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ส่วนท่ี 1 
การประกอบธรุกิจ 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

บรษิทัฯ เริม่ก่อตัง้จำกกำรรวมตวักนัของวศิวกรไฟฟ้ำจ ำนวน 10 คน ซึง่ต่ำงมปีระสบกำรณ์ในกำรด ำเนิน
กจิกรรมเผยแพร่ควำมรูใ้นชมุนุมวชิำกำร ขณะเป็นนิสติคณะวศิวกรรมศำสตร ์จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั วศิวกร
กลุ่มนี้ตระหนกัดวี่ำ ประเทศไทยยงัขำดแคลนกำรพฒันำสือ่ควำมรูท้ำงวชิำกำรอยูม่ำก และยงัไม่มผีูส้นใจเขำ้มำ
พฒันำอย่ำงจรงิจงั จงึไดก้่อตัง้บรษิทัฯ ขึน้มำในปี พ.ศ. 2517 ไดร้บัอนุญำตใหเ้ป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เมือ่ปลำยปี พ.ศ. 2534 

บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) มชีื่อภำษำองักฤษว่ำ SE-EDUCATION Public Company Limited 
โดยค ำว่ำ SE-ED เป็นค ำย่อมำจำกค ำเตม็ว่ำ Science, Engineering and EDucation  ซึง่เป็นกำรเน้นวตัถุประสงค์
กำรก่อตัง้บรษิทัฯ เมื่อ 44 ปีก่อนว่ำ จะด ำเนินธุรกจิกำรเผยแพร่ควำมรู ้ โดยเน้นกำรพฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถ
ของคนไทยในสำขำทีจ่ ำเป็นต่อกำรพฒันำประเทศ โดยจะเน้นดำ้นวทิยำศำสตร ์ วศิวกรรมศำสตร ์และกำรศกึษำ 
ปจัจบุนัชื่อเรยีกสัน้ๆ ของบรษิทัฯ ซึง่เป็นทีรู่จ้กักนัแพร่หลำยคอื ซีเอด็ (SE-ED) 

บรษิทัฯ เป็นผูบุ้กเบกิธุรกจิหนงัสอืเชงิวชิำกำรประเภท How-to มำตลอดระยะเวลำ 44 ปี และมภีำพพจน์ที่
ด ีในฐำนะผูน้ ำทำงดำ้นหนงัสอืและวำรสำรเชงิวชิำกำรดำ้นเทคโนโลยรีำยใหญ่ของประเทศ จงึท ำใหก้ำร
ด ำเนินงำนในสว่นอื่นๆ ของบรษิทัฯ ไดร้บัควำมน่ำเชื่อถอืตำมไปดว้ย และมโีอกำสประสบควำมส ำเรจ็สงูขึน้ 

บรษิทัฯ ก ำหนดทศิทำงระยะยำว และกลยุทธท์ำงกำรตลำดไว ้ซึง่สรุปโดยสงัเขปได ้ดงัต่อไปนี้ 

1.1  วิสยัทศัน์ ภารกิจ และกลยทุธ ์ของบริษทัฯ 

วิสยัทศัน์ (Vision)   ซเีอด็ จะเป็นผูน้ ำในกำรท ำใหค้นไทยหำควำมรูไ้ดง้่ำยขึน้ และสะดวกขึน้ 

ภารกิจ (Mission)   ซเีอด็ จะด ำเนินธุรกจิทีเ่อือ้อ ำนวยต่อกำรศกึษำหำควำมรู ้ในสำขำทีจ่ ำเป็นต่อกำร
พฒันำประเทศ และจะด ำเนินธุรกจิทีท่ ำให ้“คนไทยเก่งขึน้” โดยพฒันำเป็นธุรกจิทีย่ ัง่ยนื มกีำรเตบิโตต่ออย่ำง
เน่ืองสงูกว่ำค่ำเฉลีย่ของอตุสำหกรรม เป็นบรษิทัตวัอย่ำงทีด่ ีสำมำรถสรำ้งสรรคผ์ลงำนทีเ่ป็นประโยชน์ เป็นที่
ยอมรบัในวงกวำ้ง พนกังำนมคีวำมสขุ และสำมำรถใหผ้ลตอบแทนกำรลงทุนทีน่่ำพงึพอใจในระยะยำว 

กลยุทธ ์  เพื่อใหบ้รษิทัฯ สำมำรถบรรลุวสิยัทศัน์ และภำรกจิของบรษิทัฯ บรษิทัฯ จงึมุง่เน้นควำมพรอ้มใน
ดำ้นต่ำงๆ เพื่อพฒันำสนิคำ้ และบรกิำร ใหม้คุีณภำพ และตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของกลุ่มเป้ำหมำยได ้โดย
เน้นตัง้แต่กำรเพิม่จ ำนวนรำ้นหนงัสอืซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ใหค้รอบคลุมพืน้ทีบ่รกิำรมำกขึน้ กำรเพิม่สนิคำ้ทีน่่ำสนใจ 
กำรใหบ้รกิำร e-book และสนิคำ้อื่นๆ เพิม่เตมิโดยผ่ำน www.se-ed.com, m.se-ed.com และ SE-ED Application 
เพื่อรองรบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป รวมถงึกำรขยำยฐำนธุรกจิไปสูธุ่รกจิกำรศกึษำมำกขึน้ โดยเน้น
กำรด ำเนินกลยุทธท์ำงกำรตลำด ต่อไปนี้ 



บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2561 (แบบ 56-1)                                                                  ส่วนที ่1  หน้ำ 2 
 

1. บรษิทัฯ มุ่งมัน่ทีจ่ะสรำ้งควำมเตบิโตและเสรมิสรำ้งควำมแขง็แกร่งใหก้บัธุรกจิรำ้นหนงัสอื ดว้ยกำร
มุ่งเน้นกำรขยำยตลำดอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสรำ้งศกัยภำพในกำรขยำยธุรกจิใหค้รอบคลุมกำรใหบ้รกิำร
ทัว่ประเทศ ในทุกชุมชนทีม่ขีนำดใหญ่เพยีงพอ โดยกำรขยำยสำขำของซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์และ
เครอืขำ่ยในรปูแบบต่ำงๆ กนั โดยเน้นกำรเลอืกท ำเลทีม่ศีกัยภำพสงูในระยะยำว มำกกว่ำกำร
ค ำนึงถงึก ำไรในระยะแรก เพื่อสง่เสรมิและอ ำนวยควำมสะดวกใหค้นไทยไดม้โีอกำสเท่ำเทยีมกนัใน
กำรหำควำมรู ้อกีทัง้ยงัเป็นกำรด ำเนินกลยุทธเ์พื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภคไดอ้ย่ำงทัว่ถงึ 
สง่ผลใหบ้รษิทัฯ ครองควำมเป็นผูน้ ำในธุรกจิดำ้นน้ี และเพื่อรองรบักำรเตบิโตของธุรกจิหนงัสอื
โดยรวมในอนำคต  และรองรบักำรสรำ้งควำมรบัรู ้และกำรยอมรบัต่อ Brand ของบรษิทัฯ โดยมุง่เน้น
ประเดน็หลกั คอื “คิดถึงหนังสือ  คิดถึงซีเอด็บุค๊เซน็เตอร”์ 

2. บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัต่อกำรจดัหำสนิคำ้ หรอืบรกิำรที่สะดวก รวดเรว็ และตรงต่อเวลำ ในทุก
ช่องทำงกำรใหบ้รกิำร โดยมุ่งเน้นกำรสรำ้งประสบกำรณ์ทีด่ ีภำยใตแ้นวคดิทีว่่ำ “นึกอยากอ่าน 
อย่างช้าพรุง่น้ีต้องได้อ่าน” จงึไดม้กีำรจดัโครงกำร “สัง่วนัน้ี พรุง่น้ีได้” ดว้ยกำรน ำเทคโนโลยเีขำ้
มำผสมผสำนกบักำรจดักำรในรปูแบบใหม่ ใหม้คีวำมเชื่อมโยงกนั ตัง้แต่กำรผลติ กำรเกบ็สนิคำ้ กำร
รบัค ำสัง่ซือ้ดว้ยกำรปรบัปรุงระบบกำรสัง่ซือ้หนงัสอื และสนิคำ้อื่นๆ ผ่ำนทำงสำขำ หรอืสัง่ซือ้ผ่ำน
ทำงเวบ็ไซต ์www.se-ed.com และ m.se-ed.com และกำรจดัสง่สนิคำ้ เพื่อใหศ้กัยภำพดำ้นกำร
จดักำรระบบโลจสิตกิสม์ปีระสทิธภิำพมำกยิง่ขึน้ ลดขอ้จ ำกดัจำกกำรทีส่ำขำมพีืน้ทีไ่ม่เพยีงพอกบั
ปรมิำณหนงัสอืทัง้หมดในตลำด สำมำรถเพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรใหบ้รกิำรมำกขึน้ และสำมำรถ
ใหบ้รกิำรครอบคลุมพืน้ทีท่ ัง้ประเทศมำกยิง่ขึน้ เพื่อสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรและสรำ้งควำม
พงึพอใจแก่ลกูคำ้ไดส้งูสดุ รวมทัง้เป็นกำรตอบสนองแนวคดิทีว่ำ่ “รา้นเลก็เหมือนรา้นใหญ่” 
มำแลว้ไดส้ิง่ทีต่อ้งกำรกลบัไปแน่นอน ซึง่จะท ำใหบ้รษิทัฯ มคีวำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัสงูขึน้ และ
เป็นจุดไดเ้ปรยีบในกำรแขง่ขนั 

3. บรษิทัฯ เน้นกำรสรรหำหรอืพฒันำสนิคำ้ทีน่่ำสนใจ และจดัสว่นผสมของสนิคำ้ ในสำขำอย่ำงต่อเน่ือง  
เพื่อใหม้คีวำมน่ำสนใจเพิม่มำกขึน้ และท ำใหล้กูคำ้มำใชบ้รกิำรถีม่ำกขึน้ ซึง่จะมผีลท ำใหเ้กดิควำม
แตกต่ำงจำกรำ้นหนงัสอือื่นมำกยิง่ขึน้ รวมถงึสง่ผลใหส้ภำพกำรท ำก ำไรของสำขำดยีิง่ขึน้ 

4. บรษิทัฯ ไดต้ระหนกัและใหค้วำมส ำคญักบักำรบรกิำรทีเ่ป็นเลศิ และกำรเสรมิสรำ้งภำพลกัษณ์ทีด่ขีอง
บรษิทัฯ โดยเน้นกำรพฒันำบุคลำกรและทมีงำนอย่ำงต่อเนื่อง และสรำ้งทศันคตขิองพนกังำนในกำร
ใหบ้รกิำรอย่ำงมอือำชพี กำรใสใ่จต่อกำรสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ในรำยละเอยีด และท ำใหล้กูคำ้
มคีวำมประทบัใจเพิม่มำกขึน้ 

5. บรษิทัฯ เน้นกำรสือ่สำรทำงกำรตลำดแบบบรูณำกำร โดยกำรพฒันำเครื่องมอื และช่องทำงกำร
ประชำสมัพนัธส์นิคำ้ และกำรสรำ้งสรรคก์จิกรรมสง่เสรมิกำรขำยในรปูแบบต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง  
รวมถงึด ำเนินกจิกรรมดำ้นกำรตลำดอย่ำงจรงิจงั เพื่อเป็นกำรสรำ้งมลูค่ำเพิม่ใหก้บัธุรกจิอย่ำง
สรำ้งสรรค ์และตรงกบักลุ่มเป้ำหมำย ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ไดอ้ย่ำงตรงประเดน็ทีส่ดุ 
และท ำใหผ้ลติภณัฑต่์ำงๆ มโีอกำสประสบควำมส ำเรจ็สงูขึน้ตัง้แต่เริม่วำงตลำด เช่น มกีำรโฆษณำ 
ประชำสมัพนัธ ์สนิคำ้และบรกิำรต่ำงๆ ของบรษิทัฯ ผ่ำนทำงจอ LCD ทีต่ดิตัง้ตำมสำขำต่ำงๆ เพื่อ
กระตุน้ใหเ้กดิอำรมณ์ในกำรจบัจ่ำยซือ้สนิคำ้เพิม่มำกขึน้ 
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6. บรษิทัฯ เน้นกำรสรำ้งควำมสมัพนัธก์บัคู่คำ้ และพนัธมติรทำงธรุกจิ ในกำรร่วมงำนกนัอย่ำงใกลช้ดิ  
โดยยดึมัน่ในกำรปฏบิตัติำมสญัญำทีม่ต่ีอลกูคำ้อย่ำงเคร่งครดัภำยใตก้รอบกตกิำ มำรยำทของกำร
ด ำเนินธุรกจิ และมุ่งเน้นกำรอยูบ่นพืน้ฐำนของควำมส ำเรจ็ในกำรประกอบธุรกจิรว่มกนั โดยบรษิทัฯ 
ไดเ้ปิดรบักำรแลกเปลีย่นควำมคดิเหน็ในกำรด ำเนินธุรกจิ เพื่อร่วมกนัหำแนวทำงในกำรแกไ้ขปัญหำ 
หรอือุปสรรคทีเ่กดิขึน้ และน ำขอ้มลูดงักล่ำว กลบัมำพฒันำสรำ้งสรรคผ์ลติภณัฑ ์กระบวนกำรบรหิำร
จดักำรของบรษิทัฯ เพื่อยกระดบัมำตรฐำนในกำรท ำงำนใหส้งูขึน้ตลอดเวลำ และก่อใหเ้กดิประโยชน์
กบัทุกฝ่ำย 

7. บรษิทัฯ เน้นกำรสรำ้งและใชฐ้ำนขอ้มลูทำงกำรตลำดอย่ำงจรงิจงั โดยจดัใหม้รีะบบฐำนขอ้มลูทีด่ใีน
กำรจดัเกบ็ขอ้มลูประวตัขิองลกูคำ้ ว่ำลกูคำ้มคีวำมชอบ และควำมตอ้งกำรอย่ำงไร เพื่อจดัหำสนิคำ้
และบรกิำรใหต้รงตำมควำมตอ้งกำร และพฒันำสูก่ำรน ำเสนอประสบกำรณ์ทีน่่ำจดจ ำ และน่ำ
ประทบัใจใหแ้ก่ลกูคำ้ รวมถงึกำรน ำขอ้มลูดงักล่ำวมำท ำกำรวเิครำะหปั์ญหำทีเ่กดิขึน้ มำปรบัปรงุกำร
ใหบ้รกิำรในอนำคตอกีดว้ย 

8. บรษิทัฯ มุ่งเน้นกำรผลกัดนัยอดขำยของผลติภณัฑใ์หม่ โดยกำรเพิม่ช่องทำงกำรประชำสมัพนัธ ์ใน
กำรจดังำน Events ซึง่มทีมีงำนทีท่ ำหน้ำทีน่ี้โดยเฉพำะ เพื่อผลกัดนัยอดขำย และสรำ้งกำรรบัรูใ้หแ้ก่
ลกูคำ้ว่ำ “คิดถึงหนังสือ คิดถึงซีเอด็บุค๊เซน็เตอร”์ รวมทัง้จดัใหม้กีจิกรรมกำรผลกัดนัสนิคำ้ที่
น่ำสนใจในรำ้นมำกยิง่ขึน้ 

 
บริษทัฯ ประกอบธรุกิจหลกั 5 ส่วน คือ 

 ธรุกิจร้านหนังสือ  โดยเป็นผูด้ ำเนินงำนรำ้น ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ และเครอืขำ่ย ซึง่ไดแ้ก่  รำ้น
เครอืขำ่ยซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์และศนูยห์นงัสอืมหำวทิยำลยัหลำยแห่งทีบ่รษิทัฯ เป็นผูบ้รหิำรเอง  
ทัง้ในกรุงเทพฯ และต่ำงจงัหวดั รวมทัง้กำรบรหิำรพืน้ทีข่ำยหนงัสอืในรปูแบบต่ำงๆ ในพืน้ที่
ศนูยก์ำรคำ้ 

 ธรุกิจรบัจดัจ าหน่ายหนังสือ  โดยจดัจ ำหน่ำยใหก้บัหนงัสอืทีบ่รษิทัฯ ผลติเอง  และส ำนกัพมิพ์
อื่น  เพื่อจ ำหน่ำยใหก้บัรำ้นหนงัสอืทัว่ไป  รวมทัง้ช่องทำงกำรขำยอื่นๆ 

 ธรุกิจส านักพิมพ ์ โดยผลติหนงัสอืสำระควำมรูใ้นหมวดต่ำงๆ รวมทัง้ผลติสนิคำ้ทีเ่ป็น nonbook 
เช่น CD เพื่อพฒันำศกัยภำพในดำ้นต่ำงๆ และรบัจำ้งพมิพ ์ 

 โรงเรียนเพลินพฒันา  เป็นกำรร่วมลงทุน เพื่อสรำ้งเป็นโรงเรยีนทำงเลอืกแนวใหม่ทีส่อนในระดบั
เตรยีมอนุบำลถงึมธัยมศกึษำปีที ่6 ทีเ่น้นกำรจดักระบวนกำรเรยีนกำรสอนทีย่ดืหยุ่นเพื่อพฒันำ
ศกัยภำพใหน้กัเรยีน ทีจ่ะเตบิโตเป็นก ำลงัส ำคญัของประเทศในอนำคต 

 บริษทั เบสแลบ็  เป็นธุรกจิใหค้ ำปรกึษำ กำรพฒันำ กำรออกแบบ และกำรจ ำหน่ำยซอฟตแ์วรแ์ละ
ฮำรด์แวรท์ีพ่ฒันำขึน้เอง เน้นกำรพฒันำ Digital Content, กำรพฒันำโปรแกรม และโครงสรำ้ง
พืน้ฐำนทำงเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรบรหิำรจดักำรสือ่ Digital Content 

ในธุรกจิรำ้นหนงัสอื ธุรกจิจดัจ ำหน่ำยหนงัสอื และธุรกจิส ำนกัพมิพ ์ทัง้สำมสว่นนี้ บรษิทัฯ มบีทบำทใน
ฐำนะทีเ่ป็นผูน้ ำตลำดรำยใหญ่ของธุรกจิแต่ละสว่น และธุรกจิทัง้หำ้สว่นนี้แต่ละสว่นต่ำงเกือ้กลูซึง่กนัและกนั ท ำให้
เกดิควำมไดเ้ปรยีบในกำรแขง่ขนั และสำมำรถสรำ้งมลูค่ำเพิม่โดยรวมใหก้บับรษิทัฯ ไดเ้ป็นอยำ่งด ี
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1.2  การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 

ในระยะเริม่แรก บรษิทัฯ ผลติวำรสำรรำยเดอืน เซมคิอนดกัเตอรอ์เิลก็ทรอนิกส ์และเป็นผูแ้ทนจ ำหน่ำย
อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสจ์ำกต่ำงประเทศ 

ในปี พ.ศ. 2521 เริม่ผลติวำรสำรรำยเดอืน ทกัษะฉบบัวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ีซึง่เป็นวำรสำรทำงดำ้น
วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ีส ำหรบัเยำวชนและผูส้นใจทัว่ไป 

ในปี พ.ศ. 2522 เริม่ผลติวำรสำรรำยเดอืน มติทิี ่4 เพื่อเสรมิสรำ้งจนิตนำกำรและควำมคดิสรำ้งสรรค ์และ
กระตุน้ผูท้ีไ่ม่ชอบวทิยำศำสตรห์นกัๆ ใหห้นัมำสนใจวทิยำศำสตรม์ำกขึน้ 

ในปี พ.ศ. 2523 เริม่ผลติหนงัสอืวชิำกำรดำ้นวศิวกรรมศำสตรแ์ละวทิยำศำสตร ์ออกจ ำหน่ำย ต่อมำได้
ขยำยสำยงำนผลติออกมำเป็น ฝำ่ยผลติต ำรำและหนงัสอืเชงิวชิำกำร 

ในปี พ.ศ. 2526 ผลติวำรสำรรำยเดอืน ไมโครคอมพวิเตอร ์และเริม่ผลติหนงัสอืดำ้นไมโครคอมพวิเตอร์
ออกจ ำหน่ำย  พรอ้มๆ กนัน้ี บรษิทัฯ ไดเ้ริม่ผลติหนงัสอืหมวดบรหิำร / กำรจดักำร อย่ำงจรงิจงั โดยเน้นหนงัสอืที่
สำมำรถช่วยคนท ำงำนใหท้ ำงำนไดด้ขีึน้ มำกกว่ำจะเน้นหนงัสอืทีค่ำดว่ำจะขำยดเีพยีงชว่งใดชว่งหนึ่งเท่ำนัน้ 

ในปี พ.ศ. 2528 บรษิทัฯ เริม่ใชร้ะบบกำรจดัจ ำหน่ำยหนงัสอืแบบ Standing Order ทีด่ดัแปลงขึน้ให้
เหมำะสมกบัธุรกจิหนงัสอืของไทย และไดร้วมวำรสำร ทกัษะฉบบัวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ีและวำรสำร มติทิี ่4 
เขำ้ดว้ยกนัโดยเปลีย่นชื่อใหม่เป็นวำรสำร รูร้อบตวั  ซึง่ต่อมำกไ็ดเ้ปลีย่นรปูเล่ม และเน้ือหำใหท้นัสมยัมำกขึน้ และ
เปลีย่นชื่อใหม่เป็น UpDATE ขณะเดยีวกนับรษิทัฯ กไ็ดข้ยำยสำยงำนผลติ หนงัสอืสง่เสรมิเยำวชน  ขึน้มำอย่ำง
จรงิจงั เพื่อบุกเบกิหนงัสอืสำระควำมรูส้ ำหรบัเยำวชน ซึง่ต่อมำในปี พ.ศ. 2529 วทิยำศำสตรอ์่ำนสนุก กำรต์ูนชุด
เสรมิควำมรูชุ้ดแรก กไ็ดอ้อกวำงตลำด และไดร้บักำรตอบรบัเป็นอย่ำงด ี

บรษิทัฯ บุกเบกิธุรกจิวำรสำร และหนงัสอืเชงิวชิำกำร อย่ำงต่อเนื่องมำเป็นล ำดบั จนกลำยเป็นส ำนกัพมิพ์
สำระควำมรูช้ ัน้น ำ และมรีะบบจดัจ ำหน่ำยทีเ่ป็นทีย่อมรบัว่ำดทีีส่ดุในธุรกจิหนงัสอื และไดเ้ริม่บทบำทกำรเป็นผูร้บั
จดัจ ำหน่ำยหนงัสอืใหก้บัส ำนกัพมิพอ์ื่นทีผ่ลติหนงัสอืประเภทใกลเ้คยีงกนัดว้ย 

แมว้่ำบรษิทัฯ จะมยีอดขำย และมกีำรเตบิโตอย่ำงน่ำพอใจ เมื่อเทยีบกบัอุตสำหกรรมหนงัสอืโดยเฉลีย่ โดย
ในขณะนัน้บรษิทัฯ เป็นส ำนกัพมิพท์ีม่ยีอดขำยสงูสดุในระบบรำ้นหนงัสอื และเป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำยหนงัสอืรำยใหญ่
ทีส่ดุดว้ย แต่กพ็บว่ำมขีอ้จ ำกดัทีจ่ ำนวนรำ้นหนงัสอืทีด่มีน้ีอยเกนิไป ท ำใหห้นงัสอืทีบ่รษิทัฯ ผลติขึน้มำไม่สำมำรถ
กระจำยออกไป และไดร้บักำรจดัวำงอย่ำงเหมำะสมได ้ยอดขำยทีไ่ดส้ ำหรบัหนงัสอืแต่ละเรื่อง จงึไม่สำมำรถท ำได้
มำกขึน้กว่ำเดมินกั 

เมื่อท ำกำรส ำรวจต่อมำ พบว่ำรำ้นหนงัสอืเดมิไมพ่รอ้มจะขยำยงำน และไมพ่รอ้มจะปรบัปรุงไดม้ำกกว่ำ 
เดมิเท่ำไรนกั ขณะทีร่ะยะเวลำดงักล่ำว ศนูยก์ำรคำ้ยุคใหม่ก ำลงัจะเริม่ทยอยเปิดอย่ำงต่อเนื่อง โดยบรษิทัฯ 
เชื่อมัน่ว่ำศนูยก์ำรคำ้เหล่ำนัน้ น่ำจะเป็นแม่เหลก็ทีท่ ำใหเ้กดิชุมชนขนำดใหญ่ และน่ำจะท ำใหพ้ฤตกิรรมของคน
ไทยเปลีย่นแปลงวถิสีญัจรไป ดงันัน้ ถำ้จะท ำใหค้นไทยหำหนงัสอือ่ำนไดง้่ำยและสะดวกขึน้ จงึสมควรมรีำ้น
หนงัสอืทีด่ใีนศนูยก์ำรคำ้เหล่ำนัน้ แต่เน่ืองจำกกำรลงทุนตอ้งใชเ้งนิลงทุนสงูมำก และเป็นเรื่องทีย่งัไม่เคยมใีคร
บุกเบกิอย่ำงจรงิจงัมำก่อน บรษิทัฯ จงึตดัสนิใจทีจ่ะเริม่ธุรกจิรำ้นหนงัสอืในศนูยก์ำรคำ้ชัน้น ำ เพื่อไม่ใหก้ระทบ 
กระเทอืนกบัรำ้นหนงัสอืเดมิ ซึง่ส่วนมำกอยู่ตำมอำคำรพำณิชย ์

ดงันัน้ ในไตรมำสที ่3 ปี พ.ศ. 2533 บรษิทัฯ จงึยื่นเรื่องเขำ้เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยและเริม่โครงกำรรำ้นหนงัสอื “ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร”์  ขึน้ เพื่อใหค้นไทยไดม้โีอกำสหำซือ้หนงัสอืดีๆ  ได้
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สะดวกขึน้ และเป็นกำรรองรบักำรเตบิโตของตลำดหนงัสอืทัง้หมด โดยมทีศิทำงเน้นกำรเปิดรำ้นในศนูยก์ำรคำ้ชัน้
น ำ รำ้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์จะจ ำหน่ำยหนงัสอืทีบ่รษิทัฯ ผลติขึน้เอง และหนงัสอืของส ำนกัพมิพอ์ื่นดว้ย เพื่อใหม้ี
ควำมสมบรูณ์ในฐำนะรำ้นหนงัสอืทัว่ไป ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์เปิดด ำเนินกำรสำขำแรกในปลำยปี พ.ศ. 2534 ที่
ศนูยก์ำรคำ้ฟอรจ์นูทำวน์ โดยเน้นกำรเป็น ศนูยห์นงัสอืสำระและบนัเทงิ ส ำหรบัครอบครวั และคนท ำงำน 

ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์เริม่เปิดในซเูปอรเ์ซน็เตอร ์เป็นครัง้แรกในไตรมำสที ่3 ปี พ.ศ. 2539 ทีโ่ลตสัซเูปอร์
เซน็เตอร ์สำขำพทัยำ เพรำะเหน็ว่ำซเูปอรเ์ซน็เตอรเ์ป็นทศิทำงใหม่ของธุรกจิคำ้ปลกี ทีจ่ะเพิม่ควำมส ำคญัมำก
ขึน้ในอนำคต และจะเป็นท ำเลทีเ่หมำะสมส ำหรบัธุรกจิรำ้นหนงัสอืในอนำคตระยะยำว หลงัจำกทีไ่ดป้รบัรปูแบบ
ของซเีอด็บุ๊คเซน็เตอรใ์หเ้ป็นโฉมใหม่ ทีเ่น้นกำรใชส้สีดใสใหด้ทูนัสมยัขึน้ เน้นกำรออกแบบชัน้หนงัสอืทีส่ำมำรถ
ผลติไดง้่ำยขึน้ และมตีน้ทุนต ่ำลงเพื่อควำมรวดเรว็ในกำรเปิดสำขำใหม่ และเน้นกำรพฒันำ ศนูยก์ระจำยหนงัสอื 
(Book Distribution Center) ใหม้ขีดีควำมสำมำรถทีจ่ะรองรบัปรมิำณงำนไดถ้งึ 600 สำขำ โดยในปี พ.ศ. 2549 
ไดเ้พิม่พืน้ทีศ่นูยก์ระจำยหนงัสอื จำกเดมิประมำณ 7,400 ตำรำงเมตร เป็นประมำณ 10,000 ตำรำงเมตร และใน
ปลำยปี พ.ศ. 2551 บรษิทัฯ ไดเ้พิม่พืน้ทีค่ลงัสนิคำ้ขึน้อกีประมำณ 3,000 ตำรำงเมตร เป็น 13,000 ตำรำงเมตร 
หรอืเพิม่พืน้ทีข่ ึน้ประมำณ 30% และในปี พ.ศ. 2553 บรษิทัฯ ไดเ้พิม่พืน้ทีค่ลงัสนิคำ้ จำกเดมิ 13,000 ตำรำง
เมตร เป็นประมำณ 15,000 ตำรำงเมตร ตลอดจนไดพ้ฒันำโมเดลของกำรอยู่รอด และกำรเตบิโต ทีไ่ดพ้ฒันำ
และทดลองใชม้ำจนเหมำะสมแลว้ จงึท ำใหซ้เีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์มคีวำมพรอ้มในกำรเตบิโตอย่ำงแขง็แรง และ
สำมำรถเปิดสำขำใหม่ๆ ไดอ้ย่ำงรวดเรว็ ดว้ยตน้ทุน และค่ำใชจ้ำ่ยด ำเนินกำรทีต่ ่ำลง และมโีอกำสทีจ่ะประสบ
ควำมส ำเรจ็สงูขึน้ 

นอกจำกนัน้ ยงัพฒันำควำมสมัพนัธก์บัศนูยก์ำรคำ้ และซเูปอรเ์ซน็เตอร ์รำยใหญ่ทุกรำย จนไดร้บัควำมไว้ 
วำงใจในฐำนะพนัธมติรธุรกจิทีส่ ำคญัของแต่ละแห่ง ท ำใหม้โีอกำสพฒันำรปูแบบธุรกจิอย่ำงต่อเน่ือง ในปจัจุบนัถอื
ไดว้่ำ ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์เป็นรำ้นหนงัสอืเครอืขำ่ย (Chain Bookstores) ทีม่พีฒันำกำรอย่ำงต่อเน่ือง และเตบิโต
อย่ำงรวดเรว็ จนเป็นเครอืขำ่ยรำ้นหนงัสอืเตม็รปูแบบทีม่ยีอดขำยมำกทีส่ดุในประเทศไทย และเป็นแกนหลกัของ
กำรเตบิโตของบรษิทัฯ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นตน้มำ 

ผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ เป็นทีน่่ำพอใจมำโดยตลอด แต่เมื่อประเทศไทยประสบกบัภำวะเศรษฐกจิที่
ถดถอยอย่ำงรุนแรง จนเขำ้ขัน้วกิฤตหลงัจำกกลำงปี พ.ศ. 2540 เป็นตน้มำ ซึง่ก่อใหเ้กดิสภำพกำรปิดตวัของธุรกจิ
และกำรว่ำงงำนเกดิขึน้เป็นจ ำนวนมำก ก ำลงัซือ้โดยรวมลดลง ธุรกจิหนังสอืโดยรวมกไ็ดร้บัผลกระทบอย่ำงรุนแรง
ดว้ยเช่นกนั คู่คำ้รำยใหญ่ของบรษิทัฯ หลำยรำยทีเ่ป็นรำ้นหนงัสอืประสบปญัหำขำดทุนและขำดสภำพคล่องทำง
กำรเงนิอย่ำงหนกั สง่ผลท ำใหบ้รษิทัฯ ตอ้งส ำรองเป็นหนี้สญูจ ำนวนมำก กำรทีก่ ำลงัซือ้ของประชำชนโดยรวม
ลดลง รำ้นหนงัสอืชะลอกำรสัง่ซือ้และบรษิทัฯ ระมดัระวงักำรปล่อยสนิเชื่อ เพื่อรกัษำระดบัหนี้สญูไมใ่หส้งูเพิม่ขึน้ 
ตลอดจนกำรแขง่ขนัทีรุ่นแรงมำกขึน้ต่ำงกส็ง่ผลใหย้อดขำยสง่ส ำหรบัหนงัสอืทีบ่รษิทัฯ ผลติขึน้ รวมทัง้หนงัสอืที่
บรษิทัฯ รบัจดัจ ำหน่ำยใหก้บัส ำนกัพมิพอ์ื่นไม่สำมำรถขำยไดต้ำมทีค่วรจะเป็น ประกอบกบัยอดขำยสว่นต่ำงๆ ตก
ลงมำกตำมสภำวะเศรษฐกจิ  ปี พ.ศ. 2541 จงึเป็นปีแรกทีบ่รษิทัฯ ประสบปญัหำกำรขำดทุน นบัจำกบรษิทัฯ เขำ้
จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

อย่ำงไรกต็ำม กำรทีไ่ดป้ระสบกบัปญัหำเศรษฐกจิทีรุ่นแรง ท ำใหบ้รษิทัฯ ไดเ้ริม่ทบทวนโครงสรำ้งธุรกจิ
ของบรษิทัฯ เพื่อใหม้คีวำมเขม้แขง็ระยะยำว มกีำรกระจำยควำมเสีย่งอย่ำงเหมำะสม และไดป้รบัปรุงโครงสรำ้ง
ทำงกำรเงนิอย่ำงจรงิจงัโดยไดเ้พิม่ทุนเพื่อรองรบัปญัหำทำงเศรษฐกจิทีไ่ม่แน่นอนไวใ้นระดบัหน่ึงในปี พ.ศ. 2541 
และก ำหนดมำตรกำรทำงกำรเงนิทีร่ดักุม เพื่อใหบ้รษิทัฯ สำมำรถช ำระเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิได้
หมด และมสีภำพคล่องทำงกำรเงนิทีเ่พยีงพอทีจ่ะขยำยงำนไดโ้ดยไม่ตดิขดั ดงันัน้ ภำยในปี พ.ศ. 2542 บรษิทัฯ 
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จงึสำมำรถพลกิฟ้ืนสภำพกำรท ำก ำไรขึน้มำไดอ้กีจนมสีภำพคล่องทำงกำรเงนิอยูใ่นระดบัทีน่่ำพอใจ และขยำยกำร
เตบิโตไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง 

นอกจำกนี้ในปี พ.ศ. 2551 บรษิทัฯ ไดเ้ปิดศนูยก์ำรเรยีนรู ้SE-ED Learning Center บนพืน้ทีป่ระมำณ 
600 ตำรำงเมตร ทีอ่ำคำรจตุัรสัจำมจุร ี(Chamchuri Square) ของจุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั เพือ่รองรบักำรเตบิโต
ของกำรจดักจิกรรมเยำวชนในรปูแบบต่ำงๆ มำกขึน้ในอนำคต รวมทัง้กำรฝึกอบรมทำงดำ้นวชิำชพี และกจิกรรม
กำรพฒันำศกัยภำพของคนไทยในดำ้นต่ำงๆ แก่ผูท้ีส่นใจทัว่ไป อกีทัง้ยงัไดก้ ำหนดยุทธศำสตรใ์นกำรด ำเนินธุรกจิ 
ดว้ยกำรพฒันำหลกัสตูรเสรมิกำรเรยีนรู ้ทีเ่ป็นกำรพฒันำศกัยภำพและอจัฉรยิภำพของเยำวชน อนัไดแ้ก่ วชิำ
คณิตศำสตร ์และวชิำภำษำองักฤษ ประกอบดว้ย 2 หลกัสตูร คอื 

 หลกัสตูรคณิตศำสตร ์FAN Math เป็นหลกัสตูรกำรเรยีนเสรมิระดบัชัน้ อนุบำล 3 จนถงึประถมศกึษำ
ปีที ่6 ทีม่กีำรจดัท ำสือ่กำรเรยีนรูใ้นรปูแบบของสือ่ Animation 

 หลกัสตูรภำษำองักฤษ ACTive English เป็นหลกัสตูรกำรเรยีนเสรมิระดบัชัน้ อนุบำล 2 จนถงึ
ประถมศกึษำปีที ่6 ทีม่กีำรใชส้ือ่ Interactive Multimedia และมคีวำมสอดคลอ้งกบักรอบมำตรฐำน
กำรเรยีนรูภ้ำษำ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ของ
สหภำพยโุรป 

ในปี พ.ศ. 2556 บรษิทัฯ ไดมุ้ง่เน้นกำรขยำยสำขำของรำ้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอรโ์ดยพจิำรณำจำกศกัยภำพ
ของท ำเลเป็นส ำคญั  อกีทัง้ยงัไดมุ้่งด ำเนินกำรปรบัปรุงสว่นผสมของสนิคำ้ภำยในรำ้น เพื่อเพิม่โอกำสกำรท ำก ำไร
ใหส้งูขึน้ และมกีำรปรบัสดัสว่นพนกังำนเพื่อใหเ้กดิประสทิธภิำพทีส่งูขึน้ในดำ้นงำนบรกิำร นอกจำกนัน้ บรษิทัฯ 
ไดเ้น้นกำรพฒันำระบบสำรสนเทศ ระบบกำรสือ่สำรระหว่ำงสำขำทัว่ประเทศกบัส ำนกังำนใหญ่ และศนูยก์ระจำย
สนิคำ้ เพื่อรองรบักำรใหบ้รกิำรทีห่ลำกหลำยเพิม่ขึน้ในอนำคต เพิม่ประสทิธภิำพกำรท ำงำน และลดโอกำสกำร
สญูเสยีต่ำงๆ ลง 

ในปี พ.ศ. 2557 บรษิทัฯ จงึไดเ้ปิดใชง้ำนศนูยก์ระจำยสนิคำ้และคลงัสนิคำ้แห่งใหม่อย่ำงเป็นทำงกำร ทีม่ี
ขดีควำมสำมำรถรองรบัปรมิำณงำนไดม้ำกถงึ 600 สำขำ โดยทีศ่นูยก์ระจำยสนิคำ้แหง่ใหม่ไดอ้อกแบบใหเ้กบ็
สนิคำ้ไดเ้พิม่ขึน้กว่ำคลงัสนิคำ้เดมิ และค ำนึงถงึประโยชน์ในกำรใชส้อยพืน้ทีเ่พื่อปฏบิตัิงำน ชว่ยเพิม่ประสทิธภิำพ
ในกำรท ำงำนใหม้ำกยิง่ขึน้ สำมำรถรองรบักำรกระจำยสนิคำ้พรอ้มๆ กนัไดถ้งึ 480 จุดขำยในเวลำเดยีวกนั 
รวมทัง้มกีำรพฒันำโมเดลกำรท ำงำนใหม้คีวำมถูกตอ้ง แม่นย ำ และรวดเรว็ โดยกำรปรบัปรุงขัน้ตอนกำรกระจำย
สนิคำ้ดว้ยระบบดจิติอล (Digital Assorting System) ช่วยสนบัสนุนใหเ้กดิกำรหมุนเวยีนของสนิคำ้ใหม่ทีห่น้ำรำ้น
ไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง และใหบ้รกิำรลกูคำ้ดว้ยสนิคำ้ทีห่ลำกหลำยมำกขึน้ 

การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในปี พ.ศ. 2561 ท่ีผา่นมา 

บรษิทัฯ มพีฒันำกำร และกำรเปลีย่นแปลงทีส่ ำคญัในปี พ.ศ. 2561 ทีผ่่ำนมำ ทีน่อกเหนือจำกกำร
ด ำเนินงำนตำมปกต ิดงันี้ 

 บรษิทัฯ ไดข้ยำยสำขำของรำ้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์และปรบัปรุงสำขำเดมิใหม้ศีกัยภำพ ดขีึน้  มี
ประสทิธภิำพกำรขำยทีด่ขี ึน้ ทนัสมยั และพจิำรณำกำรปิดสำขำ โดยมรีำยละเอยีดเบือ้งตน้ดงันี้ 

o บรษิทัฯ ไดเ้ปิดสำขำของรำ้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอรเ์พิม่ขึน้ จ ำนวน 1 สำขำ รวมเป็นสำขำทีย่งัเปิด
ด ำเนินกำรอยู่ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 จ ำนวน 357 สำขำ และจุดขำยทีย่งัเปิด
ด ำเนินกำรอยู่จ ำนวน 1 จุดขำย 
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o ปรบัปรุงสำขำเดมิจ ำนวน 7 สำขำ โดยบำงสว่นมกีำรยำ้ยพืน้ทีส่ำขำใหเ้หมำะสมขึน้ บำงสำขำ
ขยำยพืน้ทีเ่พิม่ขึน้ใหส้อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของชมุชนทีเ่พิม่ขึน้ บำงสำขำปรบัปรงุใหม้คีวำม
ทนัสมยั และน่ำเขำ้ใชบ้รกิำรมำกขึน้ 

o ปิดสำขำ จ ำนวน 38 สำขำ ซึง่เป็นสำขำทีไ่ม่สำมำรถท ำก ำไร เพื่อเพิม่ประสทิธภิำพกำรท ำก ำไร 
ใหเ้หมำะสมกบัสภำวะเศรษฐกจิในปจัจุบนั 

 บรษิทัฯ ไดปิ้ดศนูยก์ำรเรยีนรู ้ SE-ED Learning Center เน่ืองจำกไม่สำมำรถท ำก ำไรใหบ้รษิทัฯ เพื่อ
ลดตน้ทุนกำรบรหิำรงำนของบรษิทัฯ  

 จดังำน Event อย่ำงเตม็รปูแบบและต่อเนื่อง โดยทมี SBC Event ซึง่มวีตัถุประสงคเ์พื่อสรำ้งยอดขำย 
กำรประชำสมัพนัธ ์ใหรู้จ้กัซเีอด็บุ๊คเซน็เตอรท์ีเ่ป็นรำ้นหนงัสอืเตม็รปูแบบ จนสำมำรถพดูตดิปำกไดว้่ำ 
“คิดถึงหนังสือ  คิดถึงซีเอด็บุค๊เซน็เตอร”์  รวมถงึกำรสรำ้งสำยสมัพนัธ ์ระหว่ำงเพื่อนส ำนกัพมิพ ์
ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ คร ูอำจำรย ์ตลอดจนลกูคำ้ทีใ่หก้ำรสนบัสนุนทุกคน  

 โครงกำรหนงัสอืเพื่อน้อง โดย บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) : เป็นโครงกำรทีมุ่ง่เน้นกำรท ำให้
เดก็ๆ และชุมชนในสงัคมไทยทีด่อ้ยโอกำสไดเ้ขำ้ถงึแหล่งควำมรูไ้ดง้่ำยมำกขึน้ ผ่ำนกจิกรรมกำร
บรจิำคหนงัสอื และสือ่กำรเรยีนรูใ้หก้บัหอ้งสมุดโรงเรยีนทีข่ำดแคลน เพื่อเพิม่โอกำสกำรอ่ำนใหก้บั
เดก็นกัเรยีน ปจัจุบนั “โครงกำรหนงัสอืเพื่อน้อง” ด ำเนินกำรสง่มอบหนงัสอืและสือ่ควำมรูอ้ย่ำง
ต่อเนื่องตลอด 13 ปีทีผ่่ำนมำ จนถงึสิน้ปี 2561 บรษิทัฯ ไดบ้รจิำคหนงัสอืใหแ้กห่อ้งสมุดโรงเรยีน
ต่ำงๆ ทัว่ทุกภมูภิำคของประเทศ ไดบ้รจิำคไปแลว้ 4,803 โรงเรยีน เป็นหนงัสอืจ ำนวน 2.23 ลำ้นเล่ม 
คดิเป็นมลูค่ำรำคำปก 345 ลำ้นบำท โดยในปี 2561 ไดบ้รจิำคหนงัสอืใหแ้ก่สถำบนักำรศกึษำต่ำงๆ 
ทัว่ประเทศไปแลว้จ ำนวน 221 แห่ง เป็นหนงัสอืจ ำนวน 90,735 เล่ม คดิเป็นมลูค่ำรำคำปกรวมกว่ำ 
14.45 ลำ้นบำท 

 โครงกำรปรบัปรงุหอ้งสมุดใหโ้รงเรยีนทีข่ำดแคลน โดย บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) :  
เป็นโครงกำรทีบ่รษิทัฯ ไดร้่วมบรจิำคชัน้วำง พรอ้มอุปกรณ์กำรจดัวำง เพื่อกำรสรำ้งแหล่งเรยีนรูใ้น
โรงเรยีน โดยในปี 2561 บรษิทัฯ ไดด้ ำเนินกำรปรบัปรุงหอ้งสมดุใหก้บัโรงเรยีนต่ำงๆ ทัว่ประเทศ เป็น
จ ำนวน 49 แหง่ ไดแ้ก่ โรงเรยีนวงัไทรวทิยำคม จงัหวดัก ำแพงเพชร, โรงเรยีนบำ้นวงัโปง่พฒันำ 
จงัหวดัก ำแพงเพชร, โรงเรยีนบำ้นแมจ่นั(เชยีงแสนประชำนุสำสน์) จงัหวดัเชยีงรำย, โรงเรยีนบำ้น
ขีเ้หลก็ดอยดนิแดง จงัหวดัเชยีงรำย, โรงเรยีนบำ้นปำ่แดง จงัหวดัเชยีงใหม,่ โรงเรยีนบำ้นนำออ้ม 
จงัหวดัพะเยำ, โรงเรยีนวดัธรรมนิมติต ์จงัหวดัชลบุร,ี โรงเรยีนบำ้นหว้ยน ้ำเคม็ จงัหวดันครรำชสมีำ, 
โรงเรยีนบำ้นวงัสมบรูณ์  จงัหวดันครรำชสมีำ, โรงเรยีนบำ้นหนองกรำดน้อย จงัหวดันครรำชสมีำ, 
โรงเรยีนบำ้นหนองบวัหลวง จงัหวดันครรำชสมีำ, โรงเรยีนบำ้นโนนกุ่มมติรภำพที ่210 จงัหวดั
นครรำชสมีำ, โรงเรยีนบำ้นวงัยำยทอง จงัหวดันครรำชสมีำ, โรงเรยีนวดัพรหมรำช จงัหวดั
นครรำชสมีำ, โรงเรยีนบำ้นหว้ยสม้ปอ่ย จงัหวดัเชยีงใหม,่ โรงเรยีนบำ้นซบัครก จงัหวดัสระบุร,ี 
โรงเรยีนวดัตำลเสีย้น จงัหวดัสระบุร,ี โรงเรยีนบำ้นแก่งน้อย จงัหวดัจนัทบุร,ี โรงเรยีนบำ้นวงัปลำ 
จงัหวดัจนัทบุร,ี โรงเรยีนบำ้นศรทัธำตะพง จงัหวดัจนัทบุร,ี โรงเรยีนวดัเขำยำยชมุ จงัหวดัระยอง, 
โรงเรยีนบำ้นโนนทอง จงัหวดันครรำชสมีำ, โรงเรยีนเทพำรกัษร์ำชวทิยำคม จงัหวดันครรำชสมีำ, 
โรงเรยีนบำ้นโคกกระบอื จงัหวดันครรำชสมีำ, โรงเรยีนนำบ่อค ำวทิยำคม จงัหวดัก ำแพงเพชร, 
โรงเรยีนวดัเทีย่งพมิลมขุ (เรอืงวฒันำคม) จงัหวดัฉะเชงิเทรำ, โรงเรยีนบำ้นหนองหนิ จงัหวดันครปฐม
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, โรงเรยีนวดัโพธิง์ำม จงัหวดันครปฐม, โรงเรยีนวดักะทงิ (ขนัธสโรอุปถมัภ)์ จงัหวดัจนัทบุร,ี โรงเรยีน
วดัพรหมสำคร จงัหวดัสงิหบ์ุร,ี โรงเรยีนตรปีระชำพฒันศกึษำ จงัหวดัชยัภมู,ิ โรงเรยีนบำ้นโนน
สมบรูณ์ จงัหวดับุรรีมัย,์ โรงเรยีนบำ้นศลิำร่วมสำมคัค ีจงัหวดันครรำชสมีำ, โรงเรยีนชมุชนหนองบวั
โคก (ทองวทิยำนุกลู) จงัหวดัชยัภูม,ิ โรงเรยีนบำ้นรำงกระต่ำย "พริยิะประชำวทิยำคำร" จงัหวดั
กำญจนบุร,ี โรงเรยีนบำ้นหนองตำแพ่ง จงัหวดั กำญจนบุร,ี โรงเรยีนบำ้นวงัลำน จงัหวดักำญจนบุร,ี 
โรงเรยีนวดัเขำดนิ จงัหวดัฉะเชงิเทรำ, โรงเรยีนบำ้นสถำน จงัหวดัพะเยำ, โรงเรยีนบำ้นร่องหำ้ 
จงัหวดัพะเยำ, โรงเรยีนบำ้นวงัไมแ้ดง จงัหวดัจนัทบุร,ี โรงเรยีนวดัทองทัว่ จงัหวดัจนัทบุร,ี โรงเรยีน
แสมขำววทิยำคำร จงัหวดัฉะเชงิเทรำ, โรงเรยีนบำ้นปลำยคลอง 20 จงัหวดัฉะเชงิเทรำ, โรงเรยีนบำ้น
วดัไผ่ด ำวทิยำคม จงัหวดัฉะเชงิเทรำ, โรงเรยีนวดัประชำบ ำรุงกจิ จงัหวดัฉะเชงิเทรำ, โรงเรยีนวดัโคก
ส ำโรง จงัหวดัสพุรรณบุร ีและโรงเรยีนบำ้นปำงไม ้จงัหวดันครรำชสมีำ 

 งำนมหกรรมหนงัสอืระดบัชำต ิครัง้ที ่23 ระหว่ำงวนัที ่17-28 ตุลำคม 2561 ณ ศนูยก์ำรประชมุ
แห่งชำตสิริกิติิ ์ โดยปีน้ีมรีปูแบบกำรจดังำนภำยใตแ้นวควำมคดิ “อ่ำนออกเสยีง” ซึง่ในปีนี้มผีูค้นให้
ควำมสนใจเขำ้มำเลอืกซือ้หนงัสอืน้อยลงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ เน่ืองจำกกระแสของโลกดจิติอลทีเ่กดิขึน้ ท ำ
ใหพ้ฤตกิรรมของผูบ้รโิภคเปลีย่นไปจำกเดมิ โดยหนงัสอืทีข่ำยดแีละเป็นไฮไลทภ์ำยในบธูซเีอด็ ไดแ้ก่ 
ที.่..หวัมมุถนน, ลงทุนแมน และพดูดว้ยภำพ...พรเีซนตอ์ย่ำงไรใหถู้กใจคนฟงั ทัง้น้ีหมวดหนงัสอืขำยด ี
ไดแ้ก่  คู่มอืเรยีนสอบ, กำรเงนิกำรลงทุน, กำรพฒันำตนเอง และจติวทิยำ  

 ไดร้บักำรประกำศผลรำยงำนประเมนิกำรก ำกบัดแูลกจิกำรของบรษิทัจดทะเบยีน ในตลำดหลกัทรพัย ์
ประจ ำปี พ.ศ. 2561 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2018) ว่ำอยู่ใน
ระดบั “ดเีลศิ” หรอื 5 ดำว ตดิต่อกนั 11 ปีซอ้น (2551 - 2561) จดักำรประเมนิโดย สมำคมสง่เสรมิ
สถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD), ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) โดยซเีอด็เป็นบรษิทัเดยีว ในกลุ่มอุตสำหกรรมบรกิำร 
(Service) หมวดธุรกจิสือ่และสิง่พมิพ ์ทีไ่ดร้บักำรประเมนิในระดบั “ดเีลศิ” ตดิต่อกนั 11 ปีซอ้น 

 
การเปล่ียนแปลงโครงสรา้งเงินทุน 

บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (SE-EDUCATION Public Company Limited) ไดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้ 
เมื่อวนัที ่10 ตุลำคม พ.ศ. 2517 ดว้ยทุนจดทะเบยีน 99,000 บำท โดยมวีตัถุประสงคห์ลกัในกำรด ำเนินธุรกจิที่
เอือ้อ ำนวยต่อกำรศกึษำหำควำมรู ้เพื่อพฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถของคนไทย ในสำขำทีจ่ ำเป็นต่อกำรพฒันำ
ประเทศ 

โดยในปี พ.ศ. 2544 ทีป่ระชมุใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2544 เมื่อวนัที ่30 เมษำยน พ.ศ. 2544 ไดม้มีติ
อนุมตักิำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จ ำนวน 137,141,560 บำท โดยแบ่งเป็น 

 ใบส ำคญัแสดงสทิธทิีเ่สนอขำยแก่ผูถ้อืหุน้รำยเดมิ จ ำนวน 10,549,356 หุน้ โดยมอีตัรำกำรใชส้ทิธขิอง
ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย สำมำรถซือ้หุน้สำมญัได ้1 หุน้ ในรำคำหุน้ละ 16.50 บำท ซึง่ใบส ำคญั
แสดงสทิธมิอีำยุ 5 ปี นบัแต่วนัทีอ่อกใบส ำคญัแสดงสทิธ ิซึง่สำมำรถใชส้ทิธไิดทุ้ก 3 เดอืน และสำมำรถ
ใชส้ทิธคิรัง้สดุทำ้ยในวนัที ่15 ธนัวำคม พ.ศ. 2549 

 ใบส ำคญัแสดงสทิธทิีเ่สนอขำยแก่กรรมกำร พนกังำน และผูร้บัชว่งซือ้หลกัทรพัย ์จ ำนวน 3,164,800 
หุน้ โดยมอีตัรำกำรใชส้ทิธขิองใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย สำมำรถซือ้หุน้สำมญัได ้1 หุน้ ในรำคำหุน้
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ละ 10 บำท ทัง้นี้ใบส ำคญัแสดงสทิธดิงักล่ำวจะแบ่งออกเป็น 5 ฉบบั ระยะเวลำกำรใชส้ทิธแิต่ละฉบบั
ห่ำงกนั 1 ปี สำมำรถใชส้ทิธไิดทุ้ก 3 เดอืน โดยแต่ละฉบบัสำมำรถใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญัไดเ้ป็นสดัสว่น
รอ้ยละ 10, 10, 10, 30 และ 40 ของจ ำนวนสทิธทิีไ่ดร้บัทัง้หมด ตำมล ำดบั และสำมำรถใชส้ทิธคิรัง้
สดุทำ้ยในวนัที ่14 มกรำคม พ.ศ. 2551 

จำกนัน้ในปี พ.ศ. 2546 ทีป่ระชมุใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2546 เมื่อวนัที ่23 เมษำยน พ.ศ. 2546 ไดม้ี
มตอินุมตัใิหเ้ปลีย่นแปลงมลูค่ำทีต่รำไวข้องหุน้ (กำรแตกมลูค่ำหุน้) จำกเดมิมลูค่ำหุน้ละ 10 บำท เป็นมลูค่ำหุน้ละ 
1 บำท โดยบรษิทัฯ ไดด้ ำเนินกำรจดทะเบยีนกบักระทรวงพำณิชย ์ตัง้แต่วนัที ่22 พฤษภำคม พ.ศ. 2546 

นอกจำกนี้ในปี พ.ศ. 2547 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2547 เมื่อวนัที ่4 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 
2547 ไดม้มีตใิหบ้รษิทัฯ ซือ้หุน้คนื โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อบรหิำรทำงกำรเงนิ เนื่องจำกบรษิทัฯ มสีภำพคล่อง
สว่นเกนิ จ ำนวน 19,783,600 หุน้ (มลูค่ำรวม 122.64 ลำ้นบำท รำคำซือ้หุน้คนืเฉลีย่ 6.20 บำท ต่อหุน้) ซึง่ตำม
กฎกระทรวงว่ำดว้ยเรื่อง “ก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรว่ำดว้ยกำรซือ้หุน้คนื กำรจ ำหน่ำยหุน้ทีซ่ือ้คนืและกำรตดั
หุน้ทีซ่ือ้คนืของบรษิทั” ก ำหนดใหบ้รษิทัฯ ตอ้งจ ำหน่ำยหุน้ทีซ่ือ้คนืใหเ้สรจ็สิน้ภำยใน 3 ปี นบัจำกกำรซือ้หุน้คนื
เสรจ็สิน้ โดยครบก ำหนดในวนัที ่11 กนัยำยน พ.ศ. 2550 ซึง่บรษิทัฯ ไม่สำมำรถท ำกำรขำยหุน้ทีซ่ือ้คนืได้ตำม
เงื่อนไขของมตทิีป่ระชมุคณะกรรมกำร ดงันัน้เพื่อใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดในกฎกระทรวง ทีป่ระชุมคณะกรรมกำร
บรษิทัฯ ครัง้ที ่4/2550 วนัที ่19 กนัยำยน พ.ศ. 2550 จงึมมีตอินุมตักิำรลดทุนโดยวธิตีดัหุน้ทีซ่ือ้คนื จ ำนวน 
19,783,600 หุน้ สง่ผลใหทุ้นจดทะเบยีนของบรษิทั คงเหลอื 328,345,090 หุน้ โดยบรษิทัฯ ไดท้ ำกำรจดทะเบยีน
ลดทุน ในวนัที ่24 ตุลำคม พ.ศ. 2550 

ในปี พ.ศ. 2554 ทีป่ระชุมใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2554 วนัที ่28 เมษำยน พ.ศ. 2554 ไดม้มีตอินุมตัิ
กำรลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัทุนรบัช ำระแลว้ สง่ผลใหทุ้นจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 
คงเหลอื 323,921,130 หุน้ โดยบรษิทัฯ ไดท้ ำกำรจดทะเบยีนลดทุน ในวนัที ่11 พฤษภำคม พ.ศ. 2554 

ในปี พ.ศ. 2555 ทีป่ระชุมใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2555 วนัที ่26 เมษำยน พ.ศ. 2555 ไดม้มีตอินุมตัิ
กำรจ่ำยปนัผลเป็นหุน้ปนัผล ในอตัรำ 10 หุน้เดมิ ต่อ 1 หุน้ปนัผล เพื่อเพิม่สภำพคล่องในหุน้ของบรษิทัฯ และเพื่อ
รกัษำสภำพคล่องของทุนหมุนเวยีน รองรบักำรลงทุนและขยำยงำนต่ำงๆ ในอนำคต และไดม้มีตอินุมตักิำรเพิม่ทุน
จดทะเบยีนของบรษิทัฯ เพื่อรองรบักำรจดัสรรหุน้ปนัผลดงักล่ำว สง่ผลใหทุ้นจดทะเบยีนของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้เป็น 
356,313,243 หุน้ โดยบรษิทัฯ ไดท้ ำกำรจดทะเบยีนเพิม่ทุนในวนัที่ 8 พฤษภำคม พ.ศ. 2555 

และในปี พ.ศ. 2556 ทีป่ระชุมใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2556 วนัที ่25 เมษำยน พ.ศ. 2556 ไดม้มีติ
อนุมตัลิดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัทุนรบัช ำระแลว้ และมมีตอินุมตัเิพิม่ทนุจดทะเบยีนของ
บรษิทัฯ เพื่อรองรบักำรจ่ำยหุน้ปนัผล ในอตัรำ 10 หุน้เดมิ ต่อ 1 หุน้ปนัผล สง่ผลใหทุ้นจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 
เพิม่ขึน้เป็น 391,944,529 หุน้ โดยบรษิทัฯ ไดท้ ำกำรจดทะเบยีนเพิม่ทุนในวนัที ่22 พฤษภำคม 2556 
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1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 

การลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัรว่ม 

ในปี พ.ศ. 2527 บรษิทัฯ เขำ้ไปถอืหุน้รอ้ยละ 25 ในบรษิทั เอม็ แอนด ์อ ีจ ำกดั ซึง่มทีุนช ำระแลว้เท่ำกบั 
400,000 บำท บรษิทั เอม็ แอนด ์อ ีจ ำกดั ประกอบธุรกจิเป็นส ำนกัพมิพ ์โดยเป็นผูผ้ลติวำรสำรเทคนิค วำรสำร 
EC และผลติหนงัสอืวชิำชพีดำ้นวศิวกรรมศำสตร ์และมอบหมำยใหบ้รษิทัฯ เป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำยหนงัสอืให้ 

บรษิทัฯ เขำ้ถอืหุน้รอ้ยละ 99.93 ในบรษิทั ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์จ ำกดั (จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่11 พฤษภำคม พ.ศ. 
2544) ซึง่มทีุนรบัช ำระแลว้เท่ำกบั 100,000 บำท แต่มไิดด้ ำเนินธุรกจิใดๆ เพรำะมวีตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนับุคคล
อื่นน ำชื่อ ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ ไปจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัใหม่ ซึง่อำจท ำใหเ้กดิควำมเขำ้ใจผดิ คดิว่ำเป็นกจิกำร
เดยีวกนัเท่ำนัน้ และต่อมำในปี พ.ศ. 2556 บรษิทัฯ ไดเ้พิม่สดัสว่นของกำรถอืหุน้ในบรษิทั ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์จ ำกดั 
เป็นรอ้ยละ 99.99 ซึง่มทีุนรบัช ำระแลว้เท่ำกบั 1,000,000 บำท ต่อมำทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้ที ่4/2561 
วนัที ่9 พฤศจกิำยน 2561 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ ยกเลกิร่วมทุน รวมทัง้จดทะเบยีนเลกิกจิกำรใน บรษิทั ซเีอด็บุ๊ค
เซน็เตอร ์ปจัจุบนัอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรช ำระบญัช ีโดยไดจ้ดแจง้เลกิกจิกำร เมื่อวนัที ่19 ธนัวำคม 2561 

ในปี พ.ศ. 2546 บรษิทัฯ เขำ้ถอืหุน้รอ้ยละ 28.75 ในบรษิทั เพลนิพฒัน์ จ ำกดั (จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่25 
กนัยำยน พ.ศ. 2545) ซึง่มทีุนช ำระเตม็มลูค่ำ เท่ำกบั 80,000,000 บำท ต่อมำในปี พ.ศ. 2548 บรษิทัฯ ไดเ้พิม่
สดัสว่นกำรถอืหุน้เป็นรอ้ยละ 48.82 จำกทุนจดทะเบยีนและทุนช ำระแลว้จ ำนวน 170,000,000 บำท และได้
ด ำเนินกำรลดทุนจดทะเบยีนและทุนช ำระแลว้ คงเหลอืเป็นจ ำนวน 169,475,500 บำท คดิเป็นสดัสว่นกำรถอืหุน้
รอ้ยละ 48.97 โดยในไตรมำส 4 ปี พ.ศ. 2552 คุณทนง โชตสิรยทุธ ์กรรมกำรผูจ้ดักำรบรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ไปด ำรง
ต ำแหน่งรกัษำกำรผูอ้ ำนวยกำรของโรงเรยีนเพลนิพฒันำ และไดด้ ำรงต ำแหน่งผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีนเพลนิพฒันำ 
ในปี พ.ศ. 2553 โดยไดร้บัมตเิหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ซึง่ในปี พ.ศ. 2552 เป็นตน้มำ บรษิทัฯ ไดน้ ำงบ
กำรเงนิของบรษิทั เพลนิพฒัน์ จ ำกดั (บรษิทัย่อย) มำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวม ดว้ยกำรมสีว่นร่วมในกำร
ก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนน้ี ต่อมำเมื่อวนัที ่18 พฤษภำคม 2560 บรษิทั เพลนิพฒัน์ จ ำกดั ไดล้ดทุนจดทะเบยีน
จำก 169,475,500 บำท มลูค่ำหุน้ละ 10 บำท เป็น 151,850,500 บำท มลูค่ำหุน้ละ 8.96 บำท  

โดยบรษิทั เพลนิพฒัน์ จ ำกดั ประกอบกจิกำรโรงเรยีนในนำม โรงเรยีนเพลนิพฒันำ ซึง่ตัง้อยู่บนถนนพุทธ
มณฑล สำย 2 เปิดสอนในระดบัตัง้แต่เตรยีมอนุบำล จนถงึมธัยมศกึษำปีที ่6 โดยเริม่เปิดรบันกัเรยีนอย่ำงเป็น
ทำงกำร ในปีกำรศกึษำ 2547 ซึง่ถอืเป็นกำรรวมตวัครัง้ส ำคญัของผูท้ีร่กังำนกำรศกึษำกว่ำ 70 คน จำกกลุ่มต่ำงๆ 
ไดแ้ก่ พ่อแม่ ผูป้กครอง คุณคร ูนกัวชิำกำร ผูบ้รหิำรโรงเรยีน รว่มกบัองคก์รเอกชนทีม่บีทบำทส ำคญัในสถำบนั
ครอบครวัและกำรศกึษำ เพื่อสรำ้งสรรคโ์รงเรยีนตน้แบบแนวคดิใหม่ ทีส่ำมำรถสรำ้งเยำวชนทีม่คีุณภำพใหก้บั
ประเทศ 

ในปี พ.ศ. 2556 บรษิทัฯ เขำ้ถอืหุน้รอ้ยละ 60.00 ในบรษิทั เบสแลบ็ จ ำกดั (จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่22 เมษำยน 
พ.ศ. 2556) ซึง่มทีุนช ำระแลว้เทำ่กบั 250,000 บำท โดยบรษิทั เบสแลบ็ จ ำกดั เป็นบรษิทัทีด่ ำเนินธุรกจิให้
ค ำปรกึษำ กำรจดัหำ จ ำหน่ำยเกีย่วกบัซอฟตแ์วร ์และใหค้ ำปรกึษำ กำรพฒันำ กำรออกแบบ และกำรจ ำหน่ำย
ซอฟทแ์วรแ์ละฮำรด์แวรท์ีพ่ฒันำขึน้เอง  
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โครงสรา้งการถือหุ้น บริษทั ซีเอด็ยูเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) บริษทัย่อย และบริษทัรว่ม 

 

 
 

 
การเปล่ียนแปลงผูถื้อหุ้นรายใหญ่  (ข้อมูล ณ วนัปิดสมุดทะเบียน) 

รายช่ือผูถ้ือหุ้น 
14 มี.ค. 61 4 พ.ค. 60 9 พ.ค. 59 

จ านวนหุ้น % จ านวนหุ้น % จ านวนหุ้น % 
กลุ่มครอบครวัจฬุางกรู 193,396,412 49.34 164,354,912 41.93     50,740,012  38.46 

นำยทวฉีตัร จฬุำงกรู    97,950,000  24.99  97,950,000  24.99  97,950,000  24.99 
นำยวุฒภิูม ิจุฬำงกรู    51,550,512 13.15  51,550,512  13.15  49,550,512  12.64 
นำยณฐัพล จุฬำงกรู    40,656,400  10.37  11,614,900  2.96 - - 
นำงหทยัรตัน์ จฬุำงกรู      3,200,000  0.82  3,200,000  0.82  3,200,000  0.82 
นำยสรรเสรญิ จุฬำงกรู          39,500  0.01  39,500  0.01  39,500  0.01 

กลุ่มครอบครวัภู่วรวรรณ 25,964,456 6.43 25,964,456 6.62 25,964,456 6.62 
นำงสำวณวรรณ ภู่วรวรรณ      8,230,973  2.10      8,230,973  2.10      8,230,973  2.10 
นำงสำวณญัจนำ ภู่วรวรรณ      7,343,919  1.87      8,093,919  2.07      8,093,919  2.07 
นำยณชั ภู่วรวรรณ      6,715,340  1.71      6,715,340  1.71      6,715,340  1.71 
รศ. ยนื ภู่วรวรรณ      1,843,538  0.47      1,843,538  0.47      1,843,538  0.47 
นำงวรรณำ ภู่วรวรรณ      1,080,686  0.28      1,080,686  0.28      1,080,686  0.28 

(บรษิทัรว่ม) 

(บรษิทัยอ่ย) (บรษิทัยอ่ย) 

บจ. เอม็ แอนด ์อี 
(ทนุจดทะเบยีน 0.40 ลำ้นบำท) 
(ทนุรบัช ำระแลว้ 0.40 ลำ้นบำท) 

25.00% 

บจ. เพลินพฒัน์ 
(ทนุจดทะเบยีน 151.85 ลำ้นบำท) 
(ทนุรบัช ำระแลว้ 151.85 ลำ้นบำท) 

48.97% 

บจ. เบสแลบ็ 
(ทนุจดทะเบยีน 1.00 ลำ้นบำท) 
(ทนุรบัช ำระแลว้ 0.25 ลำ้นบำท) 

60.00% 

บมจ. ซีเอด็ยูเคชัน่ 
(ทนุจดทะเบยีน 391.94 ลำ้นบำท) 
(ทนุรบัช ำระแลว้ 391.94 ลำ้นบำท) 
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รายช่ือผูถ้ือหุ้น 
14 มี.ค. 61 4 พ.ค. 60 9 พ.ค. 59 

จ านวนหุ้น % จ านวนหุ้น % จ านวนหุ้น % 
กลุ่มครอบครวัโชติสรยุทธ ์     24,284,421        6.21       4,173,821  6.17       4,173,821  6.17 

นำยทนง โชตสิรยทุธ ์     9,818,122  2.50     9,818,122  2.50     9,818,122  2.50 
นำยธชัชยั โชตสิรยุทธ ์      9,361,407  2.39      9,361,407  2.39      9,361,407  2.39 
นำยธนโชต ิโชตสิรยุทธ ์      2,710,967  0.69      2,670,167  0.68      2,670,167  0.68 
นำงมณฑล ีโชตสิรยทุธ ์      2,324,125  0.59      2,324,125  0.59      2,324,125  0.59 
นำงสำวโชตกิำ โชตสิรยทุธ ์        110,600  0.03 - - - - 

นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน 18,759,566 4.79 27,840,625 7.10 27,840,625 7.10 
DBS BANK LTD 18,377,800 4.69 18,845,000 4.81       5,445,000  1.39 

 
 

บริษทั เพลินพฒัน์ จ ากดั  มีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ดงัน้ี 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
2018 2017 2016 

จ านวนหุ้น % จ านวนหุ้น % จ านวนหุ้น % 
1. บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 8,300,000 48.97 8,300,000 48.97 8,300,000 48.97 
2. นำยฤทธิ ์ธรีะโกเมน 2,000,000 11.80 2,000,000 11.80 2,000,000 11.80 
3. บรษิทั รกัลกู กรุ๊ป จ ำกดั 700,000 4.13 700,000 4.13 700,000 4.13 
4. นำยวศนิ ดลรเึดช 415,000 2.45 415,000 2.45 - - 
5. นำงสำวกรองทอง บุญประคอง 410,000 2.42 410,000 2.42 400,000 2.36 

 

 

บริษทั เบสแลบ็ จ ากดั  มีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ดงัน้ี 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
2018 2017 2016 

จ านวนหุ้น % จ านวนหุ้น % จ านวนหุ้น % 
1. บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 60,000 60.00 60,000 60.00 60,000 60 
2. นำยปรชีำพล บุญสง่ 32,500 32.50 32,500 32.50 - - 
3. นำงจติรำ จนัทรำกุล 7,500 7.50 7,500 7.50 7,500 7.50 
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2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

โครงสร้างรายได้รวมตามผลิตภณัฑแ์ละบริการ (จ าแนกตามช่องทางการขาย) 

(หน่วย : พนับำท) 

 ด าเนินการโดย 
% การถือหุ้น
ของบริษทั 

งบการเงินรวม 
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

รายได้ % รายได้ % รายได้ % 
รำยไดจ้ำกธุรกจิ         
- ขำยปลกี1 บรษิทัฯ 100 2,364,086 69.90 2,778,907 73.74 3,229,343 75.32 
- ขำยส่ง2 บรษิทัฯ 100 732,680 21.66 731,961 17.07 824,808 21.89 

Kiddy Camp3 บรษิทัฯ 100 7,620 0.23 7,482 0.20 21,209 0.49 

รวม   3,104,386 91.79 3,518,350 93.36 4,075,360 95.05 
รำยไดค้่ำธรรมเนียม
กำรศกึษำและบรกิำร 
และรำยไดจ้ำกกำรขำย 

บรษิทัย่อย 48.97 201,764 5.97 183,000 4.86 171,519 4.00 

รำยไดอ้ื่นๆ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย N/A 77,369 2.29 71,591 1.90 44,854 1.05 

รำยกำรระหว่ำงกนั บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย N/A -1,470 -0.04 -4184 -0.11 -4,184 -0.10 
รวมรายได้ 3,382,049 100 3,768,757 100 4,287,549 100 

หมายเหตุ 1 ขายปลกี หมายถงึ  รายไดจ้ากการขายทีเ่ครอืขา่ยรา้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร์ 
2 ขายส่ง หมายถงึ  รายไดจ้ากการขายส่งหนงัสอืทีบ่รษิทัฯ ผลติเอง และทีร่บัจดัจ าหน่าย ไปใหแ้ก่รา้นหนงัสอือืน่  

และชอ่งทางการขายอืน่  เช่น สถาบนัการศกึษา หอ้งสมดุ เป็นตน้ 
1 และ 2 มลูค่าขายของหนงัสอืทีบ่รษิทัฯ ผลติเอง ในปี พ.ศ. 2561, 2560 และ 2559 คดิเป็นรอ้ยละ 9.67, 7.75 และ 

7.79 ของรายไดจ้ากการขายตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ ตามล าดบั 
3 Kiddy Camp  หมายถงึ รายไดก้ารจดัค่าย SE-ED Kiddy Camp 

2.1  ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีส าคญั  ผลติภณัฑแ์ละบรกิำรทีส่ ำคญั ทีบ่รษิทัฯ ด ำเนินกำรอยู่ มดีงันี้ 

1. หนังสือ ปจัจุบนับรษิทัฯ เป็นผูผ้ลติหนงัสอืสูร่ะบบรำ้นหนงัสอื เป็นรำยใหญ่รำยหนึ่งของประเทศ โดย
เป็น ผูบุ้กเบกิ และเป็นผูน้ ำตลำดในกำรผลติหนงัสอืสำระควำมรูใ้นหมวดต่ำงๆ ไดแ้ก่ กำรบรหิำร / 
กำรจดักำร กำรพฒันำตนเอง จติวทิยำ วศิวกรรมศำสตรส์ำขำต่ำงๆ หนงัสอืสำระควำมรูส้ ำหรบั
เยำวชน ภำษำศำสตร ์และพจนำนุกรม แม่และเดก็ อำหำรและสขุภำพ แผนที ่เป็นตน้ รวมทัง้ผลติ
สนิคำ้ทีเ่ป็น nonbook เช่น CD เพื่อพฒันำศกัยภำพในดำ้นต่ำงๆ 

2. การรบัจดัจ าหน่ายหนังสือ บรษิทัฯ เป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำยหนงัสอืทีบ่รษิทัฯ ผลติขึน้เอง และยงัรบัจดั
จ ำหน่ำยหนงัสอืใหส้ ำนกัพมิพแ์ละองคก์รอื่น ทีม่ผีลติภณัฑส์อดคลอ้งกบัทศิทำงของบรษิทัฯ โดยขำย
สง่ใหร้ำ้นหนงัสอืทัง้ขนำดเลก็ และขนำดใหญ่ทัว่ประเทศกว่ำ 762 รำ้น อกีทัง้ยงัขำยใหก้บั
สถำบนักำรศกึษำโดยตรง 

บรษิทัฯ ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหเ้ป็นตวัแทนจ ำหน่ำยหนงัสอืและสือ่กำรเรยีนกำรสอนภำษำองักฤษของ
ส ำนกัพมิพม์หำวทิยำลยัออกซฟ์อรด์ (Oxford University Press) แต่เพยีงผูเ้ดยีวในประเทศไทย  
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ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2550 เป็นตน้ไป ควำมร่วมมอืกนัครัง้นี้ จะชว่ยใหบ้รษิทัฯ เพิม่บทบำท
ในกำรผลติ และจดัจ ำหน่ำยหนงัสอืเรยีนรูภ้ำษำองักฤษมำกยิง่ขึน้ โดยผ่ำนช่องทำงกำรจ ำหน่ำย
ทัง้หมดของบรษิทัฯ ซึง่จะท ำใหบ้รษิทัฯ มสีว่นในกำรช่วยแกป้ญัหำดำ้นกำรศกึษำภำษำองักฤษของ
นกัเรยีนไทย และคนไทยทีส่นใจภำษำองักฤษมำกยิง่ขึน้ 

ปจัจบุนับรษิทัฯ เป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำยหนงัสอืเขำ้สูร่ะบบรำ้นหนงัสอืรำยใหญ่ทีส่ดุในประเทศไทย โดยมี
หนงัสอืทีผ่ลติขึน้เอง และยงัจดัจ ำหน่ำยอยู่ประมำณ 1,686 ชื่อเรื่อง และรบัจดัจ ำหน่ำยใหก้บั
หน่วยงำนและส ำนกัพมิพอ์ื่นอกีประมำณ 3,262 ชื่อเรื่อง 

3. ธรุกิจรา้นหนังสือซีเอด็บุค๊เซน็เตอร ์(SE-ED Book Center หรอื SBC) บรษิทัฯ เป็นผูด้ ำเนินงำน
รำ้นหนงัสอื ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์และเครอืขำ่ย ซึง่ประกอบดว้ย รำ้นเครอืขำ่ยซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์และ
ศนูยห์นงัสอืมหำวทิยำลยัหลำยแห่งทีบ่รษิทัฯ เป็นผูบ้รหิำรเอง ทัง้ในกรุงเทพฯ และต่ำงจงัหวดั  
รวมทัง้กำรบรหิำรพืน้ทีข่ำยในศนูยก์ำรคำ้รปูแบบต่ำงๆ กนั 

รำ้นหนงัสอืซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ เป็นรำ้นหนงัสอืทัว่ไปขนำดกลำง ทีม่ลีกัษณะกำรออกแบบและกำรจดั
วำงสนิคำ้ทีท่นัสมยั มปีระสทิธภิำพกำรขำยทีด่ ีและเน้นกำรเปิดในท ำเลทีอ่ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่คน
ทัว่ไป ใหส้ำมำรถหำซือ้หนงัสอืทีด่ไีดง้่ำยขึน้ สว่นใหญ่จงึตัง้อยู่ในซเูปอรเ์ซน็เตอรช์ัน้น ำ (เช่น  
 เทสโกโ้ลตสั บิก๊ซ ีเป็นตน้) ศนูยก์ำรคำ้ชัน้น ำ (เช่น เซน็ทรลั เดอะมอลล ์โรบนิสนั ฟิวเจอรพ์ารค์  
ซคีอนสแควร ์และศนูยก์ารคา้ชัน้น าของต่างจงัหวดั เป็นตน้) และสถำบนักำรศกึษำ (เช่น สถาบนั
บณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์มหาวทิยาลยัสยาม และมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร ) โดย
เปิดในรปูแบบต่ำงๆ กนั ทัง้ในกรุงเทพฯ และต่ำงจงัหวดั 

จนถงึสิน้ปี พ.ศ. 2561 บรษิทัฯ เปิดรำ้น ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์และรำ้นเครอืขำ่ยซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ได้
รวมทัง้สิน้ 531 สำขำ โดยเป็นสำขำทีย่งัเปิดด ำเนินกำรอยู่จ ำนวน 357 สำขำ อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และ
ปรมิณฑล 113 สำขำและอยู่ในต่ำงจงัหวดัอกี 244 สำขำ ในจ ำนวนทัง้หมดน้ีเป็นรำ้นทีบ่รษิทัฯ บรหิำร
เองทัง้สิน้ 354 สำขำ เป็นรำ้นเครอืขำ่ยซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์(เป็นรำ้นทีไ่ดร้บัควำมชว่ยเหลอืเตม็รปูแบบ 
โดยซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์เป็นผูจ้ดัสง่สนิคำ้ให)้ จ ำนวน 1 สำขำ และเป็นรำ้นเครอืขำ่ยซเีอด็ (เป็นรำ้นที่
ไดร้บัควำมช่วยเหลอืไม่เตม็รปูแบบรำ้นสัง่สนิคำ้เอง) จ ำนวน 1 สำขำ และจุดบรกิำรย่อยอกี 1 จุด
บรกิำร ปจัจุบนัซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์นบัเป็นเครอืขำ่ยรำ้นหนงัสอืเตม็รปูแบบทีม่ยีอดขำยมำกทีส่ดุใน
ประเทศไทย 
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หมายเหตุ      - มกีารจดัประเภทสาขาใหมใ่หม้คีวามเหมาะสมยิง่ขึน้ ท าใหจ้ านวนสาขาอาจต่างจากเอกสารของบรษิทัฯ ก่อน

หน้านี้ โดยค าว่า สาขา ในทีน่ี้ รวมสาขาขนาดเลก็ (20-50 ตร.ม.) เขา้ไปดว้ย kiosk หมายถงึ การเปิดใน
ลกัษณะแผงลอยขายหนงัสอืพมิพแ์ละนิตยสารเป็นหลกั จดุขายย่อย หมายถงึ การเขา้ไปบรหิารสนิคา้ในมมุ
หนงัสอื (รวมหนงัสอืพมิพแ์ละนิตยสารดว้ย) ในซูเปอรเ์ซน็เตอรข์องศนูยก์ารคา้ 

 -  ณ สิ้นปี พ.ศ. 2561 มสีาขาทีเ่ปิดด าเนินการอยู่ 357 สาขา โดยเป็นสาขาในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล 113 
สาขา และสาขาในต่างจงัหวดั 244 สาขา ในจ านวนดงักล่าว มสีาขาขนาดเลก็อยู่จ านวน 3 สาขา 

  -  ณ สิ้นปี พ.ศ. 2561 มรีา้นเครอืขา่ยซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์(บรษิทัฯ รบัผดิชอบการจดัหาสนิคา้ใหท้ัง้หมด) ทีเ่ปิด
ด าเนินการอยู่จ านวน 1 สาขา และมจี านวนรา้นเครอืขา่ยซเีอด็ (บรษิทัฯ ใหค้วามช่วยเหลอืพเิศษ โดยอนุญาตให้
ใชช้ือ่ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์หรอืรา้นเครอืขา่ยได ้แต่จดัหาสนิคา้เอง) ทีเ่ปิดด าเนินการอยู่ จ านวน 1สาขา และม ี 
kiosk 1 จุด 

 

 

4. SE-ED Kiddy Camp บรษิทัฯ ไดอ้อกแบบกำรเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรำ้งทกัษะในกำรแกป้ญัหำอย่ำงเป็น
ระบบใหแ้ก่เยำวชน ผ่ำนกำรเรยีนรูใ้นรปูแบบของกจิกรรม ดงัต่อไปนี้  

 หลกัสตูรเก่งคดิ เก่งสรำ้ง SE-ED iKids เป็นหลกัสตูรกำรเรยีนในรปูแบบของกจิกรรมทีเ่น้นให้
เดก็รูจ้กักำรประดษิฐแ์ละกำรสรำ้งสรรคน์วตักรรมหุ่นยนตไ์ดด้ว้ยตนเอง  ผ่ำนสือ่กำรสอนทัง้ใน
รปูแบบมลัตมิเีดยีและหนงัสอื ทีเ่ขำ้ใจง่ำย สนุกสนำน และเสรมิควำมรูด้ำ้น STEM  คอื Science 
(วทิยำศำสตร)์, Technology (เทคโนโลย)ี, Engineering (วศิวกรรมศำสตร)์ และ Mathematics 
(คณิตศำสตร)์ เพื่อเสรมิสรำ้งควำมเขำ้ใจ  เน้ือหำในหลกัสตูรมุ่งเน้นใหเ้ดก็ไดก้ลำ้คดิ กลำ้ทดลอง 
รูจ้กัวเิครำะห ์และแกป้ญัหำอย่ำงเป็นระบบ โดยกำรน ำองคค์วำมรูใ้นหลำยๆ ดำ้นมำบรูณำกำร
เขำ้ดว้ยกนั  ตลอดจนชีใ้หเ้หน็ถงึกำรน ำไปประยุกตใ์ชใ้นชวีติจรงิ  และกำรสรำ้งสรรคเ์ป็น
เทคโนโลยต่ีำงๆ ทีม่อียูใ่นปจัจุบนั 
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 จดัค่ำยกจิกรรมเยำวชน SE-ED Kiddy Camp ส ำหรบัเยำวชนอำยุ 8 - 14 ปี โดยจะจดัในชว่งปิด
เทอมกำรศกึษำ ซึง่มหีลำยค่ำยใหเ้ลอืก ทัง้แบบไปค่ำยต่ำงจงัหวดั และแบบเชำ้ไปเยน็กลบั เพื่อ
กระตุน้เยำวชนใหส้นุกกบักำรเรยีนรู ้ขณะเดยีวกนักไ็ดศ้กึษำพฤตกิรรมของเดก็ในกำรเรยีนรู ้
ก่อนทีจ่ะขยำยควำมคดิและผนึกกบัแนวทำงอื่นๆ ทีเ่สรมิกนัเพื่อสรำ้งเดก็ไทย ใหเ้ก่งขึน้ใน
ปรมิำณทีม่ำกขึน้ และสง่เสรมิใหเ้ยำวชนทีเ่ขำ้ค่ำย มคีวำมกลำ้ในกำรเรยีนรูส้ ิง่ต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็น
เรื่องทำงวทิยำศำสตร ์สิง่ประดษิฐอ์เิลก็ทรอนิกส ์กำรท ำงำนเป็นทมี ควำมเป็นผูน้ ำ กำรเรยีนรู้
ดว้ยตนเอง ควำมรูพ้ืน้ฐำนใน กำรด ำรงชวีติ ศลีธรรม และโดยเฉพำะอย่ำงยิง่มติรภำพ นอกจำกนี้ 
ยงัไดร้่วมสนุกในกจิกรรมต่ำงๆ อกีมำกมำย เช่น นกัส ำรวจน้อย เขำ้ฐำนกจิกรรม เล่นเกม ออก
ก ำลงักำย เล่นกฬีำ ฯลฯ 

5. โรงเรียนเพลินพฒันา บรษิทัฯ ไดร้่วมลงทุนในโรงเรยีนเพลนิพฒันำ โดยมสีดัสว่นกำรลงทุนรอ้ยละ 48.97 
โดยร่วมบรหิำร เพื่อระดมทรพัยำกร ควำมรูค้วำมสำมำรถทีม่ ีกอ่ตัง้โรงเรยีนเพลนิพฒันำขึน้มำเป็น
โรงเรยีนทำงเลอืกแนวใหม ่ดว้ยควำมมุ่งหวงัทีจ่ะพฒันำศกัยภำพเดก็ไทยใหเ้ป็นก ำลงัส ำคญัในกำรพฒันำ
ประเทศในอนำคต โดยผ่ำนกระบวนกำรจดักำรเรยีนกำรสอนทีย่ดืหยุ่น โดยเปิดสอนตัง้แต่ระดบัช่วงชัน้
เตรยีมอนุบำล จนถงึระดบัมธัยมศกึษำปีที ่6  
 
ทัง้นี้ในรอบปีกำรศกึษำ 3 ปีทีผ่่ำนมำ โรงเรยีนเพลนิพฒันำ มจี ำนวนนกัเรยีนในแต่ละปีกำรศกึษำดงันี้ 

  (หน่วย : คน) 
ปีการศึกษา 2561 2560 2559 

จ ำนวนนกัเรยีนในปีกำรศกึษำ 1,282 1,243 1,261 

6. บริษทั เบสแลบ็ จ ากดั เป็นบรษิทัทีด่ ำเนินธุรกจิใหค้ ำปรกึษำ กำรพฒันำ กำรออกแบบ และกำร
จ ำหน่ำยซอฟทแ์วรแ์ละฮำรด์แวรท์ีพ่ฒันำขึน้เอง 

2.2  การตลาดและการแข่งขนั 

การด าเนินการทางการตลาด 

นโยบายราคาของบริษทัฯ บรษิทัฯ มนีโยบำยก ำหนดรำคำสนิคำ้ของบรษิทัฯ ทีผ่ลติขึน้ ใหส้อดคลอ้ง
กบัก ำลงัซือ้ของกลุ่มเป้ำหมำย สอดคลอ้งกบัตน้ทุนกำรผลติทีแ่ทจ้รงิ และสำมำรถท ำก ำไรในระยะยำวไดอ้ย่ำง
เหมำะสม  

ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อความส าเรจ็ของธรุกิจ (Key Success Factors) ปจัจยัทีส่ง่ผลใหบ้รษิทัฯ เป็น
บรษิทัสิง่พมิพท์ีอ่ยู่ในระดบัแนวหน้ำของประเทศ และมบีทบำทมำกขึน้ในกำรด ำเนินธุรกจิในอนำคต สำมำรถสรุป
โดยสงัเขปดงันี้ 

 นโยบายธรุกิจท่ีชดัเจนและจ าเป็นต่อการพฒันาประเทศ นบัแต่เริม่ก่อตัง้ บรษิทัฯ เน้นกำร
ด ำเนินธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรพฒันำบุคลำกรของประเทศ ในสำขำทีจ่ ำเป็นต่อกำรพฒันำประเทศมำ
โดยตลอด ดงันัน้จงึเตบิโตไดอ้ยำ่งต่อเนื่องตำมกำรพฒันำประเทศ และไม่ไดร้บัผลกระทบจำกภำวะ
เศรษฐกจิรุนแรงนกั นอกจำกนัน้กำรทีบ่รษิทัฯ มนีโยบำยทีม่จีรยิธรรมทีด่ ีและสนบัสนุนอุตสำหกรรม
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หนงัสอืใหเ้ตบิโตไปดว้ยกนั ท ำใหภ้ำพพจน์ของบรษิทัฯ มคีวำมชดัเจนเป็นทีย่อมรบั และไดร้บัควำม
ไวว้ำงใจจำกทุกฝำ่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 

 มีเครือ่งมือและส่วนประกอบทางธรุกิจท่ีเอือ้ต่อการด าเนินธรุกิจในอนาคต เน่ืองจำกปจัจบุนั
โครงสรำ้งกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ มสี่วนเกือ้หนุนกนั ท ำใหม้โีอกำสประสบควำมส ำเรจ็ไดส้งูขึน้ 
ทีส่ ำคญัคอื 

1. บรษิทัฯ มชี่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยและมรีะบบกำรจดัจ ำหน่ำยเอง โดยผ่ำนเครอืขำ่ยรำ้นซเีอด็บุค๊
เซน็เตอร ์ซึง่ถอืว่ำเป็นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยทีส่ ำคญั และเป็นรำยใหญ่ของประเทศ เพรำะ
กระจำยอยูต่ำมชุมชนทีส่ ำคญัทัว่ประเทศ ท ำใหม้โีอกำสไดร้บักำรเสนอท ำเลเปิดสำขำใหพ้จิำรณำ
ก่อน และยงัสง่ผลใหเ้กือ้หนุนต่อธุรกจิกำรรบัจดัจ ำหน่ำยหนงัสอืใหม้โีอกำสกำรเตบิโตตำมไปดว้ย  
และสง่ผลกลบัมำท ำใหธุ้รกจิรำ้นหนงัสอืมตีน้ทุนต ่ำลง นอกจำกนัน้ยงัสง่ผลใหก้ำรผลติหนงัสอืมี
โอกำสประสบควำมส ำเรจ็สงูขึน้อกีดว้ย เน่ืองจำกมชี่องทำงทีส่ำมำรถกระจำยสนิคำ้ตรงไปยงักลุม่
ลกูคำ้เป้ำหมำยไดส้ะดวกและรวดเรว็ 

2. บรษิทัฯ มสีือ่และเครื่องมอืกำรประชำสมัพนัธเ์ป็นของตนเอง ไดแ้ก่ เวบ็ไซต ์www.se-ed.com, 
m.se-ed.com ส ำหรบัใชง้ำนบน smartphone หรอื tablet เพื่อเป็นช่องทำงในกำรสง่เสรมิกจิกรรม
ทำงกำรตลำด 

การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย บรษิทัฯ จดัจ ำหน่ำยหนงัสอืและวำรสำร ผ่ำนเครอืขำ่ยรำ้นซี
เอด็บุ๊คเซน็เตอร ์และรำ้นหนงัสอือื่นๆทัง้ในกรุงเทพฯ และต่ำงจงัหวดั รวมทัง้สถำบนักำรศกึษำ โดยบรหิำรช่อง
ทำงกำรจดัจ ำหน่ำยแบง่ตำมประเภทของลกูคำ้ และสนิคำ้หรอืบรกิำรดงันี้ 

1. ลูกค้าขายปลีกหนังสือและวารสาร ไดแ้ก่ กลุ่มเป้ำหมำยทีเ่ป็นบุคคลทัว่ไป บรษิทัฯ จ ำหน่ำยผ่ำน
รำ้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ทีเ่ปิดไปแลว้จ ำนวน 531 สำขำโดยเป็นสำขำทีย่งัเปิดด ำเนินงำนอยู่จ ำนวน 357 
สำขำ ซึง่จ ำนวนนี้ไดร้วมรำ้นเครอืขำ่ย 2 สำขำ (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561) และจ ำหน่ำย
ผ่ำนเวบ็ไซต ์www.se-ed.com และ m.se-ed.com ซึง่เป็นศนูยร์วมสือ่ควำมรูค้วำมบนัเทงิส ำหรบัทุก
คนในครอบครวัและคนท ำงำน โดยเปิดด ำเนินกำรตำมศนูยก์ำรคำ้ชัน้น ำ และซเูปอรเ์ซน็เตอรท์ัว่ไป ทัง้
ในกรุงเทพฯ และต่ำงจงัหวดั และในสถำบนักำรศกึษำระดบัอุดมศกึษำ 

2. ลูกค้าขายส่งหนังสือ คอื กลุ่มรำ้นหนงัสอือื่นทัง้รำยใหญ่ทีม่เีครอืขำ่ย และรำยย่อยทัว่ประเทศ
ประมำณ 762 รำ้น 

ส ำหรบัรำ้นหนงัสอื ในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล  บรษิทัฯ จดัสง่หนงัสอืเองทัง้หมด ซึง่ใชร้ะบบ
กำรจดัจ ำหน่ำยหนงัสอืทีเ่รยีกวำ่ Standing Order เป็นหลกั ซึง่เป็นระบบกำรจดัจ ำหน่ำยทีบ่รษิทัฯ 
พฒันำขึน้ เป็นสว่นผสมระหว่ำงกำรฝำกขำยและกำรขำยขำด  ส ำหรบัรำ้นหนงัสอืในต่ำงจงัหวดัสว่น
ใหญ่ บรษิทัฯ ใชบ้รกิำรของบรษิทัรบัสง่พสัดุของเอกชน โดยใชร้ะบบกำรจดัจ ำหน่ำยแบบขำยขำด 
และรบัคนืไดจ้ ำนวนหนึ่ง 

 
ภาวะการแข่งขนั 

ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั ในปี 2561 ธุรกจิหนงัสอืไดร้บัผลกระทบจำกภำวะเศรษฐกจิทีช่ะลอ
ตวั สง่ผลใหก้ ำลงัซือ้ของผูบ้รโิภคลดลง ท ำใหย้อดขำยลดลงในทกุภูมภิำคอย่ำงต่อเนื่อง   บรษิทัฯ จงึไดพ้จิำรณำ
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ปิดสำขำทีไ่ม่สำมำรถท ำก ำไร ปรบัปรุงสดัสว่นสนิคำ้ภำยในรำ้น และสง่เสรมิกำรขำยสนิคำ้ผ่ำนระบบ e-
commerce เพื่อเพิม่ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสนิคำ้ใหท้นักบักระแสกำรบรโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป   

โอกาสและอปุสรรค  ในปี 2561 - 2562 รฐับำลไดอ้อกมำตรกำร “ชอ็ปช่วยชำต”ิ เพื่อลดหย่อนภำษเีงนิ
ไดบุ้คคลธรรมดำ มวีตัถุประสงคเ์พื่อกระตุน้กำรบรโิภคภำยในประเทศ ซึง่ชว่ยสง่เสรมิกำรขยำยตวัทำงเศรษฐกจิ
โดยรวม สิง่เหล่ำน้ีเป็นปจัจยับวกต่อธุรกจิหนงัสอื แต่อย่ำงไรกต็ำม พฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีใ่ชเ้วลำกบัสิง่เรำ้อย่ำงอื่น
มำกขึน้ ท ำใหม้แีนวโน้มว่ำ จะใชเ้วลำในกำรอ่ำนหนงัสอืลดน้อยลง  

ในสว่นของ e-book แมจ้ะไดร้บัควำมนิยมในต่ำงประเทศมำกขึน้ตำมกำรเตบิโตของตลำดเครื่องอ่ำน    
e-book (e-book Reader) และ tablet แต่ส ำหรบัเมอืงไทยยงัถอืว่ำมตีลำดเลก็มำก เพรำะยงัมจี ำนวน e-book 
ภำษำไทยใหเ้ลอืกซือ้ไดน้้อยมำก และยงัไม่อยูใ่นรปูแบบทีอ่่ำนไดง้่ำยเพยีงพอ จงึคำดว่ำคงตอ้งใชเ้วลำอกีระยะ
หนึ่งกว่ำจะไดร้บัควำมนยิมมำกจนมผีลกระทบต่อตลำดหนงัสอืเล่ม แต่ในสว่นของ e-magazine ภำษำไทย ไดร้บั
ควำมนิยมมำกขึน้จนเริม่มผีลกระทบต่อกำรขำยนิตยสำรทีเ่ป็นเล่มจรงิระดบัหนึ่งบำ้งแลว้ อย่ำงไรกต็ำมบรษิทัฯ ได้
ปรบัตวัรองรบักำรเปลีย่นแปลงเหล่ำน้ีไวแ้ลว้ โดยปจัจุบนับรษิทัฯ ไดเ้ตรยีมรองรบักำรใหบ้รกิำรขำยทัง้ e-book 
และหนงัสอื ผ่ำนทำง online เป็นรำยใหญ่ทีส่ดุ 

จ านวนและขนาดของคู่แข่งขนั บรษิทัฯ อยูใ่นฐำนะผูน้ ำตลำดรำยใหญ่ทีส่ดุ ไดร้บักำรยอมรบัจำก
ผูอ้่ำนหนงัสอืทัว่ไป และมคีวำมพรอ้มในกำรขยำยสำขำมำกทีส่ดุ จงึสำมำรถรกัษำระยะห่ำงไวไ้ดม้ำก เนื่องจำก
ไดเ้ปรยีบเรื่องกำรไดเ้ลอืกท ำเลทีด่กี่อน และมตีน้ทุนกำรด ำเนินกำรทีต่ ่ำกว่ำ บรษิทัฯ คำดกำรณ์ว่ำ ธุรกจิรำ้น
หนงัสอืในอนำคตจะเตบิโตจำกผูป้ระกอบกำรรำยใหญ่ทีม่คีวำมพรอ้ม เพยีงไม่กีร่ำยเท่ำนัน้ 

นอกจำกนัน้ กำรทีบ่รษิทัฯ ด ำเนินธุรกจิครบวงจรทัง้ในฐำนะส ำนกัพมิพ ์ผูจ้ดัจ ำหน่ำย และรำ้นหนงัสอื 
ท ำใหไ้ดร้บัประโยชน์ในทำงใดทำงหนึ่งอยู่เสมอ ไมว่่ำผูม้ำใหมจ่ะเขำ้มำในธุรกจิสว่นใดกต็ำม จงึท ำใหบ้รษิทัฯ 
ไดร้บัผลกระทบต่ำงๆ ไมม่ำกนกั 

ส่วนแบ่งการตลาด บรษิทัฯ เป็นผูน้ ำตลำดในทัง้ 3 บทบำท คอื รำ้นหนงัสอื ผูร้บัจดัจ ำหน่ำยหนงัสอื 
และส ำนกัพมิพ ์แต่เน่ืองจำกธุรกจิหนงัสอื ยงัมขีอ้จ ำกดัจำกระบบกำรจดัฐำนขอ้มลูทีย่งัไม่สมบรูณ์เพยีงพอ ท ำให้
กำรคำดกำรณ์สว่นแบ่งกำรตลำดในแต่ละสว่น จงึอำจจะมคีวำมคลำดเคลื่อนมำกระดบัหนึ่ง 

ธุรกจิรำ้นหนงัสอื บรษิทัฯ คำดวำ่เครอืขำ่ยรำ้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอรข์องบรษิทัฯ มสีว่นแบง่ทำงกำรตลำดใน
ล ำดบัตน้ของประเทศ 

ส ำหรบัในธุรกจิรบัจดัจ ำหน่ำยหนงัสอืสูร่ะบบรำ้นหนงัสอื บรษิทัฯ เป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำยรำยใหญ่ทีส่ดุของ
ตลำด แต่กย็งัมสีดัสว่นไม่สงูนัก เพรำะสว่นแบ่งทำงกำรตลำดมกีำรกระจำยตวัมำก 

สว่นธุรกจิส ำนกัพมิพ ์บรษิทัฯ มสีว่นแบ่งตลำดเป็น 1 ใน 3 ล ำดบัแรกของตลำดในรำ้นหนงัสอื แต่กย็งัมี
สว่นแบ่งไม่สงูนกั เพรำะสว่นแบง่ทำงกำรตลำดมกีำรกระจำยตวัมำก 

สินค้าทดแทน กำรพฒันำเทคโนโลยเีป็นไปอย่ำงรวดเรว็ ทัง้ดำ้นอุตสำหกรรมและธุรกจิ ท ำใหเ้กดิควำม
จ ำเป็นทีจ่ะตอ้งเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ พฒันำควำมรูเ้พื่อไมใ่หเ้สยีเปรยีบในกำรแขง่ขนั แต่ไม่ว่ำเทคโนโลยทีำงกำรสือ่สำร
และคอมพวิเตอร ์จะกำ้วหน้ำไปไกลถงึเพยีงใด หนงัสอืกย็งัเป็นสือ่เดยีวทีใ่หค้วำมรูไ้ดส้ะดวกทกุที ่ทุกเวลำ รำคำ
ถูก และมอีำยยุำวนำน แต่อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ กม็ไิดเ้พกิเฉยต่อพฤตกิรรมกำรอ่ำนผ่ำนทำง smartphone หรอื 
tablet ทีอ่ำจเปลีย่นแปลงไป บรษิทัฯ จงึไดม้กีำรพฒันำ application บนช่องทำงต่ำงๆ เพื่อเป็นทำงเลอืกให้
ผูบ้รโิภคสำมำรถเขำ้ถงึสือ่ควำมรูไ้ดอ้ย่ำงหลำกหลำยโดยไมจ่ ำกดัแต่เพยีงเฉพำะหนงัสอืเล่ม 
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อ านาจต่อรองของผูซ้ื้อและผูข้าย เน่ืองจำกธุรกจิหนงัสอืมโีครงสรำ้งเงื่อนไขกำรคำ้เป็นมำตรฐำนระดบั
หนึ่ง และมผีูป้ระกอบกำรมำกรำย โดยไมม่ใีครผกูขำดตลำดอย่ำงชดัเจน และยงัมคีวำมจ ำเป็นตอ้งพึง่พำกนั ท ำให้
ปญัหำในกำรต่อรองมไีมม่ำกนกั อย่ำงไรกต็ำม เน่ืองจำกมผีูป้ระกอบกำรคำ้ปลกีรำยใหญ่จำกธุรกจิอื่น ขยำยงำน
เขำ้มำในธุรกจิรำ้นหนงัสอืหลำยรำย จงึอำจท ำใหเ้กดิกำรต่อรองเงื่อนไขกำรคำ้กบัส ำนกัพมิพ ์และผูจ้ดัจ ำหน่ำย
หนงัสอืมำกขึน้ตำมธรรมชำตขิองธุรกจิคำ้ปลกีทัว่ไป แต่ยงัไม่มผีลกระทบต่อธุรกจิหนงัสอืโดยรวมเท่ำใดนกั 
เน่ืองจำกรำ้นเหล่ำนัน้ ยงัมสีดัสว่นกำรตลำดไมม่ำกนกัในขณะนี้ 

2.3  การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 

สินค้าท่ีซ้ือมาขายไปจากส านักพิมพอ่ื์น  โดยทัว่ไปประกอบดว้ย 2 สว่น คอื 

1. หนังสือท่ีรบัจดัจ าหน่าย  ปจัจบุนัหนงัสอืทีบ่รษิทัฯ รบัจดัจ ำหน่ำยไปยงัระบบรำ้นหนงัสอืทัว่ประ 
เทศนัน้ มำจำกหนงัสอืทีบ่รษิทัฯ ผลติเอง และมำจำกส ำนกัพมิพอ์ื่นอกีประมำณ 318 รำย ทีต่ดิต่อให้
สำยงำนรบัจดัจ ำหน่ำยของบรษิทัฯ เป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำยไปยงัรำ้นหนงัสอือื่นทัว่ประเทศ โดยบรษิทัฯ จะ
พจิำรณำรบัต่อเมื่อเหน็ว่ำ เป็นผลติภณัฑท์ีส่อดคลอ้งกบัทศิทำงของบรษิทัฯ และมโีอกำสกำรขำยที่
เป็นไปได ้

2. หนังสือและสินค้าอ่ืน ท่ีซีเอด็บุค๊เซน็เตอรร์บัมาจ าหน่าย   ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอรร์บัสนิคำ้มำจำก 2 
ทำงใหญ่ คอื มำจำกสำยงำนรบัจดัจ ำหน่ำยของบรษิทัฯ และอกีทำงหนึ่งซึง่สว่นใหญ่เป็นกำรรบัสนิคำ้
จำกส ำนกัพมิพแ์ละผูจ้ดัจ ำหน่ำยรำยอื่น เขำ้มำขำยในสำขำ โดยสำยงำนซเีอด็บุ๊คเซน็เตอรเ์ป็นผู้
พจิำรณำคดัเลอืกน ำเขำ้มำจ ำหน่ำย 

การคดัเลือกคู่ค้า บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัอย่ำงยิง่ต่อกำรคดัเลอืกคู่คำ้ทีเ่หมำะสมโดยจะตอ้งมัน่ใจว่ำ
กระบวนกำรคดัเลอืก และกำรปฏบิตัต่ิอคู่คำ้เป็นไปอย่ำงเท่ำเทยีมกนัและเป็นธรรม บรษิทัฯ ตระหนกัถงึ
ควำมส ำคญัของกำรมคีู่คำ้ทีม่ชีือ่เสยีงทีด่ ีมจีรยิธรรม ควำมเป็นมอือำชพี ค ำนงึถงึประเดน็สงัคม สิง่แวดลอ้ม และ
ไม่มกีำรละเมดิกฎหมำยดำ้นสิง่แวดลอ้มและแรงงำน ซึง่ไดก้ ำหนดประเดน็ไวใ้นสญัญำจดัซือ้จดัจำ้ง รวมถงึกำร
สง่เสรมิและสนบัสนุนใหคู้่คำ้ร่วมต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ โดยท ำงำนร่วมกนัอย่ำงใกลช้ดิเพื่อกำรพฒันำธุรกจิ
ใหม้คีวำมกำ้วหน้ำยิง่ขึน้ 

ในกำรด ำเนินธุรกจิ บรษิทัฯ ยดึปฏบิตัติำม พ.ร.บ. กำรแขง่ขนัทำงกำรคำ้ ตำมมตคิณะกรรมกำรกำร
แขง่ขนัทำงกำรคำ้ในปี พ.ศ. 2549 ทีป่ระกำศใชเ้กณฑแ์นวทำงพจิำรณำกำรปฏบิตักิำรทำงคำ้ระหว่ำงผูป้ระกอบ
ธุรกจิคำ้สง่คำ้ปลกีกบัผูผ้ลติ/ผูจ้ ำหน่ำย ภำยใต ้พ.ร.บ.กำรแขง่ขนัทำงกำรคำ้ 2542 และเพื่อใหส้ำมำรถด ำเนิน
ธุรกจิไดส้อดคลอ้งตำมประกำศขำ้งตน้ บรษิทัฯ ไดต้กลงร่วมกนัในกำรปรบัแกข้อ้สญัญำกบับรษิทัคู่คำ้ใหม้คีวำม
ละเอยีดและชดัเจนยิง่ขึน้ โดยบรษิทัฯ ดแูลคู่คำ้เสมอืนเป็นหุน้สว่นในกำรท ำธุรกจิระหว่ำงกนั ส ำหรบัเกณฑใ์นกำร
คดัเลอืกมดีงันี้ 

1. มปีระวตัทิำงกำรเงนิทีเ่ชื่อถอืได ้และมศีกัยภำพทีจ่ะเตบิโตไปพรอ้มกบับรษิทัฯ ไดใ้นระยะยำว มี
กระบวนกำรผลติทีค่ ำนึงถงึสงัคม และสิง่แวดลอ้มตำมขอ้ก ำหนดตำมกฎหมำย 

2. ผลติ หรอืจ ำหน่ำยสนิคำ้ทีม่คีุณภำพตรงกบัควำมตอ้งกำร และไม่เป็นสนิคำ้ทีล่ะเมดิลขิสทิธิ ์หรอื
เครื่องหมำยทำงกำรคำ้ สำมำรถตรวจสอบได ้

3. ใหก้ำรสนบัสนุนดำ้นกำรสง่เสรมิกำรขำย และกำรใหบ้รกิำรหลงักำรขำยแก่ลกูคำ้ 
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ความสมัพนัธแ์ละผลกระทบ หากสญูเสียผูจ้  าหน่ายสินค้า  ส ำหรบัมลูค่ำสนิคำ้ทีซ่ือ้มำเพื่อขำย จำกผู้
จดัจ ำหน่ำยแต่ละรำย มมีลูค่ำไมเ่กนิ 30% ของตน้ทุนขำยทัง้หมด โดยมสีดัสว่นมลูค่ำสนิคำ้ทีซ่ือ้มำจ ำหน่ำยจำกคู่
คำ้รำยใหญ่ 10 รำยแรกต่อตน้ทนุขำยรวม 3 ปียอ้นหลงัมดีงันี้ 

(หน่วย : ลำ้นบำท) 

รายการ 
ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2559 

มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า % 
มลูค่ำสนิคำ้ทีซ่ือ้มำเพื่อจ ำหน่ำย 
จำกคู่คำ้รำยใหญ่ 10 รำยกำรแรก 

809.58 41.12 846.78 38.56 927.43 35.99 

ตน้ทุนขำยรวม 1,968.97 100 2,196.18 100 2,577.01 100 

ในปี พ.ศ. 2561 ถอืว่ำไม่มรีำยใดมนี ้ำหนกัมำกนกัจนมผีลกระทบรุนแรงต่อบรษิทัฯ  นอกจำกนัน้บรษิทัฯ 
ไม่มคีวำมสมัพนัธใ์ดๆ กบัผูจ้ ำหน่ำยดงักล่ำว และไม่มภีำระผกูพนัทีจ่ะตอ้งซือ้ในอนำคต 

สินค้าท่ีบริษทัฯ ผลิตเอง หนงัสอืทีบ่รษิทัฯ เป็นผูผ้ลติเอง มสีำยงำนผลติหนงัสอืเป็นผูร้บัผดิชอบในกำร
ก ำหนดทศิทำง และคดัเลอืกตน้ฉบบัทีจ่ะน ำมำผลติจนกระทัง่ถงึขัน้ตอนกำรผลติออกมำเป็นรปูเล่ม  เพื่อสง่ใหส้ำย
งำนจดัจ ำหน่ำยของบรษิทัฯ น ำไปวำงตลำด 

อตัราการใช้ก าลงัการผลิต เน่ืองจำกบรษิทัฯ ไม่มโีรงพมิพเ์อง ดงันัน้กำรผลติหนงัสอืจะมหีน่วยงำน
ภำยในรบัผดิชอบดแูลกำรผลติครบวงจร และกระจำยงำนพมิพไ์ปตำมโรงพมิพต่์ำงๆ ใหเ้หมำะสมกบัก ำหนดกำร
ผลติ ดงันัน้ อตัรำกำรผลติจรงิ จงึสำมำรถเพิม่หรอืลดได ้โดยไม่เกดิอตัรำสญูเปล่ำใดๆ 

วตัถดิุบและผูจ้  าหน่ายวตัถดิุบ กระดำษเป็นวตัถุดบิหลกัทีส่ ำคญัของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ ซือ้วตัถุดบิ
จำกผูจ้ ำหน่ำยในประเทศทัง้จ ำนวน กระดำษทีใ่ชใ้นกำรผลติหนงัสอื สว่นมำกจะเป็นกระดำษปอนด์ กระดำษปรู๊ฟ 
กระดำษอำรต์ และกระดำษอำรต์กำรด์ 

ความสมัพนัธแ์ละผลกระทบ หากสญูเสียผูจ้  าหน่ายวตัถดิุบ ส ำหรบัมลูค่ำกำรสัง่ซือ้กระดำษบรษิทัฯ 
ไม่มคีวำมสมัพนัธใ์ดๆ กบัผูจ้ ำหน่ำยดงักล่ำว และบรษิทัฯ ไมม่ภีำระผกูพนัทีจ่ะตอ้งซือ้ในอนำคต ในกรณีทีบ่รษิทัฯ 
เหล่ำน้ีไม่สำมำรถจดัหำกระดำษใหไ้ด ้บรษิทัฯ สำมำรถซือ้จำกผูจ้ ำหน่ำยรำยอื่นๆ ได้  โดยบรษิทัฯ มยีอดซือ้
วตัถุดบิ จำกคู่คำ้ รวมคดิเป็น 28.80% ของตน้ทุนผลติ หรอืคดิเป็น 1.62% ของตน้ทุนขำยทัง้หมดของบรษิทัฯ ใน
ปี พ.ศ. 2561 ซึง่ถอืว่ำไม่มรีำยใดมนี ้ำหนกัมำกจนมผีลกระทบรนุแรง 

ขัน้ตอนและเทคโนโลยีการผลิต ขัน้ตอนกำรผลติหนงัสอืใหม ่เริม่ตน้จำกกองบรรณำธกิำรจะประชุม
เพื่อวำงแผนและพจิำรณำสรรหำตน้ฉบบั ตน้ฉบบันี้อำจไดม้ำจำกผูเ้ขยีนเสนอตน้ฉบบัมำใหพ้จิำรณำ หรอืจำกกำร
ทีบ่รษิทัฯ จดัหำผูท้ีเ่หมำะสมมำเขยีนหรอืแปล ตำมแนวทำงทีบ่รษิทัฯ ก ำหนด จำกนัน้กองบรรณำธกิำรจะ
พจิำรณำแนวเน้ือหำ ควำมถูกตอ้ง และควำมน่ำอ่ำน ซึง่รวมถงึกำรสง่ไปใหท้ีป่รกึษำเฉพำะสำขำของบรษิทัฯ ทีม่ี
ควำมรูแ้ละสนใจในกลุ่มเน้ือหำนัน้ๆ ใหค้วำมเหน็ต่ำงๆ ในเชงิกำรตลำดเพื่อพจิำรณำว่ำจะรบัมำผลติหรอืไม่ เมื่อ
ผ่ำนกำรพจิำรณำแลว้จงึจะปรบัปรุงเน้ือหำและรปูแบบใหเ้หมำะสมยิง่ขึน้ต่อไป และจงึจะท ำสญัญำกำรใชล้ขิสทิธิ ์
กบัผูเ้ขยีน ผูแ้ปล หรอืส ำนกัพมิพใ์นต่ำงประเทศ 

ขณะเดยีวกนัพนกังำนศลิป์จะเริม่ออกแบบรปูเล่ม เมื่อตน้ฉบบัไดร้บักำรปรบัปรุงเรยีบรอ้ยแลว้ กถ็งึข ัน้
กำรจดัท ำอำรต์เวริก์ดว้ยคอมพวิเตอร ์อำรต์เวริก์ทีจ่ดัเสรจ็แลว้จะไดร้บักำรตรวจทำนซ ้ำ และแกไ้ขจนเนื้อหำและ
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องคป์ระกอบศลิป์สมบรูณ์ ในกรณีทีเ่ป็นหนงัสอืเล่ม จะมขี ัน้ตอนเพิม่ขึน้ คอื กำรตัง้ชื่อหนงัสอื กำรก ำหนดรำคำ 
รวมถงึกำรตลำดต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหเ้หมำะสมกบักลุ่มเป้ำหมำย 

ส ำหรบัเทคโนโลยทีีใ่ชใ้นกำรท ำตน้ฉบบัหนงัสอื บรษิทัฯ ใชอุ้ปกรณ์หลกั คอื คอมพวิเตอร ์PC และแมค
อนิทอช รวมถงึอุปกรณ์อื่นทีเ่กีย่วขอ้ง โดยอุปกรณ์คอมพวิเตอรเ์หล่ำนี้ มแีนวโน้มว่ำประสทิธภิำพสงูขึน้แต่รำคำ
ถูกลง นอกจำกนี้บุคลำกรทีอ่ยูใ่นกองบรรณำธกิำร ลว้นเป็นผูม้คีวำมเชีย่วชำญเฉพำะดำ้นในกำรผลติตน้ฉบบั 
ส ำหรบักำรเขยีนเรื่องและบทควำม มำจำกทัง้บุคลำกรในกองบรรณำธกิำรและนกัเขยีนทัว่ไป  เมื่อผลติตน้ฉบบั
เรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัฯ จะว่ำจำ้งโรงพมิพ ์โดยบรษิทัฯ เป็นผูส้ ัง่ซือ้กระดำษเอง และก ำหนดใหผู้ข้ำยกระดำษสง่
กระดำษไปยงัโรงพมิพโ์ดยตรง ตำมก ำหนดเวลำทีต่อ้งกำรใช ้เพื่อจดัพมิพต์น้ฉบบัดงักล่ำว เป็นหนงัสอืเพื่อจดั
จ ำหน่ำยต่อไป 

ความสามารถ ความจ าเป็น และค่าใช้จา่ยในการปรบัเครือ่งจกัรให้แข่งขนัได้ เน่ืองจำกบรษิทัฯ ไม่
มโีรงพมิพ ์จงึไมม่กีำรลงทุนในเครื่องจกัรและอุปกรณ์กำรพมิพท์ัง้หลำย ดงันัน้บรษิทัฯ จงึไมม่คีวำมจ ำเป็นตอ้ง
พฒันำเครื่องจกัรและอุปกรณ์ต่ำงๆ เหล่ำนัน้ดว้ยตนเอง และดว้ยสภำพกำรแขง่ขนัของธุรกจิโรงพมิพ ์จงึท ำให้
บรษิทัฯ มคีวำมสำมำรถในกำรต่อรอง และเลอืกสรรโรงพมิพท์ีเ่หมำะสมไดต้ลอดเวลำ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม สำยงำนกำรผลติหลกัของบรษิทัฯ เป็นกองบรรณำธกิำร ดงันัน้กระบวนกำร
ผลติจะเป็นกำรจดัท ำตน้ฉบบัและประสำนงำนอยู่ภำยในส ำนกังำนของบรษิทัฯ จงึไม่สรำ้งมลภำวะทีม่ผีลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้ม และไม่ไดอ้ยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมของหน่วยงำนรฐัใดๆ 

2.4  งานท่ียงัไม่ได้ส่งมอบ 

- ไม่ม ี- 
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3. ปัจจยัความเส่ียง 

คณะกรรมกำรของ บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ตระหนกัดถีงึควำมรบัผดิชอบในกำรดแูลใหม้กีำร
ก ำกบักจิกำรทีด่ ีเพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแกผู่ถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ โดยจดัใหม้กีำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งใน
ธุรกจิทีด่ ำเนินกำรปจัจบุนัอย่ำงเป็นระบบและต่อเน่ือง ท ำใหป้จัจยัควำมเสีย่งในดำ้นต่ำงๆ ไดร้บักำรควบคุมใหอ้ยู่
ในระดบัทีย่อมรบัได ้อำท ิควำมเสีย่งทำงดำ้นกำรด ำเนินงำน ควำมเสีย่งทำงดำ้นธุรกจิ ควำมเสีย่งทำงดำ้นกำรเงนิ 
ควำมเสีย่งทำงดำ้นกำรผลติ เป็นตน้ 

คณะกรรมกำรของบรษิทัฯ จงึไดม้อบหมำยใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็นผูก้ ำกบัดแูลกำรบรหิำรควำม
เสีย่ง  ซึง่ไดม้กีำรจดัตัง้คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งระดบัจดักำร ประกอบดว้ยผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษิทัฯ 
และใหร้ำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อใหม้คีวำมมัน่ใจวำ่ มกีำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งของบรษิทัฯ 
อย่ำงเพยีงพอ อย่ำงไรกต็ำม ยงัมปีจัจยัเสีย่งทีอ่ำจเกดิขึน้ และมผีลกระทบต่อบรษิทัฯ และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ที่
ควรพจิำรณำ ดงันี้ 

3.1  ความเส่ียงทางด้านการด าเนินงาน 

 ความเส่ียงจากข้อขดัข้องของสถานท่ีด าเนินงานท่ีส าคญั 

o ศนูยก์ระจายสินค้าและคลงัสินค้า  สนิคำ้สว่นใหญ่ทีจ่ ำหน่ำยในรำ้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์และ
สนิคำ้ทีบ่รษิทัฯ รบัจดัจ ำหน่ำยไปใหร้ำ้นหนังสอือื่น ถูกสง่จำกคลงัสนิคำ้ของบรษิทัฯ  ดงันัน้
คลงัสนิคำ้จงึเป็นปจัจยัหน่ึงทีม่คีวำมส ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ  ทัง้นี้ ในปี 2555 
ทำงบรษิทัฯ ไดเ้ริม่ก่อสรำ้งศนูยก์ระจำยสนิคำ้และคลงัสนิคำ้แหง่ใหม่ และเปิดใชอ้ย่ำงเป็น
ทำงกำรในปี 2557 เพื่อลดควำมเสีย่งจำกกำรเช่ำคลงัสนิคำ้ 

o อาคารเรียนของโรงเรียนเพลินพฒันา ถอืเป็นปจัจยัส ำคญัในกำรด ำเนินงำนของบรษิทัย่อย 

ทัง้นี้กรณีมคีวำมเสยีหำยทีเ่กดิกบัศนูยก์ระจำยสนิคำ้และคลงัสนิคำ้ของบรษิทัฯ หรอือำคำรเรยีน
ของโรงเรยีนเพลนิพฒันำ ทัง้จำกภยัธรรมชำต ิอุบตัเิหตุ หรอืจำกเหตุอื่นๆ ทีไ่ม่สำมำรถควบคมุได ้ย่อมมี
ผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

แต่อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไดท้ ำประกนัควำมเสยีหำยของทรพัยส์นิและสนิคำ้ของ
บรษิทัฯ ไวอ้ย่ำงครอบคลุม และมกีำรปรบัเปลีย่นวงเงนิประกนัภยัใหส้อดคลอ้งกบัมลูค่ำของทรพัยส์นิอย่ำง
สม ่ำเสมอ รวมถงึก ำหนดใหม้มีำตรกำรกำรรกัษำควำมปลอดภยั เพื่อลดควำมเสีย่งทีค่ำดไม่ถงึเกีย่วกบัภยั
ต่ำงๆ ทีอ่ำจเกดิขึน้กบัคลงัสนิคำ้ และอำคำรเรยีน 

นอกจำกนัน้ บรษิทัฯ พฒันำระบบกำรท ำงำนส ำรอง เพื่อใหส้ำมำรถท ำงำนทดแทนไดใ้นกรณีที่
ระบบของคลงัสนิคำ้เกดิกำรขดัขอ้งใดๆ  รวมทัง้ควำมพรอ้มในกำรเปิดคลงัสนิคำ้ชัว่ครำว เพื่อท ำหน้ำทีร่บั
สนิคำ้จำกส ำนกัพมิพแ์ละผูจ้ดัจ ำหน่ำย สง่ผ่ำนไปยงัสำขำทัว่ประเทศได้ 

 ความเส่ียงทางด้านอคัคีภยั อทุกภยั และภยัทางธรรมชาติอ่ืน  ในธุรกจิดำ้นสือ่และ
สิง่พมิพ ์ทรพัยส์นิและสนิคำ้ของบรษิทัฯ อำจเสยีหำยหรอืช ำรุดไดโ้ดยง่ำย จำกเหตุภยัในดำ้นต่ำงๆ ซึง่อำจ
สง่ผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ  อย่ำงไรกต็ำม แมว้่ำบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จะไดท้ ำ
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ประกนัภยัไวอ้ย่ำงครอบคลุม แต่บรษิทัฯ กย็งัไดต้ระหนกัถงึควำมส ำคญัของเหตุดงักล่ำวอยู่เสมอ จงึไดม้ี
กำรปรบัปรุงมำตรกำรป้องกนัภยัต่ำงๆ ไวอ้ย่ำงต่อเนื่อง 

ควำมเสีย่งดำ้นอคัคภียั  ศนูยก์ระจำยสนิคำ้และคลงัสนิคำ้แห่งใหม่ไดต้ดิตัง้ระบบแจง้เตอืน
สญัญำณเพลงิไหมอ้ตัโนมตั ิ(Fire Alarm) และระบบดบัเพลงิอตัโนมตั ิ(Sprinkler) บนหลงัคำของอำคำร
เกบ็สนิคำ้ และตดิตัง้เพิม่ระหว่ำงชัน้วำงสนิคำ้ เพื่อลดควำมเสีย่งดำ้นอคัคภียั ไม่ใหเ้กดิกำรลุกลำม เป็น
กำรควบคุมเพลงิใหอ้ยู่ในขอบเขตจ ำกดั  นอกจำกน้ีบรษิทัฯ ไดจ้ดัอบรมกำรใชอุ้ปกรณ์ดบัเพลงิใหแ้ก่
พนกังำน พรอ้มจดัท ำคูม่อืแผนป้องกนัและระงบัอคัคภียั โดยไดร้ะบุถงึขัน้ตอนกำรปฏบิตังิำน บทบำท
หน้ำทีข่องบุคคล และทมีงำน เพือ่ใหส้ำมำรถปฏบิตังิำนไดท้นัทว่งท ี

ควำมเสีย่งดำ้นระบบไฟฟ้ำ ศนูยก์ระจำยสนิคำ้แห่งใหม่ มกีำรตรวจสภำพและปรบัปรุงอุปกรณ์
ไฟฟ้ำใหพ้รอ้มใชง้ำนอย่ำงสม ่ำเสมอ และตดิตัง้ระบบป้องกนัฟ้ำผ่ำ เพื่อเป็นกำรป้องกนักำรเกดิอุบตัเิหตุ
จำกไฟฟ้ำลดัวงจร  อกีทัง้ไดจ้ดัเตรยีมระบบไฟส ำรองในกรณีทีเ่กดิเหตุขดัขอ้งดำ้นพลงังำน เพื่อลดควำม
เสีย่งดำ้นกำรหยุดกำรด ำเนินงำน  

ควำมเสีย่งดำ้นอุทกภยั บรษิทัฯ ไดอ้อกแบบศนูยก์ระจำยสนิคำ้แห่งใหม่ ใหม้คีวำมสงูของอำคำร
มำกกว่ำระดบัถนนบำงนำ-ตรำด ถงึ 2.35 เมตร ซึง่หำกเกดิอุทกภยัขึน้จะลดควำมเสีย่งของมลูคำ่ควำม
เสยีหำยลงอย่ำงมำก 

 ความเส่ียงเก่ียวกบัสินค้าสญูหาย  ในฐำนะทีบ่รษิทัฯ ด ำเนินธุรกจิคำ้ปลกีรำ้นหนงัสอืทีม่ี
จ ำนวนสำขำกวำ่สีร่อ้ยสำขำทัว่ประเทศ จงึประสบปญัหำสนิคำ้สญูหำยทัง้จำกกำรถูกขโมยหนงัสอื และ
สำเหตุอื่นๆ  เช่นเดยีวกบัธุรกจิคำ้ปลกีโดยทัว่ไป 

บรษิทัฯ ตระหนกัถงึควำมส ำคญัในกำรป้องกนัและดแูลปญัหำสนิคำ้สญูหำย จงึไดด้ ำเนินกำร
ทยอยตดิตัง้ระบบกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV)  มำตัง้แต่ปลำยไตรมำส 4 ของปี พ.ศ. 2549 เป็นตน้มำ 
และจดัตัง้ แผนกป้องกนัการสญูเสยี (Loss Prevention Department หรอื LPD) ขึน้เพื่อก ำหนดมำตรกำร
ต่ำงๆ และด ำเนินกำรเพื่อลดสนิคำ้สญูหำยเป็นกำรเฉพำะ สง่ผลใหม้ลูค่ำสนิคำ้สญูหำยทีส่ำขำจำกเดมิ
ประมำณ 1.59% ในปี พ.ศ. 2549 ลดลงมำเหลอืเพยีงประมำณ 0.30%, 0.29% และ 0.22% ของยอดขำย
สำขำในปี พ.ศ. 2559, 2560 และ 2561 ตำมล ำดบั นอกจำกนี้บรษิทัฯ ยงัมมีำตรกำรตดิตัง้เสำกนัขโมยใน
สำขำทีม่คีวำมเสีย่งจำกกลุ่มมจิฉำชพีจ ำนวนหนึ่งควบคู่กบักำรใชก้ลอ้ง CCTV รวมถงึกำรก ำหนดใหม้ี
ข ัน้ตอนกำรสุม่ตรวจนบัสนิคำ้ในกลุ่มหนงัสอืขำยดอีย่ำงเป็นประจ ำทุกเดอืน 

 ความเส่ียงจากความผิดพลาด หรือขดัข้องของระบบคอมพิวเตอร ์และระบบข้อมูล
สารสนเทศ   บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไดต้ดิตัง้ระบบคอมพวิเตอรแ์ละระบบสำรสนเทศต่ำงๆ ในระบบงำนของ  
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย โดยครอบคลุม เช่น ระบบกำรขำยหน้ำรำ้น ระบบบรหิำรคลงัสนิคำ้ ระบบจดัซือ้ ระบบ
บญัชกีำรเงนิ เป็นตน้  ซึง่ระบบคอมพวิเตอรแ์ละสำรสนเทศ ถอืเป็นปจัจยัส ำคญัทีช่่วยผลกัดนัใหบ้รษิทัฯ และ
บรษิทัย่อย สำมำรถด ำเนินธุรกจิไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ  ดงันัน้ ควำมผดิพลำดหรอืขดัขอ้งของระบบ
คอมพวิเตอรแ์ละระบบขอ้มลูสำรสนเทศ จงึอำจมผีลกระทบต่อกำรบรหิำรจดักำรได ้

ดงันัน้ เพื่อลดผลกระทบจำกควำมผดิพลำด หรอืขดัขอ้งของระบบคอมพวิเตอรแ์ละระบบขอ้มลู
สำรสนเทศทัง้ทีส่ำขำ คลงัสนิคำ้ ส ำนกังำนใหญ่ และบรษิทัย่อย  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จงึไดจ้ดัใหม้ี
ระบบป้องกนั และส ำรองขอ้มลูตำมมำตรฐำนซึง่เป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป ตลอดจนเตรยีมแผนกำรป้องกนั
ภยัต่ำงๆ และแผนส ำรอง รวมถงึกำรฝึกซอ้มแผนป้องกนัอย่ำงสม ่ำเสมอ 



บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2561 (แบบ 56-1)                                                                   ส่วนที ่1  หน้ำ 24 
 

นอกจำกนัน้ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไดพ้ฒันำระบบทัง้หมดใหม้ศีกัยภำพในกำรท ำงำนทดแทน
ไดท้นัท ี(High Availability) ซึง่เป็นระบบทีม่ขีดีควำมสำมำรถในกำรรองรบัปรมิำณรำยกำรซือ้ขำย 
(Transaction) ทีม่ำกขึน้  ครอบคลุมถงึ ระบบกำรป้องกนัไวรสั และรองรบัปรมิำณกำรเขำ้เยีย่มชมเวบ็ไซต์
มำกขึน้  อยำ่งไรกต็ำม พฒันำกำรทำงเทคโนโลยมีกีำรเปลีย่นแปลงอย่ำงรวดเรว็ สง่ผลใหบ้รษิทัฯ ตอ้ง
พฒันำระบบเครอืขำ่ยทัง้หมดอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อใหม้เีสถยีรภำพ และสำมำรถรองรบักำรขยำยตวัของธุรกจิ
ใหม่ได ้ โดยในปี 2555 บรษิทัฯ ท ำกำรเปลีย่นระบบเครอืขำ่ยเชือ่มโยงจำก MPLS (128/128kbps) 
(Multiprotocol Label Switching) เป็น ระบบ ADSL (1024/512kbps) (Asymmetric Digital Subscriber 
Line) ท ำใหป้ระสทิธภิำพในกำรเชื่อมต่อดขีึน้มำก 

 ความเส่ียงเก่ียวกบัภาวะการขาดแคลนบคุลากรท่ีเช่ียวชาญเฉพาะด้าน  บุคลำกรทีม่ี
ควำมเชีย่วชำญและมคีวำมสำมำรถเฉพำะดำ้น นบัเป็นทรพัยำกรทีส่ ำคญัทีส่ดุต่อบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องของกำรผลติหนงัสอืและวำรสำรเชงิวชิำกำรต่ำงๆ หรอืกำรสรรหำครชู ำนำญกำรพเิศษ ทีม่ี
ศกัยภำพในกำรถ่ำยทอดองคค์วำมรูใ้หก้บันกัเรยีน และกำรสรำ้งสรรคผ์ลงำนอื่น ในธุรกจิทีบ่รษิทัฯ และ
บรษิทัย่อย ด ำเนินงำน ซึง่สว่นใหญ่ลว้นแลว้แต่เป็นธุรกจิบุกเบกิ 

แมว้่ำทีผ่่ำนมำบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จะตอ้งเผชญิกบัภำวะวกิฤตทำงเศรษฐกจิ ผนวกกบัปญัหำ
รำคำน ้ำมนัทีป่รบัรำคำสงูขึน้ และภำวะเงนิเฟ้อทีป่รบัค่ำสงูขึน้อยำ่งต่อเน่ือง สง่ผลใหพ้นกังำนทุกคนตอ้ง
ประสบกบัปญัหำค่ำครองชพีทีเ่พิม่มำกขึน้ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ค่ำอำหำร และค่ำใชจ้่ำยในกำรเดนิทำง 

จำกปญัหำดงักล่ำวขำ้งตน้ ทำงผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไดเ้ลง็เหน็ถงึ
ควำมส ำคญัในกำรรกัษำบคุลำกรขององคก์รใหด้ ำรงอยูคู่่กบัองคก์รตลอดไป จงึไดร้่วมประชุมเพือ่หำ
มำตรกำรในกำรใหค้วำมชว่ยเหลอืพนกังำน เพื่อไม่ใหพ้นกังำนไดร้บัผลกระทบทีรุ่นแรงมำกเกนิไปจำก
อตัรำเงนิเฟ้อทีป่รบัตวัสงูขึน้อยำ่งต่อเน่ือง และใหส้ำมำรถปฏบิตังิำนกบับรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไดอ้ย่ำงมี
ควำมสขุเช่นเดมิ โดยบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จดัใหม้กีำรทบทวนกำรปรบัโครงสรำ้งอตัรำค่ำตอบแทน
ส ำหรบัพนกังำนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย โดยจดัใหม้ ีค่ำครองชพี และค่ำเบีย้เลีย้ง กำรตรวจสขุภำพ
ประจ ำปี กำรประกนัสขุภำพ กำรประกนัอุบตัเิหตุ และวงเงนิคุม้ครองทีเ่กี่ยวขอ้งใหเ้พยีงพอ เพือ่สรำ้ง
เสถยีรภำพ และควำมมัน่คงใหแ้ก่พนกังำน และครอบครวัมำกขึน้ เป็นกำรช่วยแบ่งเบำภำระใหก้บั
พนกังำน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัภำวะค่ำครองชพีทีเ่พิม่สงูขึน้ และสำมำรถแขง่ขนัในตลำดแรงงำนได้ 

นอกจำกนัน้ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ยงัมุ่งมัน่ทีจ่ะสรรหำพนักงำนทีม่ศีกัยภำพมำรองรบักำร
เตบิโตในอนำคต พฒันำควำมรูเ้ชงิวชิำกำรและพฒันำจติใจใหก้บับุคลำกรและทมีงำนอย่ำงต่อเนื่อง และ
สรำ้งโอกำสในกำรเจรญิเตบิโตในหน้ำทีก่ำรงำนของพนกังำนทีต่อ้งกำรเตบิโตไปพรอ้มกบับรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อย รวมทัง้มกีำรพฒันำวฒันธรรมองคก์รขึน้มำ เพื่อพฒันำศกัยภำพของพนกังำนใหด้ขีึน้ ท ำงำนได้
อย่ำงมคีวำมสขุมำกขึน้ มกีำรจดัอบรมพนกังำนภำยในองคก์ร มกีำรเพิม่พนูควำมรูค้วำมสำมำรถที่
เกีย่วขอ้งกบัสำยงำน มกีำรแลกเปลีย่นองคค์วำมรูซ้ึง่กนัและกนั 

 ความเส่ียงเก่ียวกบัการเข้าถึงข้อมลูสารสนเทศเพ่ือท าทุจริตหรือท าลายข้อมลู   
บรษิทัฯ ด ำเนินกำรป้องกนักำรเขำ้ถงึขอ้มลูโดยกำรก ำหนดสทิธิใ์หพ้นกังำนทุกคนสำมำรถเขำ้ถงึขอ้มลูใน
สว่นทีต่นท ำงำนเท่ำนัน้ ไม่สำมำรถเขำ้ถงึขอ้มลูในสว่นทีไ่ม่เกีย่วขอ้งได ้

 ความเส่ียงจากการเช่าท่ีดินเพ่ือใช้ด าเนินงานของบริษทัย่อย  ปจัจุบนับรษิทัย่อย ซึง่
ประกอบกจิกำรโรงเรยีนเพลนิพฒันำ ตัง้อยู่บนถนนพุทธมณฑลสำย 2 ในพืน้ทีก่ว่ำ 20 ไร่ โดยเช่ำทีด่นิ 14 
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ไร่ จำกผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อย รวม 2 สญัญำ มลูค่ำ 10 ลำ้นบำท และมรีะยะเวลำเช่ำ 30 ปี เพือ่ใช้
ประกอบธุรกจิสถำนศกึษำ โดยมขีอ้ตกลงว่ำในระหว่ำงทีส่ญัญำนี้มผีลบงัคบั ผูใ้หเ้ช่ำสญัญำว่ำจะไม่ขำย
ทีด่นิทีเ่ช่ำใหแ้ก่บุคคลใดๆ โดยไม่ไดร้บัควำมยนิยอมจำกบรษิทัย่อย และหำกผูใ้หเ้ช่ำมคีวำมจ ำเป็นอย่ำง
ถงึทีส่ดุอนัมอิำจหำทำงอื่นได ้ผูใ้หเ้ช่ำสญัญำวำ่จะเสนอขำยใหแ้ก่บรษิทัย่อยก่อนในรำคำเช่นเดยีวกบัที่
เสนอขำยแก่บุคคลภำยนอก และหำกบรษิทัย่อยไม่ตอบรบัขอ้เสนอภำยใน 60 วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัค ำเสนอ
กใ็หผู้ใ้หเ้ช่ำตกลงขำยใหแ้ก่บุคคลภำยนอกได ้ อย่ำงไรกต็ำมบรษิทัย่อย อยู่ในระหว่ำงกำรพจิำรณำ เพื่อ
ก ำหนดเงื่อนไขสญัญำทีเ่หมำะสมในกำรท ำสญัญำเช่ำเพิม่เตมิเกีย่วกบัทีด่นิดงักล่ำว เพื่อลดควำมเสีย่งที่
อำจจะเกดิขึน้ 

 ความเส่ียงจากข้อมลูสญูหายของโปรแกรมและไลบราร่ีต่างๆ (Source codes & 
Libraries) ในโปรเจคต่างๆ ของบริษทัย่อย บรษิทั เบสแลบ็ จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อย ด ำเนินธุรกจิ
ใหค้ ำปรกึษำกำรพฒันำ กำรออกแบบ และกำรจ ำหน่ำยซอฟตแ์วร ์และฮำรด์แวรท์ีพ่ฒันำขึน้เอง มกีำรใช้
ระบบบรหิำรจดักำรเวอรช์ัน่ของรหสัโปรแกรม (Version Control System หรอื VCS) ในกำรจดัเกบ็รหสั
โปรแกรม (source code) และเวอรช์ัน่ (version) ต่ำงๆ โดยในทีน่ี้ไดเ้ลอืกใชบ้รกิำร Private Repository 
ของ Github.com ซึง่เป็น VCS ทีไ่ดร้บัควำมนิยมมำกในปจัจุบนั สำมำรถรองรบักำรท ำงำนเป็นทมี และมี
เครื่องมอืส ำหรบัตดิตำมควำมกำ้วหน้ำของปญัหำต่ำงๆ 

3.2  ความเส่ียงทางด้านธรุกิจ 

 ความเส่ียงในเร่ืองผลิตภณัฑล้์าสมยั ช ารดุ หรือถกูส่ืออ่ืนทดแทน และพฤติกรรม
การอ่านหนังสือท่ีเปล่ียนไป  ผู้บริโภคใช้เวลากบัส่ือสงัคมออนไลน์มากขึน้  ในปจัจุบนัธุรกจิ
หนงัสอืมกีำรเตบิโตมำกขึน้เรื่อยๆ มปีรมิำณหนงัสอืออกใหมม่ำกขึน้ สง่ผลใหม้กีำรแย่งชงิพืน้ทีว่ำงขำยทีม่ี
อยู่อย่ำงจ ำกดั จงึท ำใหอ้ตัรำกำรคนืหนงัสอืเพิม่สงูขึน้ และหนงัสอืทีร่บัคนืกลำยเป็นสนิคำ้ทีห่ำช่องทำง
จ ำหน่ำยไดย้ำกขึน้ และสว่นทีช่ ำรุดมสีดัสว่นมำกขึน้ บรษิทัฯ จงึก ำหนดแนวทำงกำรสัง่ซือ้สนิคำ้ทีล่กูคำ้มี
ควำมตอ้งกำร และก ำหนดวงเงนิอนุมตัใินกำรสัง่ซือ้ทีเ่หมำะสม รวมถงึก ำหนดใหม้กีำรผลกัดนักำรจดั
จ ำหน่ำยสนิคำ้ลำ้สมยั และช ำรุด โดยกำรจดัโปรโมชัน่ในรำคำพเิศษ เพื่อใหส้อดรบักบัสภำพกำรณ์ในภำวะ
ปจัจบุนั นอกจำกนัน้เทคโนโลยทีำงดำ้นคอมพวิเตอรไ์ดร้บักำรพฒันำอย่ำงรวดเรว็ จงึท ำใหห้นงัสอืในกลุ่ม
คอมพวิเตอร ์ซึง่บรษิทัฯ เป็นผูน้ ำตลำดดว้ยรำยหนึ่ง มอีำยุกำรขำยสัน้ลงกว่ำเดมิ และเริม่มกีำรใชส้ือ่
อเิลก็ทรอนิกสเ์ขำ้มำแทนทีห่นงัสอืบำงประเภทและกำรใชง้ำนบำงรปูแบบ บรษิทัฯ จงึปรบัทศิทำงโดยเน้น
กำรเลอืกผลติหนงัสอืทีม่อีำยยุำวและขำยด ีเป็นสดัสว่นมำกขึน้ แต่ยงัคงผลติหนงัสอืคอมพวิเตอรแ์ละ
หนงัสอืคู่มอืประกอบกำรเรยีนรูอุ้ปกรณ์หรอืสิง่ประดษิฐร์ุ่นใหม่ๆ  โดยเลอืกผลติเฉพำะสนิคำ้ทีไ่ดร้บัควำม
นิยมสงูสดุในตลำดเท่ำนัน้ นอกจำกน้ีบรษิทัฯ ยงัผลกัดนัใหม้ชี่องทำงกำรระบำยสนิคำ้ทีม่อีตัรำกำร
หมุนเวยีนชำ้ รวมทัง้ไดจ้ดัท ำเวบ็ไซตช์ื่อ www.se-ed.com และ m.se-ed.com ส ำหรบัใชง้ำนบน 
smartphone หรอื tablet เพื่อใหท้นัต่อพฤตกิรรมกำรบรโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไปในปจัจุบนั 

แมส้ือ่อเิลก็ทรอนิกสจ์ะไดร้บักำรพฒันำอย่ำงรวดเรว็ และมกีระแสกำรบุกตลำดของ e-book และ  
e-book Reader แต่บรษิทัฯ คำดว่ำยงัตอ้งใชเ้วลำพอสมควรทีจ่ะเปลีย่นพฤตกิรรมคนไทยสว่นใหญ่ทีย่งัไม่
คุน้เคยกำรอ่ำนหนงัสอืผ่ำนสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์จนเริม่มนี ้ำหนกัทีก่ระทบต่อธุรกจิหนงัสอือย่ำงมนียัส ำคญั ซึง่
เมื่อถงึเวลำดงักล่ำว  บรษิทัฯ กม็ัน่ใจว่ำจะสำมำรถปรบัตวัรบักบักระแสดงักล่ำวไดท้นัทว่งท ีเน่ืองจำกได้
เตรยีมโครงสรำ้งพืน้ฐำนไวร้องรบัแลว้ระดบัหนึ่ง  โดยในปี 2555 บรษิทัฯ ไดเ้ริม่จ ำหน่ำย e-book และได้

http://www.se-ed.com/
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พฒันำระบบคอมพวิเตอรแ์ละสำรสนเทศต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเพิม่ประสทิธภิำพและควำม
เชื่อมัน่ในระบบกำรรกัษำควำมปลอดภยัในขอ้มลูของกำรจ ำหน่ำย 

 ความเส่ียงทางด้านช่องทางการจ าหน่าย   เน่ืองจำกปจัจุบนัมกีำรเปลีย่นแปลงทำง
เทคโนโลยอีย่ำงรวดเรว็ มกีำรแขง่ขนัในธุรกจิคำ้ปลกี มกีำรแขง่ขนัในกำรสรำ้งทำงเลอืกใหก้บัผูบ้รโิภค ท ำ
ใหพ้ฤตกิรรมผูบ้รโิภคมกีำรเปลีย่นแปลงตลอดเวลำ  บรษิทัฯ จงึตอ้งท ำใหแ้น่ใจไดว้่ำ ช่องทำงกำรจ ำหน่ำย
ของบรษิทัฯ ทีม่อียูจ่ะยงัคงเหมำะสมทีจ่ะรองรบัพฤตกิรรม และควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ไดต้ลอดเวลำ และ
มำกเพยีงพอ รวมถงึมกีำรพฒันำช่องทำงกำรจ ำหน่ำยรองรบักำรเปลีย่นแปลงเหล่ำนี้ไดท้นัเวลำ 

ทีผ่่ำนมำ บรษิทัฯ จงึไดก้ระจำยควำมเสีย่งทำงดำ้นช่องทำงกำรจ ำหน่ำยออกไปหลำยทำง โดย
กำรเปิดรำ้นหนงัสอืของตนเองในชื่อ “ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร”์  และเครอืขำ่ย ตำมศนูยก์ำรคำ้ชัน้น ำ ซเูปอรเ์ซน็
เตอร ์ศนูยก์ำรคำ้ทอ้งถิน่ ศนูยค์อมพวิเตอร ์สถำบนักำรศกึษำระดบัมหำวทิยำลยั ทัง้ในกรุงเทพฯ และ
ต่ำงจงัหวดั จนกระทัง่มรีำยไดป้ระมำณ 76% ของรำยไดร้วมของบรษิทัฯ ในปี พ.ศ. 2561 

ในกำรเปิดรำ้นหนงัสอืของตนเองนัน้ นอกจำกบรษิทัฯ มนีโยบำยปรบัปรุงสำขำใหม้คีวำม
เหมำะสมกบักำรใหบ้รกิำรในแต่ละท ำเลเป็นระยะๆ ตำมควำมเหมำะสม เพื่อใหม้ศีกัยภำพในกำรแขง่ขนัได้
ตลอดเวลำแลว้ บรษิทัฯ ยงัไดก้ระจำยควำมเสีย่งโดยกำรทีม่ไิดผ้กูมดั หรอืเปิดท ำกำรเฉพำะศนูยก์ำรคำ้ใด
ศนูยก์ำรคำ้หนึ่ง แต่เปิดกระจำยอยู่หลำยกลุ่มผูป้ระกอบกำร โดยสำขำทีม่พีืน้ทีข่นำดใหญ่สว่นหนึ่งไดท้ ำ
สญัญำเช่ำระยะยำว หรอืเซง้พืน้ที ่เพื่อใหม้เีสถยีรภำพเรื่องพื้นทีข่ำยในระดบัหนึ่ง ดงันัน้ หำกปีใด
ศนูยก์ำรคำ้หรอืซเูปอรเ์ซน็เตอรร์ำยใดประสบปญัหำ หรอือยู่ในภำวะใดๆ ทีไ่ม่สำมำรถเปิดด ำเนินกำรต่อ
ได ้หรอืมนีโยบำยต่อผูเ้ชำ่เปลีย่นแปลงไปจำกเดมิ รำยไดข้องบรษิทัฯ กจ็ะไดร้บัผลกระทบไมม่ำกนกั 

บรษิทัฯ ยงัไดป้ระกนัควำมเสยีหำยของทรพัยส์นิและสนิคำ้ในสำขำเหล่ำนัน้ ไวอ้ยำ่งครอบคลุม 
เพื่อลดควำมเสีย่งทีค่ำดไม่ถงึเกีย่วกบัภยัต่ำงๆ ทีอ่ำจเกดิขึน้ 

นอกจำกนัน้ บรษิทัฯ ยงัพฒันำช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสนิคำ้ผ่ำน www.se-ed.com ซึง่เป็นเวบ็ไซต์
ของบรษิทัฯ ทีพ่ฒันำขึน้มำรองรบักำรซือ้ขำยหนงัสอืในระบบ e-commerce และอกีช่องทำงหนึ่งคอื  
m.se-ed.com ซึง่เป็นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ส ำหรบักำรเขำ้ถงึดว้ยอุปกรณ์สือ่สำรเคลื่อนทีช่นิดต่ำงๆ เช่น 
smartphone หรอื tablet เพื่อใหล้กูคำ้มทีำงเลอืกในกำรซือ้สนิคำ้ไดส้ะดวกขึน้ และหำสนิคำ้ไดแ้ละ
หลำกหลำยมำกขึน้  คำดว่ำช่องทำงดงักลำ่วจะเป็นช่องทำงในกำรสรำ้งรำยไดใ้หก้บับรษิทัฯ ไดอ้ย่ำงมำก
ในอนำคต จำกกำรทีม่จี ำนวนผูใ้ชง้ำนอนิเทอรเ์น็ตเพิม่สงูขึน้อย่ำงรวดเรว็ และรองรบักำรเปลีย่นแปลง
ลกัษณะกำรซือ้ขำยเป็น e-book มำกขึน้ในอนำคตดว้ย 

 ความเส่ียงทางด้านการจ าหน่ายสินค้าท่ีไม่ผ่านการอนุญาต และละเมิดลิขสิทธ์ิ
หนังสือ  เนื่องจำกสนิคำ้บำงอยำ่ง เช่น CD และสิง่พมิพ ์เป็นสนิคำ้ทีม่กีฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งควบคุม 
บำงอย่ำงตอ้งขออนุญำตเพื่อจ ำหน่ำยก่อน และสว่นใหญ่มเีรื่องลขิสทิธิม์ำเกีย่วขอ้ง ท ำใหก้ำรผลติ และกำร
รบัมำจ ำหน่ำย ทัง้กำรขำยปลกี และกำรขำยสง่ ของบรษิทัฯ ในสนิคำ้เหล่ำนัน้ตอ้งระมดัระวงัมำกขึน้ เพื่อ
ไม่ใหผ้ดิกฎหมำย ไมไ่ปละเมดิลขิสทิธิข์องผูอ้ื่น และไม่มขีอ้ขดัแยง้ทีจ่ะน ำไปสูก่ำรถูกฟ้องรอ้ง และกำร
ไดร้บักำรต่อตำ้นใดๆ 

เพื่อลดโอกำสควำมเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้ดงักล่ำว บรษิทัฯ จงึไดร้ะบุในเงื่อนไขสญัญำ ทีผู่้เขยีน 
หรอืเจำ้ของสนิคำ้ จะตอ้งเป็นผูย้นืยนัว่ำผลงำนหรอืสนิคำ้ของตน มไิดล้ะเมดิลขิสทิธิผ์ูห้น่ึงผูใ้ด และหำกมี
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ปญัหำกำรละเมดิลขิสทิธิเ์กดิขึน้ จะยนิยอมรบัผดิชอบค่ำเสยีหำยทัง้หมดทีบ่รษิทัฯ ตอ้งจ่ำยจำกกำรละเมดิ
ดงักล่ำวดว้ย 

บรษิทัฯ มนีโยบำยทีจ่ะไม่สนบัสนุนผลติภณัฑท์ีล่ะเมดิลขิสทิธิโ์ดยเดด็ขำด พรอ้มทัง้ไดจ้ดัอบรม
เพื่อสง่เสรมิใหผู้เ้ขยีน และบคุคลทัว่ไปเขำ้ใจ และรบัทรำบถงึกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งในกำรไม่ละเมดิลขิสทิธิ ์ 
อย่ำงไรกต็ำม ทีผ่่ำนมำปญัหำเหล่ำน้ีเกดิขึน้น้อยครัง้ และผลกระทบมมีลูค่ำทีไ่ม่มนียัส ำคญั 

 ความเส่ียงเก่ียวกบัการแข่งขนัในอตุสาหกรรมการพิมพ ์ เน่ืองจำกบรษิทัฯ ไม่ไดล้งทนุ
สรำ้งโรงพมิพเ์ป็นของตนเอง จงึท ำใหบ้รษิทัฯ ไม่มคีวำมเสีย่งจำกกำรลงทุน และไม่ไดร้บัผลกระทบในเชงิ
ลบจำกกำรแขง่ขนัตดัรำคำกนัในอุตสำหกรรมกำรพมิพ ์ในกำรนี้บรษิทัฯ เลอืกใชโ้รงพมิพห์ลำยแหง่เป็น
ฐำนรองรบักำรผลติ  ซึง่ท ำใหส้ำมำรถควบคุมค่ำใชจ้่ำยไดอ้ย่ำงเหมำะสม จำกสถำนกำรณ์กำรแขง่ขนัเสนอ
รำคำค่ำพมิพอ์ยู่ตลอดเวลำ และยงัสำมำรถก ำหนดระยะเวลำกำรผลติไดอ้ย่ำงแน่นอนอกีดว้ย 

3.3  ความเส่ียงทางด้านการเงิน 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ  บรษิทัฯ มคีวำมเสีย่งดำ้นกำรใหส้นิเชื่อทีเ่กีย่วเน่ืองกบัลกูหนี้
กำรคำ้ อย่ำงไรกต็ำมบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้นีโยบำยกำรก ำหนดวงเงนิกำรใหส้นิเชื่อกบัลกูคำ้อย่ำงเหมำะสม 
รวมถงึมรีะบบกำรตดิตำมทวงถำมหนี้จำกลกูหนี้อย่ำงสม ่ำเสมอ และก ำหนดใหม้กีำรทบทวนวงเงนิกำรให้
สนิเชื่อกบัลกูหนี้ของบรษิทัฯ เป็นประจ ำทุกปี เพื่อปรบัเปลีย่นวงเงนิกำรใหส้นิเชื่อทีเ่หมำะสม และ
สอดคลอ้งกบัสภำพเศรษฐกจิในปจัจบุนั เน่ืองจำกบรษิทัฯ มนีโยบำยกำรใหส้นิเชื่อทีร่ะมดัระวงั มกีำร
กระจำยน ้ำหนกัของลกูหนี้กระจำยตวัออกไป และมกีำรพจิำรณำค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูอย่ำงเหมำะสม จงึ
เชื่อว่ำบรษิทัฯ มคีวำมเสีย่งจำกกำรทีล่กูหนี้จะไม่ช ำระหนี้อยูใ่นระดบัต ่ำ 

 ความเส่ียงด้านการบริหารเงินทุน บรษิทัฯ มกีำรก ำหนดขัน้ตอนและวงเงนิกำรอนุมตัสิ ำหรบั
กำรลงทุนในหลกัทรพัย ์หรอืบรษิทัอื่น และเลอืกลงทุนในกลุ่มหลกัทรพัยท์ีม่คีวำมเสีย่งต ่ำ มรีะยะเวลำใน
กำรลงทุนสัน้ๆ และเน้นกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ โดยกำรก ำหนดวงเงนิในกำรลงทุน ซึง่หำกวงเงนิสงู 
จะตอ้งผ่ำนกำรอนุมตัโิดยคณะกรรมกำรบรษิทัฯ   

 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  จำกกำรทีบ่รษิทัฯ ไดเ้ซน็สญัญำ
เป็นตวัแทน จดัจ ำหน่ำยหนงัสอืเรยีนภำษำองักฤษ (ELT) แต่ผูเ้ดยีวในประเทศไทยใหก้บัส ำนกัพมิพ์
มหำวทิยำลยัออกซฟ์อรด์ (Oxford University Press : OUP) และมสีทิธกิำรขำยในประเทศกมัพชูำ ลำว 
พม่ำ และอนิโดนีเซยี ดว้ย เพื่อช่วยผลกัดนักำรเรยีนรูภ้ำษำ องักฤษในประเทศไทย และประเทศขำ้งเคยีง 
สง่ผลใหบ้รษิทัฯ อำจประสบปญัหำจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่น อนัเน่ืองมำจำกภำระผกูพนัที่
เกดิจำกกำรซือ้หรอืจ ำหน่ำยสนิคำ้ในสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศ ดงันัน้ เพื่อเป็นกำรลดควำมเสีย่งของบรษิทัฯ 
ใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมำะสมและยอมรบัได ้บรษิทัฯ จงึมนีโยบำยในกำรพจิำรณำเลอืกท ำสญัญำป้องกนัควำม
เสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นตำมควำมเหมำะสม 

3.4  ความเส่ียงทางด้านการผลิต 

 ความเส่ียงเก่ียวกบัการขาดแคลนวตัถดิุบและสินค้า  กระดำษเป็นวตัถุดบิทีส่ ำคญัในกำร
ผลติหนงัสอืและกำรเปลีย่นแปลงดำ้นรำคำแปรผนัตำมควำมตอ้งกำรของตลำดและตำมปรมิำณกำรผลติอยู่
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ตลอดเวลำ แต่เน่ืองจำกหนงัสอืทีบ่รษิทัฯ ผลติ มกีลุ่มเป้ำหมำยทีม่กี ำลงัซือ้ และมกีำรศกึษำ จงึท ำให้
บรษิทัฯ สำมำรถใชน้โยบำยปรบัรำคำตำมสภำพตน้ทุนทีแ่ทจ้รงิไดเ้ป็นระยะๆ โดยไม่ไดร้บัผลกระทบมำก
นกั 

ในฐำนะทีบ่รษิทัฯ มบีทบำทเป็นทัง้ส ำนกัพมิพ ์ผูร้บัจดัจ ำหน่ำย และผูค้ำ้ปลกี บริษทัฯ จงึพยำยำม
รกัษำบทบำทควำมเป็นกลำงโดยขำยหนงัสอืจำกทุกส ำนกัพมิพท์ีม่คีวำมตอ้งกำรของตลำด และก ำหนด
นโยบำยกำรด ำเนินธุรกจิบนพืน้ฐำนของจรยิธรรมธุรกจิทีด่ ีปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมเทีย่งธรรม โดยมใิหผู้ม้ ี
สว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มไดร้บัควำมเดอืดรอ้น หรอืไม่เป็นธรรมจำกกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ซึง่จะท ำใหบ้รษิทั 
ไดร้บักำรสนบัสนุนจำกเจำ้ของสนิคำ้สว่นใหญ่ในระยะยำว และไม่พึง่พงิรำยใดรำยหนึ่งมำกเกนิไป 
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4.  ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 

4.1  ทรพัยสิ์นของบริษทัและบริษทัย่อย  

มลูค่ำทำงบญัชสีทุธขิองทีด่นิ อำคำร อุปกรณ์ และสทิธกิำรเช่ำ ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ณ วนัสิน้ปี  
มรีำยละเอยีดดงันี้ 

(หน่วย : ลำ้นบำท) 

ประเภททรพัยสิ์น 
ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชีสทุธิ ภาระค า้ประกนัการกู้เงิน 
31/12/61 31/12/60 31/12/58 31/12/61 31/12/60 31/12/59 

ทีด่นิ เจำ้ของ 908.43 905.48 534.17 711.31 712.17 - 
อำคำร เจำ้ของ 662.10 687.76 527.78 505.40 519.37 - 
ค่ำตกแต่งอำคำร เจำ้ของ 67.90 89.11 101.48 - - - 
เครือ่งใชส้ ำนกังำน เจำ้ของ 131.54 151.60 319.40 - - - 
ยำนพำหนะ เจำ้ของ 3.90 6.63 8.68 - - - 
งำนระหว่ำงก่อสรำ้ง เจำ้ของ 3.04 4.57 0.83 - - - 
สทิธกิำรเช่ำทีด่นิ สทิธกิำรใชพ้ืน้ที ่ 5.81 6.10 5.70 - - - 
สทิธกิำรเช่ำอำคำร สทิธกิำรใชพ้ืน้ที ่ 40.04 50.79 62.08 - - - 

รวม 1,822.76 1,902.04 1,560.12 1,216.71 1,231.54 - 

 
 
สินทรพัยข์องบริษทัฯ และบริษทัย่อย   ทีส่ ำคญัประกอบดว้ย ทีด่นิ อำคำร อุปกรณ์ และสทิธกิำรเช่ำ 

ซึง่มรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1. บรษิทัฯ มสีญัญำเช่ำส ำนกังำน และสญัญำบรกิำร ทีอ่ำคำร อนิเตอรล์งิค ์ทำวเวอร ์ตัง้อยู่เลขที ่1858/87-
90 ถ.เทพรตัน แขวงบำงนำใต ้เขตบำงนำ กรุงเทพฯ จ ำนวน 1 ฉบบั โดยมสีญัญำตัง้แต่ 1 มนีำคม 2562 
ถงึ 28 กุมภำพนัธ ์2565 ซึง่สญัญำมอีำยุ 3 ปี และมสีทิธิต่์ออำยไุดค้รำวละ 3 ปี   

2. บรษิทัฯ มสีญัญำเช่ำคลงัสนิคำ้ (ถนนกิง่แกว้) เพื่อใชเ้ป็นศนูยก์ระจำยสนิคำ้และคลงัสนิคำ้ของบรษิทัฯ 
โดย มรีำยละเอยีดดงันี้ 

 ฉบบัที ่1 สญัญำตัง้แต่ 1 ธนัวำคม 2551 ถงึ 31 สงิหำคม 2564 อำยุสญัญำ ณ สิน้ปี 2561
คงเหลอื 2 ปี 8 เดอืน 

 ฉบบัที ่2 สญัญำตัง้แต่ 11 ตุลำคม 2553 ถงึ 30 มถุินำยน 2564 อำยุสญัญำ ณ สิน้ปี 2561
คงเหลอื 2 ปี 6 เดอืน  

3. บรษิทัฯ มสีญัญำเช่ำพืน้ทีเ่พื่อเป็นทีต่ัง้สำขำรวมทัง้สิน้ 357 สำขำ สญัญำดงักล่ำว จะมอีำยุสญัญำเช่ำ
อยู่ระหว่ำง 1 ปี ถงึ 18 ปี โดยมอีำยุสญัญำคงเหลอืสงูสดุประมำณ 18 ปี สำมำรถต่อสญัญำไดค้รำวละ 
3 ปี โดยทัว่ไป บรษิทัฯ มกีำรท ำสญัญำช ำระค่ำเช่ำพืน้ที ่2 ลกัษณะ คอื คดิค่ำเช่ำจำกอตัรำรอ้ยละของ
มลูค่ำขำยของแต่ละสำขำ ซึง่อตัรำรอ้ยละดงักล่ำวขึน้อยู่กบัขอ้ตกลงในสญัญำทีต่กลงระหว่ำงกนั และ
คดิค่ำเช่ำในอตัรำคงที ่
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4. ปจัจบุนับรษิทัฯ มสีญัญำสทิธกิำรเช่ำในศนูยก์ำรคำ้ เพื่อประกอบธุรกจิรำ้นหนงัสอืซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์
รวม 11 แหง่ อำยุสญัญำคงเหลอืประมำณ 5 เดอืน ถงึ 18 ปี มลูค่ำสทิธกิำรเช่ำอำคำรสทุธ ิณ วนัที ่31 
ธนัวำคม พ.ศ. 2561 เท่ำกบั 40.04 ลำ้นบำท 

5. สทิธกิำรเช่ำทีด่นิทัง้จ ำนวน เป็นค่ำใชป้ระโยชน์จำกหน้ำทีด่นิตำมสญัญำเช่ำทีด่นิของบรษิทัย่อย  โดย
เช่ำจำกผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยรวม 2 สญัญำ มลูค่ำ 10 ลำ้นบำท มรีะยะเวลำเช่ำ 30 ปี พืน้ทีป่ระมำณ 
20 ไร่ (เช่ำจำกผูถ้อืหุน้จ ำนวน 14 ไร)่ เพื่อใชป้ระกอบธุรกจิสถำนศกึษำ ซึง่มอีำยุสญัญำคงเหลอื
ประมำณ 15 ปี มลูค่ำสทิธกิำรเช่ำทีด่นิสทุธ ิณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 เท่ำกบั 5.8 ลำ้นบำท 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนของบริษทัฯ   สนิทรพัยท์ีไ่มม่ตีวัตนทีส่ ำคญัคอื ลขิสทิธิใ์นกำรจดัพมิพห์นงัสอืเพื่อ
จ ำหน่ำย ซึง่บรษิทัฯ จะท ำสญัญำกำรขอใชล้ขิสทิธิก์บัเจำ้ของลขิสทิธิโ์ดยตรง โดยทัว่ไป บรษิทัฯ จะไดร้บัอนุญำต
ใหใ้ชล้ขิสทิธิเ์พื่อจดัพมิพแ์ละจดัจ ำหน่ำยแต่เพยีงผูเ้ดยีว มกี ำหนดเวลำ 3 ปี หรอืจนกว่ำจะขำยหนงัสอืตำมจ ำนวน
ทีไ่ดร้บัอนุญำตใหพ้มิพห์มด และสำมำรถขอพมิพเ์พิม่เตมิได ้ซึง่อำยุสญัญำจะไดร้บักำรต่ออำยุออกไปอกี 3 ปีโดย
อตัโนมตั ิ ปจัจุบนั บรษิทัฯ มสีญัญำกำรใชล้ขิสทิธิท์ ัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ ดงัต่อไปน้ี 

สญัญำลขิสทิธิ ์ขอ้มลู ณ 31 ธนัวำคม 2561 

 จ ำนวนสญัญำลขิสทิธิใ์นประเทศ จ ำนวน  2,186 ฉบบั 

 จ ำนวนสญัญำลขิสทิธิต่์ำงประเทศ จ ำนวน  1,385 ฉบบั 
 
เครือ่งหมายการค้าและเครือ่งหมายบริการ  บรษิทัฯ ไดด้ ำเนินกำรยื่นจดทะเบยีนเครื่องหมำยกำรคำ้

และเครื่องหมำยบรกิำรต่อ กรมทรพัยส์นิทำงปญัญำ กระทรวงพำณิชย ์เพื่อใหไ้ดร้บัสทิธกิำรใหค้วำมคุม้ครอง
เครื่องหมำยตำม พระรำชบญัญตัเิครื่องหมำยกำรคำ้ พ.ศ. 2534  โดยปจัจบุนั บรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนเครื่องหมำย
กำรคำ้และเครื่องหมำยบรกิำร ดงัต่อไปนี้ 

 

ล าดบั ช่ือเครือ่งหมาย ภาพตวัอย่าง ส าหรบัสินค้า/บริการ วนัหมดอายุ* 

1 เครือ่งหมำยกำรคำ้ 
 

-  แผน่ซดี ี 25 ม.ีค. 2564 

-  หนงัสอื 
-  วำรสำร  

25 ม.ีค. 2564 

2 ซเีอด็บุ๊คเน็ต 
 

-  บรกิำรจดักำรขำยหนงัสอื  8 เม.ย. 2564 

3 ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์
 

-  บรกิำรจดักำรขำยหนงัสอื  8 เม.ย. 2564 

-  เสือ้ (ยกเวน้เสือ้ชัน้ในและเสือ้กฬีำ) 13 ม.ีค. 2564 

-  กระเป๋ำใส่ของท ำดว้ยผำ้ 
-  กระเป๋ำใส่ของท ำดว้ยหนงั 

13 ม.ีค. 2564 
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ล าดบั ช่ือเครือ่งหมาย ภาพตวัอย่าง ส าหรบัสินค้า/บริการ วนัหมดอายุ* 

4 ซเีอด็ 
 

-  หนงัสอื 13 ม.ีค. 2564 

-  เสือ้ (ยกเวน้เสือ้ชัน้ในและเสือ้กฬีำ) 13 ม.ีค. 2564 

5 ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์
 

-  จ ำหน่ำยหนงัสอื 13 ม.ีค. 2564 

6 SE-ED BOOK CENTER 
 

-  จ ำหน่ำยหนงัสอื 13 ม.ีค. 2564 

7 SE-ED BOOK CENTER 

 

-  กระเป๋ำใส่ของท ำดว้ยผำ้ 
-  กระเป๋ำใส่ของท ำดว้ยหนงั 

13 ม.ีค. 2564 

-  เสือ้ (ยกเวน้เสือ้ชัน้ในและเสือ้กฬีำ) 13 ม.ีค. 2564 

-  จ ำหน่ำยหนงัสอื 13 ม.ีค. 2564 

8 ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์

 

-  จ ำหน่ำยหนงัสอื 13 ม.ีค. 2564 

9 SE-ED BOOK CENTER 

 

-  เสือ้ (ยกเวน้เสือ้ชัน้ในและเสือ้กฬีำ) 13 ม.ีค. 2564 

-  กระเป๋ำใส่ของท ำดว้ยผำ้ 
-  กระเป๋ำใส่ของท ำดว้ยหนงั 

13 ม.ีค. 2564 

-  จ ำหน่ำยหนงัสอื 13 ม.ีค. 2564 

10 ซเีอด็ 

 

-  หนงัสอื 13 ม.ีค. 2564 

-  เสือ้ (ยกเวน้เสือ้ชัน้ในและเสือ้กฬีำ) 13 ม.ีค. 2564 

11 SE-ED KIDDY CAMP 

 

-  เสือ้ (ยกเวน้เสือ้ชัน้ในและเสือ้กฬีำ) 
-  หมวก 

13 ม.ีค. 2564 

12 SE-ED 

 

-  กระเป๋ำใส่ของอเนกประสงค ์ 13 ม.ีค. 2564 

13 
SE-ED ENJOY 

READING  

-  หนงัสอื 
-  วำรสำร 
-  นิตยสำร 

16 ก.พ. 2564 

14 
SE-ED ENJOY 

READING 

 

-  หนงัสอื 
-  วำรสำร 
-  นิตยสำร 

16 ก.พ. 2564 
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ล าดบั ช่ือเครือ่งหมาย ภาพตวัอย่าง ส าหรบัสินค้า/บริการ วนัหมดอายุ* 

15 SE-ED Kiddy Card 

 

-  กำรด์ 8 ม.ีค. 2568 

16 
ADD FREE 
MAGAZINE 

 

-  นิตยสำร 13 ม.ีค. 2564 

17 
ET EXTREME 
TECHNOLOGY 

MAGAZINE  

-  นิตยสำร 13 ม.ีค. 2564 

18 
THE ABSOLUTE 
SOUND & STAGE 

 

-  นิตยสำร 13 ม.ีค. 2564 

19 FAN MATH BY SE-ED 

 

-  บรกิำรจดักำรเรยีนกำรสอน 22 ม.ีค. 2565 

-  หนงัสอื 
-  ต ำรำเรยีน 

22 ม.ีค. 2565 

-  แผน่ซดี ี
-  แผน่ดวีดี ี

22 ม.ีค. 2565 

-  บรกิำรจดักำรธรุกจิแฟรนไชส ์
-  บรกิำรแฟรนไชส ์
-  บรกิำรบรหิำรและควบคมุธรุกจิแฟรนไชส ์

12 ก.ย. 2566 

-  กำรศกึษำ 
-  สถำบนักำรศกึษำ 
-  บรกิำรทำงกำรศกึษำ  
-  บรกิำรดำ้นกำรเรยีน 

12 ก.ย. 

256

6 

-  วสัดุใชใ้นกำรเรยีนกำรสอน ยกเวน้ 
   เครื่องมอืเครื่องใชแ้ละอปุกรณ์ 
   ทำงวทิยำศำสตร ์

12 ก.ย. 2566 

20 SE-ED,iKids 

 

-  บรกิำรจดักำรเรยีนกำรสอน 22 ม.ีค. 2565 

-  หนงัสอื 
-  ต ำรำเรยีน 

22 ม.ีค. 2565 

-  แผน่ซดี ี
-  แผน่ดวีดี ี

22 ม.ีค. 2565 

-  วสัดุใชใ้นกำรเรยีนกำรสอน ยกเวน้เครือ่งมอื 
   เครื่องใชแ้ละอปุกรณ์ทำงวทิยำศำสตร ์

12 ก.ย. 2566 

-  บรกิำรจดักำรธรุกจิแฟรนไชส ์
-  บรกิำรแฟรนไชส ์
-  บรกิำรบรหิำรและควบคมุธรุกจิแฟรนชส ์

12 ก.ย. 2566 

-  กำรศกึษำ 
-  สถำบนักำรศกึษำ 
-  บรกิำรทำงกำรศกึษำ  

-  บรกิำรดำ้นกำรเรยีน 

12 ก.ย. 2566 
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ล าดบั ช่ือเครือ่งหมาย ภาพตวัอย่าง ส าหรบัสินค้า/บริการ วนัหมดอายุ* 

21 
ACTIVE ENGLISH 

BY SE-ED 

 

-  บรกิำรจดักำรเรยีนกำรสอน 10 พ.ย. 2566 

-  หนงัสอื 
-  ต ำรำเรยีน 

10 พ.ย. 2566 

-  แผน่ซดี ี
-  แผน่ดวีดี ี

22 ม.ีค. 2565 

-  บรกิำรจดักำรธรุกจิแฟรนไชส ์

-  บรกิำรแฟรนไชส ์

-  บริการบริหารและควบคมุธรุกิจแฟรนไชส์ 
12 ก.ย. 2566 

-  กำรศกึษำ 
-  สถำบนักำรศกึษำ 
-  บรกิำรทำงกำรศกึษำ  

-  บรกิำรดำ้นกำรเรยีน 

12 ก.ย. 2566 

-  วสัดุใชใ้นกำรเรยีน 
    กำรสอน ยกเวน้เครื่องมอื 
    เครื่องใชแ้ละอปุกรณ์ทำง 
    วทิยำศำสตร ์

12 ก.ย. 2566 

22 
SE-ED 

LEARNING CENTER 
 

-  บรกิำรจดักำรธรุกจิแฟรนไชส ์

-  บรกิำรแฟรนไชส ์

-  บรกิำรบรหิำรและควบคมุธรุกจิแฟรนไชส ์

12 ก.ย. 2566 

-  กำรศกึษำ 
-  สถำบนักำรศกึษำ 
-  กำรจดักำรเรยีนกำรสอนในหอ้งเรยีน 
-  บรกิำรทำงกำรศกึษำ  
-  บรกิำรดำ้นกำรเรยีน 

12 ก.ย. 2566 

-  หนงัสอื 

-  วสัดุใชใ้นกำรเรยีนกำรสอน ยกเวน้ 
    เครื่องมอื เครื่องใชแ้ละอปุกรณ์ 
    ทำงวทิยำศำสตร ์

12 ก.ย. 2566 

หมายเหตุ   *  การจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้และเครือ่งหมายบรกิารมอีายุ 10 ปี นบัแต่วนัจดทะเบยีนและอาจต่ออายุ
ไดทุ้ก 10 ปี 

 

เครือ่งหมายการค้าและเครือ่งหมายบริการ ท่ีอยู่ระหวา่งการพิจารณาขอจดทะเบียน 

ล าดบั ช่ือเครือ่งหมาย ภาพตวัอย่าง ส าหรบัสินค้า/บริการ หมายเหต ุ

1 SE-ED 
 

- คำ้ส่งและขำยปลกีสนิคำ้
หนงัสอื 

ค ำขอใหม ่วนัทีย่ ืน่ 
20/11/2561 ตรวจสอบค ำ
เหมอืน/คลำ้ย(14/01/2562) 
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2 se-ed 

แรงบนัดำลใจเริม่ตน้
ทีน่ี่  

- คำ้ส่งและและขำยปลกี
สนิคำ้หนงัสอื 

ค ำขอใหม ่วนัทีย่ ืน่ 
20/11/2561 ตรวจสอบค ำ
เหมอืน/คลำ้ย(14/01/2562) 

3 se-ed 

inspiration starts 
here  

- คำ้ส่งและและขำยปลกี
สนิคำ้หนงัสอื 

ค ำขอใหม ่วนัทีย่ ืน่ 
20/11/2561 ตรวจสอบค ำ
เหมอืน/คลำ้ย(14/01/2562) 

 
4.2  นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

บรษิทัฯ มนีโยบำยกำรลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมทีป่ระกอบธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองกบักจิกำรเป็นหลกั 
เพื่อเป็นกำรสนบัสนุนและเกือ้กูลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ทัง้นี้ในกำรบรหิำรงำนของบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม 
บรษิทัฯ ไดม้อบหมำยใหผู้บ้รหิำรหรอืคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ทีม่คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบัธุรกจิดงักล่ำว เขำ้ไป
ท ำหน้ำทีใ่นกำรบรหิำรงำน ในฐำนะตวัแทนของบรษิทัฯ ทัง้นี้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 บรษิทัฯ มเีงนิลงทุนใน
บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมดงันี้ 

ช่ือ 
ความ 
สมัพนัธ ์

ประเภทกิจการ 
ทุนช าระ
แล้ว  

(ล้านบาท) 

สดัส่วน 
การถือ
ครองหุ้น 

(%) 
บรษิทั เพลนิพฒัน์ จ ำกดั บรษิทัย่อย สถำบนักำรศกึษำเอกชน 

(โดยด ำเนินกจิกำร โรงเรยีนเพลนิพฒันำ) 
151.85 48.97 

บรษิทั เบสแลบ็ จ ำกดั บรษิทัย่อย ธุรกจิใหค้ ำปรกึษำ กำรพฒันำ กำรออกแบบ 
และกำรจ ำหน่ำยซอฟทแ์วรแ์ละฮำรด์แวรท์ี่
พฒันำขึน้เอง  

0.25 60.00 

บรษิทั เอม็ แอนด ์อ ีจ ำกดั บรษิทัร่วม ส ำนกัพมิพผ์ูผ้ลติวำรสำรและหนงัสอืส ำหรบั
วศิวกร 

0.40 25.00 

 

4.3  ข้อมลูเก่ียวกบัทรพัยสิ์นท่ีมีการประเมินราคา หรือการตีราคาทรพัยสิ์นใหม่ใน
ระหว่างรอบบญัชี 

- ไม่ม ี- 
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5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 

 ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไม่มคีดหีรอืขอ้พพิำททำงกฎหมำยทีอ่ำจสง่ผล
กระทบดำ้นลบต่อสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ทีม่จี ำนวนสงูกว่ำรอ้ยละ 5 ของสดัสว่นของผูถ้อืหุน้ และมี
ผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยอย่ำงมนียัส ำคญั รวมถงึคดหีรอืขอ้พพิำททีม่ไิดเ้กดิจำก
กำรประกอบธุรกจิโดยปกตขิองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
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6. ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูส ำคญัอ่ืน 

6.1  ข้อมลูทัว่ไป 

ช่ือ สถำนท่ีตัง้ส ำนักงำนใหญ่ คลงัสินค้ำ และ SE-ED Learning Center 

ช่ือบริษทัท่ีออกหลกัทรพัย ์ : บริษทั ซีเอด็ยูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
ชื่อย่อ : SE-ED 
ทีต่ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : เลขที ่1858/87-90 อำคำร อนิเตอรล์งิค ์ทำวเวอร ์ชัน้ 19 ถนนเทพรตัน  

แขวงบำงนำใต ้เขตบำงนำ กรงุเทพฯ 10260 
ทีต่ัง้ศนูยก์ระจำยสนิคำ้ 
และคลงัสนิคำ้ 

: เลขที ่118 หมู่ที ่1 ต ำบลศรีษะจรเขใ้หญ่ อ ำเภอบำงเสำธง                
จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10540 

ทีต่ัง้ SE-ED Learning Center : ศนูยก์ำรคำ้พำรำไดซพ์ำรค์ ชัน้ 4 เลขที ่61 ถนนศรนีครนิทร ์แขวงหนองบอน 
เขตประเวศ กรงุเทพฯ 10250 

เวบ็ไซต ์ : www.se-ed.com 
โทรศพัท ์ : 0-2826-8000 
โทรสำร : 0-2826-8999 
อเีมลล ์ : เลขำนุกำรบรษิทั : cs@se-ed.com 
 : กรรมกำรอสิระ : id@se-ed.com 
 : นกัลงทุนสมัพนัธ ์ : ir@se-ed.com 
ประเภทธุรกจิ : ประกอบธุรกจิหลกั คอื 

 ผลติหนงัสอืและวำรสำรเชงิวชิำกำร 
 รบัจดัจ ำหน่ำยหนงัสอื 
 ธุรกจิรำ้นหนงัสอืซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์(SE-ED Book Center หรอื SBC) 

และรำ้นเครอืขำ่ย (รา้นเครอืขา่ยซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ศนูยห์นงัสอืหนงัสอื
มหาวทิยาลยัหลายแห่งทีบ่รษิทัฯ เป็นผูบ้รหิารเอง และจุดขายยอ่ย) 
ทัง้ในกรุงเทพฯ และต่ำงจงัหวดั 

 ด ำเนินกจิกำร โรงเรยีนเพลนิพฒันำ ซึง่เป็นโรงเรยีนระดบัเตรยีมอนุบำล 
จนถงึมธัยมศกึษำตอนปลำย 

 ด ำเนินธุรกจิใหค้ ำปรกึษำ กำรพฒันำ กำรออกแบบ และกำรจ ำหน่ำย
ซอฟทแ์วรแ์ละฮำรด์แวรท์ีพ่ฒันำขึน้เอง 

เลขทะเบยีนบรษิทั : 0107536000285 
ทุนจดทะเบยีน : 391,944,529 บำท (หุน้สำมญั 391,944,529 หุน้) มลูค่ำหุน้ละ 1 บำท 
ทุนช ำระแลว้ : 391,944,418 บำท (หุน้สำมญั 391,944,418 หุน้) มลูค่ำหุน้ละ 1 บำท 
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ช่ือ สถำนท่ีตัง้ของนิติบคุคลท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

ช่ือ สถำนท่ีตัง้ของบริษทัยอ่ย 

ช่ือ : บริษทั เพลินพฒัน์ จ ำกดั 
ทีต่ัง้ : เลขที ่33/39 - 40 หมู่ที ่17 ถนนสวนผกั แขวงศำลำธรรมสพน์ 

เขตทววีฒันำ กรงุเทพฯ 10170 
โทรศพัท ์ : 0-2885-2670-5 
โทรสำร : 0-2885-2670-5 ต่อ 502 
อเีมล : webmaster@plearnpattana.com 
เวบ็ไซต ์ : www.plearnpattana.com 
ประเภทธุรกจิ : สถำบนักำรศกึษำเอกชน โดยด ำเนินกจิกำร โรงเรยีนเพลนิพฒันำ ซึง่เป็น

โรงเรยีนระดบัเตรยีมอนุบำล จนถงึมธัยมปลำย 
เลขทะเบยีนบรษิทั : 0105545100716 
ทุนจดทะเบยีน : 151,850,048 บำท (หุน้สำมญั 16,947,550 หุน้) มลูค่ำหุน้ละ 8.96 บำท 
ทุนช ำระแลว้ : 51,850,048  บำท (หุน้สำมญั 16,947,550 หุน้) มลูค่ำหุน้ละ 8.96  บำท 
สดัสว่นเงนิลงทุน 

 

: อตัรำรอ้ยละ 48.97 

ช่ือ : บริษทั เบสแลบ็ จ ำกดั 
ทีต่ัง้ : เลขที ่1858/87-90 อำคำร อนิเตอรล์งิค ์ทำวเวอร ์ชัน้ 19 ถนนเทพรตัน  

แขวงบำงนำใต ้เขตบำงนำ กรุงเทพฯ 10260 
โทรศพัท ์ : 0-2826-8000 
โทรสำร : 0-2826-8999 
ประเภทธุรกจิ : กจิกรรมกำรใหค้ ำปรกึษำทำงดำ้นซอฟตแ์วร ์
ทะเบยีนบรษิทั : 0105556066298 
ทุนจดทะเบยีน : 1,000,000 บำท (หุน้สำมญั 100,000 หุน้) มลูค่ำหุน้ละ 10 บำท 
ทุนช ำระแลว้ : 250,000 บำท (หุน้สำมญั 100,000 หุน้) มลูค่ำหุน้ละ 2.50 บำท 
สดัสว่นเงนิลงทุน : อตัรำรอ้ยละ 60 

 

ช่ือ สถำนท่ีตัง้ของบริษทัรว่ม 

ช่ือ : บริษทั เอม็ แอนด ์อี จ ำกดั 
ทีต่ัง้ : เลขที ่77/111 อำคำรสนิสำธรทำวเวอร ์ชัน้ 26 ถนนกรุงธนบุร ี

แขวงคลองตน้ไทร เขตคลองสำน กรุงเทพฯ 10600 
โทรศพัท ์ : 0-2862-1396 
โทรสำร : 0-2862-1395 
เวบ็ไซต ์ : www.me.co.th 
ประเภทธุรกจิ : ส ำนกัพมิพผ์ูผ้ลติวำรสำรและหนงัสอืส ำหรบัวศิวกร   
ทะเบยีนบรษิทั : 0105527008994 



บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2561 (แบบ 56-1)                                                                 ส่วนที ่1  หน้ำ 38 
 

ทุนจดทะเบยีน : 400,000 บำท (หุน้สำมญั 4,000 หุน้) มลูค่ำหุน้ละ 100 บำท 
ทุนช ำระแลว้ : 400,000 บำท (หุน้สำมญั 4,000 หุน้) มลูค่ำหุน้ละ 100 บำท 
สดัสว่นเงนิลงทุน 

 

: อตัรำรอ้ยละ 25 

ช่ือ สถำนท่ีตัง้ของบคุคลอ้ำงอิงอ่ืนๆ 

นำยทะเบียนหุ้น : บริษทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
ทีต่ัง้ : 93 อำคำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ชัน้ 1 ถนนรชัดำภเิษก แขวง

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

 

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

ผูส้อบบญัชี : นำงสำวรสพร  เดชอำคม              ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่5659  และ/หรอื 
นำงสำวสมุนำ  พนัธพ์งษ์สำนนท ์    ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่5872  และ/หรอื 
นำงสำวพมิพใ์จ  มำนติขจรกจิ        ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่4521  และ/หรอื 
นำยชยพล  ศุภเศรษฐนนท ์           ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่3972  และ/หรอื 
ผูส้อบบญัชอีื่นในส ำนกังำนเดยีวกนั 

ทีต่ัง้ : บรษิทั ส ำนกังำน อวีำย จ ำกดั 
 : 193/136 - 137 อำคำรเลครชัดำ ชัน้ 33 ถนนรชัดำภเิษก คลองเตย 

กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์ : 0-2264-0777 
โทรสำร : 0-2264-0789 
อเีมล : Ernstyoung.thailand@th.ey.com 
เวบ็ไซต ์ : www.ey.com 

 
ท่ีปรกึษำกฎหมำย : ส ำนักงำน ชวน แอนด ์แอสโซซิเอทส ์ทนำยควำม 
ทีต่ัง้ : 1153/44 ซอยลำดพรำ้ว 101 ถนนลำดพรำ้ว แขวงคลองจัน่ เขตบำงกะปิ 

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

: 0-2731-5759 

ผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู้ : -ไม่มหีุน้กู-้ 

6.2  ข้อมลูส ำคญัอ่ืน  

-ไม่ม-ี 
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ส่วนท่ี 2 
การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

7. ข้อมลูหลกัทรพัยแ์ละผูถื้อหุ้น 

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว  

 หลกัทรพัยข์องบริษทัฯ 

 ชื่อหลกัทรพัย ์  :  SE-ED : บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
 ตลำด   :  SET 
 กลุ่มอุตสำหกรรม  :  บรกิำร 
 หมวดธุรกจิ  :  สือ่และสิง่พมิพ ์
 วนัทีเ่ขำ้ซือ้ขำยวนัแรก :  22 ส.ค. 2534 
 ทุนจดทะเบยีน  :  391,944,529 บำท หุน้สำมญั มลูค่ำหุน้ละ 1 บำท 
 ทุนช ำระแลว้  :  391,944,418 บำท หุน้สำมญั มลูค่ำหุน้ละ 1 บำท 
 
 
   หน่วย : บาท 
 2561 2560 2559 
ทุนจดทะเบยีน : 391,944,529 391,944,529 391,944,529 
มลูค่ำทีต่รำไว ้: 1 1 1 
ทุนเรยีกช ำระแลว้ :    

ทุนเรยีกช ำระแลว้ ณ วนัตน้งวด 391,944,418 391,944,418 391,944,418 
ทุนเรยีกช ำระแลว้ ณ วนัสิน้งวด 391,944,418 391,944,418 391,944,418 

สว่นเกนิมลูค่ำหุน้ :    
สว่นเกนิมลูค่ำหุน้ ณ วนัตน้งวด 149,420,557 149,420,557 149,420,557 
สว่นเกนิมลูค่ำหุน้ ณ วนัสิน้งวด 149,420,557 149,420,557 149,420,557 
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 หลกัทรพัยข์องบริษทัย่อย                     
หน่วย : ลำ้นบำท 

รายละเอียด 

2561 2560 2559 
บริษทั 

เพลินพฒัน์ 
จ ากดั 

บริษทั 
เบสแลบ็ 
จ ากดั 

บริษทั 
เพลินพฒัน์ 

จ ากดั 

บริษทั 
เบสแลบ็ 
จ ากดั 

บริษทั 
เพลินพฒัน์ 

จ ากดั 

บริษทั 
เบสแลบ็ 
จ ากดั 

ทุนจดทะเบยีน 151.85 1.00 151.85 1.00 169.48 1.00 
มลูค่ำทีต่รำไว ้(บำท/หุน้) 8.96 10 8.96 10 10 10 
ทุนเรยีกช ำระแลว้ 151.85 0.25 151.85 0.25 169.48 0.25 
สดัส่วนเงนิลงทุน (%) 48.97 60 48.97 60 48.97 60 

 

ผู้ถือหุ้น 

รายช่ือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

(ก) รำยชื่อกลุ่มผูถ้อืหุน้ทีถ่อืหุน้สงูสดุ 10 รำยแรก โดยรวมจ ำนวนหุน้ทีถ่อืโดยนบัรวมผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตำม
มำตรำ 258 แห่งพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และผูถ้อืหุน้ทีอ่ยูภ่ำยใต้
มำตรำดงักล่ำว และผูถ้อืหุน้ทีอ่ยู่ภำยใตผู้ม้อี ำนำจควบคมุ (ถำ้ม)ี ขอ้มลู ณ วนัที ่11 มนีำคม พ.ศ. 2562 
(วนัปิดสมุดทะเบยีนครัง้ล่ำสดุของบรษิทัฯ) มดีงันี้ 

 
ล าดบัท่ี ช่ือผูถ้ือหุ้น จ านวนหุ้น % ของทุนท่ีช าระแลว้ 

1 กลุ่มครอบครวัจฬุางกรู 193,396,412 49.34 
นำยทวฉีตัร จฬุำงกรู        97,950,000  24.99 
นำยวุฒภิูม ิจุฬำงกรู        51,550,512  13.15 
นำยณฐัพล จุฬำงกรู        40,656,400  10.37 
นำงหทยัรตัน์ จฬุำงกรู         3,200,000  0.82 
นำยสรรเสรญิ จุฬำงกรู             39,500  0.01 

2 กลุ่มครอบครวัภู่วรวรรณ 25,964,456 6.43 
นำงสำวณวรรณ ภู่วรวรรณ            8,230,973  2.10 
นำงสำวณญัจนำ ภู่วรวรรณ            7,343,919  1.87 
นำยณชั ภู่วรวรรณ            6,715,340  1.71 
รศ. ยนื ภู่วรวรรณ            1,843,538  0.47 
นำงวรรณำ ภู่วรวรรณ            1,080,686  0.28 

3 กลุ่มครอบครวัโชติสรยุทธ ์          24,284,421        6.21 
นำยทนง โชตสิรยทุธ ์       9,818,122  2.50 
นำยธชัชยั โชตสิรยุทธ ์       9,361,407  2.39 
นำยธนโชต ิโชตสิรยุทธ ์       2,710,967  0.69 
นำงมณฑล ีโชตสิรยทุธ ์       2,324,125  0.59 
นำงสำวโชตกิำ โชตสิรยทุธ ์         110,600  0.03 
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ล าดบัท่ี ช่ือผูถ้ือหุ้น จ านวนหุ้น % ของทุนท่ีช าระแลว้ 
4 นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน 18,759,566 4.79 
5 DBS BANK LTD 18,377,800 4.69 
6 นายพงษ์ศกัด์ิ ศิวะภทัรก าพล 13,129,518 3.35 
7 กลุ่มครอบครวัสิฏฐกลุ          10,279,857  2.62 

นำงวรรณวมิล สฏิฐกุล            5,141,188  1.31 
นำยไพรชั สฏิฐกุล            2,910,310  0.74 
นำยวทิวสั สฏิฐกุล            1,390,879  0.35 
นำงสำวพชัรวรรณ สฏิฐกุล              837,480  0.21 

8 นายรชัพล ปิติสุขดานนท ์            6,843,524  1.75 
9 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 5,000,000 1.28 

10 นายนิติ โอสถานุเคราะห ์       4,421,219  1.13 
รวม         319,747,573  81.58 

หมำยเหตุ :  -  ทุนทีเ่รยีกช ำระแลว้ ณ วนัที ่11 มนีำคม พ.ศ. 2562 (วนัปิดสมุดทะเบยีนครัง้ล่ำสดุของบรษิทัฯ)  
เท่ำกบั 391,944,418 บำท 

- ผูล้งทุนสำมำรถดขูอ้มลูผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นปจัจุบนัไดจ้ำกเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ก่อนกำรประชมุผูถ้อืหุน้
ประจ ำปี 

 
การกระจายการถือหุ้น 

กำรกระจำยกำรถอืหุน้ ณ วนัที ่11 มนีำคม พ.ศ. 2562 (วนัปิดสมุดทะเบยีนครัง้ล่ำสดุของบรษิทัฯ) 

รายการ 

การถือครองหลกัทรพัย ์
รวม 

บคุคลธรรมดา นิติบคุคล 

จ านวนราย จ านวนหุ้น % จ านวนราย จ านวนหุ้น % จ านวนราย จ านวนหุ้น % 
ผูถ้อืหลกัทรพัย์
สญัชำตไิทย 

3,254 365,032,474 93.14 8 3,261,158 0.83 3,262 368,293,632 93.97 

ผูถ้อืหลกัทรพัย์
สญัชำตต่ิำงดำ้ว 

5 63,015 0.01 3 23,587,771 6.02 8 23,650,786 6.03 

รวม 3,259 365,095,489 93.15 11 26,848,929 6.85 3,270 391,944,418 100.00 

 
ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนดงักล่ำว มผีูถ้อืหลกัทรพัยส์ญัชำตไิทย จ ำนวน 3,262 รำย รวมจ ำนวน 

368,293,632 หุน้ (93.97%) ซึง่แบ่งเป็นนิตบิคุคลจ ำนวน 8 รำย และบุคคลธรรมดำ จ ำนวน 3,254 รำย และมี
ผูถ้อืหลกัทรพัยต่์ำงดำ้วจ ำนวน 8 รำย รวมจ ำนวน 23,650,786หุน้ (6.03%) แบ่งเป็นนิตบิคุคลจ ำนวน 3 รำย 
และบุคคลธรรมดำจ ำนวน 5 รำย 
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(ข) ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่โดยพฤตกิำรณ์ทีม่อีทิธพิลต่อกำรก ำหนดนโยบำยกำรจดักำร หรอืกำรด ำเนินงำน
ของบรษิทัฯ อย่ำงมนียัส ำคญั  
คอื นำยวุฒภิูม ิจุฬำงกรู กรรมกำร กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน ทีป่ระชมุ
คณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่4/2561 เมื่อวนัที ่9 พฤศจกิำยน 2561 มมีตแิต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมกำรผูม้ี
อ ำนำจลงนำม ร่วมกบักรรมกำรอกี 2 ท่ำน และใหก้รรมกำรสองในสำมคนน้ีลงลำยมอืชื่อร่วมกนั 
ทัง้นี้มผีลตัง้แต่วนัที ่3 ธนัวำคม 2561 เป็นตน้ไป (วนัทีจ่ดแจง้ต่อนำยทะเบยีน กรมพฒันำธุรกจิ
กำรคำ้ กระทรวงพำณิชย)์ 

 

7.2  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 

บรษิทัฯ มนีโยบำยจ่ำยเงนิปนัผลไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 50 ของก ำไรสทุธหิลงัหกัภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคลของงบ
กำรเงนิเฉพำะกจิกำร อย่ำงไรกต็ำม กำรพจิำรณำจ ำนวนเงนิปนัผลดงักล่ำวอำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดโ้ดยจะขึน้อยู่
กบัผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะกำรเงนิ สภำพคล่อง ควำมจ ำเป็นในกำรใชเ้งนิทุนหมุนเวยีนในกำรด ำเนินงำน แผนกำร
ลงทุนและกำรขยำยธุรกจิในอนำคต ควำมเหมำะสมและปจัจยัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินงำนและกำรบรหิำรงำน
ของบรษิทัฯ โดยกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวจะตอ้งก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้ ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
เหน็สมควร เมื่อคณะกรรมกำรบรษิทัมมีตเิหน็ชอบใหจ้่ำยเงนิปนัผลประจ ำปีแลว้จะตอ้งน ำเสนอขออนุมตัต่ิอที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ เวน้แต่เป็นกำรจำ่ยเงนิปนัผลระหว่ำงกำล ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัมอี ำนำจอนุมตัใิหจ้่ำยเงนิปนัผลได้
แลว้ใหร้ำยงำนใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทรำบในกำรประชมุครำวต่อไป 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อย (บริษทั เพลินพฒัน์ จ ากดั) 

ในกำรพจิำรณำจ่ำยเงนิปนัผลจะกระท ำได ้เมื่อบรษิทัฯ ไดจ้ดัสรรก ำไรสทุธปิระจ ำปีสว่นหน่ึงไวเ้ป็นทุน
ส ำรองไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 5 ของก ำไรสทุธปิระจ ำปี หกัดว้ยยอดเงนิขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้ม)ี จนกว่ำทุนส ำรองนี้
จะมจี ำนวนไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน  และมใิหแ้บ่งเงนิปนัผลจำกเงนิประเภทอืน่นอกจำกเงนิ
ก ำไร และกรณีทีบ่รษิทัมผีลขำดทุนสะสมอยู่ หำ้มมใิหแ้บ่งเงนิปนัผล โดยเงนิปนัผลจะแบ่งตำมจ ำนวนหุน้ หุน้ละ
เท่ำๆ กนั อย่ำงไรกต็ำมคณะกรรมกำรอำจจ่ำยเงนิปนัผลระหว่ำงกำลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดเ้ป็นครัง้ครำว เมื่อเหน็ว่ำ
บรษิทัมผีลก ำไรสมควรพอทีจ่ะท ำเช่นนัน้ และรำยงำนใหท้ีป่ระชุมทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป โดยกำรจ่ำยเงนิ
ปนัผลใหก้ระท ำภำยใน 1 เดอืน นบัแต่วนัทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ หรอืคณะกรรมกำรลงมตแิลว้แต่กรณี 

นอกจำกนี้ ตำมพระรำชบญัญตัโิรงเรยีนเอกชน พ.ศ. 2550 มำตรำ 45 ไดร้ะบุว่ำ ผลก ำไรทีไ่ดจ้ำกกำร
ด ำเนินกจิกำรของโรงเรยีนในระบบในแต่ละปี ใหค้ณะกรรมกำรจดัสรร ดงัต่อไปนี้ 

1) ใหโ้รงเรยีนในระบบทีไ่ดร้บักำรอุดหนุนจำกรฐัจดัสรรเงนิจำกผลก ำไรเขำ้กองทุนสง่เสรมิโรงเรยีนใน
ระบบตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด ซึง่ตอ้งไม่เกนิรอ้ยละสำม 

2) จดัสรรเขำ้กองทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำรอ้ยละสบิ 

3) จดัสรรใหแ้ก่ผูร้บัใบอนุญำตไม่เกนิรอ้ยละสีส่บิ 

4) ในกรณีทีม่กีองทุนอื่น ใหจ้ดัสรรก ำไรสว่นทีเ่หลอืเขำ้กองทุนอื่นนัน้ ในกรณีทีไ่มม่ีกองทุนอื่นใหจ้ดัสรร
ก ำไรสว่นทีเ่หลอืเขำ้กองทุนส ำรอง 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อย (บริษทั เบสแลบ็ จ ากดั) 

ในกำรจ่ำยเงนิปนัผลทุกครำว บรษิทัตอ้งจดัสรรเงนิไวเ้ป็นทุนส ำรองอย่ำงน้อยหน่ึงในยีส่บิของเงนิก ำไร
สทุธซิึง่บรษิทัท ำมำหำไดจ้ำกกจิกำรของบรษิทั จนกว่ำทุนส ำรองนัน้จะมจี ำนวนถงึหนึ่งในสบิของจ ำนวนทุนของ
บรษิทัหรอืมำกกว่ำนัน้ 

 
การจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ในช่วงระยะเวลา 3 ปี มีดงัน้ี 

รายละเอียดการจา่ยปันผล ปี 2561(*) ปี 2560 
 

ปี 2559 
(18 พ.ค. 60) 

1. ก ำไรสทุธ ิ(ขำดทุน) 13,886,024 (28,681,834) 5,038,006 
2. จ ำนวนหุน้ 391,944,418 391,944,418 391,944,418 
3. เงนิปนัผลจ่ำยอตัรำต่อหุน้ งดจ่ำย งดจ่ำย 0.01 
4. รวมจ ำนวนปนัผลจ่ำยทัง้สิน้ - - 3,919,444 
5. อตัรำสว่นกำรจ่ำยปนัผล - - 77.80 

หมำยเหตุ : * ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2562 ไดม้มีตอินุมตัแิละเหน็สมควรน ำเสนอทีป่ระชมุ
ใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี เพื่อพจิำรณำอนุมตัิ งดจ่ำยปนัผลส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี 
2561 โดยยงัรอกำรพจิำรณำอนุมตัจิำกทีป่ระชุมใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี พ.ศ. 2562 ในวนัที ่
25 เมษำยน พ.ศ. 2562  
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8. โครงสร้างการจดัการ 

8.1  คณะกรรมการบริษทั 

โครงสรำ้งกรรมกำรบรษิทัฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมกำรจ ำนวน 3 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมกำรบรษิทัฯ  
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน ซึง่มอี ำนำจหน้ำทีด่งันี้ 

(ก)  คณะกรรมการบริษทัฯ  มหีน้ำทีว่ำงนโยบำย กลยทุธ ์และวสิยัทศัน์ต่ำงๆ รวมทัง้ใหค้ ำปรกึษำใน
กำรด ำเนินกจิกำรของบรษิทัฯ ณ ปจัจุบนั คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมกำรทัง้หมด 9 ท่ำน โดยมี
รำยละเอยีดดงันี้ 

 

กรรมการท่ีลาออกระหวา่งปี 2561 มีดงัน้ี 

 
 

ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง ประเภทกรรมการ แต่งตัง้ครัง้แรก แต่งตัง้ล่าสดุ 

1 นำยเกษมสนัต์ วรีะกุล ประธำนคณะกรรมกำร กรรมกำรอสิระ 9 พ.ย. 2561 - 

2 นำยวุฒภิมู ิจุฬำงกรู กรรมกำร 
กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน 

กรรมกำรทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิำร
กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม 

26 ก.พ. 2558 20 เม.ย. 2560 

3 นำยวบิลูยศ์กัดิ ์อุดมวนิช กรรมกำร 
รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 
เลขำนุกำรบรษิทัฯ 

กรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำร 
กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม 

1 ธ.ค. 2519 19 เม.ย. 2561 
 

4 รศ.ยนื ภู่วรวรรณ กรรมกำร กรรมกำรทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิำร 
กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม 

10 ต.ค. 2517 19 เม.ย. 2561 

5 นำยประวทิย ์ตนัตวิศนิชยั กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

กรรมกำรอสิระ 
 

22 เม.ย. 2542 19 เม.ย. 2561 

6 นำยวรพจน์ ฉตัรชยักุลศริิ กรรมกำร 
กรรมกำรตรวจสอบ 

กรรมกำรอสิระ 
 

26 ก.พ. 2558 20 เม.ย. 2560 

7 นำยคเชนทร ์เบญจกุล กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
ผลตอบแทน 
กรรมกำรตรวจสอบ 

กรรมกำรอสิระ 
 

28 ม.ิย. 2548 20 เม.ย. 2560 

8 นำยทนง โชตสิรยุทธ ์ กรรมกำร กรรมกำรทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิำร  10 ต.ค. 2517 19 เม.ย. 2561 

9 นำยไพรชั สฏิฐกุล กรรมกำร กรรมกำรทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิำร 10 ต.ค. 2517 21 เม.ย. 2559 

ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง ประเภทกรรมการ วนัท่ีมีผลบงัคบั 

1 นำยสมบรูณ์ ชนิสวนำนนท ์ ประธำนคณะกรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน 

กรรมกำรอสิระ 
 

1 ม.ีค. 2561 

2 นำยวรสทิธิ ์โภคำชยัพฒัน์ กรรมกำร 
กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน 

กรรมกำรอสิระ 
 

1 ม.ีค. 2561 
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กำรถอืครองหลกัทรพัยข์องคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ในปี พ.ศ. 2561 และ 2560 แสดงจ ำนวนหุน้โดยรวม
จ ำนวนหุน้ของคู่สมรส บตุรทีไ่มบ่รรลุนิตภิำวะ และผูถ้อืหุน้ทีอ่ยูภ่ำยใตม้ำตรำ 258 แห่งพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ดงันี้ 

ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ 
31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560 เพ่ิม (ลด) 

ระหว่างปี จ านวนหุ้น สดัส่วน จ านวนหุ้น สดัส่วน 

1 นำยเกษมสนัต ์วรีะกุล - ไม่ม ี- 0.00% - ไม่ม ี- 0.00% - 

2 นำยวุฒภิูม ิจุฬำงกรู 51,550,512 13.15% 51,550,512 13.15% - 

3 
นำยวบิลูยศ์กัดิ ์อุดมวนิช - ไม่ม ี- 0.00% - ไม่ม ี- 0.00% - 

คู่สมรส 123 0.00% 14,123 0.00% (14,000) 

4 
รศ.ยนื ภู่วรวรรณ 1,843,538 0.47% 1,843,538 0.47% - 

คู่สมรส 1,080,686 0.28% 1,080,686 0.28% - 

5 นำยประวทิย ์ตนัตวิศนิชยั - ไม่ม ี- 0.00% - ไม่ม ี- 0.00% - 

6 นำยวรพจน์ ฉตัรชยักุลศริ ิ - ไม่ม ี- 0.00% - ไม่ม ี- 0.00% - 

7 
นำยคเชนทร ์เบญจกุล 464,640 0.12% 464,640 0.12% - 

คู่สมรส 8,591 0.00% 8,591 0.00% - 

8 
นำยทนง โชตสิรยทุธ ์ 9,818,122 2.50% 9,818,122 2.50% - 

คู่สมรส 2,324,125 0.59% 2,324,125 0.59% - 

9 
นำยไพรชั สฏิฐกุล 2,910,310 0.74% 2,910,310 0.74% - 

คู่สมรส 5,141,188 1.31% 3,453,974 0.88% 1,687,214 

รวมกำรถอืหุน้ของกรรมกำรทัง้คณะ 66,587,122 16.99% 66,587,122 16.99% - 
รวมกำรถอืหุน้ของคณะกรรมกำร 
และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตำมมำตรำ 258 

75,141,835 19.17% 73,468,621 18.74% 1,673,214 

 
กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมแทนบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมกำรทีไ่ดร้บัแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 

ใหเ้ป็นผูม้อี ำนำจลงนำม โดยใหล้งลำยมอืชื่อสองในสำมและประทบัตรำส ำคญัของบรษิทัฯ 

ขอบเขตหน้าท่ี และอ านาจการอนุมติัของคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มขีอบเขต
อ ำนำจหน้ำที ่ ในกำรตดัสนิใจและดแูลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ดงัต่อไปนี้ 

1. ก ำหนดวสิยัทศัน์ ภำรกจิ และกลยุทธข์องบรษิทัฯ รวมถงึวตัถุประสงค์ และเป้ำหมำยทำงกำรเงนิ 
เพื่อเพิม่ควำมมัน่คงและผลประโยชน์ทีส่มดุล และยัง่ยนืของทุกฝำ่ยทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้เพิม่มลูค่ำของ
ผูถ้อืหุน้อย่ำงต่อเนื่อง 

2. ปฏบิตัติำมกฎหมำย ขอ้ก ำหนด และระเบยีบต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรประกอบธุรกจิ ตลอดจนมตทิี่
ประชุมของผูถ้อืหุน้ เพื่อรกัษำผลประโยชน์ของบรษิทัฯ โดยมใิหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ที่
อำจจะเกดิขึน้กบัผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม 
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3. ก ำหนดแนวทำงกำรบรหิำร และจดักำรควำมเสีย่งอย่ำงครอบคลุม เพื่อใหก้ระบวนกำรบรหิำรควำม
เสีย่งเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

4. จดัใหม้กีำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิ และกำรเปิดเผยขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง ชดัเจน โปร่งใส น่ำเชื่อถอื  
ตำมกฎระเบยีบของหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 

5. ดแูลใหม้ชี่องทำงกำรสือ่สำรกบัผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัฯ อย่ำงเหมำะสม 
6. ดแูลใหม้รีะบบหรอืกลไกกำรจ่ำยค่ำตอบแทนผูบ้รหิำรระดบัสงูทีเ่หมำะสม เพื่อก่อใหเ้กดิแรงจงูใจใน

กำรท ำงำน 
7. พจิำรณำอนุมตัวิงเงนิเพื่อท ำธุรกรรมทำงกำรเงนิ เช่น วงเงนิเพือ่กำรลงทุนในหลกัทรพัย ์วงเงนิเพื่อ

กำรกูย้มื โดยมใิหอ้นุมตัริำยกำรใดทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ทีค่ณะกรรมกำรมสีว่นไดเ้สยี  

เวน้แต่เรื่องดงัต่อไปนี้ ซึง่คณะกรรมกำรตอ้งไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ก่อนด ำเนินกำร 

1. เรื่องทีก่ฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งใชม้ตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
2. กำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั ซึง่มมีลูค่ำของรำยกำรทีต่อ้งขออนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ตำม

กฎระเบยีบ หรอืประกำศของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เกีย่วกบัเรื่องรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั
ของบรษิทัจดทะเบยีน 

3. กำรซือ้หรอืขำยสนิทรพัยส์ ำคญัซึง่มมีลูค่ำของสนิทรพัยข์องบรษิัทฯ ทีต่อ้งขออนุมตัจิำกทีป่ระชมุผูถ้อื
หุน้ ทัง้นี้ ตำมกฎระเบยีบหรอืประกำศของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เกีย่วกบัเรื่องกำรไดม้ำ
หรอืจ ำหน่ำยไป ซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีน 

ทัง้นี้ไดม้กีำรทบทวนขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยกำรก ำกบั
ดแูลกจิกำรทีด่ ี(Good Corporate Governance Policy) 

นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ไดเ้ลง็เหน็ถงึควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีกรรมกำรบรษิทัฯ ณ ปจัจบุนั 
จ ำนวน 8 ท่ำน จำกทัง้หมดจ ำนวน 9 ท่ำน (รอ้ยละ 88.88) ไดผ้่ำนกำรอบรมหลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP), หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) และหลกัสตูร Finance for Director (FFD) ซึง่
จดัโดยสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (Thai Institute of Directors Association) และไดผ้่ำนกำร
อบรมหลกัสตูร Corporate Secretary Development Program ซึง่จดัโดยสมำคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 

(ข)  คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบมจี ำนวน 3 ท่ำน และมเีลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 1 ท่ำน ซึง่

ประกอบดว้ยกรรมกำรอสิระจ ำนวน 3 ท่ำน โดยทัง้ 3 ท่ำน เป็นผูท้ีม่คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจ หรอืมปีระสบกำรณ์ดำ้น
บญัชหีรอืกำรเงนิโดยตรง ดงัรำยชื่อต่อไปนี้ 

 
ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง คณุสมบติั แต่งตัง้ครัง้แรก แต่งตัง้ล่าสดุ 

1 นำยประวทิย ์ตนัตวิศนิชยั ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรอสิระ และมปีระสบกำรณ์ดำ้น
บญัชหีรอืกำรเงนิ 

22 ธ.ค. 2542 10 พ.ย. 2560 

2 นำยคเชนทร ์เบญจกุล กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรอสิระ และมปีระสบกำรณ์ดำ้น
บญัชหีรอืกำรเงนิ 

12 พ.ย. 2552 10 พ.ย. 2560 

3 นำยวรพจน์ ฉตัรชยักุลศริ ิ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรอสิระ และมปีระสบกำรณ์ดำ้น
บญัชหีรอืกำรเงนิ 

27 ก.พ. 2561 - 

โดยม ีนายวเิชยีร  รุ่งพนูทรพัย ์ ผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายในและนกัลงทุนสมัพนัธ ์เป็นเลขานุการ 



บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2561 (แบบ 56-1)                                                                 ส่วนที ่2  หน้ำ 47 
 

ขอบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทำนใหบ้รษิทัฯ มกีำรรำยงำนทำงกำรเงนิอย่ำงถูกตอ้งและเพยีงพอ 
2. สอบทำนใหบ้รษิทัฯ มรีะบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน 

(Internal Audit) ทีเ่หมำะสมและมปีระสทิธผิล และพจิำรณำควำมเป็นอสิระของหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน ตลอดจนใหค้วำมเหน็ชอบในกำรพจิำรณำแต่งตัง้ โยกยำ้ย เลกิจำ้งหวัหน้ำหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน หรอืหน่วยงำนอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบักำรตรวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนใหบ้รษิทัฯ มรีะบบกำรประเมนิควำมเสีย่ง กำรบรหิำรควำมเสีย่งทีเ่หมำะสม เพยีงพอ และมี
ประสทิธภิำพ 

4. สอบทำนใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ ขอ้ก ำหนดของตลำด
หลกัทรพัย ์และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

5. พจิำรณำ คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มคีวำมเป็นอสิระเพื่อท ำหน้ำทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 
และเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดงักล่ำว รวมทัง้เขำ้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไมม่ฝีำ่ยจดักำรเขำ้
ร่วมประชุมดว้ยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 

6. พจิำรณำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตำม
กฎหมำยและขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย ์ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจวำ่รำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ 

7. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบรษิทัฯ ซึง่รำยงำน
ดงักล่ำวตอ้งลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่ำงน้อย
ดงัต่อไปนี้ 
(ก) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ 
(ข) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเพยีงพอของระบบควบคมุภำยในของบรษิทัฯ 
(ค) ควำมเหน็เกีย่วกบัระบบบรหิำรควำมเสีย่งของบรษิทั 
(ง) ควำมเหน็เกีย่วกบักำรปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนด

ของตลำดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 
(จ) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัช ี
(ฉ) ควำมเหน็เกีย่วกบัรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
(ช) จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่

ละท่ำน 
(ซ) ควำมเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบ ไดร้บัจำกกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมกฎ

บตัร (Charter) 
(ฌ) รำยกำรอื่นทีเ่หน็ว่ำผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทรำบภำยใตข้อบเขตหน้ำทีแ่ละควำม

รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
8. ปฏบิตักิำรอื่นใดตำมทีค่ณะกรรมกำรของบรษิทัฯ มอบหมำยดว้ยควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ 

การสรรหา การแต่งตัง้ และวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมกำรตรวจสอบ โดยกำรน ำเสนอจำกคณะกรรมกำรสรรหำและ
พจิำรณำผลตอบแทน ซึง่พจิำรณำจำกกรรมกำรอสิระของบรษิทัฯ และอย่ำงน้อย 1 ท่ำนทีม่คีวำมรูด้ำ้นบญัชแีละ
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กำรเงนิ มวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 2 ปี โดยกรรมกำรตรวจสอบซึง่พน้จำกต ำแหน่งตำมวำระอำจไดร้บักำร
แต่งตัง้ใหม่อกีกไ็ด ้

กรรมกำรตรวจสอบมกีำรประชมุอย่ำงสม ่ำเสมออย่ำงน้อยไตรมำสละครัง้ ร่วมกบัผูส้อบบญัชภีำยนอก 
ฝำ่ยบญัช ีและฝำ่ยตรวจสอบภำยใน โดยมกีำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เน่ืองดว้ยคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
ไดเ้ลง็เหน็ถงึควำมส ำคญัของกำรด ำเนินงำนทีโ่ปร่งใส ตรวจสอบได ้จงึมนีโยบำยใหก้รรมกำรตรวจสอบสำมำรถ
ประชุมรว่มกบัฝำ่ยบญัช ีฝำ่ยตรวจสอบภำยใน ไดโ้ดยไม่มกีรรมกำรบรหิำรเขำ้ร่วมประชุม แต่อยู่ภำยใตก้ำรรบัรู้
ของกรรมกำรบรหิำร  และในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ที ่4/2561 เมื่อวนัพฤหสับด ีที ่8 พฤศจกิำยน 
พ.ศ. 2561 เป็นกำรประชุมระหว่ำงคณะกรรมกำรตรวจสอบ ร่วมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝีำ่ยจดักำรร่วมดว้ย 
จ ำนวน 1 ครัง้ 

(ค)  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  แต่งตัง้โดยคณะกรรมกำรบรษิทัฯ มหีน้ำทีส่รรหำและ
คดัเลอืกบุคคลเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัฯ โดยกระบวนกำรสรรหำกรรมกำรนัน้ จะพจิำรณำจำกฐำนขอ้มลู
กรรมกำร (Director Pool) สว่นหนึ่ง และจดัท ำ Board Skill Matrix เพื่อควำมหลำกหลำยในโครงสรำ้งของ
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ทัง้นี้ควำมหลำกหลำยไม่ไดจ้ ำกดัเฉพำะเรื่องเพศเท่ำนัน้ แต่ยงัรวมถงึ ควำมรู ้
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์กำรท ำงำน มภีำวะผูน้ ำและวสิยัทศัน์ ทัง้นี้จะค ำนงึถงึทกัษะทีจ่ ำเป็นทีย่งัขำดอยู่ใน
คณะกรรมกำร ดว้ยกำรก ำหนดคุณสมบตัทิีเ่หมำะสมและสอดคลอ้งกบักลยุทธใ์นกำรด ำเนินธุรกจิขอบรษิทัฯ 
ควบคู่ภำยใตก้ระบวนกำรสรรหำทีโ่ปร่งใส และตดิตำมแผนสบืทอดต ำแหน่งเพื่อสรรหำบุคคลทีเ่หมำะสมส ำหรบั
กำรด ำรงต ำแหน่งผูบ้รหิำรระดบัสงู และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่ออนุมตั ิหรอืเพื่อเสนอต่อทีป่ระชมุผู้
ถอืหุน้ แลว้แต่กรณี นอกจำกนี้ยงัมหีน้ำทีร่่วมกนัพจิำรณำทบทวนกำรก ำหนดผลตอบแทนใหก้บักรรมกำร 
กรรมกำรชุดย่อย และผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ โดยค ำนงึถงึควำมเหมำะสมเกีย่วกบั ประเภท ขนำด เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัอุตสำหกรรมเดยีวกนั รวมถงึค่ำตอบแทนกรรมกำรทีค่วรมอีตัรำเหมำะสมกบักำรขยำยตวัทำงธุรกจิ และกำร
เตบิ โตของผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทั ตลอดจนภำระหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของกรรมกำร กรรมกำรชุดย่อย 
และผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ เพื่อเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้  

คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทนมจี ำนวน 2 ท่ำน ซึง่ประกอบดว้ยกรรมกำรอสิระจ ำนวน 1 
ท่ำน และกรรมกำรจ ำนวน 1 ท่ำน  ดงันี้ 

ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง คณุสมบติั แต่งตัง้ครัง้แรก แต่งตัง้ล่าสดุ 

1 นำยคเชนทร ์เบญจกุล ประธำนกรรมกำรสรรหำ 
และพจิำรณำผลตอบแทน 

กรรมกำรอสิระ 
 

27 ก.พ. 2561 9 พ.ย. 2561 

2 นำยวุฒภิมู ิจุฬำงกรู กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
ผลตอบแทน 

กรรมกำรทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิำร 
กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม 

15 ส.ค. 2560 9 พ.ย. 2561 

ขอบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

1. ท ำหน้ำทีส่รรหำและคดัเลอืกบุคคลเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัฯ กรรมกำรผูจ้ดักำร รอง
กรรมกำรผูจ้ดักำร และผูบ้รหิำรสงูสดุดำ้นกำรบญัชแีละกำรเงนิ ตดิตำมแผนสบืทอดต ำแหน่งเพือ่สรร
หำบุคคลทีเ่หมำะสมส ำหรบักำรด ำรงต ำแหน่งผูบ้รหิำรระดบัสงู เมื่อครบวำระหรอืมตี ำแหน่งว่ำงลง 

2. ก ำหนดวธิกีำรและหลกัเกณฑก์ำรสรรหำกรรมกำรบรษิทัฯ กรรมกำรผูจ้ดักำร รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 
และผูบ้รหิำรสงูสดุดำ้นกำรบญัชแีละกำรเงนิ เพื่อใหเ้กดิควำมโปร่งใส 
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3. ก ำหนดวธิกีำรและหลกัเกณฑก์ำรเสนอรำยชื่อบุคคลผูม้คีุณสมบตั ิเป็นกำรล่วงหน้ำจำกผูถ้อืหุน้สว่น
น้อย เพื่อกำรปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทุกรำยอย่ำงเป็นธรรม และเท่ำเทยีมกนั 

4. เสนอนโยบำยและหลกัเกณฑก์ำรจ่ำยค่ำตอบแทนส ำหรบักรรมกำร กรรมกำรผูจ้ดักำร ผูบ้รหิำร
ระดบัสงู ทีป่รกึษำคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ทีค่ณะกรรมกำรแต่งตัง้ และพนกังำน 

5. พจิำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนประจ ำปีของกรรมกำร กรรมกำรผูจ้ดักำร ผูบ้รหิำรระดบัสงู ทีป่รกึษำ
คณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชดุต่ำงๆ ทีค่ณะกรรมกำรแต่งตัง้ และพนกังำน 

6. สอบทำนอ ำนำจกำรอนุมตัขิองบรษิทัฯ ใหม้คีวำมสมเหตุสมผลในกำรปฏบิตังิำน และน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรเพื่ออนุมตั ิ

7. มอี ำนำจเรยีกเอกสำรและบุคคลต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบกำรพจิำรณำ 
8. ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่นใดทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ มอบหมำย 

การสรรหา การแต่งตัง้  และวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน โดยใหม้วีำระกำรด ำรง
ต ำแหน่งครำวละ 2 ปี 

ทัง้นี้ คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทนไดก้ ำหนดวธิกีำรสรรหำบุคคลเพื่อเสนอรำยชื่อเป็น
กรรมกำร ดงันี้ 

1. คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน พจิำรณำโครงสรำ้ง ขนำด และองคป์ระกอบของคณะ 
กรรมกำร และก ำหนดคุณสมบตัขิองกรรมกำรทีต่อ้งกำรสรรหำทดแทน ในควำมเหมำะสมของควำมรู ้
ประสบกำรณ์และควำมเชีย่วชำญของกรรมกำรโดยรวม เพื่อใหม้อีงคป์ระกอบและคุณสมบตัติำม
กฎหมำย หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทนก ำหนดวธิกีำรเสนอรำยชื่อผูม้คีุณสมบตั ิรวมถงึ
วธิกีำรเสนอรำยชื่อผูม้คีุณสมบตัเิป็นกำรล่วงหน้ำจำกผูถ้อืหุน้สว่นน้อย 

3. คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน ด ำเนินกำรสรรหำและพจิำรณำผูท้ีม่คีุณสมบตัทิี่
เหมำะสมในกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 

4. คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน พจิำรณำคดัเลอืกผูท้ีเ่หมำะสมเป็นกรรมกำร และ
สรุปผลกำรสรรหำ และเสนอชื่อผูม้คีวำมเหมำะสมทีจ่ะเป็นกรรมกำรบรษิทัฯ พรอ้มเหตุผลประกอบ
และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ผ่ำนทำงเลขำนุกำรบรษิทัฯ 

5. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ พจิำรณำคดัเลอืกผูม้คีุณสมบตัทิีเ่หมำะสมตำมรำยชื่อทีค่ณะกรรมกำรสรรหำ
และพจิำรณำผลตอบแทนน ำเสนอ เพื่อเสนอรำยชื่อต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำอนุมตั ิ

คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน ไดก้ ำหนดวธิกีำรเสนอรำยชื่อผูม้คีุณสมบตัเิป็นกำร
ล่วงหน้ำจำกผูถ้อืหุน้สว่นน้อย สรุปไดด้งันี้ 

1. ผูเ้สนอรำยชื่อผูม้คีุณสมบตัเิป็นกรรมกำร ตอ้งเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ โดยอำจเป็นผูถ้อืหุน้รำยเดยีว
หรอืหลำยรำยรวมกนั ซึง่ถอืหุน้ตำมจ ำนวนทีค่ณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทนก ำหนด 
คอื มสีดัสว่นกำรถอืหุน้ขัน้ต ่ำไมน้่อยกว่ำรอ้ยละ 5 ของหุน้ทีร่บัช ำระแลว้ และตอ้งถอืหุน้ในวนัทีเ่สนอ
วำระกำรประชมุ หรอืเสนอชื่อกรรมกำรพรอ้มเอกสำรรบัรองกำรถอืครองหลกัทรพัยจ์ำกบรษิทั
หลกัทรพัย ์เอกสำรอื่นจำกตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืเอกสำรอื่นทีแ่สดงกำรถอืครอง
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หลกัทรพัย ์และเอกสำรยนิยอมจำกผูถู้กเสนอรำยชื่อ เสนอรำยชื่อกรรมกำรต่อเลขำนุกำร
คณะกรรมกำร 

2. ผูถู้กเสนอรำยชื่อ จะตอ้งมคีุณสมบตัคิรบถว้น และไมต่อ้งหำ้มตำมกฎหมำยบรษิทัมหำชนจ ำกดั 
กฎหมำยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทั 

3. เลขำนุกำรคณะกรรมกำร เสนอรำยชื่อต่อคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน เพื่อ
พจิำรณำควำมเหมำะสมต่อไป 

การประชมุคณะกรรมการบริษทัฯ 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มกีำรก ำหนดวนัประชมุไวเ้ป็นกำรล่วงหน้ำตลอดทัง้ปี และมกีำรประชมุพเิศษเพิม่
ตำมควำมจ ำเป็น โดยมกีำรก ำหนดวำระชดัเจนไวล่้วงหน้ำและมวีำระพจิำรณำตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนเป็นประจ ำ 
โดยจะแจง้ตำรำงกำรประชมุใหค้ณะกรรมกำรแต่ละท่ำนทรำบ  ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร ไดร้่วมกนั
พจิำรณำก ำหนดวำระกำรประชมุกรรมกำร โดยพจิำรณำเรื่องทีส่ ำคญัและน ำเขำ้สูว่ำระกำรประชุม  นอกจำกนัน้ 
กรรมกำรแต่ละท่ำนมคีวำมเป็นอสิระทีจ่ะเสนอเรื่องเขำ้สูว่ำระกำรประชุมได ้ เลขำนุกำรบรษิทัฯ ไดจ้ดัท ำหนงัสอื
เชญิประชุมพรอ้มระเบยีบวำระกำรประชุม และเอกสำรประกอบกำรประชุมก่อนกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 
วนั เพื่อใหค้ณะกรรมกำรไดม้เีวลำศกึษำขอ้มลูอย่ำงเพยีงพอก่อนเขำ้ร่วมประชุม 

ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัฯ แต่ละครัง้ ประธำนกรรมกำรไดจ้ดัสรรเวลำอย่ำงเพยีงพอและมำกพอที่
กรรมกำรจะอภปิรำยปญัหำส ำคญักนัอย่ำงรอบคอบ  นอกจำกนัน้ประธำนกรรมกำรและคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้
เชญิผูบ้รหิำรระดบัสงูเขำ้รว่มประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อใหส้ำรสนเทศเพิม่เตมิ และไดม้กีำรจดบนัทกึกำร
ประชุมเป็นลำยลกัษณ์อกัษร จดัเกบ็รำยงำนกำรประชมุทีผ่่ำนกำรรบัรองจำกคณะกรรมกำร พรอ้มใหค้ณะกรรมกำร
และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตรวจสอบได ้

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ก ำหนดใหฝ้ำ่ยบรหิำรจดัท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเสนอคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
เป็นประจ ำทุกเดอืน แมไ้มไ่ดป้ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เป็นรำยเดอืน เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัฯ สำมำรถ
ตดิตำมควำมกำ้วหน้ำในกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ได ้

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ก ำหนดใหก้รรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำรมกีำรประชุมกนัเองไดต้ำมควำมเหมำะสม 
โดยไม่มกีรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำรหรอืฝำ่ยบรหิำรเขำ้ร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกำสใหอ้ภปิรำยประเดน็ปญัหำต่ำงๆ ที่
เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบรษิทัฯ และเรื่องทีอ่ยู่ในควำมสนใจของกรรมกำร โดยใหม้กีำรรำยงำนผลกำรประชุมให้
ประธำนกรรมกำรและคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดร้บัทรำบ  โดยในปี พ.ศ. 2561 ไดจ้ดัใหม้หีวัขอ้วำระกำรประชมุ
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อพจิำรณำหำรอืปญัหำต่ำงๆ เกีย่วกบักำรจดักำรทีอ่ยูใ่นควำมสนใจ โดยไมม่ฝีำ่ยจดักำร
เขำ้ร่วมประชมุดว้ย จ ำนวน 1 ครัง้ ซึง่ภำยหลงัเสรจ็สิน้กำรประชุม ประธำนกรรมกำรไดแ้จง้ถงึประเดน็สรุปให้
กรรมกำรผูจ้ดักำรไดร้บัทรำบ 

ในปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มกีำรประชุมทัง้สิน้ 5 ครัง้ เวลำประชมุเฉลีย่ 5 ชัว่โมง ในแต่ละ
ครัง้ มผีูอ้ ำนวยกำรฝำ่ยบญัช ีผูบ้รหิำรสว่นงำนทีเ่กีย่วขอ้ง และผูบ้รหิำรของแผนกตรวจสอบภำยในและนกัลงทุน
สมัพนัธ ์ร่วมใหส้ำรสนเทศเพิม่เตมิ   

คณะกรรมกำรตรวจสอบ มกีำรประชุมทัง้สิน้ 5 ครัง้ เป็นกำรประชุมวำระปกตจิ ำนวน 4 ครัง้ และเป็นกำร
ประชุมระหว่ำงกรรมกำรตรวจสอบและผูส้อบบญัช ีโดยไมม่ฝีำ่ยจดักำรจ ำนวน 1 ครัง้ 

คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน มกีำรประชุมทัง้สิน้ 3 ครัง้   
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ประชุมใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ 1 ครัง้   

โดยรำยละเอยีดกำรเขำ้ประชมุของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ในปี พ.ศ. 
2561 มดีงันี้ 

รายช่ือคณะกรรมการบริษทัฯ 

คณะกรรมการ
บริษทัฯ 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทน 

การประชมุใหญ่ 
สามญัผูถ้ือหุ้น 

ปี 2561 
ประชมุทัง้หมด  

(5 ครัง้) 
ประชมุทัง้หมด  

(5 ครัง้) 
ประชมุทัง้หมด  

(3 ครัง้) 
ประชมุทัง้หมด  

(1 ครัง้) 

1. นำยเกษมสนัต ์วรีะกุล 1/1(1) - - - 

2. นำยวุฒภิมู ิ จฬุำงกรู  3/5 - 3/3 1/1 

3. นำยวบิลูยศ์กัดิ ์ อุดมวนิช 4/5 - - 1/1 

4. รศ.ยนื  ภู่วรวรรณ 5/5 - - 1/1 

5. นำยประวทิย ์ ตนัตวิศนิชยั 5/5 5/5 - 1/1 

6. นำยวรพจน์ ฉตัรชยักุลศริ ิ 4/5 4/4(2) - 1/1 

7. นำยคเชนทร ์ เบญจกุล 4/5 5/5 2/2(3) 1/1 

8. นำยทนง  โชตสิรยุทธ ์ 5/5 - - 1/1 

9. นำยไพรชั  สฏิฐกุล 4/5 - - 0/1 

หมำยเหตุ :  (1) แต่งตัง้นำยเกษมสนัต ์วรีะกุล แทนนำยสมบรูณ์ ชนิสวนำนนท ์มผีลวนัที ่9 พฤศจกิำยน 2561 เป็นตน้ไป 

และมจี ำนวนครัง้กำรประชุมคงเหลอืในวำระกำรด ำรงต ำแหน่งในปี 2561 จ ำนวน 1 ครัง้ 
 (2) แต่งตัง้นำยวรพจน์ ฉตัรชยักุลศริ ิด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ มผีลวนัที ่27 กุมภำพนัธ ์2561 เป็นตน้

ไป และมจี ำนวนครัง้กำรประชุมคงเหลอืในวำระกำรด ำรงต ำแหน่งในปี 2561 จ ำนวน 4 ครัง้ 

 (3) แต่งตัง้นำยคเชนทร ์เบญจกุล ด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน มผีลวนัที ่27 
กุมภำพนัธ ์2561 เป็นตน้ไป และมจี ำนวนครัง้กำรประชุมคงเหลอืในวำระกำรด ำรงต ำแหน่งในปี 2561 
จ ำนวน 2 ครัง้ 

 
8.2  ผูบ้ริหาร 

ผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ ณ ปจัจุบนั มทีัง้หมด 10 ท่ำน ดงันี้ โดยทัง้หมดเป็นผูบ้รหิำรตำมนิยำมในประกำศของ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.)) 

ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 

1 นำยวบิูลยศ์กัดิ ์อุดมวนิช กรรมกำร / รองกรรมกำรผูจ้ดักำร / กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม / เลขำนุกำรบรษิทัฯ 

2 นำงสำวสจพิฒัน์ พุม่พึง่พทุธ ผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ยกำรเงนิ 

3 นำงสำวอำร ีแซ่อึง้ ผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ยบญัช ี



บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2561 (แบบ 56-1)                                                                 ส่วนที ่2  หน้ำ 52 
 

ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 

4 นำงสำวดวงใจ จนีำนุรกัษ์ ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์/ ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนฝำ่ยขำยและจดัจ ำหน่ำย 
/ ผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ยขำยและจดัจ ำหน่ำย 

5 นำงกนิษฐ ์พรหมเสน ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนฝำ่ยผลติหนงัสอื / บรรณำธกิำรบรหิำรฝำ่ยผลติหนงัสอืทัว่ไป 

6 นำงสำวสรดิำ สำระจนัทร ์ บรรณำธกิำรบรหิำรฝำ่ยผลติหนงัสอืต ำรำวชิำกำร 

7 ดร. มโีชค ทองไสว ผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ยทีป่รกึษำทำงวชิำกำรและธรุกจิต่ำงประเทศ 

8 นำยอภชิติ สวนอนนัตภูม ิ ผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ยโลจสิตกิส ์

9 นำยชลวทิย ์เอีย่มรกัษำเกยีรติ ผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ยกำรจดัสำรสนเทศเชงิกลยทุธ ์

10 นำยไพบูลย ์จนัทรว์ลยัพร ผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ยทรพัยำกรบุคคลและพฒันำองคก์ร 

 
 

ผูบ้ริหารท่ีเกษียณอายุการท างานระหว่างปี 2561 มีดงัน้ี 

ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง วนัท่ีมีผล 

1 นำยทนง โชตสิรยทุธ ์ กรรมกำรผูจ้ดักำร  1 ธนัวำคม 2561 

2 นำงมณฑล ีโชตสิรยทุธ์ ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร์ 1 ตุลำคม 2561 

3 นำงนุชนำรถ กองวสิยัสขุ ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนวำรสำร 1 สงิหำคม 2561 

4 ดร. วโิรจน์ ลกัขณำอดศิร ผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ยทรพัยำกรบุคคลและพฒันำองคก์ร  31 ธนัวำคม 2561 

 

 

รำยงำนกำรเปลีย่นแปลงหลกัทรพัยข์องผูบ้รหิำร ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 

ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ 
จ านวนหุ้น 

เพ่ิม (ลด) ระหว่างปี 
31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560 

1 นำยวบิูลยศ์กัดิ ์อุดมวนิช - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- - 

(คูส่มรส) 123 14,123 (14,000) 

2 นำงสำวสจพิฒัน์ พุม่พึง่พทุธ - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- - 

3 นำงสำวอำร ีแซ่อึง้ - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- - 

4 นำงสำวดวงใจ จนีำนุรกัษ์ 432 432 - 

5 นำงกนิษฐ ์พรหมเสน 7,166 7,166 - 

6 นำงสำวสรดิำ สำระจนัทร ์ - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- - 

7 ดร. มโีชค ทองไสว 121,000 121,000 - 

8 นำยอภชิติ  สวนอนนัตภูม ิ 55,555 55,555 - 

9 นำยชลวทิย ์เอีย่มรกัษำเกยีรติ - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- - 

10 นำยไพบูลย ์จนัทรว์ลยัพร - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- - 
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ขอบเขตหน้าท่ี และอ านาจการอนุมติัของกรรมการผูจ้ดัการ  กรรมกำรผูจ้ดักำรของบรษิทัฯ มี
อ ำนำจในกำรด ำเนินงำนแทนคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ในเรื่องดงันี้ 

1. บรหิำรกจิกำรของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบั ตลอดจนระเบยีบอ ำนำจ
ด ำเนินกำร และมตทิีอ่อกโดยทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และใหม้อี ำนำจบงัคบับญัชำพนกังำน
และลกูจำ้งของบรษิทัฯ และในกำรบรหิำรกจิกำร กรรมกำรผูจ้ดักำรตอ้งรบัผดิชอบต่อคณะกรรมกำร
บรษิทัฯ 

2. จำ้ง บรรจุ แต่งตัง้ ลงโทษทำงวนิยัพนกังำนและลกูจำ้ง และใหพ้นกังำนหรอืลกูจำ้งพน้สภำพ รวมทัง้
กำรเลื่อนหรอืปรบัค่ำจำ้งของพนกังำน แต่ไม่รวมถงึพนกังำนหรอืลกูจำ้ง ซึง่คณะกรรมกำรหรอื
ระเบยีบขอ้บงัคบัก ำหนดใหค้ณะกรรมกำรเป็นผูจ้ำ้ง บรรจุ แต่งตัง้ ลงโทษทำงวนิยั หรอืเลกิจำ้ง 

3. ก ำหนดเงื่อนไขในกำรท ำงำนของพนกังำนและลกูจำ้ง ออกค ำสัง่หรอืประกำศก ำหนดวธิกีำร
บรหิำรงำนและกำรด ำเนินกจิกำรของบรษิทัฯ โดยไม่ขดัหรอืแยง้กบัระเบยีบของบรษิทัฯ และมติ
คณะกรรมกำร หรอืกฎหมำยแรงงำน หรอืกฎหมำยอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

4. ด ำเนินกจิกำรใดๆ ตำมระเบยีบบรษิทัฯ และมตคิณะกรรมกำร รวมทัง้ก ำหนดหน้ำทีใ่หพ้นกังำนและ
ลกูจำ้งของบรษิทัฯ ระดบัต่ำงๆ ปฏบิตัติำม 

5. มอี ำนำจกระท ำกำรแทนและผกูพนับรษิทัฯ ในกำรลงนำมท ำสญัญำอนุญำตใหใ้ชล้ขิสทิธิต่์ำงๆ และ
สญัญำอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัลขิสทิธิ ์โดยใชค้วำมระมดัระวงัตำมสมควร เพื่อมใิหม้กีำรละเมดิลขิสทิธิ ์
ของผูอ้ื่น 

6. กจิกำรเกีย่วกบับุคคลภำยนอก ใหก้รรมกำรผูจ้ดักำร และกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม มอี ำนำจกระท ำ
กำรแทนและผกูพนับรษิทัฯ ไดใ้นขอบเขตแหง่อ ำนำจหน้ำทีท่ีร่ะบุไวใ้นขอ้ 1 เวน้แต่รำยกำรที่
กรรมกำรผูจ้ดักำรและกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมอำจมคีวำมขดัแยง้ มสีว่นไดเ้สยี หรอืมคีวำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน์กบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย จะกระท ำไดต่้อเมื่อไดร้บัมตทิีป่ระชมุคณะกรรมกำรทีม่ี
กรรมกำรอสิระเขำ้ร่วมประชมุดว้ยเท่ำนัน้ เพื่อกำรน้ีกรรมกำรผูจ้ดักำร และกรรมกำรผูม้อี ำนำจลง
นำม จะมอบอ ำนำจใหบุ้คคลใดกระท ำกจิกำรเฉพำะอย่ำงแทนกไ็ด ้

7. เมื่อกรรมกำรผูจ้ดักำรไม่อยู ่หรอืไม่สำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด ้หำกเป็นงำนประจ ำวนัตำมปกติ
โดยทัว่ไปใหร้องกรรมกำรผูจ้ดักำร เป็นผูพ้จิำรณำอนุมตัแิทนตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 
แลว้รำยงำน หรอืเสนอกรรมกำรผูจ้ดักำรโดยตรงในภำยหลงั นอกเหนือจำกนัน้ ใหเ้สนอต่อประธำน
กรรมกำรเป็นผูพ้จิำรณำอนุมตั ิหรอืในกรณีทีต่ ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำรว่ำงลง และยงัไมม่กีำรแต่งตัง้
กรรมกำรผูจ้ดักำรคนใหม่ ใหค้ณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทนเป็นผูแ้ต่งตัง้ผูร้กัษำกำร
แทน โดยอำจจะคดัเลอืกจำกกรรมกำรหรอืผูถ้อืหุน้ ท่ำนใดท่ำนหนึ่งกไ็ด ้ ซึง่มคีุณสมบตั ิและไม่มี
ลกัษณะตอ้งหำ้มตำมขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 

8. กำรอนุมตัริำยกำรทีเ่กนิวงเงนิทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ ก ำหนด จะตอ้งเสนอต่อทีป่ระชมุ
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อพจิำรณำและอนุมตัริำยกำรดงักล่ำวตำมขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ หรอื
กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด 

คณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ มคีุณสมบตัคิรบตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบญัญตับิรษิทั
มหำชนจ ำกดั ปี พ.ศ. 2535  และไม่มลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) เกีย่วกบัเรื่องกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้ทีอ่อกใหม่ นอกจำกนัน้ ไม่
ปรำกฏว่ำมปีระวตักิำรท ำควำมผดิตำมกฎหมำยในระยะ 10 ปี ทีผ่่ำนมำ 
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8.3 คณะท างาน 

คณะท ำงำนของบรษิทัฯ ซึง่มบีทบำทในกำรวำงแผน และขบัเคลื่อนกลยุทธ ์ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบรษิทั และฝำ่ยบรหิำร ปจัจุบนัประกอบดว้ยคณะท ำงำน 2 ชุด ดงันี้ 

(ก) คณะท างาน Change Management มีขอบเขตหน้าท่ีดงัน้ี 

1. ขบัเคลื่อนในเชงินโยบำยบรษิทัฯ ตำมแนวทำงและแผนงำนของคณะกรรมกำร
บรษิทัฯ เพื่อผลกัดนัใหเ้กดิกำรเปลีย่นแปลงอย่ำงแทจ้รงิ ดว้ยควำมรวดเรว็ 

2. วำงแผนกลยทุธอ์งคก์รในส่วนธุรกจิหลกัในปจัจบุนั และพฒันำธุรกจิใหม ่ 

3. น ำเสนอแผนงำนพฒันำองคก์รทัง้ในส่วนโครงสรำ้งองคก์ร และพฒันำบุคคลำกร 
เพื่อเพิม่ศกัยภำพในกำรด ำเนินธุรกจิทัง้ในปจัจุบนั และในอนำคต 

(ข) คณะท างาน Corporate Planning & Business Expansion (CPBE) มีขอบเขตหน้าท่ีดงัน้ี  

1. ด ำเนินงำนภำยใตท้ศิทำง และแนวทำงของคณะท ำงำน Change Management 

2. วำงแผนกลยทุธท์ำงธุรกจิ ทัง้ธุรกจิหลกัในปจัจบุนั และกำรพฒันำธุรกจิใหมใ่น
อนำคต โดยรบันโยบำย และทศิทำงจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ผูบ้รหิำร และสำย
งำนธุรกจิของบรษิทัฯ เพื่อใหเ้กดิกำรพฒันำธุรกจิอยำ่งเป็นรปูธรรม มหีลกักำร มี
ควำมรวดเรว็ ใหส้อดคลอ้งกบัทศิทำง และกลยุทธห์ลกัของบรษิทัฯ 

3. พฒันำโครงกำร เพื่อตอบสนองกำรเตบิโต และทนัต่อกำรเปลีย่นแปลงทำงธุรกจิ 
โดยน ำนวตักรรม เทคโนโลย ีและควำมคดิสรำ้งสรรค ์มำใชเ้พื่อพฒันำ และเพิม่
ศกัยภำพทำงธุรกจิใหก้บัองคก์ร 

4. พฒันำองคก์ร โดยด ำเนินงำนภำยใตน้โยบำยบรษิทัฯ ตำมแผนงำน และแนวทำง
ของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อผลกัดนัใหเ้กดิกำรพฒันำ กำรเพิม่ศกัยภำพ
บุคคลำกร และเปลีย่นแปลงองคก์รอยำ่งเป็นรปูธรรม 

 

ทัง้นี้รำยละเอยีดประวตักิรรมกำรและผูบ้รหิำร ตำมเอกสำรแนบ 1 
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โครงสร้างองคก์ร บริษทั ซีเอด็ยเูคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
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8.3  เลขานุการบริษทั 

เลขานุการบริษทัฯ / เลขานุการคณะกรรมการบริษทัฯ  ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้ที ่
5/2550 เมื่อวนัที ่3 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2550 ไดม้มีตแิต่งตัง้ นำยวบิลูยศ์กัดิ ์อุดมวนิช กรรมกำร เป็นเลขำนุกำร
บรษิทัฯ ซึง่เป็นผูท้ีม่คีุณวุฒแิละประสบกำรณ์ทีเ่หมำะสม เป็นผูร้บัผดิชอบ และท ำหน้ำทีเ่ลขำนุกำรบรษิทัฯ โดยมี
หน้ำทีใ่นกำรดแูลใหบ้รษิทัฯ มกีำรปฏบิตัติำมกฎหมำย และขอ้ก ำหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ และใหเ้ป็นไปตำม
หลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทัฯ เพื่อใหก้ำรบรหิำรงำนเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธผิลยิง่ขึน้ 

ขอบเขตหน้าท่ีของเลขานุการบริษทัฯ / เลขานุการคณะกรรมการบริษทัฯ 

1.  ใหค้ ำแนะน ำเบือ้งตน้แก่กรรมกำรเกีย่วกบัขอ้กฎหมำย ระเบยีบขอ้บงัคบัและขอ้มลูต่ำงๆ ของบรษิทั 
และตดิตำมใหม้กีำรปฏบิตัติำมอย่ำงถูกตอ้งและสม ่ำเสมอ รวมถงึรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงทีม่ี
นยัส ำคญัแก่กรรมกำร 

2.  จดักำรประชมุผูถ้อืหุน้ และประชุมคณะกรรมกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้ก ำหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบั
บรษิทัฯ 

3.  บนัทกึรำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้ และกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัฯ รวมทัง้ตดิตำมใหม้กีำร
ปฏบิตัติำมมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 

4.  ดแูลใหม้กีำรเปิดเผยขอ้มลูสำรสนเทศต่ำงๆ ใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทยคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และหน่วยงำนก ำกบัดูแลอื่นที่
เกีย่วขอ้ง 

5.  สือ่สำรกบัผูถ้อืหุน้ นกัลงทุน หน่วยงำนก ำกบัดแูล รวมถงึกำรใหข้อ้มลูสำรสนเทศทัว่ไปแก่ผูส้นใจ 
และผูม้สีว่นไดเ้สยี 

6.  ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่นใดทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ มอบหมำย 

นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ไดเ้ลง็เหน็ถงึควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีเลขำนุกำรบรษิทัฯ ไดผ้่ำน
กำรอบรมหลกัสตูร Corporate Secretary Development Program รุ่นที ่17 จดัโดยสมำคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 
(Thai Listed Companies Association) โดยกำรสนบัสนุนของ ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และชมรม
เลขำนุกำรบรษิทัไทย 

8.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดม้อบหมำยใหค้ณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน พจิำรณำ
ผลตอบแทนส ำหรบักรรมกำร และผูบ้รหิำร โดยพจิำรณำถงึควำมเหมำะสมและควำมรบัผดิชอบของกรรมกำร 
ผูบ้รหิำร สภำพแวดลอ้ม สภำวะเศรษฐกจิ และสอดคลอ้งเปรยีบเทยีบไดก้บับรษิทัในธุรกจิอุตสำหกรรมเดยีวกนั  
นอกจำกนี้คณะ กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทนไดน้ ำเสนอนโยบำยกำรก ำหนดค่ำตอบแทน และ
หลกัเกณฑก์ำรใหค้่ำตอบแทนส ำหรบักรรมกำรแต่ละต ำแหน่ง เพื่อใหท้ีป่ระชมุใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ พจิำรณำและ
อนุมตัคิ่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นประจ ำทุกปี อน่ึง ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดย่อย ไดร้บักำร
อนุมตัคิ่ำตอบแทนกรรมกำรจำกทีป่ระชมุใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้แลว้ 
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(ก)   ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ  ทีป่ระชมุใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2561 เมื่อวนั
พฤหสับดทีี ่19 เมษำยน 2561 มมีตอินุมตัคิ่ำตอบแทนกรรมกำร แยกเป็นรำยละเอยีดดงันี้ 

ค่ำตอบแทนรำยเดอืน ประกอบดว้ย 

 ประธำนกรรมกำร เดอืนละ 25,000 บำท 

 กรรมกำรอสิระ และกรรมกำร เดอืนละ 15,000 บำท 

ค่ำเบีย้ประชมุ เฉพำะกรรมกำรทีม่ำประชุม อน่ึง ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ หรอื
คณะกรรมกำรชุดย่อย  คณะกรรมกำรชุดย่อยอำจมมีต ิแสดงควำมประสงคไ์ม่ขอรบัเบีย้ประชุมส ำหรบั
ครัง้นัน้ๆ ได ้โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจ และมตขิองกรรมกำรชุดยอ่ย 

 เบีย้ประชมุประธำนกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้ละ 20,000 บำท/คน 

 เบีย้ประชมุกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้ละ 10,000 บำท/คน 

 เบีย้ประชมุคณะกรรมกำรชุดย่อย 

- ประธำนคณะกรรมกำรชุดย่อย ครัง้ละ 10,000 บำท/คน 

- คณะกรรมกำรชุดย่อย ครัง้ละ 7,000 บำท/คน 

ทีป่ระชมุใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 มมีตอินุมตัคิ่ำบ ำเหนจ็กรรมกำรส ำหรบัปี พ.ศ. 2561 ใน
วงเงนิรวมทัง้สิน้ไม่เกนิ 5,000,000 บำท โดยมอบใหค้ณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน 
พจิำรณำจดัสรรตำมควำมเหมำะสม และแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้รบัทรำบกำรจดัสรรในกำรประชมุผูถ้อืหุน้ปีถดัไป 
โดยทีป่ระชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทนครัง้ที ่2/2562 เมื่อวนัที ่15 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 
2562 ไดม้มีตงิดจ่ำยบ ำเหนจ็กรรมกำรส ำหรบัปี พ.ศ. 2561  

บ ำเหน็จกรรมกำรรวม ปี 2561, ปี 2560  และปี 2559 

รายละเอียด 
ผลประกอบการ 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 
เงนิบ ำเหน็จกรรมกำรรวม (บำท) งดจ่ำย งดจ่ำย งดจ่ำย 
วงเงนิบ ำเหนจ็กรรกำรทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกผูถ้อืหุน้  (บำท) 5,000,000 5,000,000 5,000,000 
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรบรษิทั ในต ำแหน่งกรรมกำรประจ ำปี พ.ศ. 2561 รวมจ ำนวน 9 ท่ำน มรีำยละเอยีดดงันี้ 

 

 

 

(หน่วย : บำท) 

รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง 

ค่าเบีย้ประชมุ  
เงินประจ า
ต าแหน่ง 

 
ค่าบ าเหน็จ 
ปี พ.ศ. 
2560 

(จ่ายปี 61) 

 
รวม คณะ 

กรรมการ
บริษทั 

คณะ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะ 
กรรมการสรร

หาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 
1. นำยเกษมสนัต์ วรีะกุล ประธำนคณะกรรมกำร 

กรรมกำรอสิระ 
20,000 - - 43,333 - 63,333 

2. นำยวุฒภิมู ิจุฬำงกรู กรรมกำร 
กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
ผลตอบแทน 
กรรมกำรทีไ่มใ่ช่ผูบ้รหิำร 
กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม 

30,000 - 7,000 180,000 - 217,000 

3. นำยวบิลูยศ์กัดิ ์อุดมวนิช กรรมกำร 
รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 
กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม 
เลขำนุกำรบรษิทัฯ 

40,000 - - 180,000 - 220,000 

4. รศ.ยนื ภู่วรวรรณ กรรมกำร 
กรรมกำรทีไ่มใ่ช่ผูบ้รหิำร 
กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม 

50,000 - - 180,000 - 230,000 

5. นำยประวทิย ์ตนัตวิศนิชยั กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรอสิระ 

50,000 40,000 - 180,000 - 270,000 

6. นำยวรพจน์ ฉตัรชยักุลศริ ิ กรรมกำร 
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรอสิระ 

40,000 21,000 - 180,000 - 241,000 

7. นำยคเชนทร ์เบญจกุล กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
พจิำรณำผลตอบแทน 
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรอสิระ 

40,000 28,000 7,000 180,000 - 255,000 

8. นำยทนง โชตสิรยุทธ ์ กรรมกำร 
กรรมกำรทีไ่มใ่ช่ผูบ้รหิำร 

50,000 - - 180,000 - 230,000 

9. นำยไพรชั สฏิฐกุล กรรมกำร 
กรรมกำรทีไ่มใ่ช่ผูบ้รหิำร 

40,000 - - 180,000 - 220,000 

รวม  360,000 89,000 14,000 1,483,333 - 1,946,333 
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรบรษิทัฯ ทีล่ำออกระหว่ำงปี พ.ศ. 2561 จ ำนวน 2 ท่ำน มรีำยละเอยีดดงันี้ 

 

 

สรุปเปรยีบเทยีบค่ำตอบแทนกรรมกำร ปี พ.ศ. 2561, พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 

ค่าตอบแทน 
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

จ ำนวน 
รำย 

จ ำนวนเงนิ 
(บำท) 

จ ำนวน 
รำย 

จ ำนวนเงนิ 
(บำท) 

จ ำนวน 
รำย 

จ ำนวนเงนิ 
(บำท) 

ค่ำบ ำเหน็จ 11 - 12 - 12 1,391,094.00 
ค่ำตอบแทนกรรมกำร 11(3) 2,036,333 12(4) 2,887,419.35 12 2,921,000.00 

รวม  2,036,333  2,887,419.35  4,312,094.00 
ค่าตอบแทนเฉล่ียต่อคนต่อปี  185,121  240,618.28  359,341.16 

วงเงนิค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร 
ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกผูถ้อืหุน้ 
กลุ่มธุรกจิบรกิำร(1) 

 N/A  N/A  7,353,352.00 

ค่ำตอบแทนเฉลีย่ในอุตสำหกรรมสือ่และ
สิง่พมิพ ์ต่อคนต่อปี(2) 

 N/A  N/A  430,000.00 

 
หมำยเหตุ : (1) ขอ้มลูค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำร ค่ำเฉลีย่ค่ำตอบแทนกรรมกำรในกลุ่มธุรกจิเดยีวกนั ส ำรวจ

โดยสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) 
 (2) ขอ้มลูค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำร ค่ำเฉลีย่ค่ำตอบแทนกรรมกำรในอุตสำหกรรมเดยีวกนั ส ำรวจ

โดยตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 (3) รวมค่ำตอบแทนทีจ่่ำยใหก้บักรรมกำรทีล่ำออกระหว่ำงปี 2561 ดงันี้ 

(หน่วย : บำท) 

รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง 

ค่าเบีย้ประชมุ  
เงินประจ า
ต าแหน่ง 

 
ค่าบ าเหน็จ 
ปี พ.ศ. 
2560 

(จ่ายปี 61) 

 
รวม คณะ 

กรรมการ
บริษทั 

คณะ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะ 
กรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ผลตอบแทน 
1. นำยสมบรูณ์ ชนิสวนำนนท ์ ประธำนคณะกรรมกำร 

ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
พจิำรณำผลตอบแทน 

- - - 50,000 - 50,000 

2. นำยวรสทิธิ ์โภคำชยัพฒัน์ กรรมกำร  
กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
ผลตอบแทน 

10,000 - - 30,000 - 40,000 

รวม 10,000 - - 80,000 - 90,000 
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- นำยสมบรูณ์ ชนิสวนำนนท ์มผีลวนัที ่1 มนีำคม 2561 
- นำยวรสทิธิ ์โภคำชยัพฒัน์  มผีลวนัที ่ 1 มนีำคม 2561  

 (4) รวมค่ำตอบแทนทีจ่่ำยใหก้บักรรมกำรทีล่ำออกระหว่ำงปี 2560 ดงันี้ 
- นำยวฒันำ เชยีงกลู มผีลวนัที ่15 สงิหำคม 2560 
- นำยสำโรช ล ้ำเลศิประเสรฐิกุล มผีลวนัที ่23 ธนัวำคม 2560   

  
 (ข)  ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทนจะเป็นผูป้ระเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของกรรมกำร
ผูจ้ดักำร เพื่อน ำไปใชใ้นกำรพจิำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรผูจ้ดักำร ตำมหลกัเกณฑท์ีก่ ำหนด ซึง่ผล
กำรประเมนิกรรมกำรผูจ้ดักำร คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน จะเสนอใหค้ณะกรรมกำรได้
พจิำรณำรบัทรำบและเหน็ชอบอกีครัง้หนึ่ง 

ค่ำตอบแทนผูบ้รหิำรระดบัสงู คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทนจะก ำหนดหลกัเกณฑ ์
และโครงสรำ้งค่ำตอบแทนผูบ้รหิำร ซึง่พจิำรณำเป็นไปตำมหลกักำรและนโยบำยทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ ก ำหนด    
ทัง้ยงัสอดคลอ้งกบัผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ และผลกำรบรหิำรงำนของผูบ้รหิำรแต่ละท่ำน โดยกรรมกำร
ผูจ้ดักำรจะเป็นผูพ้จิำรณำควำมเหมำะสมในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนรำยบุคคล และกำรปรบัอตัรำเงนิเดอืนประจ ำปี
ของผูบ้รหิำรระดบัสงู พรอ้มทัง้รำยงำนค่ำตอบแทนทีเ่หมำะสมต่อคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน 
และคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อรบัทรำบอกีครัง้ 

ณ 31 ธนัวำคม 2561 ค่ำตอบแทนกรรมกำรบรษิทัทีเ่ป็นผูบ้รหิำร และผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ จ ำนวน  
4 รำยแรกต่อจำกกรรมกำรผูจ้ดักำร และผูบ้รหิำรทุกรำยทีอ่ยูใ่นล ำดบัขัน้เดยีวกบัผูบ้รหิำรรำยที ่4 รวมจ ำนวน 11 
ท่ำน (โดยไม่รวมผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ยกำรเงนิ และผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ยบญัช)ี แสดงในตำรำงต่อไปน้ี 

หมำยเหตุ : รวมค่ำตอบแทนของผูบ้รหิำรทีเ่กษยีณอำยุกำรท ำงำนระหว่ำงปี ดงันี้ 
  - นำยทนง โชตสิรยทุธ ์มผีลวนัที ่1 ธนัวำคม 2561 
  - นำงมณฑล ีโชตสิรยทุธ ์มผีลวนัที ่1 ตุลำคม 2561 
  - นำงนุชนำรถ กองวสิยัสขุ มผีลวนัที ่1 สงิหำคม 2561 

(2) ค่าตอบแทนอ่ืน 

-ไม่ม-ี  

รายการ ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินประจ าปี พ.ศ. 2561 (บาท) 

เงนิเดอืน 18,854,893 
โบนสั  
ค่ำตอบแทนอื่น :  
   - เงนิสมทบกองทุนส ำรองเลีย้งชพี 936,739 
   - เงนิผลประโยชน์ระยะยำว 2,570,320 
   - อื่นๆ 629,676 

รวม 22,991,628 
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8.5  บคุลากร 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มจี ำนวนบุคลำกร ณ วนัที ่31 ธนัวำคม ดงันี้ 
 (หน่วย : คน) 

รายการ 2561 2560 2559 

บมจ. ซีเอด็ยูเคชัน่* 
   พนกังำนประจ ำส ำนกังำนใหญ่ 678 743 866 
   พนกังำนประจ ำสำขำ 1,018 1,063 1,155 

บจ. เพลินพฒัน์ (บริษทัยอ่ย) 

   คร ู 230 224 220 
   บุคลำกรอื่น 104 103 96 

บจ. เบสแลบ็ (บริษทัย่อย) 

   พนกังำนประจ ำ 9 9 11 

รวมทัง้ส้ิน 2,039 2,142 2,348 

หมำยเหตุ : *  ไม่รวมแรงงำนจดัจำ้งภำยนอก (Outsource Worker) 
 
โดยบรษิทัฯ ใหผ้ลตอบแทนทัง้ เงนิเดอืน ค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของพนกังำน (ตำมงบกำรเงนิรวม) 

ในปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2560 และ ปี พ.ศ. 2559 เป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิน้  576.16 ลำ้นบำท 648.34 ลำ้นบำท และ 
688.01 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

บรษิทัฯ มนีโยบำยกำรจ่ำยอตัรำค่ำตอบแทนพนกังำน โดยค ำนึงถงึควำมเหมำะสม และสอดคลอ้งกบั
ค่ำเฉลีย่ของอุตสำหกรรมเดยีวกนั รวมถงึค่ำตอบแทนพนกังำนจะตอ้งเหมำะสมกบักำรขยำยตวัทำงธุรกจิ และกำร
เตบิโตของบรษิทัฯ 

นอกเหนือจำกกำรทีบ่รษิทัฯ จ่ำยค่ำตอบแทนใหก้บัพนกังำนในรปู เงนิเดอืน โบนสั และเงนิสมทบกองทุน
ส ำรองเลีย้งชพีแลว้ บรษิทัฯ ยงัมสีวสัดกิำรอื่นๆ ใหก้บัพนกังำนทุกคน เช่น ค่ำรกัษำพยำบำล กำรตรวจสขุภำพ
ประจ ำปี ค่ำทีพ่กั ค่ำเดนิทำงไปปฏบิตังิำนต่ำงจงัหวดั ประกนัชวีติ เครื่องแบบพนักงำนสำขำ เงนิช่วยเหลอืใหก้บั
พนกังำนทีป่ระสบภยัพบิตั ิเงนิชว่ยเหลอืค่ำครองชพี และเงนิช่วยเหลอือื่นๆ รวมถงึกำรใหร้ำงวลัส ำหรบัพนกังำนที่
มคีวำมตัง้ใจในกำรท ำงำนจนมอีำยุงำนครบ 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี เพื่อเป็นกำรจงูใจใหพ้นกังำนของบรษิทัฯ มี
ขวญั และก ำลงัใจในกำรสรำ้งควำมเจรญิเตบิโตใหก้บับรษิทัฯ ในระยะยำว 

นโยบายในการพฒันาพนักงาน 

บรษิทัฯ มนีโยบำยในกำรเพิม่ศกัยภำพ และประสทิธผิลของบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อใหม้คีวำม 
สำมำรถในกำรแขง่ขนั และรบัมอืกบัวทิยำกำรใหม่ๆ ทีพ่ฒันำเปลีย่นแปลงตลอดเวลำ ควบคู่กบักำรท ำใหพ้นกังำน
มคีวำมสขุนัน้ ซึง่เป็นภำรกจิส ำคญัอกีภำรกจิหนึ่งตำมภำรกจิ (Mission) ของบรษิทัฯ เพรำะบรษิทัฯ เชื่อว่ำหำก
พนกังำนมคีวำมสขุ พนกังำนกจ็ะมปีระสทิธภิำพ มคีวำมคดิสรำ้งสรรค ์มคีวำมพรอ้มทุ่มเทท ำงำน ซึง่จะสง่ผลท ำ
ใหบ้รษิทัฯ สำมำรถเตบิโตไดอ้ยำ่งยัง่ยนื 
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แนวทำงในกำรพฒันำทรพัยำกรมนุษยข์องบรษิทัฯ มสีำระส ำคญัดงันี้ 

 การปรบัปรงุประสิทธิผลของทรพัยากรมนุษยอ์ย่างต่อเน่ือง บรษิทัฯ ไดต้ดิตำมประสทิธผิลของ
ทรพัยำกรมนุษย ์(Human Resources’ Productivity) ผ่ำนตวัชีว้ดั (Key Performance Indicator : 
KPI) เพื่อท ำใหม้ัน่ใจว่ำประสทิธผิลดำ้นทรพัยำกรมนุษยด์อีย่ำงต่อเนื่อง ในกำรปรบัปรุงประสทิธผิล
นัน้ บรษิทัฯ เน้นกำรจดัโครงสรำ้งกำรปฏบิตังิำนทีเ่หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ กำรวำงแผนงำนที่
เหมำะสม กำรปรบัปรุงระบบ และกระบวนกำรจดักำรทีม่ปีระสทิธภิำพ และมกีำรสญูเปล่ำใหน้้อยทีส่ดุ
กำรจดัสรรอุปกรณ์ และเครื่องมอืต่ำงๆ เพื่อเพิม่ประสทิธภิำพกำรท ำงำนใหส้งูขึน้ และกำรจดั
หลกัสตูรในกำรฝึกอบรม หรอืพฒันำทกัษะในกำรปฏบิตังิำนของพนกังำน 

สิง่หนึ่งทีบ่รษิทัฯ ยดึมัน่เสมอกค็อื บรษิทัฯ ไมม่นีโยบำยในกำรปรบัลด หรอืปลดพนกังำนออกจำก
งำนตำมปญัหำภำวะวกิฤตเิศรษฐกจิ เพื่อใหบุ้คลำกรของบรษิทัฯ มคีวำมมัน่ใจ และพรอ้มทุม่เทใน
กำรท ำงำนระยะยำวทีส่ว่นใหญ่เป็นลกัษณะงำนบุกเบกิ 

นอกจำกนัน้ บรษิทัฯ ยงัไดจ้ดัสรรรำงวลั และโบนสัส ำหรบัพนกังำนในแต่ละปี เพื่อจงูใจใหพ้นกังำน
เร่งสรำ้งผลกำรปฏบิตังิำนทีด่ ี

 การเปิดโอกาสให้กบัพนักงานได้พฒันาศกัยภาพในการท างาน และภาวะผูน้ า (Leadership) 
ผา่นระบบ Project Leader บรษิทัฯ มนีโยบำยสง่เสรมิศกัยภำพ และกำรท ำงำนเชงิรุกของพนกังำน 
โดยทีไ่ม่ตอ้งยดึตดิกบัผงักำรบงัคบับญัชำ โดยเปิดโอกำสใหพ้นกังำนทีม่แีนวคดิในกำรปรบัปรุง
ประสทิธภิำพกำรท ำงำนขององคก์รไดใ้ชค้วำมรูค้วำมสำมำรถในกำรแกไ้ขปญัหำ ผ่ำนระบบ Project 
Leader โดยจะไดร้บัมอบหมำยใหเ้ป็นหวัหน้ำโครงกำร (Project Leader) ร่วมกบัพนกังำนจำก
หน่วยงำนเดยีวกนั หรอืต่ำงหน่วยงำน เพื่อรวมทมีกนัเป็น “ทมีขำ้มสำยงำน (Cross Functional 
Team)” โดยอำจจะมผีูบ้รหิำรระดบัสงูท ำหน้ำทีเ่ป็นที่ปรกึษำ 

ระบบ Project Leader มสีว่นส ำคญัทีท่ ำใหบ้รษิทัฯ มกีำรขบัเคลือ่นอย่ำงรวดเรว็ โดยไมต่อ้งอำศยั
ระบบกำรบงัคบับญัชำทีซ่บัซอ้น เน่ืองจำกเป็นระบบทีเ่อือ้ใหพ้นกังำนทีม่ศีกัยภำพไดม้โีอกำสในกำร
สรำ้งผลงำน และไดม้โีอกำสท ำงำนร่วมกบัผูบ้รหิำรระดบัสงู เป็นกำรฝึกใหพ้นกังำนทีม่ศีกัยภำพไดม้ี
ภำวะผูน้ ำ ไดเ้รยีนรูแ้นวคดิจำกผูบ้รหิำรระดบัสงูผ่ำนกำรท ำงำนร่วมกนัเป็นทมี เขำ้ใจเหตุผลเชงิ
นโยบำย และขอ้จ ำกดัในกำรท ำงำนต่ำงๆ ในอกีมมุหนึ่ง 

 การสรา้งความผกูพนั และความเป็นกนัเองระหวา่งพนักงาน และผูบ้ริหาร  วฒันธรรมกำร
ท ำงำนของบรษิทัฯ มุง่เน้นกำรสรำ้งควำมเป็นกนัเองระหว่ำงพนกังำนกบัผูบ้รหิำร และไมม่รีะบบ
เลอืกปฏบิตัภิำยในองคก์ร เพรำะพนกังำนทุกคนถอืว่ำเป็นสมำชกิในครอบครวัเดยีวกนั ซึง่มคีุณค่ำ
กบัองคก์ร  ดงันัน้ ทุกกจิกรรม และทุกควำมร่วมมอืระหว่ำงผูบ้รหิำร และพนกังำน จงึอยูใ่น
บรรยำกำศกำรท ำงำนแบบพีแ่บบน้อง มคีวำมสนุก และทำ้ทำยในกำรท ำงำน  

ดงันัน้ วฒันธรรมดงักล่ำวจงึเอือ้ต่อกำรด ำเนินงำนทีต่อบสนองต่อนโยบำยบรษิทัฯ ทีเ่ป็นไปอย่ำงมี
ประสทิธภิำพรวดเรว็ เกดิผลสมัฤทธิต์ำมทีค่ำดหวงั ตลอดจนปญัหำ และอุปสรรคทีเ่กดิขึน้กจ็ะไดร้บั
กำรรำยงำน และแกไ้ขไดท้นัต่อสถำนกำรณ์ 

ส ำหรบัพนกังำนทีป่ฏบิตัหิน้ำทีป่ระจ ำ ณ รำ้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ซึง่กระจำยอยู่ทัว่ภมูภิำคในประเทศ
ไทย บรษิทัฯ ไดด้ ำเนินกำรฝึกอบรมทีส่ ำนกังำนใหญ่อย่ำงสม ่ำเสมอ รวมทัง้ผูบ้รหิำรเขำ้ตรวจเยีย่ม



บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2561 (แบบ 56-1)                                                                 ส่วนที ่2  หน้ำ 63 
 

สำขำเป็นประจ ำเพื่อใหค้ ำปรกึษำ และกำรปรบัปรุงต่อเนื่อง  นอกจำกน้ี ปจัจุบนับรษิทัฯ ยงัไดต้ดิตัง้
ระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ ต่ำงๆ เพื่อสง่เสรมิกำรสือ่สำรระหว่ำงพนกังำนทีร่ำ้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์
กบัส ำนกังำนใหญ่ไดอ้ย่ำงสะดวก มำกขึน้ ดงันี้ 

o บรษิทัฯ ใชร้ะบบโทรศพัท ์ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) ซึง่ใชส้ญัญำณ
อนิเตอรเ์น็ตระหว่ำงส ำนกังำนใหญ่ กบัรำ้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอรท์กุสำขำ และคลงัสนิคำ้ โดย
สำมำรถโทรศพัทต์ดิต่อสือ่สำร อเีมลล ์และรบัสง่ขอ้มลูไดอ้ย่ำงรวดเรว็ และสำมำรถแกไ้ขปญัหำ
ไดอ้ย่ำงทนัเวลำ 

o กำรตดิตัง้จอ LCD TV ทีส่ำขำรำ้นหนงัสอืซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ท ำใหส้ ำนกังำนใหญ่สำมำรถสง่ภำพ 
และเสยีงในรปูแบบของวดิโีอใหก้บัพนกังำนรบัทรำบถงึขำ่วสำร กำรประชำสมัพนัธผ์ลติภณัฑ ์
และกำรบรกิำรพเิศษในช่วงเวลำต่ำงๆ ตลอดจนกำรอบรมพนกังำนผ่ำนจอ LCD TV ไดทุ้ก
ช่วงเวลำ 

 การมุ่งเน้นการสรา้งวฒันธรรมจิตบริการ (Service Mind) จิตคณุธรรม (Merit Mind) จิตอาสา 
(Volunteer Mind) และวฒันธรรม “ไม่เสียหน้า” ให้เกิดขึน้ภายในองคก์ร ผา่นพนักงานทุก
ระดบั   บรษิทัฯ ไดเ้น้นย ้ำกบัพนกังำนเสมอว่ำ บรษิทัฯ ไม่มนีโยบำยทีจ่ะสนบัสนุนกำรท ำธุรกจิทีข่ดั
ต่อกฎหมำย และหลกัศลีธรรม จรยิธรรมอนัดงีำมของสงัคม ดงันัน้ จติคุณธรรม (Merit Mind) จงึ
กลำยเป็นบรรทดัฐำนของกำรท ำงำนอย่ำงทัว่ทัง้องคก์รครอบคลุมทัง้ระดบัพนกังำน และระดบับรหิำร 
ดงันัน้หำกมโีครงกำรใหม่ๆ ดำ้นกำรตลำด หรอืกำรเสนอผลติภณัฑใ์หม่ๆ เพื่อน ำมำจ ำหน่ำย จะตอ้ง
สอดคลอ้งกบับรรทดัฐำน และเจตนำรมณ์ทีด่งีำมของบรษิทัฯ 

นอกจำกนี้ บรษิทัฯ มกีำรจดัฝึกอบรม และสมัมนำในหลกัสตูร “กำรบรกิำรตอบสนองทีเ่ป็นเลศิ” 
(Excellent Reactive Service: ERS) ใหก้บัพนกังำน เพื่อปลกูฝงัใหพ้นกังำนมจีติบรกิำร (Service 
Mind) มคีวำมเอือ้เฟ้ือเผื่อแผท่ีจ่ะช่วยเหลอืต่อลกูคำ้ และเพื่อนพนกังำนรอบขำ้งอย่ำงเป็นมติร โดย
กำรพฒันำจติอำสำ (Volunteer Mind) นัน้ บรษิทัฯ ไดด้ ำเนินผ่ำนกจิกรรมกำรบรจิำคหนงัสอื
โครงกำรเงนิทอนเพื่อน้อง โดยเปิดโอกำสใหพ้นกังำนอำสำทีจ่ะเดนิทำงไปบรจิำคหนงัสอื และจดั
หนงัสอืใหก้บัหอ้งสมุดในโรงเรยีนทีข่ำดแคลน สำมำรถเสนอรำยชื่อโรงเรยีนทีอ่ยู่ในภูมลิ ำเนำของ
พนกังำนได ้เพื่อเป็นกำรปลกูฝงัใหพ้นกังำนมจีติส ำนึกรกับำ้นเกดิ  จำกกจิกรรมดงักล่ำวนี้ นอกจำก
จะพฒันำจติอำสำ (Volunteer Mind) ใหก้บัพนกังำนแลว้ ยงัเป็นกำรสง่เสรมิควำมรูร้กัสำมคัคใีหเ้กดิ
ขึน้กบัพนกังำนภำยในองคก์ร และท ำใหพ้นกังำนรูส้กึภำคภูมใิจในตนเอง และเป็นสว่นหนึ่งทีท่ ำให้
เดก็ๆ ในโรงเรยีนทีข่ำดแคลนไดม้โีอกำสทีจ่ะเก่งขึน้ ตำมเจตนำรมณ์ทีแ่น่วแน่ของบรษิทัที ่“มุ่งมัน่ที่
จะท ำใหค้นไทยเก่งขึน้” 
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9. การก ากบัดแูลกิจการ 

บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญั และจดัใหม้กีระบวนกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่มีำโดยตลอดอย่ำงต่อเนื่อง บรษิทัฯ 
ไดป้ลกูฝงัจติส ำนึกเรื่อง จรยิธรรมธุรกจิในกำรปฏบิตัต่ิอลกูคำ้ คูค่ำ้ คู่แขง่ขนั สงัคม และเพื่อนพนกังำนกนัเอง 
อย่ำงมคีุณธรรม กำรมคีวำมโปรง่ใส กำรเป็นตวัอย่ำงทีด่ ีควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม ควำมซื่อสตัย ์ควำมเท่ำเทยีม
กนั สทิธพิงึมพีงึได ้สทิธขิองพนกังำน กรรมกำร ผูถ้อืหุน้ คู่คำ้ จนกลำยเป็นวฒันธรรมขององคก์รทีแ่ขง็แกร่ง ซึง่
ถอืปฏบิตัมิำตัง้แต่เริม่ก่อตัง้บรษิทัฯ เมื่อ 44 ปีก่อนว่ำ “ซเีอด็ จะด ำเนินธุรกจิทีเ่อื้ออ ำนวยต่อกำรศกึษำหำควำมรู ้ 
ในสำขำทีจ่ ำเป็นต่อกำรพฒันำประเทศ จะด ำเนินธุรกจิทีจ่ะท ำให ้“คนไทยเก่งขึ้น” โดยพฒันำขึ้นเป็นธุรกจิทีย่ ัง่ยนื 
มกีำรเตบิโตต่อเนือ่งทีส่งูกว่ำค่ำเฉลีย่ของอุตสำหกรรม เป็นบรษิทัตวัอย่ำงทีด่ ีสำมำรถสรำ้งสรรคผ์ลงำนทีเ่ป็น
ประโยชน์ และเป็นทีย่อมรบัในวงกวำ้ง พนกังำนมคีวำมสขุ และสำมำรถใหผ้ลตอบแทนกำรลงทนุทีน่่ำพงึพอใจใน
ระยะยำว” 

ดงันัน้ วฒันธรรมองคก์รน้ี จงึเป็นจุดแขง็ของบรษิทัฯ ทีจ่ะชว่ยพฒันำกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีใหป้ระสบ
ควำมส ำเรจ็ไดง้่ำยขึน้ เรว็ขึน้ และเป็นรปูธรรม และเมื่อตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดน้ ำหลกักำรก ำกบัดแูล
กจิกำรทีด่ ี15 ขอ้ ซึง่ต่อมำไดเ้ปลีย่นเป็น 5 หมวด มำเผยแพร่เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏบิตัสิ ำหรบับรษิทัจด
ทะเบยีนนัน้ บรษิทัฯ จงึสำมำรถปรบัใชเ้พื่อสรำ้งควำมสมัพนัธก์บักำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ไดโ้ดยไมย่ำกนกั 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดม้อบหมำยใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่เป็นกลไกทีส่ ำคญัของคณะกรรมกำร
บรษิทัฯ ในกำรก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนและกำรบรหิำรงำนของบรษิทัฯ ใหไ้ดม้ำตรฐำน และเป็นไปในแนวทำงที่
ถูกตอ้ง โดยมกีำรปรบัปรุงนโยบำยเกีย่วกบักำรก ำกบัดแูลกจิกำรและคู่มอืจรยิธรรมธุรกจิ ใหม้คีวำมเหมำะสมกบั
สถำนกำรณ์ และทนัสมยั รวมถงึมหีน้ำทีด่แูลทบทวนนโยบำยกำรก ำกบัดแูลทีด่แีละรำยงำนกำรปฏบิตัติำม
นโยบำยบรรษทัภบิำลใหค้ณะกรรมกำรรบัทรำบเป็นประจ ำ 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยในกำรไปด ำรงต ำแหน่งทีบ่รษิทัอื่น และจ ำนวนบรษิทั ทีจ่ะด ำรง
ต ำแหน่งของกรรมกำร กรรมกำรผูจ้ดักำร และผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษิทัฯ อย่ำงชดัเจน เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิำพ
ของกำรปฏบิตัหิน้ำทีใ่นฐำนะของกรรมกำร กรรมกำรผูจ้ดักำร และผูบ้รหิำรระดบัสงู ในกำรอุทศิและทุ่มเทเวลำ
ใหก้บักำรปฏบิตัหิน้ำที ่โดย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ไม่มกีรรมกำรบรษิทัฯ ท่ำนใดเขำ้ไปด ำรงต ำแหน่งใน
บรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยเ์กนิกว่ำ 3 บรษิทั  

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ และผูบ้รหิำรระดบัสงู ตระหนกัถงึควำมส ำคญัของกำรพฒันำควำมรู ้และ
ประสบกำรณ์ในกำรปฏบิตัหิน้ำที ่โดยกรรมกำรบรษิทัฯ สว่นใหญ่ไดผ้่ำนกำรอบรมหลกัสตูรจำกสมำคมสง่เสรมิ
สถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) นอกจำกนี้ ทุกครัง้ทีม่กีำรเปลีย่นแปลงกรรมกำรใหม่ คณะกรรมกำรไดจ้ดัใหม้ี
เอกสำรและขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องกรรมกำรใหม่ ซึง่รวมถงึขอ้มลูแนะน ำลกัษณะธุรกจิ และ
แนวทำงกำรด ำเนินธุรกจิ มอบใหก้รรมกำรใหม่ไดร้บัทรำบ 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดก้ ำหนดใหม้กีำรจดัท ำแผนกำรพฒันำ และสบืทอดงำน ของกรรมกำรผูจ้ดักำร  
และผูบ้รหิำรระดบัสงู เพื่อเตรยีมควำมพรอ้มอย่ำงต่อเนื่อง กรณีทีก่รรมกำรผูจ้ดักำร และผูบ้รหิำรระดบัสงูไม่
สำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด ้

และในดำ้นควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดก้ ำหนดใหจ้ดัท ำรำยงำนควำมรบัผดิชอบต่อ
สงัคมขององคก์รอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อแสดงถงึควำมมุ่งมัน่และตัง้ใจของคณะกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนในกำร
ร่วมเป็นสว่นหนึ่งของกำรด ำเนินธุรกจิเพื่อสงัคม 
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จำกกำรทีบ่รษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัต่อกำรพฒันำกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่มีำโดยตลอด ซึง่ควำมมุ่งมัน่ในกำร
ด ำเนินธุรกจิอย่ำงโปร่งใส ท ำใหใ้นปี 2560 บรษิทัฯ ไดร้บักำรประกำศผลรำยงำนประเมนิกำรก ำกบัดแูลกจิกำรของ
บรษิทัจดทะเบยีน ในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ประจ ำปี พ.ศ. 2561 (Corporate Governance Report of Thai Listed 
Companies 2018 ว่ำอยู่ในระดบั “ดเีลศิ” หรอื 5 ดำว ตดิต่อกนั 11 ปีซอ้น (2551-2561)  ซึง่ประเมนิโดย สมำคม
สง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.)  โดยซเีอด็เป็นบรษิทัเดยีว ในกลุ่มอตุสำหกรรมบรกิำร (Service) หมวด
ธุรกจิสือ่และสิง่พมิพ ์ทีไ่ดร้บักำรประเมนิในระดบั “ดเีลศิ” ตดิต่อกนั 11 ปีซอ้น 

จำกผลกำรประเมนิดงักลำ่วไดส้ะทอ้นใหเ้หน็ถงึควำมมุ่งมัน่ของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ฝำ่ยบรหิำร และ
พนกังำนทุกคน ทีไ่ดใ้หค้วำมส ำคญักบักำรด ำเนินธุรกจิอย่ำงโปร่งใส เป็นธรรมต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝำ่ย และ
ตรวจสอบได ้

9.1  นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ  คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ตระหนกัถงึควำมส ำคญัของกำรก ำกบั
ดแูลกจิกำรทีด่ ีเพื่อเพิม่ควำมโปร่งใส เพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัของกจิกำร และเพิม่ควำมเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผู้
ถอืหุน้ ผูล้งทุน และผูเ้กีย่วขอ้งทกุฝำ่ย จงึไดม้อบหมำยใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ ด ำเนินกำรจดัท ำนโยบำยกำร
ก ำกบัดแูลกจิกำร เป็นลำยลกัษณ์อกัษร ตลอดจนปรบัปรุงนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำร และคูม่อืจรยิธรรมธุรกจิ  
ใหม้คีวำมทนัสมยั เหมำะสมกบัสภำพแวดลอ้ม กำรด ำเนินธุรกจิ และเป็นสำกลมำกขึน้ ซึง่ก ำหนดใหม้กีำรทบทวน
นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำรปีละครัง้ โดยในปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
ไดท้บทวนนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำร เป็นฉบบัแกไ้ขฉบบัที ่16 นบัจำกปี พ.ศ. 2544 เป็นตน้มำ โดยได้
ด ำเนินกำรปรบัปรุงเพิม่เตมิหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทัฯ  ใหม้คีวำมชดัเจน และครอบคลุมมำกยิง่ขึน้ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ได้ก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ ไว้ดงัต่อไปน้ี 

1. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ผูบ้รหิำร และพนกังำนทุกคน มุ่งมัน่ทีจ่ะน ำหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีมำใช้
ในกำรด ำเนินกจิกำร และจดัโครงสรำ้งกำรบรหิำร เพื่อใหเ้กดิควำมเชื่อมโยงทีด่รีะหว่ำง  คณะกรรมกำร 
ผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยี 

2. ผูถ้อืหุน้จะไดร้บักำรปฏบิตัอิย่ำงเท่ำเทยีมกนัและมสีทิธใินกำรเขำ้ถงึขอ้มลูสำรสนเทศ และมชี่องทำงใน
กำรสือ่สำรกบับรษิทัฯ ไดอ้ย่ำงชดัเจน 

3. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะจดัใหม้กีำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้สว่นน้อยในกำรเสนอเพิม่วำระกำร
ประชุมล่วงหน้ำก่อนวนัประชมุผูถ้อืหุน้ รวมถงึกำรก ำหนดแนวปฏบิตัทิีช่ดัเจน 

4. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะจดัใหม้กีำรเปิดเผยสำรสนเทศ ทัง้ในเรื่องกำรเงนิ และเรื่องทีม่ใิช่เรื่องกำรเงนิ
อย่ำงเพยีงพอ เชื่อถอืได ้ทนัเวลำ โปร่งใส เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ นกัลงทุน และผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัฯ 
ไดร้บัสำรสนเทศอย่ำงเพยีงพอและเท่ำเทยีมกนั 

5. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะจดัใหม้หีน่วยงำนทีส่ำมำรถสือ่สำรกบัผูถ้อืหุน้ นกัลงทุน หน่วยงำนก ำกบัดแูล 
รวมถงึกำรใหข้อ้มลูสำรสนเทศทัว่ไปแก่ผูส้นใจและผูม้สีว่นไดเ้สยี 

6. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะสง่เสรมิใหม้กีระบวนกำรเสรมิสรำ้งควำมร่วมมอืระหว่ำงบรษิทัฯ กบัผูม้สีว่น
ไดเ้สยี พรอ้มทัง้ก ำหนดช่องทำงกำรสือ่สำรระหว่ำงกนั 

7. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ อำจแต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อยอื่น เพือ่พจิำรณำกลัน่กรองงำนเฉพำะเรื่อง
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ตำมควำมเหมำะสม 

8. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มบีทบำทในกำรก ำหนดวสิยัทศัน์และภำรกจิ กลยุทธ ์เป้ำหมำยทำงกำรเงนิ 
ควำมเสีย่ง แผนงำน รวมทัง้ควบคุมดแูลใหฝ้ำ่ยจดักำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย และแผนงำนตำมที่
ก ำหนดไวอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

9. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มบีทบำทส ำคญัในกำรสง่เสรมิใหจ้ดัท ำจรยิธรรมธุรกจิเป็นลำยลกัษณ์อกัษร  
และสง่เสรมิใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนทุกคน ปฏบิตัติำมแนวจรยิธรรมทีด่ ี

10. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะจดัใหม้กีำรประเมนิผลของตนเองเป็นรำยปี เพื่อสรำ้งกรอบกำรตรวจสอบกำร
ปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 

11. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะจดัใหม้รีะบบคดัสรรบุคลำกรทีจ่ะเขำ้มำรบัผดิชอบในต ำแหน่งบรหิำร โดยมี
กระบวนกำรสรรหำทีโ่ปร่งใส และเหมำะสม 

นอกจำกนัน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2552 บรษิทัฯ ไดจ้ดัท ำนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำร ฉบบัภำษำองักฤษ เพื่อให้
นกัลงทุนทัว่ไปไดร้บัทรำบขอ้มลูเพิม่เตมิ ส ำหรบัหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีแนวปฏบิตัทิีด่ ีจรรยำบรรณธุรกจิ 
ฉบบัสมบรูณ์ สำมำรถดไูดจ้ำกเวบ็ไซตน์กัลงทุนสมัพนัธ ์(http://corporate.se-ed.com) 

คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดพ้จิำรณำทบทวน ปรบัปรุงเนื้อหำคูม่อืหลกักำร
ก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีแนวปฏบิตั ิจรยิธรรม และนโยบำยกำรดแูลสิง่แวดลอ้มและสงัคม ใหม้คีวำมสมบรูณ์ และ
ถูกตอ้งตำมกฎระเบยีบของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตำม
หลกัเกณฑก์ำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่สี ำหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2549 ซึง่แบ่งเป็นหวัขอ้หลกั 5 หมวด ไดแ้ก ่

1. สทิธขิองผูถ้อืหุน้ (Rights of Shareholders) 

2. กำรปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่ำงเท่ำเทยีมกนั (Equitable Treatment of Shareholders) 

3. กำรค ำนึงถงึบทบำทของผูม้สีว่นไดเ้สยี (Roles of Stakeholders) 

4. กำรเปิดเผยขอ้มลูและควำมโปรง่ใส (Disclosure and Transparency) 

5. ควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร (Board Responsibilities) 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหก้รรมกำรไดท้บทวนผลงำน ปญัหำ อุปสรรคต่ำงๆ ในปีทีผ่่ำนมำ โดยใหม้ี
กำรประเมนิผลตนเองของกรรมกำร ในภำพรวมของคณะกรรมกำรทัง้คณะ เพื่อน ำผลกำรประเมนิมำวเิครำะหก์ำร
ปฏบิตัหิน้ำทีข่องกรรมกำร และน ำขอ้เสนอแนะมำปรบัปรุงต่อไป นอกจำกนี้คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดส้ง่เสรมิและ
สนบัสนุนใหก้รรมกำรไดม้กีำรพฒันำควำมรูต่้ำงๆ โดยใหก้รรมกำรเขำ้รบักำรอบรมกบัสมำคมสง่เสรมิสถำบนั
กรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) หรอืตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืหน่วยงำนอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อเพิม่พนู
ควำมรูแ้ละไดแ้ลกเปลีย่นประสบกำรณ์กบักรรมกำรจำกบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ตระหนกัถงึกำรสง่เสรมิกำรปฏบิตัหิน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของกรรมกำร 
ผูบ้รหิำร และพนกังำน ใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ตีำมทีค่ณะกรรมกำรไดก้ ำหนด คณะกรรมกำร
จงึไดจ้ดัใหม้กีำรสือ่สำรนโยบำยบรรษทัภบิำล และจรรยำบรรณธุรกจิ นโยบำยกำรดแูลสิง่แวดลอ้มและสงัคม ให้
ผูบ้รหิำรและพนกังำนทุกระดบัทรำบอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยผ่ำนในหลำยช่องทำง ดงันี้ 

 คู่มอืพนกังำน 
 คู่มอื “นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่”ี 



บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2561 (แบบ 56-1)                                                                 ส่วนที ่2  หน้ำ 67 
 

 กำรจดัประชมุใหญ่พนกังำนประจ ำปี 
 กำรประชุมวำงแผนงำนประจ ำปี 
 ระบบอนิทรำเน็ตของบรษิทัฯ และเวบ็ไซตน์กัลงทุนสมัพนัธ ์
 ผ่ำนทำง e-mail ของบรษิทัฯ 
 บอรด์ประชำสมัพนัธข์องบรษิทัฯ 

สิทธิของผูถื้อหุ้น 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ตระหนกัถงึสทิธใินควำมเป็นเจำ้ของในควบคุมบรษิทัฯ ผ่ำนกำรแต่งตัง้
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ใหท้ ำหน้ำทีแ่ทนผูถ้อืหุน้ และมสีทิธใินกำรตดัสนิใจเกีย่วกบักำรเปลีย่นแปลงทีส่ ำคญัของ
บรษิทัฯ คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จงึสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธขิองตน ตำมสทิธขิ ัน้พืน้ฐำนของผูถ้อืหุน้ ซึง่ไดแ้ก่ 
กำรซือ้ขำย หรอืกำรโอนหุน้ กำรมสีว่นแบง่ในก ำไรของกจิกำร กำรไดร้บัขำ่วสำรขอ้มลูของกจิกำรอย่ำงเพยีงพอ 
และผูถ้อืหุน้ควรไดร้บัทรำบกฎเกณฑ ์และวธิกีำรในกำรเขำ้รว่มประชุม และขอ้มลูทีเ่พยีงพอต่อกำรพจิำรณำใน   
แต่ละวำระก่อนกำรประชุม รวมถงึมโีอกำสซกัถำมกรรมกำรทัง้ในทีป่ระชมุ และสง่ค ำถำมล่วงหน้ำ นอกจำกนี้ 
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ยงัตระหนกั และใหค้วำมส ำคญัถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้ ไม่กระท ำกำรใดๆ อนัเป็นกำรละเมดิ
หรอืลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดก้ ำหนดใหม้กีำรประชมุใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ปีละครัง้ ภำยในระยะเวลำไม่เกนิ 4 
เดอืน นบัแต่วนัสิน้สดุรอบบญัช ีและกรณีมคีวำมจ ำเป็นตอ้งเสนอวำระเป็นพเิศษ ในเรื่องทีม่ผีลกระทบต่อ
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ เกีย่วกบักฎหมำย ขอ้ก ำหนดทีบ่งัคบั ทีต่อ้งไดร้บักำรอนุมตัจิำกผูถ้อืหุน้ คณะกรรมกำร
บรษิทัฯ จะเรยีกประชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ต่อไป 

ในกำรจดักำรประชุมผูถ้อืหุน้ คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อสทิธขิองผูถ้อืหุน้ โดยเริม่จำก
ก ำหนดวนัประชมุ ซึง่ไมใ่ชว่นัหยุดต่อเนื่อง หรอืวนันกัขตัฤกษ์ และก ำหนดเวลำประชมุไม่เชำ้ หรอืเยน็เกนิไป และ
ก ำหนดสถำนทีป่ระชมุ ซึง่เป็นบรเิวณทีม่กีำรคมนำคมสะดวก นอกจำกน้ีบรษิทัฯ ไดด้ ำเนินกำรจดัสง่หนงัสอืเชญิ
ประชุมทีม่รีำยละเอยีดวำระกำรประชุม พรอ้มควำมเหน็ของคณะกรรมกำร เพื่อพจิำรณำเหตุผลควำมจ ำเป็น
ผลกระทบทัง้ดำ้นบวกและลบในแต่ละวำระ หนงัสอืมอบฉนัทะทัง้ 3 รปูแบบตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด และรำยชื่อ
ของกรรมกำรอสิระ พรอ้มทัง้ค ำแนะน ำในกำรมอบฉนัทะ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถเลอืกทีจ่ะมอบฉนัทะใหเ้ขำ้ประชมุ
แทนได ้ และแจง้เรื่องจดัเตรยีมอำกรแสตมป์ไวใ้หบ้รกิำรแก่ผูร้บัมอบฉนัทะโดยไม่คดิค่ำใชจ้่ำย รวมทัง้แผนทีแ่สดง
สถำนทีป่ระชมุ ใหผู้ถ้อืหุน้ล่วงหน้ำ ไม่น้อยกว่ำ 21 วนัก่อนวนัประชุม และไดป้ระกำศลงหนงัสอืพมิพร์ำยวนั 
ตดิต่อกนัไม่น้อยกว่ำ 3 วนั และก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่ำ 3 วนั เพื่อบอกกล่ำวเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นกำร
ล่วงหน้ำ 

การจดัการประชุมผู้ถือหุ้น 

ส ำหรบักำรประชมุใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมกำรไดม้อบหมำยใหเ้ลขำนุกำร 
บรษิทัฯ แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทรำบผ่ำนทำงช่องทำงตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซตน์กัลงทุน
สมัพนัธ ์ใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถเสนอเพิม่วำระกำรประชุม รำยชื่อบคุคลเพื่อเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร และสง่ค ำถำม
เป็นกำรล่วงหน้ำได ้คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดก้ ำหนดชว่งเวลำกำรรบัเรื่องดงักล่ำว ตัง้แต่วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ.  
2560 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 โดยผ่ำนช่องทำงโดยตรงกบัเลขำนุกำรบรษิทัฯ หน่วยงำนนกัลงทุนสมัพนัธ์ 
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กรรมกำรอสิระ หรอืผ่ำนทำงเวบ็ไซต ์โดยเป็นกำรใหเ้สนอวำระกำรประชุม และเสนอชื่อบุคคลเขำ้ด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 3 เดอืนก่อนวนัสิน้สดุรอบปีบญัช ี อน่ึง ไมม่ผีูถ้อืหุน้รำยใดเสนอเพิม่วำระกำรประชุม 
ส ำหรบักำรเสนอรำยชื่อเพื่อเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร มผีูถ้อืหุน้เสนอรำยชื่อเขำ้มำคดัเลอืก 1 ท่ำน แต่รวมหุน้
แลว้ไมถ่งึเกณฑท์ีบ่รษิทัฯ ก ำหนด คอื น้อยกว่ำ 5% ท ำใหไ้ม่สำมำรถเสนอชื่อเขำ้คดัเลอืกได ้ส ำหรบักำรสง่
ค ำถำมเป็นกำรล่วงหน้ำ บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สง่ค ำถำมไดจ้นถงึวนัประชมุใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ 

และส ำหรบักำรประชมุใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี พ.ศ. 2562 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดก้ ำหนดช่วงเวลำ
กำรรบัเรื่องดงักล่ำว ตัง้แต่วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 โดยผ่ำนช่องทำง
โดยตรงกบัเลขำนุกำรบรษิทัฯ หน่วยงำนนกัลงทุนสมัพนัธ ์กรรมกำรอสิระ หรอืผ่ำนทำงเวบ็ไซต ์โดยเป็นกำรให้
เสนอวำระกำรประชุม และเสนอชื่อบุคคลเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 3 เดอืนก่อนวนัสิน้สดุรอบ
ปีบญัช ีและบรษิทัฯ ไดน้ ำหลกัเกณฑว์ธิกีำรต่ำงๆ แสดงบนเวบ็ไซตน์กัลงทุนสมัพนัธต์ัง้แต่วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 
2561 เป็นตน้มำ อน่ึง ไมม่ผีูถ้อืหุน้รำยใดเสนอเพิม่วำระกำรประชุม และเสนอรำยชื่อบุคคลเพื่อเขำ้ด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร ส ำหรบักำรสง่ค ำถำมเป็นกำรล่วงหน้ำ บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สง่ค ำถำมไดจ้นถงึวนัประชุม
ใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้   

การจดัส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 

ในกำรจดักำรประชุมผูถ้อืหุน้ คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อสทิธขิองผูถ้อืหุน้ โดยเริม่จำกกำร
จดัสง่หนงัสอืเชญิประชมุทีม่รีำยละเอยีดวำระกำรประชุม วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล พรอ้มควำมเหน็ของ
คณะกรรมกำร รำยละเอยีดของเรื่องเพื่อพจิำรณำเหตุผลควำมจ ำเป็น ผลกระทบทัง้ดำ้นบวกและลบในแต่ละวำระ 
หนงัสอืมอบฉนัทะ และรำยชื่อของกรรมกำรอสิระ พรอ้มทัง้ค ำแนะน ำในกำรมอบฉนัทะ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถ
เลอืกทีจ่ะมอบฉนัทะใหเ้ขำ้ประชมุแทนได ้รวมทัง้แผนทีแ่สดงสถำนทีป่ระชมุ และไดป้ระกำศลงหนงัสอืพมิพร์ำยวนั 
ตดิต่อกนัไม่น้อยกว่ำ 3 วนั และก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่ำ 3 วนั เพื่อบอกกล่ำวเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นกำร
ล่วงหน้ำ  อน่ึง ในกำรประชมุใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี พ.ศ. 2561 บรษิทัฯ ไดน้ ำหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้
ฉบบัสมบรูณ์ และรำยงำนประจ ำปี พ.ศ. 2561 พรอ้มเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรประชมุ ทัง้ภำษำไทย และ
ภำษำองักฤษ เปิดเผยในเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมมำกกว่ำ 30 วนั และสง่หนงัสอืเชญิประชมุฯ 
ผ่ำนทำงนำยทะเบยีน ล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมไม่น้อยกว่ำ 21 วนั 

วนัประชุมผู้ถือหุ้นและการด าเนินการประชุม 

บรษิทัฯ ไดพ้ยำยำมปรบัปรงุกระบวนกำรจดักำรประชุมใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ ใหม้คีวำมเหมำะสมอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยเฉพำะอย่ำงยิง่หลงัจำกปี พ.ศ. 2548 เป็นตน้มำ โดยยดึหลกัทีจ่ะใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรำยไดม้โีอกำสได้ 
รบัทรำบ และไดใ้ชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้อย่ำงเท่ำเทยีมกนั รวมทัง้มสีทิธใินกำรใหค้วำมเหน็ หรอืใหข้อ้เสนอแนะทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อบรษิทัฯ 

ในกำรลงทะเบยีนเขำ้ประชมุ บรษิทัฯ ไดเ้ปิดใหผู้ถ้อืหุน้ลงทะเบยีนล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมอย่ำงน้อย 2 
ชัว่โมง และต่อเนื่องจนกว่ำกำรประชุมจะแลว้เสรจ็ ซึง่ไดถ้อืปฏบิตัมิำตัง้แต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นตน้มำ นอกจำกนัน้ 
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ยงัจดัใหม้กีำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ ดว้ยเจำ้หน้ำที ่และระบบคอมพวิเตอรท์ี่
เพยีงพอ และเหมำะสม โดยในกำรประชุมใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี พ.ศ. 2550 บรษิทัฯ เริม่ใชก้ำรลงทะเบยีนผู้
เขำ้ประชมุดว้ยระบบบำรโ์คด้เป็นปีแรก เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ พรอ้มทัง้จดัพมิพบ์ตัรลงคะแนนใน  
แต่ละวำระใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 
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บรษิทัฯ จดัใหม้เีจำ้หน้ำทีใ่นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ในกำรขอรบัขอ้มลูสำรสนเทศ และตอบ
ค ำถำมต่ำงๆ นอกจำกนัน้ยงัจดัใหม้กีำรเลีย้งรบัรองทีเ่หมำะสมส ำหรบัผูถ้อืหุน้ทีม่ำรว่มประชุมดว้ย โดยในกำร
ประชุมใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี พ.ศ. 2561 ไดจ้ดักำรประชมุขึน้ ณ หอ้งประชุม 11A อำคำรอนิเตอรล์งิค ์ทำว
เวอร ์ชัน้ 9 (อำคำรเนชัน่ทำวเวอร ์เดมิ) ซึง่บรษิทัฯ ไดส้ ำรองพืน้ทีจ่อดรถยนตส์ว่นบุคคลไว้อยำ่งเพยีงพอ และได้
มกีำรแนบแผนทีเ่สน้ทำงกำรเดนิทำงพรอ้มขอ้มลูสำยรถประจ ำทำงสำธำรณะผ่ำนหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ 

ส ำหรบัผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สะดวกเขำ้รว่มประชุมใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ดว้ยตนเอง บรษิทัฯ ไดเ้สนอใหผู้ถ้อืหุน้
สำมำรถมอบฉนัทะใหก้รรมกำรอสิระ อย่ำงน้อย 1 ท่ำน หรอืมอบฉนัทะใหก้รรมกำรผูจ้ดักำร หรอืเลขำนุกำร 
บรษิทัฯ เขำ้ประชมุ และลงคะแนนเสยีงแทน โดยในกำรประชุมใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี พ.ศ. 2561 มจี ำนวนผู้
ถอืหุน้มอบฉนัทะดงันี้ 

 ผูถ้อืหุน้จ ำนวน 2 รำย มอบอ ำนำจใหคุ้ณประวทิย ์ตนัตวิศนิชยั ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ
กรรมกำรอสิระ 

 ผูถ้อืหุน้จ ำนวน 1 รำย มอบอ ำนำจใหคุ้ณวรพจน์ ฉตัรชยักุลศริ ิกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอสิระ 

 ผูถ้อืหุน้จ ำนวน 17 รำย มอบอ ำนำจใหคุ้ณวบิลูยศ์กัดิ ์อุดมวนิช กรรมกำร รองกรรมกำรผูจ้ดักำร และ
เลขำนุกำรบรษิทัฯ 

ก่อนกำรประชุม บรษิทัฯ ไดเ้ปิดวดีทีศัน์ เรื่อง กำรสง่เสรมิบรรษทัภบิำลทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรประชมุผูถ้อืหุน้
ของบรษิทัจดทะเบยีน ซึง่จดัท ำโดยส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
ร่วมกบั ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย สภำธุรกจิตลำดทุนไทย เพื่อแนะน ำและใหค้วำมรูแ้ก่ผูถ้อืหุน้ถงึกำร
เตรยีมตวัเขำ้รว่มกำรประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน จำกนัน้ต่อดว้ยกำรเปิดวดีทีศัน์แนะน ำ ประวตัคิวำม
เป็นมำของบรษิทัฯ ผลกำรด ำเนินงำนสรุปในรอบปี เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทรำบขอ้มลูโดยสรุปก่อนกำรประชุมผูถ้อื
หุน้ เมื่อเริม่กำรประชมุทุกครัง้ ประธำนกรรมกำรจะชีแ้จงวธิกีำรลงคะแนน และนบัคะแนน โดยบรษิทัฯ ไดแ้สดง
ขัน้ตอนกำรนบัคะแนน และแสดงกำรสรุปผลคะแนนทุกขัน้ตอนอย่ำงชดัเจนในหอ้งประชมุ  นอกจำกนี้ ในกรณีทีผู่้
ถอืหุน้ไม่สำมำรถเขำ้รว่มประชมุได ้บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้มอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่น กรรมกำรอสิระ หรอื
เลขำนุกำรบรษิทัฯ เขำ้ร่วมประชุมแทน  ในระหว่ำงกำรประชมุ บรษิทัฯ ไดจ้ดัสรรเวลำในกำรประชุมอย่ำงเพยีงพอ 
และเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธอิย่ำงเท่ำเทยีมกนัในกำรแสดงควำมคดิเหน็ และตัง้ค ำถำมในทีป่ระชุม โดย
กรรมกำรทีเ่กีย่วขอ้ง โดยเฉพำะประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประธำนคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ และกรรมกำร
ผูจ้ดักำร รวมทัง้ผูบ้รหิำรระดบัสงูดำ้นบญัช ีกำรเงนิ ตรวจสอบภำยใน และผูส้อบบญัช ีเขำ้ร่วมประชุมอย่ำงพรอ้ม
เพรยีงกนั เพื่อตอบค ำถำมในทีป่ระชุม  ประธำนกรรมกำร จะด ำเนินกำรประชุมตำมล ำดบัวำระกำรประชุม รวมถงึ
จะไม่เพิม่วำระกำรประชมุโดยไม่แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบล่วงหน้ำ รวมระยะเวลำกำรประชมุแต่ละครัง้ประมำณ 2 
ชัว่โมงครึง่ หรอืมำกกว่ำนัน้ 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญัในกำรเขำ้ร่วมประชมุใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ เพื่อตอบขอ้ซกัถำม และ  
รบัฟงั โดยในกำรประชุมใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ปี พ.ศ. 2561 มกีรรมกำรเขำ้ร่วมประชุม จ ำนวน 7 ท่ำน จำกทัง้หมด 
8 ท่ำน (รอ้ยละ 87.50) ทัง้นี้ในกำรประชุมยงัไดป้ระกอบดว้ย รกัษำกำรประธำนคณะกรรมกำร ประธำนกรรมกำร
ชุดย่อย กรรมกำรผูจ้ดักำร ผูบ้รหิำรระดบัสงูดำ้นบญัช ีกำรเงนิ ตรวจสอบภำยใน และผูส้อบบญัช ีเพื่อตอบขอ้
ซกัถำมในประเดน็ต่ำงๆ ของผูถ้อืหุน้  นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้ผีูต้รวจสอบกำรนบัคะแนนเสยีงทีเ่ป็นกลำง 
คอื คุณประสบพร เจรญิผล จำกส ำนกังำน ชวน แอนด ์แอสโซซเิอทส ์ทนำยควำม เพื่อท ำหน้ำทีต่รวจสอบกำรนบั
คะแนนเสยีงในครัง้นี้ 
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วาระการประชมุผูถ้ือหุ้นท่ีส าคญั ไดแ้ก ่

 การรายงานผลการด าเนินงาน : บรษิทัฯ ไดใ้หร้ำยละเอยีดเกีย่วกบัผลประกอบกำรของบรษิทัฯ 
เกีย่วกบั ก ำไร รำยได ้ค่ำใชจ้ำ่ย และสรุปผลกำรด ำเนินงำนในรปูกรำฟ 

 การแต่งตัง้คณะกรรมการ : บรษิทัฯ เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถเลอืกกรรมกำรเป็นรำยบุคคล  
โดยไดใ้หร้ำยละเอยีดประวตั ิกำรศกึษำ และกำรท ำงำน และเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทรำบวสิยัทศัน์
ของแต่ละท่ำนก่อนกำรลงคะแนน ในกรณีทีเ่ป็นกรรมกำรเดมิ จะใหข้อ้มลูกำรเขำ้รว่มประชุม
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ อย่ำงครบถว้นดว้ย 

 การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี : บรษิทัฯ ไดใ้หร้ำยละเอยีดเกีย่วกบัชือ่ผูส้อบบญัช ีส ำนกังำนสอบบญัช ี 
ค่ำตอบแทน เหตุผลของกำรคดัเลอืกผูส้อบบญัช ีคุณภำพของกำรปฏบิตังิำนในช่วงปีทีผ่่ำนมำ และ
ควำมสมัพนัธก์บับรษิทัฯ 

 การจดัสรรก าไร : บรษิทัฯ ไดใ้หร้ำยละเอยีดเกีย่วกบักำรจดัสรรก ำไร และเงนิทุนส ำรอง จ ำนวนเงนิ
ปนัผล ซึง่เป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงนิปนัผลของบรษิทัฯ และวนัปิดสมุดทะเบยีนเพื่อก ำหนดสทิธิ
ในกำรรบัเงนิปนัผล 

 ค่าตอบแทนกรรมการ : บรษิทัฯ ไดใ้หร้ำยละเอยีดเกีย่วกบัจ ำนวนเงนิค่ำตอบแทนทีเ่สนอ ซึง่เป็นไป
ตำมนโยบำยและเงื่อนไขของค่ำตอบแทนกรรมกำร ทีไ่ดผ้่ำนกำรพจิำรณำกลัน่กรองโดยคณะกรรมกำร
สรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน 

ในกำรลงคะแนนเสยีง ผูถ้อืหุน้สำมำรถใชบ้ตัรลงคะแนน ซึง่มแีถบบำรโ์คด้ เพื่อใหส้ำมำรถตรวจนบัคะแนน
ไดอ้ย่ำงรวดเรว็ และมปีระสทิธภิำพ โดยบรษิทัฯ ไดเ้กบ็บตัรลงคะแนนเฉพำะกรณีทีผู่ถ้อืหุน้คดัคำ้น หรอืงดออก
เสยีง แต่ส ำหรบัวำระกำรเลอืกตัง้กรรมกำร เพื่อใหเ้ป็นไปตำมแนวทำงกำรปฏบิตัทิีด่ใีนกำรจดักำรประชุมผูถ้อืหุน้ 
บรษิทัฯ ไดเ้กบ็บตัรลงคะแนนจำกผูถ้อืหุน้ทีเ่ขำ้ประชมุทุกท่ำน และกำรลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมกำรเป็นกำร
ลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคล  นอกจำกนัน้ บรษิทัฯ ไดข้อใหท้ีป่รกึษำทำงกฎหมำยเขำ้ร่วมตรวจนบั
และยนืยนัควำมถูกตอ้งของคะแนนเสยีง และเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ถูกตอ้งตำมกฎหมำย และขอ้บงัคบับรษิทั  
ส ำหรบัผลกำรตรวจนบัคะแนนในแต่ละวำระ บรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระ ของผูถ้อืหุน้ทีล่ง
มต ิเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี ในทนัท ี

ภำยหลงัจำกกำรประชุมแลว้เสรจ็ คณะกรรมกำรไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ นกัวเิครำะห ์และนกัลงทุนทัว่ไป 
ไดส้อบถำมค ำถำมเพิม่เตมิ โดยมปีระธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรชุดย่อย กรรมกำรผูจ้ดักำร ผูบ้รหิำรระดบัสงู
ดำ้นบญัชกีำรเงนิ รว่มตอบค ำถำม  อย่ำงไรกต็ำมในกำรตอบค ำถำมคณะกรรมกำรไดย้ดึถอืควำมเท่ำเทยีมของ
กำรใหข้อ้มลูสำรสนเทศเป็นส ำคญั 

ภายหลงัวนัประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มอบหมำยใหเ้ลขำนุกำรบรษิทัฯ เปิดเผยมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ พรอ้มผลกำรลง 
คะแนนเสยีงในวนัรุ่งขึน้ถดัจำกวนัประชุมผูถ้อืหุน้ โดยกำรแจง้ขำ่วผ่ำนตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พรอ้มทัง้
เปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ และในกำรประชมุผูถ้อืหุน้ เลขำนุกำรบรษิทัฯ ไดบ้นัทกึประเดน็ขอ้ซกัถำม และ
ขอ้คดิเหน็ทีส่ ำคญัไวใ้นรำยงำนกำรประชุมอย่ำงถูกตอ้งครบถว้น และสรุปดว้ยกำรลงมต ิและนบัคะแนนเสยีง โดย
มกีำรบนัทกึจ ำนวนคะแนนเสยีงทีไ่ดร้บัในแต่ละวำระอย่ำงชดัเจนว่ำ เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัร
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เสยี เป็นจ ำนวนเท่ำใดในแต่ละวำระ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถตรวจสอบได ้โดยก ำหนดใหร้ำยงำนกำรประชุมผูถ้อื
หุน้แสดงบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ภำยหลงักำรประชมุไม่เกนิ 14 วนั รวมถงึจดัใหม้กีำรบนัทกึสือ่ทัง้ทำงภำพ และ
เสยีง เพื่อเผยแพรท่ำงเวบ็ไซตน์กัลงทุนสมัพนัธข์องบรษิทัฯ (http://corporate.se-ed.com) 

การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

คณะกรรมกำรบรษิัทฯ ตระหนักถึงกำรดูแลให้มกีำรปฏบิตัิต่อผู้ถอืหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทยีมกนัและเป็น
ธรรม  โดยด ำเนินกำร ดงันี้ 

1. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดม้อบหมำยใหเ้ลขำนุกำรบรษิทัฯ แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทรำบผ่ำนทำงชอ่งทำง
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซตน์กัลงทุนสมัพนัธ ์ ใหผู้ถ้อืหุน้ สำมำรถเสนอเพิม่วำระ
กำรประชุม รำยชื่อบคุคลเพื่อเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร และสง่ค ำถำมเป็นกำรล่วงหน้ำได ้โดยผ่ำน
ช่องทำงโดยตรงกบัเลขำนุกำรบรษิทัฯ หน่วยงำนนกัลงทุนสมัพนัธ ์กรรมกำรอสิระ หรอืผ่ำนทำง
เวบ็ไซต ์โดยใหเ้สนอวำระกำรประชุม และเสนอชื่อบุคคลเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร เป็นกำรล่วงหน้ำ 
อย่ำงน้อย 3 เดอืนก่อนวนัสิน้สดุรอบปีบญัช ีซึง่ไดเ้ปิดเผยหลกัเกณฑใ์นกำรพจิำรณำบนเวบ็ไซตน์กั
ลงทุนสมัพนัธข์องบรษิทัฯ ทัง้นี้ เลขำนุกำรบรษิทัฯ จะเสนอชื่อบคุคลตำมทีผู่ถ้อืหุน้เสนอให้
คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทนเพื่อพจิำรณำคณุสมบตั ิและน ำเสนอคณะกรรมกำร
บรษิทัฯ และทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ต่อไป โดยคณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะเป็นผูพ้จิำรณำควำมเหมำะสมของ
กำรบรรจุ หรอืไม่บรรจุระเบยีบวำระกำรประชุมตำมทีผู่ถ้อืหุน้เสนอ ตำมหลกัเกณฑท์ีก่ ำหนด  โดยกำร
เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร และเสนอวำระกำรประชุม
เป็นกำรล่วงหน้ำ ไดป้ฏบิตัมิำตัง้แต่ปี พ.ศ. 2549 

2. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ เสนอรำยชื่อของกรรมกำรอสิระอย่ำงน้อยจ ำนวน 1 ท่ำน เพื่อเป็นทำงเลอืกใน
กำรมอบฉนัทะใหก้บัผูถ้อืหุน้ ในหนงัสอืมอบฉนัทะ เพื่อใชส้ทิธใินกำรเขำ้ร่วมประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนนในแต่วำระ โดยในกำรประชุมใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
เสนอรำยชื่อของกรรมกำรอสิระจ ำนวน 3 ท่ำน 

3. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ด ำเนินกำรประชุมผูถ้อืหุน้ตำมล ำดบัวำระทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นหนงัสอืเชญิประชมุ และ
ไม่เพิม่วำระในทีป่ระชมุโดยไมไ่ดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบล่วงหน้ำ ทัง้นี้เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้โีอกำสศกึษำ
ขอ้มลูประกอบกำรพจิำรณำวำระต่ำงๆ อย่ำงเพยีงพอ และเหมำะสม 

4. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จดัใหม้บีตัรลงคะแนนเสยีงส ำหรบัทุกวำระ โดยบรษิทัฯ ไดน้ ำระบบบำรโ์คด้เขำ้
มำใชใ้นกำรบนัทกึ และแสดงผลกำรลงคะแนนดงักล่ำวตัง้แต่ปี พ.ศ. 2549 พรอ้มทัง้จดัใหม้เีจำ้หน้ำที่
คอยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจดัเกบ็บตัรลงคะแนนเสยีงในหอ้งประชมุ ซึง่จะมกีำรเกบ็บตัรลงคะแนน
เสยีงกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ยกเวน้กรณีกำรเลอืกตัง้กรรมกำรจะเกบ็บตัร
ลงคะแนนเสยีงในทุกกรณี ทัง้เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย และงดออกเสยีง และภำยหลงัเสรจ็สิน้กำรประชุม 
เจำ้หน้ำทีจ่ะเกบ็บตัรลงคะแนนเสยีงส ำหรบัทุกวำระ นอกจำกนัน้คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้ทีี่
ปรกึษำทำงกฎหมำยท ำหน้ำทีพ่ยำนในกำรตรวจนบัคะแนนเพื่อควำมโปร่งใส 

5. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดม้อบหมำยใหเ้ลขำนุกำรบรษิทัฯ จดัท ำ และบนัทกึรำยงำนกำรประชมุอย่ำง
ถูกตอ้ง ครบถว้น และเผยแพร่รำยงำนกำรประชมุใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรำยรบัทรำบผ่ำนทำงเวบ็ไซตน์กัลงทุน
สมัพนัธ ์และบรษิทัฯ ไดจ้ดัสง่รำยงำนต่อตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หลงักำรประชุมเสรจ็สิน้ไม่
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เกนิ 14 วนั  นอกจำกนัน้บรษิทัฯ ยงัไดเ้ผยแพร่ภำพ และเสยีงของกำรจดัประชมุผูถ้อืหุน้บนเวบ็ไซต์
นกัลงทุนสมัพนัธเ์พื่อใหผู้ถ้อืหุน้ทีส่นใจสำมำรถรบัชมยอ้นหลงัได้ 

6. บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดมำตรกำรป้องกนักำรใชข้อ้มลูภำยในเพื่อหำผลประโยชน์ของกรรมกำร และผูบ้รหิำร 
โดยกำรแจง้ทุกท่ำนใหร้บัทรำบ บทบำทภำระหน้ำที ่ทีต่อ้งรำยงำนกำรถอืหลกัทรพัยข์องตน คู่สมรส 
และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ ซึง่ถอืหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ และรบัทรำบกำรจดัท ำรำยงำนกำร
เปลีย่นแปลงกำรถอืหลกัทรพัย ์ทุกครัง้ทีม่กีำรซือ้ ขำย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัย ์ต่อส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ปี พ.ศ. 2535 ภำยใน 3 วนัท ำกำรหลงัจำกวนัทีซ่ือ้ ขำย โอน หรอืรบั
โอนหลกัทรพัย ์และแจง้ใหเ้ลขำนุกำรบรษิทัฯ ทรำบเพื่อแจง้ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัฯ รบัทรำบต่อไป 
ซึง่บรษิทัฯ มกีำรแจง้เตอืนในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และคณะกรรมกำรบรหิำรทุกครัง้  
นอกจำกนี้กรรมกำร และผูบ้รหิำรยงัไดร้บัทรำบหน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบตำมทีก่ ำหนด รวมถงึบท
ก ำหนดโทษตำมพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ปี พ.ศ. 2535 และบรษิทัฯ ไดก้ ำหนด
หำ้มผูบ้รหิำรทีไ่ดร้บัทรำบขอ้มลูภำยในกระท ำกำรใดๆ ซึง่เป็นกำรขดัต่อมำตรำ 241 ของ พรบ. 
ดงักล่ำว รวมถงึกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

7. เพื่อป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดด้แูลอย่ำงรอบคอบ เมื่อเกดิ
รำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ โดยก ำหนดนโยบำย และขัน้ตอนกำรอนุมตัริำยกำรที่
เกีย่วโยงกนัไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร รวมทัง้ก ำหนดนโยบำย และวธิกีำรดแูล ไม่ใหผู้บ้รหิำร และ
ผูเ้กีย่วขอ้งน ำขอ้มลูภำยในของบรษิทัฯ ไปใชเ้พื่อประโยชน์สว่นตน ดงันี้ 

รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดด้แูลอย่ำงรอบคอบเมื่อเกดิ
รำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ และรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั โดยก ำหนดเป็นนโยบำย และขัน้ตอนกำร
อนุมตัริำยกำรไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร  นอกจำกนัน้คณะกรรมกำรตรวจสอบจะน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
เกีย่วกบัรำยกำรทีม่คีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ และรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั อย่ำงสม ่ำเสมอ  และคณะกรรมกำร
บรษิทัฯ ไดพ้จิำรณำควำมเหมำะสมอย่ำงรอบคอบทุกครัง้ รวมทัง้มกีำรปฏบิตัติำมหลกัเกณฑข์องตลำดหลกัทรพัย ์
โดยรำยกำรระหว่ำงกนัไดก้ระท ำอย่ำงยุตธิรรมตำมรำคำตลำด และเป็นไปตำมปกตธิุรกจิกำรคำ้ (Fair and at 
Arms’ Length) และไดเ้ปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนัทีม่สีำระส ำคญัจะเปิดเผยรำยละเอยีด มลูค่ำรำยกำร คู่สญัญำ 
เหตุผล/ควำมจ ำเป็น ในรำยงำนประจ ำปี และแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ อนุมตัใินหลกักำร ตำมค ำแนะน ำของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ในกำรปฏบิตัติำมมำตรำ 89/12 (1) แห่งพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 ใหฝ้ำ่ยจดักำรสำมำรถอนุมตักิำรท ำธุรกรรม ระหว่ำงบรษิทัฯ บรษิทัย่อย กบักรรมกำร 
ผูบ้รหิำร หรอืบุคคลทีม่คีวำมเกีย่วขอ้งกบัธุรกรรมนัน้ไดใ้นกรณีทีธุ่รกรรมเหล่ำนัน้มขีอ้ตกลงทำงกำรคำ้ในลกัษณะ
เดยีวกบัทีว่ญิญชูนจะพงึกระท ำกบัคู่สญัญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์เดยีวกนั ดว้ยอ ำนำจต่อรองทำงกำรคำ้ทีป่รำศจำก
อทิธพิลในกำรทีต่นมสีถำนะเป็นกรรมกำร ผูบ้รหิำร หรอืบุคคลทีม่คีวำมเกีย่วขอ้ง  ทัง้นี้คณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
มอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ น ำเสนอรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ และรำยกำรทีเ่กีย่ว
โยงกนัในกำรท ำธุรกรรมทีม่ขีนำดเกนิกว่ำ 2 ลำ้นบำทต่อไตรมำส เพื่อรำยงำนต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
รบัทรำบอย่ำงสม ่ำเสมอทุกไตรมำส 
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ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ในวำระใดทีก่รรมกำรมสีว่นไดส้ว่นเสยี ประธำนกรรมกำรจะขอควำม
ร่วมมอืใหก้รรมกำรปฏบิตัติำมนโยบำย โดยขอใหก้รรมกำรแจง้ต่อทีป่ระชมุเพื่อรบัทรำบ และงดออกเสยีงหรอื
ควำมเหน็ใดๆ ในวำระนัน้ๆ 

การดแูลเรือ่งการใช้ข้อมูลภายใน  บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดเป็นนโยบำยและขัน้ตอนเป็นลำยลกัษณ์อกัษรใน
แนวปฏบิตัเิกีย่วกบักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่แีละคูม่อืกรรมกำรบรษิทัฯ ซึง่ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
และทีป่ระชมุผูบ้รหิำร ใหท้รำบถงึประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
(ก.ล.ต.) ทีก่ ำหนดให ้ผูบ้รหิำร (ซึง่รวมถงึคู่สมรส และบตุรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ) รำยงำนกำรเปลีย่นแปลงกำรถอื
หลกัทรพัย ์ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ตำมมำตรำ 59 แหง่
พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ภำยใน 3 วนั นบัจำกวนัทีม่กีำรเปลีย่นแปลงกำรถอื
หลกัทรพัย ์และใหแ้จง้ใหเ้ลขำนุกำรบรษิทัฯ ทรำบเพื่อแจง้ให้คณะกรรมกำรบรษิทัฯ รบัทรำบต่อไป  นอกจำกนัน้ยงั
ไดแ้จง้บทลงโทษหำกมกีำรฝำ่ฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดดงักล่ำว 

บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดเป็นนโยบำยในแนวปฏบิตัเิกีย่วกบักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีจรรยำบรรณของ
คณะกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำน ตลอดจนขอ้บงัคบัพนกังำน ทีเ่กีย่วกบักำรก ำหนดไมใ่หน้ ำเอกสำรหรอื   
ขอ้มลูของบรษิทัฯ ไปใชเ้พื่อประโยชน์สว่นตวั หรอืน ำออกนอกบรษิทัฯ ก่อนไดร้บัอนุญำต รวมทัง้หำ้มน ำขอ้มลูงบ
กำรเงนิหรอืขอ้มลูอื่นทีร่บัทรำบ เปิดเผยแก่บุคคลภำยนอกหรอืผูท้ีม่ไิดม้สีว่นเกีย่วขอ้ง และหำ้มท ำกำรซือ้ขำย
หลกัทรพัยใ์นชว่ง 1 เดอืน ก่อนทีข่อ้มลูงบกำรเงนิหรอืขอ้มลูอื่นจะเผยแพร่ต่อสำธำรณชน กำรไม่ปฏบิตัติำม
ขอ้ก ำหนดดงักล่ำวถอืเป็นกำรกระท ำผดิวนิยัของบรษิทัฯ  หำกผูบ้รหิำร หรอืพนกังำนทีไ่ดล่้วงรูข้อ้มลูภำยในที่
ส ำคญัคนใดกระท ำผดิวนิยั จะไดร้บัโทษตัง้แต่กำรตกัเตอืน กำรตดัค่ำจำ้ง กำรพกังำนโดยไมไ่ดร้บัค่ำจำ้ง จนถงึ
กำรเลกิจำ้ง 

การค านึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยี
ภำยใน ไดแ้ก่ พนกังำน และผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีภำยนอก ไดแ้ก่ คู่คำ้ คูแ่ขง่ นกัเขยีน ผูแ้ปล  
เจำ้หน้ำทีภ่ำครฐั และหน่วยงำนอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เนื่องจำกบรษิทัฯ ไดต้ระหนกัถงึแรงสนบัสนุนจำกผูม้สีว่นไดเ้สยี
ต่ำงๆ ซึง่จะสรำ้งควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนั และสรำ้งก ำไรใหแ้ก่บรษิทัฯ  ซึง่ถอืว่ำเป็นกำรสรำ้งควำมส ำเรจ็ใน
ระยะยำวของบรษิทัฯ ได ้โดยบรษิทัฯ ไดก้ ำหนดแนวทำงกำรปฏบิตัเิป็นลำยลกัษณ์อกัษร ไวใ้นนโยบำยกำรก ำกบั
ดแูลกจิกำรว่ำ คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะสง่เสรมิใหม้กีระบวนกำรเสรมิสรำ้งควำมร่วมมอืระหว่ำงบรษิทัฯ กบัผูม้ี
สว่นไดเ้สยี และจดัใหม้กีำรจดัท ำคู่มอืพนกังำนว่ำดว้ยจรรยำบรรณ/จรยิธรรมทำงธุรกจิ โดยประกำศใหก้รรมกำร 
ผูบ้รหิำร และพนกังำนทุกคนไดร้บัทรำบแนวปฏบิตั/ิกฎระเบยีบในกำรด ำเนินธุรกจิขององคก์รอย่ำงเคร่งครดั 
พรอ้มทัง้ก ำหนดช่องทำงกำรสือ่สำรระหว่ำงกนั  นอกจำกนัน้ บรษิทัฯ จะดแูลผูม้สีว่นไดเ้สยีตำมสทิธทิีม่ตีำม
กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง ไม่กระท ำกำรใดๆ ทีเ่ป็นกำรละเมดิสทิธขิองผู้มสีว่นไดเ้สยี สรุปไดด้งันี้ 
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ผูมี้ส่วนได้เสีย นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

ผูถ้ือหุ้น บรษิทัฯ มุ่งมัน่ทีจ่ะด ำเนินธุรกจิอย่ำงซื่อสตัย ์ตรงไปตรงมำ ตรวจสอบได ้โดยยดึมัน่จะพฒันำ บรษิทัฯ ให้
เป็นธุรกจิทีย่ ัง่ยนื มกีำรเตบิโตต่อเนื่องทีส่งูกว่ำค่ำเฉลีย่ของอุตสำหกรรม จะเป็นบรษิทัฯ ตวัอย่ำงทีด่ ีและ
สำมำรถใหผ้ลตอบแทนกำรลงทนุ  
ทีน่่ำพงึพอใจในระยะยำว 

คู่ค้า บรษิทัฯ จะปฏบิตัต่ิอคู่คำ้อย่ำงเสมอภำค และเป็นธรรม บนพืน้ฐำนของกำรไดร้บัผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรม
ทัง้สองฝำ่ย 

คู่แข่ง บรษิทัจะปฏบิตัต่ิอคู่แขง่ภำยใตก้รอบกตกิำของกำรแขง่ขนัทีด่ ี ไม่ท ำลำยชื่อเสยีงของคู่แขง่ ดว้ยกำร
กล่ำวหำในทำงรำ้ย 

เจ้าหน้ี บรษิทัฯ จะปฏบิตัติำมสญัญำหรอืเงื่อนไขต่ำงๆ ทีต่กลงกนัไวอ้ยำ่งเคร่งครดั กรณีทีไ่ม่สำมำรถปฏบิตัติำม
เงื่อนไขได ้จะรบีแจง้ใหเ้จำ้หนี้ทรำบ เพื่อร่วมกนัพจิำรณำหำแนวทำงแกไ้ข โดยใชห้ลกัควำมสมเหตุสมผล 

ลูกค้า บรษิทัฯ มุ่งมัน่ทีจ่ะสรำ้งควำมพงึพอใจในสนิคำ้ และบรกิำรทีเ่หมำะสมกบัรำคำอย่ำงสงูสดุ 

พนักงาน บรษิทัฯ สนบัสนุนกำรพฒันำกำรปฏบิตังิำน และสง่เสรมิใหพ้นกังำนมคีวำมสขุ 

สงัคม บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัต่อกำรพฒันำควำมรูสู้เ่ยำวชนและสงัคม โดยปฏบิตัติำมเจตนำรมณ์ของบรษิทัฯ 
อย่ำงเคร่งครดั 

อกีทัง้ยงัไดก้ ำหนดใหม้นีโยบำยในกำรดแูลและปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝำ่ย ผ่ำนรำยงำนสมดุลอย่ำง
ยัง่ยนืของบรษิทัฯ เน่ืองจำกเรื่องของควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนผูม้สีว่นไดเ้สยีทุก
กลุ่ม ถอืเป็นภำรกจิหลกัขององคก์ร และกำรร่วมมอืระหว่ำงบรษิทัฯกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีเป็นสว่นส ำคญัในกำรช่วย
สง่เสรมิใหบ้รษิทัฯ สำมำรถเจรญิเตบิโตไดอ้ย่ำงยัง่ยนื ทัง้นี้ นโยบำยในกำรดแูลสิง่แวดลอ้มและสงัคม สำมำรถดไูด้
ทีห่วัขอ้ 10 ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibilities ; CSR) 

ตัง้แต่ พ.ศ. 2554 ไดม้กีำรประกำศนโยบำยควำมปลอดภยัและสขุอนำมยัในสถำนทีท่ ำงำน นโยบำยกำร
เคำรพในสทิธมินุษยชน นโยบำยต่อตำ้นกำรทจุรติและคอรปัชัน่ นโยบำยกำรไม่ล่วงละเมดิทรพัยส์นิทำงปญัญำ 
และนโยบำยอื่นทีค่ ำนึงถงึกำรปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝำ่ย เพื่อใหเ้กดิควำมชดัเจนในแนวทำงปฏบิตัทิีด่ ี
ตลอดจนเป็นกำรสนบัสนุนใหเ้กดิกำรด ำเนินธุรกจิอย่ำงมคีุณธรรม ถูกตอ้ง โปร่งใส และอย่ำงเหมำะสม 

จำกกำรทีบ่รษิทัฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อนโยบำยควำมปลอดภยัและสขุอนำมยัในสถำนทีท่ ำงำน ซึง่จะ
ด ำเนินธุรกจิโดยค ำนึงถงึควำมปลอดภยัและสขุอนำมยัของพนกังำนเป็นส ำคญั เพรำะพนกังำนทุกคนคอืทรพัยำกร
ทีม่คี่ำยิง่ ตลอดจนเป็นกลไกส ำคญัในกำรทีจ่ะท ำใหบ้รษิทัฯ สำมำรถเตบิโต และมคีวำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัได้
อย่ำงยัง่ยนื  โดยในปี พ.ศ. 2561 มพีนกังำนทัง้ในสว่นของส ำนกังำนใหญ่ คลงัสนิคำ้ และสำขำ ไดร้บับำดเจบ็จำก
กำรท ำงำนเลก็น้อย เป็นจ ำนวนรวมทัง้สิน้ 2 คน และไมม่เีหตุรำ้ยแรง จนถงึขัน้ตอ้งหยุดงำนตัง้แต่ 3 วนัขึน้ไป 
ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะมุ่งมัน่ทีจ่ะลดกำรเกดิอุบตัเิหตุ โดยจะไม่เพกิเฉยในกรณีของอุบตัเิหตุและอุบตักิำรณ์ทีไ่ม่ปลอดภยั 
หรอืสง่ผลกระทบต่อสขุอนำมยัของพนกังำน ซึง่บรษิทัฯ จะเขำ้ไปใหค้วำมช่วยเหลอืแก่พนกังำนทีไ่ดร้บัอนัตรำย 
หรอืผลกระทบต่อสขุอนำมยัอย่ำงเตม็ควำมสำมำรถโดยไมช่กัชำ้ และจะด ำเนินกำรสอบสวนหำสำเหตุและ
ด ำเนินกำรแกไ้ขอย่ำงจรงิจงัเพื่อไม่ใหป้ญัหำดงักล่ำวเกดิขึน้ซ ้ำอกี 
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ดำ้นนโยบำยกำรเคำรพในสทิธมินุษยชน บรษิทัฯ ตระหนกัดวี่ำพนกังำนทุกคนมคีุณค่ำแหง่ควำมเป็น
มนุษย ์มสีทิธ ิและเสรภีำพทีจ่ะมสีถำนทีท่ ำงำนทีส่ะอำด ปลอดภยั ถูกสขุลกัษณะ ปรำศจำกกำรล่วงละเมดิ หรอื
กดขีข่ม่เหงในทุกรปูแบบ รวมทัง้มกีำรสนบัสนุนใหพ้นกังำนไดแ้สดงศกัยภำพ และคุณค่ำแหง่ตนในกำรเป็นสว่น
หนึ่งในกำรพฒันำองคก์รใหม้คีวำมเจรญิกำ้วหน้ำอย่ำงต่อเนื่อง และยัง่ยนืรว่มกนั ดว้ยเหตุนี้ คณะกรรมกำร 
บรษิทัฯ จงึไดก้ ำหนดนโยบำยใหผู้บ้รหิำร และพนกังำนทุกคนไดย้ดึถอืปฏบิตั ิโดยบรษิทัฯ จะใชห้ลกัควำม
ยุตธิรรม และควำมจรงิใจในกำรบรหิำรจดักำรเกีย่วกบัค่ำจำ้ง สวสัดกิำร และผลประโยชน์ ทีเ่หมำะสม และ
สอดคลอ้งกบักำรจ่ำยผลตอบแทนของอุตสำหกรรมเดยีวกนั ตลอดจนจดัใหม้สีวสัดกิำรต่ำงๆ ซึง่มำกกว่ำกฎหมำย
ก ำหนด เช่น กำรจดัตัง้กองทุนส ำรองเลีย้งชพีพนกังำน (บรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้กองทุนส ำรองเลีย้งชพีพนกังำนในปี 
พ.ศ. 2532 โดยเริม่ตน้ไดใ้ชช้ื่อวำ่ “กองทุนส ำรองเลีย้งชพี ซเีอด็ยเูคชัน่ ซึง่จดทะเบยีนแลว้” ต่อมำในปี พ.ศ. 2547 
ไดโ้อนไปที ่“กองทุนส ำรองเลีย้งชพี ซเีอด็เกษยีณรวย ซึง่จดทะเบยีนแลว้” และในปี พ.ศ. 2558 ไดโ้อนไปที ่
“กองทุนส ำรองเลีย้งชพี ซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ สมดุลตำมอำยุ ซึง่จดทะเบยีนแลว้” เพื่อสง่เสรมิกำรออม และเพื่อให้
พนกังำนไดม้เีงนิกอ้นไวใ้ชใ้นวยัหลงัเกษยีณอำยุอย่ำงมคีวำมสขุ) กำรจดักำรดแูลตรวจสขุภำพประจ ำปี เป็นตน้ 
รวมทัง้ตระหนกัถงึสทิธเิสรภีำพของพนกังำนในกำรรวมกลุ่มอยำ่งสรำ้งสรรค ์กำรเขำ้ถงึขอ้มลูทีพ่นกังำนมสีทิธโิดย
ชอบธรรมในกำรรบัรู ้กำรแสดงควำมคดิเหน็เพื่อปรบัปรุง แกไ้ข และพฒันำกำรท ำงำนภำยในองคก์ร กำรรอ้งเรยีน
เมื่อตนเองรูส้กึว่ำไมไ่ดร้บัควำมเป็นธรรม อกีทัง้บรษิทัฯ จะสง่เสรมิและสนบัสนุนใหคู้่คำ้ ด ำเนินกำรธุรกจิที่เคำรพ
ต่อสทิธมินุษยชน ปฏบิตัติำมกฎหมำย และกฎระเบยีบอนัเกีย่วขอ้งกบักำรจำ้งงำน กำรคุม้ครองแรงงำน และกำร
ดแูลสวสัดภิำพแรงงำน โดยในปี 2561 บรษิทัฯ ไม่ไดร้บักำรรอ้งเรยีนเรื่องกำรละเมดิสทิธมินุษยชนแต่อย่ำงใด 
จำกพนกังำน คู่คำ้ และชมุชนทีบ่รษิทัฯ ด ำเนินงำนอยู่ 

อน่ึง บรษิทัฯ ยงัไดส้ง่เสรมิใหม้กีำรพฒันำควำมรู้ และศกัยภำพของพนกังำน ดว้ยโครงกำรเพิม่คุณค่ำ
ใหก้บัพนกังำนโดยเปิดโอกำสใหพ้นกังำนไดแ้สดงควำมสำมำรถ และศกัยภำพอย่ำงเตม็ที ่พนกังำนทุกคนสำมำรถ
อำสำตนเองในกำรปรบัปรุงพฒันำองคก์ร โดยน ำเสนอแนวคดิกำรปรบัปรุงแก่ผูบ้รหิำรระดบัสงูไดโ้ดยตรง  
อย่ำงไรกต็ำม ส ำหรบัพนกังำนเขำ้ใหม่นัน้ บรษิทัฯ ไดม้หีลกัสตูรกำรอบรมเพื่อเพิม่พนูควำมรูด้ว้ยกำรปฐมนิเทศ
เป็นเวลำ 6 ชัว่โมง และยงัจดัใหม้กีำรอบรมพนกังำนอย่ำงเป็นประจ ำทุกปี เพื่อเพิม่ทกัษะ และควำมช ำนำญใน
หลกัสตูรเกีย่วขอ้งกบังำนทีต่นเองรบัผดิชอบเป็นเวลำอย่ำงน้อย 6 ชัว่โมงต่อคนต่อปี 
 
กำรอบรมเพื่อเพิม่ศกัยภำพใหก้บัพนกังำน (Employment Development) 

ระดบัของพนกังำน จ ำนวนชัว่โมงกำร
ฝึกอบรม 

เป้ำหมำยของกำรจดัหลกัสตูร 

ผูบ้รหิำร 12 ชัว่โมง มุ่งเน้นกำรสรำ้งควำมร่วมมอืของทมี, คน้หำแรง
บนัดำลใจ และวสิยัทศัน์สูอ่นำคตขององคก์ร 

ผูจ้ดักำร 6 ชัว่โมง มุ่งเน้นกำรพฒันำทกัษะกำรตัง้เป้ำหมำย กำร
วำงแผนกลยทุธ ์กำรวเิครำะห ์จดัท ำกลยุทธ ์SWOT 
Analysis และ SMART Action plan กำรบรหิำร
จดักำรคน กำรสอนงำน กำรสรำ้งสมัพนัธท์ีด่รีะหว่ำง
ทมีงำน และกำรพฒันำทมีงำน 
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ระดบัของพนกังำน จ ำนวนชัว่โมงกำร
ฝึกอบรม 

เป้ำหมำยของกำรจดัหลกัสตูร 

พนกังำนระดบัปฏบิตักิำร 6 –12 ชัว่โมง มุ่งเน้นกำรพฒันำทกัษะในดำ้นกำรบรกิำรลกูคำ้ กำร
สรำ้งสมัพนัธก์บัลกูคำ้  กำรใหข้อ้มลู ค ำแนะน ำ 
ควำมรูเ้กีย่วกบัสนิคำ้ กำรผลกัดนัยอดขำย และ
รวมถงึประสทิธภิำพในกำรใชโ้ปรแกรม Microsoft 
Office 

 

 
 

ดำ้นนโยบำยต่อตำ้นกำรทจุรติและคอรปัชัน่ บรษิทัฯ มคีวำมมุ่งมัน่ทีจ่ะด ำเนินธุรกจิทีม่คีวำมโปร่งใส 
ถูกตอ้งตำมกฎหมำย เป็นตวัอยำ่งทีด่ใีนสงัคม พรอ้มทัง้ใหค้ ำมัน่ว่ำบรษิทัฯ จะไม่สนบัสนุนกำรคอรร์ปัชัน่ในทุก
รปูแบบ เพื่อใหก้ำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ เป็นไปตำมหลกับรรษทัภบิำล (CG: Corporate Governance) ทีด่ ี
นอกจำกนี้บรษิทัฯ ยงัมนีโยบำยทีจ่ะสนบัสนุนใหท้ัง้พนกังำน ด ำรงตนตำมกฎหมำยในฐำนะพลเมอืงทีด่ขีอง
ประเทศชำต ิตลอดจนสง่เสรมิใหคู้่คำ้ของบรษิทัฯ ด ำเนินธุรกจิทีถู่กตอ้งตำมกฎหมำยดว้ยควำมโปร่งใส โดย
พยำยำมอย่ำงเตม็ควำมสำมำรถในกำรสรำ้งเครอืขำ่ยควำมรว่มมอืในระดบัอุตสำหกรรมเพื่อพฒันำกระบวนกำร
ทำงธุรกจิร่วมกนัใหม้คีวำมโปร่งใส ปรำศจำกกำรคอรร์ปัชัน่ เน่ืองจำกบรษิทัฯ ไดต้ระหนกัดวี่ำกำรคอรร์ปัชัน่เป็น
ภยัอย่ำงรำ้ยแรงต่อกำรพฒันำประเทศ และเป็นอุปสรรคส ำคญัต่อควำมยัง่ยนืของชำต ิบรษิทัฯ จงึไดจ้ดัท ำ 
“นโยบำยต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่” เป็นลำยลกัษณ์อกัษรขึน้เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏบิตัทิีช่ดัเจนในกำรด ำเนินธุรกจิ  
โดยบรษิทัฯ ไดผ้่ำนกำรรบัรองเป็นสมำชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจรติ หรอื CAC 
ตัง้แต่เดอืนสงิหำคม ปี 2560 อกีทัง้ยงัไดก้ ำหนดใหม้กีำรประเมนิควำมเสีย่งทำงดำ้นกำรทจุรติและคอรปัชัน่อย่ำง
เป็นประจ ำทุกปี และน ำเสนอผลกำรประเมนิต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
ตำมล ำดบั รวมถงึกำรเน้นย ำ้แนวปฏบิตัผิ่ำนกำรฝึกอบรม และกำรประชุมต่ำงๆ ภำยในบรษิทัฯ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำ
พนกังำนทุกคนไดต้ระหนกัถงึควำมส ำคญัของควำมซื่อสตัยส์จุรติ 
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ดำ้นนโยบำยกำรไม่ล่วงละเมดิทรพัยส์นิทำงปญัญำ บรษิทัฯ ไดป้ระกำศเจตนำรมณ์ทีช่ดัเจนทีจ่ะปฏบิตัิ
ตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิทำงปญัญำ อย่ำงเคร่งครดั และจะไม่กระท ำกำรใดๆ อนัจงใจทีจ่ะละเมดิ
ทรพัยส์นิทำงปญัญำ ไม่ว่ำจะเป็นดำ้นลขิสทิธิ ์สทิธบิตัร เครื่องหมำยกำรคำ้ หรอืซอฟแวร ์โดยในปี 2561 บรษิทัฯ 
ไม่มขีอ้พพิำทดำ้นทรพัยส์นิทำงปญัญำกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีต่ำงๆ   

นอกจำกนัน้คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ยงัไดก้ ำหนดช่องทำงส ำหรบักำรสือ่สำรกบักรรมกำรอสิระ ทำง
ไปรษณีย ์หรอือเีมล เพื่อใหเ้กดิช่องทำงกำรแจง้ขอ้มลู และค ำแนะน ำต่ำงๆ เพื่อสัง่กำรใหม้กีำรตรวจสอบขอ้มลู
ตำมกระบวนกำร 

ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด หรอืข้อรอ้งเรียน  คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จดัใหม้กีระบวนกำร
และช่องทำงในกำรรบั และจดักำรกบัขอ้รอ้งเรยีนของผูม้สีว่นไดเ้สยี โดยผ่ำนช่องทำงไปรษณีย์ และอเีมล ดงันี้ 

จดหมำยลงทะเบยีน กรรมกำรอสิระ บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
  1858/87-90 อำคำรอนิเตอรล์งิคท์ำวเวอร ์ชัน้ 19  ถนนเทพรตัน 
  แขวงบำงนำใต ้เขตบำงนำ กรงุเทพฯ 10260 

อเีมล id@se-ed.com 

ส ำหรบัพนกังำน บรษิทัฯ มกีระบวนกำรในกำรจดักำรกบัเรื่องทีพ่นกังำนรอ้งเรยีน โดยพนกังำนสำมำรถ
แจง้เบำะแสกำรทจุรติ หรอืคอรปัชัน่ กำรกระท ำผดิกฎหมำย หรอืจรรยำบรรณ หรอืนโยบำยบรษิทั หรอืกำร
รอ้งเรยีนกำรถูกละเมดิสทิธ ิหรอืเสนอควำมคดิเหน็เกีย่วกบักำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ไดโ้ดยตรงต่อผูบ้งัคบั 
บญัชำตำมล ำดบัขัน้ หรอืเลขำนุกำรบรษิทัฯ หรอืหน่วยงำนทีร่บัผดิชอบในเรื่องนัน้ๆ อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ ได้
ก ำหนดใหแ้ผนกตรวจสอบภำยในและนกัลงทุนสมัพนัธ ์ท ำหน้ำทีเ่ป็นหน่วยงำนรบัขอ้รอ้งเรยีน ซึง่พนกังำน
สำมำรถแจง้เรื่องผ่ำนช่องทำงนี้ หรอืผ่ำนช่องทำงอเีมลโดยตรงไปยงักรรมกำรอสิระ โดยเบำะแส ขอ้รอ้งเรยีน และ
ขอ้เสนอแนะต่ำงๆ จะไดร้บักำรพจิำรณำ และด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสม โดยพจิำรณำเป็นรำยกรณีไป ซึง่
กรรมกำรอสิระจะเกบ็ขอ้มลูผูแ้จง้เบำะแสเป็นควำมลบั และมมีำตรกำรคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแสเพือ่ใหผู้แ้จง้เบำะแส
และผูร้อ้งเรยีนมัน่ใจว่ำจะไม่ไดร้บัผลกระทบจำกกำรแจง้เบำะแส และรอ้งเรยีนดงักล่ำว และจะรวบรวมขอ้รอ้งเรยีน
ต่ำงๆ เสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อพจิำรณำตำมล ำดบั 

ในปี พ.ศ. 2561 ไมม่ผีูม้สีว่นไดเ้สยีรำยใด แจง้ขอ้มลูผ่ำนทำงช่องทำงสือ่สำรกบักรรมกำรอสิระ อย่ำงไรก็
ตำม บรษิทัฯ จะประชำสมัพนัธใ์หผู้ม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝำ่ยไดร้บัทรำบช่องทำงสือ่สำรกบักรรมกำรอสิระเพิม่มำกขึน้ 

การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มนีโยบำยทีจ่ะเป็นบรษิทัตวัอย่ำงทีด่ ีด ำเนินงำนดว้ยควำมโปร่งใส ตรวจสอบได ้มี
กำรเปิดเผยขอ้มลูอย่ำงเพยีงพอแก่ผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝำ่ย พรอ้มทัง้ดแูลใหม้กีำรเปิดเผยขอ้มลูทีถู่กตอ้ง น่ำเชื่อถอื
ครบถว้น และทนัเวลำ และทุกฝำ่ยสำมำรถเขำ้ถงึขอ้มลูไดอ้ย่ำงเท่ำเทยีมกนั 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ก ำหนดนโยบำยเกีย่วกบักำรรำยงำนกำรมสีว่นไดเ้สยีของกรรมกำร โดยก ำหนดให้
มกีำรรำยงำนกำรถอืหลกัทรพัยข์องกรรมกำร คู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ เป็นประจ ำทุกปี 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ก ำหนดและเปิดเผยไวถ้งึนโยบำยทีว่่ำดว้ยกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัทีส่ ำคญั โดย
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ อนุมตัใิหฝ้ำ่ยจดักำรสำมำรถท ำธุรกรรมทำงกำรคำ้ซึง่เป็นขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ทีม่เีงื่อนไข
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กำรคำ้โดยทัว่ไป โดยในกำรท ำธุรกรรมระหว่ำงบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย กบักรรมกำร ผูบ้รหิำร หรอืบุคคลทีม่คีวำม
เกีย่วขอ้งนัน้ จะตอ้งมขีอ้ตกลงทำงกำรคำ้ในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญชูนจะพงึกระท ำกบัคู่สญัญำทัว่ไปใน
สถำนกำรณ์เดยีวกนั ดว้ยอ ำนำจต่อรองทำงกำรคำ้ทีป่รำศจำกอทิธพิลในกำรทีต่นมสีถำนะเป็นกรรมกำร ผูบ้รหิำร 
หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง  ทัง้นี้ คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดม้อบหมำยใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบน ำเสนอรำยกำรที่
อำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์และรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัในกำรท ำธุรกรรมทีม่ขีนำดเกนิกวำ่ 2 ลำ้นบำทต่อ
ไตรมำส รำยงำนต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ รบัทรำบอย่ำงสม ่ำเสมอทุกไตรมำส 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยบทบำท และหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และคณะกรรมกำรชุดย่อย 
และจ ำนวนครัง้ทีก่รรมกำรแต่ละคนเขำ้ร่วมกำรประชมุ ไวภ้ำยใตห้วัขอ้ 8. โครงสรำ้งกำรจดักำร และเปิดเผย
นโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร และผูบ้รหิำรระดบัสงู ไวภ้ำยใตห้วัขอ้ย่อย ค่ำตอบแทนกรรมกำรและ
ผูบ้รหิำร 

รายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ  คณะกรรมกำรบรษิทัฯ เป็นผูร้บัผดิชอบต่องบกำรเงนิของบรษิทัฯ  
และสำรสนเทศทำงกำรเงนิ ทีป่รำกฏในรำยงำนประจ ำปี งบกำรเงนิดงักล่ำวจดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชทีี่
รบัรองทัว่ไป โดยเลอืกใชน้โยบำยบญัชทีีเ่หมำะสม และถอืปฏบิตัอิย่ำงสม ่ำเสมอ และใชดุ้ลยพนิจิอย่ำงระมดัระวงั 
และประมำณกำรทีด่ทีีส่ดุในกำรจดัท ำ รวมทัง้มกีำรเปิดเผยขอ้มลูส ำคญัอย่ำงเพยีงพอในหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงนิ 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้แีละด ำรงรกัษำไว ้ซึง่ระบบควบคุมภำยในทีม่ปีระสทิธผิล เพื่อใหม้ัน่ใจได้
อย่ำงมเีหตุผลว่ำ กำรบนัทกึขอ้มลูทำงบญัชมีคีวำมถูกตอ้ง ครบถว้น และเพยีงพอ ทีจ่ะด ำรงรกัษำไวซ้ึง่ทรพัยส์นิ  
และเพื่อใหท้รำบจุดอ่อน เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิกำรทจุรติ หรอืกำรด ำเนินกำรทีผ่ดิปกตอิย่ำงมสีำระส ำคญั 

ในกำรนี้ คณะกรรมกำรบรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่
ประกอบดว้ยกรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำร เป็นผูด้แูลรบัผดิชอบเกีย่วกบัคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงนิ และระบบ
ควบคุมภำยใน และควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบเกีย่วกบัเรื่องนี้ ปรำกฏในรำยงำนของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ซึง่แสดงไวใ้นรำยงำนประจ ำปีแลว้ 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มคีวำมเหน็ว่ำ ระบบควบคมุภำยในของบรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
โดยรวมอยูใ่นระดบัทีน่่ำพอใจ และสำมำรถสรำ้งควำมเชื่อมัน่อยำ่งมเีหตุผลต่อควำมเชื่อถอืไดข้องงบกำรเงนิของ  
บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 

ความสมัพนัธก์บัผู้ลงทุน  คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ตระหนกัดวี่ำ ขอ้มลูของบรษิทัฯ ทัง้ทีเ่กีย่วกบัเรื่อง
กำรเงนิ และทีไ่มใ่ช่เรื่องกำรเงนิ ลว้นมผีลต่อกระบวนกำรตดัสนิใจของผูล้งทุน และผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัฯ จงึ
ไดก้ ำชบัใหฝ้ำ่ยบรหิำรด ำเนินกำรในเรื่องทีเ่กีย่วกบักำรเปิดเผยขอ้มลูทีค่รบถว้น ตรงต่อควำมเป็นจรงิ เชื่อถอืได ้ 
สม ่ำเสมอ ทนัเวลำ และเท่ำเทยีม ซึง่ฝำ่ยบรหิำรของบรษิทัฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญั และยดึถอืปฏบิตัมิำโดยตลอด 

ในกำรเปิดเผยขอ้มลูทีส่ ำคญัของบรษิทัฯ ทัง้รำยงำนทำงกำรเงนิและขอ้มลูทีม่ใิช่ขอ้มลูทำงกำรเงนิ บรษิทัฯ 
ไดเ้ผยแพร่ตำมช่องทำงของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  นอกจำกนัน้ บรษิทัฯ ยงัไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซตน์กั
ลงทุนสมัพนัธข์องบรษิทัฯ ทัง้ภำษำไทย และภำษำองักฤษ เช่น ขอ้มลูเบือ้งตน้บรษิทัฯ รำยงำนประจ ำปี แบบ
แสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ ประวตักิำรจำ่ยเงนิปนัผล ขอ้มลูกำรน ำเสนอแก่ผูถ้อืหุน้ และ
นกัลงทุนต่ำงๆ และขอ้มลูทีม่ใิชข่อ้มลูทำงกำรเงนิ เช่น นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำร ขำ่วประชำสมัพนัธต่์ำงๆ 

เป็นตน้ ซึง่ขอ้มลูเหล่ำนี้มกีำรปรบัปรุงขอ้มลูใหท้นัสมยัอย่ำงสม ่ำเสมอ 
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คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้หน่วยงำนดำ้นนกัลงทุนสมัพนัธ ์เพื่อท ำหน้ำทีต่ดิต่อสือ่สำรกบัผูล้งทุน  
สถำบนั ผูถ้อืหุน้ รวมทัง้นกัวเิครำะห ์และภำครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ผูล้งทุนสำมำรถตดิต่อขอทรำบขอ้มลูบรษิทัฯ หรอื
ตอ้งกำรสอบถำม ไดท้ีคุ่ณวเิชยีร รุ่งพนูทรพัย ์โทรศพัท ์0-2826-8000 กด 8, 0-2826-8690 โทรสำร 0-2826-8699 
หรอืทีอ่เีมล ir@se-ed.com และทีเ่วบ็ไซต ์http://corporate.se-ed.com  นอกจำกนี้หน่วยงำนนกัลงทุนสมัพนัธ ์ยงั
เป็นสมำชกิชมรมนกัลงทุนสมัพนัธแ์หง่ประเทศไทย (Thai IR Club) มำตัง้แต่ปี พ.ศ. 2549 

ในปี พ.ศ. 2561 บรษิทัฯ มกีำรน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำน ขอ้มลูทำงกำรเงนิ ขอ้มลูทีไ่มใ่ชท่ำงกำรเงนิแก่ 
นกัวเิครำะห ์นกัลงทุน ผูถ้อืหุน้ โดยผ่ำนทำงอเีมล เวบ็ไซต ์และโทรศพัท ์รวมจ ำนวน 12 ครัง้ และไม่มนีกัลงทุน
สถำบนัในประเทศ หรอืนกัลงทนุต่ำงประเทศ ขอเขำ้พบผูบ้รหิำร  

นอกจำกนี้หน่วยงำนนกัลงทุนสมัพนัธ ์ไดก้ ำหนดระยะเวลำงดกำรเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัผล
ประกอบกำรของบรษิทัฯ แก่ผูถ้อืหุน้ นกัลงทุน และนกัวเิครำะห ์ก่อนวนัทีบ่รษิทัฯ จะรำยงำนผลประกอบกำร   
รำยไตรมำส ต่อตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยเป็นเวลำ 7 วนั 

นอกจำกกำรเปิดเผยขอ้มลูตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยจำกหน่วยงำนก ำกบัดแูลแล้ว คณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
ยงัมอบหมำยใหก้รรมกำรผูจ้ดักำร รองกรรมกำรผูจ้ดักำร ผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ยบญัช ีผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ยกำรเงนิ และ
เลขำนุกำรบรษิทัฯ รว่มกนัด ำเนินกจิกรรมต่ำงๆ ของหน่วยงำนนกัลงทุนสมัพนัธ ์เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิำพสงูสดุแก่ 
ผูถ้อืหุน้ นกัลงทุน  นอกจำกนัน้คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ยงัไดม้อบหมำยใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ และเลขำนุกำร
บรษิทัฯ เป็นผูด้แูลแผนงำนประจ ำปี งบประมำณ อตัรำก ำลงัคน และรวมถงึรบัทรำบกำรปฏบิตังิำนต่ำงๆ ของ
หน่วยงำนนกัลงทุนสมัพนัธ ์ซึง่เป็นกำรรวบรวมขอ้มลูประเดน็ต่ำงๆ ควำมคดิเหน็ และขอ้เสนอแนะจำก
แบบสอบถำมทีไ่ดม้กีำรเกบ็รวบรวม พรอ้มกนัน้ีคณะกรรมกำรตรวจสอบ และเลขำนุกำรบรษิทัฯ ไดร้ำยงำนให้
คณะกรรมกำรไดร้บัทรำบอยำ่งสม ่ำเสมอประจ ำทุกไตรมำส 

ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ประกอบดว้ย บุคคลทีม่คีวำมรู ้ควำมสำมำรถ มทีกัษะ มปีระสบกำรณ์ในกำรด ำเนิน
ธุรกจิ และมคีวำมเขำ้ใจในบทบำท หน้ำที ่ทีต่อ้งรบัผดิชอบเป็นอย่ำงด ีท ำใหก้ำรปฏบิตังิำนเป็นไปอย่ำงมี
ประสทิธภิำพ 

ทัง้นี้ คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดม้สีว่นร่วมในกำรก ำหนดวสิยัทศัน์ ภำรกจิ กลยุทธ ์เป้ำหมำย และแผนธุรกจิ
ของบรษิทัฯ โดยก ำหนดใหพ้จิำรณำทบทวนอย่ำงเป็นประจ ำทุกปี ตลอดจนก ำกบัดแูล ตดิตำม และประเมนิผลกำร
ปฏบิตังิำนของฝำ่ยบรหิำร และฝำ่ยจดักำร ใหเ้ป็นไปตำมเป้ำหมำย และแผนธุรกจิทีก่ ำหนดไว ้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ 
และมปีระสทิธผิล และถูกตอ้งตำมกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัต่ำงๆ ของหน่วยงำนทีก่ ำกบัดแูล และหน่วยงำนทำงรำชกำร
ทีเ่กีย่วขอ้ง และตำมมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  เพื่อเพิม่มลูค่ำทำงเศรษฐกจิสงูสดุใหแ้ก่กจิกำร และควำมมัน่คงสงูสดุ
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ขณะเดยีวกนักค็ ำนึงถงึผลประโยชน์ของผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝำ่ย โดยในปี 2561 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
ไดม้กีำรทบทวนและอนุมตั ิวสิยัทศัน์ ภำรกจิ และกลยุทธข์องบรษิทัฯ จ ำนวน 2 ครัง้ 

นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จดัใหม้กีำรสือ่สำรกลยุทธ ์เป้ำหมำย และผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ 
ใหก้บักรรมกำร/ผูบ้รหิำร พนกังำน ไดร้บัทรำบ และเขำ้ใจทัว่ทัง้องคก์รผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ไมว่่ำจะเป็นทำงอเีมล
ของบรษิทัฯ กำรตดิประกำศตำมบอรด์ กำรประชมุฝำ่ยบรหิำรประจ ำสปัดำห ์กำรประชุมพนกังำนประจ ำปี โดย
บรษิทัฯ จะมกีำรจดัประชุมใหญ่พนกังำนประจ ำทกุปี ซึง่กรรมกำรผูจ้ดักำรของบรษิทัฯ จะเป็นผูส้รุปสถำนกำรณ์ 
และภำพรวมของผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ในรอบปีทีผ่่ำนมำ พรอ้มทัง้แจง้ทศิทำงกำรด ำเนินงำน และ
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เป้ำหมำยของบรษิทัฯ ในปีต่อไป นอกจำกนี้บรษิทัฯ จะมกีำรจดัประชุมผูบ้รหิำร ร่วมกบัพนกังำนระดบัหวัหน้ำงำน
ขึน้ไป เพื่อร่วมกนัจดัท ำแผนประจ ำปี ในกำรก ำหนดทศิทำง แนวทำงทีส่ ำคญัๆ ในกำรก ำหนดแผนงำนให้
สอดคลอ้งกบัทศิทำง และเป้ำหมำยขององคก์ร ซึง่จะสง่ผลใหก้ำรด ำเนินธุรกจิทัว่ทัง้องคก์รมุ่งไปสูจุ่ดหมำย
เดยีวกนัไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

ในกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องกรรมกำร จะยดึหลกัควำมซื่อสตัยส์จุรติ ตรงไปตรงมำ โดยอยูภ่ำยใตข้อ้กฎหมำย  
ขอ้ก ำหนด ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ โดยยดึถอืหลกักำรนี้ ในกำรกระท ำในทุกกจิกำร กำรตดัสนิใจ และกำรท ำธุรกรรม
ต่ำงๆ จะด ำเนินธุรกจิดว้ยควำมซื่อสตัยเ์ป็นทีต่ัง้มัน่ 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ เป็นผูพ้จิำรณำกำรก ำหนด และแยกบทบำทหน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบระหว่ำง
คณะกรรมกำร และฝำ่ยจดักำรอย่ำงชดัเจน รวมทัง้มกีำรสือ่สำรบทบำท หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบดงักล่ำว ต่อ
กรรมกำร ฝำ่ยจดักำร และพนกังำนของบรษิทัฯ อย่ำงสม ่ำเสมอ 

การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มกีำรก ำหนดวนัประชมุไวเ้ป็นกำรล่วงหน้ำตลอดทัง้ปี และมกีำรประชมุพเิศษเพิม่
ตำมควำมจ ำเป็น โดยมกีำรก ำหนดวำระชดัเจนไวล่้วงหน้ำและมวีำระพจิำรณำตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนเป็นประจ ำ 
โดยจะแจง้ตำรำงกำรประชมุใหค้ณะกรรมกำรแต่ละท่ำนทรำบ  ประธำนคณะกรรมกำร และกรรมกำรผูจ้ดักำร ได้
ร่วมกนัพจิำรณำก ำหนดวำระกำรประชุมกรรมกำร โดยพจิำรณำเรื่องทีส่ ำคญั และน ำเขำ้สูว่ำระกำรประชุม  
นอกจำกนัน้ กรรมกำรแต่ละท่ำนมคีวำมเป็นอสิระทีจ่ะเสนอเรื่องเขำ้สูว่ำระกำรประชมุได ้เลขำนุกำรบรษิทัฯ ได้
จดัท ำหนงัสอืเชญิประชุมพรอ้มระเบยีบวำระกำรประชุม และเอกสำรประกอบกำรประชุมก่อนกำรประชุมล่วงหน้ำ
อย่ำงน้อย 7 วนั เพื่อใหค้ณะกรรมกำรไดม้เีวลำศกึษำขอ้มลูอย่ำงเพยีงพอก่อนเขำ้รว่มประชมุ 

ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัฯ แต่ละครัง้ ประธำนคณะกรรมกำรไดจ้ดัสรรเวลำอย่ำงเพยีงพอ และมำก
พอทีก่รรมกำรจะอภปิรำยปญัหำส ำคญักนัอย่ำงรอบคอบ นอกจำกนัน้ประธำนคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำร
บรษิทัฯ ไดเ้ชญิผูบ้รหิำรระดบัสงูเขำ้ร่วมประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อใหส้ำรสนเทศเพิม่เตมิ และไดม้กีำรจด
บนัทกึกำรประชมุเป็นลำยลกัษณ์อกัษร จดัเกบ็รำยงำนกำรประชุมทีผ่่ำนกำรรบัรองจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
พรอ้มใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัฯ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตรวจสอบได ้

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ก ำหนดใหฝ้ำ่ยบรหิำรจดัท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเสนอคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
เป็นประจ ำทุกเดอืน แมไ้มไ่ดป้ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เป็นรำยเดอืน เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัฯ สำมำรถ
ตดิตำมควำมกำ้วหน้ำในกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ได ้

ในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดม้กีำรพจิำรณำเพิม่เตมินโยบำยเกีย่วกบัจ ำนวนองคป์ระชุมขัน้
ต ่ำ ณ ขณะทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะลงมตใินทีป่ระชุมคณะกรรมกำร ว่ำตอ้งมกีรรมกำรอยู่ไมน้่อยกว่ำ 2 ใน 3 
ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด ทัง้นี้รวมถงึกรณีหำกกรรมกำรมคีวำมจ ำเป็นจนไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชมุได ้อำจใช้
ช่องทำงกำรประชมุทำงไกล โดยใหถ้อืเสมอืนหนึ่งอยู่ร่วมประชมุ เพื่อแสดงถงึกำรใหค้วำมส ำคญักบับทบำทหน้ำที่
ของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ในกำรชีแ้นะทศิทำงกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ กำรตดิตำมดแูลกำรท ำงำนของฝำ่ย
จดักำร และกำรแสดงควำมรบัผดิชอบตำมหน้ำที ่(Accountability) ของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ทีม่ต่ีอบรษิทัฯ และ
ผูถ้อืหุน้ 
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ในสว่นของจ ำนวนครัง้ของกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ กำร
ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน และกำรประชุมใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ ในปี 2561 ทีผ่่ำนมำ ได้
เปิดเผยไวใ้นหวัขอ้ 8. โครงสรำ้งกำรจดักำร หวัขอ้ย่อย คณะกรรมกำรบรษิทั 

การประเมินการปฏิบติังานของตนเองโดยกรรมการ 

คณะกรรมกำรไดจ้ดัใหม้กีำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนโดยตนเองเป็นประจ ำทุกปี  โดยจดัใหม้กีำรประเมนิ
เป็นรำยบุคคล ทัง้คณะ และคณะกรรมกำรชุดย่อย เพื่อใหค้ณะกรรมกำรไดพ้จิำรณำทบทวนผลงำน ปญัหำ และ
อุปสรรค ในกำรด ำเนินงำนระหว่ำงปีทีผ่่ำนมำ เพื่อใหน้ ำมำแกไ้ขและเพิม่ประสทิธภิำพกำรท ำงำน โดยกำร
ประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรโดยรวม และคณะกรรมกำรชุดย่อย ไดใ้ชแ้นวทำงแบบประเมนิที่
เสนอแนะโดยตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย แต่มกีำรปรบัปรงุเพื่อใหเ้หมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ   

กำรประเมนิแบ่งตำมหวัขอ้ 6 หวัขอ้ ไดแ้ก่ โครงสรำ้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมกำร บทบำทหน้ำที ่และ
ควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร กำรประชุมคณะกรรมกำร กำรท ำหน้ำทีข่องกรรมกำร ควำมสมัพนัธก์บัฝำ่ย
จดักำร  และกำรพฒันำตนเองของกรรมกำร และกำรพฒันำผูบ้รหิำร ซึง่ผลคะแนนกำรประเมนิของคณะกรรมกำร
บรษิทัฯ แบ่งออกเป็น 5 = ดมีำก, 4 = ด,ี 3 = มำตรฐำน, 2 = พอใช,้ 1 = ตอ้งปรบัปรุงอย่ำงมำก สรุปไดด้งันี้ 

 ผลกำรประเมนิคณะกรรมกำรบรษิทัฯ มคีะแนนเฉลีย่ 4.38 จำกคะแนนเตม็ 5 ซึง่อยู่ในเกณฑด์มีำก 

 ผลกำรประเมนิคณะกรรมกำรตรวจสอบ มคีะแนนเฉลีย่ 4.30 จำกคะแนนเตม็ 5 ซึง่อยู่ในเกณฑด์มีำก 

 ผลกำรประเมนิคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน มคีะแนนเฉลีย่ 4.00 จำกคะแนนเตม็ 5  
ซึง่อยู่ในเกณฑด์ ี

 ผลกำรประเมนิคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เป็นรำยบุคคล (โดยตนเอง) มคีะแนนเฉลีย่ 4.25 จำกคะแนนเตม็ 
5 ซึง่อยู่ในเกณฑด์มีำก 

 ผลกำรประเมนิคณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็นรำยบุคคล (โดยตนเอง) มคีะแนนเฉลีย่ 4.14 จำกคะแนน
เตม็ 5 ซึง่อยู่ในเกณฑด์ ี

 ผลกำรประเมนิคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน เป็นรำยบุคคล (โดยตนเอง) มคีะแนน
เฉลีย่ 3.89 จำกคะแนนเตม็ 5 ซึง่อยู่ในเกณฑด์ ี

 ผลกำรประเมนิกรรมกำรผูจ้ดักำร มคีะแนนเฉลีย่ 3.51 จำกคะแนนเตม็ 5 ซึง่อยู่ในเกณฑด์ ี

นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดก้ ำหนดใหม้กีำรประเมนิผลงำนของกรรมกำรผูจ้ดักำร เพื่อ
เปรยีบเทยีบกบัผลกำรด ำเนินงำน โดยคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ท ำกำรประเมนิในแบบประเมนิผลซึง่ไดป้รบัปรุง
เพื่อใหเ้หมำะสมกบับรษิทัฯ โดยคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดม้อบหมำยใหป้ระธำนกรรมกำรเป็นผูแ้จง้ผลกำรประเมนิ
ต่อกรรมกำรผูจ้ดักำร และคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

นโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรไดก้ ำหนดไวอ้ย่ำงชดัเจนและโปรง่ใส โดยคำ่ตอบแทนอยูใ่นระดบัเดยีวกบั
อุตสำหกรรม และสงูเพยีงพอทีจ่ะดแูล และรกัษำกรรมกำรทีม่คีณุสมบตัทิีต่อ้งกำร และไดข้ออนุมตัจิำกทีป่ระชุมผู้
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ถอืหุน้แลว้ กรรมกำรทีไ่ดร้บัมอบหมำยใหเ้ป็นกรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน จะ
ไดร้บัค่ำตอบแทนเพิม่ตำมปรมิำณงำนทีเ่พิม่ขึน้ 

ค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการ  คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทนจะน ำผลกำร
ประเมนิกำรปฏบิตังิำนของกรรมกำรผูจ้ดักำร ทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดร้่วมกนัประเมนิ ไปใชใ้นกำรพจิำรณำ
ก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรผูจ้ดักำรตำมหลกัเกณฑท์ีก่ ำหนด ซึง่ผลกำรประเมนิกรรมกำรผูจ้ดักำร 
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดม้อบหมำยใหป้ระธำนกรรมกำรเป็นผูแ้จง้ผลกำรประเมนิต่อกรรมกำรผูจ้ดักำร และ
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อรบัทรำบอกีครัง้ 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูง  คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทนจะก ำหนดหลกัเกณฑ ์
และโครงสรำ้งค่ำตอบแทนผูบ้รหิำร ซึง่พจิำรณำเป็นไปตำมหลกักำร และนโยบำยทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ ก ำหนด 
ทัง้ยงัสอดคลอ้งกบัผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ และผลกำรบรหิำรงำนของผูบ้รหิำรแต่ละท่ำน โดยกรรมกำร
ผูจ้ดักำรจะเป็นผูพ้จิำรณำควำมเหมำะสมในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนรำยบุคคล และกำรปรบัอตัรำเงนิเดอืนประจ ำปี
ของผูบ้รหิำรระดบัสงู พรอ้มทัง้รำยงำนค่ำตอบแทนทีเ่หมำะสมต่อคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน 
และคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อรบัทรำบอกีครัง้ 

ในปี พ.ศ. 2561 บรษิทัฯ ไดจ้่ำยค่ำตอบแทนต่ำงๆ ใหแ้ก่กรรมกำรผูจ้ดักำร และผูบ้รหิำร (ตำมนิยำมของ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) จ ำนวน 13 ท่ำน (โดยรวมผูอ้ ำนวยกำร
ฝำ่ยกำรเงนิ และผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ยบญัช)ี รวมทัง้สิน้ 26.24 ลำ้นบำท 

การพฒันาความรู้ของกรรมการ 

บรษิทัฯ ตระหนกัถงึควำมส ำคญัในกำรพฒันำควำมรูข้องกรรมกำร คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จงึไดก้ ำหนดไว้
ในหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทัฯ ใหม้กีำรสง่เสรมิ และอ ำนวยควำมสะดวกใหก้รรมกำรไดร้บักำร
ฝึกอบรมควำมรูต่้ำงๆ จำกหน่วยงำนก ำกบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้งอย่ำงสม ่ำเสมอ และต่อเนื่อง โดยคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
ไดม้อบหมำยใหเ้ลขำนุกำรบรษิทัฯ เป็นผูป้ระสำนงำนกบักรรมกำรเพื่อแจง้หลกัสตูรกำรฝึกอบรมต่ำงๆ 

ในปี พ.ศ. 2561 ไมม่กีรรมกำรเขำ้อบรมเพื่อเพิม่พนูควำมรู ้ควำมเขำ้ใจ ในบทบำท และหน้ำทีข่อง
กรรมกำร 

ปจัจบุนั มกีรรมกำรบรษิทัฯ ทีเ่ขำ้รบักำรอบรมในหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบับทบำทหน้ำทีข่องกรรมกำร 
จ ำนวน 8 ท่ำน จำกกรรมกำรทัง้หมด 9 ท่ำน (รอ้ยละ 88.88) โดยไดผ้่ำนกำรอบรมหลกัสตูร Director 
Accreditation Program (DAP), หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) และหลกัสตูร Finance for 
Director (FFD) ซึง่จดัโดยสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD)  และหลกัสตูร Corporate Secretary 
Development Program ซึง่จดัโดยสมำคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม ่ คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดม้อบใหเ้ลขำนุกำรบรษิทัฯ สรุปขอ้มลูต่ำงๆ ให้
กรรมกำรใหม่ไดร้บัทรำบผ่ำนทำงคู่มอืกรรมกำรบรษิทัฯ ซึง่จดัท ำ และมอบใหก้รรมกำรบรษิทัฯ ในทุกปี เพื่อใช้
เป็นขอ้มลูอำ้งองิ ทีค่รบถว้น และทนัสมยั และยงัก ำหนดใหก้รรมกำรใหม่ไดเ้ขำ้เยีย่มชมกจิกำร เพื่อใหเ้ขำ้ใจกำร
ด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ไดด้ยีิง่ขึน้ 

ภำยในคูม่อืกรรมกำร มเีน้ือหำสรุปประกอบดว้ย ขอ้มลูทีเ่กีย่วกบับรษิทัฯ และขอ้มลูส ำหรบักรรมกำร เช่น 
ประเดน็ทีน่่ำสนใจเกีย่วกบับรษิทัฯ ประวตัคิวำมเป็นมำ โครงสรำ้งองคก์ร ธุรกจิของบรษิทัฯ ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 
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กำรประชุมคณะกรรมกำร หลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีจรรยำบรรณส ำหรบักรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำน 
รำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั กำรจดัท ำ และเปิดเผยกำรถอืครองหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นตน้ 

แผนการสืบทอดต าแหน่ง  คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มอบหมำยใหก้รรมกำรผูจ้ดักำรและฝำ่ยบรหิำร จดัท ำ
แผนในกำรทดแทนต ำแหน่งงำน (Succession Plan) ในระดบับรหิำร และต ำแหน่งงำนในสำยงำนหลกั โดย
พจิำรณำจำกผลกำรปฏบิตังิำน และศกัยภำพของแต่ละบุคคลเป็นหลกั และก ำหนดใหม้กีำรเตรยีมควำมพรอ้ม
ส ำหรบับุคคลทีส่ำมำรถทดแทนต ำแหน่งงำน กำรพฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถ และทกัษะทีจ่ ำเป็น  นอกจำกนัน้
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ยงัก ำหนดใหก้รรมกำรผูจ้ดักำรรำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัฯ รบัทรำบถงึแผนเตรยีม
ควำมพรอ้มกรณีทีผู่บ้รหิำรไม่สำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด ้

9.2  คณะกรรมการชุดย่อย   คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดแ้ต่งตัง้กรรมกำรทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถที่
เหมำะสมในเรื่องต่ำงๆ เพื่อชว่ยศกึษำ และกลัน่กรองรำยละเอยีด ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดก้ ำหนดให้
คณะกรรมกำรชุดย่อยรบัผดิชอบ  นอกจำกนัน้คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ยงัไดก้ ำหนดคุณสมบตั ิองคป์ระกอบ วำระ
กำรด ำรงต ำแหน่ง และหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรชุดย่อยนัน้ๆ ไวอ้ย่ำงชดัเจน  ทัง้นี้สมำชกิสว่น
ใหญ่ประกอบดว้ยกรรมกำรอสิระ และประธำนของแต่ละคณะเป็นกรรมกำรอสิระดว้ย ประธำนกรรมกำรจะไม่เป็น
ประธำนคณะกรรมกำรชุดย่อย ยกเวน้คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน  คณะกรรมกำรชุดย่อยมกีำร
รำยงำนผลกำรประชมุ และกำรท ำงำนแต่ละครัง้ใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดร้บัทรำบอย่ำงสม ่ำเสมอ  
รวมถงึกำรรำยงำนกำรปฏบิตังิำน เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทรำบในรำยงำนประจ ำปี 

ปจัจบุนับรษิทัฯ มคีณะกรรมกำรชุดย่อยจ ำนวน 2 คณะ ประกอบดว้ย 

1. คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

2. คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน 

ซึง่รำยละเอยีดเกีย่วกบัรำยชื่อ ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละชุด  
และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงนิของกรรมกำรตรวจสอบ ไดแ้สดงอยู่ในหวัขอ้ 8. โครงสรำ้งกำรจดักำร  
หวัขอ้ย่อย คณะกรรมกำรบรษิทั 

9.3  การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูสดุ 

กรรมการอิสระ  คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดพ้จิำรณำก ำหนดนิยำม “กรรมกำรอสิระ” ในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้ที ่3/2552 ซึง่เขม้กว่ำกรอบขัน้ต ่ำของนิยำมกรรมกำรอสิระ ทีป่ระกำศโดยส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  และในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้ที ่3/2555 ไดท้ ำกำรปรบัปรุงเพิม่เตมินิยำม “กรรมกำรอสิระ” ใหม้คีวำม
สอดคลอ้งกบันิยำมตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เอกสำร “คู่มอืกรรมกำรอสิระ” ลงวนัที ่29 
มนีำคม พ.ศ. 2555 ดงัต่อไปนี้ 

1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 0.5 ของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ ทัง้นี้ ใหน้บัรวมกำรถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมกำร
อสิระรำยนัน้ๆ ดว้ย 
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2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมกำรทีม่สีว่นร่วมบรหิำรงำน ลกูจำ้ง พนกังำน ทีป่รกึษำทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ ำ 
หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล ำดบัเดยีวกนั หรอืนิติ
บุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

3. ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวำมสมัพนัธท์ำงสำยโลหติ หรอืโดยกำรจดทะเบยีนตำมกฎหมำย ในลกัษณะทีเ่ป็น 
บดิำมำรดำ คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ ผูม้อี ำนำจ
ควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บักำรเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิำรหรอืผูม้อี ำนำจควบคมุของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัรว่มหรอืนิตบิุคคลทีอ่ำจมี
ควำมขดัแยง้ ในลกัษณะทีอ่ำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้จิำรณญำณอย่ำงอสิระของตน  รวมทัง้ไม่เป็น
หรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่, กรรมกำรซึง่ไมใ่ช่กรรมกำรอสิระ หรอืผูบ้รหิำร ของผูท้ีม่คีวำมสมัพนัธ์
ทำงธุรกจิของบรษิทัใหญ่, บรษิทัย่อย, บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้  เวน้แต่จะไดพ้น้
จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม หรอืนิตบิุคคลทีอ่ำจมคีวำม
ขดัแยง้ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ กรรมกำรซึง่ไมใ่ช่กรรมกำรอสิระ ผูบ้รหิำร หรอืหุน้สว่นผูจ้ดักำรของ
ส ำนกังำนสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม หรอืนิตบิุคคล หรอื
อำจมคีวำมขดัแยง้สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพีใดๆ ซึง่รวมถงึกำรใหบ้รกิำรทีป่รกึษำกฎหมำยหรอืทีป่รกึษำ
ทำงกำรเงนิ ซึง่ไดร้บัค่ำบรกิำรเกนิกว่ำสองลำ้นบำทต่อปี จำกบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม 
หรอืนิตบิุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพีเป็นนิตบิุคคล ใหร้วมถงึกำร
เป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่, กรรมกำรซึง่ไม่ใช่กรรมกำรอสิระ ผูบ้รหิำร หรอืหุน้สว่นผูจ้ดักำรของผูใ้หบ้รกิำร
ทำงวชิำชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมกำรทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบรษิทัผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผู้
ถอืหุน้ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทั 

8. ไม่ประกอบกจิกำรทีม่สีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัทีม่นียักบักจิกำรของบรษิทั หรอืบรษิทั
ย่อย หรอืไม่เป็นหุน้สว่นทีม่นียัในหำ้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมกำรทีม่สีว่นร่วมบรหิำรงำน, ลกูจำ้ง  
พนกังำน, ทีป่รกึษำทีร่บัเงนิเดอืนประจ ำ หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละหนึ่งของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง
ทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบกจิกำรทีม่สีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัทีม่นียักบักจิกำร
ของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 

9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเหน็อย่ำงเป็นอสิระเกีย่วกบักำรด ำเนินงำนของบรษิทั 

10. ภำยหลงัไดร้บักำรแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมกำรอสิระทีม่ลีกัษณะดงักลำ่วแลว้ กรรมกำรอสิระอำจไดร้บั
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ใหต้ดัสนิใจในกำรด ำเนินกจิกำรของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทั
ย่อย, บรษิทัร่วม, บรษิทัย่อยในล ำดบัเดยีวกนั หรอืนิตบิุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ โดยมกีำรตดัสนิใจใน
รปูแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้

อย่ำงไรกต็ำมกรรมกำรอสิระ ไดต้รวจสอบคุณสมบตักิรรมกำรอสิระของตนเป็นประจ ำทุกปี และ
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ เชื่อมัน่วำ่กำรก ำหนดคุณสมบตัขิอง “กรรมกำรอสิระ” ซึง่เขม้กว่ำกรอบขัน้ต ่ำของส ำนกังำน
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คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพยีงพอที่
กรรมกำรอสิระของบรษิทัฯ มคีวำมเป็นอสิระอย่ำงแทจ้รงิเหมำะสมกบัลกัษณะเฉพำะของบรษิทัฯ 

การรวมหรอืแยกต าแหน่ง  บรษิทัฯ ถอืเป็นนโยบำยทีจ่ะใหป้ระธำนคณะกรรมกำรไม่เป็นบุคคลเดยีวกบั
กรรมกำรผูจ้ดักำร เพื่อใหเ้กดิกำรถ่วงดุล และมกีำรสอบทำนกำรบรหิำรงำนไดอ้ย่ำงโปรง่ใส 

ประธำนคณะกรรมกำรมำจำกกรรมกำรอสิระ และเป็นผูน้ ำ ผูค้วบคุมกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ใหม้ี
ประสทิธภิำพและประสทิธผิล โดยกำรสนบัสนุนและผลกัดนัใหก้รรมกำรทุกคนมสีว่นรว่มในกำรประชุม เช่น กำร
ตัง้ค ำถำมทีส่ ำคญัต่ำงๆ หำรอื ช่วยเหลอืแนะน ำ และสนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกจิของฝำ่ยจดักำร ผ่ำนทำงกรรมกำร
ผูจ้ดักำรอย่ำงสม ่ำเสมอ แต่จะไม่เขำ้ไปกำ้วก่ำยในงำนประจ ำ ทีฝ่ำ่ยจดักำรมหีน้ำทีเ่ป็นผูร้บัผดิชอบดแูล และมี
กรรมกำรผูจ้ดักำรเป็นหวัหน้ำของฝำ่ยจดักำร คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดม้อบอ ำนำจใหก้รรมกำรผูจ้ดักำร หรอืผูร้บั
มอบอ ำนำจเท่ำนัน้ เป็นผูท้ีม่อี ำนำจลงนำมผกูพนัแทนบรษิทัฯ ตำมอ ำนำจทีม่อบไว ้ กรรมกำรผูจ้ดักำรไดม้อบ
อ ำนำจใหฝ้ำ่ยจดักำรบรหิำรงำนอย่ำงมปีระสทิธภิำพ ตำมอ ำนำจหน้ำที ่ทีร่บัผดิชอบทีไ่ดก้ ำหนดไวอ้ย่ำงชดัเจน  
ทัง้น้ีจะเหน็ว่ำอ ำนำจของคณะกรรมกำรและฝำ่ยจดักำร ไดม้กีำรแบ่งแยกบทบำทหน้ำทีอ่ย่ำงชดัเจน ไม่กำ้วก่ำยต่อ
กนั 

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสงูสดุ 

การสรรหากรรมการ  ตำมขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ก ำหนดใหบ้รษิทัฯ มคีณะกรรมกำรของบรษิทัไม่น้อย
กว่ำ 5 คน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำสำมในสีข่องคณะกรรมกำรทัง้หมดเป็นสญัชำตไิทย และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ
กึง่หนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่นรำชอำณำจกัรไทย ซึง่วธิกีำรสรรหำบุคคลเพื่อเสนอรำยชื่อ
เป็นกรรมกำร มดีงันี้ 

1. คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน พจิำรณำโครงสรำ้ง ขนำด และองคป์ระกอบของ
คณะกรรมกำร และก ำหนดคุณสมบตัขิองกรรมกำรทีต่อ้งกำรสรรหำทดแทนใหเ้หมำะสม โดยค ำนึงถงึ
ควำมรู ้ประสบกำรณ์และควำมเชีย่วชำญของกรรมกำรโดยรวม เพื่อใหม้อีงคป์ระกอบและคุณสมบตัิ
ตำมกฎหมำยหรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง  

2. คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน ก ำหนดวธิกีำรเสนอรำยชื่อผูม้คีุณสมบตั ิรวมถงึวธิกีำร
เสนอรำยชื่อผูม้คีุณสมบตั ิเป็นกำรล่วงหน้ำจำกผูถ้อืหุน้สว่นน้อย ซึง่ไดก้ ำหนดใหม้ชี่องทำงใหผู้ถ้อืหุน้
สำมำรถเสนอชื่อผูม้คีุณสมบตั ิเป็นกำรล่วงหน้ำได ้อย่ำงน้อย 3 เดอืนก่อนวนัสิน้สดุรอบปีบญัช ีโดยมี
กำรแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้รบัทรำบผ่ำนช่องทำงกำรแจง้ขอ้มลูของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เวบ็ไซต์
นกัลงทุนสมัพนัธข์องบรษิทัฯ และเวบ็ไซตน์กัลงทุนอื่นๆ พรอ้มทัง้แสดงแบบฟอรม์กำรเสนอชื่อผูม้ ี
คุณสมบตั ิบนเวบ็ไซตด์ว้ย 

3. คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน ด ำเนินกำรสรรหำและพจิำรณำผูท้ีม่คีุณสมบตัเิหมำะสม
ในกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 

4. คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน พจิำรณำคดัเลอืกผูท้ีเ่หมำะสมเป็นกรรมกำร และ
สรุปผลกำรสรรหำ และเสนอชื่อผูม้คีวำมเหมำะสมทีจ่ะเป็นกรรมกำรบรษิทัฯ พรอ้มเหตุผลประกอบและ
น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ผ่ำนทำงเลขำนุกำรบรษิทัฯ 
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5. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ พจิำรณำคดัเลอืกผูม้คีุณสมบตัเิหมำะสมตำมรำยชื่อทีค่ณะกรรมกำรสรรหำและ
พจิำรณำผลตอบแทนน ำเสนอ เพื่อเสนอรำยชื่อต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำอนุมตัิ 

การเลือกตัง้กรรมการในการประชมุสามญัประจ าปี  ในกำรลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมกำร ทีป่ระชมุ
ผูถ้อืหุน้จะเลอืกตัง้กรรมกำร โดยใหน้บัว่ำผูถ้อืหุน้มคีะแนนเสยีงเท่ำกบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง ทัง้นี้ กำรแต่งตัง้
กรรมกำรแต่ละรำยนัน้ตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงเหน็ชอบเกนิกว่ำกึง่หนึ่งของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มำ
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

ในกำรลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมกำร ใหล้งคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคล 

บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงเหน็ชอบสงูสดุตำมล ำดบัลงมำ เป็นผูไ้ดร้บักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวน
กรรมกำรทีจ่ะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บักำรเลอืกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำ มคีะแนนเสยีงเท่ำกนั
เกนิจ ำนวนกรรมกำรทีจ่ะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหเ้ลอืกโดยวธิจีบัสลำก เพื่อใหไ้ดจ้ ำนวนกรรมกำรทีจ่ะพงึเลอืกตัง้
ในครัง้นัน้ 

ในกำรประชมุสำมญัประจ ำปีทุกครัง้ ใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรำ ถำ้จ ำนวนกรรมกำรที่
จะแบง่ออกใหต้รงเป็นสำมสว่นไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ ำนวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่น 1 ใน 3 

หำ้มมใิหก้รรมกำรประกอบกจิกำร เขำ้เป็นหุน้สว่น หรอืเขำ้เป็นผูถ้อืหุน้ในนติบิุคคลอื่น ทีม่สีภำพอย่ำง
เดยีวกนั และเป็นกำรแขง่ขนักบักจิกำรของบรษิทัฯ เวน้แต่จะแจง้ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทรำบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ 

กรรมกำรตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทรำบโดยไม่ชกัชำ้ หำกมสีว่นไดเ้สยีในสญัญำทีท่ ำกบับรษิทัฯ หรอืถอืหุน้  
หรอืหุน้กูเ้พิม่ขึน้ หรอืลดลงในบรษิทัฯ หรอืบรษิทัในเครอื 

กรรมกำร 2 ใน 3 ท่ำน ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำร ลงลำยมอืชื่อร่วมกนั และประทบัตรำใน
เอกสำรส ำคญัของบรษิทัฯ จงึจะมผีลผกูพนักบับรษิทัฯ ได ้คณะกรรมกำรสำมำรถก ำหนดชื่อกรรมกำรผูม้อี ำนำจลง
นำมผกูพนัพรอ้มประทบัตรำในเอกสำรส ำคญัของบรษิทัฯ 

กรรมการท่ีเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้นรายใหญ่  ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  บรษิทัฯ มกีรรมกำรที่
เป็นตวัแทนจำกผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ คอื นำยวฒุภิมู ิจฬุำงกรู กรรมกำร กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน 
และกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม  

การสรรหากรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหาร 

ส ำหรบัต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำร รองกรรมกำรผูจ้ดักำร และผูบ้รหิำรสงูสดุดำ้นกำรบญัชแีละกำรเงนิ 
คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน จะพจิำรณำสรรหำบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมำะสม มคีวำมรู,้ 
ควำมสำมำรถ, มปีระสบกำรณ์ และมคีวำมเขำ้ใจในธุรกจิหนงัสอืเป็นอย่ำงด ีนอกจำกนัน้สำมำรถบรหิำรจดักำรให้
บรรลุวตัถุประสงค ์หรอืเป้ำหมำยทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ ก ำหนดไว ้โดยคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
ผลตอบแทนจะน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อพจิำรณำแต่งตัง้ 

ส ำหรบัผูบ้รหิำรตัง้แต่ระดบัผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ย ฝำ่ยจดักำรจะเป็นผูพ้จิำรณำสรรหำบุคคลทีม่คีุณสมบตัิ
เหมำะสม ตำมระเบยีบของกำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล และรำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัฯ ทรำบ ยกเวน้กรณีกำร
แต่งตัง้หวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน จะตอ้งไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบก่อน 
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นโยบายการไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืนของกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในปี พ.ศ. 2550 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดท้บทวนหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีซึง่เป็นฉบบัแกไ้ขฉบบัที ่
5 นบัจำกปี พ.ศ. 2544 เป็นตน้มำ เสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อพจิำรณำก ำหนดนโยบำยกำรไปด ำรง
ต ำแหน่งในบรษิทัอื่นทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ฯ จ ำนวนไม่เกนิ 5 บรษิทั และในปี พ.ศ. 2553 ได้
มกีำรพจิำรณำเสนอใหแ้กไ้ข นโยบำยกำรไปด ำรงต ำแหน่งในบรษิทัอื่นทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย เป็นจ ำนวนไมเ่กนิ 3 บรษิทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้แนะน ำของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย   

นอกจำกนัน้คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดก้ ำหนดให ้กรรมกำรผูจ้ดักำรและผูบ้รหิำรระดบัสงู สำมำรถรบั
ต ำแหน่งกรรมกำรทีบ่รษิทัอื่นไดต้ำมควำมจ ำเป็น และไม่ท ำใหม้ผีลกระทบต่อหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของ
บรษิทัฯ โดยตอ้งไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ หรอืผูม้อี ำนำจอนุมตักิ่อน 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไมไ่ดก้ ำหนดจ ำนวนวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร และกรรมกำรอสิระ  
เน่ืองจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดพ้จิำรณำแลว้เชื่อว่ำ ควำมเชีย่วชำญในธุรกจิหนงัสอื และเรื่องต่ำงๆ ไม่ไดข้ึน้ 
อยู่กบัจ ำนวนวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง หำกแต่กรรมกำรบรษิทัฯ ยงัคงมคีวำมสำมำรถ และอุทศิเวลำใหก้บับรษิทัฯ  
ไดอ้ย่ำงเตม็ควำมสำมำรถ ทีจ่ะก ำหนดนโยบำย กลยุทธ ์วสิยัทศัน์ และกำรใหค้ ำปรกึษำในกำรด ำเนินธุรกจิต่ำงๆ  
โดยกำรตดัสนิใจในกำรคดัเลอืกบุคคลเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัฯ เป็นสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทีจ่ะคดัเลอืกบุคคล
เขำ้ท ำหน้ำทีแ่ทนตน 

การถ่วงดลุของกรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้ริหาร  ปจัจุบนั คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มจี ำนวน 9 ท่ำน  
ประกอบดว้ย 

 กรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำร     จ ำนวน 1  ท่ำน 
 กรรมกำรทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิำรและไม่ไดเ้ป็นกรรมกำรอสิระ จ ำนวน 4 ท่ำน 
 กรรมกำรทีเ่ป็นอสิระ     จ ำนวน 4  ท่ำน 

ดงันัน้ บรษิทัฯ มกีรรมกำรทีเ่ป็นอสิระทัง้หมด 4 ท่ำน  คดิเป็นรอ้ยละ 44.44 ของกรรมกำรทัง้คณะ ซึง่ยงั
ต ่ำกว่ำขอ้แนะน ำตำมหลกัเกณฑก์ำรส ำรวจกำรก ำกบัดแูลกจิกำรบรษิทัจดทะเบยีนไทย โดยสมำคมสง่เสรมิ
สถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) ทีไ่ดแ้นะน ำว่ำคณะกรรมกำรของบรษิทัจดทะเบยีนควรประกอบดว้ยกรรมกำร
ทีเ่ป็นอสิระมำกกว่ำ รอ้ยละ 50 แต่เน่ืองจำกนิยำมของกรรมกำรอสิระของบรษิทัฯ เขม้กว่ำกรอบขัน้ต ่ำของนิยำมที่
ประกำศโดยส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย ดงันัน้ ผูม้สีว่นไดเ้สยีจงึมัน่ใจไดว้่ำกรรมกำรสำมำรถปฏบิตังิำนในฐำนะตวัแทนของผูถ้อืหุน้ไดอ้ย่ำง
เป็นอสิระ ซึง่จะท ำใหเ้กดิกำรถ่วงดุล และกำรสอบทำนกำรบรหิำรงำนของกรรมกำร 

ทัง้นี้ คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มหีน้ำทีร่บัผดิชอบในกำรปฏบิตัหิน้ำทีใ่หเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์ 
และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ตลอดจนมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุรติ และระมดัระวงั รกัษำผล 
ประโยชน์ของบรษิทัฯ โดยกรรมกำรบรษิทัฯ มวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งทีแ่น่นอน ซึง่ตำมขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 
ก ำหนดไวว้่ำ ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกครัง้ ใหก้รรมกำรจ ำนวน 1 ใน 3 ออกจำกต ำแหน่ง โดยใหก้รรมกำร
ทีด่ ำรงต ำแหน่งนำนทีส่ดุเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง 
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9.4  การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อย 

ในปี พ.ศ. 2546 บรษิทัฯ เขำ้ถอืหุน้รอ้ยละ 28.75 ในบรษิทั เพลนิพฒัน์ จ ำกดั (จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่25 
กนัยำยน พ.ศ. 2545) ซึง่มทีุนช ำระเตม็มลูค่ำ เท่ำกบั 80,000,000 บำท ต่อมำในปี พ.ศ. 2548 บรษิทัฯ ไดเ้พิม่
สดัสว่นกำรถอืหุน้เป็นรอ้ยละ 48.82 จำกทุนจดทะเบยีนและทุนช ำระแลว้จ ำนวน 170,000,000 บำท และได้
ด ำเนินกำรลดทุนจดทะเบยีนและทุนช ำระแลว้ คงเหลอืเป็นจ ำนวน 169,475,500 บำท คดิเป็นสดัสว่นกำรถอืหุน้
รอ้ยละ 48.97 โดยในไตรมำส 4 ปี พ.ศ. 2552 คุณทนง โชตสิรยทุธ ์กรรมกำรผูจ้ดักำรบรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ไปด ำรง
ต ำแหน่งรกัษำกำรผูอ้ ำนวยกำรของโรงเรยีนเพลนิพฒันำ และไดด้ ำรงต ำแหน่งผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีนเพลนิพฒันำ 
ในปี พ.ศ. 2553 โดยไดร้บัมตเิหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ  ซึง่ในปี พ.ศ. 2552 เป็นตน้มำ บรษิทัฯ ไดน้ ำงบ
กำรเงนิของบรษิทั เพลนิพฒัน์ จ ำกดั (บรษิทัย่อย) มำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวม ดว้ยกำรมสีว่นร่วมในกำร
ก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนน้ี ต่อมำเมื่อวนัที ่18 พฤษภำคม 2560 บรษิทั เพลนิพฒัน์ จ ำกดั ไดล้ดทุนจดทะเบยีน
จำก 169,475,500 บำท มลูค่ำหุน้ละ 10 บำท เป็น 151,850,500 บำท มลูค่ำหุน้ละ 8.96 บำท   

ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้ที ่4/2555 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดม้มีตอินุมตักิำรรว่มทุนและ
จดัตัง้บรษิทัเพื่อประกอบธุรกจิทำงดำ้นดจิติอลคอนเทนต ์โดยในปี พ.ศ. 2556 บรษิทัฯ ไดถ้อืหุน้รอ้ยละ 60.00 ใน
บรษิทั เบสแลบ็ จ ำกดั (จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่22 เมษำยน พ.ศ. 2556) ซึง่มทีุนจดทะเบยีน 1,000,000 บำท  โดยมี
คุณทนง โชตสิรยุทธ ์กรรมกำรผูจ้ดักำรบรษิทัฯ เป็นหนึ่งในกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมของบรษิทั เบสแลบ็ จ ำกดั 
และดว้ยกำรมสีว่นร่วมในกำรก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนน้ี  บรษิทัฯ ไดน้ ำงบกำรเงนิของบรษิทั เบสแลบ็ จ ำกดั 
(บรษิทัย่อย) มำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวม ของบรษิทัฯ ในปีบญัช ี2556 เป็นตน้มำ 

ทัง้นี้ งบกำรเงนิของบรษิทัย่อยนัน้ ไดจ้ดัท ำขึน้โดยใชน้โยบำยกำรบญัชทีีส่ ำคญัเช่นเดยีวกนักบัของบรษิทัฯ 

9.5  การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน 

บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดเป็นนโยบำย และขัน้ตอนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ในแนวปฏบิตัเิกีย่วกบักำรก ำกบัดแูล
กจิกำรทีด่ ีและคูม่อืกรรมกำรบรษิทัฯ ซึง่ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ทีป่ระชุมผูบ้รหิำร ทรำบถงึ
ประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ทีก่ ำหนดใหผู้บ้รหิำร (ซึง่ได้
รวมถงึคู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ) รำยงำนกำรเปลีย่นแปลงกำรถอืหลกัทรพัย ์ต่อส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย ์ปี พ.ศ. 2535 ภำยใน 3 วนั นบัจำกวนัทีม่กีำรเปลีย่นแปลงกำรถอืหลกัทรพัย ์และแจง้ให้
เลขำนุกำรบรษิทัฯ ทรำบเพื่อแจง้ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัฯ รบัทรำบต่อไป  นอกจำกนัน้ ยงัไดแ้จง้บทลงโทษหำกมี
กำรฝำ่ฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดดงักล่ำว 

บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดเป็นนโยบำย ในแนวปฏบิตัเิกีย่วกบักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีจรรยำบรรณของ
คณะกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำน ตลอดจนขอ้บงัคบัพนกังำน เกีย่วกบักำรก ำหนดไมใ่หน้ ำเอกสำรหรอืขอ้มลู
ของบรษิทัฯ ไปใชเ้พื่อประโยชน์สว่นตวั หรอืน ำออกนอกบรษิทัฯ ก่อนไดร้บัอนุญำต รวมทัง้หำ้มน ำขอ้มลูงบ
กำรเงนิหรอืขอ้มลูอื่นทีร่บัทรำบเปิดเผยแก่บุคคลภำยนอกหรอืผูท้ีม่ไิดม้สีว่นเกีย่วขอ้ง และหำ้มท ำกำรซือ้ขำย
หลกัทรพัยใ์นชว่ง 1 เดอืน ก่อนทีข่อ้มลูงบกำรเงนิหรอืขอ้มลูอื่นจะเผยแพร่ต่อสำธำรณชน กำรไม่ปฏบิตัติำม
ขอ้ก ำหนดดงักล่ำวถอืเป็นกำรกระท ำผดิวนิยัของบรษิทัฯ  หำกผูบ้รหิำรหรอืพนกังำนทีไ่ดล่้วงรูข้อ้มลูภำยในที่
ส ำคญัคนใดกระท ำผดิวนิยั จะไดร้บัโทษตัง้แต่กำรตกัเตอืน กำรตดัค่ำจำ้ง กำรพกังำนโดยไมไ่ดร้บัค่ำจำ้ง จนถงึ
กำรเลกิจำ้ง 
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ระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน 

ระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน  บรษิทัฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อระบบควบคมุภำยใน ทัง้ใน
ระดบับรหิำรและระดบัปฏบิตังิำน จงึไดก้ ำหนดภำระหน้ำที ่อ ำนำจกำรด ำเนินกำรของผูป้ฏบิตังิำน ผูบ้รหิำร ไวเ้ป็น
ลำยลกัษณ์อกัษรอย่ำงชดัเจน มกีำรควบคุมดแูลกำรใชท้รพัยส์นิของบรษิทัฯ ใหเ้กดิประโยชน์ และมกีำรแบ่งแยก
หน้ำทีผู่ป้ฏบิตังิำน ผูต้ดิตำมควบคุม และประเมนิผลออกจำกกนั เพื่อใหเ้กดิกำรถ่วงดุล และตรวจสอบระหว่ำงกนั
อย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี้ยงัมกีำรควบคุมภำยในทีเ่กีย่วกบัระบบกำรเงนิ โดยบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้รีะบบรำยงำนทำง
กำรเงนิเสนอผูบ้รหิำรสำยงำนทีร่บัผดิชอบ 

บรษิทัฯ มแีผนกตรวจสอบภำยในและนกัลงทุนสมัพนัธ ์ท ำหน้ำทีต่รวจสอบเพื่อใหม้ัน่ใจว่ำกำรปฏบิตังิำน
หลกั และกจิกรรมทำงกำรเงนิส ำคญัของบรษิทัฯ ไดด้ ำเนินกำรตำมแนวทำงทีก่ ำหนดไว ้และมปีระสทิธภิำพ  
รวมถงึตรวจสอบ กำรปฏบิตัติำมกฎหมำย และขอ้ก ำหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ (Compliance Control) และ
เพื่อใหห้น่วยงำนตรวจสอบภำยในและนกัลงทุนสมัพนัธ ์มคีวำมเป็นอสิระ สำมำรถท ำหน้ำทีต่รวจสอบ และถ่วงดุล
ไดอ้ย่ำงเตม็ที ่คณะกรรมกำรจงึก ำหนดใหแ้ผนกตรวจสอบภำยในและนกัลงทุนสมัพนัธ ์รำยงำนผลกำรตรวจสอบ
โดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และไดร้บักำรประเมนิผลงำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบดว้ย 

การบริหารความเส่ียง  กำรบรหิำรควำมเสีย่งของบรษิทัฯ กระท ำโดยกำรประเมนิควำมเสีย่งทัว่ทัง้องคก์ร  
ทัง้ทีเ่ป็นปจัจยัภำยใน และปจัจยัภำยนอกอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยคณะท ำงำนซึง่ประกอบดว้ย ฝำ่ยบรหิำร และ
ผูบ้รหิำรระดบัสงู ในสำยงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบัแต่ละควำมเสีย่ง หวัหน้ำงำนในแต่ละหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง และ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน จะวเิครำะหถ์งึสำเหตุทีท่ ำใหเ้กดิปจัจยัควำมเสีย่งต่ำงๆ กำรก ำหนดมำตรกำรบรหิำร
ควำมเสีย่ง  รวมถงึตดิตำมกำรปฏบิตัติำมแผนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และรำยงำนผลใหก้บัคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ต่อไป 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญักบัระบบกำรควบคมุภำยใน และกำรบรหิำรควำมเสีย่ง เพื่อสรำ้ง
ควำมมัน่ใจไดว้่ำจะบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้มกีำรจดัสรร และใชท้รพัยำกรอย่ำงถูกตอ้ง 
เหมำะสม และเกดิประโยชน์สงูสดุ ช่วยใหข้อ้มลูทำงกำรเงนิมคีวำมถูกตอ้งเชื่อถอืได ้

9.6  ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไดจ้ำ่ยค่ำตอบแทนกำรสอบบญัช ีส ำหรบัรอบ
บญัชปีี พ.ศ. 2561 ใหแ้ก่บรษิทั ส ำนกังำน อวีำย จ ำกดั ในอตัรำค่ำสอบบญัชรีวมทัง้สิน้ 1,580,000 บำท (ไม่รวม
ค่ำเดนิทำงในกำรปฏบิตังิำน ค่ำทีพ่กั และค่ำสงัเกตกำรณ์ในกำรตรวจนบัสนิคำ้) ทัง้นี้ผูส้อบบญัชไีม่มสีว่น
เกีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ ในดำ้นอื่นๆ อกีนอกจำกกำรสอบบญัชเีท่ำนัน้ 

ค่าบริการอ่ืน  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไม่ไดจ้่ำยค่ำตอบแทนของงำนบรกิำรอื่น ใหแ้ก่บรษิทั ส ำนักงำน อวีำย 
จ ำกดั ส ำหรบัรอบบญัชปีี พ.ศ. 2561 

9.7  การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืนๆ  คณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
ตระหนกัถงึควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีเพื่อเพิม่ควำมโปร่งใส เพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนั
ของกจิกำร และเพิม่ควำมเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน และผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝำ่ย จงึไดม้อบหมำยใหค้ณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ด ำเนินกำรจดัท ำนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำร เป็นลำยลกัษณ์อกัษร ตลอดจนปรบัปรุงนโยบำยกำร
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ก ำกบัดแูลกจิกำร และคู่มอืจรยิธรรมธุรกจิ ใหม้คีวำมทนัสมยั เหมำะสมกบัสภำพแวดลอ้ม กำรด ำเนินธุรกจิ และ
เป็นสำกลมำกขึน้ โดยก ำหนดใหม้กีำรทบทวนนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำรปีละครัง้ โดยในปี พ.ศ. 2549 และ 
พ.ศ. 2550 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ไดด้ ำเนินกำรจดัท ำแนวปฏบิตัทิีด่เีพิม่ขึน้ เพื่อใหเ้กดิแนวทำงทีช่ดัเจนเพื่อให้
กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนไดถ้อืปฏบิตั ิ และในปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดท้บทวนหลกักำร
ก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีซึง่เป็นฉบบัแกไ้ขฉบบัที่ 16 นบัจำกปี พ.ศ. 2544 โดยไดด้ ำเนินกำรปรบัปรุงเพิม่เตมิ
หลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทัฯ ใหม้คีวำมชดัเจน และครอบคลุมมำกยิง่ขึน้ 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ คณะกรรมกำรตรวจสอบ และฝำ่ยบรหิำร ไดส้นบัสนุนใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และ
พนกังำนเหน็ถงึควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีโดยไดจ้ดัใหม้ชี่องทำงกำรสือ่สำรขอ้มลูต่ำงๆ ของกำร
ก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีทัง้จำกกำรปฐมนิเทศกรรมกำร และพนกังำนใหม่ กำรเพิม่เน้ือหำในหลกัสตูรของกำร
ฝึกอบรมของพนกังำน นอกจำกนัน้ยงัมชี่องทำงกำรเผยแพร่ขอ้มลูเกีย่วกบักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ผี่ำนเวบ็ไซต์ 
ผ่ำนช่องทำงกำรสือ่สำรภำยในบรษิทัฯ และมชี่องทำงกำรรบัเรื่องเพื่อปรบัปรุง และแกไ้ข เพื่อเสนอให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้บัทรำบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ระเมนิกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีดว้ยแบบประเมนิกำรปฏบิตัติำมหลกักำร
ก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่สี ำหรบับรษิทัจดทะเบยีน (Corporate Governance Self-Assessment) ของตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และพจิำรณำรว่มกบัหลกัเกณฑก์ำรส ำรวจกำรก ำกบัดแูลกจิกำรบรษิทัจดทะเบยีนไทย ของ
สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย เพื่อใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้บัทรำบว่ำบรษิทัฯ มจีุดบกพร่องใน
สว่นใด เพื่อปรบัปรุง และแกไ้ข พฒันำใหด้ยีิง่ขึน้  นอกจำกนัน้ คณะกรรมกำรตรวจสอบยงัก ำหนดช่องทำงให้
พนกังำนเสนอแนวทำงปรบัปรุงเกีย่วกบักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ผี่ำนทำงแผนกตรวจสอบภำยในและนกัลงทุน
สมัพนัธ ์อน่ึง ในกำรประเมนิกำรก ำกบัดแูลกจิกำรบรษิทัจดทะเบยีนไทยประจ ำปี พ.ศ. 2561 (Corporate 
Governance Report of Thai Listed Companies 2018) บรษิทัฯ ไดร้บักำรประเมนิจำกสมำคมสง่เสรมิสถำบนั
กรรมกำรบรษิทัไทย ดงันี้ 

คะแนนแยกเป็นรายหมวด 

หมวดการพิจารณา 

คะแนนเฉล่ีย (%) 

บริษทัจดทะเบียน
โดยรวม 

บริษทัในกลุม่ 
SET100 

บริษทัในกลุม่ 
SET50 

บริษทั 
ซีเอด็ยูเคชัน่ 

จ ากดั (มหาชน) 
ปี พ.ศ. 2561 2560 2559 2561 2560 2559 2561 2560 2559 2561 2560 2559 
สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 94 93 92 96 96 96 97 97 96 88 88 88 
กำรปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้
อย่ำงเท่ำเทยีมกนั 

92 92 92 95 95 95 97 97 96 98 98 98 

กำรค ำนึงถงึบทบำท
ของผูม้สีว่นไดเ้สยี 

80 78 74 88 87 85 91 91 89 89 89 89 

กำรเปิดเผยขอ้มลูและ
ควำมโปร่งใส 

85 84 82 93 91 91 95 94 93 95 95 98 

ควำมรบัผดิชอบของ
คณะกรรมกำร 

72 71 68 82 80 79 86 85 82 89 88 87 
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คะแนนเฉล่ียโดยรวม 

รายการ 2561 2560 2559 
บรษิทัจดทะเบยีนโดยรวม (%) 81 80 78 
บรษิทัในกลุ่ม SET100 (%) 88 87 86 
บรษิทัในกลุ่ม SET50 (%) 91 90 88 
บริษทั ซีเอด็ยูเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) (%) 91 90 90 

หมำยเหตุ : ปี 2557 มกีำรปรบัแนวทำงและหลกัเกณฑก์ำรส ำรวจกำรก ำกบัดแูลกจิกำรบรษิทัจดทะเบยีนไทย 
(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมำตรฐำน 
ASEAN CG Scorecard 

จริยธรรมธรุกิจ 

บรษิทัฯ ไดย้ดึมัน่ในกำรกระท ำสิง่ทีถู่กตอ้ง เป็นแนวทำงกำรด ำเนินธุรกจิของกรรมกำร และพนกังำนทุก
คน  โดยบรษิทัฯ ไดป้ระกำศบงัคบัใชจ้รรยำบรรณพนกังำน และจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิ เพื่อใหก้รรมกำร  
ผูบ้รหิำร และพนกังำนทุกคน ไดย้ดึถอืเป็นแนวทำงในกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมภำรกจิของบรษิทัฯ ดว้ยควำมซื่อสตัย ์ 
สจุรติ และเทีย่งธรรม ทัง้กำรปฏบิตัต่ิอบรษิทัฯ และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม สำธำรณชน และสงัคม บรษิทัฯ 
มอบหมำยใหแ้ผนกตรวจสอบภำยในและนกัลงทุนสมัพนัธ ์ตดิตำมดแูลกำรปฏบิตัติำมจรรยำบรรณอย่ำงสม ่ำเสมอ  
และไดก้ ำหนดโทษทำงวนิยัในกรณีละเมดิจรรยำบรรณไวด้ว้ย 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มคีวำมเชื่อมัน่เป็นอย่ำงยิง่ว่ำ กระบวนกำรกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่แีละจรรยำบรรณ
ธุรกจิ จะชว่ยสง่เสรมิกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ และเป็นเครื่องมอืช่วยใหส้ำมำรถบรรลุเป้ำหมำยพืน้ฐำนทีส่ ำคญั
อย่ำงหนึ่ง อนัจะสง่ผลใหเ้กดิกำรเพิม่มลูค่ำสงูสดุใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้  คุณค่ำทีบ่รษิทัฯ มุง่หวงั และคำดหวงัใหก้รรมกำร
และพนกังำนทุกคนถอืปฏบิตัใินทุกภำรกจิ ไดแ้ก่ 

 กำรใหค้วำมส ำคญัสงูสดุต่อกำรสรำ้งควำมพงึพอใจของลกูคำ้ 
 ควำมเชื่อมัน่ในกำรท ำงำนร่วมกนั 
 กำรอุทศิต่องำนอย่ำงมอือำชพีโดยมคีุณธรรม 
 กำรยดึมัน่ในหลกักำรของระเบยีบวนิยักำรปฏบิตังิำนทีด่ ี
 กำรพรอ้มในกำรตอบสนองต่อทกุสถำนกำรณ์ 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ตระหนกัถงึกำรด ำเนินธุรกจิ ควำมรบัผดิชอบต่อผูม้สีว่นไดเ้สยี พนกังำน สงัคม 
และสิง่แวดลอ้ม คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จงึไดจ้ดัใหม้กีำรเผยแพร่ จรรยำบรรณธุรกจิ นโยบำยกำรดแูลสิง่แวดลอ้ม
และสงัคม ผ่ำนในหลำยช่องทำง ขำ่วประชำสมัพนัธต่์ำงๆ และกำรประชุมพนกังำน รวมทัง้กำรตดิตำมกำรปฏบิตัิ
ตำมจรรยำบรรณธุรกจิ และกำรก ำหนดบทลงโทษ 

อน่ึง ในตน้ปี พ.ศ. 2554 บรษิทัฯ ไดล้งนำมเขำ้รว่มเพื่อประกำศเจตนำรมณ์เป็นแนวร่วมปฏบิตั ิ
(Collective Action Coalition) ต่อตำ้นกำรทุจรติของภำคเอกชนไทย ร่วมกบัสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำร
บรษิทัไทย  หอกำรคำ้ไทย สมำคมธนำคำรไทย หอกำรคำ้ต่ำงชำต ิและสมำคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย เพื่อแสดง
เจตจ ำนงทีจ่ะด ำเนินธุรกจิทีม่คีวำมโปรง่ใส ถูกตอ้งตำมกฎหมำย ต่อตำ้น และไม่สนบัสนุนกำรคอรปัชัน่ เพื่อให้
กำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ เป็นไปตำมหลกับรรษทัภบิำล (Corporate Governance ; CG) ทีด่ ีต่อมำในปี 2560 
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บรษิทัฯ ไดผ้่ำนกำรรบัรองเป็นสมำชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจรติ หรอื CAC 
ตัง้แต่เดอืนสงิหำคม ปี 2560   

หลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลกิจการท่ีดีท่ีบริษทัไม่สามารถปฏิบติัได้ 

ในปี พ.ศ. 2561 บรษิทัฯ สำมำรถปฏบิตัติำมหลกัเกณฑก์ำรส ำรวจกำรก ำกบัดแูลกจิกำรบรษิทัจดทะเบยีน
ไทย โดยสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) ไดอ้ย่ำงดใีนหลำยๆ เรื่อง แต่อย่ำงไรกต็ำมมบีำง
หลกัเกณฑฯ์ ทีบ่รษิทัฯ ไม่สำมำรถปฏบิตัไิดต้ำมขอ้แนะน ำ มดีงันี้ 

คณะกรรมการควรก าหนดนโยบายจ ากดัจ านวนปีในการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่
เกิน 9 ปี โดยไม่มีขอ้ยกเว้น หรอืหากสามารถก าหนดไว้ไม่เกิน 6 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น กจ็ะเป็นการดี
ย่ิงขึน้  เน่ืองดว้ยรปูแบบธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ นัน้ คอืธุรกจิคำ้ปลกีทีต่อ้งกำรควำมเชีย่วชำญและควำมช ำนำญ
เฉพำะทำง โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในดำ้นสนิคำ้ทีเ่ป็นหนงัสอื คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จงึไมไ่ดม้กีำรก ำหนดจ ำนวนวำระ
กำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรอสิระ เน่ืองดว้ยไดพ้จิำรณำแลว้เหน็ว่ำประสบกำรณ์และควำมเชีย่วชำญในธุรกจิ
หนงัสอืนัน้มคีวำมจ ำเป็นและส ำคญัอย่ำงยิง่ต่อกำรก ำหนดนโยบำย กลยุทธ ์วสิยัทศัน์ และกำรใหค้ ำแนะน ำต่ำงๆ 
เพื่อชีแ้นะทศิทำงกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ  ทัง้นี้ คณะกรรมกำรบรษิทัฯ กม็ไิดเ้พกิเฉยต่อกำรเปิดเผยขอ้มลูวนัที่
ทีก่รรมกำรอสิระแต่ละท่ำนไดเ้ขำ้ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรบรษิทัฯ ในวำระปจัจบุนั ไวใ้นรำยงำนประจ ำปี อกีทัง้
ยงัไดม้กีำรน ำเสนอขอ้มลูจ ำนวนปีสะสมทีก่รรมกำรอสิระแต่ละท่ำนไดด้ ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรบรษิทัฯ ไวใ้น
หนงัสอืเชญิประชมุใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชเ้ป็นขอ้มลูประกอบกำรพจิำรณำ  

อย่ำงไรกต็ำม ตำมขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ทีไ่ดก้ ำหนดว่ำในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกครัง้ ใหก้รรมกำร
ออกจำกต ำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรำ ซึง่กรรมกำรทีอ่อกจำกต ำแหน่งนี้จะเป็นกรรมกำรทีอ่ยูใ่นต ำแหน่งนำนทีส่ดุ  
โดยบรษิทัฯ ยงัไดม้ชี่องทำงแกผู่ถ้อืหุน้ในกำรเสนอชื่อบุคคลผูม้คีุณสมบตัเิขำ้รบักำรพจิำรณำเลอืกตัง้เป็น
กรรมกำร เป็นกำรล่วงหน้ำ อย่ำงน้อย 3 เดอืนก่อนวนัสิน้สดุรอบปีบญัช ี ดงันัน้ ดว้ยกระบวนกำรคดัเลอืกบุคคล
เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัฯ ซึง่เป็นสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทีจ่ะพจิำรณำคดัเลอืกบคุคลทีเ่หมำะสมนี้ จงึอำจกล่ำว
ไดว้่ำบรษิทัฯ มไิดล้ะเลยต่อกำรไม่ปฏบิตัติำมขอ้แนะน ำในเรื่องกำรก ำหนดนโยบำยจ ำกดัจ ำนวนปีในกำรด ำรง
ต ำแหน่งของกรรมกำรอสิระ หำกแต่กรรมกำรอสิระกย็งัมกีำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัฯ ตำมขอ้บงัคบัของ
บรษิทัฯ ทีต่อ้งออกจำกต ำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรำ ของทุกปี 

บริษทัควรมีการจดัตัง้ CG Committee แมป้จัจุบนั บรษิทัฯ ไม่ไดม้กีำรจดัตัง้ CG Committee ขึน้โดย
แสดงไวใ้นผงัโครงสรำ้งองคก์ร  แต่อย่ำงไรกต็ำม คณะกรรมกำรตรวจสอบกไ็ดป้ฏบิตัหิน้ำทีใ่นเรือ่งของกำรสอบ
ทำนกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีอย่ำงเป็นประจ ำ ตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีท่ีก่ ำหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
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10. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

10.1 นโยบายภาพรวม 

บรษิทัฯ เริม่ก่อตัง้จำกกำรรวมตวักนัของวศิวกรไฟฟ้ำจ ำนวน 10 คน ซึง่ต่ำงมปีระสบกำรณ์ในกำรด ำเนิน
กจิกรรมเผยแพร่ควำมรูใ้นชมุนุมวชิำกำร ขณะเป็นนิสติคณะวศิวกรรมศำสตร ์จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั วศิวกร
กลุ่มนี้ตระหนกัดวี่ำ ประเทศไทยยงัขำดแคลนกำรพฒันำสือ่ควำมรูท้ำงวชิำกำรอยูม่ำก และยงัไม่มผีูส้นใจเขำ้มำ
พฒันำอย่ำงจรงิจงั จงึไดก้่อตัง้บรษิทัฯ ขึน้มำในปี พ.ศ. 2517 โดยก ำหนดเรื่องนี้ไวใ้นวตัถุประสงคข์องกำรก่อตัง้ว่ำ  
“ซเีอด็จะด ำเนินธุรกจิทีเ่อื้ออ ำนวยต่อกำรศกึษำหำควำมรู ้เพือ่พฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถของคนไทย ในสำขำที ่
จ ำเป็นต่อกำรพฒันำประเทศ”  และเน้นย ้ำภำรกจินี้ผ่ำนชื่อย่อของบรษิทัฯ  คอื SE-ED ซึง่ย่อมำจำกค ำว่ำ 
Science, Engineering & EDucation เพื่อเป็นกำรเน้นสำขำทีจ่ ำเป็นต่อกำรพฒันำประเทศซึง่บรษิทัฯ มุ่งมัน่และ
ใหค้วำมส ำคญั คอื ดำ้นวศิวกรรมศำสตร ์วทิยำศำสตร ์และกำรศกึษำ ผ่ำนภำรกจิทีจ่ะท ำใหค้นไทยเก่งขึน้ โดยมี
วสิยัทศัน์ (Vision) และภำรกจิ (Mission) ทีแ่สดงควำมมุ่งมัน่ในกำรเป็นสว่นหนึ่งของกำรพฒันำประเทศอย่ำง
ยัง่ยนื ดงันี้ 

วิสยัทศัน์ (Vision) : ซเีอด็ จะเป็นผูน้ ำในกำรท ำใหค้นไทยหำควำมรูไ้ดง้่ำยขึน้ และสะดวกขึน้ 

ภารกิจ (Mission)    : ซเีอด็ จะด ำเนินธุรกจิทีเ่อือ้อ ำนวยต่อกำรศกึษำหำควำมรู ้ในสำขำทีจ่ ำเป็นต่อกำรพฒันำ
ประเทศ และจะด ำเนินธุรกจิทีท่ ำให ้“คนไทยเก่งขึน้” โดยพฒันำเป็นธุรกจิทีย่ ัง่ยนื มกีำร
เตบิโตอย่ำงต่อเนื่องสงูกว่ำค่ำเฉลีย่ของอุตสำหกรรม เป็นบรษิทัตวัอย่ำงทีด่ ีสำมำรถ
สรำ้งสรรคผ์ลงำนทีเ่ป็นประโยชน์ เป็นทีย่อมรบัในวงกวำ้ง พนกังำนมคีวำมสขุ และ
สำมำรถใหผ้ลตอบแทนกำรลงทนุทีน่่ำพงึพอใจในระยะยำว 

กรอบแนวคิดเพ่ือความยัง่ยืนระยะยาว (Sustainability Framework) 

เพื่อท ำใหบ้รษิทัฯ สำมำรถด ำเนินธุรกจิอย่ำงเตบิโตไปพรอ้มๆ กบัสงัคมไดอ้ย่ำงยัง่ยนื และอยู่รอดไดใ้น
ระยะยำว  ผูบ้รหิำร และพนกังำนทุกคน มคีวำมมุ่งมัน่ (Commitment) และแรงบนัดำลใจ (Inspiration) ร่วมกนัที่
จะท ำใหอ้งคก์รสำมำรถท ำหน้ำทีเ่ป็น “สือ่ควำมรูสู้ส่งัคมไทย (Knowledge Provider)” เพื่อท ำใหค้นไทยเก่งขึน้ ดงั
จะเหน็ไดจ้ำกอดตีจนถงึปจัจุบนัว่ำ บรษิทัฯ ไดด้ ำเนินธุรกจิ พรอ้มกบัสรำ้งสรรคน์วตักรรมใหม่ๆ  เพื่อตอบสนอง
ภำรกจิ “เรำมุ่งมัน่ทีจ่ะท ำใหค้นไทยเก่งขึน้” อย่ำงจรงิจงัมำโดยตลอด ซึง่สำมำรถสรุปเป็นแผนผงักำรด ำเนินธุรกจิ
ของบรษิทัฯ  ไดด้งัต่อไปนี้ 
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จำกแผนผงักำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ขำ้งตน้ จะเหน็ไดว้่ำปจัจุบนั บรษิทัฯ ด ำเนินธุรกจิและกจิกรรม
ต่ำงๆ อย่ำงบรูณำกำร เพื่อท ำใหค้นไทยเกง่ขึน้ ดงัต่อไปนี้ 

 ส านักพิมพซี์เอด็ : มหีน้ำทีผ่ลติ จดัพมิพห์นงัสอื และสือ่กำรเรยีนรูต่้ำงๆ เพื่อใหค้นไทยน ำไปใชพ้ฒันำ
ศกัยภำพของตนเอง เริม่ด ำเนินกำรมำตัง้แต่ปี พ.ศ. 2517 

 ธรุกิจรบัจดัจ าหน่ายหนังสือ : มหีน้ำทีใ่นกำรกระจำยหนงัสอืดมีคีุณภำพจำกส ำนกัพมิพซ์เีอด็ และ
ส ำนกัพมิพอ์ื่นๆ ไปยงัรำ้นหนงัสอืซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์และรำ้นหนงัสอือื่นๆ ทัว่ประเทศ โดยเริม่
ด ำเนินกำรอย่ำงจรงิจงัหลงัจำกปี พ.ศ. 2541 เป็นตน้มำ 

 รา้นหนังสือซีเอด็บุค๊เซน็เตอร ์: เริม่เปิดด ำเนินกำรมำตัง้แต่ปี พ.ศ. 2534 โดยมคีวำมมุ่งมัน่จะขยำย
สำขำเพื่อใหค้นไทยทัง้ประเทศสำมำรถเขำ้ถงึแหล่งสำระควำมรูไ้ดอ้ย่ำงสะดวก สำมำรถอ่ำนหนงัสอืดีๆ  
ไดง้่ำยขึน้ หนงัสอืภำยในรำ้นหนงัสอืซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร์จงึเป็นหนงัสอืดทีีม่คีวำมหลำกหลำย ไมม่ี
หนงัสอืทีม่เีน้ือหำลำมกอนำจำร สง่เสรมิควำมรุนแรง หมิน่เหมต่่อกำรผดิกฎหมำย และศลีธรรมอนัดี
งำมของสงัคมไทย   

 โรงเรียนเพลินพฒันา : เป็นโรงเรยีนทำงเลอืกแนวใหม่ในระดบัเตรยีมอนุบำลถงึมธัยมศกึษำปีที่ 6 ซึง่ 
บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) เป็นผูร้่วมก่อตัง้ โดยเปิดด ำเนินกำรตัง้แต่ปีกำรศกึษำ 2547 เป็น
ตน้มำ เป็นโรงเรยีนทีม่กีำรออกแบบหลกัสตูรกำรเรยีนกำรสอนทีเ่น้นใหน้ักเรยีนมคีวำมสมบรูณ์พรอ้ม 
ทัง้ทกัษะควำมรู ้(Knowledge Skill) ทกัษะกำรท ำงำน (Working Skill) และทกัษะกำรด ำเนินชวีติ (Life 
Skill) เพื่อใหเ้ดก็สำมำรถพฒันำตนเองไดเ้ตม็ศกัยภำพ เตบิโตเป็นผูใ้หญ่ทีม่คีวำมรู ้ควำมสำมำรถ มจีติ
อำสำ มศีลีธรรมอนัดงีำม และมคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคม 
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 บริษทั เบสแลบ็ จ ากดั : จดัตัง้ขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันำสือ่กำรเรยีนรูแ้ละเน้ือหำสำระทีอ่ยู่ใน
รปูแบบ Digital Content ทัง้หมด (เช่น e-book, ePub, i-book) และเพื่อพฒันำโปรแกรมและโครงสรำ้ง
พืน้ฐำนทำงเทคโนโลยสีำรสนเทศในกำรใชง้ำนและกำรบรหิำรจดักำรสือ่ Digital Content  เพื่อใหค้นไทย
สำมำรถเขำ้ถงึสือ่เหล่ำนี้ไดอ้ยำ่งทัว่ถงึ มปีระสทิธภิำพ เกดิประโยชน์ในกำรเรยีนรูแ้ละกำรหำควำมรู้
ไดม้ำกทีส่ดุในศตวรรษที ่21 เช่น ระบบ e-Library, Follow me (โปรแกรมส ำหรบัครเูพื่อใชค้วบคุมและ
บรหิำรกำรเรยีนกำรสอนโดยใช ้tablet), โปรแกรมกำรท ำ Interactive Book เป็นตน้ 

 โครงการความรบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR Project) : บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดใหค้วำมรบัผดิชอบต่อสงัคม
เป็นสว่นหนึ่งของกลยทุธใ์นกำรขบัเคลื่อนองคก์ร โดยใหม้คีวำมสอดคลอ้งกบักำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 
และด ำเนินกจิกรรม CSR ในตวัเน้ืองำนหลกัขององคก์รในลกัษณะทีเ่รยีกว่ำ CSR in Process โดยไม่มี
แผนกทีร่บัผดิชอบกจิกรรม CSR โดยตรง แต่ภำยหลงักจิกรรมในสว่นนี้มปีรมิำณมำกขึน้ ทัง้ดำ้นกำร
ประสำนงำน และกำรด ำเนินงำน  ในปี พ.ศ. 2552 บรษิทัฯ จงึจดัตัง้แผนก CSR ขึน้เพื่อรบัผดิชอบ
กจิกรรมควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัฯ ทีมุ่่งเน้นสง่เสรมิใหเ้ดก็ๆ และชมุชนในสงัคมไทยทีด่อ้ย
โอกำส เขำ้ถงึแหล่งกำรเรยีนรูไ้ดง้่ำยมำกขึน้ ผ่ำนกจิกรรมต่ำงๆ เช่น กำรบรจิำคหนงัสอื และสือ่กำรเรยีนรู้
ใหก้บัโรงเรยีนในถิน่ทุรกนัดำร กำรบรจิำคอุปกรณ์ชัน้วำงหนงัสอื เพื่อจดัหอ้งสมุดใหส้วยงำม สะอำด และ
สำมำรถดงึดดูเดก็ใหเ้ขำ้ถงึแหล่งกำรเรยีนรู ้เพื่อสรำ้งนิสยัรกักำรอ่ำนใหต้ดิตวัไปตลอดชวีติ 
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 มูลนิธิคนไทยเก่งขึน้ : บรษิทัฯ ไดส้นบัสนุนกำรจดัตัง้ “มลูนิธคินไทยเก่งขึน้” อย่ำงเป็นทำงกำรเมื่อ
วนัที ่23 กนัยำยน พ.ศ. 2554 โดยมวีตัถุประสงคใ์นกำรท ำกจิกรรมเพื่อพฒันำศกัยภำพของคนไทยทุก
เพศ ทุกวยั ใหเ้ป็นทรพัยำกรมนุษยท์ีม่คีุณค่ำ มคีุณภำพชวีติทีด่ขี ึน้ และไดใ้ชศ้กัยภำพทีต่นเองม ีเพื่อ
ช่วยพฒันำประเทศชำตใิหเ้จรญิเตบิโตไดอ้ย่ำงยัง่ยนื สำมำรถแขง่ขนักบันำนำอำรยประเทศได ้โดย
มลูนิธคินไทยเก่งขึน้จะมบีทบำทในกำรท ำงำนควบคู่ไปกบัโครงกำรควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมของ
บรษิทัฯ อย่ำงมปีระสทิธภิำพ เพื่อใหค้นไทยเก่งขึน้ และสงัคมไทยมคีวำมเขม้แขง็อย่ำงยัง่ยนื 

ทัง้นี้ “มลูนิธคินไทยเก่งขึน้” ไดร้บักำรพจิำรณำใหเ้ป็นองคก์ำรหรอืสถำนสำธำรณกุศลตำมกฎหมำย 
เป็นล ำดบัที ่916 ตำมประกำศกระทรวงกำรคลงัว่ำดว้ยภำษเีงนิไดแ้ละภำษมีลูค่ำเพิม่ (ฉบบัที ่648) 
ประกำศ ณ วนัที ่5 มกรำคม พ.ศ. 2559 

 

   

จำกทีก่ล่ำวมำ จะพบว่ำกรอบกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ กค็อื กำรเป็นธุรกจิทีม่สีว่นชว่ยแกไ้ขปญัหำที่
ส ำคญัของประเทศ ผลกัดนัใหป้ระเทศมกีำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื ตลอดจนเป็นกลไกในกำรพฒันำศกัยภำพของคน
ไทยใหก้ลำยเป็นทรพัยำกรมนุษยท์ีม่คีุณค่ำ และเป็นทรพัยำกรส ำคญัในกำรพฒันำประเทศชำตใิหเ้จรญิเตบิโต
อย่ำงยัง่ยนื ดว้ยเหตุนี้บรษิทัจงึยดึมัน่อย่ำงเคร่งครดัในกำรด ำเนินธุรกจิอย่ำงมคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคม เป็น
บรษิทัฯ ทีม่จีรยิธรรม และเป็นแบบอย่ำงทีด่ ี
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บรษิทัฯ จงึน ำเอำควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Responsibility) และบรรษทัภบิำล (Corporate 
Governance) มำยดึถอืเป็นกลยทุธแ์ละแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกจิ โดยค ำนึงถงึควำมพงึพอใจของผูม้สีว่นไดเ้สยี 
(Stakeholders) อนัไดแ้ก่ ลกูคำ้ พนกังำน คู่คำ้ ผูถ้อืหุน้ ชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม อย่ำงครบถว้นสมดุล  โดย
จดัล ำดบัควำมส ำคญัอย่ำงเหมำะสม ดงัรปูต่อไปนี้ 

 

นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ยงัไดน้้อมน ำเอำหลกัปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีง มำใชก้ ำกบัแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกจิ
ของบรษิทัฯ เพื่อใหบ้รษิทัฯ สำมำรถด ำเนินธุรกจิไดอ้ย่ำงมเีหตุผล พอประมำณ มภีูมคิุม้กนั โดยมัน่ใจว่ำบรษิทัฯ 
จะใชข้อ้มลูสำรสนเทศ และองคค์วำมรูต่้ำงๆ เพื่อตดัสนิใจในกำรด ำเนินธุรกจิต่ำงๆ พรอ้มกบัใชห้ลกัคุณธรรม และ
จรยิธรรม เป็นเครื่องชีน้ ำในกำรด ำเนินธุรกจิ 

หำกพจิำรณำจำก “วฒันธรรมองคก์ร” ซึง่บรษิทัฯ ไดเ้พยีรพยำยำมปลกูฝงัใหก้บัพนกังำนทุกๆ คนเพื่อใช้
เป็นแบบแผนในกำรท ำงำน และกำรด ำเนินชวีติมำตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจุบนั จะพบว่ำวฒันธรรมองคก์รของบรษิทัฯ 
มคีวำมสอดคลอ้งกบัปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีง ดงัจะเหน็ไดจ้ำกภำพควำมสมัพนัธข์องวฒันธรรมองคก์รของ
บรษิทัฯ และแนวคดิปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีง ดงัต่อไปนี้ 

 
 
 

พนักงาน 
พนกังำนท ำงำนอย่ำงมคีวำมสุข มคีวำม
มัน่คงในกำรด ำเนินชวีติ มโีอกำสแสดง
ศกัยภำพ มสี ำนึกแห่งกำรเป็นพลเมอืงด ี
 ผูถ้ือหุ้น 

องคก์รเตบิโตอย่ำงยัง่ยนื มผีลตอบแทนทีน่่ำ
พงึพอใจในระยะยำว  บรษิทัฯ มบีรรษทัภบิำล 

มคีวำมโปร่งใสในกำรด ำเนินธุรกจิ 
 

ลูกค้า 
ไดร้บัสนิคำ้ทีด่ ีมคีุณภำพคุม้ค่ำ มี

ประโยชน์ในกำรพฒันำศกัยภำพของ
ตนเอง ไดร้บัควำมสะดวก รวดเรว็ มี
ควำมพงึพอใจ และมสีว่นร่วมกบั
บรษิทัฯ ในกำรรบัผดิชอบต่อสงัคม 

 ชุมชนและสงัคม 
องคก์รมสี่วนท ำใหส้งัคมไทย เป็นสงัคม
แห่งกำรเรยีนรู ้องคก์รด ำเนินธุรกจิอยำ่ง
ถูกตอ้งตำมกฎหมำย มศีลีธรรมอนัดงีำม 
 

คู่ค้าและคู่แข่งขนั 
ซือ่สตัย ์ตรงไปตรงมำ มจีรยิธรรม ในกำร

ด ำเนินธุรกจิกบั คู่คำ้ คู่แขง่ขนั เพือ่สรำ้งตลำด
หนงัสอืใหเ้ตบิโตแขง็แรงไปดว้ยกนั รว่มกนัใช้
สำยสมัพนัธใ์นกำรสรำ้งควำมรบัผดิชอบต่อ

สงัคมร่วมกนั 
 

ส่ิงแวดล้อม 
บรษิทัฯ พยำยำมใชท้รพัยำกรอย่ำง
คุม้ค่ำ ลดผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อ

สิง่แวดลอ้มใหน้้อยทีสุ่ด 
 

ซีเอด็ 
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บรษิทัฯ ตระหนกัดวีำ่ กำรจะธ ำรงไวซ้ึง่แบบอย่ำงกำรด ำเนินธุรกจิทีด่ไีดอ้ย่ำงยัง่ยนืนัน้ บรษิทัฯ จ ำเป็นตอ้ง
ปลกูฝงัวฒันธรรมในกำรท ำงำนทีด่ใีหก้บัพนกังำนทุกคน เพื่อบม่เพำะค่ำนิยม (Shared Value) และทศันคตทิีด่ใีน
กำรท ำงำน ตลอดจนกำรด ำเนินชวีติในแง่มมุต่ำงๆ  ซึง่วฒันธรรมองคก์รทีด่ ีจะท ำหน้ำทีส่ง่เสรมิใหเ้กดิปจัจยัแห่ง
ควำมส ำเรจ็ ทีส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละลกัษณะธุรกจิขององคก์ร ใหเ้กดิขึน้อย่ำงต่อเนื่อง เป็นพลงัผลกัดนัให้
เกดิกำรสรำ้งสรรคง์ำนบุกเบกิทีม่เีป้ำหมำยทำงอุดมกำรณ์ ซึง่ตอ้งอำศยัควำมมุง่มัน่สงู เป็นงำนทีต่อ้งกำรกำร
ท ำงำนแบบสรำ้งสรรค ์และเป็นประโยชน์ต่อประเทศ พนกังำนทุกคนพรอ้มรบักำรเปลีย่นแปลงตลอดเวลำ รบัฟงั
เหตุผลซึง่กนัและกนั ใหค้วำมส ำคญักบัประสทิธภิำพกำรท ำก ำไร ตลอดจนควำมยัง่ยนืขององคก์รและสงัคมเป็น
ส ำคญั และดว้ยวฒันธรรมองคก์รทีบ่่มเพำะลงในทศันคตขิองพนกังำนทุกคน จนเป็นวถิปีฏบิตัอิย่ำงต่อเนื่องผ่ำน
กำรท ำงำนร่วมกนั และกำรร่วมทุกขร์่วมสขุภำยในองคก์ร บรษิทัฯ จงึมคีวำมมัน่ใจเป็นอย่ำงยิง่ว่ำพนกังำนทุกคน 
จะสำมำรถน้อมน ำเอำหลกักำรปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีงไปประยุกตใ์ชใ้นชวีติจรงิไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ 
วฒันธรรมองคก์รของบรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) สำมำรถแสดงไดด้งัตวัอย่ำงต่อไปนี้ 

ปรชัญำกำรด ำเนินงำน และแรงผลกัดนั 

 เรำจะน ำอุดมกำรณ์มำท ำงำนเป็นวชิำชพี โดยจะสรำ้งสรรคง์ำนบุกเบกิอย่ำงมคีวำมสขุ  ดว้ยควำม
เชื่อมัน่ว่ำพวกเรำสำมำรถน ำควำมฝนัมำท ำใหเ้กดิสิง่ทีด่งีำมและยิง่ใหญ่ไดใ้นสงัคมไทย 

 เรำจะคดิใหญ่ไม่คดิเลก็ 

ควำมโปร่งใส และจรยิธรรม 

 เรำจะเป็นบรษิทัตวัอย่ำงทีด่ ี

 เรำจะไมโ่กง ไม่ผดิกฎหมำย ยุตธิรรม มจีรรยำบรรณวชิำชพี มคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคม 

 เรำจะมจีรยิธรรมในกำรปฏบิตัต่ิอลกูคำ้ ต่อคู่คำ้ ต่อคู่แขง่ขนั ต่อเพื่อนพนกังำนดว้ยกนัอย่ำงมคีณุธรรม 

 

 

ซีเอด็ 

ความพอประมาณ 

ความมี 
เหตผุล 

การมี 
ภมิูคุ้มกนั 

ท่ีดี 

  
เง่ือนไขความรู้ เง่ือนไขคณุธรรม 

ความยัง่ยืนขององคก์รและสงัคม 
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กำรพรอ้มรบักบัควำมเปลีย่นแปลง 

 ระเบยีบทุกขอ้ แกไ้ขได ้ถำ้มเีหตุผล และท ำใหพ้นกังำนดขีึน้ โดยไม่กระทบกระเทอืนต่อบรษิทัฯ ในเชงิลบ 

 พรอ้มเปลีย่นแปลงในทุกเรื่อง โดยพรอ้มจะฟงั คดิตำม เรยีนรู ้และปรบัปรุงใหด้ขีึน้ตลอดเวลำ โดยไม่
รูส้กึเสยีหน้ำ ไม่ยดึตดิกบัรปูแบบเดมิ  และพยำยำมทะลุขอ้จ ำกดัหรอืปญัหำทีเ่ป็นอุปสรรคส ำคญั 

 ไม่มอีะไรสมบรูณ์ทีซ่เีอด็ 

 ใหโ้อกำสไดท้ ำงำนทีช่อบ 

กำรด ำรงตน 

 ประหยดั สมถะ ไมฟุ้่งเฟ้อ 

 ตดิดนิ ไม่แบ่งชัน้วรรณะ 

 ใชจ้่ำยเงนิและทรพัยำกรอย่ำงมเีหตุผลตำมควำมจ ำเป็น โดยไมย่ดึตดิกบัรปูแบบหรอืสิง่ทีเ่คยท ำมำ เรำ
จะใชเ้งนิใหคุ้ม้ค่ำ เพื่อประโยชน์ของงำนเป็นทีต่ัง้ หรอื Zero-Based Budgeting 

กำรอยู่ร่วมกนั 

 มทีศันคตทิีด่ต่ีอกำรมองชวีติและมองปญัหำ (Positive Thinking) 

 เขำ้ใจผูอ้ื่น เชื่อมัน่ว่ำไม่มใีครตัง้ใจเป็นคนไม่ด ี

 ไม่สนใจกำรแสดงออก แต่สนใจสำระ 

 ท ำใหเ้กดิบรรยำกำศของกำรน่ำท ำงำน มคีวำมสขุ มองตำรูใ้จ พรอ้มจะท ำงำนหนกั สนุกกบังำนทีท่ำ้ทำย 

 อยู่แบบพีน้่อง มคีวำมสขุ ฝำกผฝีำกไขไ้ด ้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บรษิทัฯ สง่เสรมิใหม้รีะบบบรหิำรจดักำรทีม่ปีระสทิธภิำพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้โดยตระหนกัและใหค้วำม 
ส ำคญัในกำรปลกูฝงัจติส ำนึกเรื่องจรยิธรรมในกำรด ำเนินธุรกจิอย่ำงมคีุณธรรม โปร่งใส เป็นตวัอย่ำงทีด่ ีมคีวำม
รบัผดิชอบต่อสงัคม ซื่อสตัย ์เทำ่เทยีม ตำมสทิธพิงึมพีงึไดข้องพนกังำน กรรมกำร ผูถ้อืหุน้ จนกลำยเป็น 
“วฒันธรรมขององคก์รทีแ่ขง็แกรง่” โดยเริม่จำกประธำนคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรบรษิทัฯ และกรรมกำร
ผูจ้ดักำร ทีเ่ป็นแรงขบัเคลื่อนส ำคญัในกำรผลกัดนันโยบำยใหบ้รษิทัฯ มกีระบวนกำรด ำเนินธุรกจิทีค่ ำนึงถงึกำร
ด ำเนินงำนดว้ยควำมโปรง่ใส มคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคมเป็นหลกั และจดัใหม้กีำรถ่ำยทอด / ปลกูฝงันโยบำย
ดงักลำ่วใหพ้นกังำนรบัทรำบทัง้องคก์ร โดยเริม่ตัง้แต่ระดบักรรมกำร ผูบ้รหิำร ลงมำสูพ่นกังำนระดบัปฏบิตักิำร 

ดงันัน้ กำรจดัท ำแผนธุรกจิในทกุกระบวนกำร และทุกขัน้ตอนกำรปฏบิตังิำนขององคก์ร จะถูกด ำเนินกำร
ภำยใตค้วำมรบัผดิชอบต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝำ่ยดว้ยควำมเสมอภำค ไมว่่ำจะเป็นผูถ้อืหุน้ คู่คำ้ คู่แขง่ เจำ้หนี้ 
ลกูคำ้ พนกังำน ชมุชน และสงัคม อย่ำงสม ่ำเสมอ บรษิทัฯ จงึก ำหนดใหพ้นักงำนทุกคนปฏบิตัติำมเอกสำร 
จรรยำบรรณ / จรยิธรรม ทีบ่รษิทัฯ จดัท ำขึน้ เพื่อยดึเป็นแนวทำงในกำรน ำไปใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบแผนกำรด ำเนิน
ธุรกจิ ในทุกกระบวนกำร และทกุขัน้ตอนกำรปฏบิตังิำนขององคก์ร 

นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ยงัเลง็เหน็ถงึควำมส ำคญัของระบบกำรบรหิำรจดักำรทีม่ปีระสทิธภิำพ 
โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได ้จงึจดัใหพ้นกังำนทุกคน และพนกังำนทีเ่ขำ้ท ำงำนใหม่ ไดร้บัทรำบแนวปฏบิตั ิ/ 
กฎระเบยีบ ในกำรด ำเนินธุรกจิขององคก์ร ว่ำดว้ยคูม่อืจรรยำบรรณ / จรยิธรรมทำงธุรกจิ ทีอ่งคก์รจดัท ำขึน้  
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เพรำะเชื่อว่ำแนวทำงดงักล่ำวจะเป็นสว่นหนึ่งในกำรสรำ้งควำมเชื่อมัน่และควำมมัน่ใจต่อผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน ผูม้สีว่น
ไดเ้สยีทุกฝำ่ย ทีจ่ะเป็นแรงสนบัสนุนและเป็นแรงผลกัดนัในกำรเสรมิสรำ้งใหบ้รษิทัฯ มคีวำมเขม้แขง็ และสรำ้ง
ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัและควำมส ำเรจ็ในระยะยำวใหก้บับรษิทัฯ ทีผ่่ำนมำบรษิทัฯ ไดด้ ำเนินกจิกรรมส ำคญั
ต่ำงๆ เพื่อสนบัสนุนกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีดงัต่อไปนี้ 

 การจดัท าคูม่ือกรรมการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติัตนของกรรมการ  บรษิทัฯ ยดึมัน่กบั
หลกักำรบรหิำรทีม่บีรรษทัภบิำลทีด่ ีมจีรรยำบรรณทำงธุรกจิ มคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยให ้
คณะกรรมกำร และผูบ้รหิำร ปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมซือ่สตัยส์จุรติ ตรงไปตรงมำ บรษิทัฯ จงึจดัท ำ คู่มอื
คณะกรรมกำรบรษิทั และ คู่มอืนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี ใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรปฏบิตัติำม 
เพื่อใหอ้ยูภ่ำยใตก้รอบของกฎหมำย และระเบยีบของบรษิทัฯ โดยใหย้ดึถอืจรรยำบรรณนี้ในกำรกระท ำ
ในทุกกจิกรรม กำรตดัสนิใจ และกำรท ำธุรกรรมต่ำงๆ โดยบรษิทัฯ จะด ำเนินธุรกจิดว้ยควำมซื่อสตัย์
เป็นทีต่ัง้ 

      

 ก าหนดให้พนักงานทุกคนปฏิบติัตามเอกสาร จรรยาบรรณ / จริยธรรม  ทีบ่รษิทัฯ จดัท ำขึน้ และ
ก ำหนดใหพ้นกังำนทีเ่ขำ้ท ำงำนใหม่ไดร้บัทรำบแนวปฏบิตั ิ/ กฎระเบยีบในกำรด ำเนินธุรกจิขององคก์ร 
ว่ำดว้ยคูม่อืจรรยำบรรณ / จรยิธรรมทำงธุรกจิ เพรำะเชื่อว่ำแนวทำงดงักล่ำวจะเป็นสว่นหนึ่งในกำร
สรำ้งควำมเชื่อมัน่และควำมมัน่ใจต่อผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝำ่ย ทีจ่ะเป็นแรงสนบัสนุนและ
เป็นแรงผลกัดนัในกำรเสรมิสรำ้งใหบ้รษิทัฯ มคีวำมเขม้แขง็ และสรำ้งควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนั และ
ควำมส ำเรจ็ในระยะยำวใหก้บับรษิทัฯ 
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 การมีนโยบายในการด าเนินธรุกิจอย่างเป็นธรรม โปรง่ใส ตรวจสอบได้  บรษิทัฯ มนีโยบำยทีจ่ะ
ด ำเนินธุรกจิโดยยดึถอืหลกับรรษทัภบิำล และกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีเปิดเผยขอ้มลูใหก้บัผูถ้อืหุน้และ
นกัลงทุนอย่ำงครบถว้น เปิดช่องทำงใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝำ่ย สำมำรถรอ้งเรยีนเกีย่วกบักำรด ำเนินงำน 
สนิคำ้ หรอืบรกิำรทีบ่กพร่อง ไมเ่หมำะสม หรอืแจง้เบำะแสกำรทจุรติ กำรผดิจรรยำบรรณของผูบ้รหิำร 
และพนกังำนไดท้ี ่comment@se-ed.com หรอืที ่กรรมกำรอสิระ id@se-ed.com 

 การยึดมัน่ขอ้ตกลง และปฏิบติัตามจรรยาบรรณท่ีดีกบั คู่ค้า และพนัธมิตรทางธรุกิจ  บรษิทัฯ มี
จุดมุ่งหมำยในกำรด ำเนินธุรกจิทีต่ัง้มัน่อยู่ในควำมซื่อสตัยส์จุรติ และยดึมัน่ในกำรปฏบิตัติำมสญัญำทีม่ี
ต่อลกูคำ้อย่ำงเคร่งครดัภำยใตก้รอบ กตกิำ มำรยำท ในกำรด ำเนินธุรกจิอย่ำงยุตธิรรม อยู่ในกรอบที่
กฎหมำยก ำหนด  โดยไม่ใชน้โยบำยทีเ่อำเปรยีบคูค่ำ้ หรอืใชค้วำมไดเ้ปรยีบท ำใหเ้กดิควำมไม่เป็น
ธรรม 

การประกาศเจตนารมณ์ท่ีชดัเจนในการต่อต้านการละเมิดลิขสิทธ์ิ  บรษิทัฯ ไดป้ระกำศเจตนำรมณ์ทีช่ดัเจน 
ทีจ่ะปฏบิตัติำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิทำงปญัญำ อยำ่งเคร่งครดั และจะไม่กระท ำกำรใดๆ อนัจงใจทีจ่ะ
ละเมดิทรพัยส์นิทำงปญัญำ ไม่วำ่จะเป็นดำ้นลขิสทิธิ ์สทิธบิตัร เครื่องหมำยกำรคำ้ หรอืซอฟแวร ์

การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

บรษิทัฯ มคีวำมมุ่งมัน่ทีจ่ะด ำเนินธุรกจิดว้ยควำมโปรง่ใส ถูกตอ้งตำมกฎหมำย ต่อตำ้น และไม่สนบัสนุน
กำรคอรร์ปัชัน่ เพื่อใหก้ำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ เป็นไปตำมหลกับรรษทัภบิำล  นอกจำกนี้บรษิทัฯ ยงัมนีโยบำย
สนบัสนุนใหพ้นกังำน ด ำรงตนอย่ำงถูกตอ้งตำมกฎหมำย เป็นพลเมอืงทีด่ขีองประเทศชำต ิตลอดจนสง่เสรมิใหคู้่
คำ้ของบรษิทัฯ ด ำเนินธุรกจิทีถ่กูตอ้งตำมกฎหมำยดว้ยควำมโปร่งใส โดยมเีป้ำหมำยในกำรสรำ้งควำมร่วมมอืใน
กำรจรรโลงสงัคมใหเ้จรญิรุดหน้ำอย่ำงยัง่ยนื เนื่องจำกบรษิทัฯ ตระหนกัดวี่ำกำรทจุรติคอรร์ปัชัน่ เป็นภยัอย่ำง
รำ้ยแรงต่อกำรพฒันำประเทศอย่ำงยัง่ยนื ดว้ยเหตุนี้บรษิทัฯ จงึก ำหนดกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่ไวเ้ป็นนโยบำยที่
ชดัเจน ดงัต่อไปนี้ 

1. บรษิทัฯ จะจดัใหม้กีำรประเมนิควำมเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรทจุรติภำยในบรษิทั รวมถงึกำรตรวจสอบ
ควบคุมป้องกนั และปรำบปรำมกำรทุจรติภำยใน ตลอดจนต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่อย่ำงจรงิจงั 
เดด็ขำด 

1.1 บรษิทัฯ มนีโยบำยในกำรหำ้มกำรใหส้นิบนทุกรปูแบบ ในทุกกจิกรรมภำยในกำรด ำเนินธุรกจิของ
บรษิทัฯ  ในกรณีทีบ่รษิทัฯ มคีวำมจ ำเป็นตอ้งบรจิำคเพื่อกำรกุศล กำรใหข้องขวญัทำงธุรกจิ หรอื
กำรสปอนเซอรใ์นกจิกรรมใดๆ กต็อ้งมคีวำมโปร่งใส ไมม่เีจตนำในกำรโน้มน้ำวใหเ้จำ้หน้ำที่
ภำครฐั / เอกชน ด ำเนินกำรทีไ่ม่เหมำะสม 

1.2 นโยบำยเหล่ำนี้จะตอ้งถูกประกำศ และเผยแพร่ภำยในองคก์รอยำ่งทัว่ถงึ เพื่อเป็นแนวทำงให้
ผูบ้รหิำรและพนกังำนทุกคนปฏบิตัตินอย่ำงมจีรยิธรรม และบรษิทัฯ จะก ำหนดมำตรกำรลงโทษที่
เดด็ขำดกบัผูบ้รหิำร และพนกังำนทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรทจุรติภำยใน หรอืเขำ้ไปเกีย่วขอ้งกบักำรให้
สนิบน หรอืกำรคอรร์ปัชัน่ต่ำงๆ 

1.3 บรษิทัฯ จะมกีำรเน้นย ้ำมำตรกำรเหล่ำนี้ ผ่ำนกำรฝึกอบรม และกำรประชุมต่ำงๆ ภำยในบรษิทัฯ 
เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำพนกังำนทุกคนตระหนกัถงึควำมส ำคญัของควำมซื่อสตัยส์จุรติ รวมถงึสือ่ให้
พนกังำนเหน็ถงึควำมมุ่งมัน่ของบรษิทัฯ ในกำรปฏบิตัติำมแนวปฏบิตัทิีด่ขีองธุรกจิ 
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1.4 บรษิทัฯ จะจดัใหม้รีะบบกำรควบคุมภำยในทีเ่หมำะสม เพื่อป้องกนัไม่ใหพ้นกังำนทุจรติ หรอืมี
สว่นเกีย่วขอ้งกบักำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ เพื่อใหบ้รษิทัฯ มกีำรก ำกบัดแูลกจิกำรที่ด ียกระดบัค่ำนิยม
ควำมซื่อสตัยส์จุรติ และควำมรบัผดิชอบใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์ร 

1.5 บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้ชี่องทำงในกำรสือ่สำร เพื่อใหพ้นกังำนและผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง สำมำรถแจง้
เบำะแสอนัควรสงสยั โดยมัน่ใจไดว้่ำจะไดร้บัควำมคุม้ครอง และจะมกีำรมอบหมำยหรอืแต่งตัง้
เจำ้หน้ำทีเ่พื่อตรวจสอบทุกเบำะแสทีม่กีำรแจง้เขำ้มำ 

2. บรษิทัฯ จะแลกเปลีย่นประสบกำรณ์ แนวทำงปฏบิตัทิีด่ ีและแนวทำงควำมส ำเรจ็ในกำรสนบัสนุนให้
เกดิกำรด ำเนินธุรกจิอย่ำงมคีุณธรรม ถูกตอ้ง โปร่งใส กบัคูค่ำ้ และองคก์รต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม เพื่อให้
เกดิกำรแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหวำ่งองคก์ร สนบัสนุนใหเ้กดิกำรสรำ้งควำมรว่มมอืระหว่ำงองคก์รในกำร
ป้องกนักำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

3. บรษิทัฯ จะร่วมมอืกบับรษิทัต่ำงๆ ในอุตสำหกรรมเดยีวกนั คู่คำ้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุ่มอื่นๆ ตำม
ควำมเหมำะสมในกำรสรำ้งเครอืขำ่ยควำมร่วมมอืเพื่อสง่เสรมิกำรด ำเนินธุรกจิอย่ำงมจีรยิธรรม ถูกตอ้ง
ตำมกฎหมำย โปรง่ใส  รวมทัง้เขำ้ร่วมในกจิกรรมต่อตำ้นกำรทจุรติและคอรร์ปัชัน่ 

 บริษทัฯ ไดป้ระกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวรว่มปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 
(Collective Action Coalition against Corruption : CAC)  ตน้ปี พ.ศ. 2554 บรษิทัฯ ไดล้งนำมเขำ้
ร่วมเพื่อประกำศเจตนำรมณ์เป็นแนวร่วมปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นทจุรติ ซึง่โครงกำรน้ี
ด ำเนินกำรโดยควำมร่วมมอืของ 8 องคก์รชัน้น ำ ไดแ้ก่ สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 
หอกำรคำ้ไทย หอกำรคำ้ต่ำงชำต ิสมำคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย สมำคมธนำคำรไทย สภำธุรกจิตลำด
ทุนไทย สภำอุตสำหกรรมแหง่ประเทศไทย และสภำอุตสำหกรรมท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย โดย
คณะกรรมกำรไดส้อบทำนระบบควบคุมภำยในของบรษิทัฯ ตำมแนวร่วมปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยใน
กำรต่อตำ้นกำรทจุรติ (CAC) และไดร้บักำรรบัรองเป็นสมำชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยใน
กำรต่อตำ้นกำรทจุรติ เมื่อวนัที ่18 สงิหำคม 2560 
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การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บรษิทัฯ ตระหนกัดวีำ่พนกังำนทุกคนมคีุณค่ำแห่งควำมเป็นมนุษย ์มสีทิธแิละเสรภีำพทีจ่ะมสีถำนทีท่ ำงำน
ทีส่ะอำด ปลอดภยั ถูกสขุลกัษณะ ปรำศจำกกำรล่วงละเมดิ หรอืกดขีข่ม่เหงในทุกรปูแบบ นอกจำกน้ีบรษิทัฯ ยงั
สนบัสนุนใหพ้นกังำนไดม้โีอกำสแสดงศกัยภำพและคุณค่ำแห่งตนในกำรเป็นสว่นหนึ่งของกำรพฒันำองคก์รใหม้ี
ควำมเจรญิกำ้วหน้ำอย่ำงต่อเนื่อง และยัง่ยนืร่วมกนั 

 โครงการเพ่ิมคณุค่าให้กบัพนักงาน  โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความสามารถและ
ศกัยภาพอย่างเตม็ท่ี  บรษิทัฯ มนีโยบำยในกำรสง่เสรมิกำรพฒันำศกัยภำพในกำรท ำงำนเชงิรุก 
ของพนกังำน เปิดโอกำสใหพ้นกังำนไดพ้ฒันำภำวะผูน้ ำ (Leadership) และท ำงำนขำ้มสำยงำน (Cross 
Functional Management) โดยพนกังำนทุกคนสำมำรถอำสำตนเองในกำรปรบัปรุงพฒันำองคก์รดว้ย
กำรน ำเสนอรำยละเอยีดของโครงกำรมำทีผู่บ้รหิำรระดบัสงูไดโ้ดยตรง ซึง่ผูบ้รหิำรมนีโยบำยชดัเจนทีจ่ะ
สนบัสนุนใหพ้นกังำนไดบุ้กเบกิ เรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ และแสดงควำมสำมำรถและคุณค่ำของตนเองผำ่น
โครงกำรปรบัปรงุงำนต่ำงๆ 

 

 โครงการพฒันาช่องทางการส่ือสารระหวา่งบริษทัฯ กบัพนักงาน  บรษิทัฯ ไดพ้ฒันำระบบกำร
สือ่สำรระหว่ำงพนกังำนทีร่ำ้นหนงัสอืซเีอด็บุ๊คเซน็เตอรท์ัว่ประเทศ กบัพนกังำนในส ำนกังำนใหญ่ และ
พนกังำนคลงัสนิคำ้ ทัง้ระบบโทรศพัท ์ADSL โปรแกรม iPOS ทีท่ ำใหห้น้ำรำ้น และส ำนกังำนใหญ่
สำมำรถสง่อเีมลถงึกนัไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ ตลอดจนม ีLCD TV เพื่อใชใ้นกำรสือ่สำรขอ้มลูส ำคญัๆ 
ใหก้บัพนกังำนทีห่น้ำรำ้นไดร้บัทรำบอย่ำงพรอ้มเพรยีงกนั แมพ้นกังำนจะอยูห่่ำงไกล แต่กส็ำมำรถ
สือ่สำรถงึกนัไดเ้หมอืนเป็นคนในครอบครวัเดยีวกนั 
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การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บรษิทัฯ ไดด้ ำเนินธุรกจิโดยค ำนงึถงึควำมปลอดภยัและสขุอนำมยัของพนกังำนเป็นส ำคญั โดยก ำหนดใหม้ี
นโยบำยควำมปลอดภยัและสขุอนำมยัในสถำนทีท่ ำงำน เพรำะบรษิทัฯ ตระหนกัดวี่ำพนกังำนทุกคน คอื 
ทรพัยำกรอนัมคี่ำยิง่ และเป็นกลไกส ำคญัทีจ่ะท ำใหบ้รษิทัฯ เตบิโตและมคีวำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัได้อย่ำงยัง่ยนื 

 โครงการส่งเสริมความปลอดภยัในการท างาน  บรษิทัฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญักบัเรื่องควำมปลอดภยัใน
กำรท ำงำนเสมอมำ จงึไดจ้ดัใหม้กีำรซอ้มหนีไฟ และกำรสำธติกำรดบัเพลงิอย่ำงต่อเนื่อง  นอกจำกน้ียงั
ไดจ้ดัสถำนทีท่ ำงำน จดัระบบโครงสรำ้งพืน้ฐำนและจดัเตรยีมอุปกรณ์ควำมปลอดภยัต่ำงๆ อย่ำง
เพยีงพอ เพื่อใหพ้นกังำนทุกคนไดม้สีวสัดภิำพ และสขุอนำมยัทีด่ใีนกำรท ำงำน 

      

      

 โครงการส่งเสริมสขุภาพของพนักงานและครอบครวัของพนักงาน  บรษิทัฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญักบั
สขุภำพของพนกังำน และครอบครวัของพนกังำนมำโดยตลอด เพรำะเชื่อว่ำหำกพนกังำน และ
ครอบครวัของพนกังำนมสีขุภำพดแีลว้ พนกังำนย่อมมคีวำมสขุ  ท ำงำนไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ และ
สง่ผลใหเ้กดิคุณภำพชวีติทีด่ ีดว้ยเหตุนี้บรษิทัฯ จงึจดัใหม้กีจิกรรมดงัต่อไปนี้อยำ่งต่อเนื่อง 

o กำรตรวจสขุภำพประจ ำปีใหก้บัพนกังำน โดยมรีำยกำรตรวจทีเ่หมำะสมสอดคลอ้งกบัช่วงวยัของ
พนกังำน  นอกจำกนี้ยงัเปิดโอกำสใหค้รอบครวัของพนกังำนมำตรวจสขุภำพในรำคำถูกอกีดว้ย 

o กำรจดัสวสัดกิำรค่ำรกัษำพยำบำล โดยมุ่งเน้นช่วยเหลอืพนกังำนในกรณีทีต่อ้งเขำ้รบักำรรกัษำใน
ฐำนะผูป้ว่ยใน นอกจำกน้ียงัเปิดโอกำสใหค้รอบครวัของพนกังำนไดท้ ำประกนัสขุภำพร่วมกบั
พนกังำนในอตัรำค่ำเบีย้ประกนัทีไ่มแ่พง 
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 โครงการปรบัปรงุคณุภาพชีวิต และการสรา้งความมัน่คงในการด าเนินชีวิตให้กบัพนักงาน  
บรษิทัฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญักบักำรพฒันำคุณภำพชวีติของพนกังำน เพื่อใหพ้นกังำนมคีวำมมัน่คงไป
พรอ้มๆ กบัควำมเจรญิรุดหน้ำของบรษิทัฯ ดว้ยเหตุนี้บรษิทัฯ จงึไดด้ ำเนินโครงกำร ดงัต่อไปนี้ 

o โครงกำรประกนัชวีติในวงเงนิ 24 เท่ำของเงนิเดอืนงวดสดุทำ้ย ในกรณีทีพ่นกังำนเสยีชวีติก่อนวยั
อนัควร  จงึเปรยีบเสมอืนว่ำบรษิทัฯ ยนิดทีีจ่ะอำสำดแูลครอบครวัของพนกังำนต่อไปอกีเป็นเวลำ 2 
ปี เพื่อใหค้รอบครวัของพนกังำนไดม้เีวลำปรบัตวั และพรอ้มจะกลบัมำยนืหยดัต่อสูอ้กีครัง้ 

o โครงกำร Flexible Time เป็นกำรเปิดโอกำสใหพ้นกังำนไดเ้ลอืกเวลำในกำรเขำ้ปฏบิตัิงำนได้
สอดคลอ้งกบัสภำพสงัคม เช่น พนกังำนบำงรำยมคีวำมจ ำเป็นตอ้งไปสง่ลกู หรอืดแูลบพุกำรสีงูอำยุ
ทีเ่จบ็ปว่ยในช่วงเชำ้ กส็ำมำรถเลอืกเขำ้งำนในชว่งสำยได ้

o กองทุนส ำรองเลีย้งชพีเพื่อสง่เสรมิกำรออม เพื่อใหพ้นกังำนมเีงนิกอ้นไวใ้ชใ้นวยัหลงัเกษยีณอำยุ
อย่ำงมคีวำมสขุ เป็นคนสงูอำยทุีม่เีงนิเลีย้งตวัเอง มคีวำมสขุอย่ำงพอเพยีงไดช้ัว่ชวีติ 

o โครงกำรชว่ยเหลอืภำระหนี้สนิของพนกังำน โดยบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีำรส ำรวจภำระหนี้สนิของ
พนกังำน และมอบหมำยใหฝ้ำ่ยนิตกิรของบรษิทัฯ เขำ้ไปช่วยเหลอืพนกังำนในกำรประนอมหน้ีกบั
เจำ้หนี้ พรอ้มกบัพจิำรณำอนุมตัเิงนิกูใ้หก้บัพนกังำนจ ำนวนหนึ่ง เพื่อช ำระหนี้สนิ และกลบัมำตัง้ตน้
ชวีติใหม่ไดอ้กีครัง้ 

 โครงการให้เงินช่วยเหลอืแก่พนักงานท่ีประสบภยัพิบติัทางธรรมชาติ  ทัง้อุทกภยั วำตภยั ดนิ
ถล่ม รวมทัง้อุปทัวเหตุทีท่ ำใหพ้นกังำนตอ้งสญูเสยีทรพัยส์นิอย่ำงรุนแรง โดยไมไ่ดค้ำดคดิมำก่อน  
ส ำหรบัเงนิช่วยเหลอืขำ้งตน้ จะท ำใหพ้นกังำนสำมำรถปรบัตวัและตัง้หลกัได ้ก่อนจะกลบัมำปฏบิตังิำน 
และด ำเนินชวีติอย่ำงปกตต่ิอไป นอกจำกนี้บรษิทัฯ ยงัใหพ้นักงำนทีป่ระสบภยัขำ้งตน้ กูเ้งนิเพื่อ
ซ่อมแซมบำ้นพกัอำศยัของตนเอง หรอืของพ่อแม่โดยไม่คดิดอกเบีย้ 

ความรบัผิดชอบต่อผู้บริโภค 

บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญักบัควำมรบัผดิชอบต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝำ่ย อนัไดแ้ก่ ลกูคำ้ พนกังำน คู่คำ้ ผูถ้อื
หุน้ ชมุชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ทัง้ไดก้ ำหนดใหม้จีรรยำบรรณ/จรยิธรรมทำงธุรกจิ (Code of Conduct) เพื่อใช้
เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ โดยผูบ้รหิำรและพนกังำนตอ้งถอืปฏบิตัติำมแนวทำงว่ำดว้ยควำม
รบัผดิชอบต่อลกูคำ้อย่ำงเคร่งครดั ดงัต่อไปนี ้

1. รบัประกนัหนงัสอืทีผ่ลติโดยบรษิทัฯ หำกพบขอ้บกพร่องสำมำรถเปลีย่นคนืไดเ้สมอ 
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2. มุ่งมัน่ทีจ่ะสรำ้งควำมพงึพอใจในสนิคำ้ทีเ่หมำะสมกบัรำคำอย่ำงสงูสดุ 

3. มุ่งมัน่ทีจ่ะปฏบิตัต่ิอขอ้มลูและสำรสนเทศของลกูคำ้ ดว้ยกำรปกป้องรกัษำควำมลบั และรกัษำควำม
ไวว้ำงใจ เสมอืนหนึ่งกำรปฏบิตัต่ิอขอ้มลูและสำรสนเทศของตนเอง 

4. จดัใหม้ชี่องทำงส ำหรบักำรรอ้งเรยีนของลกูคำ้ เกีย่วกบัสนิคำ้และบรกิำร เพื่อใหเ้กดิกำรตอบสนองได้
อย่ำงรวดเรว็ 

5. มุ่งมัน่ทีจ่ะน ำเสนอขอ้มลูขำ่วสำรเกีย่วกบัสนิคำ้และบรกิำรอย่ำงถูกตอ้ง เพยีงพอ และทนัต่อเหตุกำรณ์ 

6. มุ่งมัน่ทีจ่ะใหบ้รกิำรต่อลกูคำ้ทุกระดบัอย่ำงเท่ำเทยีมกนั 

 โครงการเปิดรา้นหนังสือซีเอด็บุค๊เซน็เตอรใ์ห้ครอบคลมุทัว่ประเทศ : บรษิทัฯ มุง่มัน่ทีจ่ะเปิดรำ้น
หนงัสอืซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ใหค้รอบคลุมทุกภมูภิำคของประเทศไทย เพื่อใหค้นไทยทุกคนสำมำรถ
เขำ้ถงึหนงัสอืไดง้่ำย และสะดวกสบำยมำกขึน้ มคีวำมเท่ำเทยีมกนัในกำรหำควำมรูเ้พื่อพฒันำตนเอง 

   

 

 รา้นหนังสือสีขาว : รำ้นหนงัสอืซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์มนีโยบำยในกำรจ ำหน่ำยเฉพำะหนงัสอืดมีี
ประโยชน์ ปรำศจำกหนงัสอืหรอืผลติภณัฑท์ีห่มิน่เหมต่่อกำรผดิกฎหมำย ขดักบัหลกัจรยิธรรม และ
ศลีธรรมอนัดงีำมของสงัคมไทย 
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 การผลิตหนังสือ และส่ือความรูท่ี้มีส่วนส าคญัต่อการพฒันาประเทศ : นบัตัง้แต่วนัก่อตัง้บรษิทัฯ 
จนถงึปจัจบุนั บรษิทัฯ มนีโยบำยทีแ่น่วแน่ในกำรผลติหนงัสอื และสือ่กำรเรยีนรูท้ีม่สีว่นส ำคญัต่อกำร
พฒันำประเทศเรื่อยมำ เช่น หนงัสอืดำ้นวศิวกรรม คอมพวิเตอร ์กำรบรหิำร / กำรจดักำร หนงัสอืเพื่อ
พฒันำทกัษะภำษำต่ำงประเทศ พจนำนุกรม หนงัสอืพฒันำควำมรูด้ำ้นวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
หนงัสอืกำรต์ูนควำมรู ้วำรสำรดำ้นวทิยำศำสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรม และอุตสำหกรรมต่ำงๆ 

   
 

 โครงการสินค้า DIY for Kids : บรษิทัฯ มุ่งมัน่ทีจ่ะเป็นสว่นหนึ่งของสงัคมในกำรเสรมิสรำ้งศกัยภำพ
เดก็และเยำวชนไทยใน 3 ดำ้น (3i) ไดแ้ก่ ดำ้นจนิตนำกำร (Imagination) ดำ้นแรงบนัดำลใจ 
(Inspiration) และดำ้นนวตักรรม (Innovation) จงึไดจ้ ำหน่ำยสนิคำ้และบรกิำรภำยใตช้ื่อ i-Kids เพื่อให้
เดก็และเยำวชนไทยไดเ้รยีนรูผ้่ำนสือ่และนวตักรรมของสนิคำ้เหล่ำนี้ โดยเดก็จะสำมำรถเริม่ตน้เรยีนรู้
ในเรื่องทีช่อบและสิง่ทีใ่ช่ส ำหรบัตนเอง จนน ำไปสูก่ำรเรยีนรูข้ ัน้พืน้ฐำนในแบบ STEM Education (กำร
เรยีนรูว้ชิำวทิยำศำสตร ์(Science) เทคโนโลย ี(Technology) วศิวกรรมศำสตร ์(Engineering) และ
คณิตศำสตร ์(Mathematics)) ทีเ่ดก็จะไม่เพยีงแต่ท่องจ ำในภำคทฤษฎ ีแต่ยงัสำมำรถปฏบิตัจิรงิไดผ้่ำน
กำรทดลองลงมอืท ำ โดยสำมำรถประยุกตเ์พื่อต่อยอดควำมคดิดว้ยจนิตนำกำรและแรงบนัดำลใจของ
ตนเองต่อไปได ้
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 การพฒันาเวบ็ไซตเ์พื่ออ านวยความสะดวกในการซ้ือขายหนังสือเพื่อสนับสนุนระบบคา้ปลีก 
และค้าส่งอยา่งมีประสิทธิภาพ : บรษิทัฯ ไดพ้ฒันำและปรบัปรุงเวบ็ไซต ์www.se-ed.com เพื่อ
รองรบักำรคำ้ปลกีหนงัสอืในระบบ e-commerce และพฒันำ www.se-ed.com/wholesale เพื่อรองรบั
กำรคำ้สง่ใหก้บัรำ้นหนงัสอือื่น และองคก์รสถำบนัต่ำงๆ 

ปจัจบุนัเวบ็ไซต ์www.se-ed.com ของบรษิทัฯ เป็นเวบ็ไซตร์ำ้นหนงัสอืออนไลน์ทีม่ลีกูคำ้เขำ้มำเลอืก
ซือ้สนิคำ้มำกทีส่ดุ มรีำยกำรหนงัสอืใหล้กูคำ้เลอืกซือ้อย่ำงครบถว้นมำกทีส่ดุในประเทศไทย นอกจำกนี้ 
ยงัไดแ้บง่ปนัขอ้มลูรำยกำรหนงัสอืขำยดจีำกรำ้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์และขอ้มลูสำรสนเทศอื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้ง เพื่อใหไ้ดร้บัทรำบว่ำหนงัสอืเล่มใดทีส่งัคมใหค้วำมสนใจอยูใ่นแต่ละช่วงเวลำ และหนงัสอืที่
ลกูคำ้ตอ้งกำรซือ้นัน้มจี ำหน่ำยทีส่ำขำใดบำ้ง ซึง่เป็นสำรสนเทศทีเ่พยีงพอต่อกำรตดัสนิใจเลอืกซือ้ อกี
ทัง้บรษิทัฯ ยงัไดพ้ฒันำเวบ็ไซต ์m.se-ed.com ซึง่เป็นเวบ็ไซตส์ ำหรบักำรเขำ้ถงึดว้ยอุปกรณ์เคลื่อนที่
ชนิดต่ำงๆ เช่น smartphone หรอื tablet  เพื่อใหล้กูคำ้มทีำงเลอืกในกำรซือ้สนิคำ้ไดส้ะดวกยิง่ขึน้ 
รองรบักำรเปลีย่นแปลงของรปูแบบกำรซือ้ขำยทีเ่ป็น e-book มำกขึน้ในอนำคต จำกกำรทีม่จี ำนวน
ผูใ้ชง้ำนอนิเทอรเ์น็ตเพิม่สงูขึน้อย่ำงรวดเรว็ 
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 การพฒันาระบบโลจิสติกสแ์บบบูรณาการ :  บรษิทัฯ มคีวำมมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันำระบบโลจสิตกิสข์อง

บรษิทัฯ ใหม้ปีระสทิธภิำพ สำมำรถสง่สนิคำ้ใหก้บัลกูคำ้ไดอ้ย่ำงรวดเรว็ดว้ยตน้ทุนทีต่ ่ำ และสำมำรถ
แขง่ขนัได ้ดว้ยแนวคดิน้ีจะท ำใหห้นงัสอืดีๆ  สำมำรถไปถึงมอืคนไทยไดอ้ย่ำงรวดเรว็ เมื่อใดทีค่นไทย
ตอ้งกำรอ่ำนหนงัสอืเพื่อใชใ้นกำรพฒันำตนเอง บรษิทัฯ กม็หีน้ำทีส่ง่มอบหนงัสอื และสือ่กำรเรยีนรู้
นัน้ๆ ใหถ้งึมอืคนไทยอย่ำงรวดเรว็ทีส่ดุ 

กำรพฒันำระบบโลจสิตกิสแ์บบบรูณำกำรของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย โครงกำร หรอืระบบดงัต่อไปนี้ 

o โครงกำร “สัง่วนัน้ี พรุ่งนี้ได”้ บรษิทัฯ ไดพ้ฒันำและปรบัปรุงระบบกำรรบักำรสัง่ซือ้หนงัสอื และ
สนิคำ้อื่นผ่ำนทำงสำขำ หรอื www.se-ed.com เพื่อเป็นกำรสนองตอบแนวคดิ “รำ้นเลก็เหมอืนรำ้น
ใหญ่”  เมื่อลกูคำ้เขำ้มำภำยในรำ้นหนงัสอืซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์และหำหนงัสอืทีต่อ้งกำรอ่ำนไม่พบ 
ลกูคำ้สำมำรถสัง่ซือ้ไดท้ีเ่คำน์เตอรแ์คชเชยีร ์ดว้ยระบบโลจสิตกิสแ์ละสำรสนเทศทีบ่รษิทัฯ ได้
พฒันำขึน้ บรษิทัฯ สำมำรถสง่มอบหนงัสอืทีล่กูคำ้ตอ้งกำรไปยงัสำขำปลำยทำงทีล่กูคำ้สะดวก
เดนิทำงไปรบัไดภ้ำยใน 1 วนัท ำกำร โดยไม่เสยีค่ำใชจ้่ำยในกำรขนสง่ 

o ระบบงำนขำยหน้ำรำ้น (iPOS : Intelligent Point Of Sale) บรษิทัฯ ไดพ้ฒันำระบบงำนขำยหน้ำ
รำ้นขึน้มำ เพื่อรองรบักำรขำยหนงัสอืและสนิคำ้ทีร่ำ้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์โดยมรีะบบกำรใหข้อ้มลู
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ต่ำงๆ เกีย่วกบัหนงัสอืและสนิคำ้ เพื่อใหพ้นกังำนทีร่ำ้นหนงัสอืซเีอด็บุ๊คเซน็เตอรส์ำมำรถใหข้อ้มลูที่
เป็นประโยชน์ต่อกำรตดัสนิใจเลอืกซือ้หนงัสอืของลกูคำ้ 

o พฒันำระบบกำรเชื่อมโยงขอ้มลูระหว่ำงทุกสำขำของรำ้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ส ำนกังำนใหญ่ และ
คลงัสนิคำ้ ผ่ำนระบบเครอืขำ่ยทำงคอมพวิเตอรแ์บบ Real Time ท ำใหก้ำรปฏบิตังิำนระหว่ำงกนัมี
ประสทิธภิำพ รวดเรว็ และมคีวำมถูกตอ้งแม่นย ำมำกยิง่ขึน้ 

  การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 

 โครงการอนุรกัษ์พลงังาน : บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญักบักำรใชท้รพัยำกรและพลงังำนอย่ำงคุม้คำ่ 
เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิำพสงูสดุ จำกทีผ่่ำนมำ บรษิทัฯ ไดด้ ำเนินโครงกำรและกจิกรรมเพื่อกำรอนุรกัษ์
และประหยดักำรใชท้รพัยำกรและพลงังำน ดงัต่อไปนี้ 

o กำรออกแบบสวติชเ์ปิด - ปิดไฟแสงสว่ำงใหเ้ป็นแบบเชอืกดงึทัว่ทัง้ภำยในอำคำรส ำนกังำน  เพื่อให้
พนกังำนดงึเชอืกเปิด - ปิดไฟแสงสว่ำงไดโ้ดยสะดวก และสำมำรถเลอืกใชแ้สงสว่ำงในพืน้ทีท่ ำงำน
เฉพำะจุดได ้

o โครงกำรลดกำรใชก้ระดำษ บรษิทัฯ สง่เสรมิใหพ้นกังำนจดัเกบ็เอกสำรส ำคญั หรอืขอ้มลูทำงธุรกจิ
ในรปูแบบของสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(e-document) เพื่อลดกำรใชก้ระดำษ และเพิม่ควำมสะดวกรวดเรว็
ในกำรสบืคน้ 

o โครงกำรส ำนกังำนใหญ่ประหยดัน ้ำ บรษิทัฯ ไดต้ดิตัง้วำลว์เปิด - ปิดน ้ำแบบอเิลก็ทรอนิกส ์โดยม ี
Contact Switch ทีป่ระตหูอ้งน ้ำ วำลว์น ้ำจะเปิดกต่็อเมื่อหอ้งน ้ำมกีำรใชง้ำนเท่ำนัน้ เพื่อป้องกนั
ปญัหำน ้ำรัว่ซมึโดยเปล่ำประโยชน์ 

o ศนูยก์ระจำยสนิคำ้ฯ ไดเ้ขำ้โครงกำรสง่เสรมิกำรอนุรกัษ์พลงังำนกบักรมพฒันำพลงังำนทดแทนและ
อนุรกัษ์พลงังำน (พพ.) โดยกำรปรบัเปลีย่นหลอดไฟจำกชนิดเดมิ ไดแ้ก่ T5, T5 High Output เป็น
หลอดไฟ LED  ซึง่ชว่ยใหป้ระหยดัค่ำไฟฟ้ำในภำพรวมไดม้ำกกว่ำ 20%  โดยไดท้ยอยปรบัเปลีย่น
ตัง้แต่ปี 2560 เป็นตน้มำ  

o กำรกระจำยสนิคำ้ดว้ยระบบดจิติอลทีศ่นูยก์ระจำยสนิคำ้ ท ำใหบ้รษิทัฯ สำมำรถวำงระบบกำรจดั
สนิคำ้ไดอ้ย่ำงยดืหยุ่น รองรบัควำมตอ้งกำรของหนงัสอืด่วน และสภำวะตลำดทีเ่ปลีย่นแปลง
ตลอดเวลำไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ โดยสำมำรถลดปรมิำณกำรใชก้ระดำษในกระบวนกำรท ำงำนลง
ไดม้ำกกว่ำ 500,000 แผ่นต่อเดอืน 
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การร่วมพฒันาชุมชนหรือสงัคม 

 โครงการ “นักอ่านสายบญุ” :  จำกกำรทีบ่รษิทัฯ มคีวำมมุง่มัน่จะสง่เสรมิใหค้นไทยเก่งขึน้ จงึไดเ้ปิด
โอกำสใหก้บันกัเรยีนไดเ้ขำ้ถงึหนงัสอืมำกขึน้ โดยในปี 2561 บรษิทัฯ ไดด้ ำเนินโครงกำร “นกัอ่ำนสำย
บุญ” ซึง่เป็นโครงกำรทีเ่ชญิชวนใหล้กูคำ้ซือ้หนงัสอืใหม่ เพื่อร่วมบรจิำคใหก้บัโรงเรยีนภำยในชุมชนที่
รำ้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอรไ์ดเ้ปิดด ำเนินกำรอยู่ จ ำนวน 1,000 โรงเรยีนทัว่ประเทศ เพื่อแสดงใหเ้หน็ว่ำ 
“กำรใหท้ีไ่ม่มสีิน้สดุ” ท ำใหเ้กดิผูม้สีว่นร่วมในโครงกำรน้ีหลำยสว่นดว้ยกนั ไดแ้ก่  

o ลกูคำ้ ไดม้สีว่นร่วมในกำรสง่ต่อควำมรู ้โดยกำรบรจิำคหนงัสอืซึง่ไม่ตอ้งเสยีค่ำใชจ้่ำยมำก แต่ได้
หนงัสอืบรจิำคมำก โดยทำงซเีอด็ไดจ้ดัเตรยีมหนงัสอืทีเ่หมำะกบักลุ่มนกัเรยีนไวจ้ ำหน่ำยในรำคำ
พเิศษ และไดจ้ดัเตรยีมจุดรบับรจิำคหนงัสอืไวท้ีห่น้ำรำ้น ลกูคำ้จงึมชี่องทำงบรจิำคหนงัสอืทีส่ะดวก 
นอกจำกนี้บรษิทัฯ ยงัไดจ้ดัเตรยีมกระดำษ เพื่อใหล้กูคำ้สำมำรถเขยีนขอ้ควำมสือ่สำรถงึน้อง
นกัเรยีนเพื่อเป็นก ำลงัใจอกีดว้ย 

o พนกังำน ไดม้สีว่นร่วมในกำรแบ่งปนัควำมรูไ้ปยงัชมุชน โดยกำรน ำเสนอชื่อโรงเรยีนทีต่อ้งกำรสง่
มอบหนงัสอืทีไ่ดร้บับรจิำคดว้ยตนเอง เพื่อใหเ้กดิควำมภำคภมูใิจในสิง่ทีต่นเอง และทมีงำนไดม้สีว่น
ในกำรคดัเลอืกโรงเรยีนร่วมกนั 

o โรงเรยีนและนกัเรยีน ไดร้บัหนงัสอืทีด่มีปีระโยชน์ โดยผ่ำนกำรคดัเลอืกกลุ่มหนงัสอืใหเ้หมำะกบั
กลุ่มอำยุ เพื่อพฒันำทกัษะ และกำรเรยีนรู ้ 
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 โครงการ “อายุ 60 ปี มีไฟในการท างาน” : จำกกำรทีบ่รษิทัฯ ด ำเนินงำนสอดคลอ้งกบัโจทย์
เป้ำหมำยกำรพฒันำประเทศมำโดยตลอด และตระหนกัดถีงึควำมรบัผดิชอบทีม่ต่ีอสงัคมโดยรวม ในปี 
พ.ศ. 2560 บรษิทัฯ จงึไดร้่วมมอืกบักรมกำรจดัหำงำน จดัตัง้โครงกำร “อำยุ 60 ปี มไีฟในกำรท ำงำน” 
ขึน้ เพื่อสนองตอบแนวทำงกำรแกป้ญัหำของประเทศทีก่ ำลงักำ้วเขำ้สูส่งัคมผูส้งูอำยุในอนำคตอนัใกลน้ี้ 
บรษิทัฯ ตระหนกัดวีำ่ผูส้งูวยัทีม่ปีระสบกำรณ์ในกำรท ำงำนจำกแวดวงอำชพีต่ำงๆ นัน้ เป็นบุคคลที่
ทรงคุณค่ำ มทีกัษะในกำรแกป้ญัหำ มมีมุมองทีส่ขุมุรอบคอบ มคีวำมรบัผดิชอบ เป็นตวัอย่ำงอนัดใีน
กำรใชช้วีติใหก้บัผูร้่วมงำน โดยในปี 2561 บรษิทัฯ จงึยงัคงด ำเนินโครงกำรต่อเนื่องมำตัง้แต่ปี 2560  

โครงกำร “อำยุ 60 ปี มไีฟในกำรท ำงำน” รบัสมคัรผูส้งูวยัตัง้แต่อำยุ 60 ปีขึน้ไป วฒุกิำรศกึษำตัง้แต่ ม.
3 ขึน้ไป ในต ำแหน่งเจำ้หน้ำทีร่ำ้นหนงัสอื ซึง่บรษิทัฯ เคยทดลองรบัผูส้งูอำยุมำก่อนหน้ำนี้แลว้พบว่ำ 
กลุ่มผูส้งูอำยุเป็นกลุ่มทีม่คีวำมเตม็ใจในกำรท ำงำนและเหน็คุณค่ำของกำรแนะน ำหนงัสอืใหก้บัลกูคำ้ 
ทัง้นี้บรษิทัฯ ไดค้ ำนึงถงึลกัษณะงำนทีม่คีวำมสอดคลอ้งเหมำะสมกบัผูส้งูอำยุ และจดัเตรยีมอุปกรณ์
ต่ำงๆ เพื่อเอือ้อ ำนวยควำมสะดวกในกำรท ำงำนใหก้บัผูส้งูอำยุ  
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 โครงการความรว่มมือระหวา่งบริษทัฯ กบัสถานศึกษา/สถาบนัการอาชีวะ : จำกกำรทีบ่รษิทัฯ 
เหน็ควำมส ำคญัของกำรพฒันำทกัษะดำ้นต่ำงๆ ของเยำวชนและมคีวำมมุง่มัน่ทีจ่ะท ำใหค้นไทยเก่งขึน้ 
ในปี พ.ศ. 2560 บรษิทัฯ จงึไดร้ว่มลงนำมควำมร่วมมอืกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชวีศกึษำ 
เพื่อรบันกัศกึษำในโครงกำรทวภิำคเีขำ้ฝึกงำนในบรษิทัฯ โครงกำรนี้นอกจำกจะช่วยใหน้กัศกึษำได้
พฒันำฝีมอื ควำมรู ้ควำมสำมำรถ ใหต้รงตำมควำมตอ้งกำรของสถำนประกอบกำรแลว้ ยงัเป็นกำร
เตรยีมควำมพรอ้มของบุคลำกรดำ้นอำชวีศกึษำในกำรเขำ้สูต่ลำดแรงงำน และเป็นกำรเพิม่โอกำสทีจ่ะ
เขำ้ท ำงำนในสถำนประกอบกำรทีไ่ดฝึ้กอำชพีอยู่ก่อนคนอื่น โดยในระหว่ำงฝึกงำนนกัศกึษำจะไดร้บั
ค่ำตอบแทนและสวสัดกิำรตำมทีต่กลงกนัไว ้ 

 

 โครงการผลิตหนังสือชุดพฒันาอจัฉริยภาพ : บรษิทัฯ ไดร้่วมกบัสถำบนัสง่เสรมิกำรสอน
วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.) ผลติหนงัสอืทีใ่ชป้ระกอบกำรเรยีน และพฒันำอจัฉรยิภำพในกลุ่ม
วชิำคณิตศำสตร ์วทิยำศำสตร ์คอมพวิเตอร ์ชวีวทิยำ ฟิสกิส ์และเคม ีรวมถงึหนงัสอืทีใ่ชใ้นกำร
เตรยีมกำรสอบแขง่ขนัโอลมิปิกวชิำกำร     

 โครงการเงินทอนเพื่อน้อง : เป็นโครงกำรทีเ่ปิดโอกำสใหล้กูคำ้ของซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์และบุคคล
ทัว่ไปไดม้สีว่นร่วมในกำรบรจิำคเงนิสบทบทุนโครงกำร ผ่ำนกล่องรบับรจิำคทีร่ำ้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอรท์ุก
สำขำทัว่ประเทศ หรอืโอนเงนิสมทบทุนตำมบญัชขีองโครงกำรฯ โครงกำรดงักล่ำวอยู่ในควำม
รบัผดิชอบของ “มลูนิธคินไทยเก่งขึน้” โดยเงนิบรจิำคทัง้หมด มลูนิธคินไทยเก่งขึน้จะน ำไปใชต้ำม
วตัถุประสงคใ์นกำรจดัตัง้มลูนธิ ิกล่ำวคอืกำรด ำเนินกจิกรรมทีมุ่ง่เน้นกำรพฒันำศกัยภำพ และ
ควำมสำมำรถของคนไทย ปรบัปรุงคุณค่ำและคุณภำพชวีติของคนไทย เพื่อใหค้นไทยทุกคนมสีว่นร่วม
ในกำรใชค้วำมสำมำรถของตนเองพฒันำประเทศ 

 โครงการ “Total Solution to English Proficiency” : เป็นโครงกำรทีย่งัคงด ำเนินกำรต่อเนื่องมำ
เป็นระยะเวลำหลำยปี และมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันำครแูละนกัเรยีนใหม้สีมทิธภิำพทำงภำษำองักฤษ (English 
Proficiency) ใหท้ดัเทยีมนำนำชำต ิดว้ยกำรบรกิำรวชิำกำรผ่ำนกำรอบรมคร ูตลอดจนกำรพฒันำสือ่
กำรเรยีนรูแ้ละกระบวนกำรจดักำรเรยีนกำรสอนของครใูหเ้ป็นไปตำมกรอบมำตรฐำนสภำยโุรป CEFR 
(The Common European Framework of Reference for Languages) น ำเสนอรปูแบบวธิกีำร
พฒันำกำรสอนภำษำองักฤษทีเ่ป็นแบบแผนดว้ยวธิวีทิยำกำรสอนใหม่ๆ รวมถงึกำรใชส้ือ่ทีจ่ะชว่ยให้
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กำรจดักำรเรยีนกำรสอนเป็นไปอย่ำงเตม็ประสทิธภิำพ โดยครสูำมำรถน ำควำมรูท้ีไ่ดไ้ปประยุกตใ์ช้
ร่วมกบัแผนกำรจดักำรเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัหลกัสตูรแกนกลำงกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน พทุธศกัรำช 
2551 ไดอ้ย่ำงเหมำะสม ในสว่นของกำรวดัประเมนิผลดำ้นพฒันำกำรของครใูนกำรถ่ำยทอดควำมรูแ้ก่
ผูเ้รยีนนัน้ ผูเ้รยีนตอ้งมผีลสมัฤทธิท์ำงกำรศกึษำ (Learning Achievement & Competency) ตำม
เกณฑท์ีก่ ำหนดได ้วตัถุประสงคเ์พื่อมุ่งพฒันำระบบกำรจดักำรเรยีนกำรสอนของครใูหส้ำมำรถ
ถ่ำยทอดควำมรูภ้ำษำองักฤษผ่ำนกำรสือ่สำรเป็นภำษำองักฤษอย่ำงคล่องแคล่วแก่เดก็ไทยใหเ้ก่งยิง่ขึน้ 
ทัง้นี้กำรสอนภำษำแบบสือ่สำร (Communication Language Teaching : CLT) จะเป็นกำรเพิม่ทกัษะ
ทุกๆ ดำ้นทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรสือ่สำรดว้ยภำษำองักฤษ (Communicative English) ในชวีติประจ ำวนัทัง้ 
4 ทกัษะ คอื ฟงั พดู อ่ำน เขยีน ร่วมกบักำรเรยีนภำษำองักฤษ (Academic English) ทำงดำ้นวชิำ
วทิยำศำสตรแ์ละคณิตศำสตร ์รวมทัง้วชิำอื่นๆ ส ำหรบัโปรแกรมภำษำองักฤษ   

นโยบำยกำรศกึษำของไทยปจัจบุนัมุ่งเน้นเรื่องกำรพฒันำภำษำองักฤษ บรษิทัฯ ไดเ้ลง็เหน็ควำมส ำคญั
ในเรื่องดงักล่ำวจงึไดด้ ำเนินกำรเปิดศนูยส์อบ Cambridge Assessment English Authorized Exam 
Centre. รหสั TH455 ซึง่เป็นศนูยส์อบวดัควำมสำมำรถดำ้นภำษำองักฤษของ Cambridge English 
Language Assessment ทีไ่ดร้บักำรรบัรองระดบัโลก สำมำรถบรกิำรจดัสอบใหก้บัทัง้องคก์ร 
สถำนศกึษำ และบุคคลทัว่ไป ครอบคลุมกำรทดสอบทกัษะทัง้ 4 ทกัษะไดแ้ก่ กำรฟงั กำรพดู กำรอ่ำน 
และกำรเขยีน โดยเป็นชุดขอ้สอบทีเ่ป็นมำตรฐำนและไดร้บักำรยอมรบัระดบัสำกลและเชื่อถอืจำกทัง้
หน่วยงำนของภำครฐัและเอกชน สอดคลอ้งกบันโยบำยของกระทรวงศกึษำธกิำรทีต่อ้งกำรสรำ้ง
มำตรฐำนกำรวดัระดบัควำมสำมำรถทำงภำษำองักฤษ องิตำมกรอบ CEFR ซึง่ศนูยส์อบฯ นี้เป็นสว่น
หนึ่งทีต่อบสนองนโยบำยดงักล่ำว 

นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรม CSR 

บรษิทัฯ ยดึมัน่แนวทำงทีจ่ะเป็นสว่นหนึ่งในกำรท ำให ้“คนไทยเก่งขึน้” และท ำใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝำ่ยเกดิ
ควำมพงึพอใจอย่ำงสมดุล ดว้ยเหตุนี้แนวคดิในกำรวจิยัและพฒันำ (Research and Development) รวมทัง้กำร
สรำ้งสรรคน์วตักรรม (Innovation) จงึมุ่งตอบสนองวตัถุประสงคแ์ละแนวคดิดงักล่ำว โดยนวตักรรมทีบ่รษิทัฯ 
รงัสรรคข์ึน้ จะตอ้งมคีุณสมบตัทิีเ่อือ้ประโยชน์ต่อวงกำรธุรกจิหนงัสอืในภำพรวม  มสีว่นท ำใหค้นไทยไดม้โีอกำส
เพิม่พนูควำมรูไ้ดอ้ย่ำงสะดวกขึน้ มกีำรน ำเทคโนโลยอีนัทนัสมยัมำประยุกตใ์ชก้บักำรด ำเนินธุรกจิขององคก์ร เพื่อ
ช่วยปรบัปรุงประสทิธภิำพกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง นวตักรรมของบรษิทัทีส่ะทอ้นถงึควำมรบัผดิชอบที่
มต่ีอสงัคมและมุง่มัน่จดัท ำจนประสบควำมส ำเรจ็  

ตวัอย่ำงนวตักรรมทีม่สีว่นช่วยในกำรพฒันำธุรกจิหนงัสอืในประเทศไทย 

 โครงการผลิตหนังสือเสียง (Audio Book) จำกกำรเปลีย่นแปลงทำงเทคโนโลยทีีเ่กดิขึน้อยู่
ตลอดเวลำ สง่ผลใหพ้ฤตกิรรมของผูอ้่ำนเปลีย่นแปลงตำมไปดว้ย บรษิทัฯ จงึไดพ้ฒันำหนงัสอืทีเ่ป็น
รปูเล่ม ใหเ้ป็นรปูแบบ “หนังสือเสียง” หรอื “Audio Book” โดยท ำกำรคดัเลอืกหนงัสอืในกลุ่ม
บรหิำรธุรกจิ ทีม่เีน้ือหำทีน่่ำสนใจ และเป็นหนงัสอืทีอ่ยู่ในอนัดบัขำยด ีมำท ำกำรบนัทกึเสยีงในรปูแบบ
แผ่นซดีหีรอืดวีดี ีประเภทไฟลส์กุล mp3 เพื่อเป็นกำรเพิม่ช่องทำงในกำรเขำ้ถงึผูอ้่ำนไดทุ้กกลุ่ม ไดแ้ก่ 
กลุ่มผูส้งูอำยุ กลุ่มผูพ้กิำรทำงสำยตำ กลุ่มผูข้บัขีย่วดยำนพำหนะ เน่ืองจำกสำมำรถเปิดฟงัในขณะขบัขี่
พำหนะ ท ำใหไ้ดร้บัควำมสะดวกสบำยจำกกำรฟงั Audio Book แทนกำรอ่ำนหนงัสอื  Audio Book 
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ดงักล่ำวมวีำงจ ำหน่ำยผ่ำนรำ้นหนงัสอืซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์และรำ้นหนงัสอืทัว่ไป  นอกจำกนี้ยงัมี
ช่องทำงจ ำหน่ำยผ่ำนทำง e-commerce ทัง้ในรปูแบบซดี ีและรปูแบบกำรดำวน์โหลดไฟลเ์สยีง 

     

     

     

 
 โครงการพฒันาระบบการบริหารสินค้า : บรษิทัฯ ไดพ้ฒันำระบบโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์พื่อกำร

กระจำยสนิคำ้ (Distribution Model) และระบบกำรสัง่ซือ้เตมิสนิคำ้อตัโนมตั ิ(IARS: Intelligent 
Automatic Reordering System) เพื่อใหบ้รษิทัฯ สำมำรถกระจำยหนงัสอืใหมจ่ำกส ำนกัพมิพต่์ำงๆ 
และสัง่เตมิสนิคำ้ในรำ้นหนงัสอืซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ไดส้อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของแต่ละชุมชน และ
ปรมิำณกำรขำยจรงิ จงึท ำใหร้ำ้นหนงัสอืซเีอด็บุ๊คเซน็เตอรม์รีำยกำรหนงัสอืทีต่รงกบัควำมสนใจของ
ชุมชนทอ้งถิน่ ขณะเดยีวกนั กส็ง่ผลใหก้ำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และส ำนกัพมิพค์ู่คำ้ มคีวำมเสีย่ง
ลดลง เพรำะไม่จ ำเป็นตอ้งสิน้เปลอืงทรพัยำกรในกำรจดัพมิพห์นงัสอืเป็นจ ำนวนมำก เพื่อใหเ้พยีงพอ
ต่อกำรกระจำย โดยไม่มขีอ้มลูสำรสนเทศรองรบั และดว้ยระบบสำรสนเทศทีแ่ม่นย ำ ท ำใหร้ำ้นหนงัสอืซี
เอด็บุ๊คเซน็เตอรท์ุกสำขำ มรีำยกำรหนงัสอืทีต่รงกบัควำมตอ้งกำรของชมุชนในปรมิำณทีเ่พยีงพอ จงึ
ช่วยลดตน้ทุน และลดกำรสญูเสยีโอกำสกำรขำยไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ 
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 การพฒันาขีดความสามารถทางภาษาองักฤษให้กบัเยาวชนไทยอย่างมีประสิทธิผล : บรษิทัฯ 
ไดศ้กึษำและวจิยัพบว่ำ กำรอ่ำนหนงัสอืนอกเวลำภำษำองักฤษ ทีอ่อกแบบโดยแบ่งระดบัควำมยำกง่ำย
ของภำษำและค ำศพัท ์(Graded Readers) ดว้ยวธิตีำมหลกักำร Extensive Reading นัน้ ท ำใหเ้ดก็
พฒันำทกัษะทำงภำษำองักฤษไดส้งูขึน้อย่ำงมนียัส ำคญั บรษิทัฯ จงึไดเ้ริม่โครงกำรผลติหนงัสอือ่ำน
นอกเวลำภำษำองักฤษชุด SE-ED: Enjoy Reading ขึน้ในปี พ.ศ. 2551 โดยมเีน้ือเรื่องหลำกหลำยแนว 
หลำกหลำยระดบัชัน้ควำมรู ้และเริม่โครงกำรทดลองกบัโรงเรยีนทีข่ำดแคลนทรพัยำกร ผลกำรทดลอง
พบว่ำ ไดผ้ลสมัฤทธิใ์นกำรพฒันำขดีควำมสำมำรถทำงภำษำองักฤษอย่ำงน่ำพงึพอใจ จำกนัน้จงึขยำย
ผลไปยงับุคลำกรทีม่บีทบำทส ำคญั โดยจดัฝึกอบรมผูบ้รหิำรโรงเรยีน และอำจำรยผ์ูส้อนวชิำภำษำ 
องักฤษทัว่ประเทศ และไดร้บัควำมร่วมมอืดำ้นประชำสมัพนัธจ์ำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำ
ขัน้พืน้ฐำน(สพฐ.) และส ำนกังำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรศกึษำเอกชน จดัอบรมครภูำยใตแ้นวคดิ 
“Total Solution to English Proficiency” โดยเน้นผลสมัฤทธิท์ ัง้ระบบ 

และบรษิทัฯ ไดส้นบัสนุน “มลูนิธคินไทยเกง่ขึ้น” ใหร้เิริม่โครงกำร “กำรพฒันำกำรจดักำรเรยีนรู ้เพือ่
เพิม่ผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีน” เพื่อพฒันำกำรสอนภำษำองักฤษแบบครบวงจร โดยผูส้อนสำมำรถ
ประยุกตแ์ผนกำรจดักำรเรยีนรูใ้หเ้หมำะสมกบัชัน้เรยีนได ้และพฒันำขดีควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอด
ควำมรูแ้ก่ผูเ้รยีนใหม้ผีลสมัฤทธิท์ำงกำรศกึษำเป็นไปตำมเกณฑท์ีก่ ำหนด ซึง่เป็นโครงกำรทีห่ลอมรวม
ชุดเครื่องมอืสนบัสนุนกำรจดักำรเรยีนรูแ้ละระบบพฒันำคุณภำพกำรเรยีนกำรสอนทีม่ทีศิทำงอย่ำง
ชดัเจน และยงัสำมำรถแบ่งเบำภำระครผููส้อนอกีดว้ย  

10.2 การด าเนินงานและการจดัท ารายงาน 

ไม่ผดินกัหำกจะกล่ำววำ่ บรษิทัฯ มคีวำมมุ่งมัน่ทีจ่ะน ำเอำปญัหำของประเทศในดำ้นกำรพฒันำคน และ
น ำเอำอุดมกำรณ์ทำงสงัคมมำเป็นเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนแบบธุรกจิ เพื่อใหบ้รษิทัฯ และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝำ่ย 
ตลอดจนสงัคมเตบิโตไปพรอ้มกนัอย่ำงยัง่ยนื โดยยดึถอืเป็นวถิปีฏบิตัมิำโดยตลอด ตัง้แต่วนัแรกของกำรก่อตัง้
จนถงึปจัจบุนั โดยถ่ำยทอดควำมมุ่งมัน่และภำรกจิน้ีผ่ำนวฒันธรรมองคก์ร ผ่ำนผลงำนควำมพยำยำมทีจ่ะเป็น 
“บรษิทัตวัอย่ำงทีด่”ี ในทุกดำ้น ผ่ำนผลงำนทีอ่อกมำ และผ่ำนทศิทำงกำรเตบิโตในดำ้นต่ำงๆ ขององคก์ร 

บรษิทัฯ ยดึมัน่เสมอว่ำ “ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม” คอืกำรทีบ่รษิทัฯ จะตอ้งมุ่งมัน่ในกำรด ำเนินธุรกจิอย่ำง
มจีรยิธรรม สำมำรถประสบควำมส ำเรจ็อย่ำงยัง่ยนืควบคู่ไปกบักำรจรรโลงสงัคม โดยใหค้วำมส ำคญักบัผูม้สีว่นได้
เสยี (Stakeholder) ทุกๆ ฝำ่ยอย่ำงครบถว้น สมดุล 

กำรทีจ่ะบรรลุเป้ำหมำยขำ้งตน้น้ี บรษิทัฯ จ ำเป็นตอ้งท ำให ้“ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม” เป็นงำนประจ ำ เป็น
หน้ำที ่เป็นควำมรบัผดิชอบของพนกังำนทุกคน และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ำรก่อตัง้และกำรด ำเนินธุรกจิปกต ิ
โดยอยูใ่นกระบวนกำรท ำงำนหลกัขององคก์ร ซึง่ไม่ท ำใหเ้กดิคำ่ใชจ้่ำยมำกกว่ำกระบวนกำรปกต ิและยงัท ำให้
พนกังำนมสีว่นร่วมในกำรด ำเนินงำนดำ้น CSR ของบรษิทัฯ อกีดว้ย จงึนบัเป็นควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมภำยใน
กระบวนกำร (CSR in Process) ซึง่เป็นกำรตอกย ้ำปรชัญำแนวทำงกำรบรหิำรงำนของบรษิทัฯ ทีผ่่ำนมำทัง้หมด
ว่ำ “เรำไม่ไดท้ ำอะไรทีต่่ำงไปจำกกำรด ำเนินธุรกจิปกต ิเรำเพยีงเปลีย่น วธิคีดิ และด ำเนินธุรกจิปกตนิัน้ดว้ย
วธิกีำรทีแ่ตกต่ำงจำกเดมิ เท่ำนัน้เอง” 
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ธุรกจิทัง้หมดของบรษิทัฯ  จงึมุง่เน้นกำรเตบิโตไปในทศิทำงเดยีวกบัวตัถุประสงคข์องกำรก่อตัง้ ไม่ว่ำจะ
เป็นกำรบุกเบกิกำรผลติหนงัสอื และสือ่กำรเรยีนรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมไทย แต่ยงัขำดแคลน กำรช่วยรบัจดั
จ ำหน่ำยหนงัสอืใหก้บัส ำนกัพมิพอ์ื่น เพื่อใหห้นงัสอืดีๆ  เหล่ำนัน้มโีอกำสเผยแพร่มำกขึน้ อยู่รอดได ้แขง็แรงขึน้ 
และพรอ้มจะผลติหนงัสอืดีๆ  เพิม่ขึน้ ตลอดจนกำรเพิม่จ ำนวนรำ้นหนงัสอืซเีอด็บุ๊คเซน็เตอรไ์ปยงัชมุชนต่ำงๆ  มี
กำรจดัหนงัสอื และสือ่กำรเรยีนรูต่้ำงๆ ทีเ่หมำะสมกบัคนในชุมชน  มกีำรพฒันำระบบกำรสัง่ซือ้และสัง่จองหนงัสอื
ทีส่ะดวกรวดเรว็ เพื่อใหทุ้กชุมชนสำมำรถเขำ้ถงึหนงัสอืไดง้่ำยขึน้ มโีอกำสเรยีนรูอ้ย่ำงเท่ำเทยีมกนัทัว่ประเทศ 
นอกจำกนี้บรษิทัฯ ไดจ้ดักจิกรรมผ่ำนกำรจดัค่ำยเยำวชนซเีอด็คดิดแีคมป์ กจิกรรมกำรเรยีนรูส้ ำหรบัเยำวชน 
หลกัสตูรฝึกอบรมและสมัมนำส ำหรบับุคคลทัว่ไป เพื่อพฒันำศกัยภำพกำรท ำงำนดำ้นต่ำงๆ ใหม้ปีระสทิธภิำพ
เพิม่ขึน้ บรษิทัฯ ยงัมสีว่นส ำคญัในกำรก่อตัง้ และด ำเนินงำน “โรงเรียนเพลินพฒันา” เพื่อใหเ้ป็นโรงเรยีน
ตวัอย่ำงแนวใหม่ของกำรพฒันำเยำวชนใหเ้ป็นก ำลงัส ำคญัของประเทศในอนำคต โดยมุ่งเน้นใหเ้ยำวชนไดพ้ฒันำ
ทกัษะควำมรู ้(Knowledge Skill) ทกัษะกำรท ำงำน (Working Skill) และทกัษะชวีติ (Life Skill) ตลอดจนมจีติอำสำ 
และควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม (Social Accountability) อย่ำงครบถว้น สมดุล 

ส ำหรบัชำวซเีอด็ฯ แลว้ เรื่องควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม ชมุชน และสิง่แวดลอ้ม จงึไมใ่ช่เพยีงกจิกรรมเสรมิ
ขององคก์รดงัทีเ่หน็ทัว่ไป หำกแต่เป็นภำรกจิหลกัของบรษิทัฯ และเป็นทุกลมหำยใจของชำวซเีอด็ ในฐำนะนกั
สรำ้งสรรค ์นกับุกเบกิ และกำรเป็นตวัอย่ำงทีด่ ีโดยพนกังำนทัง้องคก์รต่ำงมสีว่นร่วมต่อภำรกจินี้ในแต่ละดำ้น หรอื
แต่ละโครงกำร ปจัจุบนัถอืไดว้่ำบรษิทัฯ มบีทบำทอย่ำงมำกในกำรบุกเบกิธุรกจิหนงัสอืทัง้ในภำพรวม และดำ้น
สำระควำมรูใ้หข้ยำยฐำนอย่ำงรวดเรว็ 

วิสยัทศัน์ (Vision) 

ภารกิจ (Mission) 

วตัถปุระสงค์ (Objective) 

กระบวนการทางธรุกิจ 
(Business Process) 

การประสบความส าเรจ็อย่างยัง่ยืน  
(Sustainable Accomplishment) 

สงัคม 

ชมุชน 

สิง่แวดลอ้ม 

บริษทั 

คู่คำ้ 
คู่แขง่ขนั 

ลกูคำ้ พนกังำน 

ความรบัผิดชอบต่อสงัคมภายในกระบวนการ (CSR in Process) 
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บรษิทัฯ เชื่อมัน่ดว้ยว่ำ กำรพฒันำองคก์รใหเ้ป็นธุรกจิทีย่ ัง่ยนืไดน้ัน้ นอกจำกจะตอ้งสรำ้งผลตอบแทน และ
กำรเตบิโตอนัเหมำะสมใหก้บัผูถ้อืหุน้แลว้ บรษิทัฯ ตอ้งพฒันำตนเองใหเ้ป็นบรษิทัตวัอย่ำงทีด่ ี โดยกำรสรำ้งสรรค์
ผลงำนทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสว่นรวม เป็นทีย่อมรบัในวงกวำ้ง พนกังำนมคีวำมสขุ  รวมทัง้สง่เสรมิและรกัษำ
สิง่แวดลอ้มควบคู่ไปกบักำรด ำเนินธุรกจิ จงึจะเป็นกำรเตบิโตทีย่ ัง่ยนือย่ำงแทจ้รงิ ดว้ยเหตุนี้บรษิทัฯ จงึด ำเนิน
ธุรกจิอยูบ่นควำมเชื่อมโยงของกำรพฒันำธุรกจิอย่ำงยัง่ยนื พรอ้มๆ กบักำรสรำ้งสงัคมและสิง่แวดลอ้มใหแ้ขง็แรง 
โดยเชื่อว่ำ “ย่ิงท าดี  ย่ิงเติบโต  ย่ิงก าไร  ย่ิงแขง็แรง  ย่ิงยัง่ยนื” 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดจ้ดัท ำ “รำยงำนกำรพฒันำอย่ำงสมดุลและยัง่ยนื (Sustainability Report)” ตำมแนวทำง
กำรเปิดเผยขอ้มลูเรื่องควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม ตำมแบบแสดงรำยกำรเปิดเผยขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) โดย
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อเผยแพร่เป็นประจ ำทุกปี โดยจดัท ำทัง้ในรปูแบบรวมเน้ือหำกบัรำยงำน
ประจ ำปีทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ และในรปูแบบแยกเล่ม 

แนวคิดในการแสดงความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบริษทัฯ 

บรษิทัฯ มแีนวทำงในกำรด ำเนินกจิกรรมควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมทีช่ดัเจน 3 แนวทำงดว้ยกนั คอื 

1. กจิกรรมควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมโดยทัว่ไปของบรษิทัฯ  ตอ้งใหค้วำมส ำคญัต่อผูม้สีว่นไดเ้สยี 
(Stakeholders) ทุกฝำ่ย อนัไดแ้ก่ ลกูคำ้ พนกังำน คู่คำ้ (รวมถงึคู่แขง่ขนั) ผูถ้อืหุน้ ชมุชน สงัคม และ
สิง่แวดลอ้ม อย่ำงสมดุล โดยจดัล ำดบัควำมส ำคญัอย่ำงเหมำะสมเพื่อใหทุ้กฝำ่ยไดร้บัควำมพงึพอใจ
ร่วมกนัสงูสดุ และประสบควำมส ำเรจ็ร่วมกนัอย่ำงยัง่ยนื 

2. บรษิทัฯ มุ่งเน้นกำรด ำเนินกจิกรรมควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมภำยในกระบวนกำรปกตขิองบรษิทัฯ 
(CSR in Process) ซึง่หมำยถงึ กจิกรรมควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัฯ เป็นสว่นหนึ่งของเน้ือ
งำนทีพ่นกังำนทุกคนตอ้งรบัผดิชอบ  เพื่อไม่ใหก้จิกรรมควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัฯ เป็น
ภำระเพิม่เตมิจำกหน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบประจ ำทีพ่นกังำนไดร้บัมอบหมำยจำกบรษิทัฯ  ซึง่จะท ำ
ให ้“ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม” ถูกปลกูฝงักลำยเป็นพืน้ฐำนควำมคดิของพนกังำนทุกคน 

3. บรษิทัฯ มุ่งเอำโจทยข์องประเทศดำ้นกำรศกึษำและกำรพฒันำศกัยภำพของคนไทย มำเป็นโจทยข์อง
บรษิทัฯ ทีต่อ้งพยำยำมหำทำงท ำใหส้ ำเรจ็ ประเดน็ทีมุ่่งเน้นแกไ้ขปญัหำใหก้บัประเทศ คอื กำรพฒันำ
ขดีควำมสำมำรถทำงภำษำองักฤษ คณิตศำสตร ์และวทิยำศำสตร ์เพื่อพฒันำเยำวชนไทยใหม้ี
คุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ีส่ ำคญัต่อกำรพฒันำประเทศ และกำรสรำ้งสงัคมทีม่คีวำมยัง่ยนื 

พฒันาการ สู่การก่อตัง้ “มูลนิธิคนไทยเก่งขึน้” 

จำกกำรด ำเนินกจิกรรมควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัฯ นบัจำกอดตี จนถงึปจัจุบนั  ท ำใหบ้รษิทัฯ 
เลง็เหน็โอกำสทีจ่ะใชอ้งคค์วำมรู ้ศกัยภำพ ทรพัยำกร และเครอืขำ่ยองคก์รต่ำงๆ ทีบ่รษิทัฯ มี เพื่อเป็นสว่นหนึ่งใน
กำรพฒันำประเทศชำต ิใหม้คีวำมยัง่ยนื สำมำรถแขง่ขนักบันำนำอำรยประเทศไดอ้ย่ำงสรำ้งสรรค์ 

แต่เพื่อใหก้ำรด ำเนินกจิกรรมควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัฯ มคีวำมคล่องตวัเพิม่ขึน้ สำมำรถ
แสวงหำควำมร่วมมอืกบัองคก์ร และบุคคลทัว่ไป ตลอดจนขยำยขอบเขตใหก้วำ้งขวำง และครอบคลุมในระดบัชำต ิ
บรษิทัฯ จงึตดัสนิใจก่อตัง้ “มลูนธิคินไทยเกง่ขึน้” ในปี พ.ศ. 2554  เพื่อให ้กำรขยำยบทบำทควำมรบัผดิชอบต่อ
สงัคมเหน็ผลกำรเปลีย่นแปลงอย่ำงเป็นรปูธรรมในวงกวำ้ง อนันบัเป็นภำรกจิส ำคญัทำงยทุธศำสตรท์ีบ่รษิทัฯ 
จะตอ้งทุ่มสรรพก ำลงัทัง้หมดเพือ่ใหป้ระสบควำมส ำเรจ็ใหจ้งได ้
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มูลนิธิคนไทยเก่งขึน้  จะเน้นกำรมบีทบำทสนบัสนุน และพฒันำขดีควำมสำมำรถของคนไทยในดำ้น
ภำษำองักฤษ คณิตศำสตร ์วทิยำศำสตร ์และบ่มเพำะคุณลกัษณะอนัพงึประสงคใ์นตวัเยำวชนไทย ผ่ำนโครงกำร
ย่อยต่ำงๆ ซึง่เป็นโครงกำรน ำรอ่ง หรอืโครงกำรทีช่ว่ยสรำ้งโอกำสใหก้บัเยำวชนไทยทีข่ำดแคลน หรอืโครงกำรที่
ด ำเนินไปไดด้ว้ยตนเองในระยะยำว โดยอำศยัเงนิสนบัสนุนหลกัจำก “โครงกำรเงนิทอนเพือ่น้อง”  ซึง่เป็นเงนิ
บรจิำคของลกูคำ้ของรำ้นหนงัสอืซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์และประชำชนคนไทยทุกคน ทีช่่วยกนับรจิำคเงนิตำมก ำลงัทีม่ ี
เพื่อระดมทุนมำใชใ้นโครงกำรพฒันำศกัยภำพ ควำมสำมำรถ และคุณค่ำของคนไทย 

ในปี พ.ศ. 2554 มลูนิธคินไทยเก่งขึน้ ไดเ้ริม่วำงแผนเพื่อผลกัดนัแนวคดิ “โครงกำรคนืคุณค่ำควำมเป็นคน”  
ซึง่เป็นอกีหนึ่งแนวคดิส ำคญัของมลูนิธคินไทยเก่งขึน้ ในกำรใหโ้อกำสกบัคนทีด่อ้ยโอกำสในสงัคมไทย คนยำกไร ้
และผูท้ีห่มดทำงออกในชวีติ โดยเปิดโอกำสใหเ้ขำไดใ้ชค้วำมรู ้ควำมสำมำรถในวชิำชพีเพื่อสรำ้งผลผลติ และ
รำยไดใ้นกำรเลีย้งตนเอง และครอบครวัโดยสจุรติ  ทัง้นี้ตอ้งเป็นโครงกำรทีส่ำมำรถยนือยู่ไดด้ว้ยตนเอง และขยำย
บทบำทไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง 

10.3 กิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม 

บริษทั ซีเอด็ยูเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดย บริษทั ซีเอด็ยูเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) : เป็นโครงกำรทีมุ่่งเน้นกำรท ำใหเ้ดก็ๆ 
และชุมชนในสงัคมไทยทีด่อ้ยโอกำสไดเ้ขำ้ถงึแหล่งควำมรูไ้ดง้่ำยมำกขึน้ ผ่ำนกจิกรรมกำรบรจิำคหนงัสอื และสือ่
กำรเรยีนรูใ้หก้บัหอ้งสมุดโรงเรยีนทีข่ำดแคลน เพื่อเพิม่โอกำสกำรอ่ำนใหก้บัเดก็นกัเรยีน  ปจัจบุนั “โครงกำร
หนงัสอืเพื่อน้อง” ด ำเนินกำรสง่มอบหนงัสอืและสือ่ควำมรูอ้ย่ำงต่อเนื่องตลอด 13 ปีทีผ่่ำนมำ จนถงึสิน้ปี 2561 
บรษิทัฯ ไดบ้รจิำคหนงัสอืใหแ้กห่อ้งสมุดโรงเรยีนต่ำงๆ ทัว่ทุกภมูภิำคของประเทศ ไดบ้รจิำคไปแลว้ 4,803 
โรงเรยีน เป็นหนงัสอืจ ำนวน 2.23 ลำ้นเล่ม คดิเป็นมลูค่ำรำคำปก 345 ลำ้นบำท  โดยในปี 2561 ไดบ้รจิำค
หนงัสอืใหแ้ก่สถำบนักำรศกึษำต่ำงๆ ทัว่ประเทศไปแลว้จ ำนวน 221 แห่ง เป็นหนงัสอืจ ำนวน 90,735 เล่ม คดิ
เป็นมลูค่ำรำคำปกรวมกว่ำ 14.45 ลำ้นบำท 
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 โครงการปรบัปรงุห้องสมุดให้กบัโรงเรียนท่ีขาดแคลน โดย บริษทั ซีเอด็ยูเคชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
เป็นโครงกำรทีบ่รษิทัฯ ไดร้่วมบรจิำคชัน้วำง พรอ้มอุปกรณ์กำรจดัวำง เพื่อกำรสรำ้งแหล่งเรยีนรูใ้น
โรงเรยีน โดยในปี 2561 บรษิทัฯ ไดด้ ำเนินกำรปรบัปรุงหอ้งสมดุใหก้บัโรงเรยีนต่ำงๆ ทัว่ประเทศ เป็น
จ ำนวน 49 แหง่ ไดแ้ก่ โรงเรยีนวงัไทรวทิยำคม จงัหวดัก ำแพงเพชร, โรงเรยีนบำ้นวงัโปง่พฒันำ จงัหวดั
ก ำแพงเพชร, โรงเรยีนบำ้นแม่จนั(เชยีงแสนประชำนุสำสน์) จงัหวดัเชยีงรำย, โรงเรยีนบำ้นขีเ้หลก็ดอย
ดนิแดง จงัหวดัเชยีงรำย, โรงเรยีนบำ้นปำ่แดง จงัหวดัเชยีงใหม,่ โรงเรยีนบำ้นนำออ้ม จงัหวดัพะเยำ, 
โรงเรยีนวดัธรรมนมิติต ์จงัหวดัชลบุร,ี โรงเรยีนบำ้นหว้ยน ้ำเคม็ จงัหวดันครรำชสมีำ, โรงเรยีนบำ้นวงั
สมบรูณ์  จงัหวดันครรำชสมีำ, โรงเรยีนบำ้นหนองกรำดน้อย จงัหวดันครรำชสมีำ, โรงเรยีนบำ้นหนอง
บวัหลวง จงัหวดันครรำชสมีำ, โรงเรยีนบำ้นโนนกุม่มติรภำพที ่210 จงัหวดันครรำชสมีำ, โรงเรยีนบำ้น
วงัยำยทอง จงัหวดันครรำชสมีำ, โรงเรยีนวดัพรหมรำช จงัหวดันครรำชสมีำ, โรงเรยีนบำ้นหว้ยสม้ปอ่ย 
จงัหวดัเชยีงใหม,่ โรงเรยีนบำ้นซบัครก จงัหวดัสระบุร,ี โรงเรยีนวดัตำลเสีย้น จงัหวดัสระบุร,ี โรงเรยีน
บำ้นแก่งน้อย จงัหวดัจนัทบุร,ี โรงเรยีนบำ้นวงัปลำ จงัหวดัจนัทบุร,ี โรงเรยีนบำ้นศรทัธำตะพง จงัหวดั
จนัทบุร,ี โรงเรยีนวดัเขำยำยชุม จงัหวดัระยอง, โรงเรยีนบำ้นโนนทอง จงัหวดันครรำชสมีำ, โรงเรยีน
เทพำรกัษ์รำชวทิยำคม จงัหวดันครรำชสมีำ, โรงเรยีนบำ้นโคกกระบอื จงัหวดันครรำชสมีำ, โรงเรยีนนำ
บ่อค ำวทิยำคม จงัหวดัก ำแพงเพชร, โรงเรยีนวดัเทีย่งพมิลมุข (เรอืงวฒันำคม) จงัหวดัฉะเชงิเทรำ, 
โรงเรยีนบำ้นหนองหนิ จงัหวดันครปฐม, โรงเรยีนวดัโพธิง์ำม จงัหวดันครปฐม, โรงเรยีนวดักะทงิ 
(ขนัธสโรอุปถมัภ)์ จงัหวดัจนัทบรุ,ี โรงเรยีนวดัพรหมสำคร จงัหวดัสงิหบ์ุร,ี โรงเรยีนตรปีระชำพฒัน
ศกึษำ จงัหวดัชยัภูม,ิ โรงเรยีนบำ้นโนนสมบรูณ์ จงัหวดับุรรีมัย,์ โรงเรยีนบำ้นศลิำร่วมสำมคัค ีจงัหวดั
นครรำชสมีำ, โรงเรยีนชมุชนหนองบวัโคก (ทองวทิยำนุกลู) จงัหวดัชยัภมู,ิ โรงเรยีนบำ้นรำงกระต่ำย 
"พริยิะประชำวทิยำคำร" จงัหวดักำญจนบุร,ี โรงเรยีนบำ้นหนองตำแพ่ง จงัหวดักำญจนบุร,ี โรงเรยีนบำ้น
วงัลำน จงัหวดักำญจนบุร,ี โรงเรยีนวดัเขำดนิ จงัหวดัฉะเชงิเทรำ, โรงเรยีนบำ้นสถำน จงัหวดัพะเยำ, 
โรงเรยีนบำ้นร่องหำ้ จงัหวดัพะเยำ, โรงเรยีนบำ้นวงัไมแ้ดง จงัหวดัจนัทบุร,ี โรงเรยีนวดัทองทัว่ จงัหวดั
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จนัทบุร,ี โรงเรยีนแสมขำววทิยำคำร จงัหวดัฉะเชงิเทรำ, โรงเรยีนบำ้นปลำยคลอง20 จงัหวดัฉะเชงิเทรำ, 
โรงเรยีนบำ้นวดัไผ่ด ำวทิยำคม จงัหวดัฉะเชงิเทรำ , โรงเรยีนวดัประชำบ ำรุงกจิ จงัหวดัฉะเชงิเทรำ, 
โรงเรยีนวดัโคกส ำโรงจงัหวดัสพุรรณบุร ี และโรงเรยีนบำ้นปำงไม ้จงัหวดันครรำชสมีำ 
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มลูนิธิคนไทยเก่งขึ้น 

 โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดยมูลนิธิคนไทยเก่งขึน้ : มลูนิธคินไทยเก่งขึน้รว่มสนบัสนุน สง่เสรมิ 
และพฒันำดำ้นกำรศกึษำตำมโครงกำรหนงัสอืเพื่อน้อง โดย บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ ำกดั(มหำชน) ทีไ่ด้
ด ำเนินกำรบรจิำคหนงัสอืใหก้บัหอ้งสมุดของโรงเรยีนทีข่ำดแคลนทัว่ประเทศอยำ่งต่อเนื่อง โดยมลูนิธิ
คนไทยเก่งขึน้ไดจ้ดัซือ้หนงัสอืและสือ่กำรศกึษำเพื่อร่วมบรจิำคสมทบใหก้บัโรงเรยีนและหอ้งสมุด
โรงเรยีนต่ำงๆ เพื่อเพิม่โอกำสกำรอ่ำนและกำรพฒันำดำ้นกำรศกึษำของนกัเรยีน ตัง้แต่ปี 2555 จนถงึ
ปี 2560 ไดบ้รจิำคไปแลว้ 3,225 โรงเรยีน เป็นหนงัสอืจ ำนวน 786,108 เล่ม คดิเป็นมลูค่ำรำคำปก 125 
ลำ้นบำท โดยส ำหรบัปี 2561 ไดบ้รจิำคหนงัสอืใหแ้ก่องคก์ร หน่วยงำน และโรงเรยีนต่ำงๆ ทัว่ประเทศ
จ ำนวน 144 แห่ง 71,434 เล่ม คดิเป็นมลูค่ำรำคำปกรวมกว่ำ 11.20 ลำ้นบำท 
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 โครงการยกระดบัผลสมัฤทธ์ิการศึกษาไทยให้ก้าวกระโดด โดยมูลนิธิคนไทยเก่งขึน้ 

โครงกำรยกระดบัผลสมัฤทธิก์ำรศกึษำไทยใหก้ำ้วกระโดด เป็นอกีหนึ่งโครงกำรส ำคญัทีท่ำงมลูนธิคิน
ไทยเก่งขึน้ไดเ้ริม่ด ำเนินงำนมำตัง้แต่ช่วงปลำยปี พ.ศ. 2557 และด ำเนินกำรเตม็รปูแบบตัง้แต่ปี
กำรศกึษำ 2558 เป็นตน้มำ  

โครงกำรน้ีเป็นโครงกำรควำมร่วมมอืระหว่ำงมลูนิธคินไทยเก่งขึน้ และกลุ่มโรงเรยีนทีม่คีวำมมุ่งมัน่ตัง้ใจ
ทีต่อ้งกำรจะเปลีย่นแปลงและพฒันำกำรเรยีนกำรสอนของโรงเรยีนตนเองใหก้ำ้วขำ้มขดีจ ำกดัดำ้น
ทรพัยำกร  หรอืกรอบกำรเรยีนกำรสอนแบบเดมิๆ ไปสูก่ำรปฏริปูกำรเรยีนกำรสอนแนวใหม่ ทีเ่น้นให้
เกดิผลสมัฤทธิส์งูขึน้อย่ำงเป็นรปูธรรมในตวัผูเ้รยีน โดยใชแ้นวคดิ Massively Scalable Process ที่
แสวงหำแนวทำงปฏบิตัทิีด่ ีมำพฒันำเป็นกระบวนกำรทีค่รสูว่นใหญ่ท ำตำมไดง้่ำย ไดผ้ลสงูเป็น
รปูธรรมภำยในเวลำสัน้ และใชท้รพัยำกรไม่มำกนกั  โดยมลูนิธจิะเป็นผูแ้สวงหำเทคนิคและวธิกีำร
เหล่ำน้ี แลว้น ำมำเผยแพรโ่ดยกำรจดัอบรมใหก้บัครผููส้อนและฝำ่ยวชิำกำร โดยมุ่งเน้นแกป้ญัหำ
ผลสมัฤทธิส์ ำคญัทีร่ะบบกำรศกึษำไทยยงัไม่สำมำรถหำทำงออกได ้เช่น กำรอ่ำนออกเขยีนคล่องอย่ำง
มทีศิทำง กำรคดิวเิครำะหอ์ย่ำงมวีจิำรณญำณ (Critical Thinking) กำรสือ่สำรภำษำองักฤษได ้กำรใหม้ี
สมรรถนะทำงคณิตศำสตรเ์พยีงพอในกำรด ำเนินชวีติในอนำคต ควำมสำมำรถในกำรแกป้ญัหำทีน่ ำไปสู่
นวตักรรม และกำรบ่มเพำะคุณลกัษณะและทศันคตอินัพงึประสงค ์ซึง่ลว้นเป็นทกัษะทีม่คีวำมส ำคญั
และจ ำเป็นอย่ำงยิง่ส ำหรบัศตวรรษที ่21 

 กำรด ำเนินโครงกำรในชว่งปี พ.ศ. 2561 ทำงมลูนิธยิงัคงมุ่งมัน่ด ำเนินโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง
และขยำยผลไปยงักลุม่โรงเรยีนต่ำงๆ ทัว่ประเทศ  ในวนัที ่4 สงิหำคม พ.ศ. 2561 ทำงมลูนธิคินไทย
เก่งขึน้ ร่วมกบัสมำคมนกัศกึษำสถำบนัวทิยำกำรตลำดทุน (สวตท.)  และมหำวทิยำลยัแม่ฟ้ำหลวง ได้
จดัพธิลีงนำมในบนัทกึขอ้ตกลง (MOU) เพื่อน ำร่องโครงกำรกำรยกระดบัผลสมัฤทธิก์ำรศกึษำใหก้ำ้ว
กระโดด ภำยใตท้รพัยำกรทีจ่ ำกดั ใหก้บัโรงเรยีนประถมศกึษำในจงัหวดัเชยีงรำย จ ำนวน 9 โรงเรยีน มี
จ ำนวนเดก็นกัเรยีนทีจ่ะไดร้บัประโยชน์จำกโครงกำรน้ีประมำณ 1,800 คน โดยมลูนิธริบัผดิชอบกำร
อบรมครแูละผูบ้รหิำร ตลอดจนกำรเยีย่มโรงเรยีนเพื่อตดิตำมผล และใหค้ ำแนะน ำอย่ำงต่อเนื่อง  
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10.4 การป้องกนัการมีส่วนเก่ียวข้องกบัการคอรร์ปัชัน่ 

บรษิทัฯ มคีวำมมุ่งมัน่ทีจ่ะด ำเนินธุรกจิทีม่คีวำมโปร่งใส ถูกตอ้งตำมกฎหมำย ต่อตำ้นและไม่สนบัสนุนกำร
คอรร์ปัชัน่ เพื่อใหก้ำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ เป็นไปตำมหลกับรรษทัภบิำลทีด่ ี นอกจำกน้ีบรษิทัฯ ยงัมนีโยบำย
สนบัสนุนใหพ้นกังำน ด ำรงตนอย่ำงถูกตอ้งตำมกฎหมำย เป็นพลเมอืงทีด่ขีองประเทศชำต ิตลอดจนสง่เสรมิใหคู้่
คำ้ของบรษิทัฯ ด ำเนินธุรกจิทีถ่กูตอ้งตำมกฎหมำยดว้ยควำมโปร่งใส โดยมเีป้ำหมำยในกำรสรำ้งควำมรว่มมอืใน
กำรจรรโลงสงัคมใหเ้จรญิรุดหน้ำอย่ำงยัง่ยนื คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดก้ ำหนดใหม้นีโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจรติ
และคอรร์ปัชัน่ ดงัทีไ่ดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้ย่อย 10.1 นโยบำยภำพรวม เรื่องกำรต่อตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชัน่ โดย
นโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทจุรติและคอรร์ปัชัน่น้ี เป็นสว่นหนึ่งของนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี(Corporate 
Governance Policy) ทีบ่รษิทัฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญั และก ำหนดใหม้กีำรทบทวนเป็นประจ ำทุกปี เพื่อใหม้คีวำม
เหมำะสมและสอดคลอ้งกบัหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ตีำมหลกัมำตรฐำนสำกล 

 การด าเนินการในการต่อต้านคอรร์ปัชัน่ : บรษิทัฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญักบักำรด ำเนินนโยบำยกำร
ต่อตำ้นคอรร์ปัชัน่ โดยในปี พ.ศ. 2554 บรษิทัฯ ไดล้งนำมเขำ้ร่วมเพื่อประกำศเจตนำรมณ์เป็นแนวร่วม
ปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นทุจรติ (Collective Action Coalition against Corruption : 
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CAC) รวมทัง้ไดส้ง่เจำ้หน้ำทีเ่ขำ้ร่วมอบรมเกีย่วกบักำรต่อตำ้นทจุรติ เพื่อพฒันำควำมรูอ้ย่ำงสม ่ำเสมอ 
และเมื่อวนัที ่18 สงิหำคม 2560 บรษิทัฯ ไดร้บักำรรบัรองเป็นสมำชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภำคเอกชน
ไทยในกำรต่อตำ้นกำรทจุรติ โดยสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (Thai Institute of 
Directors : IOD) 

 
รางวลัแห่งการเป็นบริษทัตวัอย่างท่ีดี 

บรษิทัฯ มคีวำมมุ่งมัน่ และมแีรงบนัดำลใจทีด่ใีนกำรด ำรงตนใหเ้ป็นองคก์รทีม่สีว่นรว่มในกำรพฒันำ
ทรพัยำกรมนุษยข์องประเทศชำตติลอดมำ นบัตัง้แต่วนัก่อตัง้ จนถงึปจัจุบนั เพื่อท ำให ้“คนไทยเก่งขึน้”  โดยทีผู่ม้ ี
สว่นไดเ้สยีทุกฝำ่ยมคีวำมพงึพอใจอย่ำงสมดุล รำงวลัทีบ่รษิทัฯ ไดร้บั สะทอ้นใหเ้หน็ว่ำซเีอด็ใหค้วำมส ำคญักบักำร
เป็น “บรษิทัตวัอย่ำงทีด่”ี มำโดยตลอด สง่ผลใหไ้ดร้บักำรยอมรบัจำกสำธำรณชน ดงันี้ 

o ไดร้บักำรประเมนิบรรษทัภบิำล ระดบั “ดเีลศิ” หรอื 5 ดำว ตดิต่อกนั 11 ปีซอ้น (2551 - 2561) โดย
สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (Thai Institute of Directors : IOD) 

o ไดร้บัรำงวลัดเีด่นดำ้นนกัลงทุนสมัพนัธ ์(Outstanding Investor Relations Award) จำกงำน SET 
Awards 2017 โดยตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

o ไดร้บัโล่เกยีรตคิุณในฐำนะทีเ่ป็นองคก์รเอกชนทีม่ผีลงำน CSR เป็นเลศิ โดยกระทรวงกำรพฒันำสงัคม
และควำมมัน่คงของมนุษย ์จำกงำนครบรอบ 15 ปี วนัคลำ้ยวนัสถำปนำกระทรวงกำรพฒันำสงัคมและ
ควำมมัน่คงของมนุษย ์(2560) 

o ไดร้บัรำงวลั ตำรำอวอรด์ ปีที ่6 (2560) รำงวลัทีม่อบใหก้บับุคคลหรอืองคก์รทีม่ ีหวัใจโพธสิตัว ์ซึง่ท ำ
ประโยชน์เพื่อสงัคมตัง้แต่ระดบัจุลภำพ ไดแ้กค่รอบครวั ชุมชน ทอ้งถิน่ จนถงึระดบัมหำภำพ คอื
สงัคมไทยและสงัคมโลก 

o ไดร้บัรำงวลักำรลงทุนในกจิกำรเพื่อสงัคม (SET Social Enterprise Investment Awards) ซึง่เป็น
รำงวลัทีม่อบใหแ้ก่บรษิทัจดทะเบยีนทีใ่หก้ำรสนบัสนุนกจิกำรเพือ่สงัคมอย่ำงโดดเด่น จำกงำน SET 
Sustainability Awards 2015 โดยตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

o ไดร้บัรำงวลัเกยีรตยิศแห่งควำมส ำเรจ็ (SET Award of Honor) ดำ้นกำรรำยงำนบรรษทัภบิำล ครัง้ที ่4 
จำกงำน SET Awards 2014 ซึง่เป็นรำงวลัทีย่กย่องเชดิชเูกยีรตคิุณจำกกำรไดร้บัรำงวลัดเียีย่มดำ้น
กำรรำยงำนบรรษทัภบิำล ตดิต่อกนัเป็นปีที ่6 

o ไดร้บักำรประเมนิผล กำรจดัประชุมใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี (AGM) อยู่ในระดบั “5 TIA” ตดิต่อกนั 
7 ปีซอ้น (2552 - 2558) โดยสมำคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย (Thai Investors Association) 

o ไดร้บัรำงวลั Investors' Choice Award จำกกำรไดร้บัคะแนนกำรประเมนิคุณภำพกำรจดัประชมุใหญ่
สำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี เตม็ 100% ต่อเนื่องกนั 6 ปีซอ้น ในชว่งปี 2552 - 2557 โดยสมำคมสง่เสรมิผู้
ลงทุนไทย (Thai Investors Association) 

o ไดร้บัประกำศเกยีรตคิุณ “คณะกรรมกำรแหง่ปี - ดเีด่น” (Board of the Year for Distinctive 
Practices) ประจ ำปี พ.ศ. 2553/54 โดยสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (Thai Institute of 
Directors : IOD) 
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o ไดร้บัรำงวลับรษิทัจดทะเบยีนดำ้นควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมดเีด่น (Outstanding Corporate Social 
Responsibility Awards) จำกงำน SET Awards 2011 

o ไดร้บัรำงวลัถว้ยพระรำชทำน จำกสมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกมุำร ีในฐำนะบรษิทั
ธุรกจิขนำดใหญ่ ทีน้่อมน ำเอำหลกัปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีงมำประยุกตใ์ชใ้นกำรบรหิำรธุรกจิ จำกกำร
ประกวดผลงำนตำมปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีง ครัง้ที ่2 พ.ศ. 2553 

o ไดร้ำงวลั CSR Awards (บรษิทัจดทะเบยีนดเีด่นดำ้นควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม) 
ตดิต่อกนั 2 ปีซอ้น (CSR Awards 2010 และ 2009) 

o ไดร้ำงวลั Top Corporate Governance Report Awards (บรรษทัภบิำลดเีด่น) ตดิต่อกนั 2 ปีซอ้น 
(Top Corporate Governance Report Awards 2010 และ 2009) 

o ไดร้ำงวลั Best Shareholder Treatment Awards 2008 

o ไดร้บัประกำศเกยีรตคิุณ “คณะกรรมกำรแหง่ปี – ดเีด่น” (Board of the Year for Distinctive 
Practices) ประจ ำปี พ.ศ. 2549/50 โดยสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (Thai Institute of 
Directors : IOD) 

o ไดร้บัรำงวลั “รำ้นหนงัสอืเครอืขำ่ย ยอดเยีย่ม ประจ ำปี พ.ศ. 2545 และ 2546” และ รำงวลั  
“รำ้นหนงัสอืยอดเยีย่มประจ ำทศวรรษ (ปี พ.ศ. 2547)” 
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11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

คณะกรรมกำร และผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อระบบกำรควบคมุภำยในอย่ำงต่อเนื่อง  
โดยมุง่เน้นใหบ้รษิทัฯ มรีะบบกำรควบคุมภำยในทีเ่พยีงพอและเหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ เพื่อ
ประสทิธภิำพสงูสดุในกำรบรหิำรงำน ตลอดจนกำรดแูลรกัษำทรพัยส์นิ กำรลดควำมผดิพลำดทีอ่ำจเกดิขึน้ กำร
ป้องกนัควำมเสยีหำยทีเ่กดิขึน้กบับรษิทัฯ กำรจดักำรดำ้นกำรเงนิ กำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง และกำรก ำกบักำร
ดแูลกำรปฏบิตังิำน เพื่อใหเ้กดิควำมมัน่ใจไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผลว่ำกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิัทฯ จะสำมำรถบรรลุ
วตัถุประสงค ์ สำมำรถสรำ้งมลูค่ำเพิม่สงูสดุไดใ้นระยะยำว นอกจำกนี้คณะกรรมกำรบรษิทัฯ และผูบ้รหิำรของ
บรษิทัฯ ไดพ้ยำยำมสง่เสรมิและผลกัดนัใหบ้รษิทัฯ มกีำรปฏบิตังิำนใหเ้ป็นไปตำมกฎ ระเบยีบ และขอ้บงัคบัต่ำงๆ 
ของกฎหมำย เพื่อป้องกนัไมใ่หเ้กดิผลเสยีหำยต่อบรษิทัฯ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ไดป้ฏบิตัหิน้ำทีต่ำมขอบเขต หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  โดยในรอบปีบญัช ี2561 
ไดจ้ดัใหม้กีำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวน 5 ครัง้ โดยเป็นกำรร่วมประชุมกบัผูบ้รหิำร ผูส้อบบญัช ี
แผนกบญัช ีและแผนกตรวจสอบภำยในฯ ซึง่สำมำรถสรุปควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเพยีงพอของระบบควบคมุ
ภำยใน ไดด้งันี้ 

ด้านท่ี 1  การควบคมุภายในองคก์ร (Control Environment)   เป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 
ก ำหนดขึน้มำอย่ำงรอบคอบ ชดัเจน และมคีวำมเป็นไปได ้ทัง้นี้บรษิทัฯ มกีำรจดัโครงสรำ้งองคก์ร ทีเ่อือ้อ ำนวยต่อ
กำรด ำเนินงำนใหบ้รรลุเป้ำหมำยทีต่ัง้ไว ้และมขีอ้ก ำหนดและบทลงโทษ หำ้มฝำ่ยบรหิำรและพนกังำน ปฏบิตัติน
ในลกัษณะทีอ่ำจก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบักจิกำร อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ มนีโยบำยและระเบยีบ
วธิปีฏบิตังิำนในธุรกรรมดำ้นกำรเงนิ กำรจดัซือ้และกำรบรหิำร ทัง้นี้ในกำรจดัท ำนโยบำยและแผนกำรปฏบิตังิำน
ดงักล่ำว จะค ำนึงถงึควำมเป็นธรรมต่อคู่คำ้ เพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ ในระยะยำว 

ด้านท่ี 2  การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)  กำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งของบรษิทัฯ 
กระท ำโดยกำรประเมนิควำมเสีย่งในกำรประกอบธุรกจิ ทัง้ทีเ่ป็นปจัจยัภำยในและปจัจยัภำยนอกอย่ำงสม ่ำเสมอ  
โดยคณะท ำงำนซึง่ประกอบดว้ย กรรมกำรผูจ้ดักำร รองกรรมกำรผูจ้ดักำร ผูช้ว่ยกรรมกำรผูจ้ดักำรในสำยงำนที่
เกีย่วขอ้งกบัแต่ละควำมเสีย่ง และผูบ้รหิำรในแต่ละหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง จะวเิครำะหถ์งึสำเหตุทีท่ ำใหเ้กดิปจัจยั
ควำมเสีย่งต่ำงๆ และก ำหนดมำตรกำรบรหิำรควำมเสีย่ง รวมถงึตดิตำมกำรปฏบิตัติำมแผนกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

ด้านท่ี 3  การควบคมุการปฏิบติังาน (Control Activities)  กำรปฏบิตังิำนของฝำ่ยบรหิำร มกีำร
แบ่งแยกหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบดำ้นกำรอนุมตั ิและมกีำรก ำหนดวงเงนิกำรอนุมตัทิีเ่หมำะสม ส ำหรบัผูบ้รหิำรใน
แต่ละระดบั กำรบนัทกึรำยกำรบญัชแีละขอ้มลูสำรสนเทศ และกำรดแูลจดัเกบ็ทรพัยส์นิ ออกจำกกนัโดยเดด็ขำด  
ทัง้นี้กำรอนุมตักิำรท ำธุรกรรมใดๆ จะอนุมตัโิดยกรรมกำรผูม้อี ำนำจ 2 ใน 3 ท่ำน 

กำรอนุมตักิำรท ำธุรกรรมของบรษิทัฯ กบัผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ กรรมกำร ผูบ้รหิำร หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคล
ดงักล่ำว จะค ำนึงถงึประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ และพจิำรณำเสมอืนเป็นรำยกำรทีก่ระท ำกบับคุคลภำยนอก 
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ด้านท่ี 4  ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล (Information & Communication)  บรษิทัฯ จดัใหม้ี
ขอ้มลูทีส่ ำคญัต่ำงๆ อย่ำงเพยีงพอ เพื่อประกอบกำรตดัสนิใจของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ อย่ำงไรกต็ำม ในกรณีทีม่ี
กำรปรบัเปลีย่นขอ้มลูล่ำสดุ อำจท ำใหใ้นบำงโอกำสไม่สำมำรถจดัสง่ขอ้มลูทำงกำรเงนิเพื่อประกอบกำรพจิำรณำใน
กำรประชุมใหแ้ก่กรรมกำรไดพ้รอ้มกบัหนงัสอืนดัประชุม ทีไ่ดจ้ดัสง่ใหก้รรมกำรล่วงหน้ำก่อนวนัประชุมโดยเฉลีย่  
7 วนั 

เอกสำรประกอบกำรบนัทกึบญัชแีละบญัชต่ีำงๆ จดัเกบ็ไวอ้ย่ำงเป็นหมวดหมู่ และจดัขึน้ตำมนโยบำยบญัชี
ตำมหลกักำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป และเหมำะสมกบัลกัษณะธุรกจิ 

ด้านท่ี 5  ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)  บรษิทัฯ จดัใหม้กีำรตดิตำมผลกำรด ำเนินงำน  
โดยเปรยีบเทยีบกบัเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกจิทีไ่ดต้ัง้ไวเ้ป็นรำยไตรมำส กำรตรวจสอบกำรปฏบิตังิำนตำมระบบ
กำรควบคุมภำยในมขีึน้อย่ำงสม ่ำเสมอ โดยผูต้รวจสอบภำยในตอ้งจดัท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบ เสนอโดยตรง
ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกมกีำรตรวจพบขอ้บกพร่องอนัเป็นสำระส ำคญั จะตอ้งรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบในระยะเวลำอนัควร  รวมถงึกำรรำยงำนควำมคบืหน้ำในกำรปรบัปรุงขอ้บกพร่องดงักล่ำว 

นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบ ไดใ้หค้วำมเหน็เกีย่วกบักำรประเมนิประสทิธภิำพกำรควบคุมภำยใน
ดำ้นบญัชขีองบรษิทัฯ ว่ำไมพ่บจุดอ่อนทีเ่ป็นสำระส ำคญัในระบบกำรควบคมุภำยในดำ้นบญัช ี
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12.  รายการระหว่างกนั 

รำยกำรระหว่ำงกนัของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย กบับุคคลทีม่คีวำมเกีย่วโยงกนัทีม่สีำระส ำคญั  มดีงันี้ 
  

     หน่วย : พนับาท 
บริษทั / บุคคลท่ี
เก่ียวข้องกนั 

ประเภทกิจการ ลกัษณะ
ความสมัพนัธ ์

รายการท่ีเก่ียวโยง นโยบายทางด้าน
ราคา 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2561 2560 2559 2561 2560 2559 

บรษิทั เพลนิพฒัน์ 
จ ำกดั 

สถำบนักำร 
ศกึษำเอกชน 

บรษิทัย่อย ซือ้สนิคำ้ ตำมสญัญำทีต่กลง
ร่วมกนั 

- - - 6 - 11 

ขำยสนิคำ้ รำคำตลำด - - - 609 608 653 

ลกูหนี้กำรคำ้ รำคำตลำด - - - 4 6 - 

บรษิทั เบสแลบ็ จ ำกดั บรษิทัทีป่รกึษำ
ดำ้นเทคโนโลย ี

บรษิทัย่อย ซือ้สนิคำ้ไม่มตีวัตน ตำมสญัญำทีต่กลง
ร่วมกนั 

- - - - - - 

ค่ำบรกิำรจ่ำย ตำมสญัญำทีต่กลง
ร่วมกนั 

- - - 417 2,133 3,531 

ค่ำบรกิำรรบั รำคำตลำด - - - 224 168 169 

มลูนิธคินไทยเก่งขึน้ มลูนิธ ิ กรรมกำรบรหิำร
ชุดเดยีวกนั 

ลกูหนี้กำรคำ้ รำคำตลำด - 8,396 13,440 3,353 8,396 13,440 

ซือ้สนิคำ้ รำคำตลำด - 6 - - 6 43 

เจำ้หนี้กำรคำ้ รำคำตลำด - - - - - 23 

ขำยสนิคำ้ รำคำตลำด - - - - - 28,394 
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     หน่วย : พนับาท 
บริษทั / บุคคลท่ี
เก่ียวข้องกนั 

ประเภทกิจการ ลกัษณะ
ความสมัพนัธ ์

รายการท่ีเก่ียวโยง นโยบายทางด้าน
ราคา 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2561 2560 2559 2561 2560 2559 

ผูถ้อืหุน้ / กรรมกำร
บรษิทัย่อย 

- บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง
กนั 

ทรพัยส์นิ – สทิธกิำรเช่ำคงเหลอื 
- ปี 2560 สทิธกิารเช่าทีด่นิม ี2 สญัญา 
  มลูค่า 10 ลา้นบาท ระยะเวลาเช่า 30 ปี 
  พื้นทีป่ระมาณ 14 ไร ่
- ปี 2559 – 2558  สทิธกิารเช่าทีด่นิ 
  ม ี2 สญัญา มลูค่า 10 ลา้นบาท  
  ระยะเวลาเช่า 30 ปี พื้นทีป่ระมาณ 20 ไร่ 

 5,810 6,095 5,696 - - - 

   ค่ำใชจ้่ำย – ค่ำเช่ำทีด่นิ 
- ปี 2560 การเช่าทีด่นิม ี2 สญัญา 
  มลูค่า 10 ลา้นบาท ระยะเวลาเช่า 30 ปี 
  พื้นทีป่ระมาณ 14 ไร ่
- ปี 2559 – 2558  การเช่าทีด่นิ 
  ม ี2 สญัญา มลูค่า 10 ลา้นบาท  
  ระยะเวลาเช่า 30 ปี พื้นทีป่ระมาณ 20 ไร่ 

 1,015 1,006 1,211 - - - 

ผูถ้อืหุน้ / กรรมกำร
บรษิทัย่อย 

- บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง
กนั 

ค่ำใชจ้่ำย - สทิธกิำรเช่ำตดัจ่ำย 
- ปี 2560 สทิธกิารเช่าทีด่นิม ี2 สญัญา 
  มลูค่า 10 ลา้นบาท ระยะเวลาเช่า 30 ปี 
  พื้นทีป่ระมาณ 14 ไร ่
- ปี 2559 – 2558  สทิธกิารเช่าทีด่นิ 
  ม ี2 สญัญา มลูค่า 10 ลา้นบาท  
  ระยะเวลาเช่า 30 ปี พื้นทีป่ระมาณ 20 ไร่ 

 285 282 336 - - - 

ดอกเบีย้จ่ำยเงนิกูย้มืระยะสัน้และ
ระยะยำว 

รอ้ยละ 5 - 6 ต่อปี 60 47 30 - - - 
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     หน่วย : พนับาท 
บริษทั / บุคคลท่ี
เก่ียวข้องกนั 

ประเภทกิจการ ลกัษณะ
ความสมัพนัธ ์

รายการท่ีเก่ียวโยง นโยบายทางด้าน
ราคา 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2561 2560 2559 2561 2560 2559 

บรษิทั เอม็ แอนดอ์ ี
จ ำกดั 

ส ำนกัพมิพผ์ูผ้ลติ
วำรสำรเทคนิคและ
คู่มอืวศิวกร 

บรษิทัร่วม เจำ้หนี้กำรคำ้ รำคำตลำด - - - - - - 

เงนิปนัผล ตำมมตทิีป่ระชมุ 
1/2561 

1,000 - - 1,000 1,000 1,500 

บรษิทั จเีอม็เอม็ 
แกรมมี ่จ ำกดั 
(มหำชน) และบรษิทัที่
เกีย่วขอ้งกนั 

สือ่และสิง่พมิพ ์ บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัผูถ้อืหุน้ 

เจำ้หนี้กำรคำ้ รำคำตลำด 1,508 1,141 2,210 1,508 1,141 2,210 

ซือ้สทุธ ิ รำคำตลำด 485 1,975 578 485 1,975 578 

บรษิทั ซเีนรโิอ จ ำกดั ผลติรำยกำร
โทรทศัน์ 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัผูถ้อืหุน้ 

เจำ้หนี้กำรคำ้  รำคำตลำด - - 10 - - 10 
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ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการระหว่างกนั  ทำงบรษิทัฯ ก ำหนดใหร้ำยกำร
ระหว่ำงกนัทีม่สีำระส ำคญัระหวำ่งบรษิทัฯ กบับรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั รวมถงึบุคคลที่
เกีย่วโยงกนั  ผ่ำนทีป่ระชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ พจิำรณำอนุมตั ิเพื่อดแูลใหร้ำยกำรระหว่ำงกนัเป็นไปอย่ำง
ยุตธิรรม มนีโยบำยกำรก ำหนดรำคำทีเ่หมำะสม ซึง่สำมำรถเปรยีบเทยีบไดก้บัรำยกำรทีเ่กดิขึน้กบับุคคลภำยนอก 
และไมม่กีำรถ่ำยเทผลประโยชน์ระหว่ำงบรษิทัฯ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  รวมถงึบุคคลที่
เกีย่วโยงกนั 

คณะกรรมกำรอนุมตัใินหลกักำร ตำมค ำแนะน ำของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ในกำรปฏบิตัติำมมำตรำ 89/12 (1) แห่งพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 ใหฝ้ำ่ยจดักำรสำมำรถอนุมตักิำรท ำธุรกรรม ระหว่ำงบรษิทัฯ บรษิทัย่อย กบักรรมกำร 
ผูบ้รหิำร หรอืบุคคลทีม่คีวำมเกีย่วขอ้งกบัธุรกรรมนัน้ หำกธุรกรรมเหล่ำนัน้มขีอ้ตกลงทำงกำรคำ้ในลกัษณะ
เดยีวกบัทีว่ญิญชูนจะพงึกระท ำกบัคู่สญัญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์เดยีวกนั ดว้ยอ ำนำจต่อรองทำงกำรคำ้ทีป่รำศจำก
อทิธพิลในกำรทีต่นมสีถำนะเป็นกรรมกำร ผูบ้รหิำร หรอืบุคคลทีม่คีวำมเกีย่วขอ้ง ทัง้นี้คณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
มอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ น ำเสนอรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์และรำยกำรทีเ่กีย่ว
โยงกนัในกำรท ำธุรกรรมทีม่ขีนำดเกนิกว่ำ 2 ลำ้นบำทต่อไตรมำส เพื่อรำยงำนต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ  
รบัทรำบอย่ำงสม ่ำเสมอทุกไตรมำส 

นโยบายและแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต บรษิทัฯ อำจมกีำรท ำรำยกำร
ระหว่ำงกนักบัผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ และกบัผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ ในอนำคต ซึง่รำยกำรทีเ่กดิขึน้จะเป็นในรปูของกำรท ำ
สญัญำเช่ำพืน้ที ่สญัญำบรกิำร และสญัญำลขิสทิธิ ์ซึง่เป็นไปเพือ่ประโยชน์ทำงกำรคำ้ของบรษิทัฯ เท่ำนัน้ โดย
บรษิทัฯ จะเปิดเผยชนิด และมลูค่ำของรำยกำรระหว่ำงกนัของบรษิทัฯ กบับุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ ภำยใต้
ประกำศและขอ้บงัคบัของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
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ส่วนท่ี 3 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13.  ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั 
13.1  สรปุรายงานการสอบบญัชี 

 การตรวจสอบงบการเงินส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561, พ.ศ. 2560  และ พ.ศ. 2559 
ผูส้อบบญัชไีดแ้สดงควำมเหน็แบบไมม่เีงื่อนไขต่องบกำรเงนิดงักล่ำว ทัง้นี้ผูส้อบบญัช ีคอื คุณพมิพใ์จ 
มำนิตขจรกจิ คุณรสพร เดชอำคม และคุณสมุนำ พนัธพ์งษ์สำนนท ์จำกบรษิทั ส ำนกังำน อวีำย จ ำกดั 
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13.2  ตารางสรปุงบการเงิน 

 
 

 
 
 
 

 
 

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560 2559 2561 2560 2559

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 139,466 145,865 159,057 85,531 94,320 92,917

เงินลงทนุชัว่คราว -                     18,883 97,806 -                     18,883 72,806

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 62,951 79,027 85,126 57,945 73,681 80,523

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัย่อย -                     -                     -                     1,800 1,800 3,000

สินคา้คงเหลือ 335,089 324,830 403,332 330,432 318,496 397,218

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 54,338 51,954 88,734 51,548 48,495 86,590

591,844 620,558 834,056 527,256 555,675 733,054

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภทเป็น

   สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย -                     50,432 -                     -                     50,432 -                     

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 591,844 670,990 834,056 527,256 606,107 733,054

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารและเงินลงทนุอ่ืนท่ีมีภาระค ้าประกนั 13,413 13,394 13,374 13,413 13,394 13,374

เงินลงทนุในบริษทัย่อย -                     -                     -                     70,295 70,295 70,295

เงินลงทนุในบริษทัร่วม 25,339 25,912 25,950 100 100 100

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,776,902 1,844,562 1,491,005 1,510,772 1,570,739 1,295,530

สิทธิการเช่าท่ีดิน 5,810 6,095 5,696 -                     -                     -                     

สิทธิการเช่าอาคาร 40,042 50,789 62,084 40,042 50,789 62,084

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,617 3,910 5,516 3,495 4,232 5,869

คา่ลิขสิทธ์ิและคา่แปลหนงัสือจ่ายล่วงหน้า 17,599 15,691 17,179 17,599 15,691 17,179

เงินค ้าประกนัการเช่าและเงินมดัจ า 89,951 98,608 100,755 89,951 98,608 100,755

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 131 15 22,754 -                     -                     23,830

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 9,502 9,666 10,506 9,102 9,444 10,402

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,982,306 2,068,642 1,754,820 1,754,769 1,833,292 1,599,419

รวมสินทรัพย์ 2,574,150 2,739,631 2,588,876 2,282,026 2,439,398 2,332,473

บริษทั ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 2560 และ 2559

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
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(หน่วย: พนับาท)

2561 2560 2559 2561 2560 2559
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 826,276 914,575 1,023,590 810,980 904,655 1,014,577
รายไดรั้บล่วงหน้าท่ีถึงก าหนดรับรู้เป็นรายไดภ้ายในหน่ึงปี 57,248 53,644 46,367 -                     -                     -                     
เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 60,408 279,008 93,090 60,408 269,008 71,520
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 391 327 318 -                     -                     -                     
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 5,793 8,598 8,832 5,793 8,598 8,443
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 29,243 44,121 71,868 24,095 35,211 69,826
รวมหนี้สินหมุนเวียน 979,359 1,300,273 1,244,064 901,277 1,217,472 1,164,366

หนี้สินไม่หมุนเวียน

รายไดรั้บล่วงหน้ารอตดับญัชี - สุทธิจากส่วนท่ีรอรับรู้
   เป็นรายไดภ้ายในหน่ึงปี 9,298 15,857 772 -                     -                     -                     
เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 204,842 56,750 318,250 148,192 -                     261,600
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน - สุทธิจากส่วน
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 55,326 63,796 57,391 48,486 57,970 51,399
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 50,623 50,818 -                     46,152 46,062 -                     
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 9,057 8,346 7,438 8,001 8,346 7,438
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 329,146 195,567 383,851 250,832 112,378 320,437

รวมหนี้สิน 1,308,505 1,495,840 1,627,914 1,152,109 1,329,851 1,484,803

บริษทั ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 2560 และ 2559

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
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(หน่วย: พนับาท)

2561 2560 2559 2561 2560 2559
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น
   ทนุจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 391,944,529 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 1 บาท 391,945 391,945 391,945 391,945 391,945 391,945
   ทนุท่ีออกและช าระแลว้
      หุ้นสามญั 391,944,418 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 1 บาท 391,944 391,944 391,944 391,944 391,944 391,944
ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั 149,421 149,421 149,421 149,421 149,421 149,421
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย
       - บริษทัฯ 39,194 39,194 39,194 39,194 39,194 39,194
       - บริษทัย่อย 632 632 -                     -                     -                     -                     
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 213,053 145,234 175,114 178,188 111,524 143,938
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 382,026 428,873 127,532 371,169 417,464 123,172
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,176,270 1,155,299 883,206 1,129,917 1,109,548 847,670
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัย่อย 89,374 88,493 77,756 -                     -                     -                     
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,265,644 1,243,792 960,962 1,129,917 1,109,548 847,670

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,574,150 2,739,631 2,588,876 2,282,026 2,439,398 2,332,473

บริษทั ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 2560 และ 2559

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
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2561 2560 2559 2561 2560 2559
รำยได้
รายไดจ้ากการขาย 3,117,513 3,524,028 4,078,112 3,104,385 3,518,350 4,075,360
รายไดค้า่ธรรมเนียมการศึกษา 187,166 173,137 164,584 -                     -                     -                     
รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผล 1,241 1,281 1,250 9,420 5,552 2,425
รายไดอ่ื้น 76,128 70,310 43,603 67,530 61,975 36,385
รวมรำยได้ 3,382,049 3,768,757 4,287,549 3,181,335 3,585,877 4,114,171
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทนุขาย 2,032,012 2,298,548 2,702,466 2,021,493 2,292,737 2,699,731
ตน้ทนุคา่ธรรมเนียมการศึกษา 140,496 131,689 124,619 -                     -                     -                     
คา่ใชจ่้ายในการขาย และจ าหน่าย 759,806 842,135 939,202 759,675 842,003 939,142
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 414,332 500,380 477,829 375,947 468,522 449,833
รวมค่ำใช้จ่ำย 3,346,646 3,772,752 4,244,116 3,157,114 3,603,262 4,088,707
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบริษทัร่วม
   ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 35,402 (3,995) 43,433 24,221 (17,385) 25,464
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 1,007 962 1,799 -                     -                     -                     
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 36,409 (3,033) 45,231 24,221 (17,385) 25,464
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (14,866) (19,457) (23,773) (11,869) (14,908) (18,339)
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 21,543 (22,489) 21,458 12,351 (32,293) 7,126
รายไดภ้าษีเงินได้ 1,868 3,702 (2,110) 1,535 3,611 (2,088)
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี 23,411 (18,787) 19,348 13,886 (28,682) 5,038

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุน
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 14,615 (25,702) 12,365 13,886 (28,682) 5,038
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัย่อย 8,797 6,915 6,983

23,411 (18,787) 19,348

ก ำไรต่อหุ้น
ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไร (ขาดทนุ) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.04                    (0.07)                  0.03                    0.04                    (0.07)                  0.01                    

บริษทั ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุน

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 2560 และ 2559

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรงบกำรเงนิรวม
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2561 2560 2559 2561 2560 2559

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี 23,411 (18,787) 19,348 13,886 (28,682) 5,038

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทนุจากการวดัมูลคา่เงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย (7) (61) (3,075) (7) (61) (2,620)

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 1 12 615 1 12 524

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (5) (49) (2,460) (5) (49) (2,096)

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

   ประกนัภยั 7,852 (144) (2,862) 8,110 -                     (2,432)

การเปล่ียนแปลงในส่วนเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพย์ -                     386,810 -                     -                     368,161 -                     

หกั: ผลกระทบภาษีเงินได้ (1,622) (77,362) 332 (1,622) (73,632) 332

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 6,230 309,304 (2,529) 6,488 294,529 (2,100)

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี 6,225 309,255 (4,989) 6,483 294,479 (4,196)

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 29,636 290,468 14,359 20,369 265,798 842

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 20,971 276,013 7,781 20,369 265,798 842

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจ

   ควบคุมของบริษทัย่อย 8,665 14,455 6,578

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 29,636 290,468 14,359

บริษทั ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 2560 และ 2559

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
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ส่วนของผูมี้
ส่วนเกินทนุ ส่วนไดเ้สียท่ี
จากการวดั ส่วนเกินทนุ รวม รวม ไมมี่อ านาจ รวม

ทนุเรือนหุ้น ส่วนเกินมลูคา่ มลูคา่เงินลงทนุใน จากการตีราคา องคป์ระกอบอ่ืน ส่วนของผูถื้อหุ้น ควบคุม ส่วนของ
ท่ีออกและช าระแลว้ หุ้นสามญั บริษทัฯ บริษทัยอ่ย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร หลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย สินทรัพย์ ของส่วนของผูถื้อหุ้น ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม 2559 391,944 149,421 39,194 -                        211,567 2,329 128,002 130,330 922,457 71,178 993,636

ก าไรส าหรับปี -                              -                        -                        -                        12,365 -                             -                        -                                  12,365 6,983 19,348

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                              -                        -                        -                        (2,310) (2,274) -                        (2,274) (4,585) (405) (4,989)

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                              -                        -                        -                        10,055 (2,274) -                        (2,274) 7,781 6,578 14,359

เงินปันผลจ่าย -                              -                        -                        -                        (47,033) -                              -                        -                                   (47,033) -                         (47,033)

โอนส่วนเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพยไ์ปก าไรสะสม -                              -                        -                        -                        524 -                              (524) (524) -                         -                         -                         

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2559 391,944 149,421 39,194 -                         175,114 55 127,477 127,532 883,206 77,756 960,962

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม 2560 391,944 149,421 39,194 -                         175,114 55 127,477 127,532 883,206 77,756 960,962

ขาดทนุส าหรับปี -                               -                         -                         -                         (25,702) -                              -                         -                                   (25,702) 6,915 (18,787)

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                               -                         -                         -                         (71) (49) 301,835 301,785 301,715 7,540 309,255

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                               -                         -                         -                         (25,773) (49) 301,835 301,785 276,013 14,455 290,468

เงินปันผลจ่าย -                               -                         -                         -                         (3,919) -                              -                         -                                   (3,919) -                         (3,919)

บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผลให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจ

   ควบคุมของบริษทัยอ่ย -                               -                         -                         -                         -                         -                              -                         -                                   -                         (3,718) (3,718)

โอนก าไรสะสมท่ียงัไมไ่ดจ้ดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย -                               -                         -                         632 (632) -                              -                         -                                   -                         -                         -                         

โอนส่วนเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพยไ์ปก าไรสะสม -                               -                         -                         -                         444 -                              (444) (444) -                         -                         -                         

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2560 391,944 149,421 39,194 632 145,234 5 428,868 428,873 1,155,299 88,493 1,243,792

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม 2561 391,944 149,421 39,194 632 145,234 5 428,868 428,873 1,155,299 88,493 1,243,792
ก าไรส าหรับปี -                               -                         -                         -                         14,615 -                              -                         -                                   14,615 8,797 23,411

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                               -                         -                         -                         6,362 (5) (5) 6,357 (132) 6,225

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                               -                         -                         -                         20,977 (5) -                         (5) 20,971 8,665 29,636

เงินปันผลจ่าย -                               -                         -                         -                         -                         -                              -                         -                                   -                         -                         -                         

บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผลให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจ

   ควบคุมของบริษทัยอ่ย -                               -                         -                         -                         -                         -                              -                         -                                   -                         (7,784) (7,784)

โอนส่วนเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพยไ์ปก าไรสะสม -                               -                         -                         -                         46,842 -                              (46,842) (46,842) -                         -                         -                         

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2561 391,944 149,421 39,194 632 213,053 -                              382,026 382,026 1,176,270 89,374 1,265,644

บริษทั ซีเอด็ยูเคช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 2560 และ 2559

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย

งบกำรเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน

ก าไรสะสม
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ส่วนเกินทนุ
จากการวดั ส่วนเกินทนุ รวม รวม

ทนุเรือนหุ้น ส่วนเกินมลูคา่ จดัสรรแลว้ - มลูคา่เงินลงทนุใน จากการตีราคา องคป์ระกอบอ่ืน ส่วนของ
ท่ีออกและช าระแลว้ หุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร หลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย สินทรัพย์ ของส่วนของผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม 2559 391,944 149,421 39,194 187,766 2,150 123,385 125,535 893,860

ก าไรส าหรับปี -                             -                             -                             5,038 -                             -                             -                             5,038

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                             -                             -                             (2,100) (2,096) -                             (2,096) (4,196)

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                             -                             -                             2,938 (2,096) -                             (2,096) 842

เงินปันผลจ่าย -                             -                             -                             (47,033) -                             -                             -                             (47,033)

โอนส่วนเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพยไ์ปก าไรสะสม -                             -                             -                             267 -                             (267) (267) -                             

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2559 391,944 149,421 39,194 143,938 55 123,118 123,172 847,670

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม 2560 391,944 149,421 39,194 143,938 55 123,118 123,172 847,670

ขาดทนุส าหรับปี -                             -                             -                             (28,682) -                             -                             -                             (28,682)

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                             -                             -                             -                             (49) 294,529 294,479 294,479

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                             -                             -                             (28,682) (49) 294,529 294,479 265,798

เงินปันผลจ่าย -                             -                             -                             (3,919) -                             -                             -                             (3,919)

โอนส่วนเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพยไ์ปก าไรสะสม -                             -                             -                             188 -                             (188) (188) -                             

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2560 391,944 149,421 39,194 111,524 5 417,459 417,464 1,109,548

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม 2561 391,944 149,421 39,194 111,524 5 417,459 417,464 1,109,548
ก าไรส าหรับปี -                             -                             -                             13,886 -                             -                             -                             13,886

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                             -                             -                             6,488 (5) (5) 6,483

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                             -                             -                             20,374 (5) -                             (5) 20,369

โอนส่วนเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพยไ์ปก าไรสะสม -                             -                             -                             46,289 -                             (46,289) (46,289) -                             

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2561 391,944 149,421 39,194 178,188 -                             371,169 371,169 1,129,917

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน

ก าไรสะสม

บริษทั ซีเอด็ยูเคช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 2560 และ 2559
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(หน่วย: พนับาท)

2561 2560 2559 2561 2560 2559

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษี 21,543 (22,489) 21,458 12,351 (32,293) 7,126

รายการปรับกระทบยอดก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษี

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน

   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 100,265 111,639 120,694 84,040 95,103 102,975

   โอนกลบัคา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญและประมาณการรับคืนสินคา้ (120) (309) (4,230) (563) (504) (4,309)

   รายการปรับปรุงจากการกระทบยอดบญัชีลูกหน้ี (626) (165) (105) (626) (165) (105)

   คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรัพย ์(โอนกลบับญัชี) (323) 2,016 (1,235) (323) 2,016 (1,235)

   คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุ 580 -                       -                    -                    -                       11

   คา่ใชจ่้ายจากสินคา้สูญหาย 7,949 6,345 11,088 7,949 6,345 11,088

   คา่ใชจ่้ายจากส ารองสินคา้สูญหาย เส่ือมสภาพและ

      เคล่ือนไหวชา้ (โอนกลบับญัชี) (25,327) 7,976 2,343 (25,327) 7,970 2,343

   คา่ใชจ่้ายจากการบริจาคสินคา้และอุปกรณ์ 6,568 11,115 8,805 6,568 11,115 8,805

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,417 16,069 19,707 2,661 16,045 18,173

   ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม (1,007) (962) (1,799) -                    -                       -                        

   ก  าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุชัว่คราว (845) (1,345) (4,640) (845) (1,345) (4,230)

   ขาดทนุจากการท าลายสินคา้ 7,699 23,212 10,024 7,699 23,212 10,024

   ขาดทนุจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ 5,181 3,038 4,273 4,512 2,596 4,052

   ก  าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน (9,568) -                       -                    (9,568) -                       11,227

   สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารตดัจ่าย 11,032 11,578 11,563 10,746 11,296 -                        

   ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายสิทธิการเช่าท่ีดิน -                       2,818 -                    -                    -                       -                        

   รายการปรับปรุงบญัชีเจา้หน้ีคูปองท่ีไม่ใชสิ้ทธ์ิ -                       (6,394) -                    -                    (6,394) -                        

   รายการปรับปรุงบญัชีเจา้หน้ีคา้งนาน (2,750) (1,192) (3,573) (2,750) (1,192) (3,573)

   ดอกเบ้ียจ่าย 14,866 19,457 23,773 11,869 14,908 18,339

   รายไดด้อกเบ้ีย (1,241) (1,281) (1,250) (950) (983) (925)

   รายไดเ้งินปันผล -                       -                       -                    (8,470) (4,569) (1,500)

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

   และหน้ีสินด าเนินงาน 137,293 181,124 216,896 98,975 143,159 178,284

บริษทั ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 2560 และ 2559

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
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(หน่วย: พนับาท)

2561 2560 2559 2561 2560 2559

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 16,822 13,468 (10,372) 16,925 14,405 (9,748)

   สินคา้คงเหลือ (7,577) 29,855 (67,079) (8,826) 30,081 (63,610)

   คา่ใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 1,044 1,196 (1,268) 516 2,326 (1,106)

   เงินจ่ายล่วงหน้าคา่หนงัสือ -                       37,400 (37,400) -                    37,400 (37,400)

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (3,524) (5,899) (8,996) (3,718) (5,837) (8,920)

   คา่ลิขสิทธ์ิและคา่แปลจ่ายล่วงหน้า (1,908) 1,488 (913) (1,908) 1,488 (913)

   เงินค ้าประกนัการเช่าและเงินมดัจ า 8,657 2,148 (397) 8,657 2,148 (397)

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 164 839 (3,624) 342 957 (3,597)

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (85,879) (109,279) 50,599 (91,451) (110,023) 48,807

   รายไดรั้บล่วงหน้ารอตดับญัชี (2,954) 22,362 1,646 -                    -                       -                        

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวให้พนกังาน (6,838) (10,042) (3,472) (6,838) (9,319) (3,472)

   เงินรับล่วงหน้าคา่หนงัสือ 1,788 (43,295) 44,226 1,788 (43,295) 44,226

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,083 7,135 5,668 5,846 267 5,373

   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 711 908 (691) (345) 908 (691)

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 59,882 129,409 184,821 19,963 64,664 146,836

   รับคืนเงินภาษี 6,983 5,992 -                   6,859 5,992 -                        

   จ่ายดอกเบ้ีย (14,909) (19,438) (23,795) (11,913) (14,890) (18,360)

   จ่ายภาษีเงินได้ (6,888) (9,013) (4,150) (6,706) (8,809) (4,150)

เงนิสดสุทธิจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 45,068 106,950 156,877 8,204 46,957 124,326

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารและเงินลงทนุอ่ืนท่ีมีภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (19) (19) (20) (19) (19) (20)

เงินลงทนุชัว่คราวลดลง 19,722 80,206 93,061 19,722 55,206 85,993

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัย่อยลดลง -                       -                       -                    -                    1,200 (3,000)

เงินปันผลรับ 1,000 1,000 1,500 8,470 4,569 1,500

ดอกเบ้ียรับ 1,241 1,410 1,208 950 997 879

เงินสดรับจากเงินมดัจ ารับล่วงหน้า -                       16,000 -                    -                    16,000 -                        

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 1,922 375 1,723 1,892 363 1,710

เงินสดรับจากการขายท่ีดิน 44,000 -                       -                    44,000 -                       -                        

เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดินและอุปกรณ์ (41,040) (132,390) (81,275) (31,598) (55,834) (76,175)

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                       (5) (166) -                    (5) (166)

เงินสดจ่ายคา่สิทธิการเช่า -                       (3,499) (10,020) -                    -                       (10,020)

เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 26,825 (36,922) 6,011 43,416 22,477 700

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 2560 และ 2559

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

บริษทั ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
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(หน่วย: พนับาท)

2561 2560 2559 2561 2560 2559

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ

เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (30,000) (100,000) (100,000) (30,000) (100,000) (100,000)

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 30,000 100,000 100,000 30,000 100,000 100,000

เงินสดรับจากงินกูย้ืมระยะสั้น 300 -                       -                    -                    -                       -                        

เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้น (300) -                       -                    -                    -                       -                        

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว -                       10,550 -                    -                    -                       -                        

เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (70,508) (86,132) (88,470) (60,408) (64,112) (71,520)

จ่ายเงินปันผล (7,783) (7,638) (47,033) -                    (3,919) (47,033)

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหำเงนิ (78,291) (83,220) (135,503) (60,408) (68,031) (118,553)

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (6,398) (13,192) 27,386 (8,789) 1,402 6,474

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดต้นปี 145,865 159,057 131,671 94,320 92,917 86,444

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดปลำยปี (หมำยเหตุ 7) 139,466 145,865 159,057 85,531 94,320 92,917

-                       -                       -                    -                    -                       -                        

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการท่ีมิใช่เงินสด

   รับรู้รายการก าไร (ขาดทนุ) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลคา่

      เงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขายในส่วนของผูถื้อหุ้น 7 (61) (3,075) 7 (61) (2,620)

   เจา้หน้ีซ้ือสินทรัพยถ์าวรเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (2,376) 246 4,151 (2,181) 82 4,263

   ส่วนเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพย์ -                       386,810 -                    -                    368,161 -                        

   ก  าไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกั

      คณิตศาสตร์ประกนัภยั 7,852 (144) (2,862) 8,110 -                       (2,432)

   เงินมดัจ ารับจากการขายท่ีดินลดลง (16,000) -                       -                    (16,000) -                       -                        

   โอนท่ีดินและอาคารเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย -                       50,432 -                    -                    50,432 -                        

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

บริษทั ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 2560 และ 2559



บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2561  (แบบ 56-1)                                                                 ส่วนที ่3  หน้ำ 144 
 

 
13.3  อตัราส่วนทางการเงิน 

 
ROE เท่ากบั 1.25%
เพิม่ขึ้น 3.77% และ 
ROA เท่ากบั 1.37% 
เพิม่ขึ้น 1.48% 
 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วน
ของผูถื้อหุ้น เท่ากบั 1.03 
เท่าลดลง 0.26  เท่า 
 

อตัราส่วนความสามารถ
ช าระดอกเบ้ีย เท่ากบั 
10.67  เท่า ลดลง               
0.11 เท่า 

 
อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE)  เท่ำกบั 1.25% เพิม่ขึน้ 3.77% และอตัรำผลตอบแทนจำก
สนิทรพัย ์(ROA) เท่ำกบั 1.37% เพิม่ขึน้ 1.48% ตำมผลกำรด ำเนินงำนทีด่ขี ึน้ 
 
 
 
อตัรำสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ทีล่ดลง 0.17 เท่ำ จำกกำรช ำระเงนิกูย้มืระยะยำวตำมงวด
ทีถ่งึก ำหนดช ำระ 
 
 
อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ลดลง  0.11 เท่ำ จำกก ำไรจำกกำรด ำเนินทีเ่ป็นเงนิสด
ลดลงและดอกเบีย้จ่ำยทีล่ดลงตำมภำระเงนิตน้ 

 

ตาราง 4 : อตัราส่วนทางการเงินส าหรบัปี 2561, 2560 และ 2559 

 

             งบการเงินรวม 

อตัราส่วนทางการเงิน   2561 2560 2559 

อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ ROE % 1.25  (2.52)  1.37 

อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย ์ROA % 1.37 (0.11)  1.68 

อตัรำสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่ำ 1.03         1.20  1.69 

อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ เท่ำ 10.67 (10.78) 10.29 
 

 
หมำยเหตุ :     
   -   ROE (Return on Equity) = ก ำไรสทุธ ิ(เฉพำะสว่นของบรษิทัใหญ่) หำร สว่นของผูถ้อืหุน้ (เฉลีย่) เฉพำะสว่นของ

บรษิทัใหญ่ 
   -   ROA (Return on Assets) = ก ำไรก่อนค่ำใชจ้ำ่ยทำงกำรเงนิและค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้หำร สนิทรพัยร์วม (เฉลีย่) 
   -   อตัรำสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ = หนี้สนิรวม หำร สว่นของผูถ้อืหุน้ (รวมสว่นของผูถ้อืหุน้สว่นน้อย) 
   -   อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ Debt service Coverage Ration = ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำร

เปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิด ำเนินงำน+ดอกเบีย้จ่ำย+ค่ำใชจ้่ำย ภำษเีงนิได ้หำรดอกเบีย้จ่ำยจำกกำร
ด ำเนินงำนและลงทุน 
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14.  การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

ภาพรวมธรุกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

ซีเอด็ ก าไร 
ส าหรบั ปี 2561 เท่ากบั 
14.61  ล้านบาท 
 
 
 

 

 

ใน ปี 2561 บรษิทัฯ สำมำรถปรบัตวัไดด้ยีิง่ขึน้ในทุกๆ ดำ้น อำท ิ 

o กำรบรหิำรจดักำรสนิคำ้ใหม้อีตัรำกำรหมุนเวยีนทีม่ปีระสทิธภิำพมำกขึน้ สง่ผลให้
ค่ำใชจ้่ำยจำกส ำรองสนิคำ้เคลื่อนไหวชำ้ลดลง 

o กำรปรบัสว่นผสมสนิคำ้ภำยในรำ้นใหเ้หมำะสมสอดคลอ้งกบักลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยของ
แต่ละสำขำไดด้ยีิง่ขึน้ ซึง่ท ำใหป้ระสทิธภิำพกำรท ำก ำไรของสำขำดขีึน้ 

o กำรจดักำรทำงกำรตลำดเพื่อสง่เสรมิกำรขำยแบบสรำ้งสรรคท์ีส่อดคลอ้งกบันโยบำย 

ชอ้ปชว่ยชำตขิองรฐับำล กเ็ป็นอกีหนึ่งมำตรกำรทีช่่วยใหผ้ลประกอบกำรของบรษิทัฯ 
ดขีึน้ 

o กำรควบคุมค่ำใชจ้่ำยอย่ำงต่อเนื่องของบรษิทัฯ ในทุกมติริวมถงึกำรปิดสำขำทีไ่ม่
สำมำรถท ำก ำไรไดจ้ ำนวน 37 สำขำ สำมำรถท ำใหบ้รษิทัฯ ควบคุมค่ำใชจ้่ำยไดด้ขีึน้
กว่ำปี 2560 โดยบรษิทัฯ มสีำขำทีย่งัเปิดด ำเนินกำรอยู่ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 
ทัง้สิน้ 355 สำขำ 

o กำรบุกกำรขำยในตลำดใหม่ๆ อำท ิตลำดสถำบนัไดร้บักำรตอบรบัทีด่ขี ึน้อย่ำงเหน็ได้
ชดักว่ำปี 2560 รวมถงึกำรเน้นกำรสง่เสรมิกำรขำยผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบักำร
ยกระดบัควำมสำมำรถของนกัเรยีนนกัศกึษำท ำใหบ้รษิทัฯ สำมำรถตอบสนองควำม
ตอ้งกำรของสถำบนักำรศกึษำไดต้รงจุดมำกยิง่ขึน้ อำท ิแบบเรยีนภำษำองักฤษจำก
ส ำนกัพมิพอ์๊อกซฟ์อรด์ หลกัสตูรในกำรพฒันำครภูำษำองักฤษและเครื่องมอืในกำร
วดัประเมนิควำมสำมำรถทำงภำษำองักฤษ 4 ทกัษะ ตำมกรอบ CEFR (Cambridge 
Assessment) รวมถงึสือ่ดจิทิลั เพื่อกำรเรยีนรู ้และพฒันำภำษำองักฤษดว้ยตวัเอง
สำมำรถเรยีนไดทุ้กที ่ทุกเวลำ 

โดยสรุปสำระส ำคญัของผลกำรด ำเนินงำน ดงันี้ 

o รายได้รวม ตำมงบกำรเงนิรวม ลดลง 10.26% โดยเป็นรำยไดต้ำมงบกำรเงนิเฉพำะ
กจิกำร ลดลง 11.28% กำรลดลงสว่นใหญ่เกดิจำกยอดขำยของธุรกจิคำ้ปลกีของรำ้น 

ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอรท์ีล่ดลง เนื่องจำกไดร้บัผลกระทบจำกจ ำนวนคนเดนิในศนูยก์ำรคำ้
น้อยลงและพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีใ่ชเ้วลำกบักำรรบัรูข้ำ่วสำรผ่ำน ระบบ Online มำกขึน้
ท ำใหเ้กดิผลกระทบเชงิลบต่อธุรกจิคำ้ปลกีในภำพรวม รวมถงึยอดขำยทีล่ดลงจำกกำร
ปิดสำขำทีไ่มท่ ำก ำไร  

o ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ลดลง 12.54% โดยเกดิจำกกำรปรบัปรุง
ประสทิธภิำพกำรท ำงำน กำรบรหิำรจดักำรสนิคำ้ไดด้ขีึน้และควบคุมค่ำใชจ้่ำยในสว่น
ต่ำงๆ ดขีึน้ 

o ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ลดลง 4.59 ลำ้นบำท ตำมเงนิกูย้มืระยะยำวทีล่ดลงจำกกำร
จ่ำยคนืตำมงวดทีถ่งึก ำหนดช ำระ 
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อตัราก าไรขัน้ต้นลดลง 
0.01% 
 
 

ต้นทุนขายสินค้าและ
บริการ ลดลง 257.73 
ล้านบาท 
 

EBITDA เพ่ิมขึน้ 27.53 
ล้านบาท คิดเป็น 
22.91% 
 

ส ำหรบัปี 2561 เมด็เงนิก ำไรขัน้ตน้ เท่ำกบั 1,132.17 ลำ้นบำท ลดลงจำกปีก่อน 134.76 
ลำ้นบำท คดิเป็น 10.64% เนื่องจำกยอดขำยทีล่ดลง โดยอตัรำก ำไรขัน้ตน้ส ำหรบัปี 2561 
เท่ำกบั 34.26%  ลดลง  0.01% จำกปีก่อน เกดิจำกกำรสง่เสรมิกำรขำยทำงกำรตลำด เพื่อ
ดงึดดูลกูคำ้ 

ตน้ทุนขำยสนิคำ้และบรกิำรตำมงบกำรเงนิรวม เท่ำกบั 2,172.51 ลำ้นบำท ลดลง 257.73 
ลำ้นบำท คดิเป็น 10.61% ซึง่สมัพนัธก์บัยอดขำยทีล่ดลง  
 

EBITDA  เพิม่ขึน้  27.53 ลำ้นบำท เนื่องจำกก ำไรสทุธ ิเพิม่ขึน้  40.31 ลำ้นบำท เกดิจำก
กำรบรหิำรจดักำรสนิคำ้ไดด้ขีึน้และจำกค่ำใชจ้่ำยเงนิผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน
ลดลง ซึง่ทยอยลดลงจำกกำรปิดสำขำตลอด 3 ปีทีผ่่ำนมำ รวมถงึบรษิทัฯ ไดร้บัก ำไรจำกกำร
จ ำหน่ำยทีด่นิและอำคำรส ำนกังำนเดมิ 
 
 
 
 
 

ตาราง 1 : ผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2561 และ 2560  

 (หน่วย:ลำ้นบำท)  

 งบการเงินรวม  

 
             2561 

           
2560 

เพ่ิมขึน้ 
(ลดลง) %  

รำยไดจ้ำกกำรขำย 3,304.68    3,697.17 (392.49) (10.62%)  
ตน้ทุนขำย 2,172.51 2,430.24 (257.73) (10.61%)  
ก ำไรขัน้ตน้ 1,132.17 1,266.93 (134.76) (10.64%)  
อตัราก าไรขัน้ต้น 34.26% 34.27%  (0.01%)  
EBITDA          147.71     120.18 27.53 22.91%  
ก ำไร(ขำดทุน) สทุธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั          14.61      (25.70) 40.31 156.85%  
ก ำไร(ขำดทุน) สทุธต่ิอหุน้ (หน่วย:บำท)           0.04        (0.07) 0.11 157.14%  

 

หมำยเหตุ: EBITDA  หมำยถงึก ำไรก่อนหกัตน้ทุนทำงกำรเงนิ และภำษเีงนิได ้บวกค่ำเสือ่มรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 
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สินทรพัยห์มุนเวียน
ลดลง 79.15 ลา้นบาท 
คิดเป็น 11.80% 

 
 

 

 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน
ลดลง 86.33 ลา้นบาท 
คิดเป็น 4.17% 

 

หน้ีสินหมุนเวียนลดลง 
320.91 ล้านบาท คิดเป็น 
24.68% 

 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เพิม่ขึ้น 133.58 ลา้นบาท 
คิดเป็น 68.30% 

 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนลดลง 79.15 ลำ้นบำท เกดิจำก 

- ทรพัยส์นิรอกำรจ ำหน่ำยลดลง 50.43 ลำ้นบำท จำกกำรขำยทีด่นิและอำคำร
ส ำนกังำนเดมิ 

- เงนิลงทุนชัว่ครำว ลดลง 18.88 ลำ้นบำท คดิเป็น 100% เน่ืองจำกขำยเพื่อน ำไป
ช ำระเงนิกูย้มืระยะยำว 

  

 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนลดลง 86.33 ลำ้นบำท เกดิจำกทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ลดลงตำมค่ำ
เสือ่มรำคำประจ ำงวด 

 

หนี้สนิหมุนเวยีนลดลง 320.91 ลำ้นบำท เกดิจำกกำรจดัประเภทเงนิกูย้มืจำกธนำคำรกลบัไป
เป็นเงนิกูย้มืระยะยำว 

 

 

หนี้สนิไม่หมุนเวยีนเพิม่ขึน้ 133.58 ลำ้นบำท เกดิจำกกำรจดัประเภทเงนิกูย้มืระยะยำวกลบัมำ
เน่ืองจำกไดร้บัหนงัสอืพจิำรณำกำรผ่อนปรนกำรปฏบิตัติำมเงื่อนไขในกำรด ำรงอตัรำสว่นทำง
กำรเงนิจำกธนำคำรแลว้ในไตรมำส 1 ทีผ่่ำนมำ 

ตาราง 2 : สรปุฐานะทางการเงิน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  

 (หน่วย:ลำ้นบำท)  

 งบการเงินรวม  

 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 เพ่ิมขึน้ (ลดลง) %  
สนิทรพัยห์มุนเวยีน 591.84 670.99  (79.15) (11.80%)  
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 1,982.31 2,068.64          (86.33)            (4.17%)  
รวมสินทรพัย ์ 2,574.15 2,739.63  (165.48) (6.04%)  
หนี้สนิหมุนเวยีน 979.36 1,300.27          (320.91) (24.68%)  
หนี้สนิไม่หมุนเวยีน 329.15 195.57          133.58          68.30%  
รวมหนี้สนิ 1,308.51 1,495.84 (187.33) (12.52%)  
รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 1,265.64 1,243.79            21.85           1.76%  
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 2,574.15 2,739.63           (165.48)   (6.04%)  
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ส่วนของผูถื้อหุ้น  
เพิม่ขึ้น 21.85 ล้านบาท  
คิดเป็น 1.76% 

สว่นของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้  21.85 ลำ้นบำท  เกดิจำกก ำไรสทุธทิีเ่พิม่ขึน้  

 

 
กระแสเงินสดได้มาจาก

กิจกรรมการด าเนินงาน

ส าหรบัปี  2561 จ านวน 

45.07  ล้านบาท 

 
 
 

กระแสเงินสดได้มาใน

กิจกรรมการลงทุน

ส าหรบัปี 2561 จ านวน 

26.82 ลา้นบาท 

 

กระแสเงินสดใช้ไปจาก

กิจกรรมจดัหาเงิน

ส าหรบัปี 2561 จ านวน 

(78.29) ล้านบาท 

 
- กระแสเงนิสดสทุธไิดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 45.07 ลำ้นบำท มำจำก 

o ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนทีเ่ป็นตวัเงนิ 137.29 ลำ้นบำท 
o จำกกำรเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยด์ ำเนินงำนลดลง 13.68 ลำ้นบำท ซึง่สว่น

ใหญ่เป็นกำรรบัช ำระจำกลกูหนี้กำรคำ้กลุ่มสถำบนั  
o หนี้สนิด ำเนินงำนเปลีย่นแปลงลดลง 91.09 ลำ้นบำท เน่ืองจำกเจำ้หนี้กำรคำ้

ลดลงซึง่สมัพนัธก์บัยอดขำยทีล่ดลง 
o เงนิสดลดจำกกำรจ่ำยช ำระดอกเบีย้เงนิกูย้มืระยะยำว 14.91 ลำ้นบำท 

 
- เงนิสดรบัจำกกำรขำยทีด่นิและอำคำรส ำนกังำนเดมิเพิม่เตมิ 44 ลำ้นบำท 
- เงนิสดเพิม่จำกกำรขำยเงนิลงทนุชัว่ครำว 19.72 ลำ้นบำท  
- เงนิสดลดจำกกำรซือ้อุปกรณ์เพิม่ขึน้ 41.04 ลำ้นบำท จำกกำรซือ้ชัน้วำงหนงัสอื 

อุปกรณ์คอมพวิเตอรแ์ละเครื่องใชไ้ฟฟ้ำ 

- เงนิปันผลรบัจำกบรษิทัร่วม M&E จ ำนวน 1 ลำ้นบำท 
 
 

- เงนิสดลดจำกกำรจ่ำยคนืเงนิกูย้มืจำกสถำบนัทำงกำรเงนิ จ ำนวน 70.51 ลำ้นบำท 
- เงนิสดลดจำกกำรจ่ำยเงนิปันผลจ ำนวน 7.78 ลำ้นบำท จำกผลกำรด ำเนินงำนของ

บรษิทัย่อย – บรษิทัเพลนิพฒัน์ จ ำกดั 

 

ตาราง 3 : งบกระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  

 (หน่วย:ลำ้นบำท)  

 งบการเงินรวม  

 
      2561     2560 

เพ่ิมขึน้  
(ลดลง) %  

กระแสเงนิสดไดม้ำ (ใชไ้ป) ในกจิกรรมด ำเนินงำน         45.07           106.95          (61.88) (57.86%)  
กระแสเงนิสดไดม้ำ (ใชไ้ป) ในกจิกรรมกำรลงทุน         26.82 (36.92)           63.74 (172.64%)  
กระแสเงนิสดไดม้ำ (ใชไ้ป) ในกจิกรรมจดัหำเงนิ (78.29) (83.22)            4.93     5.92%  
กระแสเงินสด(ลดลง) (6.40)               (13.19)               6.79     51.48%  
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การรบัรองความถกูต้องของข้อมลู 

 “บรษิทัฯ ไดส้อบทำนขอ้มลูในแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปีฉบบันี้แลว้ ดว้ยควำมระมดัระวงั บรษิทัฯ      
ขอรบัรองว่ำ  ขอ้มลูดงักล่ำวถูกตอ้งครบถว้น  ไม่เป็นเทจ็  ไม่ท ำใหผู้อ้ื่นส ำคญัผดิ  หรอืไม่ขำดขอ้มลูทีค่วรตอ้งแจง้
ในสำระส ำคญั  นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ขอรบัรองว่ำ 

1. งบกำรเงนิและขอ้มลูทำงกำรเงนิ ทีส่รุปมำในแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี  ไดแ้สดงขอ้มลูอยำ่ง
ถูกตอ้งครบถว้น  ในสำระส ำคญัเกีย่วกบัฐำนะกำรเงนิ  ผลกำรด ำเนินงำน  และกระแสเงนิสดของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

2. บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้รีะบบกำรเปิดเผยขอ้มลูทีด่ ี เพื่อใหแ้น่ใจว่ำบรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูในสว่นทีเ่ป็น
สำระส ำคญัทัง้ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยอย่ำงถูกตอ้งครบถว้นแลว้  รวมทัง้ควบคมุดแูลใหม้กีำร
ปฏบิตัติำมระบบดงักล่ำว 

3. บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้รีะบบกำรควบคุมภำยในทีด่ ี และควบคุมดแูลใหม้กีำรปฏบิตัติำมระบบดงักล่ำว  
และบรษิทัฯ ไดแ้จง้ขอ้มลูกำรประเมนิระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
ต่อผูส้อบบญัชแีละกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัฯ แลว้ ซึง่ครอบคลุมถงึขอ้บกพร่อง และกำรเปลีย่น 
แปลงทีส่ ำคญัของระบบกำรควบคุมภำยใน รวมทัง้กำรกระท ำทีม่ชิอบ ทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรจดัท ำ
รำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

ในกำรนี้เพื่อเป็นหลกัฐำนว่ำ  เอกสำรทัง้หมดเป็นเอกสำรชุดเดยีวกนักบัทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัรองควำมถูกตอ้ง
แลว้  บรษิทัฯ ไดม้อบหมำยให ้นำยวบิลูยศ์กัดิ ์อุดมวนิช เป็นผูล้งลำยมอืชื่อก ำกบัเอกสำรน้ีไวทุ้กหน้ำดว้ย  หำก
เอกสำรใดไม่มลีำยมอืชื่อของ นำยวบิลูยศ์กัดิ ์อุดมวนิช ก ำกบัไว ้ บรษิทัฯ จะถอืว่ำไม่ใช่ขอ้มลูทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัรอง
ควำมถูกตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่ำวขำ้งตน้” 

 

ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นำยวบิลูยศ์กัดิ ์ อุดมวนิช 
 

รองกรรมกำรผูจ้ดักำร, 
และเลขำนุกำรบรษิทัฯ  

2. นำยวฒุภิมู ิจฬุำงกรู กรรมกำร  

 

ช่ือผูร้บัมอบอ านาจ 

 

ต าแหน่ง 

 

ลายมือช่ือ 

นำยวบิลูยศ์กัดิ ์อุดมวนิช 

 
รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 
และเลขำนุกำรบรษิทัฯ 
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ทัง้นี้ มำตรำ 89/20 ***แหง่พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิ
โดยพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 ก ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรตอ้ง
ร่วมกนัรบัผดิต่อบุคคลทีซ่ือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทัในควำมเสยีหำยใดๆ อนัเกดิขึน้เนื่องจำกกำรเปิดเผยขอ้มลู
ต่อ ผูถ้อืหุน้หรอืประชำชนทัว่ไป  โดยแสดงขอ้ควำมทีเ่ป็นเทจ็ในสำระส ำคญัหรอืปกปิดขอ้ควำมจรงิทีค่วรบอกให้
แจง้ในสำระส ำคญัในกรณีของงบกำรเงนิและรำยงำนทีเ่กีย่วกบัฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัหรอื
รำยงำนอื่นใดทีต่อ้งเปิดเผยตำมมำตรำ 56 หรอืมำตรำ 199 โดยมไิดจ้ ำกดัควำมรบัผดิชอบไวเ้ฉพำะกรรมกำรและ
ผูบ้รหิำร ทีล่งลำยมอืชื่อรบัรองควำมถูกตอ้งของขอ้มลูในเอกสำรดงักล่ำวเท่ำนัน้  อย่ำงไรกด็ ีกรรมกำรหรอื
ผูบ้รหิำรซึง่สำมำรถพสิจูน์ไดว้่ำ โดยต ำแหน่งทีต่นไม่อำจล่วงรูถ้งึควำมแทจ้รงิของขอ้มลูหรอืกำรขำดขอ้มลูทีค่วร
ตอ้งแจง้นัน้  ย่อมไม่มคีวำมรบัผดิตำมมำตรำ 89/20 

หมำยเหตุ :  *** ใชบ้งัคบักบับรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตข้อ้บงัคบัของหมวด 3/1 แห่งพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 
2551 เท่ำนัน้ 
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 เอกสำรแนบ 1  รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูม้อี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบรษิทัฯ

รายช่ือคณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั ซีเอด็ยเูคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ประกอบด้วย 18 ท่าน ดงัน้ี 

1. นายเกษมสนัต ์วีระกลุ 
ประธำนคณะกรรมกำร 
กรรมกำรอสิระ 
อำย ุ55 ปี  

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ / แต่งตัง้ล่าสุด 
 9 พ.ย. 2561 กรรมกำร และประธำนคณะกรรมกำร 

การศึกษา 
 นกัวจิยัทุนรฐับำลญีปุ่น่ มหำวทิยำลยั โอซำกำ้ 
 เศรษฐศำสตรมหำบณัฑติ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์(ภำคภำษำองักฤษ) 
 เศรษฐศำสตรบณัฑติ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์

การอบรมจาก IOD 
 Director Accreditation Program (DAP) 

จ านวนหุ้นท่ีถือครอง / สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ 
 ตำมมำตรำ 258  - ไม่ม ี- 
 โดยกรรมกำร  - ไม่ม ี- 
 โดยคู่สมรส  - ไม่ม ี- 
 โดยบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ - ไม่ม ี- 
 โดยบุคคลอื่นทีม่อี ำนำจควบคมุ - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
 - ไม่ม ี- 

ประวติัการท างาน 
 9 พ.ย. 2561 - ปจัจุบนั  ประธำนคณะกรรมกำร และกรรมกำรอสิระ บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 29 ม.ค. 2558 - ปจัจบุนั  กรรมกำร บมจ. แอ๊ดวำนซไ์ลฟ์ ประกนัชวีติ 
 4 พ.ย. 2557 - ปจัจุบนั  ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ  บมจ. สยำมซติีป้ระกนัภยั 
 29 ก.ย. 2557 - ปจัจุบนั  กรรมกำรอสิระ บมจ. สยำมซติีป้ระกนัภยั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืน 
 กจิกำรทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

- มจี ำนวน 2 บรษิทั 
o ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอสิระ บมจ. สยำมซติีป้ระกนัภยั 
o กรรมกำร บมจ. แอ๊ดวำนซไ์ลฟ์ ประกนัชวีติ 

 กจิกำรทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 
- ไม่ม ี-    
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2. นายวฒิุภมิู จฬุางกรู 
 กรรมกำร กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน 
 กรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำร และกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม  

อำยุ 39 ปี 

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้  
 26 ก.พ. 2558 กรรมกำร 
 15 ส.ค. 2560  กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน 
 9 ส.ค. 2561 กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม (มผีลวนัที ่1 ธ.ค. 2561) 

 การศึกษา  
 Executive MBA, Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University 
 ปรญิญำตร ีนติศิำสตร ์มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 

 การอบรมจาก IOD  
 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่148/2554 
 หลกัสตูร Finance for Director (FFD) รุ่นที ่12/2554 

จ านวนหุ้นท่ีถือครอง / สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ  
 ตำมมำตรำ 258(1)  51,550,512 หุน้ (13.1525%) 
 โดยกรรมกำร  51,550,512 หุน้ (13.1525%) 
 โดยคู่สมรส  - ไม่ม ี- 
 โดยบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ - ไม่ม ี- 
 โดยบุคคลอื่นทีม่อี ำนำจควบคมุ - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
- ไม่ม ี- 

ประวติัการท างาน  
 1 ธ.ค. 2561 - ปจัจุบนั  กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 15 ส.ค. 2560 - ปจัจบุนั  กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 26 ก.พ. 2558 - ปจัจุบนั  กรรมกำร บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 พ.ย. 2561 - ปจัจุบนั  กรรมกำร บรษิทั สำยกำรบนินกสกู๊ต จ ำกดั / ธุรกจิสำยกำรบนิ 
 ม.ค. 2561 - ปจัจุบนั  กรรมกำร และกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม บมจ. ไทยสตลีเคเบลิ/ธุรกจิชิน้สว่นยำนยนต์ 
 พ.ย. 2558 - ปจัจุบนั  กรรมกำร และกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม บจ. แอสไพเรชัน่ วนั / ธุรกจิกำรเงนิ 
 ธ.ค. 2557 - ปจัจุบนั  กรรมกำร และกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม บมจ. ไอร่ำ แอนด ์ไอฟุล / ธุรกจิกำรเงนิ 
 เม.ย. 2556 - ปจัจุบนั  กรรมกำร และกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม บมจ. ไอร่ำ แคปปิตอล / ธุรกจิกำรเงนิ 
 ก.พ. 2556 - ปจัจุบนั กรรมกำร และกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม บจ. ซมัมทิ คยีแ์ลกซ ์(ประเทศไทย) / 

ธุรกจิชิน้สว่นยำนยนต ์
 ม.ีค. 2555 - ปจัจุบนั กรรมกำร กรรมกำรบรหิำร และกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม บมจ. ไอร่ำ แฟคตอริง่ / 

ธุรกจิกำรเงนิ 
 ม.ค. 2545 - ปจัจุบนั กรรมกำรและผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนจดัหำ ใน 6 บรษิทั ดงันี้ 

บรษิทั ซมัมทิ โอโต บอดี ้อนิดสัตร ีจ ำกดั / ธุรกจิชิน้สว่นยำนยนต์ 
บรษิทั ซมัมทิ โอโต บอดี ้อนิดสัตร ีจ ำกดั (อยุธยำ) / ธุรกจิชิน้สว่นยำนยนต ์
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บรษิทั ซมัมทิ แหลมฉบงั โอโต บอดีเ้วริค์ จ ำกดั / ธุรกจิชิน้สว่นยำนยนต ์
บรษิทั ซมัมทิ แหลมฉบงั โอโต บอดีเ้วริค์ จ ำกดั (ระยอง) / ธุรกจิชิน้สว่นยำนยนต ์
บรษิทั ซมัมทิ โอโต เทค อนิดสัตร ีจ ำกดั / ธุรกจิชิน้สว่นยำนยนต์ 
บรษิทั ไทยออโต อนิดสัตร ีจ ำกดั / ธุรกจิชิน้สว่นยำนยนต ์
บรษิทั ซมัมทิ อำร ์แอนด ์ด ีเซน็เตอร ์จ ำกดั / ธุรกจิชิน้สว่นยำนยนต ์
บรษิทั ซมัมทิ แอดวำนซ ์แมททเีรยีล จ ำกดั / ธุรกจิชิน้สว่นยำนยนต ์

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืน 
 กจิกำรทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

จ ำนวน 4 บรษิทั 
o กรรมกำร และกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม บมจ. ไอร่ำ แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) / ธุรกจิกำรเงนิ 
o กรรมกำร กรรมกำรบรหิำร และกรรมกำรผูม้อีำนำจลงนำม บมจ. ไอร่ำ แฟคตอริง่ / ธุรกจิกำรเงนิ 
o กรรมกำร และกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม บมจ. ไทยสตลีเคเบลิ / ธุรกจิชิน้สว่นยำนยนต์ 
o กรรมกำร และกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม บมจ. ไอร่ำ แอนด ์ไอฟุล / ธุรกจิกำรเงนิ 

 กจิกำรทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 
จ ำนวน 9 บรษิทั 
o บรษิทั สำยกำรบนินกสกู๊ต จ ำกดั / ธุรกจิสำยกำรบนิ 
o บรษิทั ซมัมทิ โอโต บอดี ้อนิดสัตร ีจ ำกดั / ธุรกจิชิน้สว่นยำนยนต์ 
o บรษิทั ซมัมทิ โอโต บอดี ้อนิดสัตร ีจ ำกดั (อยุธยำ) / ธุรกจิชิน้สว่นยำนยนต ์
o บรษิทั ซมัมทิ แหลมฉบงั โอโต บอดีเ้วริค์ จ ำกดั / ธุรกจิชิน้สว่นยำนยนต ์
o บรษิทั ซมัมทิ แหลมฉบงั โอโต บอดีเ้วริค์ จ ำกดั (ระยอง) / ธุรกจิชิน้สว่นยำนยนต ์
o บรษิทั ซมัมทิ โอโต เทค อนิดสัตร ีจ ำกดั / ธุรกจิชิน้สว่นยำนยนต์ 
o บรษิทั ไทยออโต อนิดสัตร ีจ ำกดั / ธุรกจิชิน้สว่นยำนยนต ์
o บรษิทั ซมัมทิ อำร ์แอนด ์ด ีเซน็เตอร ์จ ำกดั / ธุรกจิชิน้สว่นยำนยนต ์
o บรษิทั ซมัมทิ แอดวำนซ ์แมททเีรยีล จ ำกดั / ธุรกจิชิน้สว่นยำนยนต ์
o บรษิทั  แอสไพเรชัน่ วนั จ ำกดั / ธุรกจิกำรเงนิ 
o บรษิทั ซมัมทิ คยีแ์ลกซ ์(ประเทศไทย) จ ำกดั / ธุรกจิชิน้สว่นยำนยนตร ์

3. นายวิบูลยศ์กัด์ิ  อดุมวนิช 
กรรมกำร รองกรรมกำรผูจ้ดักำร และเลขำนุกำรบรษิทัฯ 
กรรมกำรบรหิำร และกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม 
อำย ุ64 ปี 

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ 
 1 ธ.ค. 2519  กรรมกำร 
 1 ธ.ค. 2519  รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 
 13 พ.ย. 2550  เลขำนุกำรบรษิทัฯ 

การศึกษา  
 วศิวกรรมศำสตรบณัฑติ สำขำวศิวกรรมไฟฟ้ำ จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
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การอบรมจาก IOD 
 Director Accreditation Program (DAP) 

การอบรมจากสถาบนัอ่ืน 
 สมำคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย (TLCA) - Corporate Secretary Development Program 

จ านวนหุ้นท่ีถือครอง / สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ  
 ตำมมำตรำ 258(1)  123 หุน้ (0.0001%) 
 โดยกรรมกำร  - ไม่ม ี- 
 โดยคู่สมรส  123 หุน้ (0.0001%) 
 โดยบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ - ไม่ม ี- 
 โดยบุคคลอื่นทีม่อี ำนำจควบคมุ - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
- ไม่ม ี- 

ประวติัการท างาน 
 2550 - ปจัจุบนั  เลขำนุกำรบรษิทั บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 2519 - ปจัจุบนั  กรรมกำร และรองกรรมกำรผูจ้ดักำร บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 2546 - 2555  รกัษำกำรผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนส ำนกัพมิพ ์บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 2528 - 2530  กรรมกำร และรองกรรมกำรผูจ้ดักำรดำ้นกำรผลติ บจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 2556 - ปจัจุบนั  กรรมกำร บจ. เบสแลบ็ 
 2546 - ปจัจุบนั  กรรมกำรบรหิำร บจ. เพลนิพฒัน์ 
 2544 - 2561  กรรมกำร บจ. ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์
 3 เม.ย. 2558 - ปจัจุบนั  กรรมกำร บจ. ย.ูพ.ีวนั 
 2535 - 2558  กรรมกำร บจ. ยนูิตี ้ไบน์ดิง้ เซน็เตอร ์
 2533 - 2557  กรรมกำร บจ. ยนูิตี ้กรำฟิกส ์

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืน 
 กจิกำรทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี-  
 กจิกำรทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

- มจี ำนวน 3 บรษิทั 
o กรรมกำรบรหิำร บจ. เพลนิพฒัน์ 
o กรรมกำร บจ. เบสแลบ็ 
o กรรมกำร บจ. ย.ูพ.ีวนั 
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4. รศ.ยืน  ภู่วรวรรณ 
กรรมกำร 
กรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำร และกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม 
อำย ุ68 ปี  

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ 
 10 ต.ค. 2517 กรรมกำร 
 27 ก.พ. 2557 กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม  

การศึกษา  
 วศิวกรรมศำสตรมหำบณัฑติ สำขำวศิวกรรมอุตสำหกำร สถำบนัเทคโนโลยแีหง่เอเชยี (AIT) 
 วศิวกรรมศำสตรมหำบณัฑติ สำขำวศิวกรรมไฟฟ้ำ จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
 วศิวกรรมศำสตรบณัฑติ สำขำวศิวกรรมไฟฟ้ำ จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

การอบรมจาก IOD 
- ไม่ม ี- 

จ านวนหุ้นท่ีถือครอง / สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ   
 ตำมมำตรำ 258(1)  2,924,224 หุน้ (0.7461%) 
 โดยกรรมกำร  1,843,538 หุน้ (0.4704%) 
 โดยคู่สมรส  1,080,686 หุน้ (0.2757%) 
 โดยบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ - ไม่ม ี- 
 โดยบุคคลอื่นทีม่อี ำนำจควบคมุ - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
- ไม่ม ี- 

ประวติัการท างาน 
 27 ก.พ. 2557 - ปจัจุบนั  กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 2536 - ปจัจุบนั  กรรมกำร บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่  
 2517 - 2536  กรรมกำร บจ. ซเีอด็ยเูคชัน่  
 2546 - ปจัจุบนั  ทีป่รกึษำโรงเรยีนเพลนิพฒันำ บจ. เพลนิพฒัน์ 
 2554 - ปจัจุบนั  ผูท้รงคุณวฒุพิเิศษมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์
 2545 - 2554  รองอธกิำรบด ีฝำ่ยเทคโนโลยสีำรสนเทศ มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์
 2534 - 2543  ผูอ้ ำนวยกำร ส ำนกับรกิำรคอมพวิเตอร ์มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืน 
 กจิกำรทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี-  
 กจิกำรทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี- 
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5. นายประวิทย ์ ตนัติวศินชยั 
กรรมกำร และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรอสิระ 
อำย ุ62 ปี 

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ 
 22 เม.ย. 2542  กรรมกำร 
 22 ธ.ค. 2542   กรรมกำรตรวจสอบ 
 23 ธ.ค. 2560  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

การศึกษา  
 ประกำศนียบตัรบณัฑติ กำรสอบบญัช ีจฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
 บญัชบีณัฑติ จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

การอบรมจาก IOD 
 Director Accreditation Program (DAP) 

จ านวนหุ้นท่ีถือครอง / สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ  
 ตำมมำตรำ 258(1)  - ไม่ม ี- 
 โดยกรรมกำร  - ไม่ม ี- 
 โดยคู่สมรส  - ไม่ม ี- 
 โดยบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ - ไม่ม ี- 
 โดยบุคคลอื่นทีม่อี ำนำจควบคมุ - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
- ไม่ม ี- 

ประวติัการท างาน 
 23 ธ.ค. 2560 - ปจัจบุนั  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 22 ธ.ค. 2542 - ปจัจบุนั  กรรมกำรตรวจสอบ บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 22 เม.ย. 2542 - ปจัจบุนั  กรรมกำร และกรรมกำรอสิระ บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 2555 - ปจัจุบนั  กรรมกำร บมจ. เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 
 2555 - 2559  รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนบญัชแีละกำรเงนิ บมจ. เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 
 2549 - 2555  รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนบญัชแีละกำรเงนิ บจ. เอม็ เค เรสโตรองต ์
 2537 - 2549  ผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ยบญัชแีละกำรเงนิ บจ. เอม็ เค เรสโตรองต ์

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืน 
 กจิกำรทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

  - มจี ำนวน 1 บรษิทั 
o กรรมกำร บมจ. เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 

 กจิกำรทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 
- ไม่ม ี- 
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6. นายวรพจน์  ฉัตรชยักลุศิริ 
 กรรมกำร และกรรมกำรตรวจสอบ 
 กรรมกำรอสิระ 

อำยุ  59 ปี 

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้  
 26 ก.พ. 2558 กรรมกำร 
 27 ก.พ. 2561 กรรมกำรตรวจสอบ 

 การศึกษา  
 M.A. Executive Master of Accountancy จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
 ปรญิญำตร ีพำณิชยศำสตรแ์ละกำรบญัช ีมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์  

การอบรมจาก IOD  
 Director Accreditation Program (DAP) 

จ านวนหุ้นท่ีถือครอง / สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ  
 ตำมมำตรำ 258(1)  - ไม่ม ี- 
 โดยกรรมกำร  - ไม่ม ี- 
 โดยคู่สมรส  - ไม่ม ี- 
 โดยบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ - ไม่ม ี- 
 โดยบุคคลอื่นทีม่อี ำนำจควบคมุ - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
- ไม่ม ี- 

ประวติัการท างาน  
 27 ก.พ. 2561 - ปจัจุบนั  กรรมกำรตรวจสอบ บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 1 ม.ค. 2561 - ปจัจุบนั  กรรมกำรอสิระ บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 27 ก.พ. 2558 - ปจัจุบนั  กรรมกำร บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่  
 2557 - 2558  กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิทั ซมัมทิ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั 
 2550 - 2555  กรรมกำร บรษิทั อนิเตอรเ์นชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส ์จ ำกดั 
 2549 - 2555  รองกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร สำยกำรเงนิและบญัช ี

 บรษิทั สมบรูณ์ แอ๊ดวำนซ ์เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) 
 2547 - 2549  รองกรรมกำรอ ำนวยกำร กำรเงนิและกำรบรหิำร 

 บรษิทั สมบรูณ์ แอ๊ดวำนซ ์เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) 
 2545 - 2547  ผูอ้ ำนวยกำรบรหิำร บรษิทั บำงกอกสปรงิอนิตสัเตรยีล จ ำกดั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืน 
 กจิกำรทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

 - ไม่ม ี-  
 กจิกำรทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

 - ไม่ม ี- 
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7. นายคเชนทร ์ เบญจกลุ 
กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน 
กรรมกำรอสิระ 
อำย ุ41 ปี  

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ 
 28 ม.ิย. 2548  กรรมกำร 
 12 พ.ย. 2552   กรรมกำรตรวจสอบ 
 27 ก.พ. 2561  กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน  
 9 พ.ย. 2561  ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน 

การศึกษา 
 ศลิปศำสตรมหำบณัฑติ สำขำเศรษฐศำสตรแ์ละกำรเงนิ จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
 วศิวกรรมศำสตรบณัฑติ สำขำวศิวกรรมอุตสำหกำร จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

การอบรมจาก IOD 
 Director Accreditation Program (DAP) 

จ านวนหุ้นท่ีถือครอง / สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ 
 ตำมมำตรำ 258(1)  473,231 หุน้ (0.1207%) 
 โดยกรรมกำร  464,640 หุน้ (0.1185%) 
 โดยคู่สมรส  8,591 หุน้ (0.0022%) 
 โดยบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ - ไม่ม ี- 
 โดยบุคคลอื่นทีม่อี ำนำจควบคมุ - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
- ไม่ม ี- 

ประวติัการท างาน 
 9 พ.ย. 2561 - ปจัจุบนั  ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 27 ก.พ. 2561 - ปจัจุบนั  กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 12 พ.ย. 2552 - ปจัจบุนั  กรรมกำรตรวจสอบ บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 28 ม.ิย. 2548 - ปจัจุบนั  กรรมกำร และกรรมกำรอสิระ บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 2551 - ปจัจุบนั  ทีป่รกึษำทำงดำ้นทรพัยำกรบคุคล บจ. เพลนิพฒัน์ 
 2549 - 2551  กรรมกำรบรหิำร บจ. เพลนิพฒัน์ 
 พ.ค. 2555 - ปจัจุบนั  กรรมกำรตรวจสอบ บมจ. โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรว์สิ 
 2544 - 2547  นกัวเิครำะหอ์ำวโุส กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร 
 2543 - 2544  นกัวเิครำะห ์กองทุนบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำร 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืน 
 กจิกำรทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

- มจี ำนวน 1 บรษิทั 
o กรรมกำรตรวจสอบ บมจ. โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรว์สิ 
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 กจิกำรทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

- มจี ำนวน 1 บรษิทั    
o ทีป่รกึษำทำงดำ้นทรพัยำกรมนุษย ์บจ. เพลนิพฒัน์ 

8. นายทนง  โชติสรยุทธ ์ 
กรรมกำร  
กรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำร  
อำยุ 65 ปี  

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ 
 10 ต.ค. 2517  กรรมกำร 

การศึกษา  
 บรหิำรธุรกจิดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สถำบนับณัฑติพฒันบรหิำรศำสตร ์
 ครุศำสตรมหำบณัฑติ สำขำวชิำกำรบรหิำรกำรศกึษำ จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
 วศิวกรรมศำสตรบณัฑติ สำขำวศิวกรรมไฟฟ้ำ จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

การอบรมจาก IOD 
 Director Certification Program (DCP) 

การอบรมจากสถาบนัอ่ืน 
 สถำบนัวทิยำกำรตลำดทุน (CMA)  หลกัสตูรผูบ้รหิำรระดบัสงู รุน่ที ่3 

จ านวนหุ้นท่ีถือครอง / สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ  
 ตำมมำตรำ 258(1)  12,142,247 หุน้ (3.0980%) 
 โดยกรรมกำร    9,818,122 หุน้ (2.5050%) 
 โดยคู่สมรส    2,324,125 หุน้ (0.5930%) 
 โดยบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ - ไม่ม ี- 
 โดยบุคคลอื่นทีม่อี ำนำจควบคมุ - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
 - ไม่ม ี- 

ประวติัการท างาน 
 2536 - ปจัจุบนั  กรรมกำร บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 2530 - 30 พ.ย. 2561  กรรมกำรผูจ้ดักำร บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 2517 - 2536  กรรมกำร บจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 2528 - 2530  กรรมกำร และรองกรรมกำรผูจ้ดักำรดำ้นกำรตลำด บจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 2556 - ปจัจุบนั  กรรมกำร บจ. เบสแลบ็ 
 2544 - 2561  กรรมกำร บจ. ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์
 2553 - ปจัจุบนั  ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีนเพลนิพฒันำ บจ. เพลนิพฒัน์ 
 2549 - ปจัจุบนั    ประธำนกรรมกำรบรหิำรโรงเรยีนเพลนิพฒันำ บจ. เพลนิพฒัน์ 
 2546 - 2549  กรรมกำรบรหิำร บจ. เพลนิพฒัน์ 
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 2546 - ปจัจุบนั  กรรมกำร บจ. เพลนิพฒัน์ 
 2527 - ปจัจุบนั  กรรมกำร บจ. เอม็แอนดอ์ ี
 2555 - ปจัจุบนั  กรรมกำร บมจ. เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืน 
 กจิกำรทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

- มจี ำนวน 1 บรษิทั 
o กรรมกำร บมจ. เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 

 กจิกำรทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 
- มจี ำนวน 3 บรษิทั 
o กรรมกำร ประธำนกรรมกำรบรหิำรและผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีนเพลนิพฒันำ บจ. เพลนิพฒัน์ 
o กรรมกำร บจ. เอม็ แอนด ์อ ี
o กรรมกำร บจ. เบสแลบ็ 

9. นายไพรชั  สิฏฐกลุ 
กรรมกำร 
กรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำร 
อำย ุ69 ปี 

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ 
 10 ต.ค. 2517  กรรมกำร 

การศึกษา  
 วศิวกรรมศำสตรบณัฑติ สำขำวศิวกรรมไฟฟ้ำ จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

การอบรมจาก IOD 
 Director Accreditation Program (DAP) 

จ านวนหุ้นท่ีถือครอง / สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ 
 ตำมมำตรำ 258(1)  6,364,284 หุน้ (1.6238%) 
 โดยกรรมกำร  2,910,310 หุน้ (0.7425%) 
 โดยคู่สมรส  5,141,188 หุน้ (1.3117%) 
 โดยบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ - ไม่ม ี- 
 โดยบุคคลอื่นทีม่อี ำนำจควบคมุ - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
- ไม่ม ี- 

ประวติัการท างาน 
 2536 - ปจัจุบนั  กรรมกำร บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 2517 - 2536  กรรมกำร บจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 2548 - 2554  กรรมกำรอสิระ บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 12 พ.ค. 2548 - พ.ย. 2552  กรรมกำรตรวจสอบ บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
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 2551 - ก.ย. 2553  ผูช้่วยผูอ้ ำนวยกำรโครงกำรเดนิเครื่องและบ ำรุงรกัษำประจ ำโรงไฟฟ้ำ 

  บจ. ผลติไฟฟ้ำรำชบุร ี
 2545 - 2551  วศิวกรระดบั 11 ฝำ่ยบ ำรุงรกัษำไฟฟ้ำ กำรไฟฟ้ำฝำ่ยผลติแหง่ประเทศไทย 
 2542 - 2545  ผูจ้ดักำรกองบ ำรุงรกัษำ โรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมรอ้น 

 กำรไฟฟ้ำฝำ่ยผลติแห่งประเทศไทย 
 2540 - 2542  ผูจ้ดักำรกองวศิวกรรมบ ำรุงรกัษำไฟฟ้ำ กำรไฟฟ้ำฝำ่ยผลติแหง่ประเทศไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืน 
 กจิกำรทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี-  
 กจิกำรทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี- 

10 .นางสาวสจิพฒัน์  พุม่พึ่งพทุธ 
ผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ยกำรเงนิ 
อำย ุ55 ปี 

การศึกษา  
 บรหิำรกำรจดักำรบณัฑติ มหำวทิยำลยัสโุขทยัธรรมำธริำช 

 การอบรมบทบาทหน้าท่ีผูบ้ริหาร / IOD  
 - ไม่ม ี- 

จ านวนหุ้นท่ีถือครอง / สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ  
 ตำมมำตรำ 258(1)  - ไม่ม ี- 
 โดยผูบ้รหิำร  - ไม่ม ี- 
 โดยคู่สมรส  - ไม่ม ี- 
 โดยบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ - ไม่ม ี- 
 โดยบุคคลอื่นทีม่อี ำนำจควบคมุ - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
- ไม่ม ี- 

ประวติัการท างาน 
 2547 - ปจัจุบนั  ผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ยกำรเงนิ บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 2534 - 2546  ผูจ้ดักำรแผนกกำรเงนิ บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืน 
 กจิกำรทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี- 
 กจิกำรทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี- 
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11 .นางสาวอารี  แซ่อึ้ง 
ผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ยบญัช ี
อำย ุ47 ปี 

การศึกษา  
 ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต เลขที ่5368 
 บรหิำรธุรกจิมหำบณัฑติ มหำวทิยำลยับรูพำ 
 ประกำศนียบตัรบณัฑติ กำรสอบบญัช ีมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์
 บรหิำรธุรกจิบณัฑติ (บญัช)ี สถำบนัเทคโนโลยรีำชมงคล 

 การอบรมบทบาทหน้าท่ีผูบ้ริหาร / IOD  
 - ไม่ม ี- 

จ านวนหุ้นท่ีถือครอง / สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ  
 ตำมมำตรำ 258(1)  - ไม่ม ี- 
 โดยผูบ้รหิำร  - ไม่ม ี- 
 โดยคู่สมรส  - ไม่ม ี- 
 โดยบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ - ไม่ม ี- 
 โดยบุคคลอื่นทีม่อี ำนำจควบคมุ - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
- ไม่ม ี- 

ประวติัการท างาน 
 2547 - ปจัจุบนั  ผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ยบญัช ีบมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 2544 - 2546  ผูจ้ดักำรแผนกบญัช ีบมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 2543 - 2544  ผูจ้ดักำรแผนกตรวจสอบภำยใน บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 2537 - 2543   หวัหน้ำทมีตรวจสอบบญัช ีบจ. ส ำนกังำน เอ เอม็ ซ ี

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืน 
 กจิกำรทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี- 
 กจิกำรทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี– 

12 .นางสาวดวงใจ  จีนานุรกัษ์ 
ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนขำยจดัจ ำหน่ำย, ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์
ผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ยขำยและจดัจ ำหน่ำย 
อำย ุ50 ปี 

การศึกษา  
 เศรษฐศำสตรมหำบณัฑติ (เศรษฐศำสตรธ์ุรกจิ) มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์วทิยำเขตศรรีำชำ 
 บรหิำรธุรกจิบณัฑติ (กำรบญัช)ี มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 
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 การอบรมบทบาทหน้าท่ีผูบ้ริหาร / IOD  
- ไม่ม ี-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

จ านวนหุ้นท่ีถือครอง / สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ 
 ตำมมำตรำ 258(1)  432 หุน้ (0.0001%) 
 โดยผูบ้รหิำร  432 หุน้ (0.0001%) 
 โดยคู่สมรส  - ไม่ม ี- 
 โดยบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ - ไม่ม ี- 
 โดยบุคคลอื่นทีม่อี ำนำจควบคมุ - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
- ไม่ม ี- 

ประวติัการท างาน 
 6 ก.ย. 2561 - ปจัจบุนั   ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 6 ก.ย. 2561 - ปจัจบุนั   ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนขำยและจดัจ ำหน่ำย บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 2554 - ปจัจุบนั  ผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ยขำยและจดัจ ำหน่ำย บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 2542 - 2554  ผูจ้ดักำรแผนกรบัจดัจ ำหน่ำย บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 2539 - 2541  ผูจ้ดักำรฝำ่ยขำยจดัจ ำหน่ำย บมจ. เนชัน่มลัตมิเีดยี กรุ๊ป 
 2536 - 2539  ผูจ้ดักำรรำ้น บจ. แมคไทย 
 2534 - 2536  พนกังำนบญัช ีบจ. ล๊อกซเล่ย ์อลมูเินียมและวศิวกรรม 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืน 
 กจิกำรทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี- 
 กจิกำรทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

  - ไม่ม ี– 

13. นางกนิษฐ ์ พรหมเสน 
ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนฝำ่ยผลติหนงัสอื และบรรณำธกิำรบรหิำรฝำ่ยผลติหนงัสอืทัว่ไป 
อำยุ 51 ปี 

การศึกษา  
 บรหิำรธุรกจิมหำบณัฑติ มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 
 วทิยำศำสตรบณัฑติ สำขำเกษตรศำสตรโ์รคพชื มหำวทิยำลยัเชยีงใหม่ 

 การอบรมบทบาทหน้าท่ีผูบ้ริหาร / IOD 
 MINI MBA มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย 
 MINI MBA จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั   
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จ านวนหุ้นท่ีถือครอง / สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ  
 ตำมมำตรำ 258(1)  7,166 หุน้ (0.0120%) 
 โดยผูบ้รหิำร  7,166 หุน้ (0.0120%) 
 โดยคู่สมรส  - ไม่ม ี- 
 โดยบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ - ไม่ม ี- 
 โดยบุคคลอื่นทีม่อี ำนำจควบคมุ - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
- ไม่ม ี- 

ประวติัการท างาน 
 6 ก.ย. 2561 - ปจัจบุนั ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนฝำ่ยผลติหนงัสอื บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 2548 - ปจัจุบนั   บรรณำธกิำรบรหิำร ฝำ่ยผลติหนงัสอืทัว่ไป บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 2535 - 2548   ผูช้่วยบรรณำธกิำรและบรรณำธกิำรจดักำร ฝำ่ยผลติหนงัสอืทัว่ไป  

 บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 2534 - 2535  Office Administrator, PAC RIM GROUP 
 2533 - 2534  Cultural Orientation Teacher, The American Consortium 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืน 
 กจิกำรทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี- 
 กจิกำรทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

  - ไม่ม ี- 

14. นางสาวสริดา  สาระจนัทร ์ 
บรรณำธกิำรบรหิำรฝำ่ยผลติหนงัสอืต ำรำวชิำกำร 
อำยุ 58 ปี  

การศึกษา  
 เศรษฐศำสตรมหำบณัฑติ (ศ.ม.) มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 
 บรหิำรธุรกจิมหำบณัฑติ (บ.ท.ม.) มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 
 ศลิปศำสตรบณัฑติ (รฐัศำสตร)์ มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 

 การอบรมบทบาทหน้าท่ีผูบ้ริหาร / IOD  
- ไม่ม ี- 

จ านวนหุ้นท่ีถือครอง / สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ  
 ตำมมำตรำ 258(1)  - ไม่ม ี-  
 โดยผูบ้รหิำร  - ไม่ม ี-  
 โดยคู่สมรส  - ไม่ม ี- 
 โดยบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ - ไม่ม ี- 
 โดยบุคคลอื่นทีม่อี ำนำจควบคมุ - ไม่ม ี- 
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ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
- ไม่ม ี- 

ประวติัการท างาน 
 2548 - ปจัจุบนั  บรรณำธกิำรบรหิำรฝำ่ยผลติแผนกหนงัสอืต ำรำวชิำกำร บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 2542 - 2548  บรรณำธกิำรจดักำรฝำ่ยผลติแผนกหนงัสอืต ำรำวชิำกำร 

 บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 2535 - 2542  รองบรรณำธกิำรจดักำรแผนกหนงัสอืต ำรำวชิำกำร บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 2526 - 2535   ผูช้่วยบรรณำธกิำรจดักำรแผนกหนงัสอืต ำรำวชิำกำร บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืน 
 กจิกำรทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี- 
 กจิกำรทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

  - ไม่ม ี- 

15. ดร. มีโชค  ทองไสว 
ผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ยทีป่รกึษำทำงวชิำกำรและธุรกจิต่ำงประเทศ 
อำยุ 48 ปี 

การศึกษา  
 ครุศำสตรด์ุษฎบีณัฑติ สำขำเทคโนโลยแีละสือ่สำรกำรศกึษำ จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
 บรหิำรธุรกจิมหำบณัฑติ มหำวทิยำลยัอสัสมัชญั 
 บรหิำรธุรกจิบณัฑติ มหำวทิยำลยัอสัสมัชญั  

 การอบรมบทบาทหน้าท่ีผูบ้ริหาร / IOD  
- ไม่ม ี- 

จ านวนหุ้นท่ีถือครอง / สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ  
 ตำมมำตรำ 258(1)  121,000 หุน้ (0.0309%) 
 โดยผูบ้รหิำร  121,000 หุน้ (0.0309%) 
 โดยคู่สมรส  - ไม่ม ี- 
 โดยบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ - ไม่ม ี- 
 โดยบุคคลอื่นทีม่อี ำนำจควบคมุ - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
- ไม่ม ี- 

ประวติัการท างาน 
 2554 - ปจัจุบนั  ผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ยทีป่รกึษำทำงวชิำกำรและธุรกจิต่ำงประเทศ 

 บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 2544 - 2554  ผูจ้ดักำรแผนกหนงัสอืต่ำงประเทศ ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์

 บจ. ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์
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การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืน 
 กจิกำรทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี- 
 กจิกำรทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี- 

16 .นายอภิชิต  สวนอนันตภมิู 
ผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ยโลจสิตกิส ์
อำย ุ39 ปี 

การศึกษา  
 บรหิำรธุรกจิมหำบณัฑติ สำขำกำรเงนิ มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 
 วศิวกรรมศำสตรบณัฑติ สำขำวศิวกรรมเครื่องกลยำนยนต ์จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

 การอบรมบทบาทหน้าท่ีผูบ้ริหาร / IOD  
- ไม่ม ี- 

จ านวนหุ้นท่ีถือครอง / สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ  
 ตำมมำตรำ 258(1)  55,555 หุน้ (0.0142%) 
 โดยผูบ้รหิำร  55,555 หุน้ (0.0142%) 
 โดยคู่สมรส  - ไม่ม ี- 
 โดยบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ - ไม่ม ี- 
 โดยบุคคลอื่นทีม่อี ำนำจควบคมุ - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
- ไม่ม ี- 

ประวติัการท างาน 
 2547 - ปจัจุบนั  ผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ยโลจสิตกิส ์ บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 2546 - 2547  เจำ้หน้ำทีก่ำรตลำดและกำรจดักำรคู่คำ้ บจ. โตโยตำ้ มอเตอร ์เอเชยี แปซฟิิค 
 2545 - 2546   วศิวกรอำวโุส แผนกจดัซือ้ บจ. อซีซูุ (ไทยแลนด)์ 
 2542 - 2545  วศิวกร แผนกจดัซือ้ บจ. อซีซูุ มอเตอร ์(ประเทศไทย) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืน 
 กจิกำรทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี- 
 กจิกำรทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี- 
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17. นายชลวิทย ์ เอ่ียมรกัษาเกียรติ 
 ผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ยกำรจดักำรสำรสนเทศเชงิกลยุทธ ์

อำย ุ41 ปี 

การศึกษา  
 วทิยำศำสตรมหำบณัฑติ สำขำวชิำสถติปิระยุกต ์สถำบนับณัฑติพฒันบรหิำรศำสตร ์
 วศิวกรรมศำสตรบณัฑติ สำขำวศิวกรรมเครื่องกล จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

 การอบรมบทบาทหน้าท่ีผูบ้ริหาร / IOD  
- ไม่ม ี- 

จ านวนหุ้นท่ีถือครอง / สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ  
 ตำมมำตรำ 258(1)  - ไม่ม ี- 
 โดยผูบ้รหิำร  - ไม่ม ี- 
 โดยคู่สมรส  - ไม่ม ี- 
 โดยบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ - ไม่ม ี- 
 โดยบุคคลอื่นทีม่อี ำนำจควบคมุ - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
- ไม่ม ี- 

ประวติัการท างาน 
 1 พ.ย. 2561 - ปจัจุบนั  ผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ยกำรจดักำรสำรสนเทศเชงิกลยุทธ ์บมจ.ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 2555 - 31 ต.ค. 2561  ผูช้่วยผูอ้ ำนวยกำรซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ดำ้นวเิครำะหก์ลยทุธแ์ละ 

 ปรบัปรุงประสทิธภิำพทำงธุรกจิ บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 2555 - 2556  ผูจ้ดักำรแผนกตรวจสอบภำยในและนกัลงทุนสมัพนัธ ์บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 2553 - 2555  ผูจ้ดักำรแผนกตรวจสอบภำยในและปรบัปรุงประสทิธภิำพทำงธรุกจิ     

 บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 2550 - 2553  หวัหน้ำโครงกำรปรบัปรุงประสทิธภิำพทำงธุรกจิ สำยงำนซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร์ 

 บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืน 
 กจิกำรทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี- 
 กจิกำรทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี- 
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18 .นายไพบูลย ์ จนัทรว์ลยัพร 
    ผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ยทรพัยำกรบคุคลและพฒันำองคก์ร 

อำยุ  54  ปี 

การศึกษา  
 รฐัประศำสนศำสตรมหำบณัฑติ มหำวทิยำลยับรูพำ   
 บรหิำรกำรจดักำรบณัฑติ มหำวทิยำลยัสโุขทยัธรรมำธริำช   

การอบรมบทบาทหน้าท่ีผูบ้ริหาร / IOD 
 - ไม่ม ี-  

จ านวนหุ้นท่ีถือครอง / สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ  
 ตำมมำตรำ 258  - ไม่ม ี- 
 โดยผูบ้รหิำร  - ไม่ม ี- 
 โดยคู่สมรส  - ไม่ม ี- 
 โดยบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ - ไม่ม ี- 
 โดยบุคคลอื่นทีม่อี ำนำจควบคมุ - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
 - ไม่ม ี-  

ประวติัการท างาน  
 1 ต.ค. 2561 - ปจัจุบนั  ผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ยทรพัยำกรบุคคลและพฒันำองคก์ร บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 1 ธ.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2561  ผูจ้ดักำรฝำ่ยทรพัยำกรบคุคลและธุรกำร บจ. จนิปำ่ว พรซีชี ัน่ อนิดสัทรี ่
 1 พ.ค. 2533 - 30 พ.ย. 2559  ผูจ้ดักำรฝำ่ยทรพัยำกรบคุคล บจ. ฟิลปิส ์อเิลก็ทรอนิกส ์(ประเทศไทย) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืน 
 กจิกำรทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี-  
 กจิกำรทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี-  
 
 
 
หมายเหตุ 

(1)
 จ ำนวนกำรถอืหุน้ในบรษิทัฯ  ของกรรมกำรและผูบ้รหิำร ไดร้วมกำรถอืหุน้ของคู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนติภิำวะ และ
นิตบิุคคลทีเ่กีย่วขอ้งตำมมำตรำ 258 
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เอกสำรแนบ 1  รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูม้อี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบรษิทัฯ 
 

ณ ปัจจบุนั ประกอบด้วย 18 ท่าน ดงัน้ี 

รายช่ือบริษทั 
บมจ. 

ซีเอด็ยเูคชัน่ 
บริษทัย่อย 

บจ. เพลินพฒัน์ 

 
บริษทัย่อย 

บจ. เบสแลบ็ 
 

บริษทัร่วม 
บจ. M&E 

 1.  นำยเกษมสนัต ์วรีะกุล A    
 2.  นำยวฒุภิูม ิ จฬุำงกูร C H    
 3. นำยวบิูลยศ์กัดิ ์ อุดมวนิช C F G I F C  
 4.  รศ.ยนื  ภู่วรวรรณ C M   
 5.  นำยประวทิย ์ ตนัตวิศนิชยั B C    
 6. นำยวรพจน์  ฉตัรชยักุลศริ ิ C D    
 7.  นำยคเชนทร ์ เบญจกุล C D H M   
 8.  นำยทนง  โชตสิรยทุธ ์ C  C F L A C 
 9.  นำยไพรชั  สฏิฐกุล C     
 10. นำงสำวสจพิฒัน์  พุม่พึง่พทุธ G    
 11. นำงสำวอำร ี แซ่อึง้ G    
 12. นำยอภชิติ  สวนอนนัตภูม ิ G    
 13. ดร. มโีชค  ทองไสว G    
 14. นำงสำวดวงใจ  จนีำนุรกัษ์ G    
 15. นำงสำวสรดิำ  สำระจนัทร ์ G    
 16. นำงกนิษฐ ์ พรหมเสน G    
 17. นำยชลวทิย ์ เอีย่มรกัษำเกยีรต ิ G    
 18. นำยไพบูลย ์จนัทรว์ลยัพร G    

 
 
หมำยเหตุ :     A = ประธำนกรรมกำร B = ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
 C = กรรมกำร D = กรรมกำรตรวจสอบ E = ผูบ้รหิำร 
 F = กรรมกำรบรหิำร G = ผูบ้รหิำรของบรษิทัตำมนิยำมในประกำศของส ำนักงำน ก.ล.ต. 
 H = กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน I = เลขำนุกำรบรษิทัฯ 
 J = ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน K = รองประธำนกรรมกำร 
 L = ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรโรงเรยีน/ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีนเพลนิพฒันำ    M   =   ทีป่รกึษำ 
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เอกสำรแนบ 2  รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำรของบรษิทัย่อย 

 

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัย่อย 

รายช่ือ ความเก่ียวข้องกบั 
SE-ED 

บจ. 
เพลินพฒัน์ 

บจ. 
เบสแลบ็ 

 1.  นำยทนง  โชตสิรยทุธ ์ กรรมกำร B C B 
 2.  นำยวบิูลยศ์กัดิ ์ อุดมวนิช กรรมกำร รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 

เลขำนุกำรบรษิทัฯ 
กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม 

C B 

 3. นำงสภุำวด ี หำญเมธ ี  A  
 4. นำงสำวกรองทอง  บุญประคอง  B  
 5. นำยศลีวตั  ศุษลิวรณ์  B C  
 6. นำงวณีำ  วอ่งไววทิย ์  B C  

 
หมำยเหตุ : A = ประธำนกรรมกำร      B = กรรมกำร C =  กรรมกำรบรหิำร 
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เอกสำรแนบ 3  รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่ไดร้บักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมกำรอสิระ  
จ ำนวน 3 ท่ำน โดยทัง้ 3 ท่ำน เป็นผูม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจ หรอืมปีระสบกำรณ์ดำ้นบญัชหีรอืกำรเงนิโดยตรง และมี
คุณสมบตัติรงตำมทีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด  

ในรอบปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดม้กีำรประชมุตำมวำระจ ำนวน 5 ครัง้ โดยเป็นกำรประชุม
กนัเองระหว่ำงกรรมกำรตรวจสอบ ผูส้อบบญัช ีและผูบ้รหิำรระดบัสงูทำงดำ้นบญัช ีกำรเงนิ และตรวจสอบภำยใน 
โดยไม่มกีรรมกำรบรหิำรเขำ้ร่วมประชมุ แต่อยู่ภำยใตก้ำรรบัรูข้องฝ่ำยบรหิำรจ ำนวน 1 ครัง้ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ไดป้ฏบิตัหิน้ำทีอ่ย่ำงเป็นอสิระ ตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีท่ีก่ ำหนดไวใ้นกฎบตัร
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบและทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ โดยไดร้บัควำมร่วมมอืจำกทุกฝ่ำยที่
เกีย่วขอ้ง คณะกรรมกำรตรวจสอบ ตระหนกัถงึควำมส ำคญัของกำรควบคุมภำยใน กำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง  
และกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีเพือ่ใหบ้รษิทัฯ มกีำรควบคุมภำยในทีด่ ีมกีำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบั
ทีเ่หมำะสม และยอมรบัได ้ตลอดจนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีม่คีวำมถูกตอ้ง เชื่อถอืได ้โดยคณะกรรมกำร
ตรวจสอบไดม้กีำรหำรอืแลกเปลีย่นขอ้คดิเหน็กบักรรมกำรบรหิำร ผูบ้รหิำรระดบัสงู ผูต้รวจสอบภำยใน และผูส้อบ
บญัชทีุกไตรมำส สรุปสำระส ำคญัในกำรปฏบิตัหิน้ำทีใ่นรอบปี พ.ศ. 2561 ไดด้งันี้ 

1.  สอบทานงบการเงินประจ าปี  พ.ศ. 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนงบกำรเงนิรำยไตรมำส 
และงบกำรเงนิประจ ำปี พ.ศ. 2561 ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ก่อนน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ โดยได้
ประชุมรว่มกบัผูส้อบบญัช ีฝ่ำยบรหิำร ฝ่ำยบญัช ีและแผนกตรวจสอบภำยในของบรษิทัฯ ในกำรพจิำรณำงบ
กำรเงนิรวมรำยไตรมำส และงบกำรเงนิประจ ำปี เพื่อสอบทำนควำมถูกตอ้งครบถว้น กำรปฏบิตัติำมหลกักำรบญัชี
ทีร่บัรองทัว่ไป กำรเลอืกใชน้โยบำยกำรบญัช ีและกำรเปิดเผยขอ้มลูทีเ่พยีงพอ รวมทัง้ได้น ำขอ้สงัเกตของผูส้อบ
บญัชมีำปรบัปรงุแกไ้ขในกำรจดัท ำงบกำรเงนิของบรษิทัฯ ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็สอดคลอ้งกบั
ผูส้อบบญัชวี่ำ งบกำรเงนิของบรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป และเปิดเผยขอ้มลูอย่ำง
ถูกตอ้งครบถว้น 

2.  สอบทานการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี คณะกรรมกำรตรวจสอบไดต้ระหนกัถงึควำมส ำคญัของกำรก ำกบั
ดแูลกจิกำรทีด่ ีโดยไดท้บทวนนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ปีีละครัง้ รวมถงึสง่เสรมิ และสนบัสนุนใหผู้บ้รหิำร 
และพนกังำนทุกคนมุ่งมัน่ทีจ่ะน ำกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่มีำใชใ้นกำรด ำเนินกจิกำรจนกลำยเป็นวฒันธรรมของ
องคก์ร ด ำเนินธุรกจิอย่ำงมคีุณธรรมดว้ยควำมโปร่งใส และมคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคม จนไดร้บักำรประเมนิใหเ้ป็น
บรษิทัทีม่บีรรษทัภบิำลในระดบัดเีลศิ 11 ปีซอ้น (ปี พ.ศ. 2551 - ปี พ.ศ. 2561) จำกสมำคมสง่เสรมิสถำบนั
กรรมกำรบรษิทัไทย (IOD)     

3.  สอบทานการบริหารจดัการความเส่ียง คณะกรรมกำรตรวจสอบไดก้ ำกบัดแูลกำรบรหิำรจดักำร
ควำมเสีย่งของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่ำควำมเสีย่งต่ำงๆ ของบรษิทัฯ อยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้ 
โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนแผนกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง รบัทรำบกำรด ำเนินกำรบรหิำรควำม
เสีย่งเป็นระยะๆ คณะกรรมกำรตรวจสอบเหน็ว่ำบรษิทัฯ มกีำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมำะสม 
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4.  สอบทานการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบับริษทัฯ  คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำน 
ใหม้กีำรปฏบิตัติำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยป์ระเทศไทย และหน่วยงำนอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่
คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็ว่ำ ไม่พบประเดน็ทีเ่ป็นสำระส ำคญัในเรื่องกำรไมป่ฏบิตัติำมกฎหมำย และ
ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและหน่วยงำนก ำกบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง 

5.  สอบทานและให้ความเหน็ต่อรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลดงักล่าว คณะกรรมกำรตรวจสอบเหน็ว่ำบรษิทัฯ ไดม้กีำรเปิดเผยขอ้มลู
อย่ำงถูกตอ้งครบถว้นตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรปกติ
ของธุรกจิ มคีวำมเหมำะสมเพื่อประโยชน์ทัง้หมดของบรษิทัฯ 

6.  ก ากบัดแูลระบบการควบคมุภายในและตรวจสอบภายใน คณะกรรมกำรตรวจสอบไดก้ ำกบัดแูลให้
มรีะบบกำรควบคมุภำยในทีด่ ีมปีระสทิธภิำพเพยีงพอต่อกำรใชท้รพัยำกร และกำรปฏบิตังิำน คณะกรรมกำร
ตรวจสอบไดร้บัทรำบกำรปฏบิตังิำนของแผนกตรวจสอบภำยในทุกไตรมำส และเสนอแนวทำงปรบัปรุงแกไ้ข 
รวมทัง้ใหม้กีำรตดิตำมแกไ้ขปรบัปรุงขอ้บกพร่องทีต่รวจพบ คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนแผนกำร
ตรวจสอบประจ ำปี 2562 โดยตระหนกัถงึควำมเสีย่งทีอ่ำจจะเกดิขึน้ทีจ่ะมผีลต่อกำรด ำเนินงำน และฐำนะกำรเงนิ
ของบรษิทัฯ  นอกจำกน้ียงัไดเ้น้นย ้ำกำรตรวจสอบภำยในโดยค ำนึงถงึกำรเพิม่ประสทิธภิำพทำงธุรกจิ เพื่อเพิม่
รำยได ้และลดค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำน 

7.  คดัเลือกและเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี  คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำคดัเลอืกผูส้อบบญัช ีโดย
พจิำรณำควำมเป็นอสิระของผูส้อบบญัช ีควำมรู ้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ในกำรตรวจสอบ ทมีงำนของผูส้อบ
บญัชใีนส ำนกังำน และค่ำตอบแทนทีเ่หมำะสม คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำคดัเลอืก และเสนอแต่งตัง้
ผูส้อบบญัชต่ีอคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่1/2562 เมื่อวนัที ่22กมุภำพนัธ ์ 
2562 เพื่อขออนุมตัต่ิอทีป่ระชมุใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ ใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีจำกบรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ำกดั 
เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ในปี พ.ศ. 2562 

โดยสรุป คณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน้ำทีต่ำมขอบเขตและอ ำนำจหน้ำที ่ทีไ่ดก้ ำหนดไวใ้นกฎบตัร
คณะกรรมกำรตรวจสอบดว้ยควำมระมดัระวงัรอบคอบ และมคีวำมเป็นอสิระอย่ำงเพยีงพอ โดยไดร้บัควำมรว่มมอื
จำกฝ่ำยบรหิำร พนกังำน และผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่ำยเป็นอยำ่งด ีคณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็ว่ำ 
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ กรรมกำรบรหิำร และพนกังำนทุกท่ำน ไดใ้หค้วำมส ำคญัอย่ำงยิง่ต่อกำรปฏบิตังิำน และ
กำรด ำเนินงำนภำยใตร้ะบบกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีอย่ำงมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล ดว้ยควำมโปร่งใส
เชื่อถอืได ้เพิม่ควำมเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ นกัลงทุน และผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่ำย 
 
 
 
 
นำยประวทิย ์ตนัตวิศนิชยั 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
11 มนีำคม 2562 
 
 



บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2561 (แบบ 56-1)                                                                   เอกสำรแนบ 4  หน้ำ 173 
 

เอกสำรแนบ 4  รำยงำนคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน 

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน ซึง่ไดร้บักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรของบรษิทัฯ มี
ขอบเขต หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดแ้ก่ กำรก ำหนดวธิกีำร 
ท ำหน้ำที ่สรรหำกรรมกำร กรรมกำรผูจ้ดักำร พรอ้มทัง้จดัท ำแผนกำรสบืทอดต ำแหน่ง และก ำหนดนโยบำย
ค่ำตอบแทนกรรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำน  โดยในปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทนได้
ประชุมรวมทัง้สิน้ 3 ครัง้ 

ส ำหรบักำรสรรหำกรรมกำร ผูบ้รหิำร คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทนไดด้ ำเนินกำรสรรหำ 
คดัเลอืกบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมำะสม ตำมหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมกำรก ำหนด และไม่ขดัต่อขอ้ก ำหนดของ
หน่วยงำนก ำกบัดแูล  ในปีพ.ศ. 2561 คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณผลตอบแทน ไดพ้จิำรณำเสนอต่อวำระกำร
เป็นกรรมกำร และกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน เพือ่ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดพ้จิำรณำ นอกจำกนี้ 
คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน ยงัเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้รำยย่อยเสนอรำยชื่อผูม้คีุณสมบตั ิเป็น
กำรล่วงหน้ำจำกผูถ้อืหุน้สว่นน้อย ผ่ำนทำงช่องทำงตดิต่อของบรษิทัฯ เพื่อใหค้ณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
ผลตอบแทน ไดพ้จิำรณำ 

ส ำหรบักำรพจิำรณำผลตอบแทนของคณะกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำน ซึง่ไดเ้ปิดเผยรำยละเอยีดใน
รำยงำนประจ ำปี ในหวัขอ้คำ่ตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำรนัน้ คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน 
ไดพ้จิำรณำใหส้อดคลอ้งกบัหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ ควำมสำมำรถ ผลงำน โดยค ำนงึถงึสภำวะเศรษฐกจิ และ
อำ้งองิกบัธุรกจิในอุตสำหกรรมเดยีวกนั 

คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทนไดป้ฏบิตังิำนทีไ่ดร้บัมอบหมำยดว้ยควำมระมดัระวงั 
รอบคอบ เตม็ควำมสำมำรถ และเป็นอสิระ เพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีอื่นๆ อย่ำง
เหมำะสมแลว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นำยคเชนทร ์ เบญจกุล 
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน 
11 มนีำคม 2562 
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เอกสำรแนบ 5  รำยละเอยีดเกีย่วกบัหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน 

 

  

ชื่อ - สกุล 
 

อำย ุ
(ปี) 

กำรศกึษำ ควำมสมัพนัธท์ำง
ครอบครวัระหว่ำง

ผูบ้รหิำร 

ประวตักิำรท ำงำน 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน / บรษิทั 

นำยวเิชยีร  รุ่งพนูทรพัย ์ 45 บรหิำรธุรกจิบณัฑติ 
มหำวทิยำลยั
รำมค ำแหง 

- ส.ค. 2556 - ปัจจุบนั ผูจ้ดักำรแผนกตรวจสอบภำยใน 
และนกัลงทุนสมัพนัธ ์

บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 

ธ.ค. 2556 - ปัจจุบนั เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 

ธ.ค. 2546 - ส.ค. 2556 ผูจ้ดักำรเขต สำยงำนซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 

เม.ย. 2543 - ธ.ค. 2546 ผูช้่วยผูจ้ดักำรรำ้น ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 






