบบัญชี 

- ไม่มี - 



บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน)                                                                                                                

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2556 (แบบ 56-1)                                                                   ส่วนที่ 1  หน้า 37 
 

5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มคีดีหรือข้อพิพาททางกฎหมายทีอ่าจส่งผล
กระทบด้านลบต่อสินทรัพยข์องบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่มจี านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของสัดส่วนของผู้ถือหุ้น และมี
ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษทัย่อยอย่างมีนัยส าคัญ รวมถงึคดีหรือข้อพพิาททีม่ิได้เกิดจาก
การประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
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6.  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่น 

6.1  ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ สถานที่ตั้งส านักงานใหญ่ คลังสินค้า และ SE-ED Learning Center 

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย ์ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
ชื่อย่อ : SE-ED 
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : เลขที่ 1858/87-90 อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนบางนา-ตราด 

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 
ที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้า 
และคลังสินค้า 

: เลขที่ 118 หมู่ที่ 1 ต าบลศีรษะจระเข้ใหญ่ อ าเภอบางเสาธง                
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

ที่ตั้ง SE-ED Learning Center : อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 2 เลขที่ 319 ส่ีแยกสามย่าน  ถนนพญาไท 
แขวงปทมุวัน เขตปทมุวัน กรุงเทพฯ 10330 

เว็บไซต์  : www.se-ed.com 
โทรศัพท ์ : 0-2739-8000 
โทรสาร : 0-2751-5999 
อีเมลล์ : เลขานุการบริษัท : cs@se-ed.com 
 : กรรมการอิสระ : id@se-ed.com 
 : นักลงทุนสัมพันธ ์ : ir@se-ed.com 
ประเภทธุรกจิ : ประกอบธุรกิจหลัก คือ 

 ผลิตหนังสือและวารสารเชงิวชิาการ 
 รับจัดจ าหน่ายหนังสือ 
 ธุรกิจร้านหนงัสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ (SE-ED Book Center หรือ SBC) 

และร้านเครือข่าย (ร้านเครือข่ายซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร ์ ศูนยห์นังสือ
หนังสือมหาวิทยาลัยหลายแหง่ที่บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเอง  และจุดขาย
ย่อย) ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวัด 

 ศูนย์การเรียนรู้ SE-ED Learning Center มีรูปแบบในการด าเนินธุรกิจ 
คือ การเป็นโรงเรียนสอนเสริม และศูนย์การเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพและอัจฉรยิะภาพของเยาวชน ด้วยการพฒันาหลักสูตรเสริม
การเรียนรู้ที่มีความจ าเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพ อันได้แก่ วิชา
คณิตศาสตร ์และวิชาภาษาอังกฤษ 

 ด าเนินกิจการ โรงเรียนเพลินพฒันา ซ่ึงเป็นโรงเรยีนระดับเตรียม
อนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 ด าเนินธุรกิจให้ค าปรึกษา การพฒันา การออกแบบ และการจ าหน่าย
ซอฟท์แวรแ์ละฮาร์ดแวร์ที่พฒันาขึ้นเอง 

เลขทะเบียนบริษทั : 0107536000285 
ทุนจดทะเบยีน : 391,944,529.00 บาท (หุ้นสามญั 391,944,529 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 
ทุนช าระแล้ว : 391,944,418.00 บาท (หุ้นสามญั 391,944,418 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 
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ชื่อ สถานที่ตั้งของนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 

ชื่อ สถานที่ตั้งของบริษัทยอ่ย 

ชื่อ : บริษัท เพลินพฒัน์ จ ากัด 
ที่ตั้ง : เลขที่ 33/39 - 40 หมู่ที่ 17 ถนนสวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน ์

เขตทววีัฒนา กรงุเทพฯ 10170 
โทรศัพท ์ : 0-2885-2670-5 
โทรสาร : 0-2885-2670-5 ต่อ 502 
อีเมล : webmaster@plearnpattana.com 
เว็บไซต ์ : www.plearnpattana.com 
ประเภทธุรกจิ : สถาบันการศึกษาเอกชน โดยด าเนินกิจการ โรงเรียนเพลินพฒันา ซ่ึงเป็น

โรงเรียนระดับเตรยีมอนุบาล จนถึงมธัยมปลาย 
เลขทะเบียนบริษทั : 0105545100716 
ทุนจดทะเบยีน : 169,475,500.00 บาท (หุ้นสามญั 16,947,550 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 
ทุนช าระแล้ว : 169,475,500.00 บาท (หุ้นสามญั 16,947,550 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 
สัดส่วนเงินลงทุน 
 

: อัตราร้อยละ 48.97 

ชื่อ : บริษัท ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ จ ากัด 
ที่ตั้ง  เลขที่ 1858/87-90 อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนบางนา-ตราด 

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 
โทรศัพท ์ : 0-2739-8000  
โทรสาร : 0-2751-5999 
ประเภทธุรกจิ : บริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจ 
เลขทะเบียนบริษทั : 0105544044332 
ทุนจดทะเบยีน : 1,000,000.00 บาท (หุ้นสามญั 100,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 
ทุนช าระแล้ว : 1,000,000.00 บาท (หุ้นสามญั 100,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 
สัดส่วนเงินลงทุน 
 

: อัตราร้อยละ 99.99 

ชื่อ : บริษัท เบสแล็บ จ ากัด 
ที่ตั้ง : เลขที่ 1858/87-90 อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนบางนา-ตราด 

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 
โทรศัพท ์ : 0-2739-8000 
โทรสาร : 0-2751-5999 
ประเภทธุรกจิ : กิจกรรมการให้ค าปรึกษาทางด้านซอฟต์แวร ์
ทะเบียนบริษทั : 0105556066298 
ทุนจดทะเบยีน : 1,000,000.00 บาท (หุ้นสามญั 100,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 
ทุนช าระแล้ว : 250,000.00 บาท (หุ้นสามัญ 25,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 
สัดส่วนเงินลงทุน : อัตราร้อยละ 60 
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ชื่อ สถานที่ตั้งของบริษัทร่วม 

ชื่อ : บริษัท เอ็ม แอนด์ อี จ ากัด 
ที่ตั้ง : เลขที่ 77/111  อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนกรุงธนบุร ี

แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 
โทรศัพท ์ : 0-2862-1396-9   
โทรสาร : 0-2862-1395 
เว็บไซต ์ : www.me.co.th 
ประเภทธุรกจิ : ส านักพิมพ์ผู้ผลิตวารสารและหนังสือส าหรับวิศวกร   
ทะเบียนบริษทั : 0105527008994 
ทุนจดทะเบยีน : 400,000.00 บาท (หุ้นสามัญ 4,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 
ทุนช าระแล้ว : 400,000.00 บาท (หุ้นสามัญ 4,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 
สัดส่วนเงินลงทุน 
 
 

: อัตราร้อยละ 25 

ชื่อ สถานที่ตั้งของบุคคลอ้างอิงอ่ืนๆ 

นายทะเบียนหุ้น : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด 
ที่ตั้ง : 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4, 6-7 ถนนรัชดาภิเษก 

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท ์ : 0-2229-2800, 0-2654-5599 
โทรสาร : 0-2359-1262-3 
Call center : 0-2229-2888 
อีเมล : contact.tsd@set.or.th 
เว็บไซต ์
 

: www.tsd.co.th 

ผู้สอบบญัช ี : นางสาวพมิพใ์จ  มานิตขจรกจิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4521  และ/หรือ 
  นางสาวรุ้งนภา  เลิศสวุรรณกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3516  และ/หรือ 
  นายชยพล  ศภุเศรษฐนนท์             ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3972  และ/หรือ 
  ผู้สอบบญัชอีื่นในส านักงานเดียวกัน 
ที่ตั้ง : บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด (ชื่อเดิม - บริษัท ส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ากัด) 
 : 193/139 – 137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย 

กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท ์ : 0-2264-0777 
โทรสาร : 0-2264-0789 
อีเมล : Ernstyoung.thailand@th.ey.com 
เว็บไซต ์
 
 

: www.ey.com 
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ที่ปรึกษากฎหมาย : ส านักงาน ชวน แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ทนายความ 
ที่ตั้ง : 1153/44 ซอยลาดพร้าว 101 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะป ิ

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

: 0-2731-5759 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้
 

: -ไม่มหีุ้นกู-้ 

 

6.2  ข้อมูลส าคัญอื่น  

-ไม่ม-ี 
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ส่วนที่ 2 
การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

7.  ข้อมลูหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ 

 ชื่อหลักทรัพย ์  :  SE-ED : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
 ตลาด   :  SET 
 กลุ่มอุตสาหกรรม  :  บริการ 
 หมวดธุรกิจ  :  ส่ือและส่ิงพิมพ ์
 วันที่เข้าซื้อขายวันแรก :  22 ส.ค. 2534 
 ทุนจดทะเบยีน  :  391,944,529 บาท หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 
 ทุนช าระแล้ว  :  391,944,418 บาท หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 
 

          หน่วย : บาท 

 2556 2555 2554 
ทุนจดทะเบียน   391,944,529.00 356,313,243.00 323,921,130.00 
ราคาตามมูลค่า  1.00 1.00 1.00 
ทุนเรียกช าระแล้ว :    
   ทุนเรียกช าระแล้ว ณ วนัต้นงวด 356,313,209.00 356,313,209.00 323,921,130.00 
   ทุนเรียกช าระแล้ว ณ วนัสิ้นงวด 391,944,418.00 356,313,209.00 323,921,130.00 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น :    
   ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ณ วันตน้งวด 149,420,557.75 149,420,557.75 149,420,557.75 
   ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ณ วันสิ้นงวด 149,420,557.75 149,420,557.75 149,420,557.75 
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 หลักทรัพย์ของบริษัทย่อย 

                    หน่วย : ล้านบาท 

รายละเอียด 

2556 2555 2554 
บริษัท 

ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร ์
จ ากัด 

บริษัท 
เพลินพัฒน ์
จ ากัด 

บริษัท 
เบสแล็บ 
จ ากัด 

บริษัท 
ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร ์

จ ากัด 

บริษัท 
เพลินพัฒน ์
จ ากัด 

บริษัท 
ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร ์

จ ากัด 

บริษัท 
เพลินพัฒน ์
จ ากัด 

ทุนจดทะเบียน 1.00 169.48 1.00 0.10 169.48 0.10 170 
ราคาตามมูลค่า (บาท/หุ้น) 10 10 10 10 10 10 10 
ทุนเรียกช าระแล้ว 1.00 169.48 0.25 0.10 169.48 0.10 170 
สัดส่วนเงินลงทุน (%) 99.99 48.97 60 99.93 48.97 99.93 48.82 

 

 ผู้ถือหุ้น 

รายชือ่ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่

(ก) รายชื่อกลุ่มผูถ้ือหุ้นทีถ่ือหุ้นสูงสดุ 10 รายแรก  โดยรวมจ านวนหุ้นที่ถือโดยนับรวมผู้ที่เกีย่วข้องตาม
มาตรา 258  แห่งพระราชบญัญตัิหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ พ.ศ. 2535  และผู้ถือหุ้นที่อยู่
ภายใต้มาตราดังกล่าว ณ วันที ่8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 (วันปดิสมุดทะเบียนครั้งล่าสุดของบรษิัทฯ)  
มีดังนี ้

ล าดับที่ ชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
% ของทุน 
ที่ช าระแล้ว 

1 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ ากัด (มหาชน) 45,045,920 12.64 
2 นายฤทธิ์ ธีระโกเมน 25,309,660 7.10 
3 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปนัผล 21,255,990 5.97 
4 นายพงษ์ศักดิ์ ศิวะภัทรก าพล 11,935,926 3.35 
5 กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธเิรียกร้องเบสท์ ฟอร์จูน 11,673,820 3.28 
6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 11,458,806 3.22 
7 นายทนง โชติสรยุทธ ์ 10,955,313 3.07 
8 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล 10,089,360 2.83 
9 นายธัชชัย โชติสรยุทธ์ 8,510,370 2.39 
10 น.ส.ณัญจนา ภู่วรวรรณ 7,733,836 2.17 

รวม 163,969,001 46.02 

หมายเหตุ : - ทุนที่เรียกช าระแล้ว ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556  (วันปิดสมุดทะเบียนครั้งล่าสุดของบริษัทฯ)  
เท่ากับ 356,313,209 บาท 

 - ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จาก เว็บไซต์ ของบริษัทฯ  ก่อนการประชุมผูถ้ือหุ้นประจ าปี 

 -  ชื่อผูถ้ือหุน้ผ่าน บรษิัท ไทยเอ็นวีดอีาร์ จ ากัด มีจ านวน 2 ราย คือ UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 
จ านวน 4,950,000 หุ้น  และ CHASE NOMINEES LIMITED จ านวน 4,443,780 หุ้น  คิดเป็นจ านวนหุ้น
รวมเท่ากับ 9,393,780 หุ้น หรือ 2.64% ของทุนที่ช าระแล้ว   

  (ข้อมูลจาก http://www.set.or.th/set/nvdr/nvdrholder.do?symbol=SE-ED&language=th&country=US) 
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การกระจายการถือหุ้น 

 การกระจายการถือหุ้น ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 (วันปดิสมุดทะเบียนครั้งล่าสุดของบรษิัทฯ) 

ณ วันปิดสมุดทะเบียนดังกล่าว  มีผู้ถือหลักทรัพย์สัญชาติไทย จ านวน 5,223 ราย รวมจ านวน 355,506,872 
หุ้น (99.77%) ซึ่งแบ่งเป็นนิติบคุคลจ านวน 41 ราย และบุคคลธรรมดา จ านวน 5,182 ราย  และมีผู้ถือหลักทรัพย์
ต่างด้าว จ านวน 9 ราย รวมจ านวน 806,337 หุ้น (0.23%) แบ่งเป็นนิติบุคคลจ านวน 3 ราย และบุคคลธรรมดา 
จ านวน 6 ราย 

(ข) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยพฤติการณ์ที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการ  หรือการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างมนีัยส าคัญ มีเพียง 1 ราย  คือ  บรษิัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากัด 
(มหาชน) 

อน่ึง ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2556  กรรมการที่เป็นตัวแทนจากบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากดั 
(มหาชน) ได้ยื่นเร่ืองขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ  ดงันั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2556  บริษัทฯ จึงไม่มีกรรมการที่เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

รายการ 

การถือครองหลักทรัพย์ 
รวม 

บุคคลธรรมดา นิติบุคคล 
จ านวน
ราย 

จ านวน 
หุ้น 

% 
จ านวน
ราย 

จ านวน 
หุ้น 

% 
จ านวน
ราย 

จ านวน 
หุ้น 

% 

ผู้ถือหลักทรัพย์
สัญชาติไทย 

5,182 239,097,334 67.10 41 116,409,538 32.67 5,223 355,506,872 99.77 

ผู้ถือหลักทรัพย์
สัญชาติต่างด้าว 

6 79,287 0.02 3 727,050 0.21 9 806,337 0.23 

รวม 5,188 239,176,621 67.12 44 117,136,588 32.88 5.232 356,313,209 100.00 
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7.2  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 

บริษัทฯ  มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบ
การเงินเฉพาะกิจการ  โดยเสนอใหม้ีการจ่ายเงินปันผลประจ าป ี ในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีถัดจากปีที่
ด าเนินการ  เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลได้  
และรายงานให้ที่ประชมุผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย (บริษัท เพลนิพัฒน์ จ ากัด) 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะกระท าได้ เมื่อบริษทัฯ ไดจ้ัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทุน
ส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้
จะมจี านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  และมิใหแ้บ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอืน่นอกจากเงินก าไร 
และกรณีที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมใิหแ้บ่งเงินปันผล  โดยเงินปันผลจะแบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ 
กัน อย่างไรก็ตามคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว  เมื่อเห็นว่าบรษิัทมี
ผลก าไรสมควรพอทีจ่ะท าเช่นน้ัน และรายงานให้ที่ประชมุทราบในการประชมุคราวต่อไป  โดยการจ่ายเงินปันผล
ให้กระท าภายใน 1 เดือน นับแตว่ันที่ประชมุผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมตแิล้วแต่กรณี 

นอกจากนี้ ตามพระราชบญัญตัิโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 มาตรา 45  ได้ระบุว่า ผลก าไรที่ได้จากการ
ด าเนินกิจการของโรงเรียนในระบบในแต่ละปี  ให้คณะกรรมการจัดสรร ดังต่อไปนี ้

1) ใหโ้รงเรียนในระบบที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐจัดสรรเงินจากผลก าไรเข้ากองทุนส่งเสริมโรงเรียนใน
ระบบตามที่คณะกรรมการก าหนด  ซึ่งต้องไม่เกินร้อยละสาม 

2) จัดสรรเข้ากองทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ 

3) จัดสรรใหแ้ก่ผู้รับใบอนุญาตไม่เกินร้อยละส่ีสิบ 

4) ในกรณีที่มีกองทุนอื่น ให้จัดสรรก าไรส่วนที่เหลือเข้ากองทุนอ่ืนนั้น ในกรณีที่ไมม่ีกองทุนอ่ืนใหจ้ดัสรร
ก าไรส่วนที่เหลือเข้ากองทุนส ารอง 
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การจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา มีดังนี ้

การจ่ายเงินปันผล 
จากผลการด าเนินงาน 

วันที่จ่าย 
ปันผล 

จ่ายเงินปันผล
หุ้นละ (บาท) 

ก าไรสุทธิ 
จากงบการเงิน
เฉพาะกิจการ 
(พันบาท) 

อัตราร้อยละ 
เงินปันผลต่อก าไรสุทธิ 

ส าหรับปี พ.ศ. 2556 : 
จ่ายปันผลเป็นเงินสด 

 
22 พ.ค. 57 

 
0.18* 

 
73,388 

 
96.13 

รวมส าหรับปี พ.ศ. 2556  0.18 73,388 96.13 
หมายเหตุ * 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ ครั้งท่ี 1/2557 ได้มีมติอนมุัติและเห็นสมควรน าเสนอท่ีประชุมใหญส่ามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุัติ

การจ่ายปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2556 โดยมีรายละเอียด จ่ายปนัผลเป็นเงินปันผล ในอัตรา 0.18 บาทตอ่หุ้น 
 เป็นอัตราเงินปันผลซึง่จ่ายจากก าไรสุทธิหลังหักภาษเีงินได้นิตบิคุคลของงบการเงนิเฉพาะกิจการท่ีเสนอโดยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยยังรอการ

พิจารณาอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี พ.ศ. 2557 ในวันท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2557  และค านวณจากข้อมูลจ านวนหุ้นสามญั
ล่าสดุที่ได้ด าเนินการเพิม่ทุนจดทะเบยีนแล้ว (เพื่อรองรับการจา่ยหุ้นปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2555) โดยได้จดทะเบยีนกบักระทรวง
พาณิชย ์เมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม 2556 

ส าหรับปี พ.ศ. 2555 : 
จ่ายปันผลเป็นเงินสด 

    

- ส าหรับไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2555 8 มิ.ย. 55 0.10 54,219 65.72 
- ส าหรับไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2555 6 ก.ย. 55 0.10 70,411 50.60 
- ส าหรับไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2555 6 ธ.ค. 55 0.10 42,072 84.69 
- ส าหรับไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2555 22 พ.ค. 56 0.11112 38,450 102.97 

รวมส าหรับปี พ.ศ. 2555  0.41112 205,152 71.40 
จ่ายปันผลเป็นหุน้ปันผล 
- ท่ีประชุมใหญส่ามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ครั้งท่ี 1/2556 อนุมัติการจ่ายปันผลส าหรบัผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2555 โดยมีรายละเอียด จ่ายปันผลเป็น
หุ้นสามญัของบรษิัทฯ จ านวนไม่เกิน 35,631,320 หุ้น มูลคา่ที่ตราไว้หุน้ละ 1 บาท  ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 10 หุ้นเดมิ ต่อ 1 หุ้นปันผล  
รวมมลูคา่ทั้งสิ้นไม่เกิน 35,631,320 บาท หรือคิดเปน็อัตราการจ่ายเงนิปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น  (ควบคูก่ับการจ่ายปนัผลเป็นเงินสด ในอัตรา 
0.41112 บาทต่อหุ้น ดังท่ีแสดงรายละเอียดในข้างต้น) 
ส าหรับปี พ.ศ. 2554 : 
จ่ายปันผลเป็นเงินสด 

    

- ส าหรับไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2554 10 มิ.ย. 54 0.10 41,219 78.59 
- ส าหรับไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2554 8 ก.ย. 54 0.10 79,937 40.52 
- ส าหรับไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2554 8 ธ.ค. 54 0.10 59,517 54.42 
- ส าหรับไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2554 24 พ.ค. 55 0.11112 42,162 85.37 

รวมส าหรับปี พ.ศ. 2554  0.41112 222,835 59.76 
จ่ายปันผลเป็นหุน้ปันผล 
- ท่ีประชุมใหญส่ามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ีครั้งท่ี 1/2555 อนุมัติการจ่ายปันผลส าหรบัผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2554 โดยมีรายละเอียด จ่ายปันผลเป็น
หุ้นสามญัของบรษิัทฯ จ านวนไม่เกิน 32,392,113 หุ้น มูลคา่ที่ตราไว้หุน้ละ 1 บาท  ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 10 หุ้นเดมิ ต่อ 1 หุ้นปันผล  
รวมมลูคา่ทั้งสิ้นไม่เกิน 32,392,113 บาท หรือคิดเปน็อัตราการจ่ายเงนิปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น  (ควบคูก่ับการจ่ายปนัผลเป็นเงินสด ในอัตรา 
0.41112 บาทต่อหุ้น ดังท่ีแสดงรายละเอียดในข้างต้น) 

 



บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน)                                                                                                                

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2556 (แบบ 56-1)                                                                 ส่วนที่ 2  หน้า 47 
 

8.  โครงสร้างการจัดการ 

8.1  คณะกรรมการบริษัท 

โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการจ านวน 3 ชุด  ได้แก่  คณะกรรมการบรษิัทฯ  
คณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน  ซึง่มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

(ก)  คณะกรรมการบริษัทฯ  มหีน้าที่วางนโยบาย  กลยทุธ์  และวิสัยทัศน์ต่างๆ รวมทั้งใหค้ าปรกึษาใน
การด าเนินกิจการของบริษทัฯ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ
ทั้งหมด 10 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง ประเภทกรรมการ การด ารงต าแหน่ง 
1.  นายสมบูรณ์  ชินสวนานนท ์ ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
กรรมการอิสระ 
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

รับต าแหน่ง 25 เม.ย. 2556 

2.  นายสาโรช  ล้ าเลิศประเสริฐกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ 
รองประธานกรรมการ 

กรรมการอิสระ 
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

รับต าแหน่ง 25 เม.ย. 2556 

3.  นายประวิทย ์ ตันตวิศินชัย กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

รับต าแหน่ง 25 เม.ย. 2556 

4.  นายคเชนทร์  เบญจกุล กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

รับต าแหน่ง 28 เม.ย. 2554 

5.  นายวรสิทธิ ์ โภคาชัยพัฒน ์ กรรมการ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

กรรมการอิสระ 
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

รับต าแหน่ง 28 เม.ย. 2554 

6.  นายไพรชั  สิฏฐกุล กรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร รับต าแหน่ง 28 เม.ย. 2554 
7.  นายวัฒนา  เชียงกูล กรรมการ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

รับต าแหน่ง 25 เม.ย. 2556 

8.  รศ. ยืน  ภู่วรวรรณ กรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร รับต าแหน่ง 26 เม.ย. 2555 

9.  นายทนง  โชติสรยุทธ ์ กรรมการ 
กรรมการผู้จัดการ 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

รับต าแหน่ง 26 เม.ย. 2555 

10. นายวิบูลย์ศักดิ์  อุดมวนชิ กรรมการ 
รองกรรมการผู้จัดการ 
เลขานุการบริษัทฯ 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

รับต าแหน่ง 26 เม.ย. 2555 
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การถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทฯ ในป ีพ.ศ. 2556 และ 2555 แสดงจ านวนหุ้นโดยรวม
จ านวนหุ้นของคู่สมรส บตุรที่ไมบ่รรลุนิติภาวะ และผูถ้ือหุ้นที่อยูภ่ายใต้มาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์
และตลาดหลกทรัพย์ พ.ศ. 2535 ดังนี ้

ชื่อ-นามสกุล 
จ านวนหุ้น 

31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 
จ านวนหุ้น เพ่ิม (ลด) 

ระหว่างปี 
1.  นายสมบูรณ์  ชินสวนานนท ์ 188,568 171,426 17,142 
2.  นายสาโรช  ล้ าเลิศประเสริฐกุล ไม่ม ี ไม่ม ี - 
3.  นายประวิทย์  ตนัตวิศินชัย ไม่ม ี ไม่ม ี - 
4.  นายคเชนทร์  เบญจกุล 473,231 430,210 43,021 
5.  นายวรสิทธิ์  โภคาชัยพัฒน์ ไม่ม ี ไม่ม ี - 
6.  นายไพรชั  สิฏฐกุล 4,236,650 5,325,826 (1,089,176) 
7.  นายวัฒนา  เชียงกูล 4,983,133 4,530,121 453,012 
8.  รศ. ยืน  ภู่วรวรรณ 6,958,809 6,326,191 632,618 
9.  นายทนง  โชติสรยุทธ ์ 12,132,247 10,834,716 1,297,531 
10. นายวิบูลย์ศักดิ์  อุดมวนชิ 5,189,812 6,485,627 (1,295,815) 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการ
ผู้จัดการ  ลงลายมือชื่อสองในสามและประทบัตราส าคัญของบรษิัทฯ 

ขอบเขตหน้าที่ และอ านาจการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ   คณะกรรมการบรษิัทฯ มขีอบเขต
อ านาจหน้าที่  ในการตัดสินใจและดูแลการด าเนินงานของบริษทัฯ  ดังต่อไปนี ้

1. ก าหนดวิสัยทัศน์  ภารกิจ  และกลยุทธ์ของบริษัทฯ  รวมถึงวัตถุประสงค์  และเป้าหมายทางการเงิน  
เพื่อเพิ่มความมั่นคงและผลประโยชน์ที่สมดุล  และยั่งยืนของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งเพิม่มูลค่า
ของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง 

2. ปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อก าหนด  และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกจิ  ตลอดจนมติที่
ประชุมของผู้ถือหุ้น  เพื่อรักษาผลประโยชนข์องบรษิัทฯ โดยมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่
อาจจะเกิดขึ้นกบัผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

3. ก าหนดแนวทางการบรหิาร  และจัดการความเส่ียงอย่างครอบคลุม  เพื่อให้กระบวนการบรหิารความ
เส่ียงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. จัดให้มีการจัดท ารายงานทางการเงิน  และการเปิดเผยข้อมูลที่ถกูต้อง  ชัดเจน  โปรง่ใส  น่าเชื่อถือ  
ตามกฎระเบยีบของหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

5. ดูแลใหม้ีช่องทางการส่ือสารกับผู้ถือหุ้น  และผูม้ีส่วนได้เสียของบริษัทฯ  อย่างเหมาะสม 

6. ดูแลใหม้ีระบบหรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บรหิารระดับสูงทีเ่หมาะสม   เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจใน
การท างาน 

7. พิจารณาอนุมัตวิงเงินเพื่อท าธุรกรรมทางการเงิน  เช่น วงเงินเพื่อการลงทุนในหลักทรพัย์, วงเงินเพื่อ
การกู้ยืม  โดยมใิห้อนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่คณะกรรมการมีส่วนได้
เสีย  เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้  ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนมุัตจิากที่ประชมุผู้ถือหุ้นก่อนด าเนินการ 
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1. เรื่องที่กฎหมายก าหนดใหต้้องใช้มติที่ประชุมผูถ้ือหุ้น 

2. การท ารายการที่เก่ียวโยงกัน  ซึง่มีมูลค่าของรายการที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผูถ้ือหุ้นตาม
กฎระเบียบ  หรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เกี่ยวกับเรื่องรายการที่เกี่ยว
โยงกันของบริษทัจดทะเบียน 

3. การซื้อหรือขายสินทรัพย์ส าคัญซึ่งมีมูลค่าของสินทรัพยข์องบรษิัทฯ ทีต่้องขออนุมัตจิากที่
ประชุมผูถ้ือหุ้น  ทั้งนี้  ตามกฎระเบียบหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
เกี่ยวกับเรื่องการได้มาหรือจ าหน่ายไป  ซึ่งสินทรัพยข์องบรษิัทจดทะเบียน 

ทั้งนี้ได้มีการทบทวนขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี  (Good Corporate Governance Policy) 

นอกจากนี้  บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี  กรรมการบรษิัทฯ จ านวน 8 
ท่าน  จากทัง้หมดจ านวน 10 ท่าน  ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), หลักสูตร 
Director Certification Program (DCP), Audit Committee Program (ACP) ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว จัดโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (Thai Institute of Directors Association) และได้ผ่านการอบรมหลักสูตร 
Corporate Secretary Development Program ซึ่งจัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบยีนไทย 

(ข)  คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีจ านวน 3 ท่าน  และมีเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 1 ท่าน  ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 ทา่น  โดยทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้ทีม่ีความรู้ความเข้าใจ  
หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีหรอืการเงินโดยตรง  ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1.  นายสาโรช  ล้ าเลิศประเสริฐกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และมีประสบการณ์ด้านบัญชีหรอืการเงิน 
2.  นายประวิทย ์ ตันตวิศินชัย กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และมีประสบการณ์ด้านบัญชีหรอืการเงิน 
3.  นายคเชนทร์  เบญจกุล กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และมีประสบการณ์ด้านบัญชีหรอืการเงิน 

โดยมี นายวิเชียร  รุ่งพูนทรพัย์  ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายในและนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นเลขานุการ 

ขอบเขตหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บรษิัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 

2. สอบทานให้บรษิัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหนว่ยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหนว่ยงานอ่ืนใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บรษิัทฯ ปฏิบัตติามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อก าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกจิของบริษัทฯ 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชขีองบริษทัฯ 
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว  รวมทั้งเข้ารว่มประชมุกับผู้สอบบัญชโีดยไมม่ีฝ่ายจัดการ
เข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง 
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5. พิจารณารายการที่เกีย่วโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย ์ ทั้งนี ้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 

6. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบรษิัทฯ  ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดังต่อไปนี ้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบรษิัทฯ 

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ 

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัตติามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย ์ ข้อก าหนด
ของตลาดหลักทรัพย ์ หรือกฎหมายที่เกีย่วข้องกับธุรกจิของบรษิัทฯ 

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่
ละท่าน 

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ ไดร้ับจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎ
บัตร (Charter) 

(ซ) รายการอ่ืนที่เห็นว่าผูถ้ือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

การสรรหา การแต่งต้ัง และวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แตง่ตั้งกรรมการตรวจสอบ โดยการน าเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน ซึ่งพจิารณาจากกรรมการอิสระของบรษิทัฯ และอย่างน้อย 2 ท่านที่มีความรู้ด้านบัญชีและ
การเงิน  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการ
แต่งตั้งใหม่อีกกไ็ด้ 

กรรมการตรวจสอบมีการประชมุอย่างสม่ าเสมออย่างน้อยไตรมาสละครั้ง ร่วมกับผู้สอบบญัชภีายนอก ฝ่าย
บัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  เนื่องดว้ยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้
เล็งเห็นถึงความส าคัญของการด าเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได ้จึงมีนโยบายให้กรรมการตรวจสอบสามารถ
ประชุมรว่มกับฝ่ายบญัชี ฝ่ายตรวจสอบภายใน ไดโ้ดยไม่มีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม แต่อยู่ภายใต้การรับรู้
ของกรรมการบรหิาร  และในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2556 เป็นการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ร่วมกบัผู้สอบบัญชโีดยไม่มฝี่ายจัดการร่วมด้วย จ านวน 1 
ครั้ง 
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถงึความส าคญัของการก ากับดูแลกิจการที่ดี  คณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทฯ จ านวน 1 ท่าน จากทัง้หมดจ านวน 3 ท่าน ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 
ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association) 

(ค)  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  แต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มหีน้าที่สรร
หาและคัดเลือกบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ  และตดิตามแผนสืบทอดต าแหน่งเพื่อสรรหาบุคคลที่
เหมาะสมส าหรับการด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง  และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่ออนุมัติ  หรือเพื่อ
เสนอต่อที่ประ ชุมผู้ถือหุ้น  แล้วแต่กรณี  นอกจากน้ียังมหีน้าที่รว่มกันพจิารณาทบทวนการก าหนดผลตอบแทน
ให้กับกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บรหิารของบริษัทฯ  โดยค านึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกบั ประเภท ขนาด 
เพื่อให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน  รวมถงึค่าตอบแทนกรรมการที่ควรมีอัตราเหมาะสมกับการขยายตัว
ทางธุรกจิ  และการเตบิ โตของผลการด าเนินงานของบริษัท  ตลอดจนภาระหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของ
กรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชมุผู้ถือหุ้น  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2556 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมจี านวน 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 2 
ท่าน และกรรมการจ านวน 1 ท่าน  ดังนี ้

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1.  นายสมบูรณ์  ชินสวนานนท ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน กรรมการอิสระ 

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 
2.  นายวรสิทธิ์  โภคาชัยพัฒน์ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน กรรมการอิสระ 

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 
3.  นายวัฒนา  เชียงกูล กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

ขอบเขตหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน 

1. ท าหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ  กรรมการผู้จัดการ ติดตาม
แผนสืบทอดต าแหน่งเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมส าหรับการด ารงต าแหน่งผู้บรหิารระดับสูง  เมือ่
ครบวาระหรือมีต าแหน่งว่างลง 

2. ก าหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทฯ  กรรมการผู้จัดการ  เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใส 

3. ก าหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติ  เป็นการล่วงหน้าจากผูถ้ือหุน้ส่วน
น้อย  เพื่อการปฏิบัตติ่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน 

4. มีอ านาจเรียกเอกสารและบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อใช้เป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณา 

5. เสนอนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนส าหรับกรรมการ  กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร
ระดับสูง  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง  และพนักงาน 

6. พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการ  กรรมการผูจ้ัดการ  ผู้บรหิารระดับสูง  ที่ปรกึษา
คณะกรรมการ  คณะกรรมการชดุต่างๆ ที่คณะกรรมการแตง่ตั้ง  และพนักงาน 

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 
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การสรรหา การแต่งต้ัง  และวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แตง่ตั้งกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน โดยใหม้ีวาระการด ารง
ต าแหนง่คราวละ 2 ปี 

ทั้งนี้  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้ก าหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอรายชื่อเป็น
กรรมการ ดังนี ้

1. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน  พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของ
คณะ กรรมการ และก าหนดคุณสมบัติของกรรมการทีต่้องการสรรหาทดแทน ในความเหมาะสมของ
ความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของกรรมการโดยรวม  เพื่อใหม้ีองค์ประกอบและคุณสมบัติ
ตามกฎหมาย หรือระเบยีบที่เกีย่วข้อง 

2. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทนก าหนดวิธีการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบตัิ  รวมถงึ
วิธีการเสนอรายชื่อผูม้ีคุณสมบตัเิป็นการล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

3. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน ด าเนินการสรรหาและพจิารณาผู้ทีม่ีคุณสมบัตทิี่
เหมาะสมในการด ารงต าแหนง่กรรมการ 

4. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน พจิารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการ และ
สรุปผลการสรรหา  และเสนอชื่อผู้มีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการบริษัทฯ พร้อมเหตผุลประกอบ
และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ผ่านทางเลขานุการบริษทัฯ 

5. คณะกรรมการบริษัทฯ พจิารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทนน าเสนอ  เพื่อเสนอรายชื่อต่อที่ประชมุผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน  ได้ก าหนดวิธีการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบตัิเป็นการ
ล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  สรุปได้ดังนี้ 

1. ผู้เสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบตัิเป็นกรรมการ ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว
หรือหลายรายรวมกัน  ซ่ึงถือหุ้นตามจ านวนที่คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทนก าหนด 
คือมีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ าไมน่้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่รับช าระแล้วต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่นอ้ย
กว่า 1 ปี  และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการพร้อมเอกสารรับรองการ
ถือครองหลักทรัพย์จากบรษิัทหลักทรัพย์, เอกสารอ่ืนจากตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือ
เอกสารอ่ืนที่แสดงการถือครองหลักทรัพย์  และเอกสารยินยอมจากผู้ถูกเสนอรายชื่อ  เสนอรายชื่อ
กรรมการต่อเลขานุการคณะกรรมการ 

2. ผู้ถูกเสนอรายชื่อ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่ต้องห้ามตามกฎหมายบรษิัทมหาชนจ ากัด, 
กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ และการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษทั 

3. เลขานุการคณะกรรมการ เสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมต่อไป 
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การประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการก าหนดการประชมุล่วงหน้า  และมกีารประชุมพิเศษเพิม่ตามความจ าเป็น  
โดยมีการก าหนดวาระชัดเจนไวล่้วงหน้า  และมีวาระพิจารณาตดิตามผลการด าเนินงานเป็นประจ า  ประธาน
กรรมการและกรรมการผูจ้ัดการ ได้ร่วมกันพจิารณาก าหนดวาระการประชุมกรรมการ  โดยพจิารณาเร่ืองที่ส าคัญ
และน าเข้าสู่วาระการประชมุ  นอกจากน้ัน กรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการ
ประชุมได้  เลขานุการบริษัทฯ ได้จัดท าหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชมุ และเอกสารประกอบการ
ประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน  เพื่อให้คณะกรรมการไดม้ีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้า
ร่วมประชุม 

ในการประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ แต่ละครั้ง  ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและมาก
พอที่กรรมการจะอภิปรายปญัหาส าคัญกันอย่างรอบคอบ นอกจากน้ันประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัทฯ 
ได้เชิญผู้บรหิารระดับสูงเข้ารว่มประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อให้สารสนเทศเพิม่เติม และได้มีการจดบันทึก
การประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร  จัดเก็บรายงานการประชมุที่ผา่นการรับรองจากคณะกรรมการ  พร้อมให้
คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได ้

คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บรหิารมีการประชุมกันเองไดต้ามความเหมาะสม 
โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บรหิารหรือฝ่ายบรหิารเข้ารว่มประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้อภปิรายประเด็นปัญหาต่างๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับธุรกจิของบริษัทฯ และเร่ืองที่อยู่ในความสนใจของกรรมการ  โดยใหม้ีการรายงานผลการประชุมให้
ประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบ 

ในปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชมุทั้งส้ิน 5 ครั้ง เวลาประชมุเฉล่ีย 5 ชั่วโมง ใน
แต่ละครั้ง  มีผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี ผู้บรหิารส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และผู้บรหิารของแผนกตรวจสอบภายในและนัก
ลงทุนสัมพันธ์ รว่มให้สารสนเทศเพิ่มเตมิ 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง เป็นการประชุมวาระปกตจิ านวน 5 ครั้ง และเป็นการ
ประชุมระหว่างกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี โดยไมม่ีฝ่ายจัดการจ านวน 1 ครั้ง 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน มีการประชมุทัง้สิ้น 3 ครั้ง  และประชมุใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 
1 ครั้ง 

โดยรายละเอียดการเข้าประชมุของคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในปี พ.ศ. 2556 
มีดังนี ้
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รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ
พิจารณา

ผลตอบแทน 

การประชุมใหญ่ 
สามัญผู้ถือหุ้น 

ปี 2556 

ประชุมทั้งหมด  
(5 ครั้ง) 

ประชุมทั้งหมด  
(6 ครั้ง) 

ประชุมทั้งหมด  
(3 ครั้ง) 

ประชุมทั้งหมด  
(1 ครั้ง) 

1. นายสมบูรณ์  ชินสวนานนท ์ 5/5 - 3/3 1/1 
2. นายสาโรช  ล้ าเลิศประเสริฐกุล 5/5 6/6 - 1/1 
3. นายประวิทย ์ ตันติวศนิชัย 4/5 5/6 - 1/1 
4. นายคเชนทร์  เบญจกุล 5/5 6/6 - 1/1 
5. นายวรสิทธิ ์ โภคาชัยพัฒน ์ 3/5 - 3/3 0/1  
6. นายไพรัช  สิฏฐกุล 5/5 - - 1/1 
7. นายวัฒนา  เชียงกูล 5/5 - 3/3 1/1 
8. รศ.ยืน  ภู่วรวรรณ 5/5 - - 1/1 
9. นายทนง  โชติสรยุทธ ์ 5/5 - - 1/1 
10. นายวิบูลย์ศักดิ์  อุดมวนชิ 5/5 - - 1/1 

สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ลาออกระหว่างปี พ.ศ. 2556 (รวม 4 ท่าน) 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ
พิจารณา

ผลตอบแทน 

การประชุมใหญ่ 
สามัญผู้ถือหุ้น 

ปี 2556 

ประชุมทั้งหมด  
(5 ครั้ง) 

ประชุมทั้งหมด  
(6 ครั้ง) 

ประชุมทั้งหมด  
(3 ครั้ง) 

ประชุมทั้งหมด  
(1 ครั้ง) 

1. นายยงศักดิ์  เอกปรัชญาสกุล 1/1 - - - 
2. นายสุวัฒน์  ด ารงชัยธรรม 1/1 - - - 
3. นางจิราภรณ์  รุ่งศรีทอง 3/3 - - 1/1 
4. นายระฟ้า  ด ารงชัยธรรม 3/3 - - 1/1 
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8.2  ผู้บริหาร 

ผู้บริหารของบริษัทฯ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 มีทั้งหมด 19 ท่าน ดังนี ้(ผู้บริหารล าดับที่ 1 – 7 
เป็นผู้บริหารตามนิยามในประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1.  นายทนง  โชติสรยุทธ ์ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
2.  นายวิบูลย์ศักดิ์  อุดมวนิช กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
เลขานุการบริษัทฯ 

3.  นางมณฑลี  โชติสรยุทธ ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานซีเอด็บุ๊คเซ็นเตอร์ 
ผู้อ านวยการสายงานซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ 

4.  นางกาญจนา  เจริญวงษ ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานขายและจัดจ าหน่าย 
5.  นางนุชนารถ  กองวิสัยสขุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวารสาร 
6.  นางสาวสจิพัฒน์  พุ่มพึ่งพุทธ ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน 
7.  นางสาวอารี  แซ่อึ้ง ผู้อ านวยการฝ่ายบัญช ี
8.  นายวิโรจน์  ลักขณาอดิศร ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร  

ผู้อ านวยการฝ่าย SE-ED Learning Center 
9.  นายอภิชิต  สวนอนนัตภูมิ ผู้อ านวยการฝ่ายโลจิสติกส์ 
10. นายเอกสิทธิ์  วิวัฒนาประสิทธิ ์ ผู้อ านวยการฝ่ายการจัดการสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ 
11. นายมีโชค  ทองไสว ผู้อ านวยการฝ่ายที่ปรึกษาทางวิชาการและธุรกิจต่างประเทศ 
12. นางสาวดวงใจ  จีนานุรักษ์ ผู้อ านวยการฝ่ายขายและจัดจ าหน่าย 
13. นายไกรวุฒิ  โรจน์ประเสริฐสุด ผู้อ านวยการฝ่ายวารสาร 
14. นางสาวสริดา  สาระจันทร ์ บรรณาธิการบริหารฝ่ายผลิตหนังสอืต าราวิชาการ 
15. นางกนิษฐ์  พรหมเสน บรรณาธิการบริหารฝ่ายผลิตหนังสอืทั่วไป 
16. นางสาวพิศมัย  ชัยรตัน ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ สายงานซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ 

   ด้านงานบริหารและปฏิบัติการ 
17. นางศรีนวล  ก้อนศิลา ผู้ช่วยผู้อ านวยการ สายงานซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ 

   ด้านการตลาดและสินค้า 
18. นางสาวศศรส  หงส์รอ่น ผู้ช่วยผู้อ านวยการ สายงานซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร ์

   ด้านส่วนงานสั่งซื้อและพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ 
19. นายชลวิทย์  เอี่ยมรักษาเกียรติ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ สายงานซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ 

   ด้านวิเคราะห์กลยุทธ์และปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจ 
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รายงานการเปล่ียนแปลงหลักทรัพย์ของผูบ้ริหาร ณ วันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 

ชื่อ-นามสกุล 

จ านวนหุ้น 

หมายเหตุ 
31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 

จ านวนหุ้น 
เพ่ิม (ลด) 
ระหว่างปี 

1.  นายทนง  โชติสรยุทธ ์ 9,818,122 8,730,966 1,087,156 คู่สมรสของ 
นางมณฑลี  โชติสรยุทธ ์

2.  นายวิบูลย์ศักดิ์  อุดมวนิช ไม่ม ี 372,025 (372,025)  
3.  นางมณฑลี  โชติสรยุทธ ์ 2,314,125 2,103,750 210,375 คู่สมรสของ 

นายทนง  โชติสรยุทธ์ 
4.  นางกาญจนา  เจริญวงษ์ ไม่ม ี ไม่ม ี -  
5.  นางนุชนารถ  กองวิสัยสขุ 1,683,688 1,722,180 (38,492)  
6.  นางสาวสจิพัฒน์  พุ่มพึ่งพุทธ ไม่ม ี 134,354 (134,354)  
7.  นางสาวอารี  แซ่อึ้ง ไม่ม ี ไม่ม ี -  
8.  นายวิโรจน์  ลักขณาอดิศร 726 660 66  
9.  นายอภิชติ  สวนอนนัตภูมิ 47,555 89,232 (41,677)  
10. นายเอกสิทธิ์  วิวัฒนาประสิทธิ ์ ไม่ม ี ไม่ม ี -  
11. นายมีโชค  ทองไสว 121,000 110,000 11,000  
12. นางสาวดวงใจ  จีนานุรักษ์ 432 20,393 (19,961)  
13. นายไกรวุฒิ  โรจน์ประเสริฐสุด 14,762 13,420 1,342  
14. นางสาวสริดา  สาระจันทร ์ 22,493 20,449 2,044  
15. นางกนิษฐ์  พรหมเสน 270,866 289,333 (18,467)  
16. นางสาวพิศมัย  ชัยรตัน ์ 304,304 331,056 (26,752)  
17. นางศรีนวล  ก้อนศิลา 237,329 359,590 (122,261)  
18. นางสาวศศรส  หงส์รอ่น 57,112 51,920 5,192  
19. นายชลวิทย์  เอี่ยมรักษาเกียรติ ไม่ม ี 3,000 (3,000)  

ขอบเขตหน้าที่ และอ านาจการอนุมัติของกรรมการผู้จัดการ   กรรมการผู้จัดการของบรษิัทฯ มีอ านาจ
ในการด าเนินงานแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องดงันี้ 

1. บริหารกิจการของบรษิัทฯ ให้เปน็ไปตามวัตถุประสงคแ์ละข้อบงัคับ ตลอดจนระเบียบอ านาจ
ด าเนินการ และมติที่ออกโดยทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  และใหม้ีอ านาจบังคับบัญชาพนกังาน
และลูกจ้างของบริษัทฯ และในการบริหารกิจการ  กรรมการผูจ้ัดการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ 

2. จ้าง บรรจุ แต่งตัง้ ลงโทษทางวนิัยพนักงานและลูกจ้าง และใหพ้นักงานหรือลูกจ้างพ้นสภาพ  รวมทัง้
การเล่ือนหรือปรับค่าจ้างของพนักงาน  แต่ไม่รวมถึงพนักงานหรือลูกจ้าง  ซึ่งคณะกรรมการหรอื
ระเบียบข้อบงัคับก าหนดให้คณะกรรมการเป็นผู้จ้าง บรรจุ แตง่ตั้ง ลงโทษทางวินัย หรือเลิกจ้าง 

3. ก าหนดเงื่อนไขในการท างานของพนักงานและลูกจ้าง  ออกค าส่ังหรือประกาศก าหนดวิธีการ
บริหารงานและการด าเนินกิจการของบริษทัฯ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบของบริษทัฯ และมติ
คณะกรรมการ  หรือกฎ หมายแรงงาน  หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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4. ด าเนินกิจการใดๆ ตามระเบียบบริษัทฯ และมติคณะกรรมการ  รวมทัง้ก าหนดหน้าที่ให้พนักงานและ
ลูกจ้างของบริษัทฯ ระดับต่างๆ ปฏิบัติตาม 

5. มีอ านาจกระท าการแทนและผูกพันบริษัทฯ ในการลงนามท าสัญญาอนุญาตใหใ้ช้ลิขสิทธิ์ต่างๆ  และ
สัญญาอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัลิขสทิธิ์  โดยใช้ความระมัดระวังตามสมควร  เพื่อมใิห้มีการละเมิดลิขสิทธิ์
ของผู้อื่น 

6. กิจการเก่ียวกับบุคคลภายนอก  ให้กรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม  มีอ านาจ
กระท าการแทนและผูกพันบริษทัฯ ได้ในขอบเขตแห่งอ านาจหน้าที่ที่ระบุไวใ้นข้อ 1  เว้นแต่รายการที่
กรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้มีอ านาจลงนามอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์กับ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการที่มี
กรรมการอิสระเข้าร่วมประชมุดว้ยเท่านั้น  เพื่อการน้ีกรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอ านาจลง
นาม จะมอบอ านาจให้บุคคลใดกระท ากิจการเฉพาะอย่างแทนกไ็ด้ 

7. เมื่อกรรมการผูจ้ัดการไม่อยู ่หรอืไม่สามารถปฏบิัตหิน้าที่ได้  หากเป็นงานประจ าวันตามปกติ
โดยทัว่ไปให้รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้พิจารณาอนุมตัิแทนตามความจ าเป็นและเหมาะสม  แล้ว
รายงาน หรือเสนอกรรมการผูจ้ดัการโดยตรงในภายหลัง  นอกเหนือจากน้ัน ให้เสนอต่อประธาน
กรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ  หรือในกรณีที่ต าแหนง่กรรมการผู้จัดการว่างลง  และยังไมม่ีการ
แต่งตั้งกรรมการผูจ้ัดการคนใหม่  ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้แต่งตั้งผู้
รักษาการแทน  โดยอาจจะคัดเลือกจากกรรมการหรือผู้ถือหุ้น ทา่นใดท่านหนึ่งกไ็ด้  ซึ่งมคีุณสมบัติ 
และไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามขอ้บังคับของบริษัทฯ 

8. การอนุมัติรายการที่เกินวงเงินทีค่ณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนด  จะต้องเสนอต่อที่ประชมุ
คณะกรรมการบริษัทฯ  เพื่อพจิารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคบัของบริษัทฯ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด 

คณะกรรมการและผู้บรหิารของบริษัทฯ มีคุณสมบตัิครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัตบิรษิัทมหาชน
จ ากัด ปี พ.ศ. 2535  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เกี่ยวกับเรือ่งการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่  นอกจากนั้น ไม่
ปรากฏว่ามีประวัติการท าความผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา 

ทั้งนี้รายละเอียดประวตัิกรรมการและผู้บริหาร ตามเอกสารแนบ 1 
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โครงสร้างองค์กร บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 

คณะกรรมการบริษัท 

เลขานุการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ 

วิบูลย์ศักดิ์  อุดมวนชิ 

คณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาผลตอบแทน 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการผู้จัดการ 
ทนง  โชติสรยุทธ์ 

รองกรรมการผู้จัดการ 
วิบูลย์ศักดิ์  อุดมวนชิ 

แผนกตรวจสอบภายใน 
และนักลงทุนสัมพันธ ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
และผู้อ านวยการสายงาน 

ซีเอ็ดบุค๊เซน็เตอร ์
มณฑลี  โชติสรยุทธ์ 

บรรณาธิการบริหาร 
ฝ่ายผลิตหนงัสือ 
ต าราวิชาการ 

สริดา  สาระจันทร ์

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ด้านวิเคราะห์กลยุทธ ์
และปรับปรุงประสิทธิภาพทางธรุกิจ 

ชลวิทย์  เอ่ียมรักษาเกียรต ิ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
สายงานวารสาร 

 
นุชนารถ  กองวสิัยสุข 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
สายงานขายและจัดจ าหน่าย 

 
กาญจนา  เจริญวงษ ์

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ด้านงานสั่งซื้อ 
และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์

ศศรส  หงษ์ร่อน 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ซีเอ็ดบุ๊คเซน็เตอร ์

ด้านการตลาดและสนิค้า 
ศรีนวล  ก้อนศิลา 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร ์

ด้านงานบริหารและปฏิบัติการ 
พิศมัย  ชัยรัตน ์

บรรณาธิการบริหาร 
ฝ่ายผลิตหนงัสือทั่วไป 

 
กนิษฐ์  พรหมเสน 

ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายการเงิน 

 
สจิพัฒน์  พุ่มพึ่งพุทธ 

ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายวารสาร 

 
ไกรวุฒิ  โรจน์ประเสรฐิสุด 

ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายขายและจัดจ าหน่าย 

 
ดวงใจ  จนีานุรักษ ์

ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายที่ปรึกษาทางวิชาการ 
และธุรกิจต่างประเทศ 

มีโชค  ทองไสว 

ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายโลจิสติกส ์

 
อภิชิต  สวนอนันตภูม ิ

ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
และพัฒนาองค์กร 

วิโรจน์  ลักขณาอดิศร 

ผู้อ านวยการ 
ฝ่าย 

SE-ED Learning Center 
วิโรจน์  ลักขณาอดิศร 

ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายการจัดการสารสนเทศ 

เชิงกลยุทธ ์
เอกสิทธิ์  วิวัฒนาประสทิธิ ์

ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบัญช ี

 
อารี  แซ่อ้ึง 
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8.3  เลขานุการบริษัท 

เลขานุการบริษทัฯ / เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 5/2550 
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ได้มีมติแตง่ตั้ง นายวิบูลยศ์กัด์ิ อุดมวนิช กรรมการ เป็นเลขานุการบริษัทฯ ซึ่ง
เป็นผู้ที่มีคุณวฒุิและประสบการณ์ที่เหมาะสม เป็นผู้รับผิดชอบ และท าหน้าที่เลขานุการบริษัทฯ โดยมหีน้าทีใ่นการ
ดูแลให้บรษิัทฯ มีการปฏบิัติตามกฎหมาย และข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษทัฯ และให้เป็นไปตามหลักการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อให้การบรหิารงานเป็นไปอย่างมปีระสิทธิผลยิ่งขึ้น 

ขอบเขตหน้าทีข่องเลขานุการบริษัทฯ / เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ 

1.  ให้ค าแนะน าเบื้องต้นแก่กรรมการเก่ียวกับข้อกฎหมาย ระเบียบขอ้บังคับและข้อมูลต่างๆ ของบรษิัท 
และติดตามให้มีการปฏบิัติตามอย่างถูกต้องและสม่ าเสมอ รวมถงึรายงานการเปล่ียนแปลงที่มี
นัยส าคัญแก่กรรมการ 

2.  จัดการประชมุผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทฯ 

3.  บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุน้ และการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามใหม้ีการ
ปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชมุคณะกรรมการบริษทัฯ 

4.  ดูแลใหม้ีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพยแ์หง่
ประเทศไทยคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ และหนว่ยงานก ากับดแูลอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

5.  ส่ือสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หนว่ยงานก ากับดแูล รวมถึงการใหข้้อมูลสารสนเทศทั่วไปแก่ผู้สนใจ 
และผู้มีส่วนได้เสีย 

6.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี เลขานุการบริษัทฯ ได้ผ่านการ
อบรมหลักสูตร Corporate Secretary Development Program รุ่นที่ 17 จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
(Thai Listed Companies Association) โดยการสนับสนุนของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และชมรม
เลขานุการบริษัทไทย 

8.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พจิารณา
ผลตอบแทนส าหรบักรรมการ และผู้บริหาร โดยพิจารณาถงึความเหมาะสมและความรับผิดชอบของกรรมการ 
ผูบ้ริหาร สภาพ แวดล้อม สภาวะเศรษฐกิจ และสอดคล้องเปรียบเทียบได้กับบริษัทในธุรกจิอุตสาหกรรมเดียวกัน  
นอกจากนี้คณะ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้น าเสนอนโยบายการก าหนดค่าตอบแทน และ
หลักเกณฑ์การให้ค่าตอบ แทนส าหรับกรรมการแต่ละต าแหน่ง เพื่อให้ทีป่ระชมุใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาและ
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อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจ าทุกปี  อน่ึง ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ได้รับ
การอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแล้ว 

(ก)  ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ  ที่ประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 
เมษายน 2556 มีมติอนมุัติค่าตอบแทนกรรมการ แยกเป็นรายละเอียดดังนี้ 

ค่าตอบแทนรายเดือน ประกอบด้วย 

 ประธานกรรมการ เดือนละ 25,000 บาท 

 กรรมการอิสระ และกรรมการ เดือนละ 15,000 บาท 

ค่าเบี้ยประชมุ เฉพาะกรรมการที่มาประชุม  อน่ึง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการ
ชุดย่อย  คณะกรรมการชุดย่อยอาจมมีติ แสดงความประสงค์ไมข่อรับเบี้ยประชุมส าหรับครั้งนั้นๆ ได้ โดยขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจ และมตขิองกรรมการชุดย่อย 

 เบี้ยประชมุประธานกรรมการบรษิัทฯ ครั้งละ 20,000 บาท/คน 

 เบี้ยประชมุกรรมการบรษิัทฯ ครัง้ละ 10,000 บาท/คน 

 เบี้ยประชมุคณะกรรมการชุดย่อย 

- ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ครั้งละ 10,000 บาท/คน 

- คณะกรรมการชุดย่อย ครั้งละ 7,000 บาท/คน 

ที่ประชมุใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 มมีติอนุมตัิค่าบ าเหนจ็กรรมการส าหรบัปี พ.ศ. 2556 ในวงเงิน
รวมทัง้สิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยมอบให้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน พิจารณาจัดสรรตาม
ความเหมาะสม และแจ้งให้ผูถ้ือหุ้นรับทราบการจัดสรรในการประชุมผูถ้ือหุ้นปีถัดไป  โดยที่ประชุมคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทนครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ได้มีมตจิัดสรรบ าเหน็จ
กรรมการส าหรับปี พ.ศ. 2556 จ านวนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 2,194,030 บาท ซึ่งน้อยกว่าวงเงินที่ได้รบัการอนุมัตจิากที่
ประชุมผูถ้ือหุ้น และน้อยกว่าค่าบ าเหน็จกรรมการส าหรับปี 2555 ร้อยละ 40 
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ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ในต าแหนง่กรรมการประจ าปี พ.ศ. 2556 รวมจ านวน 10 ท่าน มีรายละเอียดดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

(หน่วย : บาท) 

รายชื่อคณะกรรมการ ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งและ 
เบ้ียประชมุปี พ.ศ. 2556 

ค่าบ าเหน็จ 
(จ่ายจรงิ) 

ปี พ.ศ. 2556 
รวม 

คณะ 
กรรมการ
บริษัท 

คณะ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะ 
กรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

เงินประจ า
ต าแหน่ง 

1. นายสมบูรณ์  ชินสวนานนท ์ ประธานกรรมการ 
และกรรมการอิสระ 

100,000 - 10,000 260,000 445,440 815,440 

2. นายสาโรช  ล้ าเลิศประเสริฐกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ, 
รองประธานกรรมการ 
และกรรมการอิสระ 

50,000 50,000 - 160,000 336,960 596,960 

3. นายประวิทย ์ ตันติวศนิชัย กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ 

40,000 28,000 - 160,000 314,880 542,880 

4. นายคเชนทร ์ เบญจกุล กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ 

50,000 35,000 - 160,000 314,880 559,880 

5. นายวรสิทธิ์  โภคาชัยพัฒน ์ กรรมการอิสระ 30,000 - 7,000 160,000 269,760 466,760 

6. นายไพรัช  สิฏฐกุล กรรมการ 50,000 - - 160,000 269,760 479,760 

7. นายวัฒนา  เชียงกูล กรรมการ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

50,000 - 7,000 160,000 269,760 486,760 

8. รศ.ยืน  ภู่วรวรรณ กรรมการ 50,000 - - 160,000 269,760 479,760 
9. นายทนง  โชตสิรยุทธ ์ กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ, 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
50,000 - - 160,000 269,760 479,760 

10. นายวิบูลย์ศักดิ ์ อุดมวนชิ กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการ, 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
และเลขานุการบริษัทฯ 

50,000 - - 160,000 269,760 479,760 

รวม 520,000 113,000 24,000 1,700,000 3,030,720 5,387,720 
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ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ของกรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2555 และ 2556 รวมจ านวน 5 ทา่น  
มีรายละเอียดดังนี ้

หมายเหตุ : (1) ในการประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันพุธท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2555  คณะกรรมการรับทราบกรรมการที่ออกตาม
วาระ คือ นายพงษ์ศักดิ์  ศวิะภัทรก าพล  โดยมีผลตั้งแต่วันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555 ในวันที่ 26 เมษายน 2555 

 (2) ในการประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันพุธท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2556  คณะกรรมการรับทราบการลาออกของ 
นายยงศักดิ์ เอกปรัชญาสกุล  และมีมติแต่งตั้ง นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง  แทน  โดยมีผลตั้งแตว่ันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 และมีวาระ
เท่ากับวาระคงเหลือของกรรมการที่ลาออก 

  และรับทราบการลาออกของ นายสวุฒัน์ ด ารงชัยธรรม  และมีมติแต่งตั้ง นายระฟ้า ด ารงชัยธรรม  แทน  โดยมีผลตั้งแต่วนัที่ 21 
กุมภาพันธ์ 2556 และมีวาระเท่ากับวาระคงเหลือของกรรมการที่ลาออก 

 (3) คณะกรรมการรับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการของ นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง  และ นายระฟ้า ด ารงชัยธรรม  โดยมีผล
ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2556 

สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี พ.ศ. 2556, ปี พ.ศ. 2555 และ ปี พ.ศ. 2554 

ค่าตอบแทน 
ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

จ านวน 
ราย 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน 
ราย 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน 
ราย 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ค่าบ าเหน็จ (จ่ายจริง) 13 3,656,711 13 4,000,000 14(3) 4,000,000 
ค่าตอบแทนกรรมการ 14(5), (6) 2,682,483.88 13(4) 2,344,000 13 2,274,000 

รวม  6,339,194.88  6,344,000  6,274,000 
ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อคนต่อปี  452,799.63  488,000  482,615 
วงเงนิค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ได้รับอนุมัติจากผูถ้ือหุ้น 
กลุ่มธุรกิจบริการ(1) 

 N/A  9,369,396  N/A 

ค่าตอบแทนเฉลีย่ในอุตสาหกรรม
สื่อและสิง่พิมพ ์ต่อคนต่อปี(2) 

 N/A  479,013  523,426 

(หน่วย : บาท) 

รายชื่อคณะกรรมการ ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งและ 
เบ้ียประชมุปี พ.ศ. 2556 

ค่าบ าเหน็จ 
(จ่ายจรงิ) 

ปี พ.ศ. 2556 
รวม 

คณะ 
กรรมการ
บริษัท 

คณะ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะ 
กรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

เงินประจ า
ต าแหน่ง 

1. นายยงศักดิ์  เอกปรัชญาสกุล(2) กรรมการ 10.000 - - 17,500 269,760 297,260 
2. นายสุวัฒน์  ด ารงชัยธรรม(2) กรรมการ 10.000 - - 17,500 269,760 297,260 
3. นางจิราภรณ์  รุ่งศรีทอง(3) กรรมการ 30,000 - - 105,241.94 - 135,241.94 
4. นายระฟ้า  ด ารงชัยธรรม(3) กรรมการ 30,000 - - 105,241.94 - 135,241.94 
5. นายพงษ์ศักดิ ์ ศิวะภัทรก าพล(1) กรรมการ, รองกรรมการ

ผู้จัดการ และกรรมการผู้มี
อ านาจลงนาม 

- - - - 86,471 86,471 

รวม 80,000 - - 245,483.88 625,991 951,474.88 
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หมายเหตุ : (1) ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บรหิาร ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ส ารวจโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

 (2) ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บรหิาร ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกัน ส ารวจโดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 (3) ในการประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันพุธท่ี 10 พฤศจกิายน 2553  คณะกรรมการรับทราบการ
ลาออกของ นายสุเมธ ด ารงชัยธรรม  และมีมติแต่งตั้ง นายสวุัฒน์ ด ารงชัยธรรม  แทน 

 (4) ในการประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันพุธท่ี 22 กุมภาพันธ ์2555  คณะกรรมการรับทราบ
กรรมการที่ออกตามวาระ คอื นายพงษ์ศักดิ์  ศิวะภัทรก าพล  โดยมีผลตั้งแต่วันประชุมใหญ่สามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 
2555 ในวันที่ 26 เมษายน 2555 

 (5) ในการประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันพุธท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2556  คณะกรรมการรับทราบการ
ลาออกของ นายยงศักดิ์ เอกปรัชญาสกุล  และมีมติแต่งตั้ง นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง  แทน  โดยมีผลตั้งแต่วนัที่ 21 
กุมภาพันธ์ 2556 และมีวาระเท่ากับวาระคงเหลือของกรรมการที่ลาออก 

  และรับทราบการลาออกของ นายสวุฒัน์ ด ารงชัยธรรม  และมีมติแต่งตั้ง นายระฟ้า ด ารงชัยธรรม  แทน  โดยมีผล
ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 และมีวาระเท่ากับวาระคงเหลือของกรรมการที่ลาออก 

 (6) คณะกรรมการรับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการของ นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง  และ นายระฟ้า ด ารงชัย
ธรรม  โดยมีผลตั้งแตว่ันที่ 17 ตุลาคม 2556 

(ข)  ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทนจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ  
เพื่อน าไปใชใ้นการพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ  ตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนด ซึ่งผลการ
ประเมินกรรมการผูจ้ัดการ  คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน จะเสนอให้คณะกรรมการได้พิจารณา
รับทราบและเห็นชอบอีกครั้งหนึง่ 

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง  คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทนจะก าหนดหลักเกณฑ์ และ
โครงสร้างค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ซึ่งพิจารณาเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบรษิัทฯ ก าหนด    
ทั้งยังสอดคล้องกับผลการด าเนนิงานของบริษทัฯ  และผลการบริหารงานของผู้บริหารแต่ละท่าน  โดยกรรมการ
ผู้จัดการจะเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมในการก าหนดค่าตอบแทนรายบุคคล  และการปรับอัตราเงินเดือน
ประจ าปีของผู้บริหารระดับสูง  พร้อมทั้งรายงานค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ  เพื่อรบัทราบอีกครั้ง 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัที่เปน็ผู้บริหาร และผูบ้ริหารของบรษิัทฯ จ านวน 4 รายแรกต่อจากกรรมการ
ผู้จัดการ และผู้บรหิารทุกรายที่อยู่ในล าดับขั้นเดียวกับผู้บรหิารรายที่ 4 รวมจ านวน 5 ท่าน  (โดยไม่รวมผู้อ านวย 
การฝ่ายการเงิน และผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี) แสดงในตารางต่อไปนี้ 

รายการ 
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินประจ าปี พ.ศ. 2556 

จ านวนราย จ านวนเงิน (บาท) 
เงินเดือน 5 15,580,164.00 
โบนัส 5 2,836,888.20 
ค่าตอบแทนอืน่ :   
- เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 5 779,004.00 
- อื่นๆ 5 454,200.00 

รวม 19,650,256.20 
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(2) ค่าตอบแทนอ่ืน 

-ไม่ม-ี 

8.5  บุคลากร 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจ านวนบุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม ดังนี ้
(หน่วย : คน) 

รายการ 2556 2555 2554 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น(1)    
   พนักงานประจ าส านักงานใหญ ่ 988 1,036 1,000 
   พนักงานประจ าสาขา 1,538 1,388 1,653 
บจ. เพลินพัฒน์ (บริษัทย่อย)    
   ครู 212 192 204 
   บุคลากรอื่น 94 105 97 
บจ. เบสแล็บ(2) (บริษัทย่อย) 
   พนักงานประจ า 8 - - 

รวมทั้งส้ิน 2,840 2,721 2,954 

หมายเหตุ : (1) ไม่รวมแรงงานจัดจ้างภายนอก Outsource Worker 
 (2) บริษัท เบสแล็บ จ ากัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 

โดยบริษทัฯ ให้ผลตอบแทนทั้ง เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน (ตามงบการเงินรวม) ใน
ปี พ.ศ. 2556 2555 และ 2554 เป็นจ านวนเงินทัง้สิ้น 743.22 ล้านบาท 732.23 ล้านบาท และ 665.65 ล้านบาท 
ตามล าดับ 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายอตัราค่าตอบแทนพนักงาน โดยค านึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงค่าตอบแทนพนักงานจะต้องเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกจิ และการ
เติบโตของบรษิัทฯ 

นอกเหนือจากการที่บรษิัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานในรูป เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพแล้ว บริษัทฯ ยงัมีสวัสดิการอื่นๆ ให้กับพนักงานทุกคน เช่น ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ
ประจ าป ีค่าที่พัก ค่าเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจงัหวัด ประกันชวีิต เครื่องแบบพนักงานสาขา บริการรถรับ-ส่ง
พนักงาน เงินชว่ยเหลือให้กับพนักงานที่ประสบภัยพบิัติ เงินช่วยเหลือค่าครองชพีและเงินช่วยเหลืออ่ืนๆ รวมถงึ
การให้รางวัลส าหรับพนักงานทีม่ีความตั้งใจในการท างานจนมีอายุงานครบ 10 20 และ 30 ปี เพื่อเป็นการจูงใจให้
พนักงานของบรษิัทฯ มขีวัญและก าลังใจในการสร้างความเจรญิเติบโตให้กบับริษทัฯ ในระยะยาว 

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

บริษัทฯ มีนโยบายในการเพิ่มศกัยภาพ และประสิทธิผลของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความสามารถ
ในการแขง่ขัน และรับมือกับวิทยาการใหม่ๆ ทีพ่ัฒนาเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ควบคู่กับการท าให้พนักงานมี
ความสุขนั้น ซึ่งเป็นภารกิจส าคญัอีกภารกิจหนึ่งตามภารกจิ (Mission) ของบริษัทฯ เพราะบรษิทัฯ เชื่อว่าหาก
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พนักงานมีความสุข พนักงานก็จะมีประสิทธภิาพ มคีวามคิดสร้างสรรค์ มีความพร้อมทุ่มเทท างาน ซึ่งจะส่งผลท า
ให้บรษิัทฯ สามารถเติบโตได้อยา่งยั่งยืน 

แนวทางในการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องบริษทัฯ มีสาระส าคัญดังนี้ 

 การปรับปรุงประสิทธิผลของทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเน่ือง   บริษัทฯ ได้ติดตามประสิทธผิล
ของทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources’ Productivity) ผ่านตัวชีว้ัด (Key Performance Indicator 
: KPI) เพื่อท าใหม้ั่นใจว่าประสิทธิผลด้านทรัพยากรมนุษย์ดีอยา่งต่อเนื่อง ในการปรับปรุงประสิทธิผล
นั้น บริษัทฯ เน้นการจัดโครงสรา้งการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ การวางแผนงานที่
เหมาะสม การปรับปรุงระบบและกระบวนการจัดการทีม่ีประสิทธิภาพและมีการสูญเปล่าให้น้อยที่สุด 

การจัดสรรอุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานให้สูงขึ้น และการจัดหลักสูตร
ในการฝึกอบรม หรือพฒันาทักษะในการปฏิบตัิงานของพนักงาน 

ส่ิงหนึ่งที่บรษิัทฯ ยึดมั่นเสมอก็คอื บริษัทฯ ไมม่ีนโยบายในการปรับลด หรือปลดพนักงานออกจาก
งานตามปญัหาภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ เพื่อใหบุ้คลากรของบรษิัทฯ มีความมั่นใจ และพร้อมทุม่เทใน
การท างานระยะยาวที่ส่วนใหญ่เป็นลักษณะงานบุกเบิก 

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้จัดสรรรางวัล และโบนัสส าหรับพนักงานในแต่ละปี เพื่อจูงใจให้พนักงาน
เร่งสร้างผลการปฏิบัติงานที่ด ี

 การมุ่งเน้นพัฒนาทักษะด้านการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง โดยผ่านโครงการ A3  ในปจัจบุัน 
บริษัทฯ มุ่งเน้นการพฒันาความสามารถในการหาประเด็นที่ควรปรับปรุง การคิดวิเคราะห์ การหา
ข้อมูล และการแกไ้ขปญัหา เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของพนกังานรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
โดยใช้ฐานความรู้ในการตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผลตลอดทัง้องค์กร ส่งผลท าให้ระบบงานต่างๆ สามารถ
กระจายอ านาจได้ โดยไมต่้องรอให้ผู้บรหิารตัดสินใจ ท าให้การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นไป
อย่างรวดเร็ว และเหมาะสมยิ่งขึน้ 

ในโครงการ A3 นี้ พนักงานแต่ละหน่วยงาน จะส่งแนวความคิดการปรับปรุงงาน และรายละเอียด
ต่างๆ ลงบนกระดาษขนาด A3 เพียงแผ่นเดียว เพื่อน าเสนอใหผู้้บริหารพจิารณาโครงการ เมื่อได้รับ
อนุมัติแล้ว กจ็ะด าเนินการปรับปรุง และรายงานความคืบหน้าของงานจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

 การเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้พัฒนาศักยภาพในการท างาน และภาวะผู้น า (Leadership) 
ผ่านระบบ Project Leader   บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมศักยภาพ และการท างานเชิงรุกของ
พนักงาน โดยที่ไมต่้องยึดติดกับผังการบังคับบัญชา โดยเปิดโอกาสให้พนักงานที่มแีนวคิดในการ
ปรับปรุงประสิทธภิาพการท างานขององค์กรได้ใช้ความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหา ผ่านระบบ 
Project Leader โดยจะได้รบัมอบหมายให้เป็นหวัหน้าโครงการ (Project Leader) ร่วมกับพนักงาน
จากหนว่ยงานเดียวกัน หรือต่างหน่วยงาน เพื่อรวมทีมกันเป็น “ทีมข้ามสายงาน (Cross Functional 
Team)” โดยอาจจะมีผูบ้ริหารระดับสูงท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา 

ระบบ Project Leader มีส่วนส าคัญที่ท าใหบ้ริษัทฯ มีการขับเคล่ือนอย่างรวดเร็ว โดยไมต่้องอาศยั
ระบบการบังคับบัญชาที่ซับซ้อน เน่ืองจากเป็นระบบที่เอ้ือให้พนกังานที่มีศักยภาพไดม้ีโอกาสในการ
สร้างผลงาน และได้มโีอกาสท างานร่วมกับผูบ้ริหารระดับสูง เป็นการฝึกใหพ้นักงานทีม่ีศักยภาพได้มี
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ภาวะผู้น า ได้เรียนรู้แนวคิดจากผู้บริหารระดับสูงผ่านการท างานร่วมกันเป็นทมี เข้าใจเหตุผลเชงิ
นโยบาย และข้อจ ากัดในการท างานต่างๆ ในอีกมมุหนึ่ง 

 การสร้างความผูกพัน และความเป็นกันเองระหวา่งพนักงาน และผู้บริหาร  วฒันธรรมการ
ท างานของบริษัทฯ มุง่เน้นการสร้างความเป็นกันเองระหว่างพนกังานกับผู้บริหาร และไมม่ีระบบ
เลือกปฏิบัติภายในองค์กร เพราะพนักงานทุกคนถือว่าเป็นสมาชกิในครอบครัวเดียวกัน ซึ่งมคีุณค่า
กับองค์กร  ดังนั้น ทุกกจิกรรมและทุกความรว่มมือระหว่างผู้บรหิาร และพนักงาน จึงอยู่ในบรรยากาศ
การท างานแบบพี่แบบน้อง มีความสนุกและท้าทายในการท างาน 

ดังนั้น วัฒนธรรมดังกล่าวจึงเอื้อต่อการด าเนินงานที่ตอบสนองตอ่นโยบายบริษัทฯ ที่เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพรวดเรว็ เกิดผลสัมฤทธิต์ามที่คาดหวัง ตลอดจนปญัหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นก็จะได้รับ
การรายงาน และแกไ้ขได้ทันต่อสถานการณ์ 

ส าหรับพนักงานที่ปฏบิัตหิน้าทีป่ระจ า ณ ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ซึ่งกระจายอยู่ทั่วภมูิภาคในประเทศ
ไทย บริษัทฯ ได้ด าเนินการฝึกอบรมที่ส านักงานใหญ่อย่างสม่ าเสมอ รวมทัง้ผู้บรหิารเข้าตรวจเยีย่ม
สาขาเป็นประจ าเพื่อให้ค าปรึกษา และการปรับปรุงต่อเนื่อง  นอกจากนี้ ปัจจุบันบรษิัทฯ ยังไดต้ดิตั้ง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการส่ือสารระหว่างพนักงานที่ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ 
กับส านักงานใหญ่ได้อย่างสะดวก มากขึ้น ดังนี ้

o บริษัทฯ ใช้ระบบโทรศัพท์ ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) ซึ่งใช้สัญญาณ
อินเตอร์เน็ตระหว่างส านักงานใหญ่ กับร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ทกุสาขา และคลังสินค้า โดย
สามารถโทรศัพทต์ิดต่อส่ือสาร อีเมลล์ และรับส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และสามารถแก้ไขปัญหา
ได้อย่างทันเวลา 

o การติดตั้งจอ LCD TV ที่สาขาร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ท าให้ส านักงานใหญ่สามารถส่ง
ภาพ และเสียงในรูปแบบของวิดีโอให้กับพนักงานรับทราบถึงข่าวสาร การประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ และการบริการพิเศษในช่วงเวลาต่างๆ ตลอดจนการอบรมพนักงานผ่านจอ LCD TV 
ได้ทุกช่วงเวลา 

 การมุ่งเน้นการสร้างวฒันธรรมจิตบริการ (Service Mind) จติคุณธรรม (Merit Mind) จิตอาสา 
(Volunteer Mind) และวัฒนธรรม “ไม่เสียหน้า” ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร ผ่านพนักงานทุก
ระดับ   บริษัทฯ ได้เน้นย้ ากับพนักงานเสมอว่า บริษทัฯ ไม่มีนโยบายทีจ่ะสนับสนุนการท าธุรกจิที่ขัด
ต่อกฎหมาย และหลักศีลธรรม จริยธรรมอันดีงามของสังคม ดังนั้น จิตคุณธรรม (Merit Mind) จึง
กลายเป็นบรรทัดฐานของการท างานอย่างทัว่ทั้งองค์กรครอบคลุมทั้งระดับพนักงาน และระดับบริหาร 
ดังนั้นหากมโีครงการใหม่ๆ ด้านการตลาด หรือการเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อน ามาจ าหน่าย จะต้อง
สอดคล้องกับบรรทัดฐาน และเจตนารมณ์ที่ดีงามของบริษัทฯ ส าหรับมาตรการทีช่่วยส่งเสริมจิต
คุณธรรมนั้น บริษทัฯ ได้รับการสนับสนุนจากวัดปัญญานันทาราม ในการจัดส่งพนักงานไปฝึกสมาธิ 
เจริญสติ ปลูกฝังคุณธรรม อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกที่ดีในการท างาน และพนักงาน
สามารถน ามาประยุกตใ์ชใ้นการด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข 

นอกจากนี ้บริษัทฯ มีการจัดฝึกอบรม และสัมมนาในหลักสูตร “การบริการตอบสนองที่เป็นเลิศ” 
(Excellent Reactive Service: ERS) ให้กับพนักงาน เพื่อปลูกฝังให้พนักงานมีจติบริการ (Service 
Mind) มีความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผท่ี่จะช่วยเหลือต่อลูกค้า และเพื่อนพนักงานรอบข้างอย่างเป็นมติร โดย
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การพัฒนาจติอาสา (Volunteer Mind) นั้น บริษัทฯ ได้ด าเนินผ่านกิจกรรมการบรจิาคหนงัสือ
โครงการเงินทอนเพื่อน้อง โดยเปิดโอกาสให้พนักงานอาสาที่จะเดินทางไปบรจิาคหนังสือ และจดั
หนังสือให้กบัห้องสมุดในโรงเรียนที่ขาดแคลน สามารถเสนอรายชื่อโรงเรียนที่อยู่ในภูมิล าเนาของ
พนักงานได้ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้พนักงานมจีิตส านึกรักบ้านเกดิ  จากกิจกรรมดังกล่าวนี้ นอกจาก
จะพัฒนาจิตอาสา (Volunteer Mind) ให้กับพนักงานแล้ว ยงัเปน็การส่งเสริมความรู้รักสามัคคใีห้เกิด
ขึ้นกับพนักงานภายในองคก์ร และท าให้พนักงานรู้สึกภาคภูมใิจในตนเอง และเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้
เด็กๆ ในโรงเรียนทีข่าดแคลนได้มีโอกาสทีจ่ะเก่งขึ้น ตามเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ของบริษัทที่ “มุ่งมั่นที่
จะท าให้คนไทยเก่งขึ้น” 
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9.  การก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทฯ ใหค้วามส าคัญ  และจัดใหม้ีกระบวนการก ากับดแูลกิจการที่ดีมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง  บริษัทฯ 
ได้ปลูกฝังจิตส านึกเรื่อง จริยธรรมธุรกจิในการปฏบิัติต่อลูกค้า  คูค่้า  คู่แขง่ขัน  สังคม  และเพื่อนพนักงานกันเอง 
อย่างมีคุณธรรม  การมีความโปร่งใส  การเป็นตัวอย่างที่ดี  ความรับผิดชอบต่อสังคม  ความซื่อสัตย์  ความเท่า
เทียมกัน  สิทธิพึงมีพึงได้  สิทธขิองพนักงาน  กรรมการ  ผู้ถือหุน้  คู่ค้า  จนกลายเป็นวฒันธรรมขององค์กรที่
แข็งแกร่ง  ซึ่งถือปฏิบัตมิาตัง้แตเ่ริ่มก่อตั้งบรษิัทฯ เมื่อ 39 ปีก่อนว่า  “ซีเอ็ด จะด าเนินธุรกิจที่เอือ้อ านวยต่อ
การศึกษาหาความรู้  ในสาขาทีจ่ าเป็นต่อการพฒันาประเทศ จะด าเนินธุรกิจทีจ่ะท าให้  “คนไทยเก่งขึ้น” โดย
พัฒนาขึ้นเป็นธุรกิจที่ยั่งยืน  มีการเติบโตต่อเนื่องที่สูงกว่าค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรม  เป็นบริษัทตัวอย่างที่ดี  
สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์  และเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง  พนักงานมีความสุข  และสามารถให้
ผลตอบแทนการลงทุนที่น่าพึงพอใจในระยะยาว” 

ดังนั้น  วัฒนธรรมองค์กรนี้ จึงเป็นจุดแข็งของบริษัทฯ ทีจ่ะชว่ยพัฒนาการก ากับดูแลกจิการที่ดี  ให้ประสบ
ความส าเร็จไดง้่ายขึ้น  เร็วขึ้น  และเป็นรูปธรรม  และเมื่อตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได้น าหลักการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ ซึ่งต่อมาได้เปล่ียนเป็น 5 หมวด มาเผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิส าหรับบริษทัจด
ทะเบียนนั้น  บริษทัฯ จึงสามารถปรับใช้เพื่อสร้างความสัมพันธก์ับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้โดยไม่ยากนัก 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ่งเป็นกลไกที่ส าคัญของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ในการก ากับดูแลการด าเนินงานและการบริหารงานของบริษัทฯ ให้ได้มาตรฐาน  และเป็นไปในแนวทางที่
ถูกต้อง  โดยมีการปรบัปรุงนโยบายเกี่ยวกบัการก ากับดูแลกิจการและคู่มือจรยิธรรมธุรกจิ  ใหม้คีวามเหมาะสมกบั
สถานการณ์  และทันสมัย  รวมถึงมหีน้าที่ดูแลทบทวนนโยบายการก ากับดูแลที่ดีและรายงานการปฏิบัติตาม
นโยบายบรรษัทภิบาลให้คณะกรรมการรับทราบเป็นประจ า 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายในการไปด ารงต าแหนง่ที่บริษทัอื่น  และจ านวนบริษทั  ที่จะ
ด ารงต าแหน่งของกรรมการ  กรรมการผู้จัดการ  และผู้บริหารระดับสูงของบริษทัฯ อย่างชัดเจน  เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพของการปฏิบตัิหนา้ที่ในฐานะของกรรมการ  กรรมการผู้จัดการ และผู้บรหิารระดับสูง ในการอุทิศและ
ทุ่มเทเวลาให้กับการปฏิบัตหิน้าที่  โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ไม่มีกรรมการบริษัทฯ ท่านใดเข้าไป
ด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์เกินกว่า 3 บริษัท และหากนับรวมบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษทั
จดทะเบียน กไ็มม่ีกรรมการบรษิทัฯ ท่านใดเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการเกินกว่า 5 บริษัท 

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บรหิารระดับสูง  ตระหนักถึงความส าคัญของการพฒันาความรู้  และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัตหิน้าที่  โดยกรรมการบริษทัฯ ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  นอกจากนี ้ทุกครั้งทีม่ีการเปล่ียนแปลงกรรมการใหม่  
คณะกรรมการได้จัดใหม้ีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม ่ ซึ่งรวมถึงข้อมูล
แนะน าลักษณะธุรกิจ และแนวทางการด าเนินธุรกิจ  มอบให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดใหม้ีการจัดท าแผนการพฒันาและสืบทอดงาน  ของกรรมการผู้จัดการ  
และผู้บริหารระดับสูง  เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง  กรณีที่กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงไม่
สามารถปฏิบัตหิน้าที่ได ้

และในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดก้ าหนดให้จัดท ารายงานความรบัผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นและตัง้ใจของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใน
การร่วมเป็นส่วนหนึง่ของการด าเนินธุรกิจเพื่อสังคม 
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จากการที่บรษิัทฯ ให้ความส าคญัต่อการพัฒนาการก ากบัดูแลกจิการที่ดีมาโดยตลอด ซึ่งความมุ่งมั่นในการ
ด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสดังกล่าวได้ส่งผลสะท้อนในปี พ.ศ. 2556 ดังนี ้

 ได้รับรางวัลเกียรตยิศแห่งความส าเร็จ (SET Award of Honor) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล จาก
งาน SET Awards 2013  เป็นครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นรางวัลทีย่กย่องเชดิชูเกียรติคุณจากการได้รับรางวลัดี
เยี่ยมในด้านการรายงานบรรษัทภิบาล ติดต่อกัน เป็นปีที่ 5 จากการจัดประกวดโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร  ซึ่งบริษทัฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนนอก SET100 
รายเดียวที่ได้รับรางวัลนี ้

 ได้รับการประกาศผลรายงานประเมินการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ประจ าปี พ.ศ. 2556, 2555, 2554, 2553, 2552 และ 2551 (Corporate Governance Report of Thai 
Listed Companies 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 and 2008) ว่าอยูใ่นระดับ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาว
ติดต่อกัน 6 ปีซ้อน  ซึ่งประเมินโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD), ตลาด
หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์
(ก.ล.ต.)  โดยซีเอ็ดเป็นบริษัทเดียว ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ (Service) หมวดธุรกิจสื่อและส่ิงพิมพ์ 
ที่ได้รับการประเมินในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกัน 6 ปีซ้อน 

 ได้รับการประเมินจาก ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
ร่วมกับสมาคมบรษิัทจดทะเบียน และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  ในเรื่องการจัดการประชมุใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ประจ าปี พ.ศ. 2556 อยู่ในระดับ “5 TIA” ด้วยคะแนนเตม็ 100 คะแนน 
ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 (2552 - 2556)  ซึ่งมีบริษทัจดทะเบียนเข้ารว่มการประเมินในปี 2556 นีท้ั้งส้ิน 
475 บริษัท 

จากผลคะแนนดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหารและพนักงาน
ทุกคน  ที่ได้ให้ความส าคัญกบัการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส  เป็นธรรมต่อผูม้ีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  และตรวจสอบได ้

9.1  นโยบายการก ากับดูแลกิจการ   คณะกรรมการบริษทัฯ ตระหนักถึงความส าคญัของการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี  เพื่อเพิม่ความโปร่งใส  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกจิการ  และเพิ่มความเชื่อมั่นใหแ้ก่
ผู้ถือหุ้น  ผู้ลงทุน  และผู้เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย  จึงไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ  ด าเนินการจัดท านโยบาย
การก ากับดูแลกิจการ  เป็นลายลักษณ์อักษร  ตลอดจนปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลกิจการ  และคู่มือจรยิธรรม
ธุรกิจ  ใหม้ีความทันสมยั  เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม  การด าเนินธุรกิจ  และเป็นสากลมากขึ้น  โดยก าหนดใหม้ี
การทบทวนนโยบายการก ากับดแูลกิจการปีละ 1 ครั้ง 

และในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ไดท้บทวนหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดี ซึ่งเป็นฉบับแก้ไขที่ 11 นับจากปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา  โดยได้แก้ไขเพิ่มเติมในข้อก าหนดต่างๆ 
เพื่อให้สอดคล้องกับเอกสาร “หลักเกณฑ์การส ารวจ โครงการส ารวจการก ากับดแูลกิจการบริษทัจดทะเบยีนไทย 
(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies)” ส าหรับการประเมินในปี 2557 ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (Thai Institute of Directors : IOD) 
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คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกจิการ  ไว้ดังต่อไปน้ี 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ  ผู้บริหาร  และพนักงานทุกคน  มุ่งมั่นทีจ่ะน าหลักการก ากับดแูลกิจการที่ดี  
มาใช้ในการด าเนินกิจการ และจดัโครงสร้างการบริหาร เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงที่ดีระหว่าง  
คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุน้ และผู้มีส่วนได้เสีย 

2. ผู้ถือหุ้นจะได้รับการปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกันและมีสิทธิในการเขา้ถึงข้อมูลสารสนเทศ  และมชี่องทาง
ในการส่ือสารกับบริษัทฯ ได้อย่างชัดเจน 

3. คณะกรรมการบริษัทฯ  จะจัดใหม้ีการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ถอืหุ้นส่วนน้อยในการเสนอเพิ่มวาระ
การประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ือหุ้น  รวมถงึการก าหนดแนวปฏิบตัิที่ชัดเจน 

4. คณะกรรมการบริษัทฯ  จะจัดใหม้ีการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งในเรื่องการเงิน และเร่ืองที่มใิช่เรื่อง
การเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได ้ทันเวลา โปร่งใส  เพื่อให้ผู้ถือหุน้ นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของ
บริษัทฯ  ได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอและเท่าเทียมกัน 

5. คณะกรรมการบริษัทฯ  จะจัดใหม้ีหน่วยงานที่สามารถส่ือสารกับผู้ถือหุ้น  นักลงทุน  หน่วยงาน 
ก ากับดูแล รวมถึงการให้ข้อมูลสารสนเทศทั่วไปแก่ผู้สนใจและผูม้ีส่วนได้เสีย 

6. คณะกรรมการบริษัทฯ  จะส่งเสริมให้มีกระบวนการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างบริษทัฯ กับผู้มี
ส่วนได้เสีย  พร้อมทั้งก าหนดช่องทางการส่ือสารระหว่างกัน 

7. คณะกรรมการบริษัทฯ  อาจแตง่ตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่น  เพือ่พิจารณากล่ันกรองงานเฉพาะเรื่อง
ตามความเหมาะสม 

8. คณะกรรมการบริษัทฯ  มบีทบาทในการก าหนดวิสัยทัศนแ์ละภารกิจ  กลยุทธ์  เป้าหมายทางการเงิน  
ความเส่ียง  แผนงาน  รวมทั้งควบคุมดแูลใหฝ้่ายจัดการด าเนินงานตามนโยบาย และแผนงานตามที่
ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

9. คณะกรรมการบริษัทฯ  มบีทบาทส าคัญในการส่งเสริมใหจ้ัดท าจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร  
และส่งเสริมให้กรรมการ  ผู้บรหิาร  และพนักงานทุกคน  ปฏิบัตติามแนวจรยิธรรมที่ด ี

10. คณะกรรมการบริษัทฯ  จะจัดใหม้ีการประเมินผลของตนเองเป็นรายปี  เพื่อสร้างกรอบการตรวจสอบ
การปฏบิัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

11. คณะกรรมการบริษัทฯ  จะจัดใหม้ีระบบคัดสรรบุคลากรทีจ่ะเข้ามารับผิดชอบในต าแหน่งบรหิาร  โดย
มีกระบวนการสรรหาที่โปรง่ใส และเหมาะสม 

นอกจากนั้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 บริษัทฯ ไดจ้ัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการ ฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อให้
นักลงทุนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติม ส าหรับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี แนวปฏิบตัิที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ 
ฉบับสมบูรณ์ สามารถดูได้จากเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ ์(http://corporate.se-ed.com) 

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พจิารณาทบทวน  ปรับปรุงเนื้อหาคูม่ือหลักการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี  แนวปฏบิตัิ  จริยธรรม  และนโยบายการดูแลส่ิงแวดล้อมและสังคม ใหม้คีวามสมบูรณ์  และ
ถูกต้องตามกฎระเบียบของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  และตาม
หลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษทัจดทะเบยีน ป ี2549  ซึ่งแบ่งเป็นหวัข้อหลัก 5 หมวด ได้แก ่
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1. สิทธิของผูถ้ือหุ้น (Rights of Shareholders) 
2. การปฏิบัติต่อผูถ้ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) 
3. การค านึงถึงบทบาทของผูม้ีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) 
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปรง่ใส (Disclosure and Transparency) 
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities) 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดใหก้รรมการได้ทบทวนผลงาน  ปญัหา  อุปสรรคต่างๆ ในปทีี่ผ่านมา  โดยให้
มีการประเมินผลตนเองของกรรมการ  ในภาพรวมของคณะกรรมการทั้งคณะ เพื่อน าผลการประเมินมาวิเคราะห์
การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ  และน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงต่อไป  นอกจากนี้  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้
ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการได้มีการพัฒนาความรูต้่างๆ โดยให้กรรมการเข้ารับการอบรมกบัสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD)  หรือตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  หรือหนว่ยงานอื่นทีเ่กี่ยวข้อง  เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้และได้แลกเปล่ียนประสบการณ์กับกรรมการจากบริษัทจดทะเบียนอื่น 

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงการส่งเสริมการปฏิบัตหิน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบของกรรมการ  
ผู้บริหาร  และพนักงานให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ตามที่คณะกรรมการได้ก าหนด  
คณะกรรมการจึงไดจ้ัดให้มีการส่ือสารนโยบายบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณธุรกจิ  นโยบายการดูแลส่ิงแวดล้อม
และสังคม  ให้ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดับทราบอย่างสม่ าเสมอ  โดยผ่านในหลายช่องทาง ดังนี้ 

 คู่มือพนักงาน 
 คู่มือ “นโยบายการก ากับดูแลกจิการที่ดี” 
 การจัดประชมุใหญ่พนักงานประจ าป ี
 การประชุมวางแผนงานประจ าป ี
 ระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ และเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ ์
 ผ่านทาง e-mail ของบรษิัทฯ 
 บอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ 

สิทธิของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธใินความเป็นเจ้าของในควบคุมบริษัทฯ ผ่านการแต่งตัง้
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ท าหนา้ที่แทนผูถ้ือหุ้น และมีสิทธใินการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญของ
บริษัทฯ คณะกรรมการบริษทัฯ จึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธขิองตน ตามสิทธขิั้นพื้นฐานของผูถ้ือหุ้น ซึ่งได้แก่ 
การซื้อขาย หรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบง่ในก าไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกจิการอย่างเพียงพอ 
และผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้ารว่มประชุม และข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาใน   
แต่ละวาระก่อนการประชุม รวมถึงมโีอกาสซักถามกรรมการทั้งในที่ประชมุและส่งค าถามล่วงหนา้ นอกจากนี้ 
คณะกรรมการบริษัทฯ  ยังตระหนัก และให้ความส าคญัถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิด
หรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดใหม้ีการประชมุใหญ่สามัญผู้ถอืหุ้นปีละครั้ง  ภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 
เดือน  นับแต่วันส้ินสุดรอบบัญช ี และกรณีมีความจ าเป็นต้องเสนอวาระเป็นพิเศษ  ในเรื่องที่มผีลกระทบต่อ
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ผลประโยชนข์องผู้ถือหุ้น  เก่ียวกับกฎหมาย  ข้อก าหนดที่บงัคบั  ที่ต้องได้รบัการอนุมัตจิากผู้ถอืหุ้น  
คณะกรรมการบริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป 

ในการจัดการประชุมผูถ้ือหุ้น  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญต่อสิทธิของผูถ้ือหุ้น  โดยเริ่มจาก
ก าหนดวันประชมุ ซึ่งไมใ่ชว่ันหยุดต่อเนื่อง หรือวันนักขตัฤกษ์ และก าหนดเวลาประชมุไม่เช้าหรือเย็นเกินไป และ
ก าหนดสถานที่ประชมุ ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการคมนาคมสะดวก  นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ด าเนินการจัดส่งหนังสือเชญิ
ประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม  พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ  เพื่อพิจารณาเหตผุลความจ าเป็น  
ผลกระทบทั้งด้านบวกและลบในแต่ละวาระ  หนังสือมอบฉันทะทัง้ 3 รูปแบบตามที่กฎหมายก าหนด และรายชื่อ
ของกรรมการอิสระ พร้อมทั้งค าแนะน าในการมอบฉันทะ เพื่อใหผู้้ถือหุ้นสามารถเลือกทีจ่ะมอบฉนัทะให้เข้าประชมุ
แทนได้  และแจง้เรื่องจัดเตรยีมอากรแสตมป์ไว้ให้บริการแกผู่้รบัมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใชจ้่าย รวมทัง้แผนที่แสดง
สถานที่ประชมุ  ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 21 วันก่อนวันประชุม  และได้ประกาศลงหนังสือพมิพ์รายวัน  
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันและก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชมุผู้ถือหุ้นเป็นการ
ล่วงหน้า 

การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น 

ส าหรับการประชมุใหญ่สามัญผูถ้ือหุ้น ประจ าปี พ.ศ. 2556  คณะกรรมการได้มอบหมายให้เลขานุการ 
บริษัทฯ ได้แจง้ให้ผู้ถือหุ้น รับทราบผ่านทางช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์นักลงทุน
สัมพันธ์  ให้ผูถ้ือหุ้น สามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม  รายชื่อบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  และส่ง
ค าถามเป็นการล่วงหน้าได้  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดชว่งเวลาการรับเร่ืองดังกล่าว ตั้งแต่วันที่              
30 กันยายน พ.ศ. 2555 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 โดยผ่านช่องทางโดยตรงกับเลขานุการบริษัทฯ  
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์  กรรมการอิสระ  หรือผ่านทางเว็บไซต์  โดยเป็นการให้เสนอวาระการประชุม และ
เสนอชื่อบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี  อน่ึง ไมม่ีผู้ถือหุ้น
รายใดเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  ส าหรบัการส่งค าถามเป็น
การล่วงหน้า บรษิัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามได้จนถงึวันประชมุใหญ่สามัญผูถ้ือหุ้น 

และส าหรับการประชมุใหญ่สามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี พ.ศ. 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดช่วงเวลา
การรับเร่ืองดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556  โดยผ่านชอ่งทางโดยตรงกับ
เลขานุการบริษัทฯ  หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์  กรรมการอิสระ  หรือผ่านทางเว็บไซต์  โดยเปน็การให้เสนอวาระ
การประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี  
และบริษัทฯ ไดน้ าหลักเกณฑ์วธิกีารต่างๆ แสดงบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธต์ั้งแต่วันที ่30 กันยายน พ.ศ. 2556 
เป็นต้นมา  อน่ึง ไมม่ีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเพิ่มวาระการประชมุ และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการ  ส าหรับการส่งค าถามเป็นการล่วงหน้า บริษทัฯ ได้เปดิโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นส่งค าถามไดจ้นถึงวันประชมุ
ใหญ่สามัญผูถ้ือหุ้น 

การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 

ในการจัดการประชุมผูถ้ือหุ้น  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญต่อสิทธิของผูถ้ือหุ้น  โดยเริ่มการ
จัดส่งหนังสือเชญิประชมุทีม่ีรายละเอียดวาระการประชุม  วัตถุประสงค์และเหตุผล พร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการ  รายละเอียดของเรื่องเพื่อพิจารณาเหตผุลความจ าเป็น  ผลกระทบทั้งด้านบวกและลบในแต่ละวาระ  
หนังสือมอบฉันทะ  และรายชื่อของกรรมการอิสระ  พร้อมทั้งค าแนะน าในการมอบฉันทะ  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
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เลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชมุแทนได้  รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชมุ  ให้ผูถ้ือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 14 วัน
ก่อนวันประชุม  ซ่ึงเริ่มปฏบิัติตัง้แต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา  และได้ประกาศลงหนังสือพมิพ์รายวัน ติดต่อกันไม่
น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชมุผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า  อน่ึง ใน
การประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ไดน้ าหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ และ
รายงานประจ าป ีพ.ศ. 2555 พรอ้มเอกสารที่เก่ียวข้องกับการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ เปิดเผยใน
เว็บไซต์ของบริษทัฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 30 วัน และส่งหนังสือเชิญประชมุฯ ผ่านทางนายทะเบยีน 
ล่วงหน้าก่อนการประชมุ 21 วัน 

วันประชุมผู้ถือหุ้นและการด าเนินการประชุม 

บริษัทฯ ได้พยายามปรับปรงุกระบวนการจัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ใหม้ีความเหมาะสมอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา  โดยยึดหลักทีจ่ะให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้มโีอกาสได้ 
รับทราบ และไดใ้ช้สิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน  รวมทั้งมสิีทธิในการให้ความเห็น หรือใหข้้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ต่อบริษทัฯ 

ในการลงทะเบียนเข้าประชมุ  บริษัทฯ ได้เปิดให้ผูถ้ือหุ้นลงทะเบยีนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 2 
ชั่วโมง และต่อเน่ืองจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ  ซึ่งได้ถือปฏิบัติมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา  นอกจากน้ัน 
คณะกรรมการบริษัทฯ ยังจัดใหม้ีการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ถอืหุ้น ด้วยเจ้าหน้าทีแ่ละระบบคอมพิวเตอรท์ี่
เพียงพอและเหมาะสม  ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี พ.ศ. 2550 บริษัทฯ เริม่ใช้การลงทะเบียนผู้เข้า
ประชุมดว้ยระบบบาร์โค้ด เป็นปแีรก เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผู้ถือหุ้น  พร้อมทัง้จัดพมิพบ์ตัรลงคะแนนใน  
แต่ละวาระใหแ้ก่ผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการอ านวยความสะดวกแก่ผูถ้ือหุ้นในการขอรับข้อมูลสารสนเทศ และตอบ
ค าถามต่างๆ  นอกจากนั้นยังจัดใหม้ีการเล้ียงรับรองที่เหมาะสมส าหรับผู้ถือหุ้นที่มารว่มประชุมด้วย  โดยในการ
ประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี พ.ศ. 2556 ได้จัดการประชมุขึ้น ณ ห้องประชุม C ชั้น 9 อาคาร TCIF Tower 
(Nation Tower เดิม) ซึ่งบริษัทฯ ได้ส ารองพื้นที่จอดรถยนต์ส่วนบุคคลไว้อย่างเพยีงพอ และได้มกีารแนบแผนที่
เส้นทางการเดินทางพร้อมข้อมูลสายรถประจ าทางสาธารณะผ่านหนังสือเชิญประชมุผู้ถือหุ้น 

ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้ารว่มประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง  บรษิทัฯ ได้เสนอให้ผู้ถอืหุ้น
สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 ท่าน หรือมอบฉันทะให้กรรมการผู้จัดการ หรอื เลขานุการ
บริษัทฯ เข้าประชมุและลงคะแนนเสียงแทน  โดยในการประชมุใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี พ.ศ. 2556 มีจ านวนผู้
ถือหุ้นมอบฉันทะดังนี ้

 ผู้ถือหุ้นจ านวน 2 ราย มอบอ านาจให้คุณสมบูรณ์  ชินสวนานนท์  ประธานกรรมการ และกรรมการ
อิสระ 

 ผู้ถือหุ้นจ านวน 2 ราย มอบอ านาจให้คุณสาโรช  ล้ าเลิศประเสริฐกุล  รองประธานกรรมการ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

 ผู้ถือหุ้นจ านวน 1 ราย มอบอ านาจให้คุณคเชนทร์  เบญจกุล  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

 ผู้ถือหุ้นจ านวน 42 ราย มอบอ านาจให้คุณวิบูลย์ศักดิ์  อุดมวนชิ  กรรมการ รองกรรมการผูจ้ัดการ 
และเลขานุการบริษัทฯ 
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ก่อนการประชุม  บริษัทฯ ได้เปดิวีดีทัศน์เรื่อง การส่งเสริมบรรษัทภิบาลที่เก่ียวข้องกับการประชุมผูถ้ือหุ้น
ของบริษทัจดทะเบียน ซึ่งจัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ (ก.ล.ต.) 
ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย  เพื่อแนะน าและให้ความรูแ้กผู่้ถือหุ้นถึงการ
เตรียมตัวเข้ารว่มการประชุมผู้ถอืหุ้นของบรษิัทจดทะเบียน  จากนั้น ต่อด้วยการเปิดวีดีทศัน์แนะน า ประวัติความ
เป็นมาของบรษิัทฯ ผลการด าเนินงานสรุปในรอบปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลโดยสรุปก่อนการประชุมผูถ้ือ
หุ้น  เมื่อเริ่มการประชมุทุกครั้ง  ประธานกรรมการจะชีแ้จงวธิีการลงคะแนนและนับคะแนน  โดยบริษัทฯ ได้แสดง
ขั้นตอนการนับคะแนน  และแสดงการสรุปผลคะแนนทุกขั้นตอนอย่างชัดเจนในห้องประชมุ  นอกจากน้ี ในกรณีที่ผู้
ถือหุ้นไม่สามารถเข้ารว่มประชมุได้  บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน  กรรมการอิสระ  
กรรมการผู้จัดการ  หรือเลขานุการบริษัทฯ เข้าร่วมประชมุแทน  ในระหวา่งการประชมุ  บรษิัทฯ ได้จัดสรรเวลาใน
การประชุมอย่างเพียงพอ  และเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคดิเห็นและตั้ง
ค าถามในที่ประชุม  โดยกรรมการที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  ประธานคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ  และกรรมการผูจ้ัดการ  รวมทัง้ผู้บรหิารระดับสูงด้านบัญชี  การเงิน  ตรวจสอบภายใน  และผู้สอบบัญชี  
เข้าร่วมประชมุอย่างพร้อมเพรียงกัน  เพื่อตอบค าถามในที่ประชมุ  ประธานกรรมการ จะด าเนินการประชุม
ตามล าดับวาระการประชมุ รวมถึงจะไม่เพิม่วาระการประชุมโดยไมแ่จ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหนา้  รวมระยะเวลา
การประชุมแต่ละครัง้ประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง หรือมากกว่านั้น 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญในการเข้าร่วมประชมุใหญ่สามญัผู้ถือหุ้น เพื่อตอบข้อซักถามและ  
รับฟัง  โดยในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นปี พ.ศ. 2556  มีกรรมการเข้าร่วมประชมุจ านวน 11 ท่าน ติดภารกิจ
ซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมประชมุไดจ้ านวน 1 ท่าน  อย่างไรก็ตาม ประธานกรรมการ กรรมการผู้จดัการ และประธาน
คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ได้เข้าร่วมการประชุมอย่างครบถว้น  ทั้งนีใ้นการประชมุยังได้ประกอบด้วยผู้บรหิาร
ระดับสูงด้านบัญชี การเงิน ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบญัชี  เพื่อตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ของผู้ถือหุ้น  
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดใหม้ีผูต้รวจสอบการนับคะแนนเสียงทีเ่ป็นกลาง คือ คุณสมจิตร กนกเสรีวงศ์  จาก
ส านักงาน ชวน แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ทนายความ  เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในครั้งนี้ 

วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่ส าคัญ  ได้แก่ 

 การรายงานผลการด าเนินงาน :  บริษัทฯ ไดใ้ห้รายละเอียดเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษทัฯ 
เกี่ยวกับ ก าไร รายได้ ค่าใช้จา่ย และสรุปผลการด าเนินงานในรูปกราฟ 

 การแต่งต้ังคณะกรรมการ :  บริษัทฯ เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการเป็นรายบคุคล  
โดยได้ให้รายละเอียดประวัติ การศึกษา และการท างาน  และเปดิโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นได้รับทราบ
วิสัยทัศน์ของแต่ละท่านก่อนการลงคะแนน  ในกรณีที่เป็นกรรมการเดิม จะใหข้้อมูลการเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ อย่างครบถว้นด้วย 

 การแต่งต้ังผู้สอบบัญชี :  บริษัทฯ ไดใ้ห้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี  ส านักงานสอบบญัชี  
ค่าตอบแทน  เหตผุลของการคัดเลือกผู้สอบบัญชี  คุณภาพของการปฏิบัติงานในชว่งปีที่ผ่านมา  และ
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 

 การจัดสรรก าไร :  บริษัทฯ ไดใ้ห้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรก าไรและเงินทุนส ารอง  จ านวนเงิน
ปันผล  ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ  และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อก าหนด
สิทธิในการรับเงินปันผล 
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 ค่าตอบแทนกรรมการ :  บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับจ านวนเงินค่าตอบแทนที่เสนอ  ซึ่ง
เป็นไปตามนโยบายและเงื่อนไขของค่าตอบแทนกรรมการ  ที่ไดผ้่านการพิจารณากล่ันกรอง  โดย
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน 

ในการลงคะแนนเสียง ผูถ้ือหุ้นสามารถใช้บตัรลงคะแนน ซึ่งมีแถบบาร์โค้ด เพื่อให้สามารถตรวจนับคะแนน
ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  โดยบรษิัทฯ ได้เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผูถ้ือหุ้นคัดค้าน หรืองดออก
เสียง  แต่ส าหรบัวาระการเลือกตั้งกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัตทิี่ดีในการจัดการประชุมผูถ้ือหุ้น 
บริษัทฯ ได้เก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชมุทุกท่าน  และการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นการ
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  นอกจากนั้น บรษิัทฯ ได้ขอให้ที่ปรึกษาทางกฎหมายเข้าร่วมตรวจนับ
และยืนยันความถูกต้องของคะแนนเสียง และเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบงัคับบริษทั  
ส าหรับผลการตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระ บรษิัทฯ ได้เปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ของผู้ถือหุ้นที่ลง
มติ  เห็นด้วย  ไม่เห็นดว้ยหรือคดัค้าน  และงดออกเสียง  ในทันที 

ภายหลังจากการประชุมแล้วเสร็จ คณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุนทั่วไป 
ได้สอบถามค าถามเพิ่มเติม โดยมีประธานกรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อย กรรมการผูจ้ัดการ ผู้บริหารระดับสูง
ด้านบัญชีการเงิน รว่มตอบค าถาม  อย่างไรก็ตามในการตอบค าถามคณะกรรมการไดย้ึดถือความเท่าเทียมของ
การใหข้้อมูลสารสนเทศเป็นส าคัญ 

ภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ เปิดเผยมติที่ประชมุผู้ถือหุ้น พร้อมผลการ
ลงคะแนนเสียงในวันรุ่งขึ้นถัดจากวันประชมุผู้ถือหุ้น โดยการแจง้ข่าวผ่านตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พร้อม
ทั้งเปิดเผยไวบ้นเว็บไซต์ของบรษิัทฯ  และในการประชุมผูถ้ือหุน้ เลขานุการบริษัทฯ ไดบ้ันทึกประเด็นข้อซักถาม
และข้อคิดเห็นที่ส าคญัไวใ้นรายงานการประชมุอย่างถูกต้องครบถ้วน และสรุปด้วยการลงมตแิละนับคะแนนเสียง 
โดยมีการบันทึกจ านวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระอย่างชดัเจนว่า เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียง 
เป็นจ านวนเท่าใดในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้  โดยจัดให้รายงานการประชุมผูถ้ือหุ้นแสดง
บนเว็บไซตข์องบริษทัฯ  ภายหลังการประชุมไม่เกิน 14 วัน  รวมถึงจัดให้มีการบันทึกส่ือทั้งทางภาพและเสียง เพื่อ
เผยแพร่ทางเว็บไซต ์นักลงทุนสัมพันธข์องบริษทัฯ (http://corporate.se-ed.com) 

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงการดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็น
ธรรม  โดยด าเนินการ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบรษิัทฯ ได้แจง้ใหผู้้ถือหุ้น รับทราบผ่านทาง
ช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์  ให้ผูถ้ือหุ้น สามารถเสนอ
เพิ่มวาระการประชุม รายชื่อบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  และส่งค าถามเป็นการล่วงหน้าได้ 
โดยผ่านช่องทางโดยตรงกับเลขานุการบริษัทฯ  หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ ์ กรรมการอิสระ  หรือ
ผ่านทางเว็บไซต์  โดยให้เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ เป็น
การล่วงหน้า อย่างน้อย 3 เดือน ก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี  ซึ่งได้เปิดเผยหลักเกณฑ์ในการพจิารณา
บนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธข์องบริษัทฯ  ทั้งนี้ เลขานุการบริษทัฯ จะเสนอชื่อบุคคลตามที่ผู้ถือหุ้น
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เสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเพื่อพจิารณาคุณสมบัติ และน าเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผูถ้ือหุ้นต่อไป  โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณา
ความเหมาะสมของการบรรจุหรอืไม่บรรจุระเบยีบวาระการประชมุตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนด  โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ และ
เสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า ได้ปฏิบัตมิาตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2549 

2. คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระอย่างน้อยจ านวน 1 ท่าน เพื่อเป็นทางเลือกใน
การมอบฉันทะให้กบัผู้ถือหุ้น ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อใช้สิทธใินการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในแต่วาระ  โดยในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี พ.ศ. 2556  คณะกรรมการ
บริษัทฯ เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระจ านวน 4 ท่าน 

3. คณะกรรมการบริษัทฯ ด าเนินการประชุมผูถ้ือหุ้นตามล าดับวาระที่ได้แจ้งไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุ 
และไม่เพิม่วาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผูถ้ือหุ้นทราบล่วงหน้า  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มโีอกาส
ศึกษาข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระต่างๆ อย่างเพียงพอและเหมาะสม 

4. คณะกรรมการบริษัทฯ จัดใหม้ีบตัรลงคะแนนเสียงส าหรับทุกวาระ  โดยบรษิัทฯ ได้น าระบบบารโ์ค้ด
เข้ามาใชใ้นการบันทึกและแสดงผลการลงคะแนนดังกล่าวตั้งแตป่ี พ.ศ. 2549 พร้อมทั้งจัดให้มี
เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกในการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในห้องประชมุ ซึ่งจะมีการเก็บ
บัตรลงคะแนนเสียงกรณีที่ผูถ้ือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  ยกเว้นกรณีการเลือกตั้งกรรมการจะ
เก็บบัตรลงคะแนนเสียงในทุกกรณี ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง  และภายหลังเสร็จส้ิน
การประชุม เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงส าหรับทุกวาระ  นอกจากนั้นคณะกรรมการบรษิัทฯ 
ไดจ้ัดให้มทีี่ปรึกษาทางกฎหมายท าหน้าที่พยานในการตรวจนับคะแนน เพื่อความโปรง่ใส 

5. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบรษิัทฯ จัดท าและบันทึกรายงานการประชมุอย่าง
ถูกต้อง ครบถว้น  และเผยแพรร่ายงานการประชมุให้ผู้ถือหุ้นทกุรายรับทราบผ่านทางเว็บไซตน์ัก
ลงทุนสัมพันธ์  และบริษัทฯ ไดจ้ดัส่งรายงานต่อตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หลังการประชมุ
เสร็จสิ้นไม่เกิน 14 วัน  นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้เผยแพร่ภาพและเสียงของการจัดประชมุผู้ถือหุ้น
บนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์เพือ่ให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถรบัชมย้อนหลังได ้

6. บริษัทฯ ได้ก าหนดมาตรการป้องกันการใชข้้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชนข์องกรรมการและ
ผู้บริหาร  โดยการแจ้งทุกท่านให้รับทราบ บทบาทภาระหน้าทีท่ี่ต้องรายงานการถือหลักทรัพยข์องตน 
คู่สมรส และบุตรทีย่ังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งถือหลักทรัพย์ของบรษิัทฯ  และรับทราบการจัดท ารายงาน
การเปล่ียนแปลงการถือหลักทรพัย์ ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัิ
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ปี พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันท าการหลังจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับ
โอนหลักทรัพย์  และแจ้งให้เลขานุการบริษัทฯ ทราบเพื่อแจ้งใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบต่อไป  
ซึ่งบริษัทฯ มีการแจ้งเตือนในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการบริหารทุกครัง้  
นอกจากนี้กรรมการและผู้บรหิารยังได้รับทราบหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบตามที่ก าหนด รวมถึงบท
ก าหนดโทษตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ ปี พ.ศ. 2535  และบริษัทฯ ได้
ก าหนดห้ามผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในกระท าการใดๆ  ซึ่งเป็นการขัดต่อมาตรา 241 ของ 
พรบ. ดังกล่าว รวมถึงกฎเกณฑท์ี่เกี่ยวข้อง 
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7. เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์  คณะกรรมการบรษิัทฯ ได้ดูแลอย่างรอบคอบ เมื่อเกดิ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  โดยก าหนดนโยบายและขั้นตอนการอนมุัติรายการที่
เกี่ยวโยงกันไว้เป็นลายลักษณ์อกัษร  รวมทั้งก าหนดนโยบายและวิธีการดูแล ไม่ให้ผู้บรหิารและ
ผู้เกี่ยวข้องน าข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน  ดังนี ้

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิด
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกีย่วโยงกัน  โดยก าหนดเป็นนโยบายและขั้นตอนการ
อนุมัติรายการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  นอกจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
เกี่ยวกับรายการที่มีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน อย่างสม่ าเสมอ  และคณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง  รวมทั้งมีการปฏบิัติตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ โดยก าหนดราคาและเงื่อนไขเสมือนการท ารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis)  และได้
เปิดเผยรายการระหว่างกันทีม่ีสาระส าคัญจะเปิดเผยรายละเอียด  มูลค่ารายการ  คู่สัญญา  เหตุผล / ความจ าเป็น  
ในรายงานประจ าปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 

คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมตัิในหลักการ ตามค าแนะน าของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในการปฏิบัติตามมาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ให้ฝ่ายจดัการสามารถอนุมัติการท าธุรกรรม ระหว่างบริษทัฯ บรษิัทย่อย กับกรรมการ 
ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที่มคีวามเกี่ยวข้องกบัธุรกรรมนั้นได้ในกรณีที่ธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะ
เดียวกับที่วญิญชูนจะพึงกระท ากับคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจาก
อิทธิพลในการทีต่นมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลทีม่ีความเกี่ยวข้อง  ทัง้นี้คณะกรรมการบริษัทฯ 
มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ น าเสนอรายการที่อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์และรายการที่เก่ียว
โยงกันในการท าธุรกรรมทีม่ีขนาดเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อไตรมาส เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
รับทราบอย่างสม่ าเสมอทุกไตรมาส 

ในการประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ ในวาระใดที่กรรมการมีส่วนได้ส่วนเสีย  ประธานกรรมการจะขอความ
ร่วมมือให้กรรมการปฏิบตัิตามนโยบาย  โดยขอให้กรรมการแจง้ต่อที่ประชมุเพื่อรับทราบ  และงดออกเสียงหรือ
ความเห็นใดๆ ในวาระนั้นๆ 

การดูแลเร่ืองการใชข้้อมูลภายใน  บรษิัทฯ ได้ก าหนดเป็นนโยบาย และขั้นตอนเป็นลายลักษณ์อักษรใน
แนวปฏิบตัิเกี่ยวกบัการก ากับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือกรรมการบริษัทฯ  ซึง่ได้แจ้งต่อที่ประชมุคณะกรรมการ
บริษัทฯ และที่ประชุมผูบ้ริหาร ให้ทราบถงึประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ก าหนดให้ ผู้บรหิาร  (ซึ่งรวมถึงคู่สมรส และบุตรทีย่ังไม่บรรลุนิติภาวะ) รายงานการ
เปล่ียนแปลงการถือหลักทรพัย์ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตาม
มาตรา 59 แหง่พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการ
เปล่ียนแปลงการถือหลักทรพัย์  และใหแ้จง้ให้เลขานุการบริษทัฯ ทราบเพื่อแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ
ต่อไป  นอกจากนั้นยงัได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดดังกล่าว 

บริษัทฯ ได้ก าหนดเป็นนโยบายในแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี  จรรยาบรรณของ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน  ตลอดจนข้อบงัคับพนักงาน  ที่เกี่ยวกับการก าหนดไมใ่หน้ าเอกสารหรือ   
ข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือน าออกนอกบริษัทฯ ก่อนได้รับอนุญาต  รวมทั้งห้ามน าข้อมูลงบ
การเงินหรือข้อมูลอื่นที่รบัทราบ เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผูท้ี่มิไดม้ีส่วนเกี่ยวข้อง  และห้ามท าการซ้ือขาย
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หลักทรัพยใ์นชว่ง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน  การไม่ปฏิบตัิตาม
ข้อก าหนดดังกล่าวถือเป็นการกระท าผิดวินัยของบริษทัฯ  หากผู้บริหารหรือพนักงานที่ได้ล่วงรูข้้อมูลภายในที่
ส าคัญคนใดกระท าผิดวินัย  จะได้รับโทษตั้งแต่การตักเตือน  การตัดค่าจ้าง  การพักงานโดยไมไ่ด้รับค่าจ้าง  จนถึง
การเลิกจ้าง 

การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญต่อสิทธิของผูม้ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
ภายใน  ไดแ้ก่  พนักงานและผูบ้ริหารของบริษัทฯ  หรือผูม้ีส่วนได้เสียภายนอก  ได้แก่  คู่คา้  คู่แข่ง  นักเขียน     
ผู้แปล  เจ้าหน้าที่ภาครัฐ  และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  เนื่องจากบริษทัฯ ได้ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มี
ส่วนได้เสียต่างๆ ซึง่จะสร้างความสามารถในการแข่งขัน  และสร้างก าไรให้แก่บรษิัทฯ  ซึง่ถือว่าเป็นการสร้าง
ความส าเร็จในระยะยาวของบรษิัทฯ ได ้ โดยบรษิัทฯ ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร ไวใ้น
นโยบายการก ากับดูแลกิจการวา่  คณะกรรมการบริษัทฯ จะส่งเสริมใหม้ีกระบวนการเสริมสร้างความร่วมมือ
ระหว่างบริษัทฯ กับผูม้ีส่วนได้เสีย  และจัดใหม้ีการจัดท าคู่มือพนกังานว่าด้วยจรรยาบรรณ / จริยธรรมทางธุรกจิ 
โดยประกาศให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบแนวปฏบิัติ / กฎระเบียบในการด าเนินธุรกิจของ
องค์กรอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งก าหนดช่องทางการส่ือสารระหวา่งกัน  นอกจากนั้น บริษทัฯ จะดูแลผู้มีส่วนได้เสีย
ตามสิทธทิี่มตีามกฎหมายที่เกีย่วข้อง  ไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผูม้ีส่วนได้เสีย  สรุปได้ดังนี้ 

ผู้มีส่วนได้เสีย นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจอย่างซื่อสตัย์  ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้  โดยยึดม่ันจะพัฒนา บริษัทฯ ให้
เป็นธุรกิจที่ยั่งยืน  มีการเติบโตต่อเนือ่งที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม จะเป็นบริษัทฯ ตัวอย่างที่ดี  และ
สามารถให้ผลตอบแทนการลงทุน ที่นา่พึงพอใจในระยะยาว 

คู่ค้า บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม  บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้ง
สองฝ่าย 

คู่แข่ง บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่แข่งภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี  ไม่ท าลายชือ่เสียงของคู่แข่ง ด้วยการกล่าวหา
ในทางร้าย 

เจ้าหนี ้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามสัญญาหรือเง่ือนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครดั 

ลูกค้า บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจในสินค้า  และบริการที่เหมาะสมกับราคาอย่างสูงสุด 

พนักงาน บริษัทฯ สนับสนนุการพัฒนาการปฏิบัติงาน  และส่งเสริมให้พนักงานมีความสุข 

สังคม บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาความรู้สู่เยาวชนและสังคม  โดยปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของบริษัทฯ อย่าง
เคร่งครัด 

อีกทั้งยังได้ก าหนดให้มีนโยบายในการดูแลและปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ผ่านรายงานสมดลุอย่าง
ยั่งยืนของบริษทัฯ เน่ืองจากเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุก
กลุ่ม ถือเป็นภารกิจหลักขององค์กร และการร่วมมือระหว่างบรษิัทฯกับผูม้ีส่วนได้เสียเป็นส่วนส าคัญในการช่วย
ส่งเสริมให้บรษิัทฯ สามารถเจรญิเติบโตได้อย่างยั่งยืน  ทั้งนี้ นโยบายในการดูแลส่ิงแวดล้อมและสังคม สามารถดู
ได้ทีห่ัวข้อ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities ; CSR) 

ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 ได้มีการประกาศนโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ท างาน  นโยบายการ
เคารพในสิทธมินุษยชน  นโยบายต่อต้านการทจุริตคอรัปชั่น  นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  และ
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นโยบายอื่นที่ค านึงถงึการปฏิบัตติ่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  เพื่อให้เกิดความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติที่ดี ตลอดจน
เป็นการสนับสนุนให้เกิดการด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ถูกต้อง โปร่งใส และอย่างเหมาะสม 

จากการที่บรษิัทฯ ไดใ้หค้วามส าคัญต่อนโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานทีท่ างาน ซึ่งจะ
ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานเป็นส าคัญ เพราะพนักงานทุกคนคือทรัพยากร
ที่มีค่ายิง่ ตลอดจนเป็นกลไกส าคัญในการทีจ่ะท าใหบ้ริษัทฯ สามารถเติบโตและมีความสามารถในการแขง่ขันได้
อย่างยั่งยืน  โดยในปี พ.ศ. 2556 มีพนักงานทั้งในส่วนของส านกังานใหญ่ คลังสินค้า และสาขา ได้รับบาดเจ็บจาก
การท างานจนถงึขั้นต้องหยุดงานเป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 4 คน ซ่ึงเป็นการไดร้ับบาดเจ็บเพยีงเล็กน้อยจ านวน 3 คน 
และเป็นเหตุร้ายแรง (จนถึงขั้นตอ้งหยุดงานตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป) เป็นจ านวน 1 คน  ทั้งนี ้บริษัทฯ จะมุง่มั่นทีจ่ะลด
การเกิดอุบัติเหตุ โดยจะไม่เพิกเฉยในกรณีของอุบัติเหตุและอุบตักิารณ์ที่ไม่ปลอดภัย หรือส่งผลกระทบต่อ
สุขอนามัยของพนักงาน  ซึ่งบรษิัทฯ จะเข้าไปให้ความชว่ยเหลอืแก่พนักงานที่ได้รับอันตราย หรือผลกระทบต่อ
สุขอนามัยอย่างเต็มความสามารถโดยไม่ชักช้า และจะด าเนินการสอบสวนหาสาเหตุและด าเนินการแก้ไขอย่าง
จริงจงัเพื่อไมใ่ห้ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ าอีก 

ในด้านนโยบายการเคารพในสิทธิมนุษยชนน้ัน  บรษิัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานทุกคนมีคุณค่าแห่งความ
เป็นมนุษย์ มีสิทธแิละเสรีภาพทีจ่ะมีสถานทีท่ างานที่สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ปราศจากการล่วงละเมิด 
หรือกดขี่ขม่เหงในทุกรูปแบบ  รวมทัง้มีการสนับสนุนให้พนักงานได้แสดงศักยภาพ และคุณค่าแห่งตนในการเป็น
ส่วนหนึ่งในการพฒันาองค์กรใหม้ีความเจรญิก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนรว่มกัน  ดว้ยเหตนุี้ คณะกรรมการ
บริษัทฯ จึงได้ก าหนดนโยบายให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ยึดถือปฏิบัติ  เช่น บริษทัฯ จะใชห้ลักความ
ยุติธรรม และความจริงใจในการบริหารจัดการเกี่ยวกับค่าจ้าง สวัสดิการและผลประโยชน์ (บริษทัฯ ได้จัดตั้ง
กองทุนส ารองเล้ียงชีพพนักงานในปี พ.ศ. 2532 โดยเริม่ต้นไดใ้ช้ชื่อว่า “กองทุนส ารองเล้ียงชพี ซีเอ็ดยูเคชั่น ซึ่งจด
ทะเบียนแล้ว” และต่อมาในปี พ.ศ. 2547 ได้เปล่ียนชื่อเป็น “กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซีเอ็ดเกษียณรวย ซึ่งจด
ทะเบียนแล้ว”  เพื่อส่งเสริมการออมและเพื่อให้พนักงานได้มีเงนิก้อนไว้ใชใ้นวยัหลังเกษยีณอายุอย่างมีความสุข) 
และเงื่อนไขการจ้างต่างๆ  รวมทั้งตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพของพนักงานในการรวมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์  การ
เข้าถึงข้อมูลที่พนักงานมีสิทธโิดยชอบธรรมในการรับรู้  การแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุง แก้ไข และพฒันาการ
ท างานภายในองค์กร  การร้องเรียนเมื่อตนเองรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม เป็นต้น 

อน่ึง บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมใหม้กีารพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน ด้วยโครงการเพิ่มคุณค่าให้กับ
พนักงานโดยเปิดโอกาสใหพ้นักงานได้แสดงความสามารถและศกัยภาพอย่างเต็มที่  (เช่น โครงการ “A3” ที่เปิด
โอกาสให้พนักงานทุกคนสามารถอาสาตนเองในการปรับปรุงพฒันาองค์กร โดยน าเสนอแก่ผู้บริหารระดับสูงได้
โดยตรง)  อยา่งไรก็ตาม ส าหรับพนักงานเข้าใหม่นั้น บริษัทฯ ไดม้ีหลักสูตรการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้วยการ
ปฐมนิเทศเป็นเวลา 6 ชั่วโมง  และยังจัดใหม้ีการอบรมพนักงานอย่างเป็นประจ าทุกปีเพื่อเพิ่มทกัษะและความ
ช านาญในหลักสูตรเกี่ยวข้องกับงานที่ตนเองรับผิดชอบเป็นเวลาอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อคนต่อป ี

นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษทัฯ ยังได้ก าหนดช่องทางส าหรบัการส่ือสารกับกรรมการอิสระทางไปรษณีย์ 
หรืออีเมล  เพื่อให้เกิดช่องทางการแจ้งข้อมูล และค าแนะน าต่างๆ เพื่อส่ังการใหม้ีการตรวจสอบข้อมูลตาม
กระบวนการ 
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ส าหรับการร้องเรียนแจ้งเบาะแส  ที่เกี่ยวข้องกับการท าผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทาง 
การเงิน ระบบควบคมุภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณของผู้บรหิารและพนักงาน  สามารถร้องเรียนได้ที ่

จดหมายลงทะเบียน  กรรมการอิสระ  บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
  1858/87-90  อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 19  ถนนบางนา-ตราด  
  แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพฯ 10260  

อีเมล   id@se-ed.com 

โดยกรรมการจะเก็บข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ  โดยข้อมลูการร้องเรียนต่างๆ กรรมการอสิระ 
สามารถรายงานต่อประธานกรรมการและคณะกรรมการบรษิัทฯ ได้โดยตรง 

ในปี พ.ศ. 2556 ไมม่ีผูม้ีส่วนได้เสียรายใด แจ้งข้อมูลผ่านทางช่องทางสื่อสารกับกรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ  อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ จะประชาสมัพันธใ์หผู้้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับทราบช่องทางสื่อสาร
กับกรรมการอิสระเพิ่มมากขึ้น 

การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเป็นบริษัทตัวอย่างที่ดี  ด าเนินงานด้วยความโปรง่ใส ตรวจสอบได ้มี
การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย  พร้อมทั้งดูแลใหม้ีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ
ครบถ้วน และทันเวลา และทุกฝา่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลไดอ้ย่างเท่าเทียมกัน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย 
และจ านวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชมุ ไว้ภายใต้หัวข้อ 8. โครงสร้างการจัดการ  และเปิดเผย
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บรหิารระดับสูง ไว้ภายใต้หวัข้อย่อย ค่าตอบแทนกรรมการและ
ผู้บริหาร 

รายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ   คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษทัฯ  
และสารสนเทศทางการเงิน ที่ปรากฏในรายงานประจ าปี  งบการเงินดังกล่าวจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชทีี่
รับรองทั่วไป  โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบตัิอย่างสม่ าเสมอ  และใช้ดุลยพนิิจอย่างระมัดระวัง 
และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท า  รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดใหม้ีและด ารงรักษาไว้ ซึ่งระบบควบคุมภายในทีม่ีประสิทธิผล  เพื่อใหม้ั่นใจได้
อย่างมีเหตุผลว่า การบันทึกข้อมูลทางบญัชมีีความถูกต้อง  ครบถ้วน  และเพยีงพอ  ที่จะด ารงรักษาไว้ซึ่ง
ทรัพย์สิน  และเพื่อให้ทราบจุดอ่อน  เพื่อป้องกันไมใ่ห้เกิดการทจุริต  หรือการด าเนินการที่ผิดปกติอย่างมี
สาระส าคัญ 

ในการนี้  คณะกรรมการ บรษิัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) ได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบ
ควบคุมภายใน  และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเรื่องนี้ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งแสดงไวใ้นรายงานประจ าปีแล้ว 
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คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า  ระบบควบคมุภายในของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
โดยรวมอยูใ่นระดับที่น่าพอใจ  และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของ  
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน   คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีว่า  ข้อมูลของบรษิัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับเรื่อง
การเงินและที่ไมใ่ช่เรื่องการเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้ทีม่ีส่วนได้เสียของบรษิัทฯ  จึง
ได้ก าชับให้ฝ่ายบริหารด าเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลที่ครบถ้วน  ตรงต่อความเปน็จริง  เชื่อถือได้  
สม่ าเสมอ  ทันเวลา  และเท่าเทยีม  ซึ่งฝ่ายบรหิารของบริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัและยึดถือปฏบิัติมาโดยตลอด 

ในการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญของบริษัทฯ ทั้งรายงานทางการเงนิ และข้อมูลทีม่ิใช่ข้อมูลทางการเงิน   
บริษัทฯ ได้เผยแพรต่ามช่องทางของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  นอกจากนั้น บรษิัทฯ ยงัได้เผยแพรใ่น
เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธข์องบรษิัทฯ ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  เช่น  ข้อมูลเบื้องต้นบริษทัฯ  รายงาน
ประจ าปี  แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี  อตัราส่วนทางการเงิน  ประวัติการจ่ายเงินปันผล  ข้อมูลการน าเสนอ
แก่ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนต่างๆ  และข้อมูลทีม่ิใช่ข้อมูลทางการเงนิ  เช่น  นโยบายการก ากับดแูลกิจการ  ข่าว
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ  เป็นต้น  ซึ่งข้อมูลเหล่านีม้ีการปรับปรุงขอ้มูลใหท้ันสมัยอย่างสม่ าเสมอ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ ์ เพื่อท าหน้าทีต่ิดต่อส่ือสารกับผู้ลงทุน  
สถาบัน  ผู้ถือหุ้น  รวมทั้งนักวิเคราะห์  และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษทัฯ 
หรือต้องการสอบถาม  ได้ที่คุณวิเชียร รุ่งพูนทรัพย ์ โทรศัพท์ 0-2739-8000 กด 8, 0-2739-8690  โทรสาร 0-
2739-8699  หรือที่ อีเมล  ir@se-ed.com  และที่เว็บไซต ์http://corporate.se-ed.com  นอกจากนี้หน่วยงานนัก
ลงทุนสัมพันธ์ ยังเป็นสมาชิกชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย (Thai IR Club) มาตัง้แต่ป ีพ.ศ. 2549 

ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ มีการน าเสนอผลการด าเนินงาน  ข้อมูลทางการเงิน  ข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินแก่  
นักวิเคราะห์  นักลงทุน  ผู้ถือหุน้  โดยผ่านทางอีเมล เว็บไซต์ และโทรศพัท์  รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมกับตลาด
หลักทรัพยฯ์ อย่างสม่ าเสมอ สรุปได้ดังต่อไปนี ้

 นักลงทุนสถาบัน ใน / ต่างประเทศ พบผูบ้ริหาร 12 ครั้ง 

 อีเมล เว็บไซต์ และโทรศพัท ์ 172 ครั้ง 

 การเดินทางไปพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุน / บริษัทจดทะเบยีนพบนักลงทุน 1 ครั้ง 

นอกจากนี้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ก าหนดระยะเวลางดการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผล
ประกอบการของบรษิัทฯ แก่ผู้ถอืหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห ์ ก่อนวันที่บริษทัฯ จะรายงานผลประกอบการ   
รายไตรมาส ต่อตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยเป็นเวลา 7 วัน 

นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามข้อก าหนดของกฎหมายจากหนว่ยงานก ากับดแูลแล้ว  คณะกรรมการ 
บริษัทฯ ยังมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ  รองกรรมการผูจ้ัดการ  ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี  ผู้อ านวยการฝ่าย
การเงิน  และเลขานุการบริษัทฯ  ร่วมกันด าเนินกิจกรรมต่างๆ  ของหนว่ยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผูถ้ือหุ้น  นักลงทุน  นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ ยงัได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ  และเลขานุการบริษทัฯ  เป็นผู้ดูแลแผนงานประจ าป ี งบประมาณ  อตัราก าลังคน  และรวมถงึรับทราบ
การปฏิบัติงานตา่งๆ ของหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (IR Internal Report)  ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลประเด็น
ต่างๆ  ความคิดเห็น  และข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามที่ไดม้กีารเก็บรวบรวม  พร้อมกันนี้คณะกรรมการ
ตรวจสอบและเลขานุการบริษัทฯ ได้รายงานให้คณะกรรมการได้รับทราบ อย่างสม่ าเสมอประจ าทุกไตรมาส 
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ในป ีพ.ศ. 2556  หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าทีห่น่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์บริษทั
จดทะเบียนอื่น  ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การปฏิบัติงานการจัดการประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ  โดยมีการตอบข้อ
ซักถาม และแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการจัดการประชมุผู้ถือหุ้น  เน่ืองจากบรษิัทฯ ได้รับการประเมิน ในเรื่อง
การจัดการประชมุใหญ่สามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี (AGM) อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม และ สมควรเป็นตัวอย่าง” ด้วยคะแนน
เต็ม 100 คะแนน เป็นประจ าอยา่งต่อเนื่อง  ทั้งนี้เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ และส่งเสริมให้บรษิัทจดทะเบียนอื่นใน
ขนาดกลาง ขนาดย่อม และบรษิทัจดทะเบยีน mai ได้ร่วมกันพฒันาการจัดการประชุมผูถ้ือหุ้น  ตลอดจนส่งเสริม
ให้ปฏบิัติตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการที่ด ี

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย  บุคคลทีม่ีความรู้  ความสามารถ  มีทักษะ  มีประสบการณ์ในการ
ด าเนินธุรกิจ  และมีความเข้าใจในบทบาท  หน้าที่  ที่ต้องรับผิดชอบเป็นอย่างดี  ท าให้การปฏิบตัิงานเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้  คณะกรรมการบรษิัทฯ ไดม้ีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์  ภารกิจ  กลยุทธ์  เป้าหมาย  และแผน
ธุรกิจของบริษทัฯ ตลอดจนก ากับดูแล  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการ  ให้
เป็นไปตามเป้าหมาย  และแผนธุรกิจที่ก าหนดไว้  อย่างมีประสิทธิภาพ  และมีประสิทธิผล  และถูกต้องตาม     
กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานที่ก ากับดูแล  และหน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวข้อง  และตามมติของ
ที่ประชมุผู้ถือหุ้น  เพื่อเพิ่มมูลคา่ทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กจิการ  และความมั่นคงสูงสุดให้แกผู่ถ้ือหุ้น  
ขณะเดียวกันก็ค านึงถงึผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทัฯ  จัดใหม้ีการส่ือสารกลยุทธ์ เปา้หมาย และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ให้กับกรรมการ/ผู้บรหิาร  พนักงาน  ไดร้ับทราบและเข้าใจทัว่ทัง้องค์กรผ่านช่องทางต่างๆ ไม่วา่จะเป็นทางอีเมล
ของบริษทัฯ  การติดประกาศตามบอร์ด  การประชมุฝ่ายบริหารประจ าสัปดาห์  การประชุมพนักงานประจ าปี  โดย
บริษัทฯ จะมีการจัดประชุมใหญพ่นักงานประจ าทกุปี  ซึ่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ จะเป็นผูส้รุปสถานการณ์ 
และภาพรวมของผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปีที่ผ่านมา  พร้อมทั้งแจ้งทิศทางการด าเนินงาน และ
เป้าหมายของบรษิัทฯ ในปตี่อไป  และนอกจากนี้บริษทัฯ จะมกีารจัดประชมุผู้บรหิาร ร่วมกับพนักงานระดับ
หัวหน้างานขึ้นไป  เพื่อร่วมกันจดัท าแผนประจ าปี ในการก าหนดทิศทาง  แนวทางที่ส าคัญๆ ในการก าหนด
แผนงานให้สอดคล้องกับทิศทาง และเป้าหมายขององค์กร  ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินธุรกจิทั่วทั้งองค์กรมุ่งไปสู่
จุดหมายเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในการปฏบิัตหิน้าทีข่องกรรมการ  จะยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต  ตรงไปตรงมา  โดยอยู่ภายใตข้้อ
กฎหมาย  ข้อก าหนด  ข้อบงัคับของบริษทัฯ  โดยยึดถือหลักการนี้ ในการกระท าในทุกกิจการ  การตัดสินใจ  และ
การท าธุรกรรมต่างๆ จะด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์เป็นทีต่ั้งมั่น 

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พจิารณาการก าหนดและแยกบทบาทหน้าที่  และความรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน  รวมทั้งมีการส่ือสารบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าว ต่อ
กรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานของบริษทัฯ อย่างสม่ าเสมอ 
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การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการก าหนดการประชมุล่วงหน้า  และมกีารประชุมพิเศษเพิม่ตามความจ าเป็น  
โดยมีการก าหนดวาระชัดเจนไวล่้วงหน้า  และมีวาระพิจารณาตดิตามผลการด าเนินงานเป็นประจ า  ประธาน
กรรมการและกรรมการผูจ้ัดการ ได้ร่วมกันพจิารณาก าหนดวาระการประชุมกรรมการ  โดยพจิารณาเร่ืองที่ส าคัญ
และน าเข้าสู่วาระการประชมุ  นอกจากน้ัน กรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการ
ประชุมได้  เลขานุการบริษัทฯ ได้จัดท าหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชมุ และเอกสารประกอบการ
ประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน  เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้า
ร่วมประชุม 

ในการประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ แต่ละครั้ง  ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและมาก
พอที่กรรมการจะอภิปรายปญัหาส าคัญกันอย่างรอบคอบ  นอกจากนั้นประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัทฯ 
ได้เชิญผู้บรหิารระดับสูงเข้ารว่มประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อให้สารสนเทศเพิม่เติม และได้มีการจดบันทึกการ
ประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร  จดัเก็บรายงานการประชมุที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ  พร้อมให้
คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได ้

คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้ฝ่ายบรหิารจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 
เป็นประจ าทุกเดือน แม้ไมไ่ด้ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นรายเดือน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถ
ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานของบริษทัฯ ได ้

คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บรหิารมีการประชุมกันเองไดต้ามความเหมาะสม 
โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บรหิารหรือฝ่ายบรหิารเข้ารว่มประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้อภปิรายประเด็นปัญหาต่างๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับธุรกจิของบริษัทฯ และเร่ืองที่อยู่ในความสนใจของกรรมการ  โดยใหม้ีการรายงานผลการประชุมให้
ประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบ 

โดยในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดม้ีการพจิารณาเพิ่มเตมินโยบายเกี่ยวกับจ านวนองค์ประชมุ
ขั้นต่ า ณ ขณะทีค่ณะกรรมการบริษัทฯ จะลงมติในที่ประชมุคณะกรรมการ ว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 
3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด  ทั้งนี้รวมถึงกรณีหากกรรมการมีความจ าเป็นจนไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ อาจ
ใชช้่องทางการประชมุทางไกล โดยใหถ้ือเสมือนหนึ่งอยู่ร่วมประชุม  เพื่อแสดงถึงการให้ความส าคัญกับบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการบรษิัทฯ ในการชีแ้นะทิศทางการด าเนินงานของบริษทัฯ  การติดตามดูแลการท างานของ
ฝ่ายจัดการ  และการแสดงความรับผิดชอบตามหน้าที่ (Accountability) ของคณะกรรมการบรษิทัฯ ทีม่ีต่อบรษิัทฯ 
และผู้ถือหุ้น 

ในส่วนของจ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  การ
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  และการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น  ในปี 2556 ที่ผ่านมา  
ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ 8. โครงสร้างการจัดการ  หวัข้อย่อย คณะกรรมการบริษัท 

การประเมินการปฏิบัติงานของตนเองโดยกรรมการ 

คณะกรรมการได้จัดใหม้ีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองเป็นประจ าทุกปี  โดยจัดให้มกีารประเมิน
เป็นรายบุคคล  ทั้งคณะ  และคณะกรรมการชุดย่อย  เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและ
อุปสรรค ในการด าเนินงานระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อให้น ามาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน  โดยการ
ประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการโดยรวม และคณะกรรมการชุดย่อย ไดใ้ช้แนวทางแบบประเมินที่
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เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แตม่ีการปรับปรงุเพื่อให้เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ  
และจะมีการน าผลการประเมินซ่ึงอยู่ในรูปแบบของกราฟ  เพื่อมาพิจารณาในการทบทวนและแกไ้ขเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างาน 

การประเมินแบ่งตามหัวข้อ 6 หัวข้อ ได้แก่  โครงสร้างและคุณสมบัตขิองคณะกรรมการ  บทบาทหน้าทีแ่ละ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  การประชุมคณะกรรมการ  การท าหน้าทีข่องกรรมการ  ความสัมพันธ์กับ 
ฝ่ายจัดการ  และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร  ซึ่งผลคะแนนการประเมินของ
คณะกรรมการบริษัทฯ แบง่ออกเป็น 5 = ดีมาก, 4 = ดี, 3 = มาตรฐาน, 2 = พอใช,้ 1 = ต้องปรับปรุงอย่างมาก  
สรุปได้ดังนี้ 

 การประเมินภาพรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ  มคีะแนนเฉล่ีย 4.70 จากคะแนนเตม็ 5  ซึ่งอยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก 

 การประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ  มีคะแนนเฉล่ีย 4.47 จากคะแนนเต็ม 5  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดมีาก 

 การประเมินคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  มีคะแนนเฉล่ีย 4.92 จากคะแนนเตม็ 5  
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดมีาก 

 การประเมินคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นรายบุคคล (โดยตนเอง)  มีคะแนนเฉล่ีย 4.63 จากคะแนนเต็ม 
5  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทัฯ ได้ก าหนดใหม้ีการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการ  เพื่อ
เปรียบเทียบกบัผลการด าเนินงาน  โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ท าการประเมินในแบบประเมินผล ซึ่งคณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้ปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับบริษัทฯ  โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดม้อบหมายให้ประธานกรรมการเป็น
ผู้แจง้ผลการประเมินต่อกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการบรษิัทฯ 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนและโปรง่ใส  โดยค่าตอบแทนอยูใ่นระดับเดียวกับ
อุตสาหกรรม  และสูงเพียงพอทีจ่ะดูแลและรักษากรรมการทีม่ีคณุสมบัติที่ต้องการ  และไดข้ออนุมัติจากที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นแล้ว  กรรมการทีไ่ด้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน  
จะได้รับค่าตอบแทนเพิม่ตามปรมิาณงานที่เพิม่ขึ้น 

ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จดัการ   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จะน าผลการ
ประเมินการปฏิบัตงิานของกรรมการผู้จัดการ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันประเมิน ไปใช้ในการพจิารณา
ก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งผลการประเมินกรรมการผู้จัดการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผูแ้จ้งผลการประเมินต่อกรรมการผูจ้ัดการและ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบอีกครั้ง 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดับสูง   คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทนจะก าหนดหลักเกณฑ์ 
และโครงสร้างค่าตอบแทนผู้บรหิาร ซ่ึงพจิารณาเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนด  
ทั้งยังสอดคล้องกับผลการด าเนนิงานของบริษทัฯ และผลการบริหารงานของผู้บริหารแต่ละท่าน  โดยกรรมการ
ผู้จัดการจะเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมในการก าหนดค่าตอบแทนรายบุคคล  และการปรับอัตราเงินเดือน
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ประจ าปีของผู้บริหารระดับสูง พร้อมทั้งรายงานค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรบัทราบอีกครั้ง 

ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ใหแ้ก่กรรมการ  และผู้บริหาร (ตามนิยามของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จ านวน 7 ท่าน โดยรวมผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน
และผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี)  รวมทั้งส้ิน 22.91 ล้านบาท 

การพัฒนาความรู้ของกรรมการ 

บริษัทฯ ตระหนักถงึความส าคัญในการพัฒนาความรูข้องกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ จงึไดก้ าหนดไว้
ในหลักการก ากับดูแลกจิการที่ดขีองบริษทัฯ ใหม้ีการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้กรรมการได้รับการ
ฝึกอบรมความรู้ต่างๆ จากหน่วยงานก ากับดูแลที่เกีย่วข้องอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ 
ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษทัฯ เป็นผู้ประสานงานกับกรรมการเพื่อแจ้งหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ 

ในปี พ.ศ. 2556 มีกรรมการเข้าอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ความเข้าใจ ในบทบาทและหน้าทีข่องกรรมการใน
การบริหารงานใหม้ีประสิทธิภาพ ดังนี ้

1. หลักสูตรสัมมนา FID ครั้งที่ 3/2556 เรื่อง "ควบรวมอย่างไรใหไ้ด้ผลส าเร็จ"  จัดโดยตลาด
หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ชมรมวาณิชธนกิจ และสมาคมบริษทัหลักทรัพย ์ จ านวน 1 ท่าน 
ได้แก่ นายวบิูลย์ศักดิ์ อุดมวนิช 

2. หลักสูตร IR Workshop ครั้งที่ 4/2556 หัวข้อ "How to manage expectation when the market is 
volatile?”  จัดโดยชมรมนักลงทนุสัมพันธ์แห่งประเทศไทย และสมาคมบรษิัทหลักทรพัย์  จ านวน 1 
ท่าน ได้แก่ นายวิบูลย์ศักด์ิ อุดมวนิช 

ปัจจบุัน มีกรรมการบริษัทฯ ที่เขา้รับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าทีข่องกรรมการ 
จ านวน 8 ท่าน จากกรรมการทัง้หมด 10 ท่าน  โดยได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP), หลักสูตร Director Certification Program (DCP), หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ซึ่งจัด
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  และหลักสูตร Corporate Secretary Development 
Program ซึ่งจัดโดยสมาคมบริษทัจดทะเบยีนไทย 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม ่  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดม้อบให้เลขานุการบรษิัทฯ สรุปข้อมูลต่างๆ ให้
กรรมการใหม่ได้รับทราบผ่านทางคู่มือกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจัดท าและมอบให้กรรมการบริษทัฯ ในทุกปี เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลอ้างอิง ที่ครบถ้วนและทันสมัย  และยงัก าหนดให้กรรมการใหม่ได้เข้าเยีย่มชมกจิการ เพื่อให้เข้าใจการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ดียิ่งขึ้น 

ภายในคูม่ือกรรมการ มีเน้ือหาสรุปประกอบด้วย ข้อมูลที่เกี่ยวกบับริษัทฯ และข้อมูลส าหรับกรรมการ  เช่น  
ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกบับริษทัฯ  ประวตัิความเป็นมา  โครงสร้างองค์กร  ธุรกิจของบรษิัทฯ  ข้อบังคับของ
บริษัทฯ  การประชมุคณะกรรมการ  หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  จรรยาบรรณส าหรับกรรมการ  ผู้บริหาร และ
พนักงาน  รายการที่เกี่ยวโยงกนั  การจัดท าและเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์  ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง  เป็นต้น 

แผนการสืบทอดต าแหน่ง   คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ และฝ่ายบริหาร 
จัดท าแผนในการทดแทนต าแหน่งงาน (Succession Plan) ในระดับบริหารและต าแหน่งงานในสายงานหลัก โดย
พิจารณาจากผลการปฏบิัติงานและศักยภาพของแต่ละบคุคลเป็นหลัก และก าหนดใหม้ีการเตรียมความพร้อม
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ส าหรับบุคคลที่สามารถทดแทนต าแหนง่งาน การพฒันาความรูค้วามสามารถ และทักษะทีจ่ าเปน็  นอกจากนั้น
คณะกรรมการบริษัทฯ ยังก าหนดให้กรรมการผู้จัดการรายงานให้คณะกรรมการบรษิัทฯ รบัทราบถึงแผนเตรียม
ความพร้อมกรณีที่ผู้บรหิารไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได ้

9.2  คณะกรรมการชุดย่อย   คณะกรรมการบริษัทฯ  ไดแ้ต่งตั้งกรรมการทีม่ีความรู้ความสามารถ ที่
เหมาะสมในเรื่องต่างๆ เพื่อชว่ยศึกษา และกล่ันกรองรายละเอียด ตามที่คณะกรรมการบริษทัฯ ได้ก าหนดให้
คณะกรรมการชุดย่อยรับผิดชอบ  นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ ยงัได้ก าหนดคุณสมบัติ องค์ประกอบ วาระ
การด ารงต าแหน่ง และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยนั้นๆ ไว้อย่างชัดเจน  ทัง้นี้สมาชิกส่วน
ใหญ่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ และประธานของแต่ละคณะเปน็กรรมการอิสระด้วย  ประธานกรรมการจะไม่เป็น
ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ยกเว้นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  คณะกรรมการชุดย่อยมีการ
รายงานผลการประชมุและการท างานแต่ละครั้งใหท้ี่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบอย่างสม่ าเสมอ  
รวมถึงการรายงานการปฏบิัติงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในรายงานประจ าปี 

ปัจจบุันบริษัทฯ มคีณะกรรมการชุดย่อยจ านวน 2 คณะ ประกอบด้วย 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

2. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน 

ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อ  ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละ
ชุด  และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของกรรมการตรวจสอบ  ได้แสดงอยู่ในหัวข้อ 8. โครงสร้างการ
จัดการ  หวัข้อย่อย คณะกรรมการบริษัท 

9.3  การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

กรรมการอิสระ   คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาก าหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที ่3/2552  ซึ่งเขม้กว่ากรอบขั้นต่ าของนิยามกรรมการอิสระ ที่ประกาศโดยส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั้งที่ 3/2555 ได้ท าการปรับปรุงเพิ่มเตมินิยาม “กรรมการอิสระ” ใหม้ีความ
สอดคล้องกับนิยามตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เอกสาร “คู่มือกรรมการอิสระ” ลงวันที่ 29 
มีนาคม พ.ศ. 2555 ดังต่อไปนี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นทีม่ีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บรษิัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือนติิบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผูท้ี่เกี่ยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาทีไ่ด้เงินเดือนประจ า 
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษทั บริษัทใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้  เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

3. ไม่เป็นบุคคลทีม่ีความสัมพันธ์ทางสายโลหติ หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ป็น 
บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ ผูม้ี
อ านาจควบคมุ หรือบุคคลทีจ่ะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรอืผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือ
บริษัทย่อย 
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4. ไม่มหีรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บริษัทรว่มหรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง้ ในลักษณะทีอ่าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอิสระของตน  รวมทั้ง
ไม่เป็นหรือเคยเป็น   ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ทีม่ี
ความสัมพันธ์ทางธุรกจิของบริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษัทรว่ม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บรษิัทใหญ่ บริษทัย่อย บริษัทรว่ม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง้ และไม่เป็นผู้ถือหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน
ผู้จัดการของส านักงานสอบบญัชี ซึ่งมผีู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บรษิัทย่อย บริษทัร่วม หรือ
นิติบุคคลหรืออาจมีความขัดแยง้สังกัดอยู่  เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ย
กว่า 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือนติิบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีทีผู่ใ้ห้บริการทางวชิาชพีเป็นนิติบุคคล ให้
รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ ่กรรมการซึ่งไมใ่ช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผูจ้ัดการ ของ
ผู้ให้บริการทางวชิาชีพนั้นด้วย  เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั 

8. ไม่ประกอบกจิการทีม่ีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ีนัยกับกจิการของบริษัท หรือบริษัท
ย่อย  หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนยัในห้างหุ้นส่วน  หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบรหิารงาน  ลูกจา้ง  
พนักงาน  ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า  หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นทีม่ีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทอื่น  ซึ่งประกอบกิจการทีม่ีสภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขันทีม่ีนัยกับกจิการ
ของบริษทั หรือบรษิัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบรษิัท 

10. ภายหลังได้รับการแตง่ตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะดังกลา่วแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทฯ ใหต้ัดสินใจในการด าเนินกิจการของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัท
ย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยในล าดับเดียวกัน หรือนิตบิุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจใน
รูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได ้

อย่างไรก็ตามกรรมการอิสระ ไดต้รวจสอบคุณสมบัติกรรมการอสิระของตนเป็นประจ าทุกปี และ
คณะกรรมการบริษัทฯ เชื่อมั่นวา่การก าหนดคุณสมบัตขิอง “กรรมการอิสระ” ซึ่งเข้มกว่ากรอบขัน้ต่ าของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพียงพอที่
กรรมการอิสระของบริษทัฯ มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษทัฯ 

การรวมหรือแยกต าแหน่ง   บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายทีจ่ะให้ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกับ
กรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และมีการสอบทานการบริหารงานได้อย่างโปรง่ใส 
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ประธานกรรมการมาจากกรรมการอิสระ และเป็นผู้น า ผู้ควบคมุการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยการสนับสนุนและผลักดันใหก้รรมการทุกคนมีส่วนรว่มในการประชุม  เช่น  การ
ตั้งค าถามที่ส าคัญต่างๆ  หารือ  ช่วยเหลือแนะน า  และสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ ผ่านทาง
กรรมการผู้จัดการอย่างสม่ าเสมอ  แตจ่ะไม่เข้าไปก้าวก่ายในงานประจ า ที่ฝ่ายจัดการมีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบดูแล 
และมีกรรมการผูจ้ัดการเป็นหวัหน้าของฝา่ยจัดการ  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดม้อบอ านาจให้กรรมการผู้จัดการ 
หรือผู้รับมอบอ านาจเท่านั้น เป็นผู้ที่มีอ านาจลงนามผูกพันแทนบริษัทฯ ตามอ านาจทีม่อบไว ้ กรรมการผู้จัดการได้
มอบอ านาจใหฝ้่ายจัดการบริหารงานอย่างมปีระสิทธิภาพ ตามอ านาจหน้าทีท่ี่รับผิดชอบที่ได้ก าหนดไว้อย่าง
ชัดเจน  ทัง้นี้จะเห็นว่าอ านาจของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ได้มีการแบง่แยกบทบาทหน้าทีอ่ย่างชัดเจน ไม่
ก้าวก่ายต่อกัน 

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

การสรรหากรรมการ  ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดใหบ้รษิัทฯ มีคณะกรรมการของบริษทัไม่น้อย
กว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าสามในส่ีของคณะกรรมการทั้งหมดเป็นสัญชาติไทย และกรรมการไม่น้อยกว่า
กึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่นราชอาณาจักรไทย  ซึ่งวธิีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอรายชื่อ
เป็นกรรมการ มีดังนี ้

1. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน  พจิารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของ
คณะกรรมการ และก าหนดคุณสมบัตขิองกรรมการที่ต้องการสรรหาทดแทนให้เหมาะสม โดยค านึงถึง
ความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของกรรมการโดยรวม  เพื่อใหม้ีองค์ประกอบและคุณสมบัติ
ตามกฎหมายหรือระเบยีบที่เกี่ยวข้อง 

2. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน ก าหนดวิธีการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบตัิ  รวมถงึ
วิธีการเสนอรายชื่อผูม้ีคุณสมบตั ิเป็นการล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  ซึ่งได้ก าหนดใหม้ชี่องทางให้
ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อผูม้ีคุณสมบัติ เป็นการล่วงหน้าได้ อย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันส้ินสุดรอบปี
บัญชี  โดยมีการแจ้งให้ผูถ้ือหุ้นรับทราบผ่านช่องทางการแจง้ขอ้มูลของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย  เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธข์องบริษทัฯ  และเว็บไซต์นักลงทุนอื่นๆ  พร้อมทัง้แสดงแบบฟอร์ม
การเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติ บนเวบ็ไซต์ด้วย 

3. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน ด าเนินการสรรหาและพจิารณาผู้ทีม่ีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการด ารงต าแหนง่กรรมการ 

4. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน พจิารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการ และ
สรุปผลการสรรหา  และเสนอชื่อผู้มีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการบริษัทฯ พร้อมเหตผุลประกอบ
และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ผ่านทางเลขานุการบริษทัฯ 

5. คณะกรรมการบริษัทฯ พจิารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทนน าเสนอ  เพื่อเสนอรายชื่อต่อที่ประชมุผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิ 

การเลือกตั้งกรรมการในการประชมุสามญัประจ าปี   ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ที่ประชมุ
ผู้ถือหุ้นจะเลือกตัง้กรรมการ โดยให้นบัว่าผู้ถือหุ้นมคีะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง  ทั้งนี้ การแต่งตั้ง
กรรมการแต่ละรายนั้นต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบสูงสุดตามล าดับลงมา  เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า
จ านวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น  ในกรณีทีบุ่คคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมา  มีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น  ให้เลือกโดยวิธจีับสลาก  เพื่อให้ได้จ านวนกรรมการที่จะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น 

ในการประชมุสามัญประจ าปทีุกครั้ง  ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา  ถ้าจ านวนกรรมการ
ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้  ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 

ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ  เข้าเป็นหุ้นส่วน  หรือเข้าเปน็ผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่น  ทีม่ีสภาพอย่าง
เดียวกัน  และเป็นการแข่งขันกบักิจการของบริษัทฯ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชมุผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมมีตแิตง่ตั้ง 

กรรมการต้องแจ้งใหบ้ริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า  หากมีส่วนได้เสียในสัญญาทีท่ ากับบรษิัทฯ หรอืถือหุ้น  
หรือหุ้นกู้เพิม่ขึ้นหรือลดลงในบรษิัทฯ หรือบริษัทในเครือ 

กรรมการ 2 ใน 3 ท่าน ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ  ลงลายมือชื่อรว่มกันและประทบัตราใน
เอกสารส าคัญของบริษัทฯ จงึจะมีผลผูกพันกับบรษิัทฯ ได้  คณะกรรมการสามารถก าหนดชื่อกรรมการผู้มีอ านาจ
ลงนามผูกพันพร้อมประทับตราในเอกสารส าคัญของบริษัทฯ 

กรรมการที่เป็นตัวแทนของผูถ้ือหุ้นรายใหญ่   ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ไมม่ีกรรมการ
ที่เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

การสรรหากรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร 

ส าหรับต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน จะพิจารณาสรรหา
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มคีวามรู้ ความสามารถ มปีระสบการณ์ และมีความเข้าใจในธุรกจิหนังสือเป็นอย่างดี 
นอกจากนั้นสามารถบรหิารจัดการให้บรรลุวตัถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดไว้  โดย
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทนจะน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ 

ส าหรับผู้บริหารตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการ จนถึงผู้อ านวยการฝ่าย  ฝ่ายจัดการจะเป็นผูพ้ิจารณา
สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม  ตามระเบียบของการบรหิารทรัพยากรบุคคล  และรายงานให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ ทราบ  ยกเว้นกรณีการแต่งตั้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบก่อน 

นโยบายการไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในปี พ.ศ. 2550  คณะกรรมการตรวจสอบไดท้บทวนหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซ่ึงเป็นฉบับแก้ไขฉบบั
ที่ 5 นับจากปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา  เสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทฯ เพื่อพจิารณาก าหนดนโยบายการไปด ารง
ต าแหนง่ในบรษิัทอื่นที่เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จ านวนไม่เกิน 5 บริษัท  และในปี พ.ศ. 2553 
ได้มีการพิจารณาเสนอให้แก้ไข นโยบายการไปด ารงต าแหนง่ในบริษัทอื่นที่เป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เปน็จ านวนไม่เกิน 3 บริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อแนะน าของตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  โดยต่อมาในปี พ.ศ. 2556 ได้มีการเพิ่มเตมินโยบายการไปด ารงต าแหนง่กรรมการฯ กรณีหากนับ
จ านวนบริษทัจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบยีน เป็นจ านวนไม่เกิน 5 บริษัท  นอกจากนั้น
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คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดให้ กรรมการผู้จัดการและผู้บรหิารระดับสูง สามารถรับต าแหนง่กรรมการที่บรษิัท
อื่นได้ตามความจ าเป็น และไม่ท าใหม้ีผลกระทบต่อหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของบริษัทฯ  โดยต้องได้รับอนุมตัิ
จากคณะกรรมการบรษิัทหรือผูม้ีอ านาจอนุมตัิก่อน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้ก าหนดจ านวนวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ และกรรมการอิสระ  
เน่ืองจากคณะกรรมการบรษิัทฯ ได้พิจารณาแล้วเชื่อว่า ความเชีย่วชาญในธุรกิจหนังสือ และเรื่องต่างๆ ไม่ได้
ขึ้นอยู่กับจ านวนวาระการด ารงต าแหน่ง  หากแต่กรรมการบริษัทฯ  ยังคงมีความสามารถและอุทศิเวลาให้กบั
บริษัทฯ ได้อย่างเตม็ความสามารถที่จะก าหนดนโยบาย  กลยทุธ์  วิสัยทศัน์  และการให้ค าปรึกษาในการด าเนิน
ธุรกิจต่างๆ  โดยการตัดสินใจในการคัดเลือกบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทฯ เป็นสิทธขิองผู้ถือหุ้นที่จะ
คัดเลือกบุคคลเข้าท าหน้าทีแ่ทนตน 

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร   ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ มี
จ านวน 10 ท่าน  ประกอบด้วย 

 กรรมการที่เป็นผู้บรหิาร     จ านวน 2 ท่าน 

 กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ จ านวน 3 ทา่น 

 กรรมการที่เป็นอิสระ     จ านวน 5 ท่าน 

ดังนั้น บริษัทฯ มีกรรมการที่เปน็อิสระทั้งหมด 5 ท่าน  คิดเป็นร้อยละ 50 ของกรรมการทั้งคณะ  ซึ่งยังต่ า
กว่าข้อแนะน าตามหลักเกณฑ์การส ารวจการก ากับดูแลกจิการบริษัทจดทะเบียนไทย โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่ไดแ้นะน าว่าคณะกรรมการของบรษิัทจดทะเบียนควรประกอบด้วยกรรมการที่เป็น
อิสระมากกว่า 50%  แต่เนื่องจากนิยามของกรรมการอิสระของบริษัทฯ เขม้กว่ากรอบขั้นต่ าของนิยามที่ประกาศ
โดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย  
ดังนั้น ผู้มีส่วนได้เสียจงึมั่นใจไดว้่ากรรมการสามารถปฏิบัตงิานในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นอิสระ  ซึ่ง
จะท าให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานของกรรมการ 

ทั้งนี้  คณะกรรมการบรษิัทฯ มหีน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัตหิน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย  วตัถุประสงค์  
และข้อบังคบัของบรษิัทฯ  ตลอดจนมตขิองทีป่ระชมุผู้ถือหุ้น  ด้วยความซื่อสัตย์สุจรติ และระมัดระวัง  รักษา
ผลประโยชนข์องบรษิัทฯ  โดยกรรมการบริษัทฯ มวีาระการด ารงต าแหนง่ที่แน่นอน  ซึง่ตามข้อบงัคับของบริษัทฯ 
ก าหนดไว้ว่า  ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้  ให้กรรมการจ านวน 1 ใน 3  ออกจากต าแหน่ง โดยให้
กรรมการที่ด ารงต าแหนง่นานทีสุ่ดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

9.4  การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย 

ในปี พ.ศ. 2546 บริษัทฯ เข้าถือหุ้นร้อยละ 28.75 ในบริษัท เพลนิพัฒน์ จ ากัด (จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 
กันยายน พ.ศ. 2545)  ซึ่งมีทุนช าระเต็มมูลค่า เท่ากับ 80,000,000 บาท  ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 บริษัทฯ ได้เพิม่
สัดส่วนการถือหุ้นเป็นร้อยละ 48.82 จากทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้วจ านวน 170,000,000 บาท  และได้
ด าเนินการลดทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ คงเหลือเป็นจ านวน 169,475,500 บาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 48.97  โดยในไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2552 คุณทนง โชติสรยุทธ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ได้เข้าไปด ารง
ต าแหนง่รักษาการผู้อ านวยการของโรงเรยีนเพลินพัฒนา และได้ด ารงต าแหนง่ผู้อ านวยการโรงเรียนเพลินพัฒนา 
ในปี พ.ศ. 2553 โดยได้รับมติเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ  ซึ่งในปี พ.ศ. 2552 บริษัทฯ ได้น างบการเงิน
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ของบริษทั เพลินพัฒน์ จ ากัด (บริษัทย่อย) มารวมในการจัดท างบการเงินรวม ด้วยการมีส่วนรว่มในการก ากบัดูแล
การด าเนินงานนี ้

ในการประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ ครั้งที่ 4/2555 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดม้มีติอนุมตัิการรว่มทุนและ
จัดตั้งบรษิัทเพื่อประกอบธุรกิจทางด้านดิจิตอลคอนเทนต์  โดยในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ไดถ้ือหุน้ร้อยละ 60.00 ใน
บริษัท เบสแล็บ จ ากัด (จัดตัง้ขึน้เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556) ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท  โดยมี
คุณทนง โชติสรยุทธ์ กรรมการผู้จัดการบริษทัฯ เป็นหนึง่ในกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบรษิทั เบสแล็บ จ ากัด  
และด้วยการมีส่วนร่วมในการก ากับดูแลการด าเนินงานน้ี  บริษัทฯ ได้น างบการเงินของบริษทั เบสแล็บ จ ากัด 
(บริษัทย่อย) มารวมในการจัดท างบการเงินรวม ของบริษัทฯ ในปีบัญชี 2556 

ทั้งนี ้งบการเงินของบริษทัย่อยนั้น ได้จัดท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชทีี่ส าคัญเช่นเดียวกันกบัของบริษทัฯ 

9.5  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ ได้ก าหนดเป็นนโยบาย และขั้นตอนเป็นลายลักษณ์อักษร ในแนวปฏิบตัิเกี่ยวกับการก ากับดูแล
กิจการที่ดี และคูม่ือกรรมการบรษิัทฯ ซึ่งได้แจง้ต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัท ที่ประชมุผู้บรหิาร ทราบถึง
ประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ก าหนดให้ผู้บริหาร (ซึ่งได้
รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัิหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ปี พ.ศ. 2535  ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย ์ และแจง้ให้
เลขานุการบริษัทฯ ทราบเพื่อแจง้ให้คณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบต่อไป  นอกจากนั้น ยังไดแ้จ้งบทลงโทษหากมี
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามข้อก าหนดดังกล่าว 

บริษัทฯ ได้ก าหนดเป็นนโยบาย ในแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี  จรรยาบรรณของ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน  ตลอดจนข้อบงัคับพนักงาน เกี่ยวกับการก าหนดไมใ่ห้น าเอกสารหรือข้อมูล
ของบริษทัฯ ไปใช้เพื่อประโยชนส่์วนตัว  หรือน าออกนอกบรษิัทฯ ก่อนได้รับอนุญาต  รวมทั้งห้ามน าข้อมูลงบ
การเงินหรือข้อมูลอื่นที่รบัทราบเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผูท้ี่มิไดม้ีส่วนเกี่ยวข้อง  และห้ามท าการซ้ือขาย
หลักทรัพยใ์นชว่ง 1 เดือน  ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน  การไม่ปฏิบตัิตาม
ข้อก าหนดดังกล่าวถือเป็นการกระท าผิดวินัยของบริษทัฯ หากผูบ้ริหารหรือพนักงานที่ได้ล่วงรูข้อ้มูลภายในที่
ส าคัญคนใดกระท าผิดวินัย  จะได้รับโทษตั้งแต่การตักเตือน  การตัดค่าจ้าง  การพักงานโดยไมไ่ด้รับค่าจ้าง  จนถึง
การเลิกจ้าง 

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

ระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน   บริษัทฯ ไดใ้หค้วามส าคัญต่อระบบควบคมุภายใน ทัง้ใน
ระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน  จึงได้ก าหนดภาระหน้าที่  อ านาจการด าเนินการของผู้ปฏิบตังิาน  ผู้บริหาร  ไว้
เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน  มีการควบคุมดูแลการใชท้รัพย์สินของบริษทัฯ ให้เกิดประโยชน์  และมีการ
แบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงาน  ผูต้ดิตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน  เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบ
ระหว่างกันอยา่งเหมาะสม  นอกจากน้ียังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน  โดยบริษทัฯ ได้จัดใหม้ี
ระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ 
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บริษัทฯ มีแผนกตรวจสอบภายในและนักลงทุนสัมพันธ์  ท าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงาน
หลัก  และกิจกรรมทางการเงินส าคัญของบริษัทฯ ได้ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้  และมปีระสิทธิภาพ  
รวมถึงตรวจสอบ  การปฏิบตัิตามกฎหมาย  และข้อก าหนดที่เกีย่วข้องกบับริษทัฯ  (Compliance Control)  และ
เพื่อใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในและนักลงทุนสัมพันธ์  มีความเป็นอิสระ  สามารถท าหน้าที่ตรวจสอบและถว่งดุล
ได้อย่างเต็มที่  คณะกรรมการจงึก าหนดให้แผนกตรวจสอบภายในและนักลงทุนสัมพันธ ์ รายงานผลการตรวจสอบ
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  และได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย 

การบริหารความเสีย่ง   การบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ กระท าโดยการประเมินความเส่ียงทั่วทั้ง
องค์กร  ทั้งที่เป็นปจัจัยภายในและปัจจัยภายนอกอย่างสม่ าเสมอ  โดยคณะท างานซ่ึงประกอบด้วย  ฝ่ายบริหาร
และผู้บริหารระดับสูง  ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับแต่ละความเส่ียง  หัวหน้างานในแต่ละหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  และ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน จะวเิคราะห์ถึงสาเหตุที่ท าให้เกิดปจัจัยความเส่ียงต่างๆ  การก าหนดมาตรการบรหิาร
ความเส่ียง  รวมถึงติดตามการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเส่ียง  และรายงานผลให้กับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการต่อไป 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญกับระบบการควบคมุภายใน  และการบรหิารความเส่ียง  เพื่อสร้าง
ความมั่นใจได้ว่าจะบรหิารจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  และมีการจัดสรรและใช้ทรัพยากรอย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด  ชว่ยให้ข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ 

9.6  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี   บริษทัฯ และบริษัทย่อย ไดจ้่ายค่าตอบแทนการสอบบญัช ี ส าหรับรอบ
บัญชีปี พ.ศ. 2556 ใหแ้กบ่ริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากัด (ชื่อเดิม - บริษัท ส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ากัด) ใน
อัตราค่าสอบบัญชีรวมทั้งส้ิน 1,310,500 บาท (ไม่รวมค่าเดินทางในการปฏิบตัิงาน ค่าทีพ่ัก และค่าสังเกตการณ์ใน
การตรวจนับสินค้า)  ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีไมม่ีส่วนเกี่ยวข้องกับบรษิทัฯ ในด้านอ่ืนๆ อีกนอกจากการสอบบัญชีเท่านั้น 

ค่าบริการอื่น   บริษัทฯ และบรษิัทย่อย ไม่ไดจ้่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ให้แก่บรษิัท ส านักงาน 
อีวาย จ ากัด  ส าหรับรอบบญัชีป ีพ.ศ. 2556 

9.7  การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่นๆ   คณะกรรมการบริษัทฯ 
ตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี  เพื่อเพิม่ความโปร่งใส  เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของกิจการ  และเพิ่มความเชื่อมัน่ให้แกผู่้ถือหุ้น  ผู้ลงทุน  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  จึงได้มอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบ  ด าเนินการจัดท านโยบายการก ากบัดูแลกิจการ  เป็นลายลักษณ์อักษร  ตลอดจน
ปรับปรุงนโยบายการก ากับดแูลกิจการ  และคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ  ใหม้ีความทันสมยั  เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อม  
การด าเนินธุรกิจ  และเป็นสากลมากขึ้น  โดยก าหนดใหม้ีการทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกิจการปีละ 1 ครั้ง  
โดยในปี พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2550 คณะกรรมการตรวจสอบ  ได้ด าเนินการจัดท าแนวปฏิบัตทิี่ดีเพิ่มขึ้น  เพื่อให้
เกิดแนวทางที่ชัดเจนเพื่อให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานได้ถือปฏิบัต ิ และในป ีพ.ศ.  2556 คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดท้บทวนหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นฉบับแก้ไขฉบบัที่ 11 นับจากปี พ.ศ. 2544  โดยได้
ด าเนินการปรับปรุงเพิ่มเตมิหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดขีองบริษัทฯ ใหม้ีความชัดเจน และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
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คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายบริหาร ได้สนับสนุนให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนักงานเห็นถึงความส าคญัของการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยไดจ้ัดให้มชี่องทางการส่ือสารข้อมูลต่างๆ ของการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งจากการปฐมนิเทศกรรมการ และพนักงานใหม่ การเพิ่มเน้ือหาในหลักสูตรของการ
ฝึกอบรมของพนักงาน  นอกจากนั้นยังมชี่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลเกี่ยวกับการก ากับดแูลกิจการที่ดีผ่านเว็บไซต์ 
ผ่านช่องทางการส่ือสารภายในบริษัทฯ  และมชี่องทางการรบัเรื่องเพื่อปรับปรุงและแก้ไข เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ 

ในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินการก ากับดูแลกิจการที่ดี ด้วยแบบประเมนิการปฏิบัติ
ตามหลักการก ากับดูแลกิจการทีด่ีส าหรับบริษัทจดทะเบยีน (Corporate Governance Self-Assessment) ของ
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และพจิารณาร่วมกับหลักเกณฑ์การส ารวจการก ากับดแูลกิจการบริษัทจด
ทะเบียนไทย ของสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทย เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าบรษิัท
ฯ มจีุดบกพร่องในส่วนใด เพื่อปรับปรุงและแก้ไข พฒันาให้ดียิ่งขึ้น  นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบยัง
ก าหนดช่องทางให้พนักงานเสนอแนวทางปรบัปรุงเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดีผ่านทางแผนกตรวจสอบ
ภายในและนักลงทุนสัมพันธ ์ อน่ึง ในการประเมินการก ากับดแูลกิจการบริษัทจดทะเบยีนไทยประจ าปี พ.ศ. 2556 
(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2013) บริษัทฯ ได้รับการประเมินจากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย ดังนี ้

คะแนนเฉลี่ยโดยรวม 

รายการ 2556 2555 2554 
บริษัทจดทะเบียนโดยรวม (%) 78 79 77 
บริษัทในกลุ่ม SET100 (%) 88 86 85 
บริษัทในกลุ่ม SET50 (%) 91 88 88 
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (%) 94 93 94 

คะแนนแยกเป็นรายหมวด 

หมวดการพิจารณา 

คะแนนเฉลี่ย (%) 

บริษัทจดทะเบียน
โดยรวม 

บริษัทในกลุ่ม 
SET100 

บริษัทในกลุ่ม 
SET50 

บริษัท 
ซีเอ็ดยูเคชั่น 
จ ากัด (มหาชน) 

ปี พ.ศ. 2556 2555 2554 2556 2555 2554 2556 2555 2554 2556 2555 2554 

สิทธิของผู้ถือหุ้น 89 88 90 95 94 94 96 94 95 95 94 94 

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
อย่างเท่าเทียมกัน 

86 84 85 91 88 88 93 89 88 95 92 95 

การค านึงถึงบทบาทของ
ผู้มีส่วนได้เสีย 

68 65 61 83 82 78 91 88 85 94 94 94 

การเปิดเผยข้อมูลและ
ความโปรง่ใส 

88 88 89 94 94 92 96 95 94 98 99 99 

ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ 

64 63 64 77 77 76 80 78 78 89 89 91 
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จริยธรรมธุรกิจ 

บริษัทฯ ได้ยึดมั่นในการกระท าส่ิงที่ถูกต้อง  เป็นแนวทางการด าเนินธุรกิจของกรรมการและพนกังานทุกคน  
โดยบริษทัฯ ได้ประกาศบังคับใชจ้รรยาบรรณพนักงาน  และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ  เพือ่ให้กรรมการ  
ผู้บริหาร  และพนักงานทุกคน  ได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏบิัติหน้าทีต่ามภารกิจของบรษิัทฯ ด้วยความซื่อสัตย ์ 
สุจริต  และเทีย่งธรรม  ทัง้การปฏิบัติต่อบรษิัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  สาธารณชน  และสังคม  บรษิัทฯ 
มอบหมายใหแ้ผนกตรวจสอบภายในและนักลงทุนสัมพันธ์  ติดตามดูแลการปฏบิัติตามจรรยาบรรณอย่างสม่ าเสมอ  
และได้ก าหนดโทษทางวินัยในกรณีละเมิดจรรยาบรรณไว้ด้วย 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า  กระบวนการการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ
ธุรกิจ  จะชว่ยส่งเสริมการด าเนินงานของบริษทัฯ และเป็นเคร่ืองมือชว่ยให้สามารถบรรลุเป้าหมายพื้นฐานที่ส าคัญ
อย่างหนึ่ง  อันจะส่งผลให้เกิดการเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผูถ้ือหุ้น  คุณค่าที่บริษัทฯ มุง่หวัง  และคาดหวังให้กรรมการ
และพนักงานทุกคนถือปฏบิัตใินทุกภารกิจ  ไดแ้ก ่

 การให้ความส าคัญสูงสุดต่อการสร้างความพงึพอใจของลูกค้า 
 ความเชื่อมั่นในการท างานร่วมกนั 
 การอุทิศต่องานอย่างมืออาชีพโดยมีคุณธรรม 
 การยึดมั่นในหลักการของระเบยีบวินัยการปฏิบตัิงานที่ด ี
 การพร้อมในการตอบสนองต่อทกุสถานการณ์ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงการด าเนินธุรกิจ  ความรบัผดิชอบต่อผูม้ีส่วนได้เสีย  พนักงาน  สังคม
และส่ิงแวดล้อม  คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดจ้ัดให้มีการเผยแพร่  จรรยาบรรณธุรกจิ  นโยบายการดูแลส่ิงแวดล้อม
และสังคม  ผ่านในหลายช่องทาง  ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ  และการประชุมพนักงาน  รวมทั้งการติดตามการปฏบิัติ
ตามจรรยาบรรณธุรกจิ  และการก าหนดบทลงโทษ 

อน่ึง ในต้นปี พ.ศ. 2554 บริษัทฯ ได้ลงนามเข้ารว่มเพื่อประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective 
Action Coalition) ต่อต้านการทจุริตของภาคเอกชนไทย  รว่มกบัสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
หอการค้าไทย  สมาคมธนาคารไทย  หอการค้าต่างชาติ  และสมาคมบริษัทจดทะเบยีนไทย  เพื่อแสดงเจตจ านงที่
จะด าเนินธุรกิจที่มีความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ต่อต้านและไม่สนับสนุนการคอรัปชั่น เพื่อให้การด าเนินงาน
ของบริษทัฯ เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล (Corporate Governance ; CG) ที่ดี  นอกจากนี้ บรษิัทฯ ยังมีนโยบายที่
จะสนับสนุนให้พนักงาน ด ารงตนให้ถูกต้องตามกฎหมายเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ  ตลอดจนส่งเสริมใหคู้่ค้า
ของบริษทัฯ ด าเนินธุรกจิที่ถูกตอ้งตามกฎหมายด้วยความโปรง่ใส  โดยมีเป้าหมายในการสร้างความร่วมมือในการ
จรรโลงสังคมให้เจรญิรุดหน้าอยา่งยั่งยืน 

หลักเกณฑ์การก ากับดูแลกจิการที่ดีที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติได้ 

ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ สามารถปฏิบัตติามหลักเกณฑ์การส ารวจการก ากับดแูลกิจการบริษทัจดทะเบียน
ไทย โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้อย่างดีในหลายๆ เรื่อง  แต่อย่างไรก็ตาม มีบาง
หลักเกณฑ์ฯ ที่บรษิัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติไดต้ามข้อแนะน า มีดังนี ้

คณะกรรมการควรก าหนดนโยบายจ ากัดจ านวนปใีนการด ารงต าแหน่งของกรรมการอสิระ ไว้ไม่
เกิน 9 ปี โดยไม่มีขอ้ยกเว้น หรือหากสามารถก าหนดไว้ไม่เกิน 6 ปี โดยไม่มขี้อยกเว้น ก็จะเป็นการดียิ่งขึ้น   
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เน่ืองด้วยรูปแบบธุรกจิหลักของบริษัทฯ นั้น คือธุรกิจค้าปลีกที่ตอ้งการความเชี่ยวชาญและความช านาญเฉพาะทาง 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในด้านสินค้าที่เป็นหนังสือ  คณะกรรมการบรษิัทฯ จึงไม่ไดม้ีการก าหนดจ านวนวาระการด ารง
ต าแหนง่ของกรรมการอิสระ เน่ืองด้วยได้พจิารณาแล้วเห็นว่าประสบการณ์และความเชีย่วชาญในธุรกิจหนังสือนั้นมี
ความจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่งต่อการก าหนดนโยบาย กลยทุธ ์วิสัยทัศน์ และการใหค้ าแนะน าต่างๆ เพื่อชีแ้นะทิศ
ทางการด าเนินงานของบรษิัทฯ  ทั้งนี ้คณะกรรมการบรษิัทฯ กม็ิได้เพิกเฉยต่อการเปิดเผยข้อมลูวันที่ที่กรรมการ
อิสระแต่ละท่านได้เข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิัทฯ ในวาระปัจจบุัน ไวใ้นรายงานประจ าปี  อีกทั้งยังได้มีการ
น าเสนอข้อมูลจ านวนปีสะสมที่กรรมการอิสระแต่ละท่านได้ด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการบรษิัทฯ ไว้ในหนงัสือเชิญ
ประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา  

อย่างไรก็ตาม ตามข้อบงัคับของบริษัทฯ ที่ไดก้ าหนดว่าในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครั้ง ใหก้รรมการ
ออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ซึ่งกรรมการที่ออกจากต าแหน่งนี้จะเป็นกรรมการที่อยูใ่นต าแหน่งนานที่สุด  
โดยบริษทัฯ ยังไดม้ชี่องทางแกผู่้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลผู้มคีุณสมบัติเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการ เป็นการล่วงหน้า อย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันส้ินสุดรอบปีบัญชี  ดังนั้น ด้วยกระบวนการคดัเลือกบุคคล
เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ ซึ่งเป็นสิทธขิองผู้ถือหุ้นทีจ่ะพิจารณาคัดเลือกบคุคลที่เหมาะสมนี้ จึงอาจกล่าว
ได้ว่าบริษัทฯ มไิด้ละเลยต่อการไม่ปฏิบตัิตามข้อแนะน าในเรื่องการก าหนดนโยบายจ ากัดจ านวนปีในการด ารง
ต าแหนง่ของกรรมการอิสระ  หากแต่กรรมการอิสระก็ยงัมีการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามข้อบงัคับของ
บริษัทฯ ที่ต้องออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ของทุกป ี

บริษัทควรมีการจัดต้ัง CG Committee และ Risk Management Committee   แม้ปจัจุบัน บริษัทฯ 
ไม่ไดม้ีการจัดตัง้ CG Committee และ Risk Management Committee ขึ้นโดยแสดงไวใ้นผังโครงสร้างองค์กร  
แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบก็ได้ปฏบิัตหิน้าที่ในเรือ่งของการสอบทานการก ากับดแูลกิจการที่ดี การ
สอบทานการบริหารจัดการความเส่ียง และเร่ืองอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง อย่างเป็นประจ า ตามขอบเขตอ านาจหน้าทีท่ี่
ก าหนดไว้ในกฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
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10.  ความรับผิดชอบต่อสังคม 

10.1  นโยบายภาพรวม 

บริษัทฯ เริม่ก่อตั้งจากการรวมตวักันของวศิวกรไฟฟ้าจ านวน 10 คน  ซึ่งต่างก็เคยมีประสบการณ์ในการ
ด าเนินกิจกรรมเผยแพร่ความรู ้ในชมุนุมวิชาการ ขณะที่เป็นนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  
และตระหนักดีว่า ประเทศไทยยงัขาดแคลนการพฒันาส่ือความรูท้างวชิาการอยู่มาก  และไม่มีผูท้ี่สนใจเข้ามา
พัฒนาอย่างจริงจัง  จึงได้ก่อตัง้บริษัทฯ ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2517  โดยก าหนดเรื่องนี้ไว้ในวัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง
ว่า  “ซีเอ็ดจะด าเนินธุรกิจที่เอื้ออ านวยต่อการศึกษาหาความรู้ เพือ่พัฒนาความรู้ความสามารถของคนไทย ในสาขา
ที่จ าเป็นต่อการพฒันาประเทศ”  และเน้นย้ าภารกิจนี้ผ่านชื่อย่อของบริษทัฯ  คือ SE-ED ซึ่งย่อมาจากค าว่า 
Science, Engineering & EDucation  เพื่อเป็นการเน้นสาขาที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศที่บรษิัทฯ มุ่งมั่นที่จะ
ให้ความส าคัญ คือ  ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และการศึกษา  ผ่านความมุ่งมั่นในภารกิจทีจ่ะท าให้คน
ไทยเก่งขึ้น โดยมีวิสัยทัศน์ (Vision) และภารกิจ (Mission) ที่แสดงความมุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งของการพฒันา
ประเทศอย่างยั่งยืน ดังนี ้

วิสัยทัศน์ (Vision) : ซีเอ็ด จะเป็นผู้น าในการท าให้คนไทยหาความรู้ ได้ง่ายขึ้น และสะดวกขึ้น 

ภารกิจ (Mission)  : ซีเอ็ด จะด าเนินธุรกิจที่เอื้ออ านวยต่อการศึกษาหาความรู้ ในสาขาที่จ าเป็นต่อการพัฒนา
 ประเทศ จะด าเนินธุรกจิทีจ่ะท าให้ “คนไทยเก่งขึ้น” โดยพัฒนาขึน้เป็นธุรกิจทีย่ั่งยืน มี
 การเติบโตต่อเนื่องที่สูงกว่าคา่เฉล่ียของอุตสาหกรรม เป็นบรษิทัตัวอย่างที่ดี สามารถ
 สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ และเป็นที่ยอมรบัในวงกว้าง พนักงานมีความสุข และ
 สามารถให้ผลตอบแทนการลงทนุที่น่าพึงพอใจในระยะยาว 

กรอบแนวคิดเพื่อความย่ังยืนระยะยาว (Sustainability Framework) 

เพื่อท าใหบ้ริษัทฯ สามารถด าเนนิธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมๆ กบัสังคมได้อย่างยั่งยืน สามารถอยูร่อดได้ใน
ระยะยาว  ผู้บริหาร และพนักงานทุกๆ คน มีความมุ่งมั่น (Commitment) และแรงบันดาลใจ (Inspiration) ร่วมกัน
ที่จะท าให้องค์กรสามารถท าหนา้ที่เป็น “ส่ือความรู้สู่สังคมไทย (Knowledge Provider)” เพื่อที่จะท าให้คนไทยเกง่
ขึ้น  ซึ่งจะเห็นได้ว่าจากอดีต จนถึงปัจจุบัน บรษิัทฯ ได้ด าเนินธุรกิจ พร้อมกบัสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อ
ตอบสนองภารกิจ “เรามุ่งมั่นทีจ่ะท าให้คนไทยเกง่ขึ้น” อย่างจริงจังมาโดยตลอด  ซึ่งสามารถสรปุเป็นแผนผังการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  ได้ดังต่อไปนี ้
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บริษทั ซ เอ ดยเูคชัน่ จ ากดั  มหาชน 

คนไทยเก่ง   น

รายการโทรทศัน์
Book Variety

ส านกัพมิพซ์เีอด็
SE-ED Learning 

Center
โรงเรยีนเพลนิพฒันา

บรษิทั เบสแลบ็ จ ากดั

โครงการความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม 

(CSR Project)

ส านกัพมิพ อืน่ 
ธุรกจิรบัจดัจ าหน่าย

หนงัสอื

ผูจ้ดัจ าหน่าย
หนงัสอือืน่ 

รา้นหนงัสอื
ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร์

รา้นหนงัสอือืน่ 
องค กร   ะ

สถาบนัการศกึษา

มลูนิธคินไทยเก่งขึน้
นวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรยีนรู้

 

จากแผนผงัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ข้างต้น จะเห็นได้ว่าปจัจุบัน บริษทัฯ ได้ด าเนินธุรกจิ และกิจกรรม
ต่างๆ อย่างบูรณาการเพื่อท าใหค้นไทยเก่งขึ้น ดังต่อไปนี ้

  ส านักพมิพซ์ เอ ด :  มีหน้าทีใ่นการผลิตจัดพมิพ์หนงัสือ วารสาร และส่ือการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้คน
ไทยได้ใช้พฒันาศักยภาพของตนเอง  เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 

  ธุรกิจรับจัดจ าหน่ายหนังสอื :  มีหน้าทีใ่นการกระจายหนงัสือดีๆ จากส านักพิมพ์ซีเอ็ด และ
ส านักพิมพ์อื่นๆ ที่ผลิตหนังสือดีมีประโยชน์  เพื่อใหห้นังสือดีๆ เหล่านั้นไปยังร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊ค
เซ็นเตอร์ และร้านหนังสืออ่ืนๆ ทั่วประเทศ  โดยเริม่ด าเนินการอย่างจริงจังหลังจากปี พ.ศ. 2541 
เป็นต้นมา 

  ร้านหนังสือซ เอ ดบุ๊คเซ นเตอร์ :  เป็นร้านหนังสือที่เร่ิมด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 โดยมี
ความมุ่งมั่นที่จะขยายสาขาเพื่อให้คนไทยทั้งประเทศสามารถเข้าถึงแหล่งสาระความรูไ้ด้อย่างสะดวก 
สามารถอ่านหนังสือดีๆ ได้ง่ายขึน้  หนังสือภายในร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์จะต้องเป็นหนังสือดี
ที่มีความหลากหลาย ไม่มหีนังสือที่มีเน้ือหาลามกอนาจาร ส่งเสริมความรุนแรง หมิ่นเหมต่่อการผิด
กฎหมาย และศีลธรรมอันดีงามของสังคมไทย 

  SE-ED Learning Center :  บริษัทฯ ได้ริเริม่โครงการค่ายเยาวชนประเภทความรู้ ขึ้นมาเป็น
ตัวอย่างในปี พ.ศ. 2530 (ค่ายคอมพิวเตอร์ และค่ายธรรมชาต)ิ  เพื่อกระตุ้นใหม้ีผู้สนใจด าเนิน
กิจกรรมค่ายเยาวชนกันมากขึ้น  ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 จึงรื้อฟื้นพัฒนาขึ้นมาใหม่เป็นค่าย SE-ED 
Kiddy Camp  โดยเป็นกจิกรรมที่จัดขึ้นทุกปิดเทอม  และได้ก่อตั้งแผนก SE-ED Learning Center 
ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2549 เพื่อบริหารกิจกรรมเยาวชนทั้งหมดอย่างเอาจริงเอาจัง และเพื่อรองรับการ
ขยายงานในอนาคตที่จะมากขึ้น  โดยได้เปิดศูนย์การเรยีนรู้ SE-ED Learning Center บนพื้นที่
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ประมาณ 600 ตารางเมตร ที่อาคาร จัตุรัสจามจุรี (Chamchuri Square) ของจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนกันยายนปี พ.ศ. 2551  เพื่อเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นการจัดหลักสูตร
เสริม และกิจกรรมการเรียนรู้ใหก้ับเยาวชน  เพื่อพัฒนาศักยภาพ และพัฒนาการให้กบัเด็กๆ  
นอกจากนี้ ยังมีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนาที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาทักษะวชิาชพี และการ
พัฒนาศักยภาพตนเอง ให้กบับคุคลทั่วไป ทุกเพศ ทุกวยั  และต่อมาในป ีพ.ศ. 2556 SE-ED 
Learning Center ได้ขยายบทบาทการเป็นศูนย์การเรียนรู้ในด้านวิชาคณิตศาสตร์และภาษาองักฤษ 
(หลักสูตร FAN Math และ ACTive English) ด้วยการเปิดสาขาเพิ่มในระบบแฟรนไชส์ เพื่อมุง่มัน่ที่
จะสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาใหแ้ก่เด็กและเยาวชนไทย 

 

     

  โรงเร ยนเพลินพัฒนา :  เป็นโรงเรียนทางเลือกแนวใหม่ในระดับเตรียมอนุบาลถงึมธัยมศึกษาปีที่ 6 
ที่   บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง  โดยเปิดด าเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 
2547 เป็นต้นมา  เป็นโรงเรียนที่มีการออกแบบหลักสูตรการเรยีนการสอนที่เน้นให้นักเรียนมีความ
สมบูรณ์ พร้อมทัง้ทักษะความรู ้(Knowledge Skill) ทักษะการท างาน (Working Skill) และทักษะการ
ด าเนินชีวิต (Life Skill)  เพื่อให้เด็กสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ เตบิโตเป็นผู้ใหญ่ทีม่ี
ความรู ้ความสามารถ ประกอบกับมีจติอาสา มีศีลธรรมอันดีงาม และมคีวามรับผิดชอบต่อสังคม 

   



บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน)                                                                                                                

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2556 (แบบ 56-1)                                                                 ส่วนที่ 2  หน้า 99 
 

   

  บริษัท เบสแล บ จ ากัด :  จัดตั้งขึ้นโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาส่ือการเรียนรู้และเนื้อหาสาระที่อยู่
ในรูปแบบ Digital Content ทั้งหมด (เช่น e-book, ePub, iBook) และเพื่อพัฒนาโปรแกรมและ
โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการใช้งานและการบริหารจัดการส่ือ Digital Content  
เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงสื่อเหล่าน้ีได้อย่างทั่วถึง มีประสิทธภิาพ เกิดประโยชน์ในการเรียนรูแ้ละ
การหาความรู้ได้มากที่สุดในศตวรรษที่ 21  เช่น ระบบ e-Library, SE-ED Current, Follow me 
(โปรแกรมส าหรับครูเพื่อใช้ควบคุมและบรหิารการเรียนการสอนโดยใช้ Tablet), โปรแกรมการท า 
Interactive Book เปน็ต้น 

  รายการโทรทัศน์เพื่อส่งเสรมิการอ่าน :  ปัจจบุันบริษัทฯ เปน็ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อปลูกฝัง
นิสัยรักการอ่านให้กับคนไทย ได้แก่ รายการ Book Variety ซึ่งเป็นรายการที่น าเสนอสาระความรู้ใน
หลากหลายแง่มมุจากหนังสือ เช่น ด้านสุขภาพ ธรรมะ การบริหารการจัดการ หุ้นและการเงิน 
หนังสือเด็กและเยาวชน โดยน าเสนอผ่านการแนะน าหนังสือและการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องใน
วงการหนังสือ รวมทัง้นักเขียน นักแปล หรือบรรณาธิการ ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 17.30 - 
18.00 น. ทาง Nation Channel ผ่านดาวเทียม PSI และเคเบิ้ลทีวีท้องถิ่นทั่วประเทศ 
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  โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Project) :  บริษัทฯ ได้ก าหนดให้ความรับผิดชอบต่อ
สังคมเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการขับเคล่ือนองค์กร โดยใหม้คีวามสอดคล้องกับการด าเนินธรุกิจ
ของบริษทัฯ  และด าเนินกิจกรรม CSR ในตัวเน้ืองานหลักขององค์กรในลักษณะที่เรียกว่า CSR in 
Process โดยไม่มแีผนกที่รับผิดชอบกิจกรรม CSR โดยตรง  แต่หลังจากการที่มีกจิกรรมบางสว่นที่มี
ปริมาณมาก ในด้านการประสานงาน และการด าเนินงาน เพื่อให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ในปี พ.ศ. 
2552 จึงจัดตัง้แผนก CSR เพื่อรับผิดชอบกจิกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ทีมุ่่งเน้น
การท าให้เด็กๆ และชมุชนในสังคมไทยที่ด้อยโอกาส ได้เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ได้ง่ายมากขึ้น ผา่น
กิจกรรมต่างๆ เช่น การบริจาคหนังสือ และส่ือการเรียนรู ้ให้กบัโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร  โดยในป ี
พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้บรจิาคหนังสือ ให้แกโ่รงเรียนที่ด้อยโอกาส และสถานศึกษาต่างๆ จ านวน 190 
แห่ง มูลค่าราคาปกกว่า 13.82 ล้านบาท  รวมถึงการบรจิาคอุปกรณ์ชั้นวางหนงัสือ เพื่อจัดห้องสมุด
ให้สวยงาม สะอาด และสามารถดึงดูดเด็กให้เข้าถงึแหล่งการเรียนรู้เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านให้ตดิตัว
ไปตลอดชีวติ 

  มูลนิธิคนไทยเก่ง   น :  บริษัทฯ ไดด้ าเนินการจัดตั้ง “มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น” อย่างเป็นทางการขึ้น 
เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2554  โดยมูลนิธิดังกล่าวนี้มีวตัถุประสงค์ในการท ากจิกรรมเพื่อพฒันา
ศักยภาพของคนไทยทุกเพศ ทกุวัย เพื่อให้คนไทยเป็นทรัพยากรมนุษยท์ี่มีคุณค่า พร้อมๆ กับมี
คุณภาพชีวติในสังคมที่ดขีึ้น  เป็นส่วนหนึ่งในการทีจ่ะไดใ้ช้ศกัยภาพที่ตนเองมี ชว่ยพฒันาให้
ประเทศชาติเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน สามารถแข่งขันกับนานาอารยประเทศของโลกได้  โดยมูลนิธิ
คนไทยเก่งขึ้นจะมีบทบาทในการท างานควบคูไ่ปกับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบรษิทัฯ 
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใหค้นไทยเก่งขึ้น และสังคมไทยยั่งยืน 

จากที่กล่าวมาข้างต้นน้ี จะพบวา่กรอบในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ นั้นคือ การเป็นธุรกจิทีม่ส่ีวนช่วยใน
การแก้ไขปญัหาที่ส าคัญของประเทศ  ผลักดันใหป้ระเทศมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ตลอดจนเปน็กลไกในการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยให้กลายเปน็ทรัพยากรมนษุย์ทีม่ีคุณค่า และเป็นทรัพยากรส าคัญในการพัฒนาประเทศชาตใิห้
เจริญเติบโตอยา่งยั่งยืน  ด้วยเหตุนี้ความรบัผิดชอบต่อสังคม และการเป็นบริษัทฯ ที่มจีริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
และเป็นตัวอย่างที่ดี  จงึเป็นภารกิจหนึ่งในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทีต่้องยึดมั่นอย่างเคร่งครดั 

บริษัทฯ จึงได้น าเอาความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Responsibility) และ บรรษัทภิบาล (Corporate 
Governance) ซึ่งบริษัทฯ ไดย้ึดถือเป็นกลยุทธ์ และแนวทางในการด าเนินธุรกิจจะต้องค านึงถงึความพงึพอใจของ
ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) อันได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ชมุชน สังคม และส่ิงแวดล้อม อย่าง
ครบถ้วนสมดุล  มีการจัดล าดับความส าคัญอย่างเหมาะสม ดงัรปูต่อไปนี ้
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้น้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ก ากับแนวทางในการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทัฯ  เพื่อให้บรษิัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างมีเหตผุล พอประมาณ มภีูมิคุม้กัน โดยมั่นใจว่าบริษัทฯ 
จะใช้ข้อมูลสารสนเทศ และองคค์วามรู้ต่างๆ เพื่อตัดสินใจในการด าเนินธุรกิจต่างๆ  พร้อมกับใช้หลักคุณธรรม และ
จริยธรรม เป็นเคร่ืองชี้น าในการด าเนินธุรกิจ 

หากพิจารณาจาก “วัฒนธรรมองค์กร” ซึ่งบริษัทฯ ได้เพียรพยายามปลูกฝังให้กับพนักงานทุกๆ คนเพื่อใช้
เป็นแบบแผนในการท างาน และการด าเนินชีวิตมาตั้งแต่อดีตจนปัจจบุัน  จะพบว่าวัฒนธรรมองค์กรของบริษทัฯ มี
ความสอดคล้องกับหลักการปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง  ซึ่งความสัมพันธ์ของวฒันธรรมองค์กรของ บริษัทฯ และ
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถแสดงได้ดงัรูปภาพ ตอ่ไปนี ้

พนักงาน 
พนักงานท างานอย่างมีความสุข มีความ
มั่นคงในการด าเนินชีวิต มีโอกาส สดง
ศักยภาพ มีส านึก ห่งการเป็นพ เมืองที่ดี 
 

ผู้ถือหุ้น 
องค กรเติบโตอย่างยั่งยืน มีผ การตอบ ทนที่น่า
พึงพอใจในระยะยาว  บริษัทฯ มีบรรษทัภิบา  มี
ความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ 
 

ลูกค้า 
ได้รับสินค้าที่ดี มีคุณภาพคุ้มค่า มี
ประโยชน ในการพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว มี
ความพึงพอใจ   ะมีสว่นร่วมกับบริษทัฯ 
ในการรับผิดชอบต่อสังคม 
 

ชุมชนและสังคม 
องค กรมีส่วนท าให้สังคมไทย เป็นสังคม
 ห่งการเรียนรู้ องค กรด าเนินธุรกิจอยา่ง
ถูกต้องตามกฎหมาย มีศี ธรรมอันดีงาม 
 

คู่ค้าและคู่แ ่ง ัน 
ซื่อสตัย  ตรงไปตรงมา มีจริยธรรม ในการด าเนิน
ธุรกิจกับ คู่ค้า คู่ ข่งขัน เพื่อสร้างต าดหนังสือให้
เติบโต ข็ง รงไปด้วยกัน ร่วมกันใช้สายสัมพันธ 
ในการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน 
 

สิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯ พยายามจะใช้ทรพัยากรอย่าง
คุ้มค่า  ดผ กระทบที่เกิดขึ้นตอ่
สิ่ง วด ้อมให้นอ้ยที่สุด 
 

ซ เอ ด 
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บริษัทฯ ตระหนักดีวา่  การทีจ่ะท าใหบ้ริษัทฯ สามารถธ ารงไว้ซึง่แบบอย่างการด าเนินธุรกิจที่ดีไว้ได้อย่าง
ยั่งยืนนั้น  บรษิัทฯ จ าเป็นต้องปลูกฝังวัฒนธรรมในการท างานทีด่ีให้กับพนักงานทุกๆ คน  เพื่อให้วฒันธรรม
องค์กรที่ดี บ่มเพาะค่านิยม (Shared Value) และทัศนคติที่ดีในการท างาน และการด าเนินชีวติให้แก่พนักงานทุกๆ 
คน  ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรที่ดีนั้น จะท าหน้าที่ส่งเสริมให้เกิดปจัจยัแหง่ความส าเร็จต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และลักษณะธุรกจิขององค์กรให้เกิดขึ้นอยา่งต่อเนือ่ง  เป็นพลังผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์งาน
บุกเบิกที่มีเป้าหมายทางอุดมการณ์ ที่ต้องอาศัยความมุ่งมั่นสูง  เป็นงานที่ต้องการการท างานแบบสร้างสรรค์ และ
เป็นประโยชน์ต่อประเทศ  พนักงานทุกคนพร้อมรับการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  พร้อมทีจ่ะรับฟงัเหตแุละผลซึ่งกัน
และกัน และให้ความส าคัญกับประสิทธิภาพการท าก าไร และความยั่งยืนขององค์กรและสังคมเปน็ส าคัญ  และด้วย
วัฒนธรรมองค์กรทีไ่ด้รับการบ่มเพาะลงไปในทัศนคติของพนักงานทุกๆ คน จนเป็นวถิีปฏิบัติอยา่งต่อเนื่องผ่าน
การท างานร่วมกัน และการร่วมทุกข์ร่วมสุขภายในองค์กร บริษทัฯ จงึมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าพนักงานทุกๆ 
คน จะสามารถน้อมน าเอาหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใชใ้นชีวติจรงิได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  ซึง่
วัฒนธรรมองค์กรของบริษทั ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน)  สามารถแสดงได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ปรัชญาการด าเนินงาน และแรงผลักดัน 

  เราจะเอา อุดมการณ์ มาท างานเป็น วิชาชีพ  โดยเราจะท า งานสร้างสรรค์งานบุกเบิก อย่างมี
ความสุข  ดว้ยความเชื่อมั่นว่า พวกเราสามารถน าความฝัน มาท าให้เกิดส่ิงที่ดงีาม และส่ิงที่ยิง่ใหญ่ 
ให้เกิดขึ้นได้ ในสังคมไทย 

  เราจะคิดใหญ่ไม่คิดเล็ก 

ความโปร่งใส และจริยธรรม 

  เราจะเป็น บริษัทตัวอย่างที่ด ี

  เราจะไมโ่กง ไม่ผิดกฎหมาย ยุตธิรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

  เราจะมี จริยธรรม ในการปฏิบัตติ่อลูกค้า ต่อคู่ค้า ต่อคูแ่ขง่ขัน ตอ่เพื่อนพนักงานด้วยกัน อย่างมคีุณธรรม 

 

ซ เอ ด 

ความพอประมาณ 

ความม  
เหตุผล 

การม  
ภูมิคุ้มกัน 

ท ่ด  

  

เง่ือนไ ความรู้ เง่ือนไ คุณธรรม 

ความยั่งยืน ององค์กรและสังคม 
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การพร้อมรับกับความเปล่ียนแปลง 

  ระเบียบทุกข้อ แก้ไขได้ ถ้ามีเหตุผล และท าให้พนักงานดีขึ้น  โดยไม่กระทบกระเทือนต่อบริษทัฯ ใน
เชิงลบ 

  พร้อมเปล่ียนแปลงในทุกเร่ือง โดยพรอ้มจะฟัง จะคิดตาม จะเรียนรู้ และจะปรบัปรุงให้ดีขึ้น 
ตลอดเวลา โดย ไม่รู้สึกเสียหน้า และไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิม  และพยายามทะลุข้อจ ากัด หรือปญัหา
ที่เป็นอุปสรรคส าคัญ 

  ไม่มีอะไร สมบูรณ์ ที่ซีเอ็ด 

  ใหโ้อกาสการได้ท างานทีช่อบ 

การด ารงตน 

  ประหยัด สมถะ ไมฟุ่้งเฟ้อ 

  ติดดิน ไม่แบ่งชั้นวรรณะ 

  ใชจ้่ายเงิน และทรัพยากร อย่างมีเหตผุล ตามความจ าเป็น โดยไม่ยึดติดกบัรูปแบบ หรือส่ิงที่เคยท า
มา  เราจะใช้เงินใหคุ้้มค่า เพื่อประโยชนข์องงานเป็นที่ตั้ง หรือ Zero-Based Budgeting 

การอยู่ร่วมกัน 

  มีทัศนคติที่ดี ต่อการมองชีวิต ตอ่การมองปัญหา (Positive Thinking) 

  เข้าใจผู้อื่น เชื่อมั่นว่าไม่มใีครตั้งใจเป็นคนไม่ด ี

  ไม่สนใจการแสดงออก แต่สนใจสาระ 

  ท าใหบ้รรยากาศการท างานน่าท างาน มีความสุข มองตารูใ้จ พรอ้มจะท างานหนัก สนุกกับงานทีท่้าทาย 

  อยู่แบบพี่น้อง มีความสุข ฝากผฝีากไข้ได ้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทฯ ส่งเสริมใหม้ีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้  โดยตระหนักและให้
ความส าคัญในการปลูกฝังจิตส านึกเรื่อง จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ อย่างมีคุณธรรม ด าเนินธรุกิจด้วยความ
โปร่งใส การเป็นตวัอย่างที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม ซื่อสัตย์ ความเท่าเทียมกัน สิทธิพึงมีพงึได้ของพนักงาน 
กรรมการ ผู้ถือหุ้น  จนกลายเปน็ “วฒันธรรมขององค กรที่ ข็ง กร่ง”  โดยเริ่มจากประธานคณะกรรมการ 
กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริษัทฯ  ที่เป็นแรงขับเคล่ือนทีส่ าคัญในการผลักดันนโยบายใหบ้ริษัทฯ มี
กระบวนการด าเนินธุรกิจที่ค านึงถึงการด าเนินงานด้วยความโปรง่ใส และมคีวามรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหลัก   
และจัดให้มีการถ่ายทอด / ปลูกฝังนโยบาย ดังกล่าวใหพ้นักงานรับทราบทั้งองค์กร โดยเริม่ตัง้แต่ระดับกรรมการ 
ผู้บริหาร ลงมาสู่พนักงานระดับปฏิบัติการ 

ดังนั้น  การจัดท าแผนธุรกจิในทกุกระบวนการ และทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานขององค์กร จะถูกด าเนินการ
ภายใต้ความรับผิดชอบต่อผูม้ีส่วนได้เสียทุกฝ่ายดว้ยความเสมอภาค  ไมว่่าจะเป็น ผูถ้ือหุ้น คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี ้
ลูกค้า พนักงาน ชมุชนและสังคม อย่างสม่ าเสมอ  บริษทัฯ จึงก าหนดใหพ้นักงานทุกคนปฏิบัตติามเอกสาร 
จรรยาบรรณ / จริยธรรม ทีบ่ริษทัฯ จัดท าขึ้น  เพื่อยึดเป็นแนวทางในการน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบแผนในการ
ด าเนินธุรกิจ ในทุกกระบวนการ และขั้นตอนการปฏิบตัิงานขององค์กร 
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นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทัฯ ยังเล็งเห็นถึงความส าคัญของระบบการบริหารจัดการทีม่ีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  จึงไดจ้ัดใหพ้นักงานทุกคน และพนักงานที่เข้าท างานใหม่ ได้รับทราบแนวปฏิบัติ / 
กฎระเบียบ ในการด าเนินธุรกจิขององค์กร ว่าดว้ยคูม่ือจรรยาบรรณ / จริยธรรมทางธุรกิจ ที่องค์กรจัดท าขึ้น  
เพราะเชื่อว่าแนวทางดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถอืหุ้น ผู้ลงทุน ผูม้ี
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย  ทีจ่ะเป็นแรงสนับสนุนและเป็นแรงผลักดันในการเสริมสร้างให้บรษิัทฯ มีความเขม้แขง็ และ
สร้างความสามารถในการแข่งขนัและความส าเร็จในระยะยาวใหก้ับบริษัทฯ  ที่ผ่านมาบริษทัฯ ได้ด าเนินกิจกรรม
ส าคัญต่างๆ เพื่อสนับสนุนการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ดังต่อไปนี ้

 การจัดท าคูม่ือกรรมการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตน องกรรมการ   บริษัทฯ ยึดมั่นกับ
หลักการบริหารทีม่ีบรรษทัภิบาลที่ดี มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ มคีวามรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้ 
คณะกรรมการ   ะผู้บริหาร ปฏบิัติหน้าที่ดว้ยความซื่อสัตย สุจรติ ตรงไปตรงมา  บริษทัฯ จึงจัดท า คู่มือ
คณะกรรมการบริษัท และ คู่มือนโยบายการก ากับดู  กิจการทีด่ี  ให้กรรมการและผู้บรหิารปฏบิัติตาม 
เพื่อให้อยูภ่ายใต้กรอบของกฎหมาย และระเบียบของบริษทัฯ  โดยใหย้ึดถือจรรยาบรรณนี้ในการกระท าใน
ทุกกิจกรรม การตัดสินใจ และการท าธุรกรรมต่างๆ  โดยบริษทัฯ จะด าเนินธุรกจิด้วยความซื่อสัตย์เป็นที่ตัง้ 

 

 ก าหนดให้พนักงานทุกคนปฏบิัติตามเอกสาร จรรยาบรรณ / จริยธรรม  ที่บริษัทฯ จัดท าขึน้  และ
ก าหนดให้พนักงานที่เข้าท างานใหม่ ได้รับทราบแนวปฏิบัติ / กฎระเบียบในการด าเนินธุรกจิขององค์กร ว่า
ด้วยคู่มือจรรยาบรรณ / จริยธรรมทางธุรกิจ  เพราะเชื่อว่าแนวทางดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้าง
ความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  ทีจ่ะเป็นแรงสนับสนุนและเป็น
แรงผลักดันในการเสริมสร้างใหบ้ริษัทฯ มีความเขม้แข็ง และสร้างความสามารถในการแขง่ขัน และ
ความส าเร็จในระยะยาวให้กับบริษัทฯ 
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 การม นโยบายในการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ :  บริษัทฯ มีนโยบายที่จะ
ด าเนินธุรกิจโดยยึดถือหลักบรรษัทภิบาล และการก ากับดูแลกิจการที่ดี  เปิดเผยข้อมูลให้กบัผู้ถอืหุ้น และนัก
ลงทุนอย่างครบถว้น  เปิดช่องทางใหผู้้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สามารถร้องเรียนเก่ียวกับการด าเนินงาน หรือ
สินค้า หรือบริการ ที่บกพร่อง ไม่เหมาะสม  หรือแจ้งเบาะแสการทุจริต การผิดจรรยาบรรณของผู้บริหาร และ
พนักงานได้ที่ comment@se-ed.com หรือที่ กรรมการอิสระ  id@se-ed.com 

 การย ดมั่น อ้ตกลง และปฏบิติัตามจรรยาบรรณท ่ด  กับ คูค่้า และพันธมิตรทางธุรกิจ :  บริษัทฯ มี
จุดมุ่งหมายในการด าเนินธุรกจิที่ตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต และยึดมั่นในการปฏิบัตติามสัญญาที่มตี่อ
ลูกค้าอย่างเคร่งครัดภายใต้กรอบ กติกา มารยาท ในการด าเนินธุรกิจอย่างยุตธิรรม อยู่ในกรอบที่กฎหมาย
ก าหนด  โดยไมใ่ช้นโยบายที่เอาเปรียบคู่ค้า หรือใชค้วามได้เปรยีบท าให้เกิดความไม่เป็นธรรม 

 การประกาศเจตนารมณ์ท ่ชัดเจนในการต่อต้านการละเมิดลิ สิทธิ์ :  บริษัทฯ มีนโยบายทีจ่ะไมผ่ลิต
สินค้า จ าหน่าย หรือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ โดยเด็ดขาด  รวมถึงการส่งเสริม และท าความ
เข้าใจให้คู่ค้า นักเขยีน และบุคคลที่สนใจทั่วไป ใหม้ีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับลิขสิทธิ์ทางปัญญา เช่น การ
จัดการอบรมสัมมนาเรื่อง “ลิขสิทธิ์งานเขยีน : ส่ิงที่ควรทราบ”  เป็นต้น 

   

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจทีม่ีความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ต่อต้านและไม่สนบัสนุนการ
คอร์รัปชั่น เพื่อให้การด าเนินงานของบริษทัฯ เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี  นอกจากน้ีบริษทัฯ ยังมีนโยบายที่
จะสนับสนุนให้ทัง้พนักงาน ด ารงตนให้ถูกต้องตามกฎหมายเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ตลอดจนส่งเสริมใหคู้่
ค้าของบริษทัฯ ด าเนินธุรกจิที่ถูกต้องตามกฎหมายดว้ยความโปร่งใส โดยมีเป้าหมายในการสร้างความรว่มมือใน
การจรรโลงสังคมให้เจรญิรุดหนา้อย่างยั่งยืน  เน่ืองจากบริษัทฯ ได้ตระหนักดีว่าการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นภัยอย่าง
ร้ายแรงต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้บรษิัทฯ จึงก าหนดการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ไว้เป็นนโยบายที่
ชัดเจน ดังต่อไปนี ้

1. บริษัทฯ จะจัดให้มีการประเมินความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับการทจุรติภายในบริษัท รวมถึงการตรวจสอบ
ควบคุมป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายใน ตลอดจนต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น อย่างจริงจัง 
เด็ดขาด 

1.1 บริษัทฯ มีนโยบายในการห้ามการให้สินบนในทุกรูปแบบ ในทุกกิจกรรมภายในการด าเนินธุรกจิ
ของบริษทัฯ  ในกรณีที่บริษทัฯ มีความจ าเป็นที่จะต้องบรจิาคเพือ่การกุศล การให้ของขวัญทาง
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ธุรกิจ หรือการสปอนเซอร์ในกิจกรรมใดๆ จะต้องโปร่งใส ไมม่ีเจตนาในการโนม้น้าวให้
เจ้าหน้าทีภ่าครัฐ / เอกชน ด าเนินการที่ไม่เหมาะสม 

1.2 นโยบายเหล่านี้จะต้องถูกประกาศ และเผยแพร่ภายในองค์กรอยา่งทั่วถงึ เพื่อเป็นแนวทางในให้
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏบิัติตนอย่างมจีริยธรรม  และบรษิัทฯ จะก าหนดมาตรการ
ลงโทษที่เด็ดขาดกับผู้บรหิาร และพนักงานที่เก่ียวข้องกับทจุริตภายใน หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
การให้สินบน หรือการคอร์รัปชัน่ต่างๆ 

1.3 บริษัทฯ จะมีการเน้นย้ ามาตรการเหล่านี้ ผ่านการฝึกอบรม และการประชุมต่างๆ ภายในบรษิัท
ฯ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนตระหนักถึงความส าคญัของ ความซื่อสัตย์สุจริต  รวมถึงส่ือให้
พนักงานเห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการปฏิบตัิตามแนวปฏิบัติที่ดีของธุรกจิ 

1.4 บริษัทฯ จะจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานทุจรติ หรือมี
ส่วนเกี่ยวข้องกบัการทุจรติคอร์รปัชั่น เพื่อให้บริษทัฯ มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี ยกระดับ
ค่านิยมความซื่อสัตย ์สุจริต และความรับผิดชอบให้เป็นวฒันธรรมองค์กร 

1.5 บริษัทฯ ได้จัดใหม้ีช่องทางในการส่ือสาร เพื่อให้พนักงาน และผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจง้
เบาะแสอันควรสงสัย โดยมั่นใจได้ว่า จะได้รับความคุ้มครอง และจะมีการมอบหมาย หรือแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา 

2. บริษัทฯ จะแลกเปล่ียนประสบการณ์ แนวทางปฏิบัตทิี่ดี และแนวทางความส าเร็จในการสนับสนุนให้
เกิดการด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ถูกต้อง โปร่งใส กับคูค่้า และองค์กรต่างๆ อย่างเหมาะสม 
เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างองค์กร  สนับสนุนให้เกดิการสร้างความร่วมมือระหว่าง
องค์กรในการป้องกันการทจุริตคอร์รัปชั่น 

3. บริษัทฯ จะร่วมมือกับบริษทัต่างๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสมในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมการด าเนินธุรกิจอย่างมีจรยิธรรม 
ถูกต้องตามกฎหมาย โปร่งใส  รวมทัง้การเข้าร่วมในกจิกรรมต่อต้านการทุจรติและคอร์รัปชั่น 

 บริษัทฯ ไดป้ระกาศเจตนารมณ์เ ้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 
(Collective Anti-Corruption : CAC) :  ในต้นปี พ.ศ. 2554  บริษัทฯ ได้ลงนามเข้าร่วมเพื่อประกาศ
เจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต ซึ่งโครงการน้ีด าเนินการโดยความ
ร่วมมือของ 7 องค์กรชั้นน า อันได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้า
นานาชาติ สมาคมบรษิัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย 

การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ ตระหนักดีวา่พนักงานทุกคนมีคุณค่าแห่งความเป็นมนษุย์ มีสิทธิและเสรีภาพทีจ่ะมีสถานที่ท างาน
ที่สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ปราศจากการล่วงละเมิด หรอืกดขี่ข่มเหงในทุกรูปแบบ  นอกจากนี้บริษัทฯ ยงั
ได้สนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสแสดงศักยภาพและคุณค่าแหง่ตนในการเป็นส่วนหนึง่ในการพัฒนาองค์กรใหม้ี
ความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนร่วมกัน 
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 โครงการเจริญสติ ณ สถานปฏิบัติธรรมเพื่อพฒันาพื นฐานจิตใจ :  บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนกังานทุกคนใน
องค์กร มีภมูิคุ้มกันในตวัเอง มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  จงึจัด
ใหม้ีหลักสูตรการพฒันาพื้นฐานจิตใจของพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสปฏิบตัิธรรม พัฒนา
พื้นฐานทางจิตใจที่ดี เพื่อเป็นการฝึกสมาธิ เจริญสติ ปลูกฝังคุณธรรม  เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกทีด่ีในการ
ท างาน และการใชช้ีวิตประจ าวนั  รวมถงึมีความเข้มแข็งที่จะเผชิญกับปญัหาต่างๆ ได้อย่างมีสติ 

 

 โครงการเพิ่มคุณค่าให้กับพนักงาน  โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความสามารถและศักยภาพ
อย่างเต มท  ่:  บริษัทฯ มีนโยบายในการส่งเสริมการพฒันาศักยภาพในการท างานเชิงรุกของพนกังาน โดย
เปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาภาวะผู้น า (Leadership) และการท างานข้ามสายงาน (Cross Functional 
Management) ผ่านโครงการปรบัปรุงงานทีช่ื่อว่า “A3”  และ “โครงการ Project Leader”  โดยใหพ้นักงาน
ทุกคนสามารถอาสาตนเองในการปรับปรุงพัฒนาองค์กร มาที่ผู้บริหารระดับสูงได้โดยตรง  โดยผูบ้ริหารมี
นโยบายที่ชัดเจนทีจ่ะสนับสนุนให้พนักงานได้บุกเบิก เรยีนรู้ส่ิงใหม่ๆ และแสดงความสามารถและคุณค่าของ
ตนเองผ่านโครงการปรบัปรุงงานต่างๆ 

 

 โครงการพัฒนาช่องทางการสือ่สารระหวา่งบริษทัฯ กับพนักงาน :  บริษัทฯ ได้พฒันาระบบการส่ือสาร
ระหว่างพนักงานที่ร้านหนงัสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ทั่วประเทศ กับพนักงานในส านักงานใหญ่ และพนักงาน
คลังสินค้า ทั้งระบบโทรศัพท์ ADSL โปรแกรม iPOS ที่ท าให้หน้าร้าน และส านักงานใหญ่สามารถส่งอีเมลถึง
กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนมี LCD TV เพื่อใช้ในการส่ือสารข้อมูลส าคัญๆ ให้กบัพนกังานที่หน้า
ร้านได้รบัทราบอย่างพร้อมเพรียงกัน แมพ้นักงานจะอยู่ห่างไกล แต่ก็สามารถส่ือสารซ่ึงกันและกนัเหมือนเป็น
คนในครอบครัวเดียวกัน 
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การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทฯ ได้มีการก าหนดนโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ท างาน ทีจ่ะด าเนินธุรกิจโดย
ค านึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานเป็นส าคัญ  เพราะพนักงานทุกๆ คน คือ ทรพัยากรทีม่ีค่ายิ่ง 
ตลอดจนเป็นกลไกส าคัญในการที่จะท าใหบ้ริษัทฯ สามารถเติบโตและมีความสามารถในการแขง่ขันได้อย่างยัง่ยืน 

 โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการท างาน :  บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญกบัความปลอดภัยในการ
ท างานเรื่อยมา ดงันั้นบริษัทฯ จงึได้มีการซ้อมหนีไฟ และดับเพลิงอย่างต่อเนื่อง  ตลอดจนมีการจัดสถานที่
ท างาน และระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ รวมถึงจัดเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยตา่งๆ ให้เพียงต่อการ
ท างาน เพื่อให้พนักงานทุกๆ คนได้รับความปลอดภยั และสุขอนามัยที่ดจีากการท างาน 

   

   



บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน)                                                                                                                

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2556 (แบบ 56-1)                                                                 ส่วนที่ 2  หน้า 109 
 

 โครงการส่งเสริมส ุภาพ องพนักงานและครอบครัว องพนักงาน :  บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญกับ
สุขภาพของพนักงาน และครอบครัวของพนักงาน  เพราะเชื่อว่าหากพนักงาน และครอบครัวของพนักงานมี
สุขภาพดีแล้ว พนักงานย่อมมีความสุข และมีคุณภาพชีวติที่ดี  ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้ด าเนินกจิกรรม 
ดังต่อไปนี้อย่างต่อเนื่อง 

- การตรวจสุขภาพประจ าปีให้กับพนักงาน  โดยมีรายการตรวจที่เหมาะสมสอดคล้องกับวัยของพนักงาน  
นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ครอบครัวของพนักงานมาตรวจสุขภาพในราคาถูกอีกด้วย 

- การจัดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ที่มุ่งเน้นการชว่ยเหลือพนักงานในกรณีที่พนักงานต้องเข้ารับการ
รักษาในฐานะผู้ป่วยใน  นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้กับครอบครวัของพนักงานได้ท าประกันสุขภาพ
ร่วมกับพนักงานในอัตราค่าเบี้ยประกันที่ไมแ่พง 

   

 โครงการปรับปรุงคุณภาพช วติ และการสร้างความมั่นคงในการด าเนินช วิตให้กับพนักงาน :  บริษัทฯ 
ได้ให้ความส าคญักับการพฒันาคุณภาพชีวติของพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความมั่นคงไปพร้อมๆ กับความ
เจริญรุดหน้าของบริษทัฯ  ดว้ยเหตุนี้บริษทัฯ จึงได้ด าเนินโครงการ ดังต่อไปนี้ 

- โครงการประกันชวีิตในวงเงิน 24 เท่าของเงินเดือนงวดสุดท้าย ในกรณีที่พนักงานต้องเสียชีวติกอ่นวัย
อันควร  จึงเปรยีบเสมือนว่าบรษิัทฯ ยินดีที่จะอาสาดูแลครอบครัวของพนักงานต่อไปอีกเป็นเวลา 2 ปี 
เพื่อให้ครอบครวัของพนักงานได้มีเวลาในการปรับตัว กลับมายนืหยัดต่อสู้อีกครั้ง 

- โครงการ Flexible Time  ซึ่งเปน็การเปิดโอกาสให้พนักงานได้เลือกเวลาในการเข้าปฏิบัตงิานได้
สอดคล้องกับสภาพสังคม  เช่น พนักงานบางคนมีความจ าเป็นตอ้งไปส่งลูกในตอนเช้า ก็สามารถเลือก
เข้างานในช่วงสายได้ 

- กองทุนส ารองเล้ียงชีพ “ซีเอ็ดเกษียณรวย”  เพื่อส่งเสริมการออม เพื่อให้พนักงานมีเงินก้อนไว้ใชใ้นวัย
หลังเกษียณอายุอย่างมคีวามสุข  เป็นคนแก่ทีม่ีเงินเล้ียงตวัเอง มีความสุขอย่างพอเพียงได้ชั่วชวีิต 

- โครงการชว่ยเหลือภาระหนี้สินให้กับพนักงาน  โดยบรษิัทฯ ไดจ้ัดให้มีการส ารวจภาระหนี้สินของ
พนักงาน และได้มอบหมายให้ฝา่ยนิติกรของบริษัทฯ ในการเข้าไปช่วยเหลือพนักงานในการประนอม
หนี้กับเจ้าหนี้  พร้อมกับพจิารณาอนุมัติเงินกู้ให้กับพนักงานจ านวนหนึ่ง ในการช าระหนี้สิน เพื่อให้
พนักงานได้กลับมาตัง้ต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง 

 โครงการให้เงินช่วยเหลอืแกพ่นักงานท ่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ :  ทั้งอุทกภยั วาตภัย ดินถล่ม 
รวมทัง้อุปัทวเหตุทีท่ าให้พนักงานต้องสูญเสียทรัพย์สินอย่างรุนแรง โดยไม่ได้คาดคิดมาก่อน  ส าหรับเงิน
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ช่วยเหลือข้างต้นจะท าให้พนักงานสามารถปรับตวั และตัง้หลักกลับมาปฏิบัตงิาน และด าเนินชวีิตอย่างปกติ
ต่อไป  นอกจากนี้บรษิัทฯ ยังใหพ้นักงานที่ประสบภัยข้างต้น กู้เงิน เพื่อซ่อมแซมบ้านพักอาศยัของตนเอง
หรือบ้านของพ่อแม่โดยไม่คิดดอกเบี้ย 

ความรบัผิดชอบต่อผู้บริโภค 

บริษัทฯ ใหค้วามส าคัญกับความรับผิดชอบต่อผูม้ีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อันได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือ
หุ้น ชมุชน สังคม และส่ิงแวดล้อม  และได้ก าหนดให้มจีรรยาบรรณ/จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของบริษทัฯ โดยผู้บรหิารและพนักงานต้องถือปฏบิัติตามแนวทางว่าด้วยความ
รับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างเคร่งครดั ดังต่อไปนี ้

1. รับประกันหนังสือที่ผลิตโดยบรษิัทฯ หากพบข้อบกพร่องสามารถเปล่ียนคืนได้เสมอ 

2. มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจในสินค้า ที่เหมาะสมกับราคาอย่างสูงสุด 

3. มุ่งมั่นที่จะปฏิบัตติ่อข้อมูลและสารสนเทศของลูกค้า ด้วยการปกป้องรักษาความลับ และรักษาความ
ไว้วางใจ เสมือนหนึ่งการปฏบิัตติ่อข้อมูลและสารสนเทศของตนเอง 

4. จัดให้มชี่องทางเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียน เก่ียวกับสินค้าและบริการ เพื่อให้สามารถตอบสนองได้
ความรวดเร็ว 

5. มุ่งมั่นที่จะน าเสนอข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสินค้าและบริการอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อ
เหตุการณ์ 

6. มุ่งมั่นที่จะใหบ้ริการต่อลูกค้าทุกระดับอย่างเท่าเทยีมกัน 

 โครงการเปิดร้านหนังสือซ เอ ดบุ๊คเซ นเตอร์ให้ครอบคลมุทัว่ประเทศ :  บริษัทฯ มุ่งมั่นทีจ่ะเปิดร้าน
หนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ให้ครอบคลุมทุกภมูิภาคของประเทศไทย เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึง
หนังสือได้ง่าย และสะดวกสบายมากขึ้น มีความเท่าเทยีมกันเพื่อหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง 

   

 ร้านหนังสือส  าว :  ร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ มีนโยบายจ าหน่ายเฉพาะหนังสือดีมีประโยชน์ ปราศจาก
หนังสือหรือผลิตภัณฑ์ ทีห่มิ่นเหม่ต่อการผิดกฎหมาย  ขัดกับหลักจริยธรรม และศีลธรรมอันดีงามของ
สังคมไทย 
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 การผลิตหนังสือ วารสาร และสื่อความรู้ท ม่ สว่นส าคญัต่อการพัฒนาประเทศ :  นับตั้งแต่วนัก่อตั้ง
บริษัทฯ จนถึงปัจจุบัน  บรษิัทฯ มีนโยบายทีแ่น่วแน่ในการผลิตหนังสือ วารสาร และส่ือการเรียนรู้ที่มีส่วน
ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศเรื่อยมา  เช่น หนังสือด้านวิศวกรรม  คอมพิวเตอร์  บรหิาร/การจัดการ  หนังสือ
เพื่อพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ  พจนานุกรม  หนังสือพัฒนาความรู้ด้านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  
หนังสือการต์ูนความรู้  วารสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วศิวกรรม และอุตสาหกรรมต่างๆ 
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 โครงการสินค้า DIY for Kids :  บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึง่ของสังคมในการเสริมสร้างศักยภาพแก่
เด็กและเยาวชนไทยใน 3 ด้าน (3i) อันได้แก่ ด้านจินตนาการ (Imagination), ด้านแรงบันดาลใจ 
(Inspiration), และด้านนวัตกรรม (Innovation)  จึงได้จ าหน่ายสินค้าและบริการภายใตช้ื่อ i-Kids ขึ้นเพื่อให้
เด็กและเยาวชนไทยได้เรียนรู้ผ่านส่ือและนวัตกรรมของสินค้าเหล่านี้  โดยเด็กจะสามารถเริ่มต้นการเรียนรู้ใน
เรื่องที่ชอบและส่ิงที่ใช่ส าหรับตนเอง น าไปสู่การเรียนรู้ขั้นพื้นฐานในเรื่อง STEM Education (การเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และ คณิตศาสตร์ 
(Mathematics)) ที่เด็กจะไม่เพียงแต่ท่องจ าในภาคทฤษฎี แตจ่ะสามารถปฏิบัตจิริงได้ผ่านการทดลองลงมือ
ท า  โดยสามารถประยุกต์เพื่อตอ่ยอดความคิดด้วยจินตนาการและแรงบัลดาลใจของตนเองต่อไปได้ 

   

 

 การพัฒนาเว บไซต์เพื่ออ านวยความสะดวกในการซื อ ายหนังสือซ ่งสนบัสนุนระบบค้าปล ก และค้า
ส่งอยา่งม ประสิทธิภาพ :  บริษัทฯ ได้พฒันาและปรับปรุงเว็บไซต์ www.se-ed.com เพื่อรองรับการค้าปลีก
หนังสือในระบบ e-Commerce และพัฒนา www.se-ed.com/wholesale เพื่อรองรับการค้าส่งให้กับร้าน
หนังสืออ่ืน และองค์กรสถาบันตา่งๆ 
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ปัจจบุันเว็บไซต ์www.se-ed.com ของบริษัทฯ เป็นเว็บไซต์ร้านหนังสือออนไลน์ที่มีลูกค้าเข้ามาเลือกซื้อ
สินค้ามากที่สุด  มีรายการหนังสือให้ลูกค้าเลือกซื้ออย่างครบถว้นมากที่สุดในประเทศไทย  นอกจากน้ี ยังได้
แบ่งปันข้อมูลรายการหนังสือขายดีจากร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ และข้อมูลสารสนเทศอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้
ได้รับทราบว่าหนังสืออะไรที่สังคมให้ความสนใจอยู่ในแต่ละชว่งเวลา และหนังสือที่ลูกค้าต้องการซื้อนั้นมี
จ าหน่ายที่สาขาใดบ้าง ซึ่งเป็นสารสนเทศที่เพียงพอต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ 

 

  

 

 
 

 

อีกทั้ง บริษทัฯ ยงัได้พัฒนาเว็บไซต์ m.se-ed.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของบรษิัทฯ ส าหรับการเข้าถึงด้วย
อุปกรณ์เคล่ือนที่ชนิดต่างๆ  เชน่ smartphone หรอื tablet  เพื่อให้ลูกค้ามทีางเลือกในการซ้ือสินค้าได้
สะดวกยิ่งขึ้น  รองรบัการเปล่ียนแปลงของรูปแบบการซื้อขายทีเ่ป็น e-book มากขึ้นในอนาคต จากการทีม่ี
จ านวนผูใ้ช้งานอินเทอร์เน็ตเพิม่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว 

 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์แบบบูรณาการ :  บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของบริษัทฯ 
ใหม้ีประสิทธภิาพ  สามารถส่งสนิค้าให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วด้วยต้นทุนที่ต่ า และสามารถแขง่ขันได้  ด้วย
แนวคิดนี้จะท าให้หนงัสือดีๆ สามารถไปถงึมือคนไทยได้อย่างรวดเร็ว  เมื่อไรทีค่นไทยต้องการอ่านหนังสือ
เพื่อใชใ้นการพัฒนาตนเอง บริษทัฯ มหีน้าทีใ่นการส่งมอบหนังสือ และส่ือการเรียนรู้น้ันๆ ให้ถึงมือคนไทย
อย่างรวดเร็วที่สุด 

การพัฒนาระบบโลจิสติกส์แบบบูรณาการของบริษทัฯ ประกอบด้วย โครงการ หรือระบบดังต่อไปนี้ 

- โครงการ “ส่ังวันน้ี พรุ่งนี้ได้”  บริษัทฯ ได้พฒันาและปรับปรุงระบบการรับการส่ังซื้อหนังสือ และสินค้า
อื่นผ่านทางสาขา หรือ www.se-ed.com เพื่อเป็นการสนองตอบแนวคิด “ร้านเล็กเหมือนร้านใหญ่”  
เมื่อลูกค้าเข้ามาภายในร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ และหาหนงัสือที่ต้องการอ่านไมพ่บ ลูกค้า
สามารถส่ังซื้อได้ที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ ด้วยระบบโลจิสติกส์ และสารสนเทศที่บริษัทฯ ได้พัฒนาขึน้ 
บริษัทฯ สามารถส่งมอบหนังสือที่ลูกค้าต้องการไปยงัสาขาปลายทางที่ลูกค้าสะดวกเดินทางไปรบัได้
ภายใน 1 วันท าการ โดยไม่เสียค่าใชจ้่ายในการขนส่ง 
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- ระบบงานขายหน้าร้าน (iPOS : Intelligent Point Of Sale)  บรษิัทฯ ได้พฒันาระบบงานขายหน้าร้าน 
ขึ้นมาเพื่อรองรับการขายหนังสือ และสินค้าที่ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์  โดยมีระบบการใหข้้อมูลตา่งๆ 
เกี่ยวกับหนงัสือ และสินค้า เพื่อให้พนักงานที่ร้านหนงัสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์สามารถให้ข้อมูลที่เปน็
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของลูกค้า 

   

- พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างทุกสาขาของร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์  ส านักงานใหญ ่ และ
คลังสินค้า  ผ่านระบบเครือข่ายทางคอมพวิเตอร์แบบ Real Time  ท าให้การปฏบิัติงานระหว่างกันมี
ประสิทธิภาพ  รวดเร็ว และมีความถูกต้องแม่นย ามากยิ่งขึ้น 

- การกระจายสินค้าด้วยระบบดิจติอล (Digital Assorting System)  บริษัทฯ ได้พฒันาระบบและวิธีการ
ท างานการกระจายสินค้าด้วยระบบดิจิตอล  ท าให้บริษัทฯ สามารถวางระบบการจัดสินค้าที่ยืดหยุ่น 
เพื่อสามารถรองรับหนงัสือด่วน และสภาวะตลาดที่เปล่ียนแปลงตลอดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
นอกจากนี้ ระบบดังกล่าวยังสามารถลดการใช้ปรมิาณกระดาษลงได้มากกว่า 5 แสนแผ่นต่อเดือน 
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การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

 โครงการสา าอนุรักษพ์ลังงาน :  บริษัทฯ ใหค้วามส าคัญกับการใช้ทรพัยากร และพลังงานอย่างคุ้มค่า 
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  โดยที่ผา่นมาบริษัทฯ ได้ด าเนินโครงการ และกิจกรรมในการอนุรักษ์ และประหยัด
การใช้ทรพัยากร และพลังงาน ดังต่อไปนี ้

- การเปล่ียนอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ภายในร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ให้เป็นอุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงาน 

 

- การออกแบบสวิทช์เปิด-ปิดไฟแสงสว่าง เป็นแบบเชือกดึงภายในอาคารส านักงานทุกพื้นที่ท างาน  
เพื่อให้พนักงานสามารถดึงเชือกเปิด-ปิดไฟแสงสว่างได้โดยสะดวก ให้สว่างเฉพาะในพื้นทีท่ างาน
เท่านั้น 

 

- โครงการลดการใช้กระดาษ  บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานจัดเก็บเอกสารส าคัญ หรือข้อมูลทางธุรกิจใน
รูปแบบของส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (eDocument) เพื่อเป็นการลดการใช้กระดาษ และก่อให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วในการสืบค้น 

- โครงการส านักงานใหญ่ประหยดัน้ า  โดยบริษทัฯ ไดต้ิดตั้งวาล์วเปิด - ปิดน้ าแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี 
Contact Switch ที่ประตหู้องน้ า โดยวาล์วน้ าจะเปิดก็ต่อเมื่อห้องน้ ามีการใช้งานเท่านั้น เพื่อป้องกัน
ปัญหาน้ าร่ัวซมึโดยเปล่าประโยชน ์

- การประหยัดพลังงานไฟฟ้าทีค่ลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้า โดยการเปล่ียนหลอดไฟแสงสวา่ง เป็น
หลอดฟลูออเรสเซนต์รุ่น T5 ขนาด 28 วัตต ์แทนการใชห้ลอด T8 เดิมที่มีขนาด 36 วัตต์  ซึ่งสามารถ
ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ถงึ 33%  นอกจากน้ียังไดม้ีการใช้หลอดรุ่น T5 HO  ทดแทนหลอด
โซเดียม ซึ่งส่งผลใหบ้ริษัทฯ สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าลดลงได้ถึง 50% จากการติดตั้งบนพื้นที่
กว่า 15,000 ตารางเมตร 
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การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

 โครงการผลิตหนังสือชุดอจัฉริยะ :  บริษัทฯ ได้ร่วมกับสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
(สสวท.) ผลิตหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียน และพัฒนาอัจฉรยิภาพในกลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์ ชีววิทยา ฟิสิกส์ และเคมี  รวมถึงหนงัสือที่ใช้ในการเตรียมการสอบแข่งขันโอลิมปกิวิชาการ 

     

 โครงการเงินทอนเพื่อน้อง :  เปน็โครงการที่เปิดโอกาสให้ลูกคา้ของซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ และบุคคลทั่วไปได้มี
ส่วนร่วมในการบริจาคเงินสบทบทุนโครงการ  ผ่านกล่องรับบรจิาคที่ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ทุกสาขาทั่ว
ประเทศ  หรือโอนเงินสมทบทุนตามบญัชขีองโครงการฯ  ซึง่โครงการดังกล่าวนี้อยู่ในความรับผดิชอบของ 
“มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น”  โดยเงินบริจาคทัง้หมดน้ีมูลนิธิคนไทยเกง่ขึ้นจะน าไปใช้ตามวัตถุประสงคใ์นการจัดตัง้
มูลนิธิ  กล่าวคือการด าเนินกิจกรรมที่มุง่เน้นในการพฒันาศักยภาพ และความสามารถของคนไทย ปรับปรุง
คุณค่า และคุณภาพชวีิตของคนไทย เพื่อให้คนไทยทุกๆ คนมีสว่นร่วมในการใช้ความสามารถของตนเองใน
การพัฒนาประเทศ 
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 โครงการสานฝันปั้นเด กไทยเก่งอังกฤษ 2556 (Total Solution to English Proficiency 2013) :  เข้าสู่ปี
ที่ 2 ซึ่งได้การตอบรับเป็นอย่างดีมีโรงเรียนกว่า 140 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ  ทางผู้บรหิารและคณะท างานยังคงมุง่มั่นในการพัฒนาทั้งครแูละนักเรียนใหม้ีศักยภาพ
มากยิ่งขึ้น ด้วยการน าเสนอรูปแบบวิธีการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษที่เป็นแบบแผน  ครูสามารถ
ประยุกต์ใช้แผนการจัดการเรียนให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม  มีการอบรม
และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครูให้ไดต้ามมาตรฐาน “Oxford Language Program” และ
ประเมินผลด้านพัฒนาการของครูในการถ่ายทอดความรูแ้ก่ผู้เรียน โดยผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ระดับเกณฑ์ที่ก าหนดได้  ทั้งนี้กจิกรรมในโครงการแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา  โดยในปี 2556 บริษัทฯ ยังได้ร่วมกับส านักเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดตา่งๆ จัดอบรมสัมมนา
วิชาการส าหรับครูผู้สอน ที่เน้นการแลกเปล่ียนแนวคิดและเทคนิคการสอนเพื่อน าไปใช้ในการจดัการสอนใน
ชั้นเรียน มีอาจารย์เขา้ร่วมสัมมนากว่า 1,000 คนทั่วประเทศ 
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 การให้ความร่วมมอืกับองค์การพิพิธภัณฑว์ิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  ในการสร้างแหล่งเร ยนรู้
วิทยาศาสตร์ส าหรับเยาวชนใจกลางเมอืง :  บริษัทฯ มีนโยบายในการสนับสนุนให้เยาวชนเกิดแรง
บันดาลใจทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  จงึได้สนับสนุนองค์การพิพิธภัณฑ์วทิยาศาสตรแ์ห่งชาติ 
(อพวช.) ในการประสานงานจัดหาพื้นทีใ่นศูนย์การค้าที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทฯ  เพื่อให้ “องค์การพพิิธภัณฑ์
วิทยาศาสตรแ์หง่ชาติ (อพวช.)” จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรยีนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ในอัตราคา่เช่าพิเศษ 
หรือไม่คิดค่าเช่า  ปจัจุบันได้ด าเนินการจัดหาพื้นทีใ่หแ้ล้ว 1 แหง่ คือ จามจุรีสแควร ์

 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพือ่รองรับการสั่งซื อหนังสอื องลูกค้า :  บริษัทฯ ได้พฒันาระบบโลจิสติกส์
ของบริษทัฯ  จนสามารถทีจ่ะส่งมอบหนงัสือให้กับลูกค้าภายในวนัรุ่งขึ้นภายใตช้ื่อบริการ “ส่ังวันน้ี พรุ่งนี้ได”้  
บริการดังกล่าวนี้จะช่วยท าให้ลูกค้าสามารถหาหนังสือ และส่ือความรู้ในการพฒันาตนเองได้อย่างสะดวก
รวดเร็วมากขึ้น 

นวัตกรรมและการเผยแพรน่วัตกรรม CSR 

บริษัทฯ ยึดมั่นแนวทางที่จะเป็นส่วนหนึ่งทีจ่ะชว่ยท าให้ “คนไทยเก่งขึ้น” ด้วยแนวคิดทีท่ าให้ผูม้ส่ีวนได้เสีย
ทุกฝ่ายเกิดความพึงพอใจอย่างสมดุล ด้วยเหตุนีแ้นวคิดในการวิจัย และพัฒนา (Research and Development) 
รวมทัง้การสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) จึงมุง่ตอบสนองวตัถุประสงค์ และแนวคิดดังกล่าว  โดยนวตักรรมที่
บริษัทฯ รงัสรรค์ขึ้นนั้น จะต้องมคีุณสมบัติในการเอ้ือประโยชนต์อ่วงการธุรกจิหนังสือในภาพรวม  มีส่วนที่ท าให้
คนไทยไดม้ีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ได้อย่างสะดวกขึ้น  มีการน าเทคโนโลยทีี่ทันสมัยมาประยุกต์ใชก้ับการด าเนิน
ธุรกิจขององค์กร เพื่อช่วยปรบัปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานตา่งๆ อย่างต่อเนื่อง  โดยนวัตกรรมที่สะท้อนถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคมทีบ่ริษทัฯ ได้มุง่มั่นจัดท าจนประสบความส าเร็จ  ตวัอย่างเช่น 

 โครงการพัฒนาระบบการจัดจ าหน่ายหนังสือ ท ่เร ยกวา่ “Standing Order” :  จากการเป็นผู้จัดจ าหน่าย
หนังสือเข้าสู่ระบบร้านหนงัสือรายใหญ่ที่สุด  จึงได้เล็งเห็นปญัหาในการบริหารระบบสต็อกหนังสือของธุรกจิ
หนังสือทั้งระบบ  ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นระบบฝากขาย  ท าให้การติดตามยอดขาย และการเก็บเงนิที่มีความ
ยุ่งยากซับซ้อน และขาดความนา่เชื่อถือ  บริษทัฯ จึงได้คิดค้น และพัฒนาระบบการจัดจ าหน่ายที่เรียกว่า 
Standing Order ซึ่งเป็นระบบทีใ่ห้ร้านหนังสือวางหนังสือใหมจ่ านวนหนึ่งไว้ที่ร้านก่อน โดยยังไม่เก็บเงินจาก
ร้านหนังสือ  เพื่อให้เจ้าของร้านหนังสือกล้าที่จะลองขายหนงัสือใหม่ๆ ได้อย่างเต็มที่  หากหนังสือเล่มใดขาย
ได้ดี จึงจะเติมสินค้าเข้าไปเพิ่มและเก็บเงินจากจ านวนที่ส่งเข้าไปเพิ่ม  โดยพนักงานของบริษทัฯ จะเป็นผู้
ตรวจสอบยอดการขายใหท้ั้งหมด  ระบบ Standing Order นั้นมคีุณูปการต่อวงการหนังสือมาก เพราะเป็น
ระบบที่ท าใหห้นังสือใหมถู่กน าเสนอในร้านหนังสือได้มากขึ้น  คนไทยได้มโีอกาสเห็นหนงัสือที่หลากหลาย  
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ร้านหนังสือมีความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจลดลง  ผู้จัดจ าหน่าย และส านักพิมพ์ ได้รับทราบข้อมลูการขาย
เพื่อน าไปใชใ้นการวางแผนงานได้ดีขึ้น  มีระบบการเก็บเงินได้ดขีึ้น  ข้อดีของระบบ Standing Order นี้ได้รับ
การยอมรับจากวงการหนังสือ และได้ถูกใช้อยา่งแพร่หลายในธุรกิจหนังสือต่อเนื่องมาจนถึงปจัจบุัน 

 โครงการพัฒนาระบบการบริหารสินค้า :  บริษัทฯ ไดพ้ัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการกระจาย
สินค้า (Distribution Model) และระบบการส่ังซื้อเติมสินค้าอัตโนมัติ (IARS: Intelligent Automatic 
Reordering System)  เพื่อท าให้บริษัทฯ สามารถกระจายหนังสือใหมจ่ากส านักพิมพ์ต่างๆ และส่ังเติมสินค้า
ในร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ได้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละชมุชน และปริมาณการขายจรงิ  จงึ
ท าให้ร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์มีรายการหนงัสือที่ตรงกับความสนใจของชุมชนท้องถิ่น  ขณะเดียวกัน 
บริษัทฯ และส านักพิมพ์คูค่้า มีความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจที่ต่ าลง เพราะไมจ่ าเป็นต้องสิ้นเปลืองทรัพยากร
ในการจัดพมิพห์นังสือเป็นจ านวนมาก เพื่อกระจายสินค้าโดยไมม่ีข้อมูลสารสนเทศรองรับ  นอกจากนี้ ด้วย
ระบบสารสนเทศที่แม่นย าส่งผลให้ร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ทุกๆ สาขามีรายการหนังสือทีต่รงกับความ
ต้องการของชุมชนในปรมิาณที่เพียงพอ  จึงท าให้สามารถลดต้นทุน และลดการสูญเสียโอกาสการขายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 การพัฒนา  ดความสามารถทางภาษาอังกฤษให้กับเยาวชนไทยอย่างม ประสทิธิผล :  บรษิัทฯ ได้
ศึกษาและวจิัย เพื่อค้นหาแนวทางในการท าให้เยาวชนไทย ซึง่ไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต้องใช้
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ให้มขีีดความสามารถทางภาษาอังกฤษดีขึ้นได้อย่างมีนัยส าคัญ  โดยไม่เพิ่ม
ภาระให้คร ูและใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด  ผลการศึกษาผ่านโครงการทดลองวิจัยของบรษิัทฯ พบวา่ การอ่าน
หนังสือนอกเวลาภาษาอังกฤษทีอ่อกแบบแบ่งระดับความยากง่ายของภาษาและค าศพัท์ (Graded Readers) 
ด้วยวธิีตามหลักการ Extensive Reading นั้น  ท าให้เด็กพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษได้สูงขึน้อย่างมี
นัยส าคัญ  โดยเฉพาะในแง่การสร้างทัศนคติที่ดตี่อวิชาภาษาอังกฤษ  จุดประกายแห่งการเรียนรู้ให้เด็กต่อ
ยอดการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นได้ด้วยตนเอง  และการสร้างนิสัยรักการอ่าน  ซึ่งเป็นส่วนส าคัญของการเป็น
นักเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชวีิต (Life-Time Self-Learners) 

ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จงึได้เริ่มโครงการผลิตหนังสืออ่านนอกเวลาภาษาอังกฤษชุด SE-ED Enjoy Reading 
ขึ้นในปี พ.ศ. 2551  เพื่อพัฒนาหนังสืออ่านนอกเวลาภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่อย่างจริงจงั โดยร่วมมือกับ
ส านักพิมพ์ชั้นน าของโลกในด้าน Extensive Reading และ Graded Readers เพื่อคัดเลือกหนังสือจ านวน
มาก ให้มีเน้ือเรื่องหลากหลายแนว และหลากหลายระดับชั้นความรู้  เพื่อให้รองรับความสนใจของเด็กส่วน
ใหญ่ในระบบโรงเรียนได้  โดยใช้เป็นเคร่ืองมือส าคัญในการพฒันาขีดความสามารถทางภาษาองักฤษของ
เยาวชนไทยทัง้ประเทศ  จากน้ันจึงพฒันากระบวนการน าไปใชง้านที่ได้ผล โดยผ่านกระบวนการท างานที่
เป็นรูปธรรม มีงานวจิัยรองรบั เพื่อให้สามารถขยายผลไปสู่การน าไปใชง้านจริงในระบบโรงเรียนทั่วประเทศ
ต่อไป 

ในปี พ.ศ. 2552 - 2553 บริษัทฯ ได้เริ่มโครงการทดลองกับโรงเรียนที่ขาดแคลนทรัพยากรจ านวน 20 
โรงเรียน ในระดับประถมปลายและมัธยมต้น ซึ่งผลการทดลองเบื้องต้นพบว่า ได้ผลสัมฤทธิใ์นการพัฒนาขีด
ความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างน่าพึงพอใจ จากการให้เด็กอ่านหนังสือชุด SE-ED: Enjoy Reading 
ตามหลักการ Extensive Reading และชุดกระบวนการสอนในหอ้งเรียนจากโครงการฯ 

เพื่อขยายผลแนวคิดโครงการพฒันาขีดความสามารถภาษาอังกฤษของเด็ก ไปยังบคุลากรที่มีบทบาทส าคัญ
ในการสร้างความเปล่ียนแปลงเชิงบวกแก่เด็ก  ในป ีพ.ศ. 2553 โครงการฯ จึงไดจ้ัดการฝึกอบรมผู้บริหาร
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โรงเรียนและอาจารย์ผู้สอนวชิาภาษาอังกฤษให้แกโ่รงเรียนในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รวมกว่า 70 โรงเรียน เพื่อเตรียมทดลองและวิจัยเชิงลึกเพิ่มเตมิในปีการศกึษา 2554  
โดยทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการสนับสนุนหนังสืออ่านนอกเวลาภาษาอังกฤษชุด SE-ED 
Enjoy Reading  การอบรมครู  และชุดคู่มือเตรียมกระบวนการสอน  การติดตามและประเมินผลความรู้
ภาษาอังกฤษ ตลอดระยะเวลา 1 ปีการศึกษา 

ในปี พ.ศ. 2554 ด้วยความรว่มมือด้านประชาสัมพันธจ์ากหน่วยงานหลักด้านการศึกษาของกระทรวง 
ศึกษาธิการ ไดแ้ก่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน  บรษิทัฯ ได้จัดอบรมครู 1,000 คนทั่วประเทศ  ภายใตแ้นวคิด Total Solution to 
English Proficiency เพื่อสานต่อแนวคิดด้านการปรับปรุงวิธีการยกระดับกระบวนการเรียนการสอนแบบเน้น
ผลสัมฤทธิท์ั้งระบบ ให้ชว่ยให้นกัเรียนมีทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อน าไปใช้ส่ือสารจริงในชวีติประจ าวัน 
(Communicative English) และด้านการศึกษา (Academic English) ได้อย่างมีประสิทธภิาพ  แนวคิด
ดังกล่าวประกอบไปด้วย  การพฒันาหลักสูตร การประเมินผลการเรียน  การคัดสรรส่ือที่เหมาะสมส าหรับชั้น
เรียน  การอบรมครู  การปลูกฝงัการอ่านให้เด็ก และกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อต่อยอดความรู ้

ในปี พ.ศ. 2555  บริษัทฯ ไดจ้ัดสัมมนาเชงิวิชาการส าหรับอาจารย์ ที่เน้นการแลกเปล่ียนแนวคดิและเทคนิค
การสอนเพื่อน าไปใช้ในการจัดการสอนในชั้นเรียน โดยมีอาจารย์เข้าร่วมสัมมนากว่า 1,200 คน ด้วยความ
มุ่งมั่นที่ต้องการพฒันาทัง้ครูและนักเรียนใหม้ีศักยภาพมากยิ่งขึน้ ด้วยการน าเสนอรูปแบบวธิีการพัฒนาการ
สอนภาษาอังกฤษที่เป็นแบบแผน  ครูสามารถประยุกต์ใช้แผนการจัดการเรียนให้สอดคล้องกับการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม มีการอบรมและพฒันากระบวนการเรียนการสอนของครูใหไ้ด้ตาม
มาตรฐาน “Oxford Language Program” และประเมินผลด้านพัฒนาการของครใูนการถ่ายทอดความรูแ้ก่
ผู้เรียน โดยผู้เรียนมีผลสัมฤทธิท์างการศึกษาระดับเกณฑ์ที่ก าหนดได้ 

และในปี พ.ศ. 2556  บริษัทฯ ได้ร่วมกับส านักเขตพื้นที่การศึกษาในจงัหวัดต่างๆ จัดการอบรมสัมมนาเชงิ
วิชาการส าหรับอาจารย์นี้อย่างตอ่เนื่อง โดยมีคณะครู อาจารย์ เข้าร่วมสัมมนากว่า 1,000 คนทัว่ประเทศ  
และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดจีากโรงเรยีนกว่า 140 โรงเรียนในการเข้าร่วมโครงการพฒันาศักยภาพการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
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 การน าเสนอ “ห้องเร ยนเพลินพัฒนา” ภายในงานมหกรรมการเร ยนการสอน Smart EDUCATION 
2556 :  บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) ร่วมกับ โรงเรียนเพลินพัฒนา ไดม้ีการน าเสนอ “หอ้งเรียน
เพลินพัฒนา” ภายในงานมหกรรมการเรียนการสอน Smart EDUCATION 2556  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 
13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ หลักส่ี กรุงเทพฯ  โดยบริษัทฯ ไดส้าธิตการ
เรียนการสอนภายใตแ้นวคิด “การประยุกต์การใช้ส่ือ ICT และส่ือ Multimedia ส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21” ซึ่งประกอบด้วย 2 หัวข้อหลัก คือ 

- STEM Education แบบ Problem Based Learning  PBL  “กรณ ศ กษาโรงเร ยนเพลินพัฒนา” :   
เป็นการจัด workshop แบบ Hands-on ด้วยสื่อการสอนจากโครงการ iKids หลักสูตรนักออกแบบ
นวัตกรรมส าหรบัเด็ก  ที่น าส่ือการสอนด้านหุ่นยนต์จาก Hunarobo ประเทศเกาหลี มาพัฒนาเป็น
หลักสูตรการสอนด้าน STEM Education ซึ่งทางบริษทัฯ ได้ออกแบบและจัดท าขึ้นเพื่อสร้างการจัดการ
เรียนการสอนแบบครบวงจรส าหรับการสอน STEM ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา  และด้วยการน า
ระบบการเรียนรู้แบบ Problem Based Learning (PBL) กับการผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ในเชิงเทคโนโลยี  จะท าให้เด็กได้รู้จักการคิดแก้โจทย์ปัญหาที่ซบัซ้อนได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น 

- การประยุกต์ใช้สือ่ Multimedia และระบบ ICT ในการเร ยนรู้ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ :       
ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก ่

 การใช้การอ่านแบบ Extensive Reading กับหนังสืออ่านนอกเวลาภาษาอังกฤษประเภท Graded 
Readers ร่วมกับส่ือ Audio CD ในการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของนักเรยีน 

 การใช้ส่ือภาพยนตร์ ควบคู่กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการพฒันาทักษะการฟัง และการพูด
ภาษาอังกฤษ 

 การประยุกต์ใช้สื่อ Interactive Multimedia ในการสอนภาษาอังกฤษ ในรูปแบบ Activity Based 
Learning 

 การประยุกต์ใช้สื่อ Animation ในการสอนคณิตศาสตร์ ในรูปแบบ Activity Bases Learning 

โดยบริษทัฯ เชื่อมั่นว่าดว้ยการพัฒนาแนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบครบวงจรนี้ จะเป็นระบบสนับสนุน
ครูไทยให้สามารถจัดการสอนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพิม่ขีดความสามารถและศักยภาพของนักเรียนได้มาก
ยิ่งขึ้นด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากที่สุด 
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10.2  การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน 

ไม่ผิดนักหากจะกล่าววา่ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะน าเอาปัญหาของประเทศในด้านการพัฒนาคน และ
น าเอาอุดมการณ์ทางสังคมมาเป็นเป้าหมายการด าเนินงานแบบธุรกิจ  เพื่อใหบ้ริษัทฯ และผูม้ส่ีวนได้เสียทุกๆ 
ฝ่าย ตลอดจนสังคม เติบโตไปพร้อมๆ กันได้อย่างยั่งยืน โดยยึดถือเป็นวิถีชวีิตปฏบิัตมิาโดยตลอดตั้งแตว่ันแรก
ของการก่อตั้งจนถึงปจัจุบัน  โดยถ่ายทอดความมุ่งมั่นและภารกิจนี้ผ่านวฒันธรรมองค์กร ผ่านผลงานความ
พยายามทีจ่ะเป็น “บริษัทตัวอยา่งที่ด”ี ในทุกด้าน ผ่านผลงานทีอ่อกมา และผ่านทิศทางการเตบิโตในด้านต่างๆ 
ขององค์กร 

บริษัทฯ ยึดมั่นเสมอว่า “ความรบัผิดชอบต่อสังคม” นั้น คอืการที่บริษัทฯ จะต้องมุง่มั่นที่จะด าเนินธุรกิจ
อย่างมจีริยธรรม มีความยั่งยืนในการด าเนินธุรกิจที่สามารถประสบความส าเร็จไปควบคู่กบัการจรรโลงสังคม  โดย
ให้ความส าคัญกบัผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ทุกๆ ฝ่ายอย่างครบถ้วน สมดุล 

การที่จะบรรลุเป้าหมายข้างต้นนี้  บรษิัทฯ จ าเป็นจะต้องท าให้ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” เป็นงานประจ า 
เป็นหน้าที่ และความรับผิดชอบของพนักงานทุกๆ คน  เป็นการท าที่สอดคล้องกับวัตถปุระสงค์การก่อตั้ง และการ
ด าเนินธุรกิจปกติ โดยอยูใ่นกระบวนการท างานหลักขององค์กร  จึงไม่ต้องมีค่าใชจ้่ายมากกว่ากระบวนการปกติ 
และใหพ้นักงานมีส่วนรว่มในการด าเนินงานด้าน CSR ของบริษทัฯ  จึงเป็น ความรับผิดชอบต่อสังคมภายใน
กระบวนการ (CSR in Process)  ซึ่งเป็นการตอกย้ าปรชัญาแนวทางการบริหารงานของบริษัทฯ ที่ผ่านมาทัง้หมด
ว่า “เราไม่ได้ท าอะไรที่ต่างไปจากการด าเนินธุรกิจปกติ  เราเพยีงเปล่ียน วิธีคิด และด าเนินธุรกิจปกตินั้นด้วย 
วิธีการที ่ตกต่างจากเดมิ เท่านัน้เอง” 
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ธุรกิจของบริษทัฯ ทัง้หมด จงึมุง่เน้นเติบโตไปตามวัตถปุระสงค์ของการก่อตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการบกุเบิกการ
ผลิตหนังสือ วารสาร และส่ือการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย แต่ยังขาดแคลน  การช่วยรบัจัดจ าหน่าย
หนังสือให้กบัส านักพิมพ์อื่น เพือ่ใหห้นังสือดีๆ เหล่าน้ันมีโอกาสได้รับการเผยแพร่ดีขึ้น อยู่รอดได้ แข็งแรงขึ้น และ
พร้อมจะผลิตหนังสือดีๆ ไดม้ากขึ้น  ตลอดจนการที่เพิม่จ านวนรา้นหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ไปยังชมุชนต่างๆ  มี
การจัดหนังสือ และส่ือการเรียนรู้ต่างๆ ที่เหมาะสมกบัคนในชุมชน  มีการพฒันาระบบการส่ังซื้อและส่ังจองหนงัสือ
ใหม้ีความสะดวกรวดเร็ว เพื่อใหทุ้กๆ ชมุชนสามารถเข้าถงึหนังสือได้ง่ายขึ้น มโีอกาสในการเรียนรู้ได้อย่าง      
เท่าเทียมกันทั่วประเทศ  นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังไดจ้ัดตั้ง SE-ED Learning Center เพื่อเผยแพรค่วามรู้ และ
กระตุ้นแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ให้กับสังคมไทย ผ่านการจัดค่ายเยาวชนซีเอ็ดคิดดีแคมป ์ กจิกรรมการเรียนรู้
ส าหรับเยาวชน  หลักสูตรฝึกอบรม และสัมมนาส าหรับบุคคลทั่วไป ในการพฒันาศักยภาพการท างานในด้านต่างๆ 
ใหม้ีประสิทธภิาพเพิ่มสูงขึ้น  นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังได้มีส่วนส าคัญในการก่อตัง้ และด าเนินงาน “โรงเรียนเพลิน
พัฒนา”  เพื่อให้เป็นโรงเรียนตัวอย่างแนวใหมข่องการพฒันาเยาวชนให้เป็นก าลังส าคัญของประเทศในอนาคต 
โดยมุง่เน้นในการพฒันาให้เยาวชนมีทักษะความรู้ (Knowledge Skill) ทักษะการท างาน (Working Skill) และ
ทักษะชวีิต (Life Skill)  ตลอดจนมีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Accountability) อย่าง
ครบถ้วน และสมดุล 

ดังนั้น  ส าหรับชาวซีเอ็ดแล้ว  เรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม จงึไมใ่ช่เป็นเพียง
กิจกรรมเสริมขององค์กรดังเช่นทั่วไป  หากแต่เป็นภารกิจหลักของบริษทัฯ และเป็นทุกลมหายใจของชาวซีเอ็ด  

วิสัยทัศน์ (Vision) 

ภารกิจ (Mission) 

วัตถุประสงค์ (Objective) 

กระบวนการทางธุรกิจ 
(Business Process) 

การประสบความส าเร จอย่างยั่งยืน  
(Sustainable Accomplishment) 

สังคม 

ชุมชน 

สิ่งแวดล้อม 

บริษัท 

คู่ค้า 
คู่แข่งขัน 

ลูกค้า พนักงาน 

ความรับผิดชอบต่อสังคมภายในกระบวนการ (CSR in Process) 
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ในฐานะนักสร้างสรรค์  นักบุกเบิก  และการเป็นตัวอย่างที่ดี  โดยพนักงานทั้งองค์กรต่างมีส่วนรว่มต่อภารกิจนีใ้น
คนละด้าน หรือในแต่ละโครงการ 

ปัจจบุัน ถือได้ว่าบรษิัทฯ มีบทบาทอย่างมากในการบุกเบิกธุรกิจหนังสือทั้งในภาพรวม และในด้านหนังสือ
สาระความรู้ ให้ขยายฐานอย่างรวดเร็ว 

บริษัทฯ เชื่อมั่นด้วยว่าการที่จะพัฒนาให้องค์กรเป็นธุรกจิทีย่ั่งยนืได้นั้น  นอกจากจะต้องสามารถสร้าง
ผลตอบแทน และการเติบโตที่เหมาะสมให้กับผูถ้ือหุ้นแล้ว  บริษทัฯ ยังจะต้องพัฒนาตนเองให้เปน็บริษัทตวัอย่าง 
ที่ดี  โดยสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  และเป็นที่ยอมรบัในวงกว้าง  พนักงานมีความสุข  
รวมถึงการส่งเสริมและรักษาส่ิงแวดล้อมควบคู่กับการด าเนินธุรกิจ  การเติบโตนั้นจึงเป็นการเตบิโตทีม่โีอกาส
ยั่งยืนไดจ้ริง  บริษัทฯ จึงด าเนินธุรกิจไปบนความเชื่อมโยงของการพัฒนาธุรกจิอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม  โดยเชื่อว่า “ยิ่งท าดี  ยิ่งเติบโต  ยิ่งก าไร  ยิง่ ข็ง รง  ยิ่งยั่งยืน” 

ทั้งนี้ บริษทัฯ ไดม้ีการจัดท า “รายงานการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน (Sustainability Report)” ตาม
แนวทางการเปิดเผยข้อมูลเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ตามแบบแสดงรายการเปิดเผยข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
โดยตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย เพื่อเผยแพร่เป็นประจ าทกุปี  โดยจัดท าในรูปแบบรวมเน้ือหากับรายงาน
ประจ าปีทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และในรูปแบบแยกเล่ม 

แนวคิดในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม องบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีแนวทางในการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ชัดเจน 3 แนวทางด้วยกัน คือ 

1. กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมโดยทั่วไปของบรษิัทฯ  จะต้องให้ความส าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
(Stakeholders) ทุกๆ ฝ่าย  อันได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า (รวมถึงคูแ่ขง่ขัน) ผู้ถือหุ้น ชมุชน สังคม 
และส่ิงแวดล้อม อย่างสมดุล  มกีารจัดล าดับความส าคญัอย่างเหมาะสมเพื่อให้ทุกๆ ฝ่ายได้รับความ
พึงพอใจร่วมกันสูงสุด  บริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสังคม สามารถประสบความส าเร็จร่วมกัน
อย่างยั่งยืน 

2. บริษัทฯ มุ่งเน้นการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมภายในกระบวนการปกติของบริษัทฯ 
(CSR in Process)  ซึ่งหมายถงึ กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อ
งานที่พนักงานทุกๆ คนต้องรับผิดชอบ  เพื่อไม่ให้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบรษิัทฯ เป็น
ภาระเพิ่มเตมิจากหน้าที่ และความรับผิดชอบประจ าที่พนักงานได้รับมอบหมายจากบรษิัทฯ  ซึง่จะท า
ให้ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ถูกปลูกฝังกลายเป็นพื้นฐานความคิดของพนักงานทุกๆ คน 

3. บริษัทฯ มุ่งเอาโจทย์ของประเทศในด้านการศึกษา และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย มาเป็นโจทย์
ของบริษทัฯ ทีจ่ะต้องพยายามหาทางท าให้ส าเร็จ  ประเด็นที่มุ่งเน้นแก้ไขปญัหาให้กับประเทศ คอื 
พัฒนาขีดความสามารถทางภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  เพื่อพฒันาให้เยาวชนไทย
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ส าคัญต่อการพฒันาประเทศ และการสร้างสังคมทีม่ีความยั่งยืน 
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พัฒนาการ สู่การก่อตั ง “มูลนิธิคนไทยเก่ง   น” 

จากการด าเนินกิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ทีผ่่านมาจากอดตี จนถงึปัจจุบัน  ท าให้
บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสที่บรษิัทฯ จะสามารถใช้องค์ความรู้ ศักยภาพ ทรัพยากร และเครือข่ายองค์กรต่างๆ ที่
บริษัทฯ มี  ในการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติ ให้มคีวามยัง่ยืน  สามารถแข่งขันกับนานาอารยประเทศ
ได้อย่างสร้างสรรค ์

แต่เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบรษิทัฯ มีความคล่องตัวเพิม่ขึ้น สามารถ
แสวงหาความร่วมมือกับประชาชนทั่วไป และองค์กรอ่ืนๆ ได้สะดวกขึ้น  สามารถขยายขอบเขตให้ครอบคลมุใน
ระดับชาติที่กว้างขวางขึ้น  ด้วยเหตุนี้ บรษิัทฯ จึงไดต้ัดสินใจก่อตั้ง “มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น” ในปี พ.ศ. 2554  เพื่อให้ 
การขยายบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมใหม้ีผ การเป ่ียน ป งอย่างเป็นรูปธรรมในวงกว้าง  เป็นภารกิจ
ส าคัญทางยทุธศาสตรท์ี่บริษทัฯ จะต้องทุ่มสรรพก าลังทัง้หมดใหป้ระสบความส าเร็จใหจ้งได้ 

มูลนิธิคนไทยเก่ง   น  จะเน้นการมีบทบาทสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของคนไทยในด้าน
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และบ่มเพาะคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในตวัเยาวชนไทย โดยผ่าน
โครงการย่อยต่างๆ  โดยเน้นการเป็นโครงการน าร่อง หรือโครงการที่ช่วยสร้างโอกาสให้กับเยาวชนไทยทีข่าด
แคลน หรือโครงการที่ด าเนินไปได้ด้วยตนเองระยะยาว  โดยอาศัยเงินสนับสนุนหลักจาก “โครงการเงินทอนเพื่อ
น้อง”  ซึ่งเป็นเงินบริจาคของลูกค้าของร้านหนงัสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ และประชาชนคนไทยทุกๆ คน ในการ
ช่วยกันบริจาคเงินตามก าลังที่ม ีเพื่อที่จะระดมทุนเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพ ความสามารถ และคุณค่าของ
คนไทย 

ในปี พ.ศ. 2554 มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ได้เริ่มวางแผนเพื่อผลักดันแนวคิด “โครงการคืนคุณค่าความเป็นคน”  
ซึ่งเป็นอีกแนวคิดส าคัญของมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ทีจ่ะใหโ้อกาสกับคนที่ด้อยโอกาส หรือคนยากไร้ หรือผู้ทีห่มด
ทางออกในชีวิตในสังคมไทย ในการฝึกอาชีพ และเปิดโอกาสให้เขาได้ใช้ความรู้วชิาชพีในการสรา้งผลผลิต สร้าง
รายได้เพื่อใชใ้นการเล้ียงตนเอง และครอบครัวโดยสุจริต  โดยใหเ้ป็นโครงการที่ยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง และมขีีด
ความสามารถในการขยายบทบาทได้ต่อเน่ือง 

10.3  กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

บริษัท ซ เอ ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดยบริษัท ซ เอ ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) :  เป็นโครงการบริจาคหนังสือให้กับ
ห้องสมุดโรงเรียนต่างๆ ที่ขาดแคลนทั่วประเทศ  เพื่อเพิม่โอกาสในการเรียนรู้แก่เด็กนักเรียนในชุมชนที่
ห่างไกลความเจรญิ  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดใ้ห้พนักงานได้มจีติส านึกรักบ้านเกิด  โดยให้พนักงานเสนอชื่อ
โรงเรียนทีจ่ะบรจิาคหนงัสือ ตลอดจนท าหน้าที่เป็นตัวแทนบรษิทัฯ ในการน าหนังสือไปส่งมอบให้กับโรงเรียน 

ในระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมาจนถึงส้ินปี พ.ศ. 2556  บริษัทฯ ได้บรจิาคหนงัสือใหแ้ก่โรงเรยีนทุกภาคทั่ว
ประเทศ มากกว่า 3,186 โรงเรียน  จ านวนมากกว่า 1.71 ล้านเล่ม  และมีมูลค่าราคาปกรวมกว่า 278 ล้าน
บาท  และยงัได้ร่วมบริจาคหนังสือ และอุปกรณ์การศึกษา ให้กบัโครงการ 1 อ าเภอ 1 โรงเรียนในฝัน ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งเป็นการสนับสนุนส่ือการเรียนรู้ให้แก่โรงเรียนในฝัน ซ่ึงจะเป็นต้นแบบในการพัฒนา
โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศต่อไป 
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 โครงการสร้างห้องสมุดใหโ้รงเร ยนท ่ าดแคลน :  บริษัทฯ ได้ร่วมบรจิาคชั้นวางหนงัสือ พรอ้มอุปกรณ์
การจัดวาง เพื่อสร้างห้องสมุดของโรงเรียนทัว่ประเทศ  โดยในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้ด าเนินการปรับปรุง
ห้องสมุดใหม่ ให้กับโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ รวมมูลค่ากวา่ 3.68 ล้านบาท จ านวน 29 โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย จงัหวัดนครนายก, โรงเรียนวัดบางปรงั จงัหวัดนครนายก, 
โรงเรียนบ้านตาลเหนือ จังหวัดเชียงใหม่, โรงเรียนบ้านตาลใต้ จงัหวัดเชียงใหม่, โรงเรียนวัดสกณุปักษี 
จังหวัดสุพรรณบุรี, โรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่ จงัหวัดสุพรรณบุรี, โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ จังหวัด
สุพรรณบุร,ี โรงเรียนวัดดอนเจดยี์ราษฎร์บูรณะ จงัหวัดสุพรรณบุรี, โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) 
จังหวัดพิษณุโลก, โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ จังหวัดพิษณุโลก, โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย จังหวัดพษิณุโลก, 
โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ จังหวัดเชยีงใหม่, โรงเรียนบ้านแม่อาง จงัหวัดล าปาง, โรงเรียนบ้านทรายมูล จังหวัด
ล าปาง, โรงเรียนวัดเสด็จ จังหวดัล าปาง, โรงเรียนวัดสุวรรณมงคล จังหวัดตราด, โรงเรียนอนุบาลจุติพร 
จังหวัดตราด, โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ จงัหวัดตราด, โรงเรียนบา้นง่อนหนองพะเนาว ์(มิตรภาพที่ 126) 
จังหวัดสกลนคร, โรงเรียนวัดคลองเก้า จังหวัดสมุทรปราการ, โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร จังหวัดสระบุรี, 
โรงเรียนบ้านทุง่พลวง จังหวัดสระแก้ว, โรงเรียนบ้านโรงเข้ จังหวัดสมุทรสาคร, โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์
บ ารุง จังหวัดชัยนาท, โรงเรียนท่าบ้านหลวง (รัฐรังสรรค์วิทยา) จังหวัดชยันาท, โรงเรียนบ้านวงัหัวเรือ 
จังหวัดชยันาท, โรงเรียนบ้านป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต, โรงเรียนมธัยมศึกษาเทศบาลเมืองทุง่สง จงัหวัด
นครศรีธรรมราช, และ โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) จังหวัดพะเยา 
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มูลนิธิคนไทยเก่ง   น 

 โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดยมูลนิธิคนไทยเก่ง   น :  มูลนิธคินไทยเก่งขึ้น  ร่วมสนับสนุนส่งเสริม และ
พัฒนาด้านการศึกษา ในโครงการหนังสือเพื่อน้อง โดยบริษัท ซเีอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน)  ทีม่ีด าเนินอย่าง
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9  ทั้งนีมู้ลนิธิคนไทยเก่งขึ้นได้จัดซื้อหนงัสือและส่ือการศึกษา และร่วมบริจาคสมทบกับ
ให้กับห้องสมุดโรงเรียนตา่งๆ เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ทีย่ั่งยืนให้เด็กไทยในโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ 
ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาจนถึงส้ินปี พ.ศ. 2556  มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ได้มอบหนังสือและส่ือการศึกษา โดย
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เน้นหนังสือที่ดีและเป็นประโยชน์ทางด้านการศึกษาในการพัฒนาความสามารถในด้านต่างๆ ให้กับโรงเรียน 
และองค์กรต่างๆ แล้ว จ านวน 823 แหง่  เป็นหนังสือจ านวน 178,501 เล่ม มูลค่าราคาปกกว่า 22 ล้านบาท 
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 โครงการ Enjoy Reading หนังสือภาษาอังกฤษเพือ่น้อง :  เป็นอีกหนึ่งความตัง้ใจในการพฒันาขีด
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของเด็กไทย โดยการสนับสนุนหนังสือคู่มือเรียนภาษาอังกฤษ ตลอดจนส่ือ
การเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษให้ครอบคลมุมากยิ่งขึ้น นอกจากจะช่วยยกระดับภาษาอังกฤษให้
เด็กไทยเก่งอังกฤษขึ้นแล้ว ยังชว่ยสร้างทัศนคติ แรงบันดาลใจ และประสบการณ์ที่ดีจากการอ่านและการ
เรียนภาษาอังกฤษ และยงัเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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 โครงการจัดพิมพ์หนังสือเพือ่พัฒนาคุณภาพช วิตและสร้างการเร ยนรู้ท ่ยั่งยืน :  นับตั้งแตเ่ริ่มการก่อตั้ง
มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ได้ด าเนินการจัดซ้ือหนังสือที่ส่งเสริมความรูแ้ละพจนานุกรม มอบให้กบันักเรียนและ
ห้องสมุดโรงเรียนทั่วประเทศอยา่งต่อเนื่อง  โดยในป ีพ.ศ. 2556 มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ได้ริเริม่โครงการ
จัดพิมพ์หนังสือของมูลนิธฯิ มอบใหแ้ก่นักเรียน เพื่อเป็นการเพิม่โอกาสการเรียนรู้ที่ยัง่ยืนจาก “โครงการเงิน
ทอนเพื่อน้อง โดยมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น”  โดยจะเน้นการผลิตและจัดหาหนังสือเพื่อพัฒนาศักยภาพของคน
ไทยในสาขาวชิาต่างๆ ทั้งด้านวชิาการ และเสริมทักษะในด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ 
ตลอดจนความรู้รอบตัวที่จ าเป็น 

ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2556 ได้จัดพิมพ์หนังสือขึ้น 12 ปก คือ “Welcome to ASEAN เรียนรู้เพื่อนบ้านอาเซียน” 
“กริยาฮอต วลีฮิต เก่งอังกฤษแบบเน้นๆ” และ “หนังสือชุด สอนหนูเป็นเด็กดีและปลอดภัย”  โดยส่งมอบ
ใหแ้ก่โรงเรียน 489 แหง่ เป็นจ านวน 8,795 เล่ม คิดเป็นมูลค่าราคาปกรวมกว่า 1.3 ล้านบาท 
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 โครงการ “เปล ่ยนความคิด ช วิตม สุ ” :  โครงการเพื่อการเผยแพร่เร่ืองราวดีๆ ส าหรับเป็นขอ้คิด และแรง
บันดาลใจผ่าน CD  โดยลูกค้าและผู้ที่สนใจสามารถรับแผ่น CD ได้ฟรี ทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน และ
สมทบทุนเพื่อเผยแพร่ไดท้ี่กล่องรับบริจาคโครงการ "เปล่ียนความคิด ชวีิตมีสุข" ที่ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ทุก
สาขาทั่วประเทศ 

   

10.4  การป้องกันการม ส่วนเก ่ยว ้องกับการคอร์รัปชั่น 

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจทีม่ีความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ต่อต้านและไม่สนบัสนุนการ
คอร์รัปชั่น เพื่อให้การด าเนินงานของบริษทัฯ เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี  นอกจากน้ีบริษทัฯ ยังมีนโยบายที่
จะสนับสนุนให้ทัง้พนักงาน ด ารงตนให้ถูกต้องตามกฎหมายเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ตลอดจนส่งเสริมใหคู้่
ค้าของบริษทัฯ ด าเนินธุรกจิที่ถกูต้องตามกฎหมายดว้ยความโปร่งใส โดยมีเป้าหมายในการสร้างความรว่มมือใน
การจรรโลงสังคมให้เจรญิรุดหนา้อย่างยั่งยืน  คณะกรรมการบรษิัทฯ ไดก้ าหนดให้มีนโยบายการต่อต้านการทุจรติ
และคอร์รัปชั่น ดังทีไ่ด้เปิดเผยไว้ในหวัข้อย่อย 10.1 นโยบายภาพรวม เรื่องการต่อต้านการทจุรติคอร์รัปชั่น  โดย
นโยบายการต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชั่นนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการก ากับดูแลกิจการทีด่ี (Corporate 
Governance Policy) ที่บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญั และก าหนดให้มีการทบทวนเป็นประจ าทุกป ีเพื่อใหม้ีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดตีามหลักมาตรฐานสากล 

 การด าเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชั่น :  บริษัทฯ ไดใ้ห้ความส าคัญกับการด าเนินการนโยบายการ
ต่อต้านคอร์รัปชั่น  โดยในปี พ.ศ. 2554 บรษิัทฯ ได้ลงนามเข้าร่วมเพื่อประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจรติ (Collective Anti-Corruption : CAC)  รวมทั้งได้ส่งเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการต่อตา้นทุจริต เพื่อพฒันาความรู้อย่างสม่ าเสมอ 
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รางวัลแห่งการเป็นบริษัทตัวอย่างท ่ด  

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่น และมแีรงบันดาลใจที่ดใีนการด ารงตนให้เป็นองค์กรที่มีส่วนรว่มในการพฒันา
ทรัพยากรมนษุยข์องประเทศชาติตลอดมานับตัง้แต่วันก่อตั้ง จนถึงปัจจุบัน เพื่อท าให้ “คนไทยเก่งขึ้น”  โดยที่ผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ายมีความพึงพอใจอย่างสมดุล  รางวัลทีบ่ริษัทฯ ได้รับ สะท้อนให้เห็นว่าซีเอ็ดใหค้วามส าคัญกบั
การเป็น “บริษัทตัวอย่างที่ด”ี มาโดยตลอด  ส่งผลให้ได้รับการยอมรับจากสาธารณชน ดังนี ้

- ได้รับรางวัลเกียรตยิศแห่งความส าเร็จ (SET Award of Honor) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล ครั้งที่ 
3 จากงาน SET Awards 2013 ซึ่งเปน็รางวัลที่ยกย่องเชิดชูเกียรติคุณจากการได้รับรางวัลดีเยี่ยมใน
ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล ติดต่อกัน เป็นปีที่ 5 

- ได้รับการประเมินบรรษทัภิบาล ระดับ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาว ติดต่อกัน 6 ปีซ้อน (2008 - 2013) 

- ได้รับการประเมินผล การจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี(AGM) อยู่ในระดับ “5 TIA” 
ติดต่อกัน 5 ปีซ้อน (2552 - 2556) 

- ได้รับรางวัล Investors' Choice Award จากการได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชมุใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ีเต็ม 100% ต่อเนื่องกัน 4 ปีซ้อน ในชว่งปี 2552 - 2555 

- ได้รับประกาศเกียรติคุณ “คณะกรรมการแหง่ปี - ดีเด่น” (Board of the Year for Distinctive 
Practices) ประจ าปี พ.ศ. 2553/54 

- ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบยีนดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมดีเดน่ (Outstanding Corporate Social 
Responsibility Awards) จากงาน SET Awards 2011 

- ได้รับรางวัล ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี  ในฐานะบริษัท
ธุรกิจขนาดใหญ่ ที่น้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมาประยุกต์ใชใ้นการบริหารธุรกิจ  จาก
การประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2553 

- ได้รางวัล CSR Awards (บริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม) 
ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน (CSR Awards 2010 และ 2009) 

- ได้รางวัล Top Corporate Governance Report Awards (บรรษัทภิบาลดีเด่น) ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน 
(Top Corporate Governance Report Awards 2010 และ 2009) 

- ได้รางวัล Best Shareholder Treatment Awards 2008 

- ได้รับประกาศเกียรติคุณ “คณะกรรมการแหง่ปี - ดีเด่น” (Board of the Year for Distinctive 
Practices) ประจ าปี พ.ศ. 2549/50 

- ได้รับรางวัล “ร้านหนังสือเครือขา่ย ยอดเยี่ยม ประจ าปี พ.ศ. 2545 และ 2546” และ รางวัล “ร้าน
หนังสือยอดเยี่ยมประจ าทศวรรษ (ปี พ.ศ. 2547)” 
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11.  การควบคมุภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

คณะกรรมการ และผู้บรหิารของบริษัทฯ ได้ใหค้วามส าคัญต่อระบบการควบคมุภายในอย่างต่อเนื่อง  โดย
มุ่งเน้นให้บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ เพื่อ
ประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงาน  ตลอดจนการดูแลรักษาทรัพย์สิน  การลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น  การ
ป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกบับริษัทฯ  การจัดการด้านการเงิน  การบริหารจัดการความเส่ียง  และการก ากับ
การดูแลการปฏิบัติงาน  เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ จะสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์  สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดได้ในระยะยาว  นอกจากนี้คณะกรรมการบริษทัฯ และผู้บรหิาร
ของบริษทัฯ ได้พยายามส่งเสริมและผลักดันให้บรษิัทฯ มีการปฏบิัติงานให้เป็นไปตามกฎ  ระเบยีบ  และข้อบังคับ
ต่างๆ ของกฎหมาย  เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏบิัติหน้าทีต่ามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยในรอบปีบัญชี 2556 
ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 6 ครั้ง โดยเป็นการร่วมประชุมกบัผู้บรหิาร ผู้สอบบัญชี 
แผนกบัญชี และแผนกตรวจสอบภายในฯ  ซึ่งสามารถสรุปความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายใน ได้ดังนี้ 

ด้านที่ 1  การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)   เป้าหมายการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
ก าหนดขึ้นมาอย่างรอบคอบ  ชดัเจน  และมีความเป็นไปได้  ทัง้นี้บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กร ที่เอื้ออ านวย
ต่อการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายทีต่ั้งไว้  และมีข้อก าหนดและบทลงโทษ ห้ามฝ่ายบรหิารและพนักงาน ปฏิบัติ
ตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกจิการ  อย่างไรกต็าม บริษัทฯ มนีโยบายและ
ระเบียบวธิีปฏิบัตงิานในธุรกรรมด้านการเงิน  การจัดซ้ือและการบริหาร  ทัง้นี้ในการจัดท านโยบายและแผนการ
ปฏิบัติงานดังกล่าว จะค านงึถึงความเป็นธรรมต่อคู่ค้า เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ในระยะยาว 

ด้านที่ 2  การประเมินความเสีย่ง (Risk Assessment)   การบริหารจัดการความเส่ียงของบรษิัทฯ 
กระท าโดยการประเมินความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ ทั้งที่เปน็ปัจจยัภายในและปจัจยัภายนอกอย่างสม่ าเสมอ  
โดยคณะท างานซึง่ประกอบด้วย  กรรมการผู้จัดการ  รองกรรมการผู้จัดการ  ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการในสายงานที่
เกี่ยวข้องกบัแต่ละความเส่ียง  และผู้บริหารในแต่ละหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง  จะวิเคราะห์ถงึสาเหตทุี่ท าให้เกิดปัจจัย
ความเส่ียงต่างๆ และก าหนดมาตรการบริหารความเส่ียง  รวมถงึติดตามการปฏิบัตติามแผนการบริหารความเส่ียง 

ด้านที่ 3  การควบคุมการปฏบิัติงาน (Control Activities)   การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร มีการ
แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการอนุมัติ และมีการก าหนดวงเงินการอนุมัตทิี่เหมาะสม ส าหรับผู้บรหิารใน
แต่ละระดับ  การบันทึกรายการบัญชแีละข้อมูลสารสนเทศ และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน ออกจากกันโดยเด็ดขาด  
ทั้งนี้การอนุมัติการท าธุรกรรมใดๆ จะอนุมตัิโดยกรรมการผูม้ีอ านาจ 2 ใน 3 ท่าน 

การอนุมัติการท าธุรกรรมของบรษิัทฯ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่  กรรมการ ผู้บรหิาร หรือผู้ที่เกีย่วข้องกับบุคคล
ดังกล่าว จะค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และพจิารณาเสมือนเป็นรายการที่กระท ากับบคุคลภายนอก 

ด้านที่ 4  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มูล (Information & Communication)   บริษทัฯ จัดให้
มีข้อมูลที่ส าคัญต่างๆ อย่างเพยีงพอ  เพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบรษิัทฯ  อย่างไรก็ตาม ในกรณี
ที่มีการปรับเปล่ียนข้อมูลล่าสุด อาจท าใหใ้นบางโอกาสไม่สามารถจัดส่งข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการ
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พิจารณาในการประชุมใหแ้ก่กรรมการได้พร้อมกับหนังสือนัดประชุม ที่ได้จัดส่งให้กรรมการล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมโดยเฉลี่ย 7 วัน 

เอกสารประกอบการบันทึกบัญชแีละบัญชตี่างๆ จัดเก็บไว้อย่างเป็นหมวดหมู่  และจัดขึ้นตามนโยบายบญัชี
ตามหลักการบัญชทีี่รับรองทัว่ไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกจิ 

ด้านที่ 5  ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)   บริษทัฯ จัดใหม้ีการติดตามผลการด าเนินงาน  
โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ได้ตัง้ไว้เป็นรายไตรมาส  การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบ
การควบคุมภายในมขีึ้นอย่างสม่ าเสมอ โดยผู้ตรวจสอบภายในตอ้งจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ เสนอโดยตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  หากมีการตรวจพบข้อบกพร่องอันเป็นสาระส าคัญ จะต้องรายงานตอ่คณะกรรมการ
ตรวจสอบในระยะเวลาอันควร  รวมถึงการรายงานความคบืหนา้ในการปรับปรุงข้อบกพร่องดังกล่าว 

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
ด้านบัญชขีองบริษทัฯ ว่าไมพ่บจุดอ่อนที่เป็นสาระส าคัญในระบบการควบคมุภายในด้านบัญชี 
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12.  รายการระหว่างกัน 

รายการระหว่างกันของบรษิัทฯ บริษัทย่อย กับบุคคลทีม่ีความเกี่ยวโยงกันทีม่ีสาระสําคัญ  มีดังนี้ 

รายการระหว่างกันส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 2555 และ 2554 

หน่วย : พันบาท 

บริษัท / บุคคลที่ 
เกี่ยวข้องกัน 

ประเภทกิจการ 
ลักษณะ

ความสัมพันธ์ 
รายการที่เกี่ยวโยง 

นโยบาย
ทางด้านราคา 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2556 2555 2554 2556 2555 2554 

บริษัท เพลินพัฒน์ จํากัด 
 
 
 
 

สถาบันการศึกษา
เอกชน 

บริษัทย่อย ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมใน
รูปตั๋วสัญญาใช้เงินอายุ 1 ปี 
 

ดอกเบี้ยคิดตาม 
MOR ต่อปีของ 

ธนาคารแห่งหนึ่ง 

- - - 542 1,630 301 

ขายสินค้า ราคาตลาด - - - 2,637 472 250 
ลูกหนี้การค้า ราคาตลาด - - - 28 18 - 
เงินให้กู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้
เงินอายุ 1 ปี 
 
ยอดต้นงวด 

ดอกเบี้ยคิดตาม 
MOR ต่อปีของ 

ธนาคารแห่งหนึ่ง 
- - - - - - 

ให้กู้เพ่ิมระหว่างงวด  - - - - 15,000 15,000 
รับชําระคืนระหว่างงวด  - - - - - - 
ยอดปลายงวด  - - - - 15,000 15,000 
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หน่วย : พันบาท 

บริษัท / บุคคลที่ 
เกี่ยวข้องกัน 

ประเภท
กิจการ 

ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

รายการที่เกี่ยวโยง 
นโยบาย

ทางด้านราคา 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2556 2555 2554 2556 2555 2554 

บริษัท ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ 
จํากัด 

บริษัทที่ปรึกษา
ทางธุรกิจ 

บริษัทย่อย เงินให้กู้ยืม ดอกเบี้ยคิดตาม 
MOR ต่อปีของ 

ธนาคารแห่งหนึ่ง 

- - - - 44 - 

มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น มูลนิธิ กรรมการบริหาร
ชุดเดียวกัน 

ลูกหนี้การค้า ราคาตลาด 170 - - 170 - - 

ผู้ถือหุ้น/กรรมการบริษัทย่อย - บุคคลที่
เก่ียวข้องกัน 

สิทธิการเช่าที่ดิน มี 2 สัญญา 
จํานวน 10 ล้านบาท ระยะเวลา
เช่า 30 ปี พ้ืนที่ประมาณ 20 ไร่ 

ตามสัญญาที่ตก
ลงร่วมกัน 

6,701 7,036 7,372 - - - 

ค่าเช่าที่ดิน มี 2 สัญญา จํานวน 
10 ล้านบาท ระยะเวลาเช่า 30 
ปี พ้ืนที่ประมาณ 20 ไร่ 

ตามสัญญาที่ตก
ลงร่วมกัน 

1,101 1,001 1,001 - - - 

สิทธิการเช่าที่ดินตัดจ่ายที่ดิน มี 
2 สัญญา จํานวน 10 ล้านบาท 
ระยะเวลาเช่า 30 ปี พ้ืนที่
ประมาณ 20 ไร่ 

ตามสัญญาที่ตก
ลงกัน 

335 335 335 - - - 

ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น 
และระยะยาว 

ร้อยละ 5 – 6 ต่อ
ปี 

542 - 29 - - - 
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หน่วย : พันบาท 

บริษัท / บุคคลที่ 
เกี่ยวข้องกัน 

ประเภท
กิจการ 

ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

รายการที่เกี่ยวโยง 
นโยบาย

ทางด้านราคา 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2556 2555 2554 2556 2555 2554 

บริษัท เอ็ม แอนด์ อี จํากัด สํานักพิมพ์
ผู้ผลิตวารสาร
เทคนิคและ
คู่มือวิศวกร 

บริษัทร่วม เจ้าหนี้การค้า ราคาตลาด 1,692 2,319 2,296 1,692 2,319 2,296 

ซื้อสุทธ ิ ราคาตลาด - 2,113 2,658 - 2,113 2,658 

เงินปันผล ตามมติที่ประชุม 
1/2556 

- - - 2,000 2,000 2,000 

บริษัท จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่ 
จํากัด (มหาชน) และบริษัทที่
เก่ียวข้องกัน 

สื่อและสิ่งพิมพ์ ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้การค้า ราคาตลาด 2,389 8,035 4,652 - 8,035 4,652 
ซื้อสุทธ ิ ราคาตลาด 10,058 9,579 4,927 - 9,579 4,927 

บริษัท บลิส พับลิชชิ่ง จํากัด สื่อและสิ่งพิมพ์ บริษัทที่
เก่ียวข้องกับผู้

ถือหุ้น 

ลูกหนี้การค้า ราคาตลาด 814 - - - - - 
เจ้าหนี้การค้า ราคาตลาด - 3,051 6,372 - 3,051 6,372 
ซื้อสินค้า ราคาตลาด - 11 10,703 - 11 10,703 

คืนสินค้า ราคาตลาด 4,341 25,748 6,769 - 25,748 6,769 
บริษัท โพสต์ พับลิชชิ่ง จํากัด 
(มหาชน) 

สื่อและสิ่งพิมพ์ บริษัทที่
เก่ียวข้องกับผู้

ถือหุ้น 

เจ้าหนี้การค้า ราคาตลาด 4,402 5,662 22,035 - 5,662 22,035 

ซื้อสุทธ ิ ราคาตลาด 5,007 15,664 21,908 - 15,664 21,908 
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หน่วย : พันบาท 

บริษัท / บุคคลที่ 
เกี่ยวข้องกัน 

ประเภท
กิจการ 

ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

รายการที่เกี่ยวโยง 
นโยบาย

ทางด้านราคา 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2556 2555 2554 2556 2555 2554 

บริษัท ซเีนริโอ จํากัด ผลิตรายการ
โทรทัศน์ 

บริษัทที่
เก่ียวข้องกับผู้

ถือหุ้น 

เจ้าหนี้การค้า ราคาตลาด 10 - - - - - 
ซื้อสุทธ ิ ราคาตลาด 3 - - - - - 

บริษัท จี เอ็ม เอ็ม ทีวี จํากัด ผลิตรายการ
โทรทัศน์ 

บริษัทที่
เก่ียวข้องกับผู้

ถือหุ้น 

เจ้าหนี้การค้า ราคาตลาด 8 - - - - - 
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ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน   ทางบริษัทฯ กําหนดให้
รายการระหว่างกันที่มีสาระสําคญัระหว่างบริษทัฯ  กับบริษัทย่อย  บริษัทร่วม  และบริษทัที่เกี่ยวข้องกัน  รวมถงึ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน  ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติ  เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกัน
เป็นไปอย่างยตุิธรรม  มีนโยบายการกําหนดราคาที่เหมาะสม  ซึ่งสามารถเปรียบเทยีบได้กับรายการที่เกิดขึ้นกับ
บุคคลภายนอก  และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบรษิัทฯ บริษัทย่อย บรษิัทร่วม และบรษิัทที่เกี่ยวข้องกัน  
รวมถึงบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกัน 

คณะกรรมการอนุมัตใินหลักการ ตามคําแนะนําของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในการปฏิบตัิตามมาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ให้ฝ่ายจดัการสามารถอนุมัติการทําธุรกรรม ระหว่างบริษทัฯ บรษิัทย่อย กับกรรมการ 
ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มคีวามเกี่ยวข้องกบัธุรกรรมนั้น หากธุรกรรมเหล่านั้นมขี้อตกลงทางการคา้ในลักษณะ
เดียวกับที่วญิญชูนจะพึงกระทํากับคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจาก
อิทธิพลในการทีต่นมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลทีม่ีความเกี่ยวข้อง  ทัง้นี้คณะกรรมการบริษัทฯ 
มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ นําเสนอรายการที่อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์และรายการที่เก่ียว
โยงกันในการทําธุรกรรมทีม่ีขนาดเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อไตรมาส เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  
รับทราบอย่างสม่ําเสมอทุกไตรมาส 

นโยบายและแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต   บริษัทฯ อาจมีการทาํรายการ
ระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่  และกับผู้บริหารของบรษิัทฯ ในอนาคต  ซึ่งรายการที่เกิดขึ้นจะเป็นในรูปของการ
ทําสัญญาเช่าพื้นที่  สัญญาบริการ  และสัญญาลิขสิทธิ์  ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์ทางการค้าของบริษัทฯ เท่านั้น  
โดยบริษทัฯ จะเปิดเผยชนิด และมูลค่าของรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ภายใต้
ประกาศและข้อบงัคับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ (ก.ล.ต.) 
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ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงินและผลการด าเนนิงาน 

13.  ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 

13.1  สรุปรายงานการสอบบัญชี 

 การตรวจสอบงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556  2555  และ 2554 
ผู้สอบบัญชีไดแ้สดงความเห็นแบบไมม่ีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว  ทั้งนี้ผู้สอบบัญชี คือ คุณพิมพใ์จ 
มานิตขจรกจิ  คุณรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล  และคุณชยพล ศภุเศรษฐนนท์  บริษัท ส านักงาน อวีาย 
จ ากัด (ชื่อเดิม - บริษัท ส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ากัด) 
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13.2  ตารางสรุปงบการเงิน 

(หนว่ย : พันบาท)

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 160,199          346,948          570,314          126,641          343,504          540,048          

เงินลงทุนชั่วคราว 22,000           168,391          178,856          22,000           168,391          178,856          

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 102,149          104,224          132,414          99,031           100,829          116,604          

เงินให้กู้ยืมแก่บรษิัทย่อย -                -                -                -                15,044           15,024           

สินค้าคงเหลือ 373,685          401,338          396,082          370,385          400,167          394,433          

สินทรพัย์หมุนเวียนอื่น 40,088           66,716           39,924           41,022           65,320           37,643           

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 698,121          1,087,618       1,317,589       659,079          1,093,256       1,282,609       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอื่นทีมี่ภาระค้ําประกัน 14,582           12,578           12,390           14,582           12,578           12,390           

เงินลงทุนในบรษิัทย่อย -                -                -                70,482           69,432           69,432           

เงินลงทุนในบรษิัทรว่ม 25,684           25,971           26,221           100                100                100                

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,612,839       1,251,681       844,502          1,379,322       1,006,733       656,326          

สิทธิการเช่าทีดิ่น 6,701             7,036             7,372             -                -                -                

สิทธิการเช่าอาคาร 87,409           98,836           110,295          87,409           98,836           110,295          

สินทรพัย์ไม่มีตวัตน 7,980             7,894             5,343             7,843             7,711             5,110             

ค่าลิขสิทธ์ิและค่าแปลหนงัสือจ่ายล่วงหนา้ 23,153           22,510           27,179           23,153           22,510           27,179           

เงินค้ําประกันการเช่าและเงินมัดจํา 108,176          104,759          92,243           108,176          104,759          92,243           

สินทรพัย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี 14,488           3,094             21,819           14,488           3,094             21,819           

สินทรพัย์ไม่หมุนเวียนอื่น 330                6,265             15,031           285                6,234             14,806           

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,901,343       1,540,625       1,162,394       1,705,841       1,331,988       1,009,700       

รวมสินทรัพย์ 2,599,464       2,628,243       2,479,984       2,364,920       2,425,244       2,292,309       

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2556  2555  และ  1 มกราคม 2555
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(หนว่ย : พันบาท)

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 100,000          -                -                100,000          -                -                

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 1,264,428       1,459,103       1,500,207       1,258,625       1,452,020       1,494,765       

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น -                -                3,400             -                -                -                

เงินกู้ยืมระยะยาวทีถ่งึกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 20,700           -                -                -                -                -                

รายได้รบัล่วงหนา้ทีถ่งึกําหนดรบัรูเ้ป็นรายได้ภายในหนึ่งปี 39,728           33,801           28,948           -                -                -                

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 7,097             16,614           34,178           7,097             16,614           34,178           

สํารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน

   ทีถ่งึกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 9,202             8,770             6,122             9,202             8,770             6,122             

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 57,599           46,910           37,958           56,460           45,779           36,903           

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,498,755       1,565,197       1,610,813       1,431,385       1,523,183       1,571,968       

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

รายได้รบัล่วงหนา้รอตดับัญชี 9,079             2,695             5,303             -                -                -                

เงินกู้ยืมจากกกรรมการ 500                -                -                -                -                -                

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถ่งึกําหนดชําระ

   ภายในหนึ่งปี 75,280           74,710           64,600           -                -                -                

สํารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 36,710           39,695           39,620           34,525           38,078           38,185           

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 8,641             9,066             8,510             8,625             8,990             8,465             

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 130,209          126,167          118,034          43,150           47,068           46,650           

รวมหนีสิ้น 1,628,964       1,691,364       1,728,846       1,474,535       1,570,251       1,618,618       

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2556  2555  และ  1 มกราคม 2555
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(หนว่ย : พันบาท)

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรอืนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามัญ 391,944,529 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท

            (31 ธันวาคม 2555: หุน้สามัญ 356,313,243 หุน้

                  มูลค่าหุน้ละ 1 บาท)

            (1 มกราคม 2555: หุน้สามัญ 323,921,130 หุน้

                  มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 391,945          356,313          323,921          391,945          356,313          323,921          

   ทุนทีอ่อกและชําระแล้ว

      หุน้สามัญ 391,944,418 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 391,944          356,313          323,921          391,944          356,313          323,921          

            (31 ธันวาคม 2555: หุน้สามัญ 356,313,209 หุน้

                  มูลค่าหุน้ละ 1 บาท)

            (1 มกราคม 2555: หุน้สามัญ 323,921,130 หุน้

                  มูลค่าหุน้ละ 1 บาท)

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามัญ 149,421          149,421          149,421          149,421          149,421          149,421          

กําไรสะสม

   จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 39,194           35,631           35,627           39,194           35,631           35,627           

   ยังไม่ได้จัดสรร 198,971          204,882          170,484          185,907          191,041          154,945          

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอืหุน้ 130,331          129,320          9,777             123,918          122,587          9,777             

ส่วนของผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ 909,861          875,567          689,230          890,385          854,993          673,691          

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอํานาจควบคุมของบรษิัทย่อย 60,639           61,311           61,907           -                -                -                

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 970,500          936,878          751,137          890,385          854,993          673,691          

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,599,464       2,628,243       2,479,984       2,364,920       2,425,244       2,292,309       

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2556  2555  และ  1 มกราคม 2555

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน)                                                                                                                

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2556 (แบบ 56-1)                                                                 ส่วนที่ 3  หน้า 145 
 

 

(หนว่ย : พันบาท)

2556 2555 2554 2556 2555 2554

(ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่)

รายได้

รายได้จากการขาย 5,181,366       5,522,184       5,370,059       5,180,471       5,518,651       5,363,876       

รายได้ค่าธรรมเนยีมการศึกษา 127,040          119,710          111,345          -                -                -                

รายได้ดอกเบ้ียและเงินปันผล 4,201             22,055           23,950           6,650             25,532           26,076           

รายได้อื่น 44,764           62,261           54,409           38,624           56,429           51,302           

รวมรายได้ 5,357,372       5,726,209       5,559,763       5,225,744       5,600,612       5,441,254       

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 3,479,396       3,750,893       3,676,140       3,479,728       3,749,491       3,674,693       

ตน้ทุนบรกิาร 101,049          94,521           82,003           -                -                -                

ค่าใช้จ่ายในการขาย 1,078,402       1,042,067       924,720          1,078,402       1,042,067       924,720          

ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร 606,754          580,402          559,879          578,138          552,033          532,121          

รวมค่าใช้จ่าย 5,265,601       5,467,883       5,242,741       5,136,268       5,343,591       5,131,534       

ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 91,771           258,327          317,022          89,476           257,021          309,720          

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบรษิัทรว่ม 1,714             1,750             2,007             -                -                -                

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 93,484           260,077          319,029          89,476           257,021          309,720          

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (6,400)            (4,719)            (4,454)            (521)               (18)                (328)               

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 87,084           255,358          314,575          88,955           257,003          309,391          

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (15,567)          (46,217)          (80,859)          (15,567)          (46,217)          (80,859)          

ก าไรส าหรับปี 71,518           209,142          233,716          73,388           210,786          228,532          

การแบ่งปันก าไร

ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถอืหุน้ของบรษิัทฯ 72,290           209,088          230,912          73,388           210,786          228,532          

ส่วนทีเ่ป็นของผู้มีส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอํานาจควบคุมของบรษิัทย่อย (772)               54                 2,803             

71,518           209,142          233,716          

ก าไรต่อหุ้น

กําไรตอ่หุน้ขั้นพืน้ฐาน

   กําไรส่วนทีเ่ป็นของผู้ถอืหุน้ของบรษิัทฯ 0.18               0.53               0.59               0.19               0.54               0.58               

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุน

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธนัวาคม 2556  2555  และ  2554
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(หนว่ย : พันบาท)

2556 2555 2554 2556 2555 2554

(ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่)

ก าไรส าหรับปี 71,518           209,142          233,716          73,388           210,786          228,532          

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน 1,996             8,630             (7,633)            1,996             8,630             (7,633)            

   หลักทรพัย์เผื่อขาย

ผลกระทบของภาษีเงินได้ (398)               90                 308                (398)               90                 308                

ส่วนเกินทุนจากการตรีาคาสินทรพัย์ -                136,609          -                -                129,876          -                

ผลกระทบของภาษีเงินได้ -                (25,192)          -                -                (25,192)          -                

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี 1,598             120,137          (7,326)            1,598             113,404          (7,326)            

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 73,115           329,279          226,390          74,986           324,190          221,206          

การแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถอืหุน้ของบรษิัทฯ 73,888           329,225          223,587          74,986           324,190          221,206          

ส่วนทีเ่ป็นของผู้มีส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอํานาจ

   ควบคุมของบรษิัทย่อย (772)               54                 2,803             

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 73,115           329,279          226,390          

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธนัวาคม 2556  2555  และ  2554
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(หน่วย : พันบาท)  

สว่นของผู้มี
สว่นเกนิ (ต า่กว่า) สว่นไดเ้สยีที 
ทุนจากการวัด สว่นเกนิทุน รายการอื น รวม รวม ไมม่อ่ีานาจ รวม

ทุนเรือนหุ้น สว่นเกนิมลูคา่ มลูคา่เงินลงทุนใน จากการตีราคา ของการเปลี ยนแปลง องคป์ระกอบอื น สว่นของผู้ถอืหุ้น ควบคมุ สว่นของ
ที ออกและช่าระแลว้ หุ้นสามญั จดัสรรแลว้ ยังไมไ่ดจ้ดัสรร หลกัทรัพย์เผื อขาย สนิทรัพย์ ที เกดิจากผู้ถอืหุ้น ของสว่นของผู้ถอืหุ้น ของบริษัทฯ ของบริษัทย่อย ผู้ถอืหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2554 323,921                149,421                35,627                  161,685                (2,991)                   27,087                  (6,643)                     17,452                    688,105                59,104                  747,209                

เงินปันผลจา่ย -                        -                        -                        (236,462)              -                        -                        -                           -                           (236,462)              -                        (236,462)              

กา่ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสา่หรับปี -                        -                        -                        230,912                (7,633)                   (989)                      -                           (8,623)                     222,290                2,803                    225,093                
สว่นต า่กว่าทุนจากการเปลี ยนแปลงสดัสว่นการถอืหุ้น
   ในบริษัทย่อยโอนไปกา่ไรสะสม -                        -                        -                        (6,643)                   -                        -                        6,643                       6,643                       -                        -                        -                        
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554 323,921                149,421                35,627                  149,492                (10,625)                26,097                  -                           15,472                    673,933                61,907                  735,840                
ผลสะสมจากการเปลี ยนแปลงนโยบายการบัญชี -                        -                        -                        20,993                  308                        (6,002)                   -                           (5,695)                     15,298                  -                        15,298                  
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554 - หลังการปรบัปรงุ 323,921                149,421                35,627                  170,484                (10,317)                20,095                  -                           9,777                       689,230                61,907                  751,137                
หุ้นสามญัเพิ มทุนจากการจา่ยหุ้นปันผล 32,392                  -                        -                        (32,392)                -                        -                        -                           -                           -                        -                        -                        
เงินปันผลจา่ย -                        -                        -                        (142,888)              -                        -                        -                           -                           (142,888)              -                        (142,888)              
กา่ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสา่หรับปี (ปรับปรุงใหม)่ -                        -                        -                        209,088                8,720                    111,417                -                           120,137                  329,225                54                          329,279                
โอนกา่ไรสะสมเป็นสา่รองตามกฏหมาย -                        -                        4                            (4)                           -                        -                        -                           -                           -                        -                        -                        
การเปลี ยนแปลงสดัสว่นการถอืหุ้นของสว่นไดเ้สยีที ไมม่ี
   อ่านาจควบคมุของบริษัทย่อยจากการที บริษัทย่อยลดทุน -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                           -                           -                        (650)                      (650)                      
โอนสว่นเกนิทุนจากการตีราคาสนิทรัพย์ไปกา่ไรสะสม -                        -                        -                        594                        -                        (594)                      -                           (594)                        -                        -                        -                        
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2555 - หลังการปรบัปรงุ 356,313                149,421                35,631                  204,882                (1,597)                   130,917                -                           129,320                  875,567                61,311                  936,878                
หุ้นสามญัเพิ มทุนจากการจา่ยหุ้นปันผล 35,631                  -                        -                        (35,631)                -                        -                        -                           -                           -                        -                        -                        
เงินปันผลจา่ย -                        -                        -                        (39,594)                -                        -                        -                           -                           (39,594)                -                        (39,594)                
กา่ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสา่หรับปี -                        -                        -                        72,290                  1,598                    -                        -                           1,598                       73,888                  (772)                      73,115                  

โอนกา่ไรสะสมเป็นสา่รองตามกฏหมาย -                        -                        3,563                    (3,563)                   -                        -                        -                           -                           -                        -                        -                        
สว่นไดเ้สยีที ไมม่อ่ีานาจควบคมุของบริษัทย่อยเพิ มขึน้
   จากการลงทุนในบริษัทย่อยแห่งใหม่ -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                           -                           -                        100                        100                        
โอนสว่นเกนิทุนจากการตีราคาสนิทรัพย์ไปกา่ไรสะสม -                        -                        -                        587                        -                        (587)                      -                           (587)                        -                        -                        -                        
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2556 391,944                149,421                39,194                  198,971                0                            130,331                -                           130,331                  909,861                60,639                  970,500                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ งของงบการเงินนี้

องคป์ระกอบอื นของสว่นของผู้ถอืหุ้น
กา่ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื น

กา่ไรสะสม

บรษัิท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรบัปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2556  2555  และ  2554

งบการเงินรวม

สว่นของผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ
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(หน่วย : พันบาท)  

สว่นเกนิ (ต า่กว่า) ทนุ
จากการวัด สว่นเกนิทุน รวม รวม

ทุนเรือนหุ้น สว่นเกนิมลูคา่ มลูคา่เงินลงทุนใน จากการตีราคา องคป์ระกอบอื น สว่นของ
ที ออกและช่าระแลว้ หุ้นสามญั จดัสรรแลว้ ยังไมไ่ดจ้ดัสรร หลกัทรัพย์เผื อขาย สนิทรัพย์ ของสว่นของผู้ถอืหุ้น ผู้ถอืหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2554 323,921                   149,421                   35,627                      141,058                   (2,991)                      27,087                      24,095                      674,122                             
เงินปันผลจา่ย -                            -                            -                            (236,462)                  -                            -                            -                            (236,462)                            
กา่ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสา่หรับปี -                            -                            -                            221,206                   (7,633)                      (989)                          (8,623)                      212,583                             
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554 323,921                   149,421                   35,627                      125,802                   (10,625)                    26,097                      15,472                      650,243                             

ผลสะสมจากการเปลี ยนแปลงนโยบายการบัญชี -                            -                            -                            29,142                      308                           (6,002)                      (5,695)                      23,448                                
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554 - หลังการปรบัปรงุ 323,921                   149,421                   35,627                      154,945                   (10,317)                    20,095                      9,777                        673,691                             
หุ้นสามญัเพิ มทุนจากการจา่ยหุ้นปันผล 32,392                      -                            -                            (32,392)                    -                            -                            -                            -                                      

เงินปันผลจา่ย -                            -                            -                            (142,888)                  -                            -                            -                            (142,888)                            
กา่ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสา่หรับปี (ปรับปรุงใหม)่ -                            -                            -                            210,786                   8,720                        104,684                   113,404                   324,190                             
โอนกา่ไรสะสมเป็นสา่รองตามกฎหมาย -                            -                            4                                (4)                              -                            -                            -                            -                                      

โอนสว่นเกนิทุนจากการตีราคาสนิทรัพย์ไปกา่ไรสะสม -                            -                            -                            594                           -                            (594)                          (594)                          -                                      

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2555 - หลังการปรบัปรงุ 356,313                   149,421                   35,631                      191,041                   (1,597)                      124,184                   122,587                   854,993                             
หุ้นสามญัเพิ มทุนจากการจา่ยหุ้นปันผล 35,631                      -                            -                            (35,631)                    -                            -                            -                            -                                      

โอนกา่ไรสะสมเป็นสา่รองตามกฎหมาย -                            -                            3,563                        (3,563)                      -                            -                            -                            -                                      

เงินปันผลจา่ย -                            -                            -                            (39,594)                    -                            -                            -                            (39,594)                              
กา่ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสา่หรับปี -                            -                            -                            73,388                      1,598                        -                            1,598                        74,986                                

โอนสว่นเกนิทุนจากการตีราคาสนิทรัพย์ไปกา่ไรสะสม -                            -                            -                            266                           -                            (266)                          (266)                          -                                      
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2556 391,944                   149,421                   39,194                      185,907                   0                                123,918                   123,918                   890,385                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

องคป์ระกอบอื นของสว่นของผู้ถอืหุ้น
กา่ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื น

กา่ไรสะสม

บรษัิท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส าหรบัปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2556  2555  และ 2554
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(หนว่ย : พันบาท)

2556 2555 2554 2556 2555 2554
(ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

กําไรก่อนภาษี 87,084           255,358          314,575          88,955           257,003          309,391          

รายการปรบักระทบยอดกําไรก่อนภาษี

   เป็นเงินสดรบั (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนนิงาน

   ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหนา่ย 122,549          117,436          111,151          104,907          104,709          100,330          

   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและและประมาณการรบัคืนสินค้า

      (โอนกลับรายการ) 2,963             (18,798)          2,228             2,719             (18,320)          1,113             

   โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรพัย์ -                (17,718)          -                -                (16,013)          -                

   รายการปรบัปรงุจากการเคลียรบั์ญชีลูกหนี้ (1,204)            (418)               448                (1,204)            (418)               448                

   ค่าใช้จ่ายจากสินค้าสูญหาย 12,898           15,783           12,496           12,898           15,783           12,496           

   ค่าใช้จ่ายจากสํารองสินค้าสูญหาย เสื่อมสภาพและ

      เคลื่อนไหวช้า 51,369           14,951           3,834             51,369           15,028           3,834             

   ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบรษิัทรว่ม (1,714)            (1,750)            (2,007)            -                -                -                

   กําไรจากการจําหนา่ยเงินลงทุนชั่วคราว (4,123)            -                -                (4,123)            -                -                

   ตดัจําหนา่ยสินค้าและอุปกรณ์ทีเ่สียหายจากน้ําท่วม -                -                19,950           -                -                19,814           

   ค่าใช้จ่ายจากการบรจิาคสินค้าและอุปกรณ์ 6,755             17,159           22,556           6,755             17,159           20,362           

   ค่าใช้จ่ายจากการทําลายสินค้า 8,138             11,495           5,804             8,138             11,495           5,804             

   สํารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 1,506             9,010             7,102             939                8,827             6,675             

   ขาดทุนจากการจําหนา่ยและตดัจําหนา่ยอุปกรณ์ 4,108             1,412             (1,387)            4,073             1,068             (920)               

   สิทธิการเช่าทีดิ่นและอาคารตดัจ่าย 11,762           11,794           13,431           11,427           11,459           13,096           

   รายการปรบัปรงุจากการเคลียรบั์ญชีเจ้าหนี้การค้าและ

      เจ้าหนี้คูปอง (12,612)          (9,042)            (6,156)            (12,612)          (9,042)            (6,156)            

   ดอกเบ้ียจ่าย 6,400             4,719             4,454             521                18                 328                

   รายได้ดอกเบ้ีย (3,846)            (13,386)          (13,229)          (4,295)            (14,863)          (13,154)          

   รายได้เงินปันผล (404)               (8,669)            (10,721)          (2,404)            (10,669)          (12,922)          

กําไรจากการดําเนนิงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรพัย์

   และหนี้สินดําเนนิงาน 291,631          389,335          484,529          268,066          373,223          460,542          

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธนัวาคม 2556  2555  และ  2554

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
 
 
 
 
 



บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน)                                                                                                                

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2556 (แบบ 56-1)                                                                 ส่วนที่ 3  หน้า 150 
 

 

(หนว่ย : พันบาท)

2556 2555 2554 2556 2555 2554
(ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่)

สินทรพัย์ดําเนนิงาน (เพิม่ขึ้น) ลดลง

   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (3,229)            27,586           5,704             (3,262)            14,693           15,129           

   สินค้าคงเหลือ (51,508)          (64,638)          (76,834)          (49,379)          (65,191)          (78,514)          

   ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหนา้ 28,962           (21,771)          (7,273)            29,029           (21,646)          (7,125)            

   ลูกหนี้เงินชดเชยค่าเสียหายจากการเคลมประกัน 3,545             19,820           (19,814)          3,545             19,820           (19,814)          

   สินทรพัย์หมุนเวียนอื่น (2,333)            (5,956)            (5,376)            (4,731)            (6,316)            (2,009)            

   ค่าลิขสิทธ์ิและค่าแปลจ่ายล่วงหนา้ (642)               4,669             (4,797)            (642)               4,669             (4,797)            

   เงินค้ําประกันการเช่าและเงินมัดจํา (3,418)            (12,515)          (12,671)          (3,418)            (12,515)          (12,671)          

   สินทรพัย์ไม่หมุนเวียนอื่น 5,934             8,766             (12,411)          5,949             8,572             (12,319)          

หนี้สินดําเนนิงานเพิม่ขึ้น (ลดลง)

   เจ้าหนี้การค้า (129,094)         (39,060)          201,263          (128,865)         (38,988)          208,937          

   รายได้รบัล่วงหนา้รอตดับัญชี 12,311           2,244             (8,131)            -                -                -                

   ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (56,938)          (23,756)          19,764           (56,018)          (25,106)          19,214           

   ตั๋วเงินจ่าย (21,763)          21,445           3,750             (21,763)          21,445           3,750             

   เจ้าหนี้อื่น 12,255           5,248             5,325             12,569           5,248             6,412             

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น 23,301           12,126           6,659             23,293           12,050           271                

   จ่ายผลประโยชนร์ะยะยาวให้พนกังาน (4,059)            (6,286)            (634)               (4,059)            (6,286)            (634)               

   หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (425)               556                257                (365)               525                324                

เงินสดจากกิจกรรมดําเนนิงาน 104,529          317,813          579,311          69,948           284,196          576,696          

   จ่ายดอกเบ้ีย (6,400)            (4,719)            (4,454)            (521)               (18)                (328)               

   จ่ายภาษีเงินได้ (36,875)          (70,158)          (94,596)          (36,875)          (70,158)          (94,596)          

เงินสดสุทธจิากกิจกรรมด าเนินงาน 61,254           242,936          480,260          32,552           214,021          481,771          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั่วคราวลดลง 152,509          19,094           (6)                  152,509          19,094           (6)                  

เงินลงทุนในบรษิัทย่อยเพิม่ขึ้น -                -                -                (1,050)            -                -                

เงินปันผลรบัจากบรษิัทรว่ม 2,000             -                -                -                -                -                

ดอกเบ้ียรบั 3,846             13,670           13,230           4,295             15,147           13,155           

เงินปันผลรบั 404                10,669           12,721           2,404             10,669           12,922           

เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอื่นทีมี่ภาระค้ําประกันเพิม่ขึ้น (2,004)            (188)               (65)                (2,004)            (188)               (65)                

ซื้อทีดิ่น อาคาร และอุปกรณ์ (484,635)         (368,871)         (427,802)         (478,588)         (307,841)         (398,920)         

เงินสดรบัจากการขายอุปกรณ์ 520                443                1,719             488                403                1,713             

ซื้อสินทรพัย์ไม่มีตวัตน (2,920)            (4,941)            (927)               (2,920)            (4,941)            (907)               

เงินสดรบัจากเงินให้กู้ยืมแก่บรษิัทย่อย -                -                -                15,044           -                -                

เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมแก่บรษิัทย่อย -                -                -                -                (20)                (15,000)          

เงินสดสุทธใิช้ไปในกิจกรรมลงทุน (330,280)         (330,124)         (401,129)         (309,821)         (267,677)         (387,108)         

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธนัวาคม 2556  2555  และ  2554
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(หนว่ย : พันบาท)

2556 2555 2554 2556 2555 2554
(ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น -                (3,400)            -                -                -                -                
เงินสดรบัจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 100,000          -                -                100,000          -                -                
เงินสดรบัจากเงินกู้ยืมระยะสั้น -                -                9,000             -                -                -                

เงินสดรบัจากเงินกู้ยืมระยะยาว 21,770           10,110           -                -                -                -                

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลทีเ่กี่ยวข้องกัน -                -                (1,400)            -                -                -                
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอํานาจควบคุมเพิม่ขึ้น 100                -                -                -                -                -                

จ่ายเงินปันผล (39,594)          (142,888)         (236,462)         (39,594)          (142,888)         (236,462)         

เงินสดสุทธจิาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 82,276           (136,178)         (228,862)         60,406           (142,888)         (236,462)         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง (186,749)         (223,366)         (149,731)         (216,863)         (196,544)         (141,799)         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินต้นปี 346,948          570,314          720,045          343,504          540,048          681,847          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินปลายปี 160,199          346,948          570,314          126,641          343,504          540,048          

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

รายการทีมิ่ใช่เงินสด

   รบัรูร้ายการกําไรทีย่ังไม่เกิดขึ้นจากการปรบัมูลค่า

      เงินลงทุนในหลักทรพัย์เผื่อขายในส่วนของผู้ถอืหุน้ 1,996             8,630             (7,633)            1,996             8,630             (7,633)            

   ซื้อสินทรพัย์ถาวรโดยยังไม่ได้จ่ายชําระ 866                5,169             4,281             683                4,805             4,281             

   รบัรูค้่าเสื่อมราคา-ส่วนเกินทุนจากการตรีาคาสินทรพัย์เพิม่

      ในส่วนของผู้ถอืหุน้ (654)               (743)               (989)               (333)               (743)               (989)               

  ส่วนเกินทุนจากการตรีาคาสินทรพัย์ -                136,609          -                -                129,876          -                

  จ่ายหุน้ปันผล 35,631           32,392           -                35,631           32,392           -                

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธนัวาคม 2556  2555  และ  2554
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13.3  อัตราส่วนทางการเงิน 

อัตราส่วนทางการเงิน  ซ่ึงค านวณตามสูตรของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ค านวณตามงบการเงินรวม) 

 2556 2555 2554 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO) 

   อัตราส่วนสภาพคลอ่ง เท่า 0.47 0.69 0.82 

   อัตราส่วนสภาพคลอ่งหมุนเร็ว เท่า 0.19 0.40 0.55 

   อัตราส่วนสภาพคลอ่งกระแสเงินสด รอบ 0.04 0.15 0.32 

   อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้า รอบ 9.15 7.56 8.02 

   ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 39 48 45 

   อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ รอบ 9.70 10.20 10.32 

   ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วัน 37 35 35 

   อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี ้ รอบ 2.63 2.60 3.10 

   ระยะเวลาช าระหนี ้ วัน 137 139 116 

   Cash Cycle วัน (57) (56) (36) 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (PROFITABILITY RATIO) 

   อัตราก าไรขั้นต้น % 32.55 31.84 31.44 

   อัตราก าไรจากการด าเนินงาน % 1.76 4.61 5.84 

   อัตราก าไรอื่น % 0.91 1.47 1.41 

   อัตราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร % 65.52 93.41 150.07 

   อัตราก าไรสุทธ ิ % 1.35 3.65 4.05 

   อัตราผลตอบแทนผู้ถอืหุน้ % 8.10 26.72 32.32 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)  

   อัตราผลตอบแทนจากสินทรพัย์ % 3.58 10.18 13.61 

   อัตราผลตอบแทนจากสินทรพัย์ถาวร % 13.48 29.17 42.96 

   อัตราการหมุนของสนิทรพัย์ เท่า 2.05 2.24 2.36 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO) 

   อัตราส่วนหนี้สนิตอ่ส่วนของผู้ถือหุน้ เท่า 1.68 1.81 2.37 

   อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย เท่า 13.00 62.28 127.49 

   อัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน เท่า 0.09 0.42 0.72 

   อัตราการจ่ายเงินปันผล % 97.59* 70.06 59.13 

หมายเหตุ    *   เป็นอัตราเงินปันผลทีจ่่ายจากก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จากผลประกอบการปี 2556 โดยเป็นการ
จ่ายเงินปันผล 0.18 บาท/หุ้น ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการบรษิัทฯ โดยยังรอพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557 
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14.  การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

สถานการณ์ธุรกิจสิ่งพิมพ์ในปี พ.ศ. 2556 

ในภาพรวมสําหรับป ี2556 บริษทัฯ ยังคงได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและการเมือง ส่งผลให้กําลัง
ซื้อสุทธิของผู้บรโิภคลดลง ทําให้ยอดขายลดลงในทุกภมูิภาคอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็ได้รบัผลกระทบจาก
ค่าใชจ้่ายดําเนินการที่สูงเพิม่ขึ้นอย่างมากจากค่าแรงขั้นต่ําที่ปรบัทั้งประเทศในปี 2555 และปี 2556 ค่าขนส่งที่สูง
เพิ่มขึ้น ขณะที่บริษทัฯ ไม่สามารถปรับราคาขายปลีกให้สอดคล้องกับต้นทุนที่สูงขึ้นได้ จงึทําใหส้ภาพการทํากําไร
ของบริษทัฯ ลดลงอย่างต่อเนื่อง 

ในป ี2556 บริษัทฯ เปิดสาขาของร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ เพิ่มขึ้น 22 สาขา และปิดสาขาและจุดขายย่อยที่
ไม่สามารถทํากําไร หรือหมดสัญญา จํานวน 16 สาขา และ 12 จุดขายย่อย ตามลําดับ รวมเปน็สาขาที่ยังเปิด
ดําเนินการอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ทั้งส้ิน 444 สาขา และจุดขายย่อยทัง้สิ้นที่ยังเปิดดําเนินการอยู่จํานวน 
11 จุดขาย   

นอกจากนี้ ยังเปิดแฟรนไชส์ทีศ่นูย์การเรียนรู้ซีเอ็ดอีก 5 สาขา รวมเป็นเปิดไปแล้วทั้งสิ้น 14 สาขา            
โดยในจํานวนนี้ เป็นศูนย์การเรียนรู้ของบริษทัฯ ดําเนินการเอง 3 สาขา  

โดยสรุปสาระสําคัญของผลการดําเนินงาน สําหรับปี 2556 มีกําไรสุทธิก่อนหักค่าใชจ้่ายสํารองสินค้า
เคล่ือนไหวช้าเท่ากบั 123.29 ล้านบาท ลดลง 104.39 ล้านบาท คิดเป็น 45.85% และสําหรับกําไรสุทธิ ตามงบ
การเงินรวม เท่ากบั 72.29 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 เท่ากับ 136.80 คิดเป็น 65.43% เน่ืองจาก 

 เม็ดเงินกําไรขั้นต้นลดลง 68.52 ล้านบาท ตามยอดขายที่ลดลง 5.91% จากปีก่อน 

 ค่าใชจ้่ายจากสํารองสินค้าเคล่ือนไหวช้า เพิ่มขึ้น 32.41 ล้านบาท เกิดจากจากกลุ่มหนังสือ
ต่างประเทศที่ใช้เวลาขายเกินกวา่ 5 ปี เช่น หนังสือแบบเรียนและแบบฝึกหัด เป็นต้น 

 ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน เพิม่ขึ้น 5.12 ล้านบาท เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนสกุล
เงินปอนด์ ทําใหบ้ริษัทฯ ต้องรบัรู้ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน   

 รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลลดลง 17.85 ล้านบาท เกิดจาการขายเงินลงทุน เพื่อนําไปจ่ายค่า
ก่อสร้างคลังสินค้าแห่งใหม ่

 รายได้อื่นๆ ลดลง 17.50 ล้านบาท เกิดจากในปี 2555 มีการรับรู้รายได้อื่นจากการกลับรายการ
ขาดทุน จากการด้อยค่าที่ดินที่ไม่ใช้ดําเนินงาน (ซอยวัชรพล) เป็นเงิน 16.01 ล้านบาท 

ภาพรวมของผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

ธุรกิจร้านหนังสือ 

ในไตรมาส 4 ปี 2556 บริษัทฯ ได้เปิดสาขาของร้าน  ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์  เพิ่มขึ้นจํานวน 10 สาขา ได้แก่ 
โลตัส แกลง ระยอง 2, โลตัส เวยีงสระ สุราษฎร์ธาน,ี โลตัส บัวใหญ่ นครราชสีมา , โฮมโปร ชัยภูม,ิ เซ็นทรัล เฟส
ติวัล เชียงใหม,่ โลตัส สงขลา, บิ๊กซี ตรัง, โลตัส อ่อนนุช 80, โลตัส ฉลอง ภูเก็ต และ เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ ่
สงขลา รวมเป็นสาขาที่เปิดไปแล้วรวม 491 สาขา โดยเป็นสาขาที่ยังเปิดดําเนินงานอยูจ่ํานวน 444 สาขา ซึ่งได้
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รวมร้านเครือข่ายที่ยงัเปิดดําเนินงาน 3 ร้านเครือข่าย และยงัมจีุดขายย่อยทีย่ังเปิดดําเนินการอยู่ทั้งส้ิน 11 จุดขาย 
นอกจากนี้ยังไดม้ีการปรับปรุงสาขาเดิม ให้ทันสมัยยิง่ขึ้น และปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน 

ธุรกิจรับจัดจ าหน่ายหนังสือ  

บริษัทฯ เพิม่บทบาทเป็นผูจ้ัดจําหน่ายรายใหญ่ที่สุดของประเทศมากขึ้น โดยรับจัดจําหน่ายหนังสือให้กับ
สํานักพิมพ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เช่น บริษัท สํานักพมิพ์ เอ็มไอเอส จํากัด, บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชั่น           
แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน), บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด, บริษัท เพชรประกาย 
จํากัด, น.ส.เอื้อมพร วงศ์เวยีง, บริษัท โปรวชิั่น จํากัด, บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์ มัลตมิีเดีย จํากัด, บริษัท 
โพสต์ พับลชิชงิ จํากัด (มหาชน), สํานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ บริษัท แบร ์พับลิชชิ่ง จํากัด และ
สํานักพิมพ์ Oxford University Press ซึ่งบริษทัฯ ได้เป็นผูแ้ทนจําหน่ายหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ (ELT) ใน
ประเทศไทยตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา โดยจัดจําหน่ายหนงัสือผ่านร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ร้านหนังสืออื่น และ
สถาบันการศึกษา นอกจากน้ัน บริษัทฯ อยู่ในช่วงการขยาย และพัฒนาระบบกระจายสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพดียิง่ขึ้น และสามารถรองรับการขยายงานในอนาคต 

ธุรกิจส านักพิมพ์ 

บริษัทฯ ยังให้ความสําคัญในการกําหนดทิศทางการผลิตหนงัสือให้ตรงตามความต้องการของตลาด  โดย
เน้นการผลิตหนังสือที่มีอายุยาวนาน  และมีขนาดตลาดมากเพียงพออย่างต่อเนื่อง  ในปี 2557 นี้ ได้เน้นการเพิ่ม
จํานวนชื่อเรื่องที่ผลิตในแต่ละปี โดยเน้นแนวที่น่าจะเป็นหนังสือโดดเด่นในด้านการส่งเสริมภาษาต่างประเทศทั้ง
ภาษาอังกฤษ จีน เกาหลี รวมทัง้เน้นกลุ่มหนังสืออ้างอิงในกลุ่ม พจนานุกรม แผนที่ ที่ยังเป็นตลาดขายนาน  
ตลอดจนหนังสือทีจ่ําเป็นต่อการพัฒนาคน และพฒันาประเทศ เช่น กลุ่มหนงัสือสุขภาพ  คูม่ือการเตรียมสอบและ
การเตรียมตวัทํางาน 

ตั้งแต่ปลายปี 2550 บริษัทฯ ไดเ้ริ่มโครงการผลิตหนังสืออ่านนอกเวลาภาษาอังกฤษ (Outside Reading) 
ซึ่งมุ่งเน้นผลิตหนังสือภาษาอังกฤษที่ทัง้อ่านง่าย สนุก และออกแบบระดับภาษาให้เหมาะกับพื้นฐานความรู้ของ
ผู้อ่านอย่างเหมาะสม ทําใหผู้้เรียนภาษาอังกฤษ เก่งภาษาอังกฤษยิ่งขึ้น โดยได้ดําเนินการผลิตอย่างต่อเนื่องจนถึง
ปัจจบุัน เป็นจํานวนกว่า 300 ชื่อโดยมีส่ือในกลุ่มนี้ วางจําหน่ายแล้วกว่า 200 ชื่อ เพื่อสนับสนุนให้ผู้อ่านตัง้แต่
ระดับประถมศึกษาตอนต้นไปจนถึงมหาวิทยาลัยได้มหีนังสือภาษาอังกฤษทางเลือกที่หลากหลาย และตั้งแต่
ปลายปี 2556  ได้เริ่มผลิตหนงัสือและส่ือในกลุ่มเสริมทักษะการเขียนภาษาองักฤษ  ภาษาไทย และภาษาจีน 
สําหรับเด็กเล็กอย่างจริงจัง เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อให้ได้ส่ือที่ครบครันสําหรับพัฒนา
ทักษะฟัง พูดอ่าน เขียน ของเด็กไทยได้ตัง้แตป่ฐมวยั 

ในปี 2557 นี้ สายงานสํานักพิมพ์ซีเอ็ดได้มีการวางแผนความร่วมมืออย่างเขม้ข้น จริงจงั เร่งด่วนกับแผนก
จัดจําหน่ายและทีมขายค้าส่งและค้าปลีก เพื่อเร่งปรับปรุงและเพิม่รายได้ของสํานักพิมพ์ เช่น โครงการปรับสัดส่วน
การจัดวางหนังสือสํานักพิมพ์ซีเอ็ดให้มากขึ้น และโดดเด่นขึ้น ในร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ โดยได้เริ่มการทํา 
Pilot Project เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา  นอกจากนีย้ังให้ความสําคัญในการพัฒนา  และติดตั้งเคร่ืองมือ
ส่ือสารในรูปแบบต่างๆ  เพื่อเพิม่ช่องทางการประชาสัมพันธ์  เพื่อให้สามารถกระจายสินค้าให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายได้เหมาะสมขึ้น ซึง่จะส่งผลให้สินค้าที่บรษิัทฯ ผลติมโีอกาสประสบความสําเร็จได้สูงขึน้ 
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ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน ส าหรับ ปี 2556 เทียบกบั ปี 2555 

ตาราง 1 : ผลการด าเนินงาน ส าหรับ ปี 2556 เทียบกับ ปี 2555 

        (หน่วย:ล้านบาท) 
               ส าหรับปี 2556 
                งบการเงินรวม           เปล่ียนแปลง 
 

ปี 2556 ปี 2555 
เพ่ิมขึ้น
(ลดลง) 

(%) 

รายได้     
รายได้จากการขาย 5,181.37  5,522.18  (340.81) (6.17) 
รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา 127.04 119.71 7.33 6.12 
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 4.20 22.06 (17.86) (80.96) 
รายได้อื่น 44.76 62.26 (17.50) (28.11) 
รวมรายได้ 5,357.37 5,726.21 (368.84) (6.44) 
ค่าใช้จ่าย     
ต้นทุนขาย 3,479.40 3,750.89 (271.49) (7.24) 
ต้นทุนบริการ 101.05 94.52 6.53 6.91 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 1,078.40 1,042.07 36.33 3.49 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 606.75 580.40 26.35 4.54 
รวมค่าใช้จ่าย 5,265.60 5,467.88 (202.28) (3.70) 
ก าไรขั้นต้น 1,727.96 1,796.48 (68.52) (3.81) 
อัตราก าไรขั้นต้น (%) 32.55 31.84  0.71 
กําไรจากการดําเนินงานก่อนค่าเสื่อม     
   ราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) 227.79 389.31 (161.51) (41.49) 
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง     
   ในสินทรัพย์และหนีส้ินดําเนินงาน 291.63 389.33 (97.70) (25.09) 
ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 72.29 209.09 (136.80) (65.43) 
ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.18 0.53 (0.35) (66.04) 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวม ตามงบการเงินรวม ส าหรับป ีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556  
เป็นเงิน 5,357.37 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 6.44%  โดยเป็นรายได้รวม ตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการ จํานวน 5,225.74 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกี่อน 6.69% โดยในจํานวนนี้เปน็รายได้จากการขาย
จํานวน 5,180.47 ล้านบาท หรือลดลง 6.13% การลดลงส่วนใหญ่มาจากยอดขายธุรกจิค้าปลีกของร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็น
เตอร์ โดยยอดขายในสาขาเดิม (same store sales) ลดลงจากปกี่อน 12.33% เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจและ
การเมือง รวมทั้งยอดขายหนังสือพิมพ์และนติยสารลดลงเนื่องจากการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคที่นิยม
อ่านผ่านส่ือออนไลน์มากขึ้น 

ต้นทุนขายสินค้าและบริการ ตามงบการเงินรวม ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556  เป็นเงิน 
3,580.44 ล้านบาท ลดลง 6.89% ต้นทุนขายสินค้าตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นเงิน 3,479.73 ล้านบาท ลดลง 
7.19%  โดยอัตรากําไรขั้นต้น สําหรับ ปี 2556 เท่ากับ 32.83% เพิ่มขึ้น 0.77% เน่ืองจากยอดขายจากสินค้าทีม่ี
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อัตราส่วนกําไรขั้นต้นสูงเพิม่ขึ้นจากปีก่อน เช่น สัดส่วนยอดขายหนังสือต่างประเทศ และสัดส่วนยอดขายหนังสือ
จัดจําหน่ายเพิม่ขึ้น 

ค่าใชจ้่ายขายและบริหาร ตามงบการเงินรวม ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556   เป็นเงิน 
1,685.16 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 3.86% ค่าใชจ้่ายขายและบริหารตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นเงิน 1,656.54 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 3.92% เกิดจาก 

o ค่าใชจ้่ายจากสํารองสินค้าเคล่ือนไหวช้า เกิดจากกลุ่มแบบเรยีนหนังสือต่างประเทศ ทีใ่ช้เวลาขายเกิน
กว่า 5 ปี 

o ค่าจ้างบุคลากรมีการปรับตวัเพิม่ขึ้นตัง้แต่ปี 2555 และปี 2556 เน่ืองจากรัฐบาลปรับอัตราค่าแรงงาน
ขั้นต่ําเป็น 300 บาทต่อวัน  

o ค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน เพิ่มขึ้นจากค่าเช่า, ค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการส่วนกลางส่วน 
ที่มีเงื่อนไขการจ่ายแบบคงที่เพิม่ขึ้น ซึ่งเป็นการปรบัขึ้นตามสัญญาเช่าที่ครบกําหนดตามสัญญา 

o ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนสกุลเงินปอนด์มีความผันผวนสูง ส่งผลให้บรษิัทฯ  มีการรับรู้ผล
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเมือ่ชําระเจ้าหนี้ และอีกส่วนหนึ่งคอืขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนทีย่ังไม่
เกิดขึ้นของเจ้าหนี้ต่างประเทศคงเหลือ 

บริษัทฯ มีก าไรสุทธิส่วนที่เปน็ของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ตามงบการเงินรวม ส าหรับปี 2556  เป็นเงิน 
72.29 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันปีก่อน 65.43% เกิดจากเม็ดเงินกําไรขั้นต้นลดลง 68.52 ล้านบาท ตาม
ยอดขายที่ลดลง และค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารสูงขึ้น อีกทัง้รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลลดลง เนื่องจาการ
ขายเงินลงทุน เพื่อนําเงินไปจ่ายค่าก่อสร้างคลังสินค้าแห่งใหม ่และในปี 2555 ผู้ประเมินราคาอิสระได้ตีราคาที่ดิน
ที่ไมใ่ช้ดําเนินงานเพิม่ขึ้นจึงมีการรับรู้รายได้อื่น ในปี 2555 จากการกลับรายการขาดทุน จากการด้อยค่าที่ดินที่ไม่
ใช้ดําเนินงาน-ซอยวัชรพล 

ส่วนกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นเงิน 73.39 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 
65.31% อย่างไรกต็ามหากพจิารณากําไรสุทธิก่อนหักค่าใชจ้่ายสํารองสินค้าเคล่ือนไหวช้าเท่ากบั 124.39 ล้าน
บาท ลดลง 104.98 ล้านบาท คดิเป็น 45.77% 
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การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ส าหรับปี พ.ศ. 2556 เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2555 

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ 

   (หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ 

งบการเงินรวม 

ปี 2556 ปี 2555 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

จ านวน 
เงิน 

% ต่อ
สินทรัพย์
รวม 

จ านวน 
เงิน 

% ต่อ
สินทรัพย์
รวม 

จ านวน 
เงิน 

% 

สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 160.20 6.16 346.95 13.20 (186.75) (53.83) 

เงินลงทุนชั่วคราว 22.00 0.85 168.39 6.41 (146.39) (86.94) 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อืน่ 102.15 3.93 104.22 3.97 (2.07) (1.99) 

สินค้าคงเหลือ 373.68 14.38 401.34 15.27 (27.66) (6.89) 

สินทรพัย์หมุนเวียนอืน่ 40.09 1.54 66.72 2.54 (26.63) (39.91) 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 698.12 26.86 1,087.62 41.38 (389.50) (35.81) 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอื่นที่มีภาระ       

   ค้ําประกัน 14.58 0.56 12.58 0.48 2.00 15.90 

เงินลงทุนในบริษัทรว่ม 25.68 0.99 25.97 0.99 (0.29) (1.12) 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,612.84 62.05 1,251.68 47.62 361.16 28.85 

สิทธิการเช่าที่ดิน 6.70 0.26 7.04 0.27 (0.34) (4.83) 

สิทธิการเช่าอาคาร 87.41 3.36 98.84 3.76 (11.43) (11.56) 

สินทรพัย์ไม่มีตวัตน 7.98 0.31 7.89 0.30 0.09 1.14 

ค่าลิขสิทธิ์และค่าแปลหนังสือจ่ายลว่งหน้า 23.15 0.89 22.51 0.86 0.64 2.84 

เงินค้ําประกันการเช่าและเงินมัดจํา 108.18 4.16 104.76 3.99 3.42 3.26 

สินทรพัย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 14.49 0.56 3.09 0.12 11.40 368.93 

สินทรพัย์ไม่หมุนเวียนอืน่ 0.33 0.01 6.26 0.24 (5.93) (94.73) 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,901.34 73.14 1,540.62 58.62 360.72 23.41 

รวมสินทรัพย์ 2,599.46 100.00 2,628.24 100.00 (28.78) (1.10) 
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ส่วนประกอบของหน้ีสิน และส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

(หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ 

 งบการเงินรวม      

ปี 2556 ปี 2555  เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

จ านวนเงิน 
%ต่อ

สินทรัพย์
รวม 

จ านวนเงิน 
%ต่อ

สินทรัพย์
รวม 

จ านวน
เงิน 

% 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น       
หนี้สินหมุนเวียน       

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน 100.00 3.85 - - 100.00 100 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 1,264.43 48.64 1,459.10 55.52 (194.67) (13.34) 
เงินกู้ยืมระยะยาวทีถ่ึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 20.70 0.80 - - 20.70 100 
รายได้รับล่วงหน้ารอรับรู้เป็นรายได้ภายในหนึ่งปี 39.73 1.53 33.80 1.29 5.93 17.54 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 7.09 0.27 16.61 0.63 (9.52) (57.31) 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน       

   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 9.20 0.35 8.77 0.33 0.43 4.90 
หนี้สินหมนุเวียนอื่น 57.60 2.22 46.91 1.78 10.69 22.79 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,498.75 57.66 1,565.19 59.55 (66.44) (4.24) 
หนี้สินไม่หมุนเวียน       
รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญช ี 9.08 0.35 2.70 0.10 6.38 236.30 

เงินกู้ยืมจากกรรมการ 0.50 0.02 - - 0.50 100 
เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนดชําระ 
    ภายในหนึ่งปี 75.28 2.90 74.71 2.84 0.57 0.76 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน – สุทธ ิ   36.71 1.41 39.69 1.51 (2.98) (7.51) 
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 8.64 0.33 9.07 0.35 (0.43) (4.74) 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 130.21 5.01 126.17 4.80 4.04 3.20 
รวมหนี้สิน 1,628.96 62.67 1,691.36 64.35 (62.40) (3.69) 
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     (หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ 

 งบการเงินรวม      

 ปี 2556  ปี 2555  เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

จ านวนเงิน 

%ต่อ
สินทรัพย์
รวม 

จ านวน
เงิน 

%ต่อ
สินทรัพย์
รวม 

จ านวน
เงิน 

% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทุนเรือนหุน้       

   ทุนจดทะเบียน       

      หุ้นสามัญ 391,944,529 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท       
      (31ธ.ค.55:หุ้นสามัญ 356,313,243 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 
1 บาท) 391.94 15.51 356.31 13.56 35.63 10.00 
   ทุนที่ออกและชําระแลว้       
      หุ้นสามัญ 391,944,418 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท       
      (31ธ.ค.55:หุ้นสามัญ 356,313,209 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 
1 บาท) 391.94 15.51 356.31 13.56 35.63 10.00 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 149.42 5.91 149.42 5.69 0.00 0.00 
กําไรสะสม       
   จัดสรรแลว้ - สํารองตามกฎหมาย 39.20 1.55 35.63 1.36 3.57 10.02 
   ยังไม่ได้จัดสรร 198.97 7.87 204.88 7.80 (5.91) (2.88) 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้ 130.33 5.16 129.32 4.92 1.01 0.78 
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 909.86 36.01 875.56 33.31 34.30 3.92 
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัท
ย่อย 60.64 2.40 61.31 2.33 (0.67) (1.09) 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  970.50 38.41 936.88 35.65 33.62 3.59 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,599.46 101.07 2,628.24 100.00 (28.78) (1.10) 
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ด้านสินทรัพย์  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ทั้งสิ้น 2,599.46 ล้านบาท 
ลดลงจากส้ินปีก่อน 28.78 ล้านบาท คิดเป็น 1.10% โดยมีการเปล่ียนแปลงของสินทรพัย์ดังนี ้

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 160.20 ล้านบาท 
ลดลง 186.75 ล้านบาท คิดเป็น 53.83% เนื่องจากนําเงินไปจ่ายค่าก่อสร้างคลังสินค้าแหง่ใหม ่

 เงินลงทุนชั่วคราว เท่ากับ 22.00 ล้านบาท ลดลง 146.39 ล้านบาท คิดเป็น 86.94% เนื่องจากการ
ขายเงินลงทุนชั่วคราว เพื่อนําไปจ่ายค่าก่อสร้างคลังสินค้า 

 สินค้าคงเหลือ เท่ากับ 373.68 ล้านบาท ลดลง 27.66 ล้านบาท คิดเป็น 6.89% เกิดจาก 

o หนังสือต่างประเทศ ลดลง 12.32 ล้านบาท เน่ืองจาก ในปี 2556 ไดล้ดการส่ังซื้อลง เพื่อเร่งขาย
สินค้าในมือโดยเฉพาะของ Oxford และการจัดโปรโมชั่นเพื่อระบายสินค้า 

o ค่าเผื่อสินค้าเส่ือมสภาพและเคล่ือนไหวช้า เพิ่มขึ้นทําให้สินค้าลดลง 52.50 ล้านบาท จากกลุ่ม
หนังสือต่างประเทศที่คาดว่าใช้เวลาขายเกินกว่า 5 ปี 

o สินค้าที่ส่ังซื้อโดยสายงานซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ เพิ่มขึ้น 7.23 ล้านบาท เกิดจากการซ้ือขาดของ
กลุ่มหนังสือแบบเรียน, กลุ่มเคร่ืองเขียน และกลุ่มกระเป๋าซีเอ็ดผลิต 

o สินค้าซีเอ็ดผลิต เพิ่มขึ้น 19.77 ล้านบาท เน่ืองจากบรษิัทฯ ผลติหนังสือประกอบการเรียนการ
สอนในศูนย์การเรียนรู้ SE-ED Learning Center, สินค้ากลุ่ม I-KIDS เป็นต้น 

o หนังสือรับจัดจําหน่าย เพิ่มขึ้น 16.57 ล้านบาท เน่ืองจากการซ้ือหนังสือกลุ่มหนังสือตําราเรยีน, 
หนังสืออ้างอิง และกลุ่มบริหาร มากขึ้น 

o วัตถุดิบกระดาษ ลดลง 5.37 ล้านบาท เน่ืองจากมีการซื้อวัตถุดบิลดลง จากการสต็อกไวใ้นปี 
2555  ส่งผลให้ในปีน้ีมีการตัดเบิกวัตถุดิบน้อยลง เนื่องจากมียอดการผลิตที่ไม่ได้เพิม่ขึ้นจากปี
ก่อน 

 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน เท่ากับ 40.09 ล้านบาท ลดลง 26.63 ล้านบาท คิดเป็น 39.91% เนื่องจากใน
ปลายปี 2555 มีการจ่ายเช็คล่วงหน้า เพื่อชําระค่าเช่าคลังสินค้าของปี 2556 

 สิทธิการเช่าอาคาร เท่ากบั 87.41 ล้านบาท ลดลง 11.43 ล้านบาท คิดเป็น 11.56% จากการตัด
จําหน่ายสิทธิการเช่าตามอายุสัญญา 

 สินทรัพย์ไมห่มุนเวียนอ่ืน เท่ากบั 0.33 ล้านบาท ลดลง 5.93 ล้านบาท คิดเป็น 94.73% เนื่องจาก
การตัดจ่ายค่าใชจ้่ายลว่งหน้าส่วนที่เกิน 1 ปี 

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เท่ากบั 1,612.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 361.16 ล้านบาท คิดเป็น 28.85% เกิด
จากการก่อสร้างอาคารคลังสนิค้าแห่งใหม่ ถ.บางนา-ตราด (กม.21), รถยกไฟฟ้า และซื้อชั้นวาง
หนังสือ, ตกแต่งอาคาร, คอมพิวเตอร,์ เคร่ืองไฟฟ้า, เพื่อเปิดสาขาใหมแ่ละเปิดดําเนินการคลังสินค้า
แห่งใหม ่

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี เท่ากับ 14.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.40 ล้านบาท เน่ืองจากเป็นภาษี
ที่สามารถใช้ไดใ้นอนาคตจากกลุ่มค่าใช้จ่ายสํารองสินค้าเคล่ือนไหวช้า   

 เงินค้ําประกันการเช่าและเงินมัดจํา เท่ากับ 108.18 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 3.42 ล้านบาท คิดเป็น 3.26% 
จากการเปิดสาขาใหม่ จํานวน 10 สาขา 
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ด้านหน้ีสิน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ และบริษทัย่อย มหีนี้สินทั้งสิ้น 1,628.96 ล้านบาท  
ลดลง 62.40 ล้านบาท คิดเป็น 3.69% โดยมีการเปล่ียนแปลงของหนี้สิน ดังนี้ 

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน เท่ากับ 1,264.43 ล้านบาท ลดลง 194.67 ล้านบาท คิดเป็น 13.34%   
เกิดจากลดลงของเจ้าหนี้สายงานซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์, เจ้าหนี้จัดจาํหน่าย และเจ้าหนี้ผลิต ตามยอดขาย
ที่ลดลง 

 เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชาํระภายในหนึ่งปี เท่ากบั 20.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.70 ล้านบาท 
คิดเป็น 100% เกิดจากการจัดประเภทเงินกู้ยืมระยะยาวที่นําเงนิไปสร้างอาคารเรียนชั้นมธัยม 

 รายได้รับล่วงหน้ารอรับรู้เป็นรายได้ภายในหนึ่งป ีเท่ากับ 39.73 ล้านบาท ลดลง 5.93 ล้านบาท คิด
เป็น 17.54%  

 ภาษีเงินได้ค้างจ่าย เทา่กับ 7.09 ล้านบาท ลดลง 9.52 ล้านบาท คิดเป็น 57.31% เน่ืองจากอัตรา
ภาษีลดลงจาก 23% เหลือ 20% และกําไรสุทธิลดลงมากกว่า 60% 

 เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 100 ล้านบาท โดยกูเ้งินจากสถาบันการเงิน 2 แห่ง 
เน่ืองจากนําเงินไปจ่ายค่าก่อสรา้งคลังสินค้าใหม่  

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทฯ และบรษิทัย่อย มีส่วนของผูถ้ือหุ้นคงเหลือ 970.50 
ล้านบาท โดยเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบรษิัทใหญ่ จํานวน 909.86 ล้านบาท จากผลการดําเนินงานไตรมาส 
4/2555 เพิ่มขึ้น 34.30 ล้านบาท การเปล่ียนแปลงของส่วนของผูถ้ือหุ้น ดังนี ้ 

 กําไรสุทธิของผูถ้ือหุ้นของบริษทัใหญ่ สําหรับปี 2556 จํานวน 72.29 ล้านบาท  

 กําไรสะสมลดลงจากการจ่ายเงนิปันผลรวม 60.64 ล้านบาท แบ่งเป็นการจ่ายจาก :- 
o จ่ายเงินปันผลไตรมาส 4/2555 หุ้นละ 0.11112 บาท รวม 39.59 ล้านบาท 
o จ่ายหุ้นปันผล ไตรมาส 4/2555 ตามอัตรา 10 หุ้นเดิม : 1 หุ้นใหม่ รวม 35.63 ล้านบาท 

 เพิ่มทุนจากการจ่ายหุ้นปันผล ไตรมาส 4/2555 ตามอัตรา 10 หุน้เดิม : 1 หุ้นใหม่ รวม 35.63 ล้าน
บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)                                                                                                                

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1)                                                                   ส่วนที่ 3  หน้า 162 
 

กระแสเงินสด 

ตาราง :  กระแสเงินสดได้มา (ใชไ้ป) ส าหรับ ปี 2556 เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน                                     

         (หน่วย : ล้านบาท)  

 งบการเงินรวม เพ่ิมขึ้น  

 2556 2555 (ลดลง) % 

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดําเนินงาน 61.25 242.94 (181.69) (74.79) 

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมการลงทุน (330.28) (330.12) (0.16) 0.05 

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน 82.28 (136.18) 218.46 (160.42) 

กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) (186.75) (223.37) (36.62) (16.39) 

 

กระแสเงินสดได้มาจากกจิกรรมการด าเนินงาน ส าหรับปี 2556 จ านวน 61.25 ล้านบาท  เน่ืองจาก 

 กําไรจากการดําเนินงานที่เป็นตวัเงิน จํานวน 291.63 ล้านบาท ประกอบด้วย 

o กําไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้สําหรับปี 2556 จํานวน 87.08 ล้านบาท 

o รายการปรับกระทบยอดกําไรกอ่นภาษี จํานวน 204.55 ล้านบาท เช่น ค่าเส่ือมราคาและค่าตัด
จําหน่าย 122.55 ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายจากสํารองสินค้าสูญหาย เส่ือมสภาพ และเคล่ือนไหวช้า 
51.37 ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายจากสินค้าสูญหาย 12.90 ล้านบาท, สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารตัด
จ่าย 11.76 ล้านบาท, ค่าใชจ้่ายจากการทําลายสินค้า 8.14 ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายจากการบริจาค
สินค้าและอุปกรณ์ 6.76 ล้านบาท, ดอกเบี้ยจ่าย 6.40 ล้านบาท, ขาดทุนจากการจําหน่ายและตดั
จําหน่ายอุปกรณ์ 4.11 ล้านบาท, ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและประมาณการรับคืนสินค้า 2.96 ล้าน
บาท, รายการปรับปรงุจากการเคลียร์บัญชีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้คูปอง (12.61) ล้านบาท, 
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว (4.12) ล้านบาท และรายได้ดอกเบี้ย (3.85) ล้านบาท    

 เงินสดเพิ่มจากสินค้าคงเหลือลดลง 51.51 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกดิจากหนังสือต่างประเทศที่ลดลงจาก
การขายให้กลุ่มสถาบันการศึกษาเพิ่มขึ้นจากกลุ่มหนังสือจาก Oxford 

 เงินสดเพิ่มจากค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้าลดลง 28.96 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นค่าเช่าสํานักงานจ่าย
ล่วงหน้า, ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า ซ่ึงเป็นการต่อสัญญาการประกันภัยของสาขา, สํานักงานใหญ่, 
คลังสินค้า และจ่ายล่วงหน้าค่ากอ่สร้างอาคารคลังสินค้าใหม ่กม.21 

 เงินสดลดจากเงินค้ําประกันการเช่าและเงินมัดจําเพิม่ขึ้น 3.42 ล้านบาท จากการเปิดสาขาใหม่ 
จํานวน 10 สาขา 

 เงินสดลดจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นๆ ลดลง 116.84 ล้านบาท เกิดจากการปรับยอดหนี้ลดลง 
เน่ืองจากได้รับส่วนลดเพิ่ม และจากการเร่งส่งคืนสินค้าก่อนการย้ายคลังสินค้าไป กม.21 

 เงินสดลดจากค่าใชจ้่ายค้างจ่ายลดลง 56.94 ล้านบาท เน่ืองจากจ่ายโบนัสและเงินพิเศษประจําป ี

 เงินสดลดจากตั๋วเงินจ่ายลดลง 21.76 ล้านบาท เน่ืองจากการจ่ายชําระค่าเช่าคลังสินค้าล่วงหน้า 1 ปี 
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 เงินสดเพิ่มจากหนี้สินหมุนเวยีนอื่นเพิ่มขึ้น 23.30 ล้านบาท เกิดจากเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างอาคาร
คลังสินค้าใหม่ กม.21 และเจ้าหนี้คูปองเพิ่ม ตามยอดขายคูปองที่เพิ่มขึ้น  

 เงินสดลดจากการจ่ายภาษีเงินได้ 36.88 ล้านบาท ตามกําไรทางภาษีที่ลดลง  

กระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมการลงทุน ส าหรับปี 2556 จ านวน (330.28) ล้านบาท เน่ืองจาก 

 เงินสดลดจากการซื้อทรัพย์สิน จํานวน 484.64 ล้านบาท  
จากการติดตัง้ RACK, BUFFER และ CONVEYOR, ค่าตกแตง่อาคาร, งานระบบอาคาร (ติดตัง้
ระบบไฟฟ้าและเคร่ืองจักร), อุปกรณ์อื่น-ในคลังสินค้า และมีการนําเงินไปซื้อชั้นวาง, คอมพวิเตอร์ 
จากการเปิดสาขาใหม ่

 เงินสดเพิ่มจากการขายเงินลงทนุชั่วคราวลดลง 152.51 ล้านบาท โดยขายเงินลงทุนในกองทุนรวม
ทั้งหมดเพื่อนํามาจ่ายค่าก่อสร้างคลังสินค้า 

กระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน ส าหรับปี 2556 จ านวน 82.28 ล้านบาท เน่ืองจาก 

 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิชย์ 2 แหง่ จํานวน 100 ล้านบาท เน่ืองจากนําเงินไป
จ่ายค่าก่อสร้างคลังสินค้าใหม่ กม.21 

 การจ่ายเงินปันผลของกําไรไตรมาส 4/2555 ซึ่งจ่ายในเดือนพฤษภาคม ปี 2556 จํานวน 39.59 
ล้านบาท 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 “บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปฉีบับนี้แล้ว ดว้ยความระมัดระวัง บริษัทฯ      
ขอรับรองว่า  ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถว้น  ไม่เป็นเทจ็  ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด  หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้ง
ในสาระส าคัญ  นอกจากนี ้บรษิทัฯ ขอรับรองว่า 

1. งบการเงินและข้อมูลทางการเงิน ที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี  ได้แสดงข้อมูลอยา่ง
ถูกต้องครบถว้น  ในสาระส าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน  ผลการด าเนินงาน  และกระแสเงินสดของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย 

2. บริษัทฯ ได้จัดใหม้ีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี  เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนทีเ่ป็น
สาระส าคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว  รวมทั้งควบคมุดูแลให้มกีาร
ปฏิบัติตามระบบดงักล่าว 

3. บริษัทฯ ได้จัดใหม้ีระบบการควบคุมภายในที่ดี  และควบคุมดแูลให้มีการปฏิบัตติามระบบดังกล่าว  
และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ต่อ
ผู้สอบบัญชแีละกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ แล้ว  ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่อง และการ
เปล่ียนแปลงที่ส าคัญของระบบการควบคุมภายใน  รวมทั้งการกระท าที่มชิอบ ที่อาจมีผลกระทบต่อ
การจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่า  เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษทัฯ ได้รับรองความถูกต้อง
แล้ว  บริษทัฯ ไดม้อบหมายให ้นายทนง  โชติสรยุทธ์  เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับเอกสารน้ีไวทุ้กหน้าด้วย  หาก
เอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายทนง  โชติสรยุทธ์  ก ากับไว้  บริษัทฯ จะถือว่าไมใ่ชข่้อมูลทีบ่ริษัทฯ ได้รับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น” 

 

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายทนง  โชติสรยุทธ ์ กรรมการผู้จัดการ  

2. นายวิบูลย์ศักด์ิ  อุดมวนิช รองกรรมการผู้จัดการ, 
และเลขานุการบริษัทฯ  

   

ชื่อผู้รับมอบอ านาจ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

นายทนง  โชติสรยุทธ ์ กรรมการผู้จัดการ 
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ทั้งนี้ มาตรา 89/20 ***แหง่พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้อง
ร่วมกันรับผิดต่อบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพยข์องบริษทัในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูล
ต่อ ผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทัว่ไป  โดยแสดงข้อความที่เป็นเทจ็ในสาระส าคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้
แจ้งในสาระส าคัญในกรณีของงบการเงินและรายงานที่เกีย่วกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัหรือ
รายงานอื่นใดทีต่้องเปิดเผยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 โดยมิได้จ ากัดความรับผิดชอบไว้เฉพาะกรรมการและ
ผู้บริหาร ที่ลงลายมือชื่อรบัรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่านั้น  อย่างไรก็ดี กรรมการหรือ
ผู้บริหารซ่ึงสามารถพิสูจน์ไดว้่า โดยต าแหน่งที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถงึความแทจ้ริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลทีค่วร
ต้องแจ้งนั้น  ย่อมไม่มีความรับผดิตามมาตรา 89/20 

หมายเหตุ :  *** ใช้บังคบักับบรษิัทที่อยูภ่ายใต้ข้อบังคับของหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัิหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2551 เท่านั้น 
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เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ
 

รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ประกอบด้วย 27 ท่าน ดังนี้ 

1. นายสมบูรณ์  ชินสวนานนท ์
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน 
กรรมการอิสระ 
อาย ุ64 ปี 

วันที่ได้รับแต่งต้ัง 
 7 พ.ย. 2555     มติที่ประชมุกรรมการ ครั้งที ่5/2555 ให้ต่อวาระประธานกรรมการสรรหา

และพิจารณาผลตอบแทน อีก 2 ปี 
 25 เม.ย. 2556 มติที่ประชมุสามัญผูถ้ือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 ให้กลับเข้ารับต าแหนง่กรรมการ 

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

USA. 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การอบรมจาก IOD 
 - ไม่มี - 

จ านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ  
 ตามมาตรา 258(1) 188,568 หุ้น (0.0481%) 
 โดยกรรมการ  188,568 หุ้น (0.0481%) 
 โดยคู่สมรส  - ไม่มี - 
 โดยบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี - 
 โดยบุคคลอ่ืนทีม่ีอ านาจควบคมุ - ไม่มี - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 - ไม่มี - 

ประวัติการท างาน 
 2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
 2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บมจ. ซีเอ็ดยเูคชั่น 
 2538 - 2548 กรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
 ธ.ค. 2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. อุตสาหกรรมผ้าวจิิตรไทย 
 2523 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อุตสาหกรรมผา้วจิิตรไทย 
 2547 - 2554 กรรมการผู้ทรงคุณวฒุใินคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 2538 - 2542 รองกรรมการผู้จัดการ  บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการในปัจจบุัน 
 กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

- ไม่มี - 
 กิจการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

มีจ านวน 1 บริษัท    
o ประธานกรรมการ บจ. อุตสาหกรรมผ้าวจิิตรไทย 

2. นายสาโรช  ล้ าเลิศประเสริฐกลุ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ และรองประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ 
อาย ุ51 ปี  

วันที่ได้รับแต่งต้ัง 
 25 เม.ย. 2556   มติที่ประชมุสามัญผูถ้ือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 ให้กลับเข้ารับต าแหนง่กรรมการ 
 8 พ.ย. 2556 มติที่ประชมุคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2556 ให้ต่อวาระประธานกรรมการ

ตรวจสอบ อีก 2 ปี 

การศึกษา 
 บัญชมีหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

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

จ านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ  
 ตามมาตรา 258(1) - ไม่มี - 
 โดยกรรมการ  - ไม่มี - 
 โดยคู่สมรส  - ไม่มี - 
 โดยบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี - 
 โดยบุคคลอ่ืนทีม่ีอ านาจควบคมุ - ไม่มี - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 - ไม่มี - 

ประวัติการท างาน 
 ก.พ. 2552 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
 2542 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
 ม.ค. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจ. ซีทรี บีเคเค 
 มี.ค. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อาร์ค โฮลดิ้ง 
 เม.ย. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อาร์ค เอ็นเตอร์ไพรส์ 
 2549 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจ. เอซีที แมเนจเม้นท ์
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 2543 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจ. ซีเอเอส แมเนจเม้นท์ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในปัจจบุัน 
 กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

- ไม่มี - 
 กิจการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

มีจ านวน 5 บริษัท    
o กรรมการผู้จัดการ บจ. เอซีที แมเนจเม้นท ์
o กรรมการผู้จัดการ บจ. ซีเอเอส แมเนจเม้นท ์
o กรรมการผู้จัดการ บจ. ซีทรี บีเคเค 
o กรรมการ บจ. อาร์ค โฮลดิ้ง 
o กรรมการ บจ. อาร์ค เอ็นเตอร์ไพรส์ 

3. นายประวิทย์  ตันติวศินชยั 
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 
อาย ุ57 ปี 

วันที่ได้รับแต่งต้ัง 
 25 เม.ย. 2556   มติที่ประชมุสามัญผูถ้ือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 ให้กลับเข้ารับต าแหนง่กรรมการ 
 8 พ.ย. 2556 มติที่ประชมุคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2556 ให้ต่อวาระกรรมการตรวจสอบ อีก 2 ปี 

การศึกษา  
 ประกาศนียบัตรบัณฑิต การสอบบัญช ีจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

การอบรมจาก IOD 
 Director Accreditation Program (DAP) 

จ านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ  
 ตามมาตรา 258(1) - ไม่มี - 
 โดยกรรมการ  - ไม่มี - 
 โดยคู่สมรส  - ไม่มี - 
 โดยบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี - 
 โดยบุคคลอ่ืนทีม่ีอ านาจควบคมุ - ไม่มี - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 - ไม่มี - 

ประวัติการท างาน 
 2542 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 
 2555 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบญัชีและการเงิน บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 
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 2549 - 2555 รองกรรมการผู้จัดการสายงานบญัชีและการเงิน บจ. เอ็ม เค เรสโตรองต ์
 2537 - 2549 ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บจ. เอ็ม เค เรสโตรองต ์

การด ารงต าแหน่งกรรมการในปัจจบุัน 
 กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

 มีจ านวน 1 บริษัท 
o กรรมการ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 
o รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มบัญชแีละการเงิน บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 

 กิจการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
- ไม่มี - 

4. นายคเชนทร์  เบญจกุล 
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 
อาย ุ36 ปี  

วันที่ได้รับแต่งต้ัง 
 28 เม.ย. 2554 มติที่ประชมุสามัญผูถ้ือหุ้น ครัง้ที่ 1/2554 ให้กลับเข้ารับต าแหนง่กรรมการ 
 8 พ.ย. 2556 มติที่ประชมุคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2556 ให้ต่อวาระกรรมการตรวจสอบ อีก 2 ปี 

การศึกษา 
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงิน จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

การอบรมจาก IOD 
 Director Accreditation Program (DAP) 

จ านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ 
 ตามมาตรา 258(1) 473,231 หุ้น (0.1207%) 
 โดยกรรมการ  464,640 หุ้น (0.1185%) 
 โดยคู่สมรส  8,591 หุ้น (0.0022%) 
 โดยบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี - 
 โดยบุคคลอ่ืนทีม่ีอ านาจควบคมุ - ไม่มี - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 - ไม่มี - 

ประวัติการท างาน 
 พ.ย. 2552 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
 2551 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาทางด้านทรัพยากรบคุคล บจ. เพลินพัฒน ์
 2549 - 2551 กรรมการบริหาร บจ. เพลินพฒัน์ 
 พ.ค. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส 
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 2544 - 2547 นักวิเคราะห์อาวโุส กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
 2543 - 2544 นักวิเคราะห์ กองทุนบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในปัจจบุัน 
 กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

มีจ านวน 1 บริษัท 
o กรรมการตรวจสอบ บมจ. โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส 

 กิจการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
มีจ านวน 1 บริษัท    
o ที่ปรึกษาทางด้านทรัพยากรมนษุย์ บจ. เพลินพัฒน ์

5. นายวรสทิธิ์  โภคาชยัพฒัน ์
กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
กรรมการอิสระ 
อายุ 50 ปี  

วันที่ได้รับแต่งต้ัง 
 28 เม.ย. 2554 มติที่ประชมุสามัญผูถ้ือหุ้น ครัง้ที่ 1/2554 ให้กลับเข้ารับต าแหนง่กรรมการ 
 7 พ.ย. 2555 มติที่ประชมุคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2555 ให้ต่อวาระกรรมการสรรหาและ

พิจารณาผลตอบแทน อีก 2 ปี 

การศึกษา  
 ปริญญาโท คอมพิวเตอรแ์ละการบริหารระบบข้อมูล, Bentley College, Massachusetts, USA. 
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกจิ Carnegie-Mellon University, Pennsylvania, USA. 

การอบรมจาก IOD 
 Director Certification Program (DCP) 

จ านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ 
 ตามมาตรา 258(1) - ไม่มี - 
 โดยกรรมการ  - ไม่มี -  
 โดยคู่สมรส  - ไม่มี - 
 โดยบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี - 
 โดยบุคคลอ่ืนทีม่ีอ านาจควบคมุ - ไม่มี - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 - ไม่มี – 

ประวัติการท างาน 
 2549 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
 2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
 2541 - 2548 กรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
 2534 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บมจ. ฟินันซา่ 
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 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พลานามัย 
 2533 - 2534 ผู้ช่วยผู้จัดการ บจ. เชสแมนฮัตตัน (ประเทศไทย) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในปัจจบุัน 
 กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

มีจ านวน 1 บริษัท 
o กรรมการผู้จัดการ บมจ. ฟินันซา่ 

 กิจการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
มีจ านวน 1 บริษัท 
o กรรมการ บจ. พลานามัย 

6. นายไพรัช  สิฏฐกุล 
กรรมการ 
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บรหิาร 
อายุ 64 ปี 

วันที่ได้รับแต่งต้ัง 
 28 เม.ย. 2554   มติที่ประชมุสามัญผูถ้ือหุ้น ครัง้ที่ 1/2554 ให้กลับเข้ารับต าแหนง่กรรมการ 

การศึกษา  
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การอบรมจาก IOD 
 Director Accreditation Program (DAP) 

จ านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ 
 ตามมาตรา 258(1) 4,236,650 หุ้น (1.0809%) 
 โดยกรรมการ  2,273,150 หุ้น (0.5800%) 
 โดยคู่สมรส  1,963,500 หุ้น (0.5009%) 
 โดยบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี - 
 โดยบุคคลอ่ืนทีม่ีอ านาจควบคมุ - ไม่มี - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 - ไม่มี - 

ประวัติการท างาน 
 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
 2548 - 2554 กรรมการอิสระ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
 2548 - พ.ย. 2552 กรรมการตรวจสอบ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
 2517 - 2548 กรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
 2551 - ก.ย. 2553 ผู้ช่วยผู้อ านวยการโครงการเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาประจ าโรงไฟฟ้า 

บจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุร ี
 2545 - 2551 วิศวกรระดับ 11 ฝ่ายบ ารงุรักษาไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย 
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 2542 - 2545 ผู้จัดการกองบ ารุงรักษา โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน 
 2540 - 2542 ผู้จัดการกองวิศวกรรมบ ารุงรักษาไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในปัจจบุัน 
 กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

- ไม่มี - 
 กิจการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

- ไม่มี - 

7. นายวฒันา  เชียงกูล 
กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บรหิาร และกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
อาย ุ62 ปี 

วันที่ได้รับแต่งต้ัง 
 25 เม.ย. 2556     มติที่ประชมุสามัญผูถ้ือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 ให้กลับเข้ารับต าแหนง่กรรมการ 
 7 พ.ย. 2555      มติที่ประชมุคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2555 ให้ต่อวาระกรรมการสรรหาและ

พิจารณาผลตอบแทน อีก 2 ปี 

การศึกษา  
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การอบรมจาก IOD 
 Director Accreditation Program (DAP) 

จ านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ  
 ตามมาตรา 258(1) 4,983,133 หุ้น (1.2714%) 
 โดยกรรมการ  4,983,133 หุ้น (1.2714%) 
 โดยคู่สมรส  - ไม่มี - 
 โดยบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี - 
 โดยบุคคลอ่ืนทีม่ีอ านาจควบคมุ - ไม่มี - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 - ไม่มี - 

ประวัติการท างาน 
 พ.ย. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
 เม.ย. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
 2548 - เม.ย. 2553 กรรมการอิสระ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
 2536 - 2548 กรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
 2517 - 2536 กรรมการ บจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
 2545 - ปัจจุบัน Principal Consultant Physical Asset Management, 

บจ. โปรดักติวิตี้ แอสโซซิเอทส ์
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 2540 - 2545 ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจบ ารุงรักษาและวิศวกรรมบ ารุงรักษา บจ. เอบีบี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในปัจจบุัน 
 กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

- ไม่มี - 
 กิจการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

มีจ านวน 1 บริษัท 
o Principal Consultant Physical Asset Management, บจ. โปรดักติวิตี้ แอสโซซิเอทส์ 

8. รศ. ยืน  ภู่วรวรรณ 
กรรมการ 
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บรหิาร 
อาย ุ63 ปี  

วันที่ได้รับแต่งต้ัง 
 26 เม.ย. 2555 มติที่ประชมุสามัญผูถ้ือหุ้น ครัง้ที่ 1/2555 ให้กลับเข้ารับต าแหนง่กรรมการ  

การศึกษา  
 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยแีหง่เอเชีย (AIT) 
 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การอบรมจาก IOD 
 - ไม่มี - 

จ านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ   
 ตามมาตรา 258(1) 6,958,809 หุ้น (1.7755%) 
 โดยกรรมการ  3,860,111 หุ้น (0.9849%) 
 โดยคู่สมรส  3,098,698 หุ้น (0.7906%) 
 โดยบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - ไม่มี - 
 โดยบุคคลอ่ืนทีม่ีอ านาจควบคมุ  - ไม่มี - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 - ไม่มี - 

ประวัติการท างาน 
 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น  
 2517 - 2536 กรรมการ บจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น  
 2546 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาโรงเรียนเพลินพัฒนา บจ. เพลินพัฒน ์
 2554 - ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวฒุิพิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 2545 - 2554 รองอธิการบดี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 2534 - 2543 ผู้อ านวยการ ส านักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการในปัจจบุัน 
 กิจการที่เป็นบรษิทัจดทะเบียน 

- ไม่มี - 
 กิจการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

- ไม่มี - 

9. นายทนง  โชติสรยุทธ์  
กรรมการ และกรรมการผูจ้ัดการ  
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
อายุ 60 ปี  

วันที่ได้รับแต่งต้ัง 
 26 เม.ย. 2555 มติที่ประชมุสามัญผูถ้ือหุ้น ครัง้ที่ 1/2555 ให้กลับเข้ารับต าแหนง่กรรมการ 

การศึกษา  
 บริหารธุรกจิดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การอบรมจาก IOD 
 Director Certification Program (DCP) 

การอบรมจากสถาบันอื่น 
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (CMA)  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุน่ที่ 3 

จ านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ  
 ตามมาตรา 258(1) 12,132,247 หุ้น (3.0954%) 
 โดยกรรมการ  9,818,122 หุ้น (2.5050%) 
 โดยคู่สมรส  2,314,125 หุ้น (0.5904%) 
 โดยบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - ไม่มี - 
 โดยบุคคลอ่ืนทีม่ีอ านาจควบคมุ  - ไม่มี - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 คู่สมรสของนางมณฑลี  โชติสรยุทธ ์

ประวัติการท างาน 
 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผูจ้ัดการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
 2528 - 2530 กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการด้านการตลาด บจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เบสแล็บ 
 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ 
 2553 - ปัจจุบัน ผู้อ านวยการโรงเรียนเพลินพัฒนา บจ. เพลินพัฒน ์
 2549 - ปัจจุบัน   ประธานคณะกรรมการบรหิารโรงเรียนเพลินพัฒนา บจ. เพลินพฒัน์ 
 2546 - 2549 กรรมการ และกรรมการบรหิาร บจ. เพลินพัฒน ์
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 2527 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอม็แอนด์อี 
 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 
 2552 - 2555 ที่ปรึกษาสถาบันธุรกจิเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในปัจจบุัน 
 กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

มีจ านวน 1 บริษัท 
o กรรมการ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 

 กิจการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
มีจ านวน 4 บริษัท 
o กรรมการ บจ. ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร ์
o ประธานคณะกรรมการบรหิารและผู้อ านวยการโรงเรียนเพลินพฒันา บจ. เพลนิพฒัน ์
o กรรมการ บจ. เอม็ แอนด ์อี 
o กรรมการ บจ. เบสแล็บ 

10. นายวบิูลย์ศักดิ์  อุดมวนชิ 
กรรมการ รองกรรมการผูจ้ัดการ และเลขานุการบริษัทฯ 
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
อาย ุ59 ปี 

วันที่ได้รับแต่งต้ัง 
 26 เม.ย. 2555  มติที่ประชมุสามัญผูถ้ือหุ้น ครัง้ที่ 1/2555 ให้กลับเข้ารับต าแหนง่กรรมการ 

การศึกษา  
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การอบรมจาก IOD 
 Director Accreditation Program (DAP) 

การอบรมจากสถาบันอื่น 
 สมาคมบรษิัทจดทะเบียนไทย (TLCA) - Corporate Secretary Development Program 

จ านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ  
 ตามมาตรา 258(1) 5,189,812 หุ้น (1.3241%) 
 โดยกรรมการ  - ไม่มี - 
 โดยคู่สมรส  5,189,812 หุ้น (1.3241%) 
 โดยบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี - 
 โดยบุคคลอ่ืนทีม่ีอ านาจควบคมุ - ไม่มี - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 - ไม่มี - 
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ประวัติการท างาน 
 2550 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
 2546 - 2555 รักษาการผู้ช่วยกรรมการผูจ้ัดการสายงานส านักพิมพ์ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
 2528 - 2530 กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการด้านการผลิต บจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เบสแล็บ 
 2546 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจ. เพลินพฒัน์ 
 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ 
 2535 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ยูนิตี้ ไบน์ดิง้ เซ็นเตอร์ 
 2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ยูนิตี้ กราฟิกส์ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในปัจจบุัน 
 กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

- ไม่มี - 
 กิจการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

มีจ านวน 5 บริษัท 
o กรรมการ บจ. ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร ์
o กรรมการบริหาร บจ. เพลินพฒัน ์
o กรรมการ บจ. ยูนิตี้ ไบน์ดิง้ เซ็นเตอร์ 
o กรรมการ บจ. ยูนิตี้ กราฟิกส์ 
o กรรมการ บจ. เบสแล็บ 

11. นางมณฑลี  โชติสรยทุธ ์
ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ัดการสายงานซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ 
อาย ุ55 ปี 

การศึกษา 
 การศึกษาศาสตรบัณฑติ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตปทมุวัน 

การอบรมจาก IOD 
 - ไม่มี - 

จ านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ   
 ตามมาตรา 258(1) 12,132,247 หุ้น (3.0954%) 
 โดยผู้บรหิาร  2,314,125 หุ้น (0.5904%) 
 โดยคู่สมรส  9,818,122 หุ้น (2.5050%) 
 โดยบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี - 
 โดยบุคคลอ่ืนทีม่ีอ านาจควบคมุ - ไม่มี - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 คู่สมรสของ นายทนง  โชติสรยทุธ ์
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ประวัติการท างาน 
 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เบสแล็บ 
 2539 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ัดการ สายงานซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
 2536 - ปัจจุบัน ผู้อ านวยการซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
 2533 - 2536 ผู้อ านวยการซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ บจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
 2527 - 2541 บรรณาธิการฝ่ายต าราและหนังสือเชิงวิชาการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
 2524 - 2527 ผู้ช่วยบรรณาธิการฝ่ายต าราและหนังสือเชิงวิชาการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น  

การด ารงต าแหน่งกรรมการในปัจจบุัน 
 กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

- ไม่มี - 
 กิจการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

มีจ านวน 1 บริษัท 
o กรรมการ บจ. เบสแล็บ 

12. นางกาญจนา  เจริญวงษ ์
ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ัดการ สายงานขายและจัดจ าหน่าย 
อาย ุ56 ปี 

การศึกษา  
 วิทยาศาสตรบัณฑิต (บญัชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

การอบรมจาก IOD 
 - ไม่มี - 

จ านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ  
 ตามมาตรา 258(1) - ไม่มี - 
 โดยผู้บรหิาร  - ไม่มี - 
 โดยคู่สมรส  - ไม่มี - 
 โดยบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี - 
 โดยบุคคลอ่ืนทีม่ีอ านาจควบคมุ - ไม่มี - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 - ไม่มี - 

ประวัติการท างาน 
 2541 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ัดการ สายงานขายและจัดจ าหน่าย บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
 2534 - 2538 ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ัดการฝ่ายบรหิารกลาง บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
 2524 - 2534  ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม บจ. ฉกาจ 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการในปัจจบุัน 
 กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

- ไม่มี - 
 กิจการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

มีจ านวน 1 บริษัท 
o กรรมการ บจ. ฉกาจ 

13. นางนุชนารถ  กองวิสยัสขุ 
ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ัดการ สายงานวารสาร 
อาย ุ59 ปี 

การศึกษา  
 บริหารธุรกจิบัณฑติ (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

การอบรมจาก IOD 
 - ไม่มี - 

จ านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ   
 ตามมาตรา 258(1) 1,683,688 หุ้น (0.4296%) 
 โดยผู้บรหิาร  1,683,688 หุ้น (0.4296%) 
 โดยคู่สมรส  - ไม่มี - 
 โดยบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี - 
 โดยบุคคลอ่ืนทีม่ีอ านาจควบคมุ - ไม่มี - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 - ไม่มี - 

ประวัติการท างาน 
 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เบสแล็บ 
 2544 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ัดการ สายงานวารสาร บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
 2542 - 2543 ผู้อ านวยการกลุ่มวารสารด้านอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรม บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
 2522 - 2542 ผู้จัดการโฆษณากลุ่มวารสารด้านอิเล็กทรอนิกส์ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในปัจจบุัน 
 กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

- ไม่มี - 
 กิจการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

มีจ านวน 1 บริษัท 
o กรรมการ บจ. เบสแล็บ 
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14. นางสาวสจพิัฒน์  พุม่พึ่งพุทธ 
ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน 
อายุ 50 ปี 

การศึกษา  
 บริหารการจัดการบัณฑิต มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

การอบรมจาก IOD 
 - ไม่มี - 

จ านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ  
 ตามมาตรา 258(1) - ไม่มี - 
 โดยผู้บรหิาร  - ไม่มี - 
 โดยคู่สมรส  - ไม่มี - 
 โดยบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี - 
 โดยบุคคลอ่ืนทีม่ีอ านาจควบคมุ - ไม่มี - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 - ไม่มี - 

ประวัติการท างาน 
 2547 - ปัจจุบัน ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
 2534 - 2546 ผู้จัดการแผนกการเงิน บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในปัจจบุัน 
 กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

- ไม่มี - 
 กิจการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

- ไม่มี - 

15. นางสาวอารี  แซอ่ึ้ง 
ผู้อ านวยการฝ่ายบัญช ี
อาย ุ42 ปี 

การศึกษา  
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5368 
 บริหารธุรกจิมหาบัณฑติ มหาวทิยาลัยบูรพา 
 ประกาศนียบัตรบัณฑิต การสอบบัญช ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 บริหารธุรกจิบัณฑติ (บัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

การอบรมจาก IOD 
 - ไม่มี - 
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จ านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ  
 ตามมาตรา 258(1) - ไม่มี - 
 โดยผู้บรหิาร  - ไม่มี - 
 โดยคู่สมรส  - ไม่มี - 
 โดยบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี - 
 โดยบุคคลอ่ืนทีม่ีอ านาจควบคมุ - ไม่มี - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 - ไม่มี - 

ประวัติการท างาน 
 2547 - ปัจจุบัน ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
 2544 - 2546 ผู้จัดการแผนกบญัช ีบมจ. ซีเอด็ยูเคชั่น 
 2543 - 2544 ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
 2537 - 2543  หัวหน้าทีมตรวจสอบบัญชี บจ. ส านักงาน เอ เอ็ม ซี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในปัจจบุัน 
 กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

- ไม่มี - 
 กิจการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

- ไม่มี - 

16. นายวโิรจน์  ลักขณาอดิศร(2) 
ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร 
อาย ุ36 ปี 

การศึกษา  
 บริหารธุรกจิมหาบัณฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวศิวกรรมเคร่ืองกลยานยนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

การอบรมจาก IOD 
 - ไม่มี - 

จ านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ  
 ตามมาตรา 258(1) 726 หุ้น (0.0002%) 
 โดยผู้บรหิาร  726 หุ้น (0.0002%) 
 โดยคู่สมรส  - ไม่มี - 
 โดยบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี - 
 โดยบุคคลอ่ืนทีม่ีอ านาจควบคมุ - ไม่มี - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 - ไม่มี - 
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ประวัติการท างาน 
 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เบสแล็บ 
 2556 - ปัจจุบัน ผู้อ านวยการศูนย์การเรียนรู ้SE-ED Learning Center บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
 2546 - ปัจจุบัน ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
 2543 - 2546 เจ้าหน้าทีท่ี่ปรึกษา บจ. โนโว ควอลิตี้ เซอร์วิส-เชส (ประเทศไทย) 
 2541 - 2543 วิศวกรควบคุมคุณภาพ บจ. อีซซูุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในปัจจบุัน 
 กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

- ไม่มี - 
 กิจการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

มีจ านวน 1 บริษัท 
o กรรมการ บจ. เบสแล็บ 

17. นายอภิชิต  สวนอนันตภูมิ(2) 
ผู้อ านวยการฝ่ายโลจิสติกส ์
อาย ุ34 ปี 

การศึกษา  
 บริหารธุรกจิมหาบัณฑติ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวศิวกรรมเคร่ืองกลยานยนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

การอบรมจาก IOD 
 - ไม่มี - 

จ านวนหุน้ที่ถือครอง / สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ  
 ตามมาตรา 258(1) 47,555 หุ้น (0.0121%) 
 โดยผู้บรหิาร  47,555 หุ้น (0.0121%) 
 โดยคู่สมรส  - ไม่มี - 
 โดยบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี - 
 โดยบุคคลอ่ืนทีม่ีอ านาจควบคมุ - ไม่มี - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 - ไม่มี - 

ประวัติการท างาน 
 2547 - ปัจจุบัน ผู้อ านวยการฝ่ายโลจิสติกส์  บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
 2546 - 2547 เจ้าหน้าที่การตลาดและการจัดการคู่ค้า บจ. โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซฟิิค 
 2545 - 2546  วิศวกรอาวโุส แผนกจัดซ้ือ บจ. อีซูซุ (ไทยแลนด์) 
 2542 - 2545 วิศวกร แผนกจัดซื้อ บจ. อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการในปัจจบุัน 
 กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

- ไม่มี - 
 กิจการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

- ไม่มี - 

18. นายเอกสทิธิ์  วิวฒันาประสิทธิ์(3) 
ผู้อ านวยการฝ่ายการจัดการสารสนเทศเชิงกลยุทธ ์
อาย ุ42 ปี  

การศึกษา  
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ มหาวทิยาลัยอัสสัมชญั 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกจิมหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

การอบรมจาก IOD 
 - ไม่มี - 

จ านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ  
 ตามมาตรา 258(1) - ไม่มี - 
 โดยผู้บรหิาร  - ไม่มี - 
 โดยคู่สมรส  - ไม่มี - 
 โดยบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี - 
 โดยบุคคลอ่ืนทีม่ีอ านาจควบคมุ - ไม่มี - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 - ไม่มี - 

ประวัติการท างาน 
 2548 - ปัจจุบัน ผู้อ านวยการฝ่ายจัดการสารสนเทศเชิงกลยทุธ์ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชัน่ 
 2548 - 2548 ผู้จัดการอาวุโส ฝา่ยการจัดการเทคโนโลยี และสารสนเทศ บจ. คอมพาส อีส อินดัสตรี 
 2546 - 2548  เจ้าหน้าทีท่ี่ปรึกษาอาวโุส บจก. ดีลอยท์ ทู้ช โทมัสสุ ไชยยศ 
 2544 - 2546 นักวิเคราะห์ระบบเชิงกลยทุธ์ บมจ. บ้านป ู

การด ารงต าแหน่งกรรมการในปัจจบุัน 
 กิจการที่เป็นบรษิทัจดทะเบียน 

- ไม่มี - 
 กิจการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

- ไม่มี - 
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19. นายมโีชค  ทองไสว(2) 
ผู้อ านวยการฝ่ายที่ปรึกษาทางวชิาการและธุรกจิต่างประเทศ 
อาย ุ43 ปี 

การศึกษา  
 บริหารธุรกจิมหาบัณฑติ มหาวทิยาลัยอัสสัมชญั 
 บริหารธุรกจิ มหาวทิยาลัยอัสสัมชญั 

การอบรมจาก IOD 
 - ไม่มี - 

จ านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ  
 ตามมาตรา 258(1) 121,000 หุ้น (0.0309%) 
 โดยผู้บรหิาร  121,000 หุ้น (0.0309%) 
 โดยคู่สมรส  - ไม่มี - 
 โดยบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี - 
 โดยบุคคลอ่ืนทีม่ีอ านาจควบคมุ - ไม่มี - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 - ไม่มี - 

ประวัติการท างาน 
 2554 - ปัจจุบัน ผู้อ านวยการฝ่ายที่ปรึกษาทางวชิาการและธุรกจิต่างประเทศ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
 2544 - 2554 ผู้จัดการแผนกหนังสือต่างประเทศ ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ บจ. ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในปัจจบุัน 
 กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

- ไม่มี - 
 กิจการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

- ไม่มี - 

20. นางสาวดวงใจ  จีนานุรักษ์(2) 
ผู้อ านวยการฝ่ายขายและจัดจ าหน่าย 
อาย ุ45 ปี 

การศึกษา  
 บริหารธุรกจิบัณฑติ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

การอบรมจาก IOD 
 - ไม่มี - 

จ านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ 
 ตามมาตรา 258(1) 432 หุ้น (0.0001%) 
 โดยผู้บรหิาร  432 หุ้น (0.0001%) 
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 โดยคู่สมรส  - ไม่มี - 
 โดยบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี - 
 โดยบุคคลอ่ืนทีม่ีอ านาจควบคมุ - ไม่มี - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 - ไม่มี - 

ประวัติการท างาน 
 2554 - ปัจจุบัน ผู้อ านวยการฝ่ายขายและจัดจ าหน่าย บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
 2542 - 2554 ผู้จัดการแผนกรบัจัดจ าหน่าย บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
 2539 - 2541 ผู้จัดการฝ่ายขายจัดจ าหน่าย บมจ. เนชั่นมัลตมิีเดีย กรุ๊ป 
 2536 - 2539 ผู้จัดการร้าน บจ. แมคไทย 
 2534 - 2536 พนักงานบัญชี บจ. ล๊อกซเล่ย์ อลูมิเนียมและวิศวกรรม 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในปัจจบุัน 
 กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

- ไม่มี - 
 กิจการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

- ไม่มี – 

21. นายไกรวุฒิ  โรจน์ประเสริฐสดุ(2) 
ผู้อ านวยการฝ่ายวารสาร 
อายุ 40 ปี 

การศึกษา  
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 

การอบรมจาก IOD 
 - ไม่มี - 

จ านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ  
 ตามมาตรา 258(1) 14,818 หุ้น (0.0038%) 
 โดยผู้บรหิาร  14,762 หุ้น (0.0038%) 
 โดยคู่สมรส  56 หุ้น (0.0000%) 
 โดยบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี - 
 โดยบุคคลอ่ืนทีม่ีอ านาจควบคมุ - ไม่มี - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 - ไม่มี - 
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ประวัติการท างาน 
 2556 - ปัจจุบัน ผู้อ านวยการฝ่ายวารสาร, ผู้อ านวยการโครงการ STEM Education 

 บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
 2554 - 2555 ผู้อ านวยการหลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
 2545 - 2553 บรรณาธิการบริหาร กลุ่มวารสารด้านอิเล็กทรอนิกส์ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในปัจจบุัน 
 กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

- ไม่มี - 
 กิจการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

- ไม่มี - 

22. นางสาวสริดา  สาระจันทร์(2)  
บรรณาธิการบริหารฝ่ายผลิตหนงัสือต าราวิชาการ 
อายุ 53 ปี 

การศึกษา  
 บริหารธุรกจิมหาบัณฑติ (MBA) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

การอบรมจาก IOD 
 - ไม่มี - 

จ านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ  
 ตามมาตรา 258(1) 22,493 หุ้น (0.0057%) 
 โดยผู้บรหิาร  22,493 หุ้น (0.0057%) 
 โดยคู่สมรส  - ไม่มี - 
 โดยบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี - 
 โดยบุคคลอ่ืนทีม่ีอ านาจควบคมุ - ไม่มี - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 - ไม่มี - 

ประวัติการท างาน 
 2548 - ปัจจุบัน บรรณาธิการบริหารฝ่ายผลิตแผนกหนังสือต าราวชิาการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
 2542 - 2548 บรรณาธิการการจัดการฝ่ายผลิตแผนกหนังสือต าราวชิาการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
 2535 - 2542 รองบรรณาธิการการจัดการแผนกหนังสือต าราวชิาการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
 2526 - 2535  ผู้ช่วยบรรณาธิการการจัดการแผนกหนังสือต าราวชิาการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการในปัจจบุัน 
 กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

- ไม่มี - 
 กิจการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

- ไม่มี - 

23. นางกนิษฐ์  พรหมเสน(2) 
บรรณาธิการบริหารฝ่ายผลิตหนงัสือทั่วไป 
อายุ 46 ปี 

การศึกษา  
 บริหารธุรกจิมหาบัณฑติ มหาวทิยาลัยรามค าแหง 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์โรคพชื มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

การอบรมจาก IOD 
 - ไม่มี – 

จ านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ  
 ตามมาตรา 258(1) 270,866 หุ้น (0.0691%) 
 โดยผู้บรหิาร  270,866 หุ้น (0.0691%) 
 โดยคู่สมรส  - ไม่มี - 
 โดยบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี - 
 โดยบุคคลอ่ืนทีม่ีอ านาจควบคมุ - ไม่มี - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 - ไม่มี - 

ประวัติการท างาน 
 2548 - ปัจจุบัน  บรรณาธิการบริหาร ฝา่ยผลิตหนังสือทั่วไป บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
 2535 - 2548  ผู้ช่วยบรรณาธิการ บรรณาธิการจัดการ ฝ่ายผลิตหนังสือทั่วไป บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
 2534 - 2535 Office Administrator, PAC RIM GROUP 
 2533 - 2534 Cultural Orientation Teacher, The American Consortium 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในปัจจบุัน 
 กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

- ไม่มี - 
 กิจการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

- ไม่มี - 
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24. นางสาวพิศมัย  ชยัรัตน์(2) 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ด้านงานบริหารและปฏิบัตกิาร   
อายุ 45 ปี 

การศึกษา  
 ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

การอบรมจาก IOD 
 - ไม่มี - 

จ านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ  
 ตามมาตรา 258(1) 304,304 หุ้น (0.0776%) 
 โดยผู้บรหิาร  304,304 หุ้น (0.0776%) 
 โดยคู่สมรส  - ไม่มี - 
 โดยบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี - 
 โดยบุคคลอ่ืนทีม่ีอ านาจควบคมุ - ไม่มี - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 - ไม่มี - 

ประวัติการท างาน 
 2554 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อ านวยการซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ด้านงานบริหารและปฏิบัตกิาร 

บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
 2539 - 2554 ผู้จัดการแผนกปฏบิัติการสาขา ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์  บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
 2535 - 2538 ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในปัจจบุัน 
 กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

- ไม่มี - 
 กิจการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

- ไม่มี - 

25. นางศรีนวล  ก้อนศิลา(2) 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ด้านสินค้าและการตลาด 
อายุ 44 ปี 

การศึกษา  
 ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

การอบรมจาก IOD 
 - ไม่มี - 
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จ านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ  
 ตามมาตรา 258(1)  237,329 หุ้น (0.0606%) 
 โดยผู้บรหิาร  237,329 หุ้น (0.0606%) 
 โดยคู่สมรส - ไม่มี - 
 โดยบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี - 
 โดยบุคคลอ่ืนทีม่ีอ านาจควบคมุ - ไม่มี - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 - ไม่มี - 

ประวัติการท างาน 
 2555 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อ านวยการซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ด้านสินค้าและการตลาด บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
 2539 - ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกการตลาด ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
 2537 - 2538 ผู้จัดการร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในปัจจบุัน 
 กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

- ไม่มี - 
 กิจการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

- ไม่มี - 

26. นางสาวศศรส  หงษ์รอ่น(2)  
ผู้ช่วยผู้อ านวยการซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ด้านส่วนงานส่ังซื้อและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
อายุ 41 ปี 

การศึกษา  
 บริหารธุรกจิมหาบัณฑติ สถาบนับัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

การอบรมจาก IOD 
 - ไม่มี - 

จ านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ  
 ตามมาตรา 258(1) 57,112 หุ้น (0.0146%) 
 โดยผู้บรหิาร  57,112 หุ้น (0.0146%) 
 โดยคู่สมรส  - ไม่มี - 
 โดยบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี - 
 โดยบุคคลอ่ืนทีม่ีอ านาจควบคมุ - ไม่มี - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 - ไม่มี - 

 



บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน)                                                                                                                

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2556 (แบบ 56-1)                                                                   เอกสารแนบ 1  หน้า 189 
 

ประวัติการท างาน 
 2555 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อ านวยการซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ด้านส่วนงานส่ังซื้อและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
 2549 - 2554 ผู้จัดการแผนกส่ังซื้อและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
 2540 - 2549 ผู้จัดการแผนกส่ังซื้อซีเอ็ดบุ๊คเซน็เตอร์ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
 2537 - 2540 ผู้จัดการสาขาซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร ์บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในปัจจบุัน 
 กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

- ไม่มี - 
 กิจการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

- ไม่มี - 

27. นายชลวิทย์  เอี่ยมรักษาเกียรติ(2) 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ด้านวิเคราะห์กลยทุธ์และปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจ  
อายุ 36 ปี 

การศึกษา  
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การอบรมจาก IOD 
 - ไม่มี - 

จ านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ  
 ตามมาตรา 258(1) - ไม่มี - 
 โดยผู้บรหิาร  - ไม่มี - 
 โดยคู่สมรส  - ไม่มี - 
 โดยบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี - 
 โดยบุคคลอ่ืนทีม่ีอ านาจควบคมุ - ไม่มี - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 - ไม่มี - 

ประวัติการท างาน 
 2555 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อ านวยการซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ด้านวิเคราะห์กลยทุธ์และปรบัปรุง

ประสิทธิภาพทางธุรกจิ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
 2555 - 2556 ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายในและนักลงทุนสัมพันธ์ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
 2553 - 2555 ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายในและปรับปรุงประสิทธิภาพทางธรุกิจ                  

บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
 2550 - 2553 หัวหน้าโครงการปรบัปรุงประสิทธิภาพทางธุรกจิ สายงานซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์         

บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการในปัจจบุัน 
 กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

- ไม่มี - 
 กิจการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

- ไม่มี - 
 
 
หมายเหตุ (1) จ านวนการถือหุ้นในบรษิัทฯ  ของกรรมการและผู้บริหาร ได้รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ 

และนิติบุคคลที่เกี่ยวขอ้งตามมาตรา 258 

 (2) เป็นผู้บริหารที่ไม่อยู่ในนิยามในประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
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เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ 

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ประกอบดว้ย 27 ท่าน ดังน้ี 

รายชื่อบริษัท 
บมจ. 

ซีเอ็ดยูเคชั่น 
บริษัทย่อย 

ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ 
บริษัทย่อย 
เพลินพัฒน์ 

 
บริษัทย่อย 
เบสแล็บ 

 

บริษัทรว่ม 
M&E 

  1.  นายสมบูรณ์  ชินสวนานนท์ A J     
  2.  นายสาโรช  ล้ าเลิศประเสริฐกุล B C K     
  3.  นายประวิทย์  ตันติวศินชัย C D     
  4.  นายคเชนทร์  เบญจกุล C D  M   
  5.  นายวรสิทธิ์  โภคาชัยพัฒน์  C H     
  6.  นายไพรัช  สิฏฐกุล C      
  7.  นายวัฒนา  เชียงกูล C H     
  8.  รศ. ยืน  ภู่วรวรรณ C  M   
  9.  นายทนง  โชติสรยุทธ์ C F G A C F L A C 
 10. นายวิบูลย์ศักด์ิ  อุดมวนิช C F G I C F C  
 11. นางมณฑลี  โชติสรยุทธ์  G   C  
 12. นางกาญจนา  เจริญวงษ์ G     
 13. นางนุชนารถ  กองวิสัยสุข G   C  
 14. นางสาวสจิพัฒน์  พุ่มพ่ึงพุทธ G     
 15. นางสาวอารี  แซ่อึ้ง G     
 16. นายวิโรจน์  ลักขณาอดิศร E   C  
 17. นายอภิชิต  สวนอนันตภูมิ E     
 18. นายเอกสิทธิ์  วิวัฒนาประสิทธิ์ E     
 19. นายมีโชค  ทองไสว E     
 20. นางสาวดวงใจ  จีนานุรักษ์ E     
 21. นายไกรวุฒิ  โรจน์ประเสริฐสุด E     
 22. นางสาวสริดา  สาระจันทร์ E     
 23. นางกนิษฐ์  พรหมเสน E     
 24. นางสาวพิศมัย  ชัยรัตน์ E     
 25. นางศรีนวล  ก้อนศิลา E     
 26. นางสาวศศรส  หงษ์ร่อน E     
 27. นายชลวิทย์  เอี่ยมรักษาเกียรติ E     
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หมายเหตุ :     A = ประธานกรรมการ B = ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 C = กรรมการ D = กรรมการตรวจสอบ E = ผู้บริหาร 
 F = กรรมการบริหาร G = ผู้บริหารของบริษัทตามนิยามในประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. 
 H = กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน I = เลขานุการบริษัทฯ 
 J = ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน K = รองประธานกรรมการ 
 L = ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน/ผู้อ านวยการโรงเรียนเพลินพัฒนา    M   =   ที่ปรึกษา 
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เอกสารแนบ 2  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบรษิัทย่อย 

 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

รายชื่อ 
ความเกี่ยวข้องกับ 

SE-ED 

บจ. 
ซีเอ็ด 

บุ๊คเซ็นเตอร์ 

บจ. 
เพลินพัฒน์ 

บจ. 
เบสแล็บ 

 1.  นายทนง  โชติสรยุทธ์ กรรมการผู้จัดการ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

B B C B 

 2.  นายวิบูลย์ศักด์ิ  อุดมวนิช กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ 
เลขานุการบริษัทฯ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

B C B 

 3.  นายพงษ์ศักด์ิ  ศิวะภัทรก าพล  B   
 4.  นางนุชนารถ  กองวิสัยสุข ผู้บริหาร   B 
 5.  นางมณฑลี  โชติสรยุทธ์ ผู้บริหาร   B 
 6.  นายวิฬุรห์  ศรีบริรักษ์    B 
 7.  นายวิโรจน์  ลักขณาอดิศร ผู้บริหาร   B 
 8.  นายสุทธิพงษ์  ผาณิตพจมาน    B 
 9.  นางจิตรา  จันทรากุล    B 
10. นางสุภาวดี  หาญเมธี   A  
11. นางสาวกรองทอง  บุญประคอง   B  
12. นายศีลวัต  ศุษิลวรณ์   B C  
13. นางวีณา  ว่องไววิทย์   B C  

 
หมายเหตุ : A = ประธานกรรมการ      B = กรรมการ C =  กรรมการบริหาร 
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เอกสารแนบ 3  รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ  
จ านวน 3 ท่าน  โดยม ี นายสาโรช  ล้ าเลิศประเสริฐกุล  เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ  นายประวิทย์  ตันติวศิน
ชัย  และนายคเชนทร ์ เบญจกุล  เป็นกรรมการตรวจสอบ  และมีนายวิเชียร  รุ่งพูนทรัพย ์เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ  โดยกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีคณุสมบัติตรงตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยก์ าหนด 

ในรอบปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการตรวจสอบไดม้ีการประชมุตามวาระจ านวน 6 ครั้ง โดยเป็นการประชุม
กันเองระหว่างกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญช ี และผู้บรหิารระดับสูงทางด้านบัญชี การเงิน และตรวจสอบภายใน  
โดยไม่มีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชมุ แต่อยู่ภายใต้การรับรู้ของฝ่ายบรหิาร จ านวน 1 ครั้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏบิัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ตามขอบเขตอ านาจหน้าทีท่ี่ก าหนดไวใ้นกฎบัตร
ของคณะกรรมการตรวจสอบและที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง  คณะกรรมการตรวจสอบ ตระหนักถึงความส าคญัของการควบคมุภายใน  การบรหิารจัดการความเส่ียง  
และการก ากับดูแลกิจการที่ดี  เพื่อให้บรษิัทฯ  มีการควบคมุภายในที่ดี  มีการบรหิารจัดการความเส่ียงให้อยูใ่น
ระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้  ตลอดจนการรายงานทางการเงนิที่มีความถูกต้อง  เชื่อถือได้  โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดม้ีการหารือแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นกับกรรมการบรหิาร ผู้บริหารระดับสูง ผูต้รวจสอบภายใน และผู้สอบ
บัญชทีุกไตรมาส สรุปสาระส าคัญในการปฏิบตัิหน้าที่ในรอบปี พ.ศ. 2556 ได้ดังนี้ 

1.  สอบทานงบการเงินประจ าปี  พ.ศ. 2556   คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงนิรายไตร
มาส  และงบการเงินประจ าปี พ.ศ. 2556 ของบริษัทฯ และบรษิทัย่อย ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  โดย
ได้ประชุมรว่มกบัผู้สอบบัญชี  ฝา่ยบริหาร  ฝ่ายบญัชี  และแผนกตรวจสอบภายในของบริษทัฯ  ในการพิจารณางบ
การเงินรวมรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี  เพื่อสอบทานความถูกต้องครบถ้วน  การปฏิบัติตามหลักการ
บัญชทีี่รับรองทัว่ไป  การเลือกใช้นโยบายการบญัชี  และการเปดิเผยข้อมูลที่เพยีงพอ  รวมทั้งได้น าข้อสังเกตของ
ผู้สอบบัญชมีาปรับปรงุแก้ไขในการจัดท างบการเงินของบรษิัทฯ  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นสอดคล้อง
กับผู้สอบบัญชวี่า งบการเงินของบริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามมาตรฐานการบัญชีที่รบัรองทัว่ไป และเปิดเผยข้อมูลอย่าง
ถูกต้อง ครบถว้น 

2.  สอบทานการก ากบัดูแลกจิการที่ดี   คณะกรรมการตรวจสอบได้ตระหนักถึงความส าคญัของการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ทบทวนนโยบายการก ากับดแูลกิจการที่ดีปีละครั้ง  รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมุ่งมั่นที่จะน าการก ากบัดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการด าเนินกจิการจนกลายเป็น
วัฒนธรรมขององค์กร ด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมด้วยความโปร่งใส และมีความรบัผิดชอบต่อสังคม  จนได้รับ
การประเมินให้เป็นบริษัทที่มบีรรษัทภิบาลในระดับดีเลิศ 6 ปีซ้อน (ปี พ.ศ. 2551 - ปี พ.ศ. 2556) จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD)  รวมถึงการได้รบัรางวัลเกียรติยศแหง่ความส าเร็จ (SET Award of 
Honor) ด้านการรายงานบรรษทัภิบาล เป็นครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นรางวัลที่แสดงถึงความเป็นเลิศต่อเนื่อง ติดต่อกัน 5 ปี
ซ้อน จากงาน SET Awards 2013 ที่จัดโดย ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รว่มกบัวารสารการเงินธนาคาร 
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3.  สอบทานการบริหารจัดการความเสีย่ง   คณะกรรมการตรวจสอบได้ก ากับดูแลการบรหิารจัดการ
ความเส่ียงของบรษิัทฯ และบริษทัย่อย  เพื่อใหม้ั่นใจได้ว่าความเส่ียงต่างๆ ของบริษทัฯ อยูใ่นระดับที่ยอมรบัได้  
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนการบริหารจัดการความเส่ียง รบัทราบการด าเนินการบริหารความ
เส่ียงเป็นระยะๆ  คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษทัฯ มีการบริหารจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 

4.  สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายวา่ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ขอ้ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับบริษทัฯ   คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน 
ใหม้ีการปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระส าคัญในเรื่องการไมป่ฏิบัตติามกฎหมาย และ
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและหน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง 

5.  สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เก่ียวโยงกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว   คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษทัฯ ไดม้ีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และรายการดังกล่าวเป็นรายการ
ปกติของธุรกิจ มีความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ทั้งหมดของบริษทัฯ 

6.  ก ากับดูแลระบบการควบคมุภายในและตรวจสอบภายใน   คณะกรรมการตรวจสอบไดก้ ากับดูแล
ใหม้ีระบบการควบคมุภายในที่ด ีมีประสิทธภิาพเพียงพอต่อการใช้ทรพัยากร และการปฏิบัติงาน  คณะกรรมการ
ได้รับทราบการปฏิบตัิงานของแผนกตรวจสอบภายในทุกไตรมาส และเสนอแนวทางปรับปรงุแกไ้ข รวมทั้งใหม้ีการ
ติดตามแก้ไขปรับปรุงข้อบกพรอ่งที่ตรวจพบ  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนการตรวจสอบประจ าปี  
2557 โดยตระหนักถงึความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นทีจ่ะมีผลต่อการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ  
นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ าการตรวจสอบภายในโดยค านึงถงึการเพิม่ประสิทธิภาพทางธุรกิจ เพื่อเพิม่รายได้และลด
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมขีอบเขตหน้าทีใ่นการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้างาน
ตรวจสอบภายใน หรือหนว่ยงานอ่ืนใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน  โดยการพจิารณาคัดเลือกผู้ที่มี
คุณสมบัติถูกต้อง ครบถว้นอย่างรอบคอบ  คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้แต่งตัง้นายวิเชียร  รุ่งพูนทรัพย์  ด ารง
ต าแหนง่ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายในและนักลงทุนสัมพันธ์ เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556  ทัง้นี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดม้ีมติเห็นว่านายวิเชยีร  รุ่งพูนทรัพย์  เป็นผู้ทีม่ีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การท างานที่
เหมาะสมกบัการด ารงต าแหน่งผูจ้ัดการแผนกตรวจสอบภายในและนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี  
อน่ึง คณะกรรมการตรวจสอบไดม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของนายวิเชียร  รุง่พูนทรัพย์  รว่มกับกรรมการ
ผู้จัดการ ในช่วงเวลาของการประเมินผลงานประจ าปขีองบรษิัทฯ 

7.  คัดเลือกและเสนอแต่งต้ังผู้สอบบญัชี   คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาคัดเลือกผู้สอบบัญช ี
โดยพจิารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี  ความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์ในการตรวจสอบ  ทีมงานของ
ผู้สอบบัญชใีนส านักงาน  และคา่ตอบแทนที่เหมาะสม   คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาคัดเลือก และเสนอ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชมุใหญ่สามัญผู้ถอืหุ้น ให้แตง่ตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท ส านักงาน 
เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชขีองบรษิัทฯ ในปี พ.ศ. 2557 
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โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัตหิน้าที่ตามขอบเขตและอ านาจหน้าที่ ที่ได้ก าหนดไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบด้วยความระมัดระวงัรอบคอบและมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ  โดยได้รับความรว่มมือ
จากฝ่ายบริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นอยา่งดี  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 
คณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร และพนักงานทุกท่าน ได้ให้ความส าคัญอย่างยิง่ต่อการปฏิบัติงานและการ
ด าเนินงานภายใต้ระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี อยา่งมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยความโปร่งใสเชื่อถือได้ 
เพิม่ความเชื่อมั่นให้แก่ผูถ้ือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

นายสาโรช  ล้ าเลิศประเสริฐกุล 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

18 มีนาคม 2557 
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เอกสารแนบ 4  รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

คณะกรรมการ  บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน)  แตง่ตั้งคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ผลตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จ านวน 3 ท่าน โดยมี นายสมบูรณ์ ชินสวนานนท์ กรรมการอิสระ
เป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน นายวรสิทธิ์ โภคาชยัพฒัน์ กรรมการอิสระ  และ         
นายวัฒนา เชียงกูล กรรมการทีไ่ม่ได้เป็นผู้บรหิาร  โดยในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทนได้ประชุมรวมทั้งสิน้ 3 ครั้ง 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ไดร้ับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทฯ ซึ่งได้แก่ การก าหนดวิธีการ ท าหน้าที่สรรหา กรรมการ กรรมการผู้จัดการ 
พร้อมทั้งจัดท าแผนการสืบทอดต าแหนง่ และก าหนดนโยบายคา่ตอบแทนกรรมการ ผู้บรหิาร พนักงาน 

ส าหรับการสรรหากรรมการ ผูบ้ริหาร  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้ด าเนินการสรรหา 
คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด และไม่ขัดต่อข้อก าหนดของ
หน่วยงานก ากับดูแล  ในปี พ.ศ. 2556  คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณา เสนอต่อวาระการเป็นกรรมการ และ
กรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พจิารณา  นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ยังเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบตัิ เป็นการล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  ผ่านทางชอ่งทางติดต่อของ
บริษัทฯ เพื่อใหค้ณะกรรมการสรรหาฯ ได้พจิารณา 

ส าหรับการพิจารณาผลตอบแทน ของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ซ่ึงได้เปิดเผยรายละเอียดใน
รายงานประจ าป ีในหัวข้อคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บรหิารน้ัน  คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน 
ได้พิจารณาให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรบัผิดชอบ ความสามารถ ผลงาน โดยค านงึถึงสภาวะเศรษฐกิจ และ
อ้างอิงกับธุรกจิในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทนได้รายงานผลการประชุมทุกคร้ังให้คณะกรรมการบริษัทฯ 
ได้รับทราบเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องทุกครั้ง  ในรอบปี พ.ศ. 2556  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
ได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เต็มความสามารถ และเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ อย่างเหมาะสมแล้ว 
 
 
 
 
 

นายสมบูรณ์  ชินสวนานนท ์

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

18 มีนาคม 2557 
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2556 (แบบ 56-1)                                                                 เอกสารแนบ 5  หน้า 198 
 

เอกสารแนบ 5  รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

 

 

ชื่อ - สกุล 
 

อาย ุ
(ปี) 

การศึกษา ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประวัติการท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหนง่ ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

นายวิเชยีร  รุ่งพูนทรพัย ์ 40 บริหารธุรกจิบัณฑติ 
มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

- ส.ค. 2556 - ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน 
และนักลงทุนสัมพันธ ์

บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 

ธ.ค. 2556 - ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 

ธ.ค. 2546 - ส.ค. 2556 ผู้จัดการเขต สายงานซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 

เม.ย. 2543 - ธ.ค. 2546 ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 







แบบแสดงรายการขอมูล
ประจำป 2556


