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 ส่วนท่ี 1 
การประกอบธรุกิจ 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

บรษิทัฯ เริม่ก่อตัง้จำกกำรรวมตวักนัของวศิวกรไฟฟ้ำจ ำนวน 10 คน ซึง่ต่ำงมปีระสบกำรณ์ในกำรด ำเนิน
กจิกรรมเผยแพร่ควำมรูใ้นชุมนุมวชิำกำร ขณะเป็นนิสติคณะวศิวกรรมศำสตร ์จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั วศิวกร
กลุ่มนี้ตระหนักดวี่ำ ประเทศไทยยงัขำดแคลนกำรพฒันำสื่อควำมรูท้ำงวชิำกำรอยู่มำก และยงัไม่มผีูส้นใจเขำ้มำ
พฒันำอย่ำงจรงิจงั จึงได้ก่อตัง้บรษิัทฯ ขึ้นมำในปี พ.ศ. 2517 ได้รบัอนุญำตให้เป็นบรษิัทจดทะเบยีนในตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เมื่อปลำยปี พ.ศ. 2534 

บรษิัท ซเีอด็ยูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) มชีื่อภำษำองักฤษว่ำ SE-EDUCATION Public Company Limited 
โดยค ำว่ำ SE-ED เป็นค ำย่อมำจำกค ำเตม็ว่ำ Science, Engineering and EDucation  ซึง่เป็นกำรเน้นวตัถุประสงค์
กำรก่อตัง้บรษิทัฯ ว่ำ จะด ำเนินธุรกจิกำรเผยแพร่ควำมรู้  โดยเน้นกำรพฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถของคนไทยใน
สำขำทีจ่ ำเป็นต่อกำรพฒันำประเทศ โดยจะเน้นดำ้นวทิยำศำสตร ์ วศิวกรรมศำสตร์ และกำรศกึษำ ปัจจุบนัชื่อ
เรยีกสัน้ๆ ของบรษิทัฯ ซึง่เป็นทีรู่จ้กักนัแพร่หลำยคอื ซีเอด็ (SE-ED) 

บรษิทัฯ ก ำหนดทศิทำงระยะยำว และกลยุทธท์ำงกำรตลำดไว ้ซึง่สรุปโดยสงัเขปได ้ดงัต่อไปนี้ 

1.1  วิสยัทศัน์ ภารกิจ และกลยทุธ ์ของบริษทัฯ 

วิสยัทศัน์ (Vision)  ซเีอด็ จะเป็นผูน้ ำในกำรท ำใหค้นไทยหำควำมรูไ้ดง้่ำยขึน้ และสะดวกขึน้ 

ภารกิจ (Mission)  ซเีอด็ จะด ำเนินธุรกิจที่เอื้ออ ำนวยต่อกำรศกึษำหำควำมรู้ ในสำขำที่จ ำเป็นต่อกำร
พฒันำประเทศ และจะด ำเนินธุรกจิที่ท ำให้ “คนไทยเก่งขึ้น” โดยพฒันำเป็นธุรกจิทีย่ ัง่ยนื มกีำรเตบิโตต่ออย่ำง
เนื่องสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของอุตสำหกรรม เป็นบรษิัทตวัอย่ำงที่ด ีสำมำรถสร้ำงสรรค์ผลงำนที่เป็นประโยชน์  เป็นที่
ยอมรบัในวงกวำ้ง พนกังำนมคีวำมสขุ และสำมำรถใหผ้ลตอบแทนกำรลงทุนทีน่่ำพงึพอใจในระยะยำว 

กลยุทธ ์(Strategies)   

1. บรษิทัฯ มเีป้ำหมำยเปิดสำขำเพื่อครอบคลุมทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ เป็นรำ้นหนงัสอืทีม่จี ำนวนสำขำมำก
ทีส่ดุ พรอ้มกบัแผนงำนในกำรปรบัปรุงพฒันำสำขำ และเปิดสำขำใหม่ดว้ยกำรออกแบบทีท่นัสมยั สรำ้ง
ควำมแตกต่ำง และมคีวำมสอดคลอ้งกบัทอ้งถิน่ พรอ้มทัง้น ำเทคโนโลย ีDigital เขำ้มำพฒันำสำขำ และ
พฒันำสนิคำ้ เพื่อเป็นผูน้ ำในกำรเสนอองคค์วำมรูใ้นทุกรปูแบบ 

2. พฒันำระบบ e-commerce ใหเ้ป็นเวบ็ไซตท์ีม่คีวำมทนัสมยั และประสทิธภิำพมำกขึน้ เป็นเวบ็ไซตร์ำ้น
หนังสืออันดับหนึ่งของประเทศที่มีสถิติผู้เข้ำใช้งำนมำกที่สุด และมีจ ำนวนหนังสือที่หลำกหลำย
ครอบคลมุมำกทีส่ดุของประเทศ เพื่อเป็นศนูยก์ลำงกำรเรยีนรูต้ลอดชวีติ  
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3. พฒันำผลติภณัฑ์ทัง้รูปแบบของ book, e-book, audiobook และ videobook เพื่อให้เหมำะกบัวถิชีวีติ
ของคนรุ่นใหม่ทีเ่ปลีย่นแปลงอย่ำงกำ้วกระโดด เพื่อร่วมสรำ้งแรงบนัดำลใจใหก้บัผูค้น 

4. พัฒนำรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจและกำรให้บริกำร ตำมควำมต้องกำรของตลำดด้ำนกำรศึกษำที่
เปลี่ยนแปลงไป  ด้วยกำรน ำเสนอสินค้ำด้ำนสื่อกำรเรียนกำรสอนที่ เหมำะกับลู กค้ำก ลุ่ม
สถำบนักำรศกึษำ  

5. บริษัทฯ เน้นกำรสื่อสำรทำงกำรตลำดแบบบูรณำกำร โดยกำรพัฒนำเครื่องมือ และช่องทำงกำร
ประชำสมัพันธ์สินค้ำ และกำรสร้ำงสรรค์กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยในรูปแบบต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง  
รวมถึงด ำเนินกิจกรรมด้ำนกำรตลำดอย่ำงจริงจัง เพื่อเป็นกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับธุรกิจอย่ำง
สรำ้งสรรค ์และตรงกบักลุ่มเป้ำหมำย ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ไดอ้ย่ำงตรงประเดน็  

6. บรษิัทฯ เน้นกำรสรำ้งควำมสมัพนัธ์กบัคู่ค้ำ และพนัธมติรทำงธุรกจิ ในกำรร่วมงำนกนัอย่ำงใกล้ชิด  
โดยยึดมัน่ในกำรปฏิบตัิตำมสญัญำที่มีต่อลูกค้ำอย่ำงเคร่งครดัภำยใต้กรอบกติกำ  มำรยำทของกำร
ด ำเนินธุรกจิ และมุ่งเน้นกำรอยู่บนพืน้ฐำนของควำมส ำเรจ็ในกำรประกอบธุรกจิร่วมกนั โดยบรษิทัฯ ได้
เปิดรบักำรแลกเปลีย่นควำมคดิเหน็ในกำรด ำเนินธุรกจิ เพื่อร่วมกนัหำแนวทำงในกำรแกไ้ขปัญหำ หรอื
อุปสรรคทีเ่กดิขึน้ และน ำขอ้มลูดงักล่ำว กลบัมำพฒันำสรำ้งสรรคผ์ลติภณัฑ ์กระบวนกำรบรหิำรจดักำร
ของบรษิทัฯ เพื่อยกระดบัมำตรฐำนในกำรท ำงำนใหส้งูขึน้ตลอดเวลำ และก่อใหเ้กดิประโยชน์กบัทุกฝ่ำย 

7. บรษิทัฯ ไดต้ระหนักและใหค้วำมส ำคญักบักำรบรกิำรทีเ่ป็นเลศิ และกำรเสรมิสรำ้งภำพลกัษณ์ทีด่ขีอง
บรษิัทฯ โดยเน้นกำรพฒันำบุคลำกรและทีมงำนอย่ำงต่อเนื่อง และสรำ้งทศันคติของพนักงำนในกำร
ใหบ้รกิำรอย่ำงมอือำชพี กำรใสใ่จต่อกำรสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ในรำยละเอยีด และท ำใหล้กูคำ้มี
ควำมประทบัใจเพิม่มำกขึน้ 

บริษทัฯ ประกอบธรุกิจหลกั 5 ส่วน คือ 

 ธรุกิจร้านหนังสือ  โดยเป็นผูด้ ำเนินงำนร้ำนซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร์  และเครอืข่ำย ซึ่งได้แก่  รำ้นเครอื 
ข่ำยซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ และศูนย์หนังสือมหำวิทยำลัยหลำยแห่งที่บริษัทฯ เป็นผู้บริหำรเอง  
ทัง้ในกรุงเทพฯ และต่ำงจังหวัด รวมทัง้กำรบริหำรพื้นที่ขำยหนังสือในรูปแบบต่ำงๆ ในพื้นที่
ศนูยก์ำรคำ้ 

 ธรุกิจรบัจดัจ าหน่ายหนังสือ  โดยจดัจ ำหน่ำยใหก้บัหนังสอืทีบ่รษิทัฯ ผลติเอง  และส ำนักพมิพอ์ื่น  
เพื่อจ ำหน่ำยใหก้บัรำ้นหนงัสอืทัว่ไป  รวมทัง้ช่องทำงกำรขำยอื่นๆ 

 ธรุกิจส านักพิมพ ์ โดยผลติหนงัสอืสำระควำมรูใ้นหมวดต่ำงๆ รวมทัง้ผลติสนิคำ้ทีเ่ป็น nonbook เช่น 
CD เพื่อพฒันำศกัยภำพในดำ้นต่ำงๆ และรบัจำ้งพมิพ ์

 โรงเรียนเพลินพฒันา  เป็นกำรร่วมลงทุน เพื่อสรำ้งเป็นโรงเรยีนทำงเลอืกแนวใหม่ที่สอนในระดบั
เตรียมอนุบำลถึงมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่เน้นกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่ยืดหยุ่นเพื่อพัฒนำ
ศกัยภำพใหน้กัเรยีน ทีจ่ะเตบิโตเป็นก ำลงัส ำคญัของประเทศในอนำคต 

 บริษัท เบสแลบ็  เป็นธุรกจิให้ค ำปรกึษำ กำรพฒันำ กำรออกแบบ และกำรจ ำหน่ำยซอฟต์แวร์และ
ฮำรด์แวรท์ีพ่ฒันำขึน้เอง เน้นกำรพฒันำ Digital Content, กำรพฒันำโปรแกรม และโครงสรำ้งพืน้ฐำน
ทำงเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรบรหิำรจดักำรสือ่ Digital Content 
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ในธุรกจิร้ำนหนังสอื ธุรกจิจดัจ ำหน่ำยหนังสอื และธุรกจิส ำนักพมิพ์ ทัง้สำมส่วนนี้ บรษิัทฯ มบีทบำทใน
ฐำนะทีเ่ป็นผูน้ ำตลำดรำยใหญ่ของธุรกจิแต่ละสว่น และธุรกจิทัง้หำ้ส่วนนี้แต่ละสว่นต่ำงเกือ้กลูซึง่กนัและกนั ท ำให้
เกดิควำมไดเ้ปรยีบในกำรแขง่ขนั และสำมำรถสรำ้งมลูค่ำเพิม่โดยรวมใหก้บับรษิทัฯ ไดเ้ป็นอย่ำงดี 

1.2  การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 

ในระยะเริม่แรก บรษิัทฯ ผลติวำรสำรรำยเดอืน เซมคิอนดกัเตอรอ์เิลก็ทรอนิกส ์และเป็นผู้แทนจ 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 เริม่ผลติหนังสอืวชิำกำรด้ำนวศิวกรรมศำสตร์และวทิยำศำสตร ์ออกจ ำหน่ำย ต่อมำได้
ขยำยสำยงำนผลติออกมำเป็น ฝ่ำยผลติต ำรำและหนงัสอืเชงิวชิำกำร 

ในปี พ.ศ. 2526 ผลติวำรสำรรำยเดอืน ไมโครคอมพวิเตอร์ และเริม่ผลติหนังสอืดำ้นไมโครคอมพิวเตอร์
ออกจ ำหน่ำย  พรอ้มๆ กนัน้ี บรษิทัฯ ไดเ้ริม่ผลติหนงัสอืหมวดบรหิำร / กำรจดักำร อย่ำงจรงิจงั โดยเน้นหนังสอืที่
สำมำรถช่วยคนท ำงำนใหท้ ำงำนไดด้ขีึน้ มำกกว่ำจะเน้นหนงัสอืทีค่ำดว่ำจะขำยดเีพยีงช่วงใดช่วงหนึ่งเท่ำนัน้ 

ในปี พ.ศ. 2528 บริษัทฯ เริ่มใช้ระบบกำรจัดจ ำหน่ำยหนังสือแบบ  Standing Order ที่ดัดแปลงขึ้นให้
เหมำะสมกบัธุรกจิหนงัสอืของไทย และไดร้วมวำรสำร ทกัษะฉบบัวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ีและวำรสำร มติทิี ่4 
เขำ้ดว้ยกนัโดยเปลีย่นชื่อใหม่เป็นวำรสำร รูร้อบตวั  ซึง่ต่อมำกไ็ดเ้ปลีย่นรูปเล่ม และเน้ือหำใหท้นัสมยัมำกขึน้ และ
เปลีย่นชื่อใหม่เป็น UpDATE ขณะเดยีวกนับรษิทัฯ กไ็ดข้ยำยสำยงำนผลติ หนังสอืส่งเสรมิเยำวชน  ขึน้มำอย่ำง
จรงิจงั เพื่อบุกเบกิหนังสอืสำระควำมรูส้ ำหรบัเยำวชน ซึง่ต่อมำในปี พ.ศ. 2529 วทิยำศำสตรอ์่ำนสนุก กำรต์ูนชุด
เสรมิควำมรูชุ้ดแรก กไ็ดอ้อกวำงตลำด และไดร้บักำรตอบรบัเป็นอย่ำงด ี

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

ในปี พ.ศ. 2533 บรษิทัฯ จงึยื่นเรื่องเขำ้เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเริม่
โครงกำรรำ้นหนังสอื “ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร์”  ขึน้ เพื่อใหค้นไทยไดม้โีอกำสหำซื้อหนังสอืดีๆ  ไดส้ะดวกขึน้ และเป็น
กำรรองรบักำรเติบโตของตลำดหนังสอืทัง้หมด โดยมทีศิทำงเน้นกำรเปิดรำ้นในศูนย์กำรค้ำชัน้น ำ รำ้นซเีอด็บุ๊ค
เซน็เตอร ์จะจ ำหน่ำยหนังสอืที่บรษิัทฯ ผลติขึน้เอง และหนังสอืของส ำนักพมิพอ์ื่นดว้ย เพื่อให้มคีวำมสมบูรณ์ใน
ฐำนะรำ้นหนังสอืทัว่ไป ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร์ เปิดด ำเนินกำรสำขำแรกในปลำยปี พ.ศ. 2534 ที่ศูนย์กำรค้ำฟอร์จูน
ทำวน์ โดยเน้นกำรเป็น ศนูยห์นงัสอืสำระและบนัเทงิ ส ำหรบัครอบครวั และคนท ำงำน 

ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์เริม่เปิดในซูเปอร์เซน็เตอร ์เป็นครัง้แรกในไตรมำสที่ 3 ปี พ.ศ. 2539 ที่โลตสัซูเปอร์
เซน็เตอร ์สำขำพทัยำ เพรำะเหน็ว่ำซเูปอรเ์ซน็เตอรเ์ป็นทศิทำงใหม่ของธุรกจิคำ้ปลกี ทีจ่ะเพิม่ควำมส ำคญัมำก
ขึน้ในอนำคต และจะเป็นท ำเลทีเ่หมำะสมส ำหรบัธุรกจิรำ้นหนงัสอืในอนำคตระยะยำว  
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โดยในปี พ.ศ. 2549 ไดเ้พิม่พืน้ทีศ่นูยก์ระจำยหนงัสอื จำกเดมิประมำณ 7,400 ตำรำงเมตร เป็นประมำณ 
10,000 ตำรำงเมตร และในปลำยปี พ.ศ. 2551 บรษิัทฯ ได้เพิ่มพื้นที่คลงัสนิค้ำขึน้อีกประมำณ 3,000 ตำรำง
เมตร เป็น 13,000 ตำรำงเมตร หรอืเพิ่มพื้นที่ขึ้นประมำณ  30% และในปี พ.ศ. 2553 บริษัทฯ ได้เพิ่มพื้นที่
คลงัสนิคำ้ จำกเดมิ 13,000 ตำรำงเมตร เป็นประมำณ 15,000 ตำรำงเมตร  

ในปี พ.ศ. 2551 บรษิัทฯ ได้เปิดศูนย์กำรเรยีนรู้ SE-ED บนพื้นที่ประมำณ 600 ตำรำงเมตร ที่อำคำร
จตุัรสัจำมจุร ี(Chamchuri Square) ของจุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั เพื่อรองรบักำรเติบโตของกำรจดักิจกรรม
เยำวชนในรูปแบบต่ำงๆ มำกขึ้นในอนำคต รวมทัง้กำรฝึกอบรมทำงด้ำนวิชำชีพ และกิจกรรมกำรพัฒนำ
ศกัยภำพของคนไทยในดำ้นต่ำงๆ แก่ผูท้ีส่นใจทัว่ไป อกีทัง้ยงัไดก้ ำหนดยุทธศำสตรใ์นกำรด ำเนินธุรกจิ ดว้ยกำร
พัฒนำหลักสูตรเสริมกำรเรียนรู้ ที่เป็นกำรพัฒนำศักยภำพและอัจฉริยภำพของเยำวชน อันได้แก่ วิชำ
คณิตศำสตร ์และวชิำภำษำองักฤษ ประกอบดว้ย 2 หลกัสตูร คอื 

 หลกัสตูรคณิตศำสตร ์FAN Math เป็นหลกัสตูรกำรเรยีนเสรมิระดบัชัน้ อนุบำล 3 จนถงึประถมศกึษำปี
ที ่6 ทีม่กีำรจดัท ำสือ่กำรเรยีนรูใ้นรปูแบบของสือ่ Animation 

 หลักสูตรภำษำอังกฤษ  ACTive English เป็นหลักสูตรกำรเรียนเสริมระดับชัน้ อนุบำล  2 จนถึง
ประถมศกึษำปีที่ 6 ที่มกีำรใช้สื่อ Learning Center Interactive Multimedia และมคีวำมสอดคลอ้งกบั
กรอบมำตรฐำนกำรเรียนรู้ภ ำษ ำ CEFR (Common European Framework of Reference for 
Languages) ของสหภำพยุโรป 

แต่เนื่องจำกศูนยก์ำรเรยีนรู ้SE-ED Learning Center ไม่สำมำรถท ำก ำไรให้บรษิทัฯ ได ้ดงันัน้ในปี 2561 
บรษิทัฯ จงึไดปิ้ดศนูยก์ำรเรยีนรูฯ้ เพื่อลดตน้ทุนกำรบรหิำรงำนของบรษิทัฯ  

ในปี พ.ศ. 2557 บรษิทัฯ ไดเ้ปิดใชง้ำนศูนยก์ระจำยสนิคำ้และคลงัสนิคำ้แห่งใหม่อย่ำงเป็นทำงกำร ทีม่ขีดี
ควำมสำมำรถรองรบัปรมิำณงำนไดม้ำกถงึ 600 สำขำ โดยทีศู่นยก์ระจำยสนิคำ้แห่งใหม่ไดอ้อกแบบใหเ้กบ็สนิคำ้
ไดเ้พิม่ขึน้กว่ำคลงัสนิค้ำเดมิ และค ำนึงถึงประโยชน์ในกำรใชส้อยพื้นที่เพื่อปฏบิตัิงำน ช่วยเพิม่ประสทิธภิำพใน
กำรท ำงำนใหม้ำกยิง่ขึน้ สำมำรถรองรบักำรกระจำยสนิคำ้พรอ้มๆ กนัไดถ้งึ 480 จุดขำยในเวลำเดยีวกนั รวมทัง้มี
กำรพฒันำโมเดลกำรท ำงำนใหม้คีวำมถูกตอ้ง แม่นย ำ และรวดเรว็ โดยกำรปรบัปรุงขัน้ตอนกำรกระจำยสนิคำ้ดว้ย
ระบบดจิติอล (Digital Assorting System) ช่วยสนับสนุนให้เกดิกำรหมุนเวยีนของสนิค้ำใหม่ที่หน้ำรำ้นได้อย่ำง
ต่อเนื่อง และใหบ้รกิำรลกูคำ้ดว้ยสนิคำ้ทีห่ลำกหลำยมำกขึน้ 

การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในปี พ.ศ. 2562 ท่ีผา่นมา 

บรษิทัฯ มพีฒันำกำร และกำรเปลีย่นแปลงทีส่ ำคญัในปี พ.ศ. 2562 ทีผ่่ำนมำ ทีน่อกเหนือจำกกำรด ำเนิน 
งำนตำมปกต ิดงันี้ 

 บรษิทัฯ ไดป้รบัปรุงสำขำเดมิใหม้ศีกัยภำพ ดขีึน้  มปีระสทิธภิำพกำรขำยทีด่ขี ึน้ ทนัสมยั และพจิำรณำ
กำรปิดสำขำ โดยมรีำยละเอยีดเบือ้งตน้ดงันี้ 

o ปรบัปรุงสำขำเดมิจ ำนวน 3 ใหม้คีวำมทนัสมยั และน่ำเขำ้ใชบ้รกิำรมำกขึน้ 

o ปิดสำขำจ ำนวน 41 สำขำ ซึง่เป็นสำขำทีไ่ม่สำมำรถท ำก ำไร เพือ่เพิม่ประสทิธภิำพกำรท ำก ำไรให้
เหมำะสมกบัสภำวะเศรษฐกจิในปัจจบุนั 
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 ไดร้บักำรประกำศผลรำยงำนประเมนิกำรก ำกบัดูแลกจิกำรของบรษิัทจดทะเบยีน ในตลำดหลกัทรพัย ์
ประจ ำปี พ.ศ. 2562 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2019) ว่ำอยู่ใน
ระดบั “ดีเลศิ” หรอื 5 ดำว ติดต่อกนั 12 ปีซ้อน (2551 - 2562) จดักำรประเมินโดย สมำคมส่งเสริม
สถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย (IOD), ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) โดยซเีอด็เป็นบรษิทัเดยีว ในกลุ่มอุตสำหกรรมบรกิำร 
(Service) หมวดธุรกจิสือ่และสิง่พมิพ ์ทีไ่ดร้บักำรประเมนิในระดบั “ดเีลศิ” ตดิต่อกนั 12 ปีซอ้น 

การเปล่ียนแปลงโครงสรา้งเงินทุน 

บรษิทั ซเีอด็ยูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (SE-EDUCATION Public Company Limited) ไดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้ 
เมื่อวนัที่ 10 ตุลำคม พ.ศ. 2517 ด้วยทุนจดทะเบยีน 99,000 บำท โดยมวีตัถุประสงค์หลกัในกำรด ำเนินธุรกจิที่
เอื้ออ ำนวยต่อกำรศกึษำหำควำมรู ้เพื่อพฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถของคนไทย ในสำขำที่จ ำเป็นต่อกำรพฒันำ
ประเทศ 

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

 ใบส ำคญัแสดงสทิธทิีเ่สนอขำยแก่ผู้ถอืหุน้รำยเดมิ จ ำนวน 10,549,356 หุน้ โดยมอีตัรำกำรใชส้ทิธขิอง
ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย สำมำรถซื้อหุ้นสำมญัได้ 1 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 16.50 บำท ซึ่งใบส ำคญั
แสดงสทิธมิอีำยุ 5 ปี นบัแต่วนัทีอ่อกใบส ำคญัแสดงสทิธ ิซึง่สำมำรถใชส้ทิธไิดทุ้ก 3 เดอืน และสำมำรถ
ใชส้ทิธคิรัง้สดุทำ้ยในวนัที ่15 ธนัวำคม พ.ศ. 2549 

 ใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่เสนอขำยแก่กรรมกำร พนักงำน และผูร้บัช่วงซือ้หลกัทรพัย์ จ ำนวน 3,164,800 
หุน้ โดยมอีตัรำกำรใชส้ทิธขิองใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย สำมำรถซือ้หุน้สำมญัได ้1 หุน้ ในรำคำหุน้
ละ 10 บำท ทัง้นี้ใบส ำคญัแสดงสทิธดิงักล่ำวจะแบ่งออกเป็น 5 ฉบบั ระยะเวลำกำรใชส้ทิธแิต่ละฉบบั
ห่ำงกนั 1 ปี สำมำรถใชส้ทิธไิดทุ้ก 3 เดอืน โดยแต่ละฉบบัสำมำรถใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญัไดเ้ป็นสดัส่วน
รอ้ยละ 10, 10, 10, 30 และ 40 ของจ ำนวนสทิธทิี่ได้รบัทัง้หมด ตำมล ำดบั และสำมำรถใช้สทิธคิรัง้
สดุทำ้ยในวนัที ่14 มกรำคม พ.ศ. 2551 

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

นอกจำกนี้ในปี พ.ศ. 2547 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทฯ ครัง้ที่ 1/2547 เมื่อวนัที่ 4 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 
2547 ได้มมีติให้บรษิัทฯ ซื้อหุ้นคนื โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อบรหิำรทำงกำรเงนิ เนื่องจำกบริษัทฯ มสีภำพคล่อง
ส่วนเกนิ จ ำนวน 19,783,600 หุ้น (มูลค่ำรวม 122.64 ลำ้นบำท รำคำซือ้หุน้คนืเฉลี่ย 6.20 บำท ต่อหุ้น) ซึ่งตำม
กฎกระทรวงว่ำดว้ยเรื่อง “ก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรว่ำดว้ยกำรซือ้หุน้คนื กำรจ ำหน่ำยหุน้ทีซ่ือ้คนืและกำรตดั
หุน้ที่ซือ้คนืของบรษิัท” ก ำหนดให้บรษิัทฯ ต้องจ ำหน่ำยหุ้นที่ซือ้คนืใหเ้สรจ็สิน้ภำยใน 3 ปี นับจำกกำรซือ้หุ้นคืน
เสรจ็สิน้ โดยครบก ำหนดในวนัที ่11 กนัยำยน พ.ศ. 2550 ซึ่งบรษิัทฯ ไม่สำมำรถท ำกำรขำยหุ้นทีซ่ื้อคนืไดต้ำม
เงื่อนไขของมตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำร ดงันัน้เพื่อใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดในกฎกระทรวง ทีป่ระชุมคณะกรรมกำร
บริษัทฯ ครัง้ที่ 4/2550 วนัที่ 19 กนัยำยน พ.ศ. 2550 จึงมีมติอนุมตัิกำรลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นที่ซื้อคืน จ ำนวน 
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19,783,600 หุน้ สง่ผลให้ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั คงเหลอื 328,345,090 หุน้ โดยบรษิทัฯ ไดท้ ำกำรจดทะเบยีน
ลดทุน ในวนัที ่24 ตุลำคม พ.ศ. 2550 

ในปี พ.ศ. 2554 ทีป่ระชุมใหญ่สำมญัผู้ถอืหุน้ ครัง้ที่ 1/2554 วนัที ่28 เมษำยน พ.ศ. 2554 ไดม้มีตอินุมตัิ
กำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกบัทุนรบัช ำระแล้ว ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบรษิัทฯ 
คงเหลอื 323,921,130 หุน้ โดยบรษิทัฯ ไดท้ ำกำรจดทะเบยีนลดทุน ในวนัที ่11 พฤษภำคม พ.ศ. 2554 

ในปี พ.ศ. 2555 ทีป่ระชุมใหญ่สำมญัผู้ถอืหุน้ ครัง้ที่ 1/2555 วนัที ่26 เมษำยน พ.ศ. 2555 ไดม้มีตอินุมตัิ
กำรจ่ำยปันผลเป็นหุน้ปันผล ในอตัรำ 10 หุน้เดมิ ต่อ 1 หุน้ปันผล เพื่อเพิม่สภำพคล่องในหุน้ของบรษิทัฯ และเพื่อ
รกัษำสภำพคล่องของทุนหมุนเวยีน รองรบักำรลงทุนและขยำยงำนต่ำงๆ ในอนำคต และไดม้มีตอินุมตักิำรเพิม่ทุน
จดทะเบยีนของบรษิทัฯ เพื่อรองรบักำรจดัสรรหุน้ปันผลดงักล่ำว ส่งผลใหทุ้นจดทะเบยีนของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้เป็น 
356,313,243 หุน้ โดยบรษิทัฯ ไดท้ ำกำรจดทะเบยีนเพิม่ทุนในวนัที ่8 พฤษภำคม พ.ศ. 2555 

และในปี พ.ศ. 2556 ที่ประชุมใหญ่สำมญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 วนัที่ 25 เมษำยน พ.ศ. 2556 ได้มีมติ
อนุมตัลิดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัทุนรบัช ำระแลว้ และมมีตอินุมตัเิพิม่ทุนจดทะเบยีนของ
บรษิัทฯ เพื่อรองรบักำรจ่ำยหุ้นปันผล ในอตัรำ 10 หุ้นเดมิ ต่อ 1 หุ้นปันผล ส่งผลให้ทุนจดทะเบยีนของบรษิัทฯ 
เพิม่ขึน้เป็น 391,944,529 หุน้ โดยบรษิทัฯ ไดท้ ำกำรจดทะเบยีนเพิม่ทุนในวนัที ่22 พฤษภำคม 2556 

1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 

การลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัรว่ม 

ในปี พ.ศ. 2527 บรษิทัฯ เขำ้ไปถอืหุ้นรอ้ยละ 25 ในบรษิัท เอม็ แอนด ์อ ีจ ำกดั ซึง่มทีุนช ำระแลว้เท่ำกบั 
400,000 บำท บรษิทั เอม็ แอนด์ อ ีจ ำกดั ประกอบธุรกจิเป็นส ำนักพมิพ ์โดยเป็นผู้ผลติวำรสำรเทคนิค วำรสำร 
EC และผลติหนงัสอืวชิำชพีดำ้นวศิวกรรมศำสตร์ และมอบหมำยใหบ้รษิทัฯ เป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำยหนงัสอืให้ 

บรษิทัฯ เขำ้ถอืหุน้รอ้ยละ 99.93 ในบรษิทั ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์จ ำกดั (จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่11 พฤษภำคม พ.ศ. 
2544) ซึง่มทีุนรบัช ำระแลว้เท่ำกบั 100,000 บำท แต่มไิดด้ ำเนินธุรกจิใดๆ เพรำะมวีตัถุประสงคเ์พื่อป้องกันบุคคล
อื่นน ำชื่อ ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์  ไปจดทะเบียนจดัตัง้บรษิัทใหม่ ซึ่งอำจท ำให้เกิดควำมเข้ำใจผิด คดิว่ำเป็นกิจกำร
เดยีวกนัเท่ำนัน้ และต่อมำในปี พ.ศ. 2556 บรษิทัฯ ไดเ้พิม่สดัส่วนของกำรถอืหุน้ในบรษิทั ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์จ ำกดั 
เป็นรอ้ยละ 99.99 ซึง่มทีุนรบัช ำระแลว้เท่ำกบั 1,000,000 บำท ต่อมำทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้ที ่4/2561 
วนัที ่9 พฤศจกิำยน 2561 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ ยกเลกิร่วมทุน รวมทัง้จดทะเบยีนเลกิกจิกำรใน บรษิัท ซเีอด็บุ๊ค
เซน็เตอร ์จ ำกดั และด ำเนินกำรแลว้เสรจ็เมือ่วนัที ่20 มถิุนำยน 2562 

ในปี พ.ศ. 2546 บริษัทฯ เข้ำถือหุ้นร้อยละ 28.75 ในบริษัท เพลินพัฒน์ จ ำกัด (จดัตัง้ขึ้นเมื่อวนัที่ 25 
กนัยำยน พ.ศ. 2545) ซึ่งมทีุนช ำระเตม็มูลค่ำ เท่ำกบั 80,000,000 บำท ต่อมำในปี พ.ศ. 2548 บรษิัทฯ ได้เพิ่ม
สดัส่วนกำรถือหุ้นเป็นร้อยละ 48.82 จำกทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้วจ ำนวน 170,000,000 บำท และได้
ด ำเนินกำรลดทุนจดทะเบยีนและทุนช ำระแลว้ คงเหลอืเป็นจ ำนวน 169,475,500 บำท คดิเป็นสดัส่วนกำรถอืหุ้น
รอ้ยละ 48.97 ซึง่ในปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมำ บรษิทัฯ ไดน้ ำงบกำรเงนิของบรษิทั เพลนิพฒัน์ จ ำกดั (บรษิทัย่อย) 
มำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม ด้วยกำรมีส่วนร่วมในกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนนี้  ต่อมำเมื่อวนัที่ 18 
พฤษภำคม 2560 บรษิัท เพลนิพฒัน์ จ ำกดั ได้ลดทุนจดทะเบียนจำก 169,475,500 บำท มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท 
เป็น 151,850,500 บำท มลูค่ำหุน้ละ 8.96 บำท  
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โดยบรษิทั เพลนิพฒัน์ จ ำกดั ประกอบกจิกำรโรงเรยีนในนำม โรงเรยีนเพลนิพฒันำ ซึง่ตัง้อยู่บนถนนพุทธ
มณฑล สำย 2 เปิดสอนในระดบัตัง้แต่เตรยีมอนุบำล จนถึงมธัยมศกึษำปีที่ 6 โดยเริม่เปิดรบันักเรยีนอย่ำงเป็น
ทำงกำร ในปีกำรศกึษำ 2547 ซึง่ถอืเป็นกำรรวมตวัครัง้ส ำคญัของผูท้ีร่กังำนกำรศกึษำกว่ำ 70 คน จำกกลุ่มต่ำงๆ 
ได้แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง คุณครู นักวชิำกำร ผู้บรหิำรโรงเรยีน ร่วมกบัองคก์รเอกชนทีม่บีทบำทส ำคญัในสถำบนั
ครอบครวัและกำรศกึษำ เพื่อสร้ำงสรรค์โรงเรยีนต้นแบบแนวคดิใหม่ ที่สำมำรถสร้ำงเยำวชนที่มคีุณภำพให้กบั
ประเทศ 

ในปี พ.ศ. 2556 บรษิทัฯ เขำ้ถอืหุน้รอ้ยละ 60.00 ในบรษิทั เบสแลบ็ จ ำกดั (จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่22 เมษำยน 
พ.ศ. 2556) ซึ่งมีทุนช ำระแล้วเท่ำกับ 250,000 บำท โดยบริษัท เบสแล็บ จ ำกัด เป็นบริษัทที่ด ำเนินธุรกิจให้
ค ำปรกึษำ กำรจดัหำ จ ำหน่ำยเกี่ยวกบัซอฟต์แวร์ และให้ค ำปรกึษำ กำรพฒันำ กำรออกแบบ และกำรจ ำหน่ำย
ซอฟทแ์วรแ์ละฮำรด์แวรท์ีพ่ฒันำขึน้เอง  

 
โครงสรา้งการถือหุ้น บริษทั ซีเอด็ยูเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) บริษทัย่อย และบริษทัรว่ม 

 

 
 

 

  

(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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บริษทั เพลินพฒัน์ จ ากดั  มีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  ดงัน้ี 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
2562 2561 2560 

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 442,000 2.61 415,000 2.45 415,000 2.45 
5. นำงธดิำ พทิกัษ์สนิสขุ 420,000 2.48 400,000 2.36 400,000 2.36 

 

บริษทั เบสแลบ็ จ ากดั  มีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ดงัน้ี 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
2562 2561 2560 

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

 
รำยละเอยีดกำรเปลีย่นแปลงผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ ไดเ้ปิดเผยไวภ้ำยใตห้วัขอ้ 7. ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้อืหุน้ 

 



บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1)                                                                   ส่วนที ่1  หน้ำ 9 
 

2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

โครงสร้างรายได้รวมตามผลิตภณัฑแ์ละบริการ (จ าแนกตามช่องทางการขาย) 

(หน่วย : พนับำท) 

 ด าเนินการโดย 
% การถือหุ้น
ของบริษทั 

งบการเงินรวม 
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

รายได้ % รายได้ % รายได้ % 
รำยไดจ้ำกธรุกจิ         
- ขำยปลกี1 บรษิทัฯ 100 2,036,877 67.27 2,364,086 69.90 2,778,907 64.81 
- ขำยสง่2 บรษิทัฯ 100 706,802 23.34 740,300 21.91 739,443 17.25 

รวม   2.743.679 90.62 3,104,386 91.87 3,518,350 82.06 
รำยไดค้ำ่ธรรมเนียม
กำรศกึษำและบรกิำร 
และรำยไดจ้ำกกำรขำย 

บรษิทัยอ่ย 48.97 203,001 6.70 198,884 5.89 183,000 4.27 

รำยไดอ้ื่นๆ บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย N/A 81,265 2.68 77,369 2.29 71,591 1.67 

รำยกำรระหวำ่งกนั บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย N/A -142 0.00 -1,470 -0.04 -3,518 -0.07 
รวมรายได้ 3,027,803 100 3,379,169 100 4,287,546 100 

หมายเหตุ 1 ขายปลกี หมายถงึ  รายไดจ้ากการขายทีเ่ครอืขา่ยรา้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร์ และ e-commerce 
2 ขายสง่ หมายถึง  รายได้จากการขายส่งหนังสอืทีบ่รษิทัฯ ผลิตเอง และทีร่บัจดัจ าหน่าย ไปให้แก่รา้นหนังสอือืน่  และ

ช่องทางการขายอืน่  เช่น สถาบนัการศกึษา หอ้งสมดุ เป็นตน้ 
1 และ 2 มูลค่าขายของหนังสอืทีบ่รษิทัฯ ผลติเอง ในปี พ.ศ. 2562, 2561 และ 2560 คดิเป็นรอ้ยละ 10.17, 9.93 และ 7.79 

ของรายไดจ้ากการขายตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ ตามล าดบั 

2.1  ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีส าคญั  ผลติภณัฑแ์ละบรกิำรทีส่ ำคญั ทีบ่รษิทัฯ ด ำเนินกำรอยู่ มดีงันี้ 

1. หนังสือ ปัจจุบนับรษิทัฯ เป็นผูผ้ลติหนงัสอืสูร่ะบบรำ้นหนงัสอื เป็นรำยใหญ่รำยหนึ่งของประเทศ โดย
เป็น ผู้บุกเบกิ และเป็นผูน้ ำตลำดในกำรผลติหนังสือสำระควำมรูใ้นหมวดต่ำงๆ ได้แก่ กำรบรหิำร / 
กำรจดักำร กำรพฒันำตนเอง จิตวทิยำ วิศวกรรมศำสตร์สำขำต่ำงๆ หนังสอืสำระควำมรู้ส ำหรบั
เยำวชน ภำษำศำสตร ์และพจนำนุกรม แม่และเดก็ อำหำรและสุขภำพ แผนที่ เป็นต้น รวมทัง้ผลติ
สนิคำ้ทีเ่ป็น nonbook เช่น CD เพื่อพฒันำศกัยภำพในดำ้นต่ำงๆ 

2. การรบัจดัจ าหน่ายหนังสือ บรษิัทฯ เป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำยหนังสอืที่บรษิัทฯ ผลติขึน้เอง และยงัรบัจดั
จ ำหน่ำยหนงัสอืใหส้ ำนกัพมิพแ์ละองคก์รอื่น ทีม่ผีลติภณัฑส์อดคลอ้งกบัทศิทำงของบรษิทัฯ โดยขำย
ส่งให้ร้ำนหนังสอืทัง้ขนำดเลก็ และขนำดใหญ่ทัว่ประเทศกว่ำ 539 รำ้น อกีทัง้ยงัขำยให้กบัสถำบนั 
กำรศกึษำโดยตรง 

บรษิัทฯ ไดร้บักำรแต่งตัง้ให้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยหนังสอืและสื่อกำรเรยีนกำรสอนภำษำองักฤษของ
ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยออกซ์ฟอร์ด (Oxford University Press) แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย  
ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป ควำมร่วมมอืกนัครัง้นี้ จะช่วยใหบ้รษิัทฯ เพิม่บทบำท
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ในกำรผลติ และจดัจ ำหน่ำยหนังสอืเรยีนรู้ภำษำองักฤษมำกยิ่งขึน้ โดยผ่ำนช่องทำงกำรจ ำหน่ำย
ทัง้หมดของบรษิทัฯ ซึง่จะท ำใหบ้รษิทัฯ มสีว่นในกำรช่วยแกปั้ญหำดำ้นกำรศกึษำภำษำองักฤษของ
นกัเรยีนไทย และคนไทยทีส่นใจภำษำองักฤษมำกยิง่ขึน้ 

ปัจจุบนับรษิทัฯ เป็นผู้จดัจ ำหน่ำยหนังสอืเขำ้สู่ระบบรำ้นหนังสอืรำยใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมี
หนังสอืทีผ่ลติขึน้เอง และยงัจดัจ ำหน่ำยอยู่ประมำณ 1,740 ชื่อเรื่อง และรบัจดัจ ำหน่ำยใหก้บัหน่วย 
งำน และส ำนกัพมิพอ์ื่นอกีประมำณ 2,785 ชื่อเรื่อง 

3. ธรุกิจรา้นหนังสือซีเอด็บุค๊เซน็เตอร ์(SE-ED Book Center) บรษิทัฯ เป็นผูด้ ำเนินงำนรำ้นหนงัสอื 
ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร์ และเครอืข่ำย ซึง่ประกอบด้วย ร้ำนเครอืข่ำยซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์และศูนยห์นังสอื
มหำวทิยำลยัหลำยแห่งที่บรษิัทฯ เป็นผู้บริหำรเอง ทัง้ในกรุงเทพฯ และต่ ำงจงัหวดั  รวมทัง้กำร
บรหิำรพืน้ทีข่ำยในศนูยก์ำรคำ้รปูแบบต่ำงๆ กนั 

รำ้นหนังสอืซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์เป็นร้ำนหนังสอืทัว่ไปที่มลีกัษณะกำรออกแบบ และกำรจดัวำงสนิคำ้ที่
ทนัสมยั มปีระสทิธภิำพกำรขำยทีด่ ีและเน้นกำรเปิดในท ำเลทีอ่ ำนวยควำมสะดวกให้แก่คนทัว่ไป ให้
สำมำรถหำซือ้หนงัสอืทีด่ไีดง้่ำยขึน้ ส่วนใหญ่จงึตัง้อยู่ในซเูปอรเ์ซน็เตอรช์ัน้น ำ (เช่น เทสโกโ้ลตสั บิก๊ซ ี
เป็นต้น) ศูนย์กำรค้ำชัน้น ำ (เช่น เซ็นทรลั เดอะมอลล์ โรบินสนั ฟิวเจอร์พาร์ค ซีคอนสแควร์ และ
ศูนย์การค้าชัน้น าของต่างจงัหวดั เป็นต้น) และสถำบนักำรศกึษำ (เช่น สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิาร
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัสยาม และมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร ) โดยเปิดในรปูแบบต่ำงๆ 
กนั ทัง้ในกรุงเทพฯ และต่ำงจงัหวดั 

จนถงึสิน้ปี พ.ศ. 2562 บรษิทัฯ เปิดรำ้น ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์และรำ้นเครอืขำ่ยซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ไดร้วม 
ทัง้สิ้น 531 สำขำ โดยเป็นสำขำที่ยงัเปิดด ำเนินกำรอยู่จ ำนวน 315 สำขำ อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และ
ปรมิณฑล 100 สำขำและอยู่ในต่ำงจงัหวดัอกี 215 สำขำ ในจ ำนวนทัง้หมดน้ีเป็นรำ้นทีบ่รษิทัฯ บรหิำร
เองทัง้สิน้ 314 สำขำ เป็นร้ำนเครอืข่ำยซีเอด็ (เป็นร้ำนที่ได้รบัควำมช่วยเหลอืไม่เต็มรูปแบบร้ำนสัง่
สนิค้ำเอง) จ ำนวน 1 สำขำ ปัจจุบนัซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ นับเป็นเครอืข่ำยร้ำนหนังสอืเต็มรูปแบบที่มี
ยอดขำยมำกทีส่ดุในประเทศไทย 
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จ านวนสาขาซีเอด็บุค๊เซน็เตอร ์ณ 31 ธนัวาคม 2562 รวมทัง้ส้ิน 315 สาขา 

 

 
 

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

 หลกัสูตรเก่งคดิ เก่งสร้ำง SE-ED iKids เป็นหลกัสูตรกำรเรยีนในรูปแบบของกจิกรรมที่เน้นให้
เดก็รู้จกักำรประดษิฐแ์ละกำรสรำ้งสรรคน์วตักรรมหุ่นยนต์ไดด้้วยตนเอง  ผ่ำนสื่อกำรสอนทัง้ใน
รปูแบบมลัตมิเีดยีและหนังสอื ทีเ่ขำ้ใจง่ำย สนุกสนำน และเสรมิควำมรูด้ำ้น STEM คอื Science 
(วทิยำศำสตร์), Technology (เทคโนโลย)ี, Engineering (วศิวกรรมศำสตร์) และ Mathematics 
(คณิตศำสตร)์ เพื่อเสรมิสรำ้งควำมเขำ้ใจ  เน้ือหำในหลกัสตูรมุ่งเน้นใหเ้ดก็ไดก้ลำ้คดิ กลำ้ทดลอง 
รูจ้กัวเิครำะห์ และแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ โดยกำรน ำองคค์วำมรู้ในหลำยๆ ดำ้นมำบูรณำกำร
เข้ำด้วยกัน  ตลอดจนชี้ให้เห็นถึงกำรน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  และกำรสร้ำงสรรค์เป็น
เทคโนโลยต่ีำงๆ ทีม่อียู่ในปัจจุบนั 

 จดัค่ำยกจิกรรมเยำวชน SE-ED Kiddy Camp ส ำหรบัเยำวชนอำยุ 8 - 14 ปี โดยจะจดัในช่วงปิด
เทอมกำรศกึษำ ซึง่มหีลำยค่ำยใหเ้ลอืก ทัง้แบบไปค่ำยต่ำงจงัหวดั และแบบเชำ้ไปเยน็กลบั เพื่อ
กระตุ้นเยำวชนให้สนุกกบักำรเรยีนรู้ ขณะเดียวกนัก็ได้ศกึษำพฤติกรรมของเด็กในกำรเรยีนรู ้
ก่อนที่จะขยำยควำมคิดและผนึกกับแนวทำงอื่นๆ ที่เสริมกนัเพื่อสร้ำงเด็กไทย ให้เก่งขึ้นใน

ภาคเหนือ 
จ ำนวน 28 สำขำ 

ภาคกลาง 
จ ำนวน 36 สำขำ 

ภาคตะวนัตก 
จ ำนวน 18 สำขำ 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
จ ำนวน 60 สำขำ 

ภาคตะวนัออก 
จ ำนวน 35 สำขำ 

กรงุเทพฯ 
จ ำนวน 54 สำขำ 

ปริมณฑล 
จ ำนวน 46 สำขำ 

ภาคใต้ 
จ ำนวน 38 สำขำ 
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ปรมิำณทีม่ำกขึน้ และสง่เสรมิใหเ้ยำวชนทีเ่ขำ้ค่ำย มคีวำมกลำ้ในกำรเรยีนรูส้ ิง่ต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็น
เรื่องทำงวทิยำศำสตร ์สิง่ประดษิฐอ์เิลก็ทรอนิกส ์กำรท ำงำนเป็นทีม ควำมเป็นผู้น ำ กำรเรียนรู้
ดว้ยตนเอง ควำมรูพ้ืน้ฐำนใน กำรด ำรงชวีติ ศลีธรรม และโดยเฉพำะอย่ำงยิง่มติรภำพ นอกจำกนี้ 
ยังได้ร่วมสนุกในกิจกรรมต่ำงๆ อีกมำกมำย เช่น นักส ำรวจน้อย เข้ำฐำนกิจกรรม เล่นเกม  
ออกก ำลงักำย เล่นกฬีำ ฯลฯ 

5. โรงเรียนเพลินพฒันา บรษิทัฯ ไดร้่วมลงทุนในโรงเรยีนเพลนิพัฒนำ โดยมสีดัสว่นกำรลงทุนรอ้ยละ 
48.97 โดยร่วมบรหิำร เพื่อระดมทรพัยำกร ควำมรูค้วำมสำมำรถทีม่ ีก่อตัง้โรงเรยีนเพลนิพฒันำขึน้
มำเป็นโรงเรยีนทำงเลอืกแนวใหม่ ดว้ยควำมมุ่งหวงัทีจ่ะพฒันำศกัยภำพเดก็ไทยใหเ้ป็นก ำลงัส ำคญั
ในกำรพฒันำประเทศในอนำคต โดยผ่ำนกระบวนกำรจดักำรเรยีนกำรสอนที่ยดืหยุ่น โดยเปิดสอน 
ตัง้แต่ระดบัช่วงชัน้เตรยีมอนุบำล จนถงึระดบัมธัยมศกึษำปีที ่6 

ทัง้นี้ในรอบปีกำรศกึษำ 3 ปีที่ผ่ำนมำ โรงเรยีนเพลนิพฒันำ มจี ำนวนนักเรยีนในแต่ละปีกำรศกึษำ
ดงันี้ 

  (หน่วย : คน) 
ปีการศึกษา 2562 2561 2560 

จ ำนวนนกัเรยีนในปีกำรศกึษำ 1,298 1,282 1,243 

6. บริษัท เบสแลบ็ จ ากดั เป็นบรษิัทที่ด ำเนินธุรกิจให้ค ำปรกึษำ กำรพฒันำ กำรออกแบบ และกำร
จ ำหน่ำยซอฟทแ์วร ์และฮำรด์แวรท์ีพ่ฒันำขึน้เอง 

2.2  การตลาดและการแข่งขนั 

การด าเนินการทางการตลาด 

นโยบายราคาของบริษัทฯ บรษิัทฯ มนีโยบำยก ำหนดรำคำสนิคำ้ของบรษิัทฯ ทีผ่ลติขึน้ ใหส้อดคลอ้ง
กบัก ำลงัซื้อของกลุ่มเป้ำหมำย สอดคล้องกบัต้นทุนกำรผลติที่แท้จรงิ และสำมำรถท ำก ำไรในระยะยำวได้อย่ำง
เหมำะสม  

ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อความส าเรจ็ของธุรกิจ (Key Success Factors) ปัจจยัทีส่่งผลใหบ้รษิทัฯ เป็น
บรษิทัสิง่พมิพท์ีอ่ยู่ในระดบัแนวหน้ำของประเทศ และมบีทบำทมำกขึน้ในกำรด ำเนินธุรกจิในอนำคต สำมำรถสรุป
โดยสงัเขปดงันี้ 

 นโยบายธุรกิจท่ีชัดเจนและจ าเป็นต่อการพฒันาประเทศ นับแต่เริม่ก่อตัง้ บรษิัทฯ เน้นกำร
ด ำเนินธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรพฒันำบุคลำกรของประเทศ ในสำขำทีจ่ ำเป็นต่อกำรพฒันำประเทศมำ
โดยตลอด ดงันัน้จงึเตบิโตไดอ้ย่ำงต่อเน่ืองตำมกำรพฒันำประเทศ และไม่ไดร้บัผลกระทบจำกภำวะ
เศรษฐกจิรุนแรงนัก นอกจำกนัน้กำรทีบ่รษิทัฯ มนีโยบำยทีม่จีรยิธรรมทีด่ ีและสนบัสนุนอุตสำหกรรม
หนังสอืใหเ้ตบิโตไปดว้ยกนั ท ำใหภ้ำพพจน์ของบรษิทัฯ มคีวำมชดัเจนเป็นทีย่อมรบั และไดร้บัควำม
ไวว้ำงใจจำกทุกฝ่ำยทีเ่กีย่วขอ้ง 
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 มีเครื่องมือและส่วนประกอบทางธุรกิจท่ีเอื้อต่อการด าเนินธุรกิจในอนาคต เน่ืองจำกปัจจุบนั
โครงสรำ้งกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ มสี่วนเกือ้หนุนกนั ท ำใหม้โีอกำสประสบควำมส ำเรจ็ไดส้งูขึน้ 
ทีส่ ำคญัคอื 

1. บรษิทัฯ มชี่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยและมรีะบบกำรจดัจ ำหน่ำยเอง โดยผ่ำนเครอืข่ำยรำ้นซเีอด็บุ๊ค
เซ็นเตอร์ ซึ่งถือว่ำเป็นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยที่ส ำคญั และเป็นรำยใหญ่ของประเทศ เพรำะ
กระจำยอยู่ตำมชุมชนทีส่ ำคญัทัว่ประเทศ ท ำใหม้โีอกำสไดร้บักำรเสนอท ำเลเปิดสำขำให้พจิำรณำ
ก่อน และยงัสง่ผลใหเ้กือ้หนุนต่อธุรกจิกำรรบัจดัจ ำหน่ำยหนงัสอืใหม้โีอกำสกำรเตบิโตตำมไปดว้ย  
และส่งผลกลบัมำท ำใหธุ้รกจิรำ้นหนังสอืมตี้นทุนต ่ำลง นอกจำกนัน้ยงัส่งผลใหก้ำรผลติหนังสอืมี
โอกำสประสบควำมส ำเรจ็สงูขึน้อกีดว้ย เน่ืองจำกมชี่องทำงทีส่ำมำรถกระจำยสนิคำ้ตรงไปยงักลุ่ม
ลกูคำ้เป้ำหมำยไดส้ะดวกและรวดเรว็ 

2. บรษิัทฯ มสีื่อและเครื่องมอืกำรประชำสมัพนัธเ์ป็นของตนเอง ไดแ้ก่ เวบ็ไซต์ www.se-ed.com, 
m.se-ed.com ส ำหรับใช้งำนบน smartphone หรือ tablet เพื่อเป็นช่องทำงในกำรส่งเสริม
กจิกรรมทำงกำรตลำด 

การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย บรษิัทฯ จดัจ ำหน่ำยหนังสอืและวำรสำร ผ่ำนเครอืข่ำยร้ำน 
ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์และรำ้นหนงัสอือื่นๆ ทัง้ในกรุงเทพฯ และต่ำงจงัหวดั รวมทัง้สถำบนักำรศกึษำ โดยบรหิำรช่อง
ทำงกำรจดัจ ำหน่ำยแบ่งตำมประเภทของลกูคำ้ และสนิคำ้หรอืบรกิำรดงันี้ 

1. ลูกค้าขายปลีกหนังสือ และวารสาร ไดแ้ก่ กลุ่มเป้ำหมำยทีเ่ป็นบุคคลทัว่ไป บรษิทัฯ จ ำหน่ำยผ่ำน
ร้ำนซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมสื่อควำมรู้ควำมบันเทิงส ำหรับทุกคนในครอบครวั  และ
คนท ำงำน โดยเปิดด ำเนินกำรตำมศนูยก์ำรคำ้ชัน้น ำ และซูเปอรเ์ซน็เตอรท์ัว่ไป ทัง้ในกรุงเทพฯ และ
ต่ำงจงัหวดั และในสถำบนักำรศกึษำระดบัอุดมศกึษำ 

2. ลูกค้าขายส่งหนังสือ คอื กลุ่มรำ้นหนงัสอือื่นทัง้รำยใหญ่ทีม่เีครอืขำ่ย และรำยย่อยทัว่ประเทศ 

ภาวะการแข่งขนั 

ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั ในปี 2562 ธุรกจิหนงัสอืไดร้บัผลกระทบจำกภำวะเศรษฐกจิทีช่ะลอ
ตวั สง่ผลใหก้ ำลงัซือ้ของผูบ้รโิภคลดลง ท ำใหย้อดขำยลดลงในทุกภมูภิำคอย่ำงต่อเนื่อง บรษิทัฯ จงึไดพ้จิำรณำปิด
สำขำที่ ไม่สำมำรถท ำก ำไร  ปรับปรุงสัดส่วนสินค้ำภำยในร้ำน และส่งเสริมกำรขำยสินค้ำผ่ำนระบบ 
e-commerce เพื่อเพิม่ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสนิคำ้ใหท้นักบักระแสกำรบรโิภคที่เปลีย่นแปลงไป   

โอกาสและอุปสรรค  ในปี 2562 รฐับำลได้ออกมำตรกำร “ช็อปช่วยชำติ” เพื่อลดหย่อนภำษีเงนิได้
บุคคลธรรมดำ มวีตัถุประสงค์เพื่อกระตุ้นกำรบรโิภคภำยในประเทศ ซึ่งช่วยส่งเสรมิกำรขยำยตวัทำงเศรษฐกิจ
โดยรวม สิง่เหล่ำนี้เป็นปัจจยับวกต่อธุรกจิหนงัสอื แต่อย่ำงไรกต็ำม พฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีใ่ชเ้วลำกบัสิง่เรำ้อย่ำงอื่น
มำกขึน้ ท ำใหม้แีนวโน้มว่ำ จะใชเ้วลำในกำรอ่ำนหนงัสอืลดน้อยลง  

ในส่วนของ e-book แม้จะได้รบัควำมนิยมในต่ำงประเทศมำกขึ้นตำมกำรเติบโตของตลำดเครื่องอ่ำน    
e-book (e-book Reader) และ tablet แต่ส ำหรบัเมืองไทยยังถือว่ำมีตลำดเล็กมำก เพรำะยงัมีจ ำนวน e-book 
ภำษำไทยให้เลอืกซือ้ไดน้้อยมำก และยังไม่อยู่ในรูปแบบที่อ่ำนได้ง่ำยเพยีงพอ จงึคำดว่ำคงต้องใชเ้วลำอกีระยะ
หนึ่งกว่ำจะไดร้บัควำมนิยมมำกจนมผีลกระทบต่อตลำดหนงัสอืเล่ม แต่ในสว่นของ e-magazine ภำษำไทย ไดร้บั
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ควำมนิยมมำกขึน้จนเริม่มผีลกระทบต่อกำรขำยนิตยสำรทีเ่ป็นเล่มจรงิระดบัหนึ่งบำ้งแลว้ อย่ำงไรกต็ำมบรษิทัฯ 
ไดป้รบัตวัรองรบักำรเปลีย่นแปลงเหล่ำน้ีไวแ้ลว้ โดยปัจจุบนับรษิทัฯ ไดเ้ตรยีมรองรบักำรใหบ้รกิำรขำยทัง้ e-book 
และหนงัสอื ผ่ำนทำง online เป็นรำยใหญ่ทีส่ดุ 

จ านวนและขนาดของคู่แข่งขนั บรษิัทฯ อยู่ในฐำนะผู้น ำตลำดรำยใหญ่ที่สุด ได้รบักำรยอมรบัจำก
ผูอ้่ำนหนังสอืทัว่ไป และมคีวำมพรอ้มในกำรขยำยสำขำมำกที่สุด จงึสำมำรถรกัษำระยะห่ำงไวไ้ด้มำก เนื่องจำก
ได้เปรยีบเรื่องกำรได้เลือกท ำเลที่ดีก่อน และมีต้นทุนกำรด ำเนินกำรที่ต ่ำกว่ำ บริษัทฯ คำดกำรณ์ว่ำธุรกิจร้ำน
หนงัสอืในอนำคตจะเตบิโตจำกผูป้ระกอบกำรรำยใหญ่ทีม่คีวำมพรอ้ม เพยีงไม่กีร่ำยเท่ำนัน้ 

นอกจำกนัน้ กำรทีบ่รษิัทฯ ด ำเนินธุรกจิครบวงจรทัง้ในฐำนะส ำนักพมิพ์ ผูจ้ดัจ ำหน่ำย และรำ้นหนังสอื 
ท ำให้ได้รบัประโยชน์ในทำงใดทำงหนึ่งอยู่เสมอ ไม่ว่ำผู้มำใหม่จะเขำ้มำในธุรกจิส่วนใดก็ตำม จงึท ำให้บรษิัทฯ 
ไดร้บัผลกระทบต่ำงๆ ไม่มำกนกั 

ส่วนแบ่งการตลาด บรษิัทฯ เป็นผู้น ำตลำดในทัง้ 3 บทบำท คอื รำ้นหนังสอื ผู้รบัจดัจ ำหน่ำยหนังสอื 
และส ำนักพมิพ ์แต่เน่ืองจำกธุรกจิหนังสอื ยงัมขีอ้จ ำกดัจำกระบบกำรจดัฐำนขอ้มลูทีย่งัไม่สมบรูณ์เพยีงพอ ท ำให้
กำรคำดกำรณ์สว่นแบ่งกำรตลำดในแต่ละสว่น จงึอำจจะมคีวำมคลำดเคลื่อนมำกระดบัหนึ่ง 

ธุรกจิรำ้นหนังสอื บรษิทัฯ คำดว่ำเครอืข่ำยรำ้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอรข์องบรษิทัฯ มสี่วนแบ่งทำงกำรตลำด
ในล ำดบัตน้ของประเทศ 

ส ำหรบัในธุรกจิรบัจดัจ ำหน่ำยหนังสอืสู่ระบบร้ำนหนังสอื บรษิัทฯ เป็นผู้จดัจ ำหน่ำยรำยใหญ่ที่สุดของ
ตลำด แต่กย็งัมสีดัสว่นไม่สงูนกั เพรำะสว่นแบ่งทำงกำรตลำดมกีำรกระจำยตวัมำก 

สว่นธุรกจิส ำนักพมิพ ์บรษิทัฯ มสี่วนแบ่งตลำดเป็น 1 ใน 3 ล ำดบัแรกของตลำดในรำ้นหนงัสอื แต่กย็งัมี
สว่นแบ่งไม่สงูนกั เพรำะสว่นแบ่งทำงกำรตลำดมกีำรกระจำยตวัมำก 

สินค้าทดแทน กำรพฒันำเทคโนโลยเีป็นไปอย่ำงรวดเรว็ ทัง้ดำ้นอุตสำหกรรมและธุรกจิ ท ำใหเ้กดิควำม
จ ำเป็นทีจ่ะต้องเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ พฒันำควำมรูเ้พื่อไม่ใหเ้สยีเปรยีบในกำรแข่งขนั แต่ไม่ว่ำเทคโนโลยทีำงกำรสื่อสำร
และคอมพวิเตอร ์จะกำ้วหน้ำไปไกลถงึเพยีงใด หนังสอืกย็งัเป็นสื่อเดยีวทีใ่หค้วำมรูไ้ดส้ะดวกทุกที ่ทุกเวลำ 
รำคำถูก และมอีำยุยำวนำน แต่อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ กม็ไิดเ้พกิเฉยต่อพฤตกิรรมกำรอ่ำนผ่ำนทำง smartphone 
หรอื tablet ทีอ่ำจเปลีย่นแปลงไป บรษิทัฯ จงึไดม้กีำรพฒันำ application บนช่องทำงต่ำงๆ เพื่อเป็นทำงเลอืกให้
ผูบ้รโิภคสำมำรถเขำ้ถงึสือ่ควำมรูไ้ดอ้ย่ำงหลำกหลำยโดยไม่จ ำกดัแต่เพยีงเฉพำะหนงัสอืเล่ม 

อ านาจต่อรองของผูซ้ื้อและผูข้าย เน่ืองจำกธุรกจิหนงัสอืมโีครงสรำ้งเงื่อนไขกำรคำ้เป็นมำตรฐำนระดบั
หนึ่ง และมผีูป้ระกอบกำรมำกรำย โดยไม่มใีครผกูขำดตลำดอย่ำงชดัเจน และยงัมคีวำมจ ำเป็นตอ้งพึง่พำกนั ท ำให้
ปัญหำในกำรต่อรองมไีม่มำกนัก อย่ำงไรกต็ำม เน่ืองจำกมผีูป้ระกอบกำรคำ้ปลกีรำยใหญ่จำกธุรกจิอื่น ขยำยงำน
เขำ้มำในธุรกจิรำ้นหนังสอืหลำยรำย จงึอำจท ำให้เกดิกำรต่อรองเงื่อนไขกำรคำ้กบัส ำนักพมิพ์ และผู้จดัจ ำหน่ำย
หนังสอืมำกขึ้นตำมธรรมชำติของธุรกิจค้ำปลีกทัว่ไป แต่ยงัไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจหนังสอืโดยรวมเท่ำใดนัก 
เน่ืองจำกรำ้นเหล่ำนัน้ ยงัมสีดัสว่นกำรตลำดไม่มำกนกัในขณะนี้ 
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2.3  การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 

สินค้าท่ีซ้ือมาขายไปจากส านักพิมพอ่ื์น  โดยทัว่ไปประกอบดว้ย 2 สว่น คอื 

1. หนังสือท่ีรบัจดัจ าหน่าย  ปัจจุบนัหนงัสอืทีบ่รษิทัฯ รบัจดัจ ำหน่ำยไปยงัระบบรำ้นหนงัสอืทัว่ประเทศ
นัน้ มำจำกหนงัสอืทีบ่รษิทัฯ ผลติเอง และมำจำกส ำนกัพมิพอ์ื่นทีต่ดิต่อใหส้ำยงำนรบัจดัจ ำหน่ำยของ
บรษิทัฯ เป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำยไปยงัรำ้นหนังสอือื่นทัว่ประเทศ โดยบรษิทัฯ จะพิจำรณำรบัต่อเมื่อเหน็ว่ำ 
เป็นผลติภณัฑท์ีส่อดคลอ้งกบัทศิทำงของบรษิทัฯ และมโีอกำสกำรขำยทีเ่ป็นไปได้ 

2. หนังสือและสินค้าอ่ืน ท่ีซีเอด็บุค๊เซ็นเตอรร์บัมาจ าหน่าย  ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร์รบัสนิคำ้มำจำก 2 
ทำงใหญ่ คอื มำจำกสำยงำนรบัจดัจ ำหน่ำยของบรษิทัฯ และรบัสนิคำ้จำกส ำนกัพมิพ ์และผูจ้ดัจ ำหน่ำย
รำยอื่นเขำ้มำขำยในสำขำ โดยสำยงำนซเีอด็บุ๊คเซน็เตอรเ์ป็นผูพ้จิำรณำคดัเลอืกน ำเขำ้มำจ ำหน่ำย 

การคดัเลือกคู่ค้า บรษิัทฯ ให้ควำมส ำคญัอย่ำงยิง่ต่อกำรคดัเลอืกคู่ค้ำที่เหมำะสมโดยจะต้องมัน่ใจว่ำ
กระบวนกำรคดัเลอืก และกำรปฏบิตัิต่อคู่ค้ำเป็นไปอย่ำงเท่ำเทียมกนัและเป็นธรรม บรษิัทฯ ตระหนักถึงควำม 
ส ำคญัของกำรมคีู่คำ้ทีม่ชีื่อเสยีงทีด่ ีมจีรยิธรรม ควำมเป็นมอือำชพี ค ำนึงถึงประเดน็สงัคม สิง่แวดลอ้ม และไม่มี
กำรละเมิดกฎหมำยด้ำนสิง่แวดล้อม และแรงงำน ซึ่งได้ก ำหนดประเด็นไว้ในสญัญำจดัซื้อจดัจ้ำง รวมถึงกำร
สง่เสรมิ และสนบัสนุนใหคู้่คำ้ร่วมต่อต้ำนกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ โดยท ำงำนร่วมกนัอย่ำงใกลช้ดิเพื่อกำรพฒันำธุรกจิ
ใหม้คีวำมกำ้วหน้ำยิง่ขึน้ 

ในกำรด ำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ยึดปฏิบัติตำม พ.ร.บ. กำรแข่งขนัทำงกำรค้ำ ตำมมติคณะกรรมกำร  
กำรแข่งขันทำงกำรค้ำในปี พ.ศ. 2549 ที่ประกำศใช้เกณฑ์แนวทำงพิจำรณำกำรปฏิบัติกำรทำงค้ำระหว่ำง 
ผูป้ระกอบธุรกจิคำ้ส่งคำ้ปลกีกบัผูผ้ลติ/ผูจ้ ำหน่ำย ภำยใต้ พ.ร.บ.กำรแขง่ขนัทำงกำรคำ้ 2542 และเพื่อใหส้ำมำรถ
ด ำเนินธุรกจิไดส้อดคลอ้งตำมประกำศขำ้งต้น บรษิทัฯ ไดต้กลงร่วมกนัในกำรปรบัแกข้อ้สญัญำกบับรษิทัคู่คำ้ใหม้ี
ควำมละเอยีด และชดัเจนยิง่ขึน้ โดยบรษิทัฯ ดแูลคู่คำ้เสมอืนเป็นหุน้สว่นในกำรท ำธุรกจิระหว่ำงกนั ส ำหรบัเกณฑ์
ในกำรคดัเลอืก มดีงันี้ 

1. มปีระวตัิทำงกำรเงนิที่เชื่อถือได้ และมศีกัยภำพที่จะเติบโตไปพร้อมกบับรษิัทฯ ได้ในระยะยำว 
มกีระบวนกำรผลติทีค่ ำนึงถงึสงัคม และสิง่แวดลอ้มตำมขอ้ก ำหนดตำมกฎหมำย 

2. ผลิต หรอืจ ำหน่ำยสนิค้ำที่มีคุณภำพตรงกบัควำมต้องกำร และไม่เป็นสนิค้ำที่ละเมิดลขิสทิธิ ์หรือ
เครื่องหมำยทำงกำรคำ้ สำมำรถตรวจสอบได ้

3. ใหก้ำรสนบัสนุนดำ้นกำรสง่เสรมิกำรขำย และกำรใหบ้รกิำรหลงักำรขำยแก่ลกูคำ้ 

ความสมัพนัธ์และผลกระทบ หากสูญเสียผูจ้  าหน่ายสินค้า  ส ำหรบัมลูค่ำสนิคำ้ทีซ่ือ้มำเพื่อขำย จำกผู้
จดัจ ำหน่ำยแต่ละรำย มมีลูค่ำไม่เกนิ 30% ของตน้ทุนขำยทัง้หมด โดยมสีดัสว่นมลูค่ำสนิคำ้ทีซ่ือ้มำจ ำหน่ำยจำกคู่
คำ้รำยใหญ่ 10 รำยแรกต่อตน้ทุนขำยรวม 3 ปียอ้นหลงั มดีงันี้ 
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(หน่วย : ลำ้นบำท) 

รายการ 
ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2560 

มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า % 
มลูค่ำสนิคำ้ทีซ่ือ้มำเพื่อจ ำหน่ำย 
จำกคู่คำ้รำยใหญ่ 10 รำยกำรแรก 

739.34 42.04 809.58 41.12 846.78 38.56 

ตน้ทุนขำยรวม 1,758.52 100 1,968.97 100 2,196.18 100 

ในปี พ.ศ. 2562 ถอืว่ำไม่มรีำยใดมนี ้ำหนกัมำกนักจนมผีลกระทบรุนแรงต่อบรษิทัฯ นอกจำกนัน้บรษิทัฯ 
ไม่มคีวำมสมัพนัธใ์ดๆ กบัผูจ้ ำหน่ำยดงักล่ำว และไม่มภีำระผกูพนัทีจ่ะตอ้งซือ้ในอนำคต 

สินค้าท่ีบริษทัฯ ผลิตเอง หนงัสอืทีบ่รษิทัฯ เป็นผูผ้ลติเอง มสีำยงำนผลติหนังสอืเป็นผูร้บัผดิชอบในกำร
ก ำหนดทศิทำง และคดัเลอืกต้นฉบบัทีจ่ะน ำมำผลติจนกระทัง่ถงึขัน้ตอนกำรผลติออกมำเป็นรูปเล่ม เพื่อส่งใหส้ำย
งำนจดัจ ำหน่ำยของบรษิทัฯ น ำไปวำงตลำด 

อตัราการใช้ก าลงัการผลิต เนื่องจำกบรษิัทฯ ไม่มโีรงพมิพ์เอง ดงันัน้กำรผลติหนังสอืจะมหีน่วยงำน
ภำยในรบัผดิชอบดแูลกำรผลติครบวงจร และกระจำยงำนพมิพไ์ปตำมโรงพมิพต่์ำงๆ ใหเ้หมำะสมกบัก ำหนดกำรผลติ 
ดงันัน้ อตัรำกำรผลติจรงิจงึสำมำรถเพิม่หรอืลดได ้โดยไม่เกดิอตัรำสญูเปล่ำใดๆ 

วตัถดิุบและผู้จ าหน่ายวตัถดิุบ กระดำษเป็นวตัถุดบิหลกัที่ส ำคญัของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ ซือ้วตัถุดบิ
จำกผูจ้ ำหน่ำยในประเทศทัง้จ ำนวน กระดำษทีใ่ชใ้นกำรผลติหนังสอื ส่วนมำกจะเป็นกระดำษปอนด์ กระดำษปรู๊ฟ 
กระดำษอำรต์ และกระดำษอำรต์กำรด์ 

ความสมัพนัธ์และผลกระทบ หากสูญเสียผูจ้  าหน่ายวตัถดิุบ ส ำหรบัมูลค่ำกำรสัง่ซือ้กระดำษบรษิทัฯ 
ไม่มคีวำมสมัพนัธใ์ดๆ กบัผูจ้ ำหน่ำยดงักล่ำว และบรษิทัฯ ไม่มภีำระผกูพนัทีจ่ะตอ้งซือ้ในอนำคต ในกรณีทีบ่รษิทัฯ 
เหล่ำนี้ไม่สำมำรถจดัหำกระดำษให้ได้ บรษิัทฯ สำมำรถซื้อจำกผู้จ ำหน่ำยรำยอื่นๆ ได้   โดยบรษิัทฯ มยีอดซื้อ
วตัถุดบิจำกคู่คำ้ รวมคดิเป็น 19.71% ของตน้ทุนผลติ หรอืคดิเป็น 1.53% ของตน้ทุนขำยทัง้หมดของบรษิทัฯ ในปี 
พ.ศ. 2562 ซึง่ถอืว่ำไม่มรีำยใดมนี ้ำหนกัมำกจนมผีลกระทบรุนแรง 

ขัน้ตอนและเทคโนโลยีการผลิต ขัน้ตอนกำรผลติหนังสอืใหม่ เริม่ต้นจำกกองบรรณำธกิำรจะประชุม
เพื่อวำงแผนและพจิำรณำสรรหำตน้ฉบบั ตน้ฉบบันี้อำจไดม้ำจำกผูเ้ขยีนเสนอตน้ฉบบัมำใหพ้จิำรณำ หรอืจำกกำร
ที่บรษิัทฯ จดัหำผู้ที่เหมำะสมมำเขยีนหรือแปล ตำมแนวทำงที่บริษัทฯ ก ำหนด  จำกนัน้กองบรรณำธิกำรจะ
พจิำรณำแนวเนื้อหำ ควำมถูกต้อง และควำมน่ำอ่ำน ซึง่รวมถงึกำรส่งไปใหท้ีป่รกึษำเฉพำะสำขำของบรษิทัฯ ทีม่ี
ควำมรูแ้ละสนใจในกลุ่มเนื้อหำนัน้ๆ ใหค้วำมเหน็ต่ำงๆ ในเชงิกำรตลำดเพื่อพจิำรณำว่ำจะรบัมำผลติหรอืไม่ เมื่อผ่ำน
กำรพจิำรณำแล้วจงึจะปรบัปรุงเนื้อหำ และรูปแบบให้เหมำะสมยิง่ขึน้ต่อไป และจงึจะท ำสญัญำกำรใช้ลขิสทิธิ ์
กบัผู้เขยีน ผู้แปล หรอืส ำนักพมิพ์ในต่ำงประเทศ 

ขณะเดยีวกนัพนักงำนศลิป์จะเริม่ออกแบบรูปเล่ม เมื่อต้นฉบบัไดร้บักำรปรบัปรุงเรยีบรอ้ยแลว้ กถ็งึขัน้
กำรจดัท ำอำรต์เวริก์ดว้ยคอมพวิเตอร ์อำรต์เวริก์ทีจ่ดัเสรจ็แลว้จะไดร้บักำรตรวจทำนซ ้ำ และแกไ้ขจนเน้ือหำ และ
องคป์ระกอบศลิป์สมบูรณ์ ในกรณีที่เป็นหนังสอืเล่ม จะมขี ัน้ตอนเพิม่ขึน้ คอื กำรตัง้ชื่อหนังสอื กำรก ำหนดรำคำ 
รวมถงึกำรตลำดต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหเ้หมำะสมกบักลุ่มเป้ำหมำย 
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ส ำหรบัเทคโนโลยทีี่ใช้ในกำรท ำต้นฉบบัหนังสอื บรษิัทฯ ใช้อุปกรณ์หลกั คอื คอมพวิเตอร์ PC และ
แมคอนิทอช รวมถงึอุปกรณ์อื่นทีเ่กีย่วขอ้ง โดยอุปกรณ์คอมพวิเตอรเ์หล่ำนี้ มแีนวโน้มว่ำประสทิธภิำพสงูขึน้แต่
รำคำถูกลง นอกจำกนี้บุคลำกรทีอ่ยู่ในกองบรรณำธกิำร ลว้นเป็นผูม้คีวำมเชีย่วชำญเฉพำะดำ้นในกำรผลติตน้ฉบบั 
ส ำหรบักำรเขยีนเรื่องและบทควำม มำจำกทัง้บุคลำกรในกองบรรณำธกิำรและนักเขยีนทัว่ไป  เมื่อผลติต้นฉบบั
เรยีบร้อยแล้ว บรษิัทฯ จะว่ำจ้ำงโรงพมิพ์ โดยบรษิัทฯ เป็นผูส้ ัง่ซือ้กระดำษเอง และก ำหนดให้ผู้ขำยกระดำษส่ง
กระดำษไปยงัโรงพิมพ์โดยตรง ตำมก ำหนดเวลำที่ต้องกำรใช้ เพื่อจดัพิมพ์ต้นฉบบัดงักล่ำวเป็นหนังสอืเพื่อจดั
จ ำหน่ำยต่อไป 

ความสามารถ ความจ าเป็น และค่าใช้จ่ายในการปรบัเครือ่งจกัรให้แข่งขนัได้ เน่ืองจำกบรษิทัฯ ไม่
มโีรงพมิพ์ จงึไม่มกีำรลงทุนในเครื่องจกัรและอุปกรณ์กำรพมิพ์ทัง้หลำย ดงันัน้บรษิัทฯ จงึไม่มคีวำมจ ำเป็นต้อง
พฒันำเครื่องจกัร และอุปกรณ์ต่ำงๆ เหล่ำนัน้ด้วยตนเอง และด้วยสภำพกำรแข่งขนัของธุรกจิโรงพมิพ์ จงึท ำให้
บรษิทัฯ มคีวำมสำมำรถในกำรต่อรอง และเลอืกสรรโรงพมิพท์ีเ่หมำะสมไดต้ลอดเวลำ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม สำยงำนกำรผลติหลกัของบรษิทัฯ เป็นกองบรรณำธกิำร ดงันัน้กระบวนกำร
ผลติจะเป็นกำรจดัท ำต้นฉบบั และประสำนงำนอยู่ภำยในส ำนักงำนของบรษิทัฯ จงึไม่สรำ้งมลภำวะทีม่ผีลกระทบ
ต่อสิง่แวดลอ้ม และไม่ไดอ้ยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของหน่วยงำนรฐัใดๆ 

2.4  งานท่ียงัไม่ได้ส่งมอบ 

- ไม่ม ี- 
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3. ปัจจยัความเส่ียง 

คณะกรรมกำร บรษิัท ซีเอ็ดยูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ตระหนักดถีึงควำมรบัผิดชอบในกำรดูแลให้มีกำร
ก ำกบักิจกำรที่ด ีเพื่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ โดยจดัให้มกีำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งใน
ธุรกจิทีด่ ำเนินกำรปัจจุบนัอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง ท ำใหปั้จจยัควำมเสีย่งในดำ้นต่ำงๆ ไดร้บักำรควบคุมใหอ้ยู่
ในระดบัทีย่อมรบัได ้อำท ิควำมเสีย่งทำงดำ้นธุรกจิ ควำมเสีย่งทำงดำ้นกำรด ำเนินงำน ควำมเสีย่งทำงดำ้นกำรเงนิ 
ควำมเสีย่งทำงดำ้นกฎระเบยีบ และกฎหมำย เป็นตน้ 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จงึไดม้อบหมำยใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็นผูก้ ำกบัดูแลกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  
ซึง่ไดม้กีำรจดัตัง้คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งระดบัจดักำร ประกอบดว้ยผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษิทัฯ และให้
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำ บรษิทัฯมกีำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง อย่ำงเหมำะสม และอยู่
ในระดบัที่ยอมรบัได้ อย่ำงไรกต็ำม บรษิัทฯ ยงัมปัีจจยัเสีย่งที่อำจจะเกดิขึน้ และมผีลกระทบต่อบรษิัทฯ และผู้มี
สว่นไดส้ว่นเสยีทีค่วรพจิำรณำ ดงันี้ 

3.1  ความเส่ียงทางด้านการด าเนินงาน 

 ความเส่ียงจากข้อขดัข้องของสถานท่ีด าเนินงานท่ีส าคญั 

o ศนูยก์ระจายสินค้าและคลงัสินค้า  หนงัสอืทีบ่รษิทัฯ ผลติทัง้หมด และสนิคำ้ทีร่บัจดัจ ำหน่ำย
ของบรษิัทฯ จะถูกจดัเกบ็เขำ้คลงัสนิค้ำซึ่งมเีพยีงแห่งเดยีวที่ถนนบำงนำ-ตรำด กม.21 แล้วจงึ
ด ำเนินกำรกระจำยเขำ้สู่รำ้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ รำ้นหนังสอืทัว่ไป และสถำบนั ดงันัน้คลงัสนิค้ำ
จงึเป็นปัจจยัหนึ่งทีม่คีวำมส ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ  

o โรงเรียนเพลินพฒันา ถือเป็นปัจจยัส ำคญัในกำรด ำเนินงำนของบรษิัทย่อย ปัจจุบนับรษิัท
ย่อย ซึ่งประกอบกจิกำรโรงเรยีนเพลนิพฒันำ ตัง้อยู่บนถนนพุทธมณฑลสำย 2 ในพื้นที่กว่ำ 
20 ไร่ โดยเช่ำที่ดิน 14 ไร่ จำกผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย รวม 2 สญัญำ มูลค่ำ 10 ล้ำนบำท  
และมีระยะเวลำเช่ำ 30 ปี เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสถำนศึกษำ โดยมีข้อตกลงว่ำในระหว่ำงที่
สญัญำนี้มผีลบงัคบั ผูใ้หเ้ช่ำสญัญำว่ำจะไม่ขำยทีด่นิทีเ่ช่ำใหแ้ก่บุคคลใดๆ โดยไม่ไดร้บัควำม
ยนิยอมจำกบรษิทัย่อย และหำกผูใ้หเ้ช่ำมคีวำมจ ำเป็นอย่ำงถงึทีสุ่ดอนัมอิำจหำทำงอื่นได ้ผู้ใหเ้ช่ำ
สญัญำว่ำจะเสนอขำยใหแ้ก่บรษิทัย่อยก่อนในรำคำเช่นเดยีวกบัทีเ่สนอขำยแก่บุคคลภำยนอก 
และหำกบรษิัทย่อยไม่ตอบรบัขอ้เสนอภำยใน 60 วนั นับแต่วนัที่ได้รบัค ำเสนอกใ็ห้ผู้ให้เช่ำ 
ตกลงขำยให้แก่บุคคลภำยนอกได ้อย่ำงไรกต็ำมบรษิัทย่อย อยู่ในระหว่ำงกำรพจิำรณำเพื่อ
ก ำหนดเงื่อนไขสญัญำทีเ่หมำะสมในกำรท ำสญัญำเช่ำเพิม่เตมิเกีย่วกบัทีด่นิดงักล่ำว เพื่อลด
ควำมเสีย่งทีอ่ำจจะเกดิขึน้ในอนำคต 

ทัง้นี้บรษิัทฯ มีนโยบำยชดัเจนในกำรป้องกนั และสร้ำงควำมตระหนักในกำรก ำกบัดูแลสถำนที่
มำกกว่ำกำรเกดิควำมเสยีหำยแลว้มำแกไ้ขสถำนกำรณ์ สว่นกรณีควำมเสีย่งทีอ่ำจเกดิภยัพบิตัทิำงธรรมชำต ิ
อุบตัิเหตุ หรอืจำกเหตุอื่น ที่ไม่แน่นอนเกิดขึ้นได้ ย่อมมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัทฯ และ
บรษิทัย่อย แต่อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไดท้ ำประกนัควำมเสยีหำยของทรพัยส์นิ และสนิคำ้
ของบรษิทัฯ ไวอ้ย่ำงครอบคลุม และมกีำรปรบัเปลีย่นวงเงนิประกนัภยัใหส้อดคลอ้งกบัมูลค่ำของทรพัยส์นิ
อย่ำงสม ่ำเสมอ  
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นอกจำกนัน้ บรษิัทฯ พฒันำระบบกำรท ำงำนส ำรอง เพื่อให้สำมำรถท ำงำนทดแทนไดใ้นกรณีที่
ระบบของคลงัสนิคำ้เกดิกำรขดัขอ้งใดๆ  รวมทัง้ควำมพรอ้มในกำรเปิดคลงัสนิคำ้ชัว่ครำว เพื่อท ำหน้ำทีร่บั
สนิคำ้จำกส ำนกัพมิพ ์และผูจ้ดัจ ำหน่ำย สง่ผ่ำนไปยงัสำขำทัว่ประเทศได ้

 ความเส่ียงจากเหตเุพลิงไหม้ และไฟฟ้าขดัข้อง  ในธุรกจิดำ้นสือ่และสิง่พมิพ ์ทรพัยส์นิ และ
สนิค้ำของบริษัทฯ อำจเสยีหำยหรือช ำรุดได้โดยง่ำย จำกเหตุภัยในด้ำนต่ำงๆ ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อกำร
ด ำเนินงำนของบรษิัทฯ  อย่ำงไรกต็ำม แม้ว่ำบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย จะได้ท ำประกนัภยัไว้อย่ำงครอบคลุม 
แต่บรษิทัฯ กย็งัไดต้ระหนักถงึควำมส ำคญัของเหตุดงักล่ำวอยู่เสมอ จงึไดม้กีำรปรบัปรุงมำตรกำรป้องกนัภยั
ต่ำงๆ ไวอ้ย่ำงต่อเนื่อง 

ควำมเสีย่งจำกเหตุเพลงิไหม ้ศูนยก์ระจำยสนิคำ้และคลงัสนิคำ้แห่งใหม่ ไดต้ดิตัง้ระบบแจง้เตอืน
สญัญำณเพลงิไหม้อตัโนมตัิ (Fire Alarm) และระบบดบัเพลงิอตัโนมตัิ (Sprinkler) บนหลงัคำของอำคำร
เกบ็สนิคำ้ และระหว่ำงชัน้วำงสนิคำ้ เพื่อลดควำมรุนแรง ป้องกนักำรลุกลำมของไฟ นอกจำกนี้บรษิัทฯ จดั
ใหม้กีำรฝึกอบรมประจ ำปีในเรื่องกำรดบัเพลงิขัน้ต้น และเรื่องกำรซอ้มอพยพหนีไฟใหก้บัพนักงำน พรอ้ม
จดัท ำคู่มือแผนป้องกนั และระงบัอคัคีภัย โดยครอบคลุมขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำน ก ำหนดตัวบุคคล และ
ทมีงำนรบัผดิชอบชดัเจน เมื่อเกดิเหตุกำรณ์ 

ควำมเสีย่งจำกระบบไฟฟ้ำขดัขอ้ง จดัให้มรีะบบไฟฟ้ำส ำรองในกรณีที่เกิดเหตุขดัขอ้ง เพื่อลด
ผลกระทบจำกกำรหยุดปฏบิตังิำน และจดัใหม้รีะบบซ่อมบ ำรุงเชงิป้องกนั (Preventive Maintenance) หมอ้
แปลงไฟฟ้ำ ตูค้วบคุมไฟฟ้ำ และเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ 

 ความเส่ียงจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อขดัข้องระบบคอมพิวเตอร ์ ใน
ปัจจุบันกำรน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และคอมพิวเตอร์ เข้ำมำใช้เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำร
ด ำเนินงำนให้ทนัต่อกำรแข่งขนัทำงธุรกจินัน้ ย่อมต้องเพิม่กำรบรหิำรควำมเสีย่งในด้ำนกำรรกัษำควำม
ปลอดภยั และป้องกนัระบบงำนทีส่ ำคญัใหส้ำมำรถด ำเนินไปทำงสม ่ำเสมอ ต่อเนื่อง เพื่อใหส้ำมำรถด ำเนิน
ธุรกจิไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

ดงันัน้บรษิทัฯ จงึก ำหนดใหม้นีโยบำยก ำกบัดแูลระบบสำรสนเทศ และแนวทำงกำรปฏบิตัใินกำร
ใช้งำน กำรควบคุม กำรป้องกนัรกัษำควำมปลอดภัย และกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกบัเทคโนโลย ีและดจิิทลั  
สรำ้งควำมตระหนกัรู ้รบัผดิชอบกำรใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ กำรละเมดิกฎหมำยเกีย่วกบักำรใชค้อมพวิเตอร ์
กบัพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบจำกควำมผดิพลำด หรอืขดัขอ้งของระบบคอมพวิเตอร์ และ
ระบบขอ้มลูสำรสนเทศทัง้ทีส่ำขำ คลงัสนิคำ้ ส ำนกังำนใหญ่ และบรษิทัย่อย   

นอกจำกนัน้ บรษิทัฯ และบรษิัทย่อย ไดพ้ฒันำระบบทัง้หมดใหม้ศีกัยภำพในกำรท ำงำนทดแทน
ได้ทันที (High Availability) ซึ่งเป็นระบบที่มีขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับปริมำณรำยกำรซื้อขำย 
(Transaction) ทีม่ำกขึน้ ครอบคลุมถงึระบบกำรป้องกนัไวรสั และรองรบัปรมิำณกำรเขำ้เยีย่มชมเวบ็ไซต์
มำกขึน้ อย่ำงไรกต็ำม พฒันำกำรทำงเทคโนโลยมีกีำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเรว็ ส่งผลให้บรษิัทฯ ต้อง
พฒันำระบบเครอืขำ่ยทัง้หมดอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อใหม้เีสถยีรภำพ และสำมำรถรองรบักำรขยำยตวัของธุรกจิ
ใหม่ได้  โดยในปี 2555 บริษัทฯ ท ำกำรเปลี่ยนระบบเครือข่ำยเชื่อมโยงจำก MPLS (128/128kbps) 
(Multiprotocol Label Switching) เป็นระบบ ADSL (1024/512kbps) (Asymmetric Digital Subscriber 
Line) ท ำใหป้ระสทิธภิำพในกำรเชื่อมต่อดขีึน้มำก 
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 ความเส่ียงเก่ียวกบัการขาดแคลนบุคลากรท่ีเช่ียวชาญเฉพาะด้าน  บุคลำกรที่มคีวำม
เชีย่วชำญ และมคีวำมสำมำรถเฉพำะดำ้น นับเป็นทรพัยำกรทีส่ ำคญัทีสุ่ดต่อบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไม่ว่ำจะ
เป็นเรื่องของกำรผลติหนังสอื หรอืกำรสรรหำครูช ำนำญกำรพเิศษ ที่มศีกัยภำพในกำรถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้ให้กบันักเรยีน และกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนอื่น ในธุรกจิที่บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ด ำเนินงำน ซึ่ง
ส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็นธุรกจิบุกเบกิ 

บรษิทัฯ จงึมกีำรทบทวนค่ำตอบแทนของพนกังำนใหส้อดคลอ้งกบัค่ำเฉลีย่ของอุตสำหกรรม ไม่ว่ำ
จะเป็นด้ำน เงินเดือน เงินพิเศษ สวัสดิกำรต่ำงๆ จัดฝึกอบรบให้ควำมรู้กับพนักงำน เพื่อเป็นกำรเพิ่ม
ศกัยภำพ และประสทิธิภำพของบุคลำกรอย่ำงต่อเน่ือง เพื่อให้มคีวำมสำมำรถท ำงำนทดแทนกนัได้  และ
จดัท ำคู่มอืกำรปฏบิตังิำนทีส่ ำคญั ท ำใหพ้นกังำนใหม่สำมำรถศกึษำ ท ำควำมเขำ้ใจกบังำนทีร่บัมอบหมำยได้
ง่ำยขึน้ 

3.2 ความเส่ียงทางด้านธรุกิจ 

 ความเส่ียงจากผลิตภัณฑ์อาจถูกส่ืออ่ืนทดแทน เช่น ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ e-book และ
พฤติกรรมการอ่านผ่านส่ือออนไลน์มากขึ้น  บรษิัทมนีโยบำยในกำรปรบัทศิทำงมุ่งพฒันำ และผลติ
ผลติภณัฑเ์น้ือหำ Contents แบบ e-book, audiobook ผ่ำนช่องทำงกำรขำยดจิทิลัหลำยแห่งแลว้ 

บรษิทัมเีวบ็ไซต ์www.se-ed.com และ SE-ED Application เพื่อเพิม่ช่องทำงกำรขำย และประชำ 
สมัพนัธข์่ำวสำรเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์และกจิกรรมกำรตลำด ใหเ้ขำ้ถงึผูบ้รโิภคในสงัคมออนไลน์ ไดส้ะดวก
และรวดเรว็ 

 ความเส่ียงจากบริษัทจดัท า หรือขายหนังสือท่ีอาจไปละเมิดลิขสิทธ์ิผู้อ่ืน บรษิทัฯ มี
นโยบำยชดัเจนไม่สนบัสนุนกำรละเมดิลขิสทิธิ ์ดงันัน้ในกรณีหนังสอืแปลจำกภำษำต่ำงประเทศ จะท ำ
กำรตรวจสอบกบัตน้ฉบบักบัส ำนกัพมิพเ์จำ้ของลขิสทิธิว์ำ่มลีขิสทิธิถ์ูกตอ้ง และไม่มกีำรทบัซอ้นลขิสทิธิก์ำร
แปลภำยในประเทศ พรอ้มทัง้มหีนงัสอืยนืยนัว่ำไดร้บัอนุญำตจำกเจำ้ของขอ้มลู หรอืรปูภำพแลว้ 

นอกจำกนี้ยงัก ำหนดใหผู้เ้ขยีน หรอืเจำ้ของหนังสอืจดัท ำสญัญำยนืยนัว่ำหนังสอืทีน่ ำมำใหบ้รษิทัฯ 
จดัพมิพ ์หรอืจดัจ ำหน่ำย หรอืรบัฝำกขำย ไม่ไดม้กีำรละเมดิลขิสทิธิข์องผูอ้ื่น  

3.3  ความเส่ียงทางด้านการเงิน 

 ความเส่ียงจากการเก็บหน้ีจ านวนมากจากลูกหน้ีไม่ได้จนเป็นหน้ีสูญ  บริษัทฯ มี
นโยบำยกำรก ำหนดวงเงนิกำรขำยเชื่อใหก้บัลูกคำ้ โดยมกีำรตรวจสอบฐำนะกำรเงนิลูกคำ้ ใหเ้ป็นไปตำม
หลกัเกณฑ์ เงื่อนไขที่ก ำหนด มรีะบบติดตำมทวงถำมหนี้ และพจิำรณำทบทวนสถำนะลูกค้ำ และวงเงนิ
กำรใหส้นิเชื่อกบัลกูคำ้ เป็นประจ ำทุกปี เพื่อปรบัเปลีย่นวงเงนิกำรใหส้นิเชื่อใหเ้หมำะสม และสอดคลอ้งกบั
สภำพเศรษฐกจิในปัจจุบนั   

 ความเส่ียงจากการขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจ านวนมาก 
จำกกำรที่บริษัทฯ ได้เซ็นสญัญำเป็นตัวแทน จดัจ ำหน่ำยหนังสือเรียนภำษำองักฤษ (ELT) แต่ผู้เดียวใน
ประเทศไทยใหก้บัส ำนักพมิพม์หำวทิยำลยัออกซฟ์อรด์ (Oxford University Press : OUP) และมสีทิธกิำรขำย
ในประเทศกมัพูชำ ลำว พม่ำ และอนิโดนีเซยี ด้วย เพื่อช่วยผลกัดนักำรเรยีนรู้ภำษำองักฤษในประเทศไทย 
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และประเทศข้ำงเคียง ส่งผลให้บริษัทฯ อำจประสบปัญหำจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยน อัน
เน่ืองมำจำกภำระผกูพนัทีเ่กดิจำกกำรซือ้หรอืจ ำหน่ำยสนิคำ้ในสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศ ดงันัน้ เพื่อเป็นกำร
ลดควำมเสีย่งของบรษิทัฯ ใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมำะสมและยอมรบัได ้บรษิทัฯ จงึมนีโยบำยก ำหนดใหจ้ดัท ำ
สญัญำซือ้ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำกบัธนำคำร เพื่อป้องกนัควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นฯ และ
ตอ้งไดร้บักำรอนุมตัจิำกผูบ้รหิำรระดบัสงู 

3.4  ความเส่ียงทางด้านการผลิต 

 ความเส่ียงเก่ียวกบัการขาดแคลนวตัถดิุบในการผลิตหนังสือ บรษิทัฯ มแีผนกำรผลติที่
สำมำรถประมำณกำรในกำรใชว้ตัถุดบิไวล่้วงหน้ำ เพื่อส ำรองไวเ้ป็นสต๊อกอย่ำงเพยีงพอต่อระดบักำรผลติ 
มกีำรตดิตำมทศิทำง แนวโน้มของรำคำวตัถุดบิ เพื่อพจิำรณำวำงแผนจดัซือ้วตัถุดบิไดใ้นรำคำ และปรมิำณ
สอดคลอ้งควำมตอ้งกำร  
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4.  ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 

4.1  ทรพัยสิ์นของบริษทัและบริษทัย่อย  

มูลค่ำทำงบญัชสีุทธขิองทีด่นิ อำคำร อุปกรณ์ และสทิธกิำรเช่ำ ของบรษิทัฯ และบรษิัทย่อย ณ วนัสิน้ปี  
มรีำยละเอยีดดงันี้ 

(หน่วย : ลำ้นบำท) 

ประเภททรพัยสิ์น 
ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชีสทุธิ ภาระค า้ประกนัการกู้เงิน 
31/12/62 31/12/61 31/12/60 31/12/62 31/12/61 31/12/60 

ทีด่นิ เจำ้ของ 906.38 908.43 905.48 710.44 711.31 712.17 
อำคำร เจำ้ของ 650.98 662.10 687.76 491.44 505.40 519.37 
ค่ำตกแต่งอำคำร เจำ้ของ 48.31 67.90 89.11 - - - 
เครือ่งใชส้ ำนกังำน เจำ้ของ 105.50 131.54 151.60 - - - 
ยำนพำหนะ เจำ้ของ 4.33 3.90 6.63 - - - 
งำนระหว่ำงก่อสรำ้ง เจำ้ของ 5.90 3.04 4.57 - - - 
สทิธกิำรเช่ำทีด่นิ สทิธกิำรใชพ้ืน้ที ่ 5.52 5.81 6.10 - - - 
สทิธกิำรเช่ำอำคำร สทิธกิำรใชพ้ืน้ที ่ 30.32 40.04 50.79 - - - 

รวม 1,757.24 1,822.76 1,902.04 1,201.88 1,216.71 1,231.54 

 
 
สินทรพัยข์องบริษัทฯ และบริษทัย่อย   ที่ส ำคญัประกอบด้วย ทีด่นิ อำคำร อุปกรณ์ และสทิธกิำรเช่ำ 

ซึง่มรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1. บริษัทฯ มีสญัญำเช่ำส ำนักงำน และสัญญำบริกำร ที่อำคำรอินเตอร์ลิงค์ ทำวเวอร์ ตัง้อยู่เลขที ่
1858/87-90 ถ.เทพรตัน แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพฯ จ ำนวน 1 ฉบบั โดยมสีญัญำตัง้แต่ 
1 มนีำคม 2562 ถงึ 28 กุมภำพนัธ ์2565 ซึง่สญัญำมอีำยุ 3 ปี และมสีทิธิต่์ออำยุไดค้รำวละ 3 ปี   

2. บรษิทัฯ มสีญัญำเช่ำคลงัสนิคำ้ (ถนนกิง่แกว้) เพื่อใชเ้ป็นศนูยก์ระจำยสนิคำ้ และคลงัสนิคำ้ของบรษิทัฯ 
โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

 ฉบบัที ่1 สญัญำตัง้แต่ 1 ธนัวำคม 2551 ถงึ 31 สงิหำคม 2564 อำยุสญัญำ ณ สิน้ปี 2562 คงเหลอื 
1 ปี 8 เดอืน 

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

3. บรษิทัฯ มสีญัญำเช่ำพืน้ทีเ่พื่อเป็นทีต่ัง้สำขำรวมทัง้สิน้ 314 สำขำ สญัญำดงักล่ำว จะมอีำยุสญัญำเช่ำ
อยู่ระหว่ำง 1 ปี ถงึ 16 ปี 8 เดอืน 30 วนั โดยมอีำยุสญัญำคงเหลอืสงูสดุประมำณ 16 ปี 8 เดอืน 30 
วนั สำมำรถต่อสญัญำไดค้รำวละ 3 ปี โดยทัว่ไป บรษิทัฯ มกีำรท ำสญัญำช ำระค่ำเช่ำพืน้ที ่2 ลกัษณะ 
คือ คิดค่ำเช่ำจำกอัตรำร้อยละของมูลค่ำขำยของแต่ละสำขำ ซึ่งอัตรำร้อยละดังกล่ำวขึ้นอยู่กับ
ขอ้ตกลงในสญัญำทีต่กลงระหว่ำงกนั และคดิค่ำเช่ำในอตัรำคงที ่
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4. ปัจจุบนับรษิัทฯ มสีญัญำสทิธกิำรเช่ำในศูนยก์ำรคำ้ เพื่อประกอบธุรกจิรำ้นหนังสอืซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ 
รวม 10 แห่ง อำยุสญัญำคงเหลอืประมำณ 1 เดอืน ถงึ 16 ปี 8 เดอืน 30 วนั มูลค่ำสทิธกิำรเช่ำอำคำร
สทุธ ิณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 เท่ำกบั 38.67 ลำ้นบำท 

5. สทิธกิำรเช่ำทีด่นิทัง้จ ำนวน เป็นค่ำใชป้ระโยชน์จำกหน้ำทีด่นิตำมสญัญำเช่ำทีด่นิของบรษิทัย่อย โดยเช่ำ
จำกผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยรวม 2 สญัญำ มลูค่ำ 10 ลำ้นบำท มรีะยะเวลำเช่ำ 30 ปี พืน้ทีป่ระมำณ 20 ไร ่
(เช่ำจำกผูถ้อืหุน้จ ำนวน 14 ไร)่ เพื่อใชป้ระกอบธุรกจิสถำนศกึษำ ซึง่มอีำยุสญัญำคงเหลอืประมำณ 14 ปี 
มลูค่ำสทิธกิำรเช่ำทีด่นิสทุธ ิณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 เท่ำกบั 5.5 ลำ้นบำท 

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

สญัญำลขิสทิธิ ์ขอ้มลู ณ 31 ธนัวำคม 2562 

 จ ำนวนสญัญำลขิสทิธิใ์นประเทศ จ ำนวน 2,438 ฉบบั 

 จ ำนวนสญัญำลขิสทิธิต่์ำงประเทศ จ ำนวน 1,454 ฉบบั 

เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ  บรษิทัฯ ไดด้ ำเนินกำรยื่นจดทะเบยีนเครื่องหมำยกำรคำ้
และเครื่องหมำยบรกิำรต่อกรมทรัพย์สนิทำงปัญญำ กระทรวงพำณิชย์ เพื่อให้ได้รบัสิทธิกำรให้ควำมคุ้มครอง
เครื่องหมำยตำมพระรำชบญัญัตเิครื่องหมำยกำรค้ำ พ.ศ. 2534  โดยปัจจุบนั บรษิัทฯ ได้จดทะเบยีนเครื่องหมำย
กำรคำ้ และเครื่องหมำยบรกิำร 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 

4 ซเีอด็ 
 

-  หนงัสอื 13 ม.ีค. 2564 

-  เสือ้ (ยกเวน้เสือ้ชัน้ในและเสือ้กฬีำ) 13 ม.ีค. 2564 
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ล าดบั ช่ือเครือ่งหมาย ภาพตวัอย่าง ส าหรบัสินค้า/บริการ วนัหมดอายุ* 

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 

15 SE-ED Kiddy Card 

 

-  กำรด์ 8 ม.ีค. 2568 

16 
ADD FREE 
MAGAZINE 

 

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

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. 2566 

-  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 ์

-  บรกิารบรหิารและควบคมุธรุกิจแฟรนไชส ์

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 นบัแต่วนัจดทะเบยีนและอาจต่ออายุไดทุ้ก 10 ปี 

 

 

เครือ่งหมายการค้าและเครือ่งหมายบริการ ท่ีอยู่ระหวา่งการพิจารณาขอจดทะเบียน 

ล าดบั ช่ือเครือ่งหมาย ภาพตวัอย่าง ส าหรบัสินค้า/บริการ หมายเหต ุ

1 SE-ED 
 
- คำ้ส่งและขำยปลกีสนิคำ้

หนงัสอื 

ประกำศโฆษณำ
(24/02/2563) 
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ล าดบั ช่ือเครือ่งหมาย ภาพตวัอย่าง ส าหรบัสินค้า/บริการ หมายเหต ุ

2 SE-ED 

แรงบนัดำลใจเริม่ตน้
ทีน่ี่  

- คำ้ส่งและและขำยปลกี
สนิคำ้หนงัสอื 

- สัง่ประกำศโฆษณำ 
(31/01/2563) 

- ไมข่อถอืสทิธคิ ำว่ำ “แรง
บนัดำลใจเริม่ตน้ทีน่ี่” 
เนื่องจำกเป็นค ำทัว่ไป 

3 SE-ED 

inspiration starts 
here  

- คำ้ส่งและและขำยปลกี
สนิคำ้หนงัสอื 

- สัง่ประกำศโฆษณำ 
(31/01/2563) 

- ไมข่อถอืสทิธคิ ำว่ำ 
“inspiration starts here” 
เนื่องจำกเป็นค ำทัว่ไป 

4.2  นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

บรษิทัฯ มนีโยบำยกำรลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมทีป่ระกอบธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองกบักจิกำรเป็นหลกั 
เพื่อเป็นกำรสนับสนุนและเกือ้กูลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ทัง้นี้ในกำรบรหิำรงำนของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม 
บรษิทัฯ ไดม้อบหมำยใหผู้บ้รหิำรหรอืคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ทีม่คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบัธุรกจิดงักล่ำว เขำ้ไป
ท ำหน้ำทีใ่นกำรบรหิำรงำน ในฐำนะตวัแทนของบรษิทัฯ ทัง้นี้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 บรษิัทฯ มเีงนิลงทุนใน
บรษิทัย่อย และบรษิทัร่วมดงันี้ 

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. 2562 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไม่มคีดหีรอืขอ้พพิำททำงกฎหมำยทีอ่ำจสง่ผล
กระทบดำ้นลบต่อสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ และบรษิัทย่อย ทีม่จี ำนวนสงูกว่ำรอ้ยละ 5 ของสดัส่วนของผูถ้อืหุน้ และมี
ผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยอย่ำงมนียัส ำคญั รวมถงึคดหีรอืขอ้พพิำททีม่ไิดเ้กดิจำก
กำรประกอบธุรกจิโดยปกตขิองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
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6. ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูส ำคญัอ่ืน 

6.1  ข้อมลูทัว่ไป 

ช่ือ สถำนท่ีตัง้ส ำนักงำนใหญ่ ศนูยก์ระจำยสินค้ำ 

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 

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 

 ธุรกจิรำ้นหนงัสอื โดยเป็นผูด้ ำเนินงำนรำ้นซเีอด็บุค๊เซน็เตอร ์และเครอืขำ่ย 
ซึ่งได้แก่ ร้ำนเครอืข่ำยซเีอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ และศูนย์หนังสอืมหำวทิยำลยั
หลำยแห่ง ทีบ่รษิทัเป็นผูบ้รหิำรเอง ทัง้ในกรุงเทพมหำนคร และต่ำงจงัหวดั  

 ธุรกจิรบัจดัจ ำหน่ำยหนังสอื โดยจดัจ ำหน่ำยให้กบัหนังสอืที่บรษิัทผลิต
เอง และส ำนักพิมพ์อื่น เพื่อจ ำหน่ำยให้กับร้ำนหนังสือทัว่ไป รวมทัง้
ช่องทำงกำรขำยอื่นๆ 

 ธุรกจิส ำนักพมิพ์ โดยผลติหนังสอื เป็นผู้ผลติหนังสอืสู่ระบบรำ้นหนังสอื 
เป็นรำยใหญ่รำยหนึ่งของประเทศ โดยเป็น ผูบุ้กเบกิ และเป็นผู้น ำตลำด
ในกำรผลติหนงัสอืสำระควำมรูใ้นหมวดต่ำงๆ 

 โรงเรยีนเพลนิพฒันำ เป็นสถำบนักำรศกึษำเอกชน ซึ่งเปิดสอนในระดบั
เตรยีมอนุบำลถงึมธัยมศกึษำปีที ่6 

 บรษิัท เบสแลบ็ จ ำกดั ประกอบธุรกจิให้ค ำปรกึษำ กำรจดัหำ จ ำหน่ำย
เกีย่วกบัซอฟตแ์วร ์และใหค้ ำปรกึษำ จ ำหน่ำยเกีย่วกบัฮำรด์แวร์ 

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 : ธุรกจิใหค้ ำปรกึษำกำรพฒันำ กำรออกแบบ และกำรจ ำหน่ำยซอฟตแ์วร ์และ

ฮำรด์แวรท์ีพ่ฒันำขึน้เอง 
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   
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ทะเบยีนบรษิทั : 0105527008994 
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  

แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 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 : นำงสำวนนัทน์ภสั วรรณสมบรูณ์     ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่7793  และ/หรอื 
นำยพรีะเดช พงษ์เสถยีรศกัดิ ์        ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่4752  และ/หรอื 
นำงสำวสลุลติ อำดสว่ำง               ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่7517  และ/หรอื 
ผูส้อบบญัชที่ำนอื่น ซึง่บรษิทั สอบบญัชธีรรมนติ ิจ ำกดั มอบหมำยใหเ้ป็น 
ผูส้อบบญัชผีูร้บัผดิชอบ 

ทีต่ัง้ : บรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ำกดั 
 : 178 อำคำรธรรมนิต ิชัน้ 6-7 ซอยเพิม่ทรพัย ์(ประชำชื่น 20) ถนนประชำชื่น  

แขวงบำงซื่อ เขตบำงซื่อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศพัท ์ : 0-2596-0500 
โทรสำร : 0-2596-0539 
อเีมล : group@dharmniti.co.th 
เวบ็ไซต ์ : www.daa.co.th 

 
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 : บำท 
 2562 2561 2560 
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 

2562 2561 2560 
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 1.00 151.85 1.00 
มลูค่ำทีต่รำไว ้(บำท/หุน้) 8.96 10.00 8.96 10.00 8.96 10.00 
ทุนเรยีกช ำระแลว้ 151.85 0.25 151.85 0.25 151.85 0.25 
สดัส่วนเงนิลงทุน (%) 48.97 60.00 48.97 60.00 48.97 60.00 

 

ผู้ถือหุ้น 

รายช่ือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

(ก) รำยชื่อกลุ่มผูถ้อืหุน้ทีถ่อืหุน้สงูสดุ 10 รำยแรก โดยรวมจ ำนวนหุน้ทีถ่อืโดยนบัรวมผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตำม
มำตรำ 258 แห่งพระรำชบัญญัติหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 และผู้ถือหุ้นที่อยู่
ภำยใตม้ำตรำดงักล่ำว และผูถ้อืหุน้ทีอ่ยู่ภำยใตผู้ม้อี ำนำจควบคุม (ถำ้ม)ี ขอ้มลู ณ วนัที ่12 มนีำคม 
พ.ศ. 2563 (วนัปิดสมุดทะเบยีนครัง้ล่ำสดุของบรษิทัฯ) มดีงันี้ 

ล าดบั รายช่ือผูถ้ือหุ้น 
12 มี.ค. 2563 11 มี.ค. 2562 14 มี.ค. 2561 

จ านวนหุ้น % จ านวนหุ้น % จ านวนหุ้น % 
1 กลุ่มครอบครวัจฬุางกรู 209,356,412 53.41 193,396,412 49.34 164,354,912 41.93 

นำยทวฉีตัร จุฬำงกรู  97,950,000  24.99 97,950,000 24.99 97,950,000 24.99 

นำยวุฒภิมู ิจุฬำงกรู  51,550,512  13.15 51,550,512 13.15 51,550,512 13.15 

นำยณฐัพล จุฬำงกรู  44,671,300  11.40 40,656,400 10.37 11,614,900 2.96 

นำงหทยัรตัน์ จุฬำงกรู  15,145,100  3.86 3,200,000 0.82 3,200,000 0.82 

นำยสรรเสรญิ จุฬำงกรู  39,500  0.01 39,500 0.01 39,500 0.01 

2 กลุ่มครอบครวัภู่วรวรรณ 25,214,456 6.43 25,214,456 6.43  26,377,756  6.73 
นำงสำวณวรรณ ภู่วรวรรณ 8,230,973 2.10 8,230,973 2.10 8,230,973 2.10 
นำงสำวณญัจนำ ภู่วรวรรณ 7,343,919 1.87 7,343,919 1.87 8,507,219 2.17 
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 

3 กลุ่มครอบครวัโชติสรยุทธ ์ 24,325,421 6.20 24,325,421 6.20 26,497,946 6.76 
นำยทนง โชตสิรยุทธ ์ 9,818,122 2.50 9,818,122 2.50 12142247 3.10 

นำยธชัชยั โชตสิรยุทธ ์ 9,361,407 2.39 9,361,407 2.39 9,361,407 2.39 
นำยธนโชต ิโชตสิรยุทธ ์ 2,710,967 0.69 2,710,967 0.69 2,670,167  0.68 

นำงมณฑล ีโชตสิรยุทธ ์ 2,324,125 0.59 2,324,125 0.59 2,324,125 0.59 

นำงสำวโชตกิำ โชตสิรยุทธ ์ 110,600 0.03 110,600 0.03 - - 
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ล าดบั รายช่ือผูถ้ือหุ้น 
12 มี.ค. 2563 11 มี.ค. 2562 14 มี.ค. 2561 

จ านวนหุ้น % จ านวนหุ้น % จ านวนหุ้น % 
4 กลุ่มครอบครวัสิฏฐกลุ 10,279,857 2.61 10,279,857 2.61 8,592,643 2.18 
 นำงวรรณวมิล สฏิฐกุล 5,141,188 1.31 5,141,188 1.31 3,453,974 0.88 

 นำยไพรชั สฏิฐกุล 2,910,310 0.74 2,910,310 0.74 2,910,310 0.74 

 นำยวทิวสั สฏิฐกุล 1,390,879 0.35 1,390,879 0.35 1,390,879 0.35 

 นำงสำวพชัรวรรณ สฏิฐกุล 837,480 0.21 837,480 0.21 837,480 0.21 

5 DBS BANK LTD 18,377,800 4.69 18,377,800 4.69 18,845,000 4.80 
6 นายพงษ์ศกัด์ิ ศิวะภทัรก าพล 13,129,518 3.35 13,129,518 3.35 13,129,518 3.35 
7 นายรชัพล ปิติสุขดานนท ์ 6,843,524 1.75 6,843,524 1.75 6,843,524 1.75 
8 นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน 5,899,525 1.51 18,759,566 4.79 27,840,625 7.10 

9 
UOB KAY HIAN PRIVATE 
LIMITED 

5,000,000 1.28 5,000,000 1.28 - - 

10 นายนิติ โอสถานุเคราะห ์ 4,421,219 1.13 4,421,219 1.13 4,421,219 1.13 
 รวม 322,847,532 82.37 319,747,773 81.57 296,903,143 75.73 

หมำยเหตุ :  -  ทุนทีเ่รยีกช ำระแลว้ ณ วนัที ่12 มนีำคม พ.ศ. 2563 (วนัปิดสมุดทะเบยีนครัง้ล่ำสดุของบรษิทัฯ)  เท่ำกบั 
391,944,418 บำท 

- ผูล้งทุนสำมำรถดขูอ้มลูผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นปัจจุบนัไดจ้ำกเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ก่อนกำรประชุมผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 
 
การกระจายการถือหุ้น 
กำรกระจำยกำรถอืหุน้ ณ วนัที ่12 มนีำคม พ.ศ. 2563 (วนัปิดสมุดทะเบยีนครัง้ล่ำสดุของบรษิทัฯ) 

รายการ 

การถือครองหลกัทรพัย ์
รวม 

บคุคลธรรมดา นิติบคุคล 

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

3,058 365,225,925 93.19 8 3,067,704 0.78 3,066 368,293,632 93.97 

ผูถ้อืหลกัทรพัย์
สญัชำตต่ิำงดำ้ว 

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

รวม 3,063 365,288,943 93.20 11 26,655,475 6.80 3,074 391,944,418 100.00 

 
(ข) ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่โดยพฤตกิำรณ์ทีม่อีทิธพิลต่อกำรก ำหนดนโยบำยกำรจดักำร หรอืกำรด ำเนินงำน

ของบรษิัทฯ อย่ำงมนีัยส ำคญั คอื นำยวุฒิภูม ิจุฬำงกูร กรรมกำร กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ผลตอบแทนและเป็นกรรมกำรผู้มอี ำนำจลงนำม ร่วมกบักรรมกำรอกี 3 ท่ำน และให้กรรมกำรสอง
ในสีค่นน้ีลงลำยมอืชื่อร่วมกนั  
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 7.2  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 

บรษิทัฯ มนีโยบำยจ่ำยเงนิปันผลไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 50 ของก ำไรสุทธหิลงัหกัภำษีเงนิไดน้ิตบิุคคลของ
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร อย่ำงไรกต็ำม กำรพจิำรณำจ ำนวนเงนิปันผลดงักล่ำวอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได้  โดยจะ
ขึน้อยู่กบัผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะกำรเงนิ สภำพคล่อง ควำมจ ำเป็นในกำรใชเ้งนิทุนหมุนเวยีนในกำรด ำเนินงำน 
แผนกำรลงทุน และกำรขยำยธุรกจิในอนำคต ควำมเหมำะสม และปัจจยัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินงำน และ
กำรบริหำรงำนของบริษัทฯ โดยกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวจะต้องก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นตำมที่
คณะกรรมกำรบรษิัทฯ เหน็สมควร เมื่อคณะกรรมกำรบรษิัทมมีตเิหน็ชอบให้จ่ำยเงนิปันผลประจ ำปีแล้วจะต้อง
น ำเสนอขออนุมตัต่ิอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เวน้แต่เป็นกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัมอี ำนำจ
อนุมตัใิหจ้่ำยเงนิปันผลไดแ้ลว้ใหร้ำยงำนใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อย (บริษทั เพลินพฒัน์ จ ากดั) 

ในกำรพจิำรณำจ่ำยเงนิปันผลจะกระท ำได ้เมื่อบรษิทัฯ ได้จดัสรรก ำไรสุทธปิระจ ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุน
ส ำรองไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 5 ของก ำไรสทุธปิระจ ำปี หกัดว้ยยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้ม)ี จนกว่ำทุนส ำรองนี้
จะมจี ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน  และมใิห้แบ่งเงนิปันผลจำกเงนิประเภทอื่นนอกจำกเงนิ
ก ำไร และกรณีทีบ่รษิทัมผีลขำดทุนสะสมอยู่ หำ้มมใิห้แบ่งเงนิปันผล โดยเงนิปันผลจะแบ่งตำมจ ำนวนหุน้ หุ้นละ
เท่ำๆ กนั อย่ำงไรกต็ำมคณะกรรมกำรอำจจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผูถ้ือหุ้นไดเ้ป็นครัง้ครำว  เมื่อเหน็ว่ำ
บรษิทัมผีลก ำไรสมควรพอทีจ่ะท ำเช่นนัน้ และรำยงำนใหท้ีป่ระชุมทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป โดยกำรจ่ำยเงนิ
ปันผลใหก้ระท ำภำยใน 1 เดอืน นบัแต่วนัทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ หรอืคณะกรรมกำรลงมตแิลว้แต่กรณี 

นอกจำกนี้ ตำมพระรำชบญัญตัโิรงเรยีนเอกชน พ.ศ. 2550 มำตรำ 45 ได้ระบุว่ำ ผลก ำไรที่ได้จำกกำร
ด ำเนินกจิกำรของโรงเรยีนในระบบในแต่ละปี ใหค้ณะกรรมกำรจดัสรร ดงัต่อไปนี้ 

1) ให้โรงเรยีนในระบบที่ได้รบักำรอุดหนุนจำกรฐัจดัสรรเงนิจำกผลก ำไรเขำ้กองทุนส่งเสรมิโรงเรยีนใน
ระบบตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด ซึง่ตอ้งไม่เกนิรอ้ยละสำม 

2) จดัสรรเขำ้กองทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำรอ้ยละสบิ 

3) จดัสรรใหแ้ก่ผูร้บัใบอนุญำตไม่เกนิรอ้ยละสีส่บิ 

4) ในกรณีทีม่กีองทุนอื่น ใหจ้ดัสรรก ำไรสว่นทีเ่หลอืเขำ้กองทุนอื่นนัน้ ในกรณีทีไ่ม่มกีองทุนอื่นใหจ้ดัสรร
ก ำไรสว่นทีเ่หลอืเขำ้กองทุนส ำรอง 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อย (บริษทั เบสแลบ็ จ ากดั) 

ในกำรจ่ำยเงนิปันผลทุกครำว บรษิทัต้องจดัสรรเงนิไวเ้ป็นทุนส ำรองอย่ำงน้อยหนึ่งในยีส่บิของเงนิก ำไร
สุทธซิึง่บรษิัทท ำมำหำไดจ้ำกกจิกำรของบรษิทั จนกว่ำทุนส ำรองนัน้จะมจี ำนวนถงึหนึ่งในสบิของจ ำนวนทุนของ
บรษิทัหรอืมำกกว่ำนัน้ 
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การจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ในช่วงระยะเวลา 3 ปี มีดงัน้ี 

รายละเอียดการจา่ยปันผล ปี 2562* ปี 2561 ปี 2560 
1. ก ำไรสทุธ ิ(ขำดทุน) 2,916,286 13,886,024 (28,681,834) 
2. จ ำนวนหุน้ 391,944,418 391,944,418 391,944,418 
3. เงนิปันผลจ่ำยอตัรำต่อหุน้ งดจ่ำย งดจ่ำย งดจ่ำย 
4. รวมจ ำนวนปันผลจ่ำยทัง้สิน้ - - - 
5. อตัรำสว่นกำรจ่ำยปันผล - - - 

หมำยเหตุ : * ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทฯ ครัง้ที่ 1/2563 ได้มมีติอนุมตัิและเหน็สมควรน ำเสนอที่ประชุม
ใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี เพื่อพจิำรณำอนุมตัิ งดจ่ำยปันผลส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี 
2562 โดยยงัรอกำรพจิำรณำอนุมตัจิำกทีป่ระชุมใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี พ.ศ. 2563 ในวนัที ่ 
23 เมษำยน พ.ศ. 2563 
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8. โครงสร้างการจดัการ 

8.1  คณะกรรมการบริษทั 

โครงสร้ำงกรรมกำรบรษิัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมกำรจ ำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำรบริษัทฯ  
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน ซึง่มอี ำนำจหน้ำทีด่งันี้ 

(ก)  คณะกรรมการบริษทัฯ   

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มหีน้ำทีว่ำงนโยบำย กลยุทธ ์และวสิยัทศัน์ต่ำงๆ รวมทัง้ใหค้ ำปรกึษำในกำรด ำเนิน
กจิกำรของบรษิทัฯ ณ ปัจจุบนั คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมกำรทัง้หมด 10 ท่ำน โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

กรรมการท่ีลาออกระหวา่งปี 2562 มีดงัน้ี 

ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง ประเภทกรรมการ แต่งตัง้ครัง้แรก แต่งตัง้ล่าสดุ 

1 นำยเกษมสนัต์ วรีะกุล ประธำนคณะกรรมกำร 
กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม 

กรรมกำรอสิระ 
 

9 พ.ย. 2561 25 เม.ย. 2562 

2 นำยวุฒภิมู ิจุฬำงกรู กรรมกำร 
กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม 
กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน 

กรรมกำรทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิำร 26 ก.พ. 2558 25 เม.ย. 2562 

3 นำยวรพจน์ ฉตัรชยักุลศริ ิ กรรมกำร 
กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม 
รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 
Chief Financial Officer 

กรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำร 
 

26 ก.พ. 2558 20 เม.ย. 2560 

4 นำยรุ่งกำล ไพสฐิพำนิชตระกลู กรรมกำร 
กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม 
รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 
เลขำนุกำรบรษิทัฯ 

กรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำร 
 

16 ส.ค. 2562 - 

5 นำยประวทิย ์ตนัตวิศนิชยั กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

กรรมกำรอสิระ 
 

22 เม.ย. 2542 19 เม.ย. 2561 

6 นำยคเชนทร ์เบญจกุล กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
ผลตอบแทน 
กรรมกำรตรวจสอบ 

กรรมกำรอสิระ 
 

28 ม.ิย. 2548 20 เม.ย. 2560 

7 ผศ.ดร.ทพิวรรณ ป่ินวนิชยก์ุล กรรมกำร 
กรรมกำรตรวจสอบ 

กรรมกำรอสิระ 
 

16 ส.ค. 2562 - 

8 นำยไพรชั สฏิฐกุล กรรมกำร กรรมกำรทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิำร 10 ต.ค. 2517 25 เม.ย. 2562 

9 รศ.ยนื ภู่วรวรรณ กรรมกำร กรรมกำรทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิำร 10 ต.ค. 2517 19 เม.ย. 2561 

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

ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง ประเภทกรรมการ วนัท่ีมีผลบงัคบั 

1 นำยวบิลูยศ์กัดิ ์อุดมวนิช กรรมกำร 
กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม 
รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 
เลขำนุกำรบรษิทัฯ 

กรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำร 
 

16 ส.ค. 2562 
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กำรถอืครองหลกัทรพัย์ของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ในปี พ.ศ. 2562 และ 2561 แสดงจ ำนวนหุน้โดยรวม
จ ำนวนหุน้ของคู่สมรส บุตรทีไ่ม่บรรลุนิตภิำวะ และผูถ้อืหุน้ทีอ่ยู่ภำยใตม้ำตรำ 258 แห่งพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ดงันี้ 

ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ 
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561 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 นำยวรพจน์ ฉตัรชยักุลศริ ิ - ไม่ม ี- 0.00% - ไม่ม ี- 0.00% - 

4 นำยรุ่งกำล ไพสฐิพำนิชตระกลู 1,000,000 0.26% 1,000,000 0.26% - 

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

6 
นำยคเชนทร ์เบญจกุล 464,640 0.12% 464,640 0.12% - 

คู่สมรส 8,591 0.00% 8,591 0.00% - 

7 ผศ.ดร.ทพิวรรณ ป่ินวนชิยก์ุล - ไม่ม ี- 0.00% - ไม่ม ี- 0.00% - 

8 
นำยไพรชั สฏิฐกุล 2,910,310 0.74% 2,910,310 0.74% - 

คู่สมรส 5,141,188 1.31% 5,141,188 1.31% - 

9 
รศ.ยนื ภู่วรวรรณ 1,843,538 0.47% 1,843,538 0.47% - 

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

10 
นำยทนง โชตสิรยทุธ ์ 9,818,122 2.50% 9,818,122 2.50% - 

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

รวมกำรถอืหุน้ของกรรมกำรทัง้คณะ 67,587,122  17.24% 67,587,122  17.24% - 
รวมกำรถอืหุน้ของคณะกรรมกำร 
และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตำมมำตรำ 258 

76,141,712 19.43% 76,141,712 19.43% - 

 
กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมแทนบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมกำรทีไ่ดร้บัแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 

ใหเ้ป็นผูม้อี ำนำจลงนำม โดยใหล้งลำยมอืชื่อสองในสีแ่ละประทบัตรำส ำคญัของบรษิทัฯ 

ขอบเขตหน้าท่ี และอ านาจการอนุมติัของคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มขีอบเขต
อ ำนำจหน้ำที ่ ในกำรตดัสนิใจและดแูลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ดงัต่อไปนี้ 

1. ก ำหนดวิสยัทศัน์ ภำรกจิ และกลยุทธ์ของบรษิัทฯ รวมถึงวตัถุประสงค์  และเป้ำหมำยทำงกำรเงนิ 
เพื่อเพิม่ควำมมัน่คงและผลประโยชน์ทีส่มดุล และยัง่ยนืของทุกฝ่ำยทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้เพิม่มลูค่ำของ
ผูถ้อืหุน้อย่ำงต่อเนื่อง 

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

4. จดัใหม้กีำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิ และกำรเปิดเผยขอ้มลูทีถู่กต้อง ชดัเจน โปร่งใส น่ำเชื่อถอื ตำม
กฎระเบยีบของหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 

5. ดแูลใหม้ชี่องทำงกำรสือ่สำรกบัผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัฯ อย่ำงเหมำะสม 
6. ดแูลใหม้รีะบบหรอืกลไกกำรจ่ำยค่ำตอบแทนผูบ้รหิำรระดบัสงูทีเ่หมำะสม เพื่อก่อใหเ้กดิแรงจูงใจใน

กำรท ำงำน 
7. พจิำรณำอนุมตัวิงเงนิเพื่อท ำธุรกรรมทำงกำรเงนิ เช่น วงเงนิเพื่อกำรลงทุนในหลกัทรพัย ์วงเงนิเพื่อ

กำรกูย้มื โดยมใิหอ้นุมตัริำยกำรใดทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ทีค่ณะกรรมกำรมสีว่นไดเ้สยี  

เวน้แต่เรื่องดงัต่อไปนี้ ซึง่คณะกรรมกำรตอ้งไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ก่อนด ำเนินกำร 

1. เรื่องทีก่ฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งใชม้ตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
2. กำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งมีมูลค่ำของรำยกำรที่ต้องขออนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นตำม

กฎระเบยีบ หรอืประกำศของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เกี่ยวกบัเรื่องรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั
ของบรษิทัจดทะเบยีน 

3. กำรซือ้หรอืขำยสนิทรพัยส์ ำคญัซึง่มมีูลค่ำของสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ ทีต่้องขออนุมตัจิำกทีป่ระชุม  
ผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ ตำมกฎระเบยีบหรอืประกำศของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เกีย่ วกบัเรื่องกำร
ไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบียน 

ทัง้นี้ไดม้กีำรทบทวนขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยกำรก ำกบั
ดแูลกจิกำรทีด่ ี(Good Corporate Governance Policy) 

นอกจำกน้ี บรษิัทฯ ไดเ้ลง็เหน็ถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีกรรมกำรบรษิัทฯ ณ ปัจจุบนั 
จ ำนวน 8 ท่ำน จำกทัง้หมดจ ำนวน 10 ท่ำน (รอ้ยละ 80) ไดผ้่ำนกำรอบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program 
(DAP), หลักสูต ร Director Certification Program (DCP), หลักสูต ร Finance for Director (FFD), หลักสูต ร 
Advanced Audit Committee Program (AACP) และหลักสูตร Company Reporting Program (CRP) ซึ่งจัดโดย
สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (Thai Institute of Directors Association)  

(ข)  คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีจ ำนวน 3 ท่ำน และมีเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 1 ท่ำน ซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมกำรอสิระจ ำนวน 3 ท่ำน โดยทัง้ 3 ท่ำน เป็นผู้ที่มคีวำมรูค้วำมเขำ้ใจ หรอืมีประสบกำรณ์ด้ำน
บญัชหีรอืกำรเงนิโดยตรง ดงัรำยชื่อต่อไปนี้ 

ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง คณุสมบติั แต่งตัง้ครัง้แรก แต่งตัง้ล่าสดุ 

1 นำยประวทิย ์ตนัตวิศนิชยั ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรอสิระ และมปีระสบกำรณ์
ดำ้นบญัชหีรอืกำรเงนิ 

22 ธ.ค. 2542 10 พ.ย. 2562 

2 ผศ.ดร.ทพิวรรณ ป่ินวนิชยก์ุล กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรอสิระ และมปีระสบกำรณ์
ดำ้นบญัชหีรอืกำรเงนิ 

16 ส.ค. 2562 10 พ.ย. 2562 

3 นำยคเชนทร ์เบญจกุล กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรอสิระ และมปีระสบกำรณ์
ดำ้นบญัชหีรอืกำรเงนิ 

12 พ.ย. 2552 10 พ.ย. 2562 

โดยม ีนายวเิชยีร  รุ่งพนูทรพัย ์ ผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายในและนกัลงทุนสมัพนัธ ์เป็นเลขานุการ 
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ขอบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทำนใหบ้รษิทัฯ มกีำรรำยงำนทำงกำรเงนิอย่ำงถูกตอ้ง และเพยีงพอ 
2. สอบทำนให้บรษิัทฯ มรีะบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน 

(Internal Audit) ทีเ่หมำะสม และมปีระสทิธผิล และพจิำรณำควำมเป็นอสิระของหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้  โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน หรอืหน่วยงำนอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบักำรตรวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนใหบ้รษิทัฯ มรีะบบกำรประเมนิควำมเสีย่ง กำรบรหิำรควำมเสีย่งทีเ่หมำะสม เพยีงพอ และมี
ประสทิธภิำพ 

4. สอบทำนใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ ขอ้ก ำหนดของตลำด
หลกัทรพัย ์และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

5. พจิำรณำ คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมคีวำมเป็นอสิระเพื่อท ำหน้ำทีเ่ป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัทฯ 
และเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดงักล่ำว รวมทัง้เขำ้ร่วมประชมุกบัผูส้อบบญัชโีดยไมม่ฝ่ีำยจดักำรเขำ้
ร่วมประชุมดว้ยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 

6. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไปตำม
กฎหมำย และขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย ์ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจวำ่รำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผล และ
เป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ 

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

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

ละท่ำน 
(ซ) ควำมเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบ ไดร้บัจำกกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมกฎบตัร 

(Charter) 
(ฌ) รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทัว่ไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่  และควำม

รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
8. ปฏบิตัิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบรษิทัฯ มอบหมำยดว้ยควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ 
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การสรรหา การแต่งตัง้ และวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ 

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

(ค)  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน   

คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทนแต่งตัง้โดยคณะกรรมกำรบรษิัทฯ มหีน้ำที่สรรหำ และ
คดัเลอืกบุคคลเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัฯ โดยกระบวนกำรสรรหำกรรมกำรนัน้ จะพจิำรณำจำกฐำนขอ้มูล
กรรมกำร (Director Pool) ส่วนหนึ่ง และจัดท ำ Board Skill Matrix เพื่อควำมหลำกหลำยในโครงสร้ำงของ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ทัง้นี้ควำมหลำกหลำยไม่ได้จ ำกัดเฉพำะเรื่องเพศเท่ำนั ้น แต่ยังรวมถึง ควำมรู ้
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์กำรท ำงำน มภีำวะผู้น ำและวสิยัทศัน์ ทัง้นี้จะค ำนึงถึงทกัษะที่จ ำเป็นทีย่งัขำดอยู่ใน
คณะกรรมกำร ด้วยกำรก ำหนดคุณสมบตัิที่เหมำะสม และสอดคล้องกบักลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิัทฯ 
ควบคู่ภำยใต้กระบวนกำรสรรหำที่โปร่งใส และตดิตำมแผนสบืทอดต ำแหน่งเพื่อสรรหำบุคคลทีเ่หมำะสมส ำหรบั
กำรด ำรงต ำแหน่งผูบ้รหิำรระดบัสงู และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่ออนุมตัิ หรอืเพื่อเสนอต่อทีป่ร ะชุม 
ผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี นอกจำกนี้ยงัมีหน้ำที่ร่วมกนัพิจำรณำทบทวนกำรก ำหนดผลตอบแทนให้กบักรรมกำร 
กรรมกำรชุดย่อย และผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ โดยค ำนึงถงึควำมเหมำะสมเกีย่วกบั ประเภท ขนำด เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัอุตสำหกรรมเดยีวกนั รวมถงึค่ำตอบแทนกรรมกำรที่ควรมอีตัรำเหมำะสมกบักำรขยำยตวัทำงธุรกจิ และกำร
เติบโตของผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ตลอดจนภำระหน้ำที่ และควำมรบัผดิชอบของกรรมกำร กรรมกำรชุด
ย่อย และผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ เพื่อเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  

คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทนมจี ำนวน 2 ท่ำน ซึง่ประกอบดว้ยกรรมกำรอสิระ จ 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 
 

15 ส.ค. 2560 9 พ.ย. 2561 

ขอบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

1. ท ำหน้ำทีส่รรหำ และคดัเลอืกบุคคลเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัฯ กรรมกำรผูจ้ดักำร รองกรรมกำร
ผูจ้ดักำร และผูบ้รหิำรสงูสดุดำ้นกำรบญัชแีละกำรเงนิ ตดิตำมแผนสบืทอดต ำแหน่งเพื่อสรรหำบุคคล
ทีเ่หมำะสมส ำหรบักำรด ำรงต ำแหน่งผูบ้รหิำรระดบัสงู เมื่อครบวำระหรอืมตี ำแหน่งว่ำงลง 

2. ก ำหนดวธิกีำร และหลกัเกณฑก์ำรสรรหำกรรมกำรบรษิทัฯ กรรมกำรผูจ้ดักำร รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 
และผูบ้รหิำรสงูสดุดำ้นกำรบญัชแีละกำรเงนิ เพื่อใหเ้กดิควำมโปร่งใส 

3. ก ำหนดวธิกีำร และหลกัเกณฑก์ำรเสนอรำยชื่อบุคคลผูม้คีุณสมบตั ิเป็นกำรล่วงหน้ำจำกผูถ้อืหุน้สว่น
น้อย เพื่อกำรปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทุกรำยอย่ำงเป็นธรรม และเท่ำเทยีมกนั 
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4. เสนอนโยบำย และหลกัเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนส ำหรบักรรมกำร กรรมกำรผู้จดักำร ผู้บรหิำร
ระดบัสงู ทีป่รกึษำคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ทีค่ณะกรรมกำรแต่งตัง้ และพนกังำน 

5. พจิำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนประจ ำปีของกรรมกำร กรรมกำรผู้จดักำร ผู้บรหิำรระดบัสงู ที่ปรกึษำ
คณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ทีค่ณะกรรมกำรแต่งตัง้ และพนกังำน 

6. สอบทำนอ ำนำจกำรอนุมตัิของบรษิัทฯ ให้มีควำมสมเหตุสมผลในกำรปฏบิตัิงำน และน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรเพื่ออนุมตั ิ

7. มอี ำนำจเรยีกเอกสำรและบุคคลต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบกำรพจิำรณำ 
8. ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่นใดทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ มอบหมำย 

การสรรหา การแต่งตัง้  และวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

คณะกรรมกำรบรษิัทฯ เป็นผู้แต่งตัง้กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน โดยให้มวีำระกำรด ำรง
ต ำแหน่งครำวละ 2 ปี 

ทัง้นี้ คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทนไดก้ ำหนดวธิกีำรสรรหำบุคคลเพื่อเสนอรำยชื่อเป็น
กรรมกำร ดงันี้ 

1. คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน พิจำรณำโครงสร้ำง ขนำด และองค์ประกอบของ  
คณะกรรมกำร และก ำหนดคุณสมบตัิของกรรมกำรทีต่้องกำรสรรหำทดแทน ในควำมเหมำะสมของ
ควำมรู ้ประสบกำรณ์และควำมเชีย่วชำญของกรรมกำรโดยรวม เพื่อใหม้อีงคป์ระกอบและคุณสมบตัิ
ตำมกฎหมำย หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทนก ำหนดวิธีกำรเสนอรำยชื่อผู้มีคุณสมบัติ รวมถึง
วธิกีำรเสนอรำยชื่อผูม้คีุณสมบตัเิป็นกำรล่วงหน้ำจำกผูถ้อืหุน้สว่นน้อย 

3. คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน ด ำเนินกำรสรรหำและพิจำรณำผู้ที่มีคุณสมบตัิที่
เหมำะสมในกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 

4. คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน พจิำรณำคดัเลอืกผู้ที่เหมำะสมเป็นกรรมกำร และ
สรุปผลกำรสรรหำ และเสนอชื่อผู้มคีวำมเหมำะสมที่จะเป็นกรรมกำรบรษิทัฯ พรอ้มเหตุผลประกอบ
และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ผ่ำนทำงเลขำนุกำรบรษิทัฯ 

5. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ พจิำรณำคดัเลอืกผูม้คีุณสมบตัทิีเ่หมำะสมตำมรำยชื่อทีค่ณะกรรมกำรสรรหำ
และพจิำรณำผลตอบแทนน ำเสนอ เพื่อเสนอรำยชื่อต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำอนุมตั ิ

คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน ไดก้ ำหนดวธิกีำรเสนอรำยชื่อผูม้คีุณสมบตัเิป็นกำรล่วง  
หน้ำจำกผูถ้อืหุน้สว่นน้อย สรุปไดด้งันี้ 

1. ผูเ้สนอรำยชื่อผูม้คีุณสมบตัเิป็นกรรมกำร ต้องเป็นผู้ถอืหุน้ของบรษิทัฯ โดยอำจเป็นผูถ้อืหุน้รำยเดยีว
หรอืหลำยรำยรวมกนั ซึง่ถอืหุน้ตำมจ ำนวนทีค่ณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทนก ำหนด คอื 
มสีดัส่วนกำรถอืหุน้ขัน้ต ่ำไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 5 ของหุน้ทีร่บัช ำระแลว้ และตอ้งถอืหุน้ในวนัทีเ่สนอวำระ
กำรประชุม หรอืเสนอชื่อกรรมกำรพรอ้มเอกสำรรบัรองกำรถือครองหลกัทรพัยจ์ำกบรษิัทหลกัทรพัย ์
เอกสำรอื่นจำกตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หรอืเอกสำรอื่นทีแ่สดงกำรถอืครองหลกัทรพัย ์และ
เอกสำรยนิยอมจำกผูถู้กเสนอรำยชื่อ เสนอรำยชื่อกรรมกำรต่อเลขำนุกำรคณะกรรมกำร 
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2. ผู้ถูกเสนอรำยชื่อ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่ต้องห้ำมตำมกฎหมำยบริษัทมหำชนจ ำกดั 
กฎหมำยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทั 

3. เลขำนุกำรคณะกรรมกำร เสนอรำยชื่อต่อคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน เพื่อ
พจิำรณำควำมเหมำะสมต่อไป 

การประชมุคณะกรรมการบริษทัฯ 

คณะกรรมกำรบรษิัทฯ ได้ก ำหนดนโยบำยเกี่ยวกบัจ ำนวนองค์ประชุมขัน้ต ่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมกำร
บรษิทัฯ จะลงมตใินทีป่ระชุมคณะกรรมกำร ว่ำตอ้งมกีรรมกำรอยู่ไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด 
ทัง้นี้รวมถงึกรณีหำกกรรมกำรมคีวำมจ ำเป็นจนไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมได้ อำจใชช้่องทำงกำรประชุมทำงไกล 
โดยใหถ้อืเสมอืนหนึ่งอยู่ร่วมประชุม เพื่อแสดงถึงกำรใหค้วำมส ำคญักบับทบำทหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
ในกำรชี้แนะทศิทำงกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ กำรติดตำมดูแลกำรท ำงำนของฝ่ำยจดักำร และกำรแสดงควำม
รบัผดิชอบตำมหน้ำที ่(Accountability) ของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ทีม่ต่ีอบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มกีำรก ำหนดวนัประชุมไวเ้ป็นกำรล่วงหน้ำตลอดทัง้ปี และมกีำรประชุมพเิศษเพิม่
ตำมควำมจ ำเป็น โดยมกีำรก ำหนดวำระชดัเจนไวล่้วงหน้ำและมวีำระพจิำรณำตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนเป็นประจ ำ 
โดยจะแจง้ตำรำงกำรประชุมใหค้ณะกรรมกำรแต่ละท่ำนทรำบ  ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร ไดร้่วมกนั
พจิำรณำก ำหนดวำระกำรประชุมกรรมกำร โดยพจิำรณำเรื่องทีส่ ำคญัและน ำเขำ้สู่วำระกำรประชุม  นอกจำกนัน้  
กรรมกำรแต่ละท่ำนมคีวำมเป็นอสิระทีจ่ะเสนอเรื่องเขำ้สู่วำระกำรประชุมได ้ เลขำนุกำรบรษิทัฯ ได้จดัท ำหนังสอื
เชญิประชุมพรอ้มระเบยีบวำระกำรประชุม และเอกสำรประกอบกำรประชุมก่อนกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 
วนั เพื่อใหค้ณะกรรมกำรไดม้เีวลำศกึษำขอ้มลูอย่ำงเพยีงพอก่อนเขำ้ร่วมประชุม 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ แต่ละครัง้ ประธำนกรรมกำรไดจ้ดัสรรเวลำอย่ำงเพยีงพอ และมำกพอ 
ทีก่รรมกำรจะอภปิรำยปัญหำส ำคญักนัอย่ำงรอบคอบ  นอกจำกนัน้ประธำนกรรมกำร และคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้
เชญิผูบ้รหิำรระดบัสงูเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อให้สำรสนเทศเพิม่เติม และได้มกีำรจดบนัทกึกำร
ประชุมเป็นลำยลกัษณ์อกัษร จดัเกบ็รำยงำนกำรประชุมทีผ่่ำนกำรรบัรองจำกคณะกรรมกำร พรอ้มใหค้ณะกรรมกำร
และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตรวจสอบได ้

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ก ำหนดใหฝ่้ำยบรหิำรจดัท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเสนอคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
เป็นประจ ำทุกเดอืน แมไ้ม่ไดป้ระชุมคณะกรรมกำรบรษิัทฯ เป็นรำยเดอืน เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบรษิัทฯ สำมำรถ
ตดิตำมควำมกำ้วหน้ำในกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ได ้

ในปี พ.ศ. 2562 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มกีำรประชุมทัง้สิน้ 4 ครัง้ เวลำประชุมเฉลีย่ 5 ชัว่โมง กรรมกำร
ทัง้คณะเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรเฉลีย่รวมกนัคดิเป็นรอ้ยละ 94 โดยที่กรรมกำรแต่ละท่ำนมสีดัส่วนของกำร
เขำ้ร่วมประชุมฯ คดิเป็นรอ้ยละ 95 ของกำรประชุมทัง้ปี ในแต่ละครัง้ มผีูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบญัช ีผูบ้รหิำรสว่นงำนที่
เกีย่วขอ้ง และผูบ้รหิำรของแผนกตรวจสอบภำยในและนกัลงทุนสมัพนัธ ์ร่วมใหส้ำรสนเทศเพิม่เตมิ 

และในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้ที ่4/2562 เมื่อวนัศุกรท์ี ่8 พฤศจกิำยน 2562 ในช่วงเริม่ต้น
ก่อนกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทฯ  กรรมกำรที่ไม่เป็นผูบ้รหิำร และกรรมกำรอสิระ ได้มกีำรประชุมร่วมกนั 
โดยไม่มฝีำยจดักำรเขำ้ร่วมดว้ย เพื่ออภิปรำยปัญหำทัว่ไปเกี่ยวกบักำรจดักำรที่อยู่ในควำมสนใจ จ ำนวน 1 ครัง้ 
ซึง่ภำยหลงัเสรจ็สิน้กำรประชุม ประธำนกรรมกำรไดแ้จง้ถงึประเดน็สรุปใหฝ่้ำยบรหิำรไดร้บัทรำบ 
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กรรมกำรตรวจสอบ มกีำรประชุมอย่ำงสม ่ำเสมออย่ำงน้อยไตรมำสละครัง้ ร่วมกบัผู้สอบบญัชภีำยนอก 
ฝ่ำยบญัช ีและฝ่ำยตรวจสอบภำยใน โดยมกีำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เน่ืองดว้ยคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
ได้เลง็เหน็ถึงควำมส ำคญัของกำรด ำเนินงำนทีโ่ปร่งใส ตรวจสอบได ้จงึมนีโยบำยใหก้รรมกำรตรวจสอบสำมำรถ
ประชุมร่วมกับฝ่ำยตรวจสอบภำยใน และผู้สอบบัญชี ได้โดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเข้ำร่วมประชุม และในปี 2562 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ มกีำรประชุมทัง้สิน้ 5 ครัง้ เป็นกำรประชุมวำระปกตจิ ำนวน 4 ครัง้ โดยกำรประชุมครัง้ที ่
4/2562 เมื่อวนัพุธที่ 6 พฤศจิกำยน พ.ศ.2562 เป็นกำรประชุมระหว่ำงคณะกรรมกำรตรวจสอบ ร่วมกบัผู้สอบ
บญัชโีดยไม่มฝ่ีำยจดักำรร่วมดว้ย จ ำนวน 1 ครัง้ 

คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน มกีำรประชุมทัง้สิน้ 5 ครัง้   

ประชุมใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ 1 ครัง้   

โดยรำยละเอยีดกำรเขำ้ประชุมของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ในปี พ.ศ. 2562 
มดีงันี้ 

รายช่ือคณะกรรมการบริษทัฯ 

คณะกรรมการ
บริษทัฯ 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทน 

การประชมุใหญ่ 
สามญัผูถ้ือหุ้น 

ปี 2562 
ประชมุทัง้หมด  

(4 ครัง้) 
ประชมุทัง้หมด  

(5 ครัง้) 
ประชมุทัง้หมด  

(5 ครัง้) 
ประชมุทัง้หมด  

(1 ครัง้) 

1.  นำยเกษมสนัต ์วรีะกุล 4/4 - - 1/1 

2.  นำยวฒุภิมู ิ จฬุำงกรู  3/4 - 5/5 0/1 

3.  นำยวรพจน์ ฉตัรชยักุลศริ ิ 4/4 2/2(2) - 1/1 

4.  นำยรุ่งกำล ไพสฐิพำนชิตระกลู 1/1(1) - - - 

5.  นำยประวทิย ์ ตนัตวิศนิชยั 4/4 5/5 - 1/1 

6.  นำยคเชนทร ์ เบญจกุล 4/4 5/5 5/5 1/1 

7.  ผศ.ดร.ทพิวรรณ ป่ินวนิชยก์ลุ 1/1(1) 1/1(3) - - 

8.  นำยไพรชั  สฏิฐกุล 4/4 - - 0/1 

9.  รศ.ยนื  ภู่วรวรรณ 3/4 - - 1/1 

10 นำยทนง  โชตสิรยุทธ ์ 4/4 - - 1/1 

หมำยเหตุ :  (1) แต่งตัง้นำยรุ่งกำล ไพสฐิพำนิชตระกูล และ ผศ.ดร.ทพิวรรณ ป่ินวนิชย์กุล แทนต ำแหน่งกรรมกำรทีว่่ำงลง 
มผีลวนัที ่16 สงิหำคม 2562 เป็นต้นไป และมจี ำนวนครัง้กำรประชุมคงเหลอืในวำระกำรด ำรงต ำแหน่งในปี 
2562 จ ำนวน 1 ครัง้  

 (2) นำยวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ ลำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ มีผลวนัที่ 8 กรกฎำคม 2562 และ
ระหว่ำงทีด่ ำรงต ำแหน่งคณะกรรมกำรตรวจสอบไดเ้ขำ้ประชุมครบตำมจ ำนวนครัง้กำรประชุมคงเหลอื 

 (3) แต่งตัง้ ผศ.ดร.ทพิวรรณ ป่ินวนิชยก์ุล แทนนำยวรพจน์ ฉตัรชยักุลศริ ิมผีลวนัที ่16 สงิหำคม 2562 เป็นตน้ไป 
และมจี ำนวนครัง้กำรประชุมคงเหลอืในวำระกำรด ำรงต ำแหน่งในปี 2562 จ ำนวน 1 ครัง้ 
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8.2  ผูบ้ริหาร 

ผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ ณ ปัจจุบนั มทีัง้หมด 16 ท่ำน ดงันี้ (ผูบ้รหิำรล ำดบัที ่1 - 7 เป็นผูบ้รหิำรตำมนิยำมใน
ประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.)) 

ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 

1 นำยวรพจน์ ฉตัรชยักุลศริ ิ กรรมกำร / กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม / รองกรรมกำรผูจ้ดักำร / Chief Financial Officer  

2 นำยรุง่กำล ไพสฐิพำนิชตระกูล กรรมกำร / กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม / รองกรรมกำรผูจ้ดักำร / เลขำนุกำรบรษิทัฯ 

3 นำงสำวสจพิฒัน์ พุม่พึง่พทุธ ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงนิ 

4 นำงสำวอำร ีแซ่อึง้ ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชี 

5 นำงกนิษฐ ์พรหมเสน ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนผลติ 

6 นำงสำวดวงใจ จนีำนุรกัษ์ ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนขำยและจดัจ ำหน่ำย / ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยขำยและจดัจ ำหน่ำย 

7 นำงภำสพรรณี มหำยศ ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำน Digital Business 

8 นำงสำวสรดิำ สำระจนัทร ์ บรรณำธกิำรบรหิำรฝ่ำยผลติหนงัสอืต ำรำวชิำกำร 

9 นำงสำวพรพมิล ตัง้สกุล บรรณำธกิำรบรหิำรฝ่ำยผลติหนงัสอืทัว่ไป 

10 นำยไกรวฒุ ิโรจน์ประเสรฐิสุด ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำย Digital Content 

11 นำยฉกำจ ลอืชำเกยีรตศิกัดิ ์ ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำย STEM Education 

12 ดร. มโีชค ทองไสว ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยทีป่รกึษำทำงวชิำกำรและธรุกจิต่ำงประเทศ 

13 นำงสำวสวรรย ์พภิูษณำนนท์ ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำดองคก์ร 

14 นำยอุทยั สกุลอุดมกำญจน์ ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยโลจสิตกิส์ 

15 นำยไพบูลย ์จนัทรว์ลยัพร ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยทรพัยำกรบุคคลและพฒันำองคก์ร 

16 นำยชลวทิย ์เอีย่มรกัษำเกยีรต ิ ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยจดัซือ้กลำง 

 
ผูบ้ริหารท่ีลาออกระหวา่งปี 2562 มีดงัน้ี 

ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง วนัท่ีมีผล 

1 นำยวบิูลศกัดิ ์อุดมวนิช รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 16 สงิหำคม 2562 

2 นำยอภชิติ สวนอนนัตภูม ิ ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยโลจสิตกิส์ 1 พฤษภำคม 2562 

 

รำยงำนกำรเปลีย่นแปลงหลกัทรพัยข์องผูบ้รหิำร ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ 
จ านวนหุ้น 

เพ่ิม (ลด) ระหว่างปี 
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561 

1 นำยวรพจน์ ฉตัรชยักุลศริ ิ - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- - 

2 นำยรุง่กำล ไพสฐิพำนิชตระกูล 1,000,000 1,000,000 - 

3 นำงสำวสจพิฒัน์ พุม่พึง่พทุธ - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- - 
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ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ 
จ านวนหุ้น 

เพ่ิม (ลด) ระหว่างปี 
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561 

4 นำงสำวอำร ีแซ่อึง้ - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- - 

5 นำงกนิษฐ ์พรหมเสน 7,166 7,166 - 

6 นำงสำวดวงใจ จนีำนุรกัษ์ 432 432 - 

7 นำงภำสพรรณี มหำยศ - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- - 

8 นำงสำวสรดิำ สำระจนัทร ์ - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- - 

9 นำงสำวพรพมิล ตัง้สกุล 274,791 274,791 - 

10 นำยไกรวฒุ ิโรจน์ประเสรฐิสุด 62 62 - 

(คูส่มรส) 56 56 - 

11 นำยฉกำจ ลอืชำเกยีรตศิกัดิ ์ 7,906 7,906 - 

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

13 นำงสำวสวรรย ์พภิูษณำนนท์ - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- - 

14 นำยอุทยั สกุลอุดมกำญจน์ - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- - 

15 นำยไพบูลย ์จนัทรว์ลยัพร - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- - 

16 นำยชลวทิย ์เอีย่มรกัษำเกยีรติ - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- - 

ขอบเขตหน้าท่ี และอ านาจการอนุมติัของกรรมการผู้จดัการ กรรมกำรผู้จดักำรของบรษิัทฯ มี
อ ำนำจในกำรด ำเนินงำนแทนคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ในเรื่องดงันี้ 

1. บริหำรกิจกำรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบอ ำนำจ
ด ำเนินกำร และมตทิี่ออกโดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทฯ และใหม้อี ำนำจบงัคบับญัชำพนักงำน
และลูกจำ้งของบรษิทัฯ และในกำรบรหิำรกจิกำร กรรมกำรผูจ้ดักำรต้องรบัผดิชอบต่อคณะกรรมกำร
บรษิทัฯ 

2. จ้ำง บรรจุ แต่งตัง้ ลงโทษทำงวินัยพนักงำน และลูกจ้ำง และให้พนักงำน หรือลูกจ้ำงพ้นสภำพ 
รวมทัง้กำรเลื่อน หรอืปรบัค่ำจำ้งของพนักงำน แต่ไม่รวมถงึพนักงำน หรอืลูกจำ้ง ซึ่งคณะกรรมกำร 
หรอืระเบยีบขอ้บงัคบัก ำหนดใหค้ณะกรรมกำรเป็นผูจ้ำ้ง บรรจุ แต่งตัง้ ลงโทษทำงวนิยั หรอืเลกิจำ้ง 

3. ก ำหนดเงื่อนไขในกำรท ำงำนของพนักงำนและลูกจ้ำง ออกค ำสัง่หรือประกำศก ำหนดวิธีกำร
บรหิำรงำน และกำรด ำเนินกจิกำรของบรษิัทฯ โดยไม่ขดัหรอืแย้งกบัระเบยีบของบรษิัทฯ และมติ
คณะกรรมกำร หรอืกฎหมำยแรงงำน หรอืกฎหมำยอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

4. ด ำเนินกจิกำรใดๆ ตำมระเบยีบบรษิทัฯ และมตคิณะกรรมกำร รวมทัง้ก ำหนดหน้ำทีใ่หพ้นกังำน และ
ลกูจำ้งของบรษิทัฯ ระดบัต่ำงๆ ปฏบิตัติำม 

5. มอี ำนำจกระท ำกำรแทนและผูกพนับรษิัทฯ ในกำรลงนำมท ำสญัญำอนุญำตให้ใชล้ขิสทิธิต่์ำงๆ และ
สญัญำอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัลขิสทิธิ ์โดยใชค้วำมระมดัระวงัตำมสมควร เพื่อมใิหม้กีำรละเมดิลขิสทิธิ ์
ของผูอ้ื่น 

6. กจิกำรเกี่ยวกบับุคคลภำยนอก ใหก้รรมกำรผูจ้ดักำร และกรรมกำรผู้มอี ำนำจลงนำม มอี ำนำจกระท ำ
กำรแทนและผกูพนับรษิทัฯ ไดใ้นขอบเขตแห่งอ ำนำจหน้ำทีท่ีร่ะบุไวใ้นขอ้ 1 เวน้แต่รำยกำรทีก่รรมกำร
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ผู้จ ัดกำรและกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมอำจมีควำมขดัแย้ง มีส่วนได้เสยี หรือมีควำมขดัแย้งทำง
ผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย จะกระท ำได้ต่อเมื่อได้รบัมติที่ประชุมคณะกรรมกำรที่มี
กรรมกำรอสิระเขำ้ร่วมประชุมดว้ยเท่ำนัน้ เพื่อกำรนี้กรรมกำรผูจ้ดักำร และกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม 
จะมอบอ ำนำจใหบุ้คคลใดกระท ำกจิกำรเฉพำะอย่ำงแทนกไ็ด ้

7. เมื่อกรรมกำรผู้จ ัดกำรไม่อยู่ หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ หำกเป็นงำนประจ ำวันตำมปกติ
โดยทัว่ไปให้รองกรรมกำรผู้จ ัดกำร เป็นผู้พิจำรณำอนุมัติแทนตำมควำมจ ำเป็น  และเหมำะสม 
แลว้รำยงำน หรอืเสนอกรรมกำรผูจ้ดักำรโดยตรงในภำยหลงั นอกเหนือจำกนัน้ ใหเ้สนอต่อประธำน
กรรมกำรเป็นผูพ้จิำรณำอนุมตั ิหรอืในกรณีทีต่ ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำรว่ำงลง และยงัไม่มกีำรแต่งตัง้
กรรมกำรผูจ้ดักำรคนใหม่ ใหค้ณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทนเป็นผูแ้ต่งตัง้ผูร้กัษำกำร
แทน โดยอำจจะคดัเลอืกจำกกรรมกำร หรอืผู้ถือหุ้น ท่ำนใดท่ำนหนึ่งกไ็ด้ ซึ่งมคีุณสมบตั ิและไม่มี
ลกัษณะตอ้งหำ้มตำมขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 

8. กำรอนุมตัริำยกำรทีเ่กนิวงเงนิทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ ก ำหนด จะตอ้งเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำร
บรษิัทฯ เพื่อพจิำรณำและอนุมตัิรำยกำรดงักล่ำวตำมขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ หรอืกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้ง
ก ำหนด 

คณะกรรมกำร และผู้บริหำรของบริษัทฯ มีคุณสมบตัิครบตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบญัญัติบรษิัท
มหำชนจ ำกดั ปี พ.ศ. 2535  และไม่มลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) เกีย่วกบัเรื่องกำรขออนุญำต และกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้ทีอ่อกใหม่ นอกจำกนัน้ไม่
ปรำกฏว่ำมปีระวตักิำรท ำควำมผดิตำมกฎหมำยในระยะ 10 ปี ทีผ่่ำนมำ 

8.3 คณะท างาน 

คณะท ำงำนของบรษิัทฯ ซึง่มบีทบำทในกำรวำงแผน และขบัเคลื่อนกลยุทธ ์ตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบรษิทั และฝ่ำยบรหิำร ดงันี้ 

คณะท างาน Corporate Planning & Business Expansion (CPBE) มีขอบเขตหน้าท่ีดงัน้ี  

1. ด ำเนินงำนภำยใตท้ศิทำง และแนวทำงของคณะท ำงำน Change Management 

2. วำงแผนกลยุทธ์ทำงธุรกิจ ทัง้ธุรกิจหลักในปัจจุบัน และกำรพัฒนำธุรกิจใหม่ในอนำคต โดยรับ
นโยบำย และทศิทำงจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ผูบ้รหิำร และสำยงำนธุรกจิของบรษิทัฯ เพื่อใหเ้กดิ
กำรพฒันำธุรกจิอย่ำงเป็นรูปธรรม มหีลกักำร มคีวำมรวดเรว็ ให้สอดคลอ้งกบัทศิทำง และกลยุทธ์
หลกัของบรษิทัฯ 

3. พฒันำโครงกำร เพื่อตอบสนองกำรเติบโต และทนัต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจ โดยน ำนวตักรรม 
เทคโนโลย ีและควำมคดิสรำ้งสรรค ์มำใชเ้พื่อพฒันำ และเพิม่ศกัยภำพทำงธุรกจิใหก้บัองคก์ร 

4. พฒันำองค์กร โดยด ำเนินงำนภำยใต้นโยบำยบริษัทฯ ตำมแผนงำน และแนวทำงของคณะกรรมกำร
บรษิัทฯ เพื่อผลกัดนัให้เกดิกำรพฒันำ กำรเพิม่ศกัยภำพบุคคลำกร และเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่ำงเป็น
รปูธรรม 

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

เลขานุการบริษทัฯ / เลขานุการคณะกรรมการบริษทัฯ  ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้ที ่3/2562 
เมื่อวนัที ่16 สงิหำคม 2562 ไดม้มีตแิต่งตัง้ นำยรุ่งกำล ไพสฐิพำนิชตระกูล กรรมกำร เป็นเลขำนุกำรบรษิทัฯ ซึง่ได้
ผ่ำนกำรอบรมหลกัสูตร Fundamentals for Corporate Secretaries รุ่นที่ 2/2562 จดัโดยสมำคมบรษิัทจดทะเบยีน
ไทย (Thai Listed Companies Association) โดยมีหน้ำที่ในกำรดูแลให้บริษัทฯ มีกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย และ
ขอ้ก ำหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ และใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทัฯ เพื่อใหก้ำรบรหิำรงำน
เป็นไปอย่ำงมปีระสทิธผิลยิง่ขึน้ 

ขอบเขตหน้าท่ีของเลขานุการบริษทัฯ / เลขานุการคณะกรรมการบริษทัฯ 

1.  ใหค้ ำแนะน ำเบือ้งตน้แก่กรรมกำรเกีย่วกบัขอ้กฎหมำย ระเบยีบขอ้บงัคบัและขอ้มลูต่ำงๆ ของบรษิทัฯ 
และติดตำมให้มีกำรปฏิบตัิตำมอย่ำงถูกต้อง และสม ่ำเสมอ รวมถึงรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงที่มี
นยัส ำคญัแก่กรรมกำร 

2.  จดักำรประชุมผู้ถอืหุ้น และประชุมคณะกรรมกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้ก ำหนดที่เกี่ยวขอ้งกบั
บรษิทัฯ 

3.  บนัทึกรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น และกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทฯ รวมทัง้ติดตำมให้มีกำร
ปฏบิตัติำมมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 

4.  ดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ และหน่วยงำนก ำกับดูแลอื่นที่
เกีย่วขอ้ง 

5.  สื่อสำรกบัผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยงำนก ำกบัดูแล รวมถึงกำรให้ขอ้มูลสำรสนเทศทัว่ไปแก่ผู้สนใจ 
และผูม้สีว่นไดเ้สยี 

6.  ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่นใดทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ มอบหมำย 

8.5  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน พิจำรณำ
ผลตอบแทนส ำหรบักรรมกำร และผู้บรหิำร โดยพจิำรณำถึงควำมเหมำะสม และควำมรบัผดิชอบของกรรมกำร 
ผูบ้รหิำร สภำพแวดล้อม สภำวะเศรษฐกจิ และสอดคล้องเปรยีบเทยีบไดก้บับรษิทัในธุรกจิอุตสำหกรรมเดยีวกนั  
นอกจำกนี้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทนได้น ำเสนอนโยบำยกำรก ำหนดค่ำตอบแทน  
และหลกัเกณฑ์กำรให้ค่ำตอบแทนส ำหรบักรรมกำรแต่ละต ำแหน่ง เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่สำมญัผู้ถอืหุ้นพจิำรณำ  
และอนุมตัคิ่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นประจ ำทุกปี อน่ึง ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดย่อย ไดร้บั
กำรอนุมตัคิ่ำตอบแทนกรรมกำรจำกทีป่ระชุมใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้แลว้ 
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(ก)   ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ  ที่ประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวัน
พฤหสับดทีี ่25 เมษำยน 2562 มมีตอินุมตัคิ่ำตอบแทนกรรมกำร แยกเป็นรำยละเอยีดดงันี้ 

ค่ำตอบแทนรำยเดอืน ประกอบดว้ย 

 ประธำนกรรมกำร เดอืนละ 25,000 บำท 

 กรรมกำรอสิระ และกรรมกำร เดอืนละ 15,000 บำท 

ค่ำเบี้ยประชุม เฉพำะกรรมกำรที่มำประชุม อนึ่ง ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ หรือ
คณะกรรมกำรชุดย่อย คณะกรรมกำรชุดย่อยอำจมมีตแิสดงควำมประสงคไ์ม่ขอรบัเบีย้ประชุมส ำหรบัครัง้
นัน้ๆ ได ้โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจ และมตขิองกรรมกำรชุดย่อย 

 เบีย้ประชุมประธำนกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้ละ 20,000 บำท/คน 

 เบีย้ประชุมกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้ละ 10,000 บำท/คน 

 เบีย้ประชุมคณะกรรมกำรชุดย่อย 

- ประธำนคณะกรรมกำรชุดย่อย ครัง้ละ 10,000 บำท/คน 

- คณะกรรมกำรชุดย่อย ครัง้ละ 7,000 บำท/คน 

ทีป่ระชุมใหญ่สำมญัผู้ถอืหุน้ครัง้ที่ 1/2562 มมีตอินุมตัคิ่ำบ ำเหน็จกรรมกำรส ำหรบัปี พ.ศ. 2562  
ในวงเงนิรวมทัง้สิน้ไม่เกนิ 5,000,000 บำท โดยมอบใหค้ณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน 
พจิำรณำจดัสรรตำมควำมเหมำะสม และแจง้ใหผู้ถ้อืหุ้นรบัทรำบกำรจดัสรรในกำรประชุมผูถ้อืหุ้นปีถดัไป 
โดยทีป่ระชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน ครัง้ที ่1/2563 เมื่อวนัที ่21 กุมภำพนัธ ์
พ.ศ. 2563 ไดม้มีตงิดจ่ำยบ ำเหน็จกรรมกำรส ำหรบัปี พ.ศ. 2562   

บ ำเหน็จกรรมกำรรวม ปี 2562, ปี 2561 และปี 2560 

รายละเอียด 
ผลประกอบการ 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
เงนิบ ำเหน็จกรรมกำรรวม (บำท) งดจ่ำย งดจ่ำย งดจ่ำย 
วงเงนิบ ำเหนจ็กรรกำรทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกผูถ้อืหุน้  (บำท) 5,000,000 5,000,000 5,000,000 
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรบรษิทัฯ ในต ำแหน่งกรรมกำรประจ ำปี พ.ศ. 2562 รวมจ ำนวน 10 ท่ำน มรีำยละเอยีดดงันี้ 

หมำยเหตุ : * นำยวรพจน์ ฉตัรชยักุลศริ ิลำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ มผีลวนัที ่8 กรกฎำคม 2562  

(หน่วย : บำท) 

รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง 

ค่าเบีย้ประชุม  
เงินประจ า
ต าแหน่ง 

 
ค่าบ าเหน็จ 
ปี พ.ศ. 2561 
(จ่ายปี 62) 

 
รวม คณะ 

กรรมการ
บริษทัฯ 

คณะ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะ 
กรรมการสรร

หาและ
พิจารณา

ผลตอบแทน 

1. นำยเกษมสนัต์ วรีะกุล ประธำนคณะกรรมกำร 
กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม
กรรมกำรอสิระ 

80,000 - - 300,000 - 380,000 

2. นำยวุฒภิมู ิจุฬำงกรู กรรมกำร 
กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม
กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
ผลตอบแทน 
กรรมกำรทีไ่มใ่ช่ผูบ้รหิำร 

30,000 - 21,000 180,000 - 231,000 

3. นำยวรพจน์ ฉตัรชยักุลศริ ิ กรรมกำร 
กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม
รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 
Chief Financial Officer 

40,000 14,000 *  - 180,000 - 234,000 

 4. นำยรุ่งกำล ไพสฐิพำนิชตระกลู กรรมกำร 
กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม 
รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 
เลขำนุกำรบรษิทัฯ 

10,000 - - 67,742 - 77,742 

5. นำยประวทิย ์ตนัตวิศนิชยั กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรอสิระ 

40,000 40,000 - 180,000 - 260,000 

6. นำยคเชนทร ์เบญจกุล กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
พจิำรณำผลตอบแทน 
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรอสิระ 

40,000 28,000 30,000 180,000 - 278,000 

7.  ผศ.ดร.ทพิวรรณ ป่ินวนิชยก์ลุ กรรมกำร 
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรอสิระ 

10,000 7,000 - 67,742 - 84,742 

8. นำยไพรชั สฏิฐกุล กรรมกำร 
กรรมกำรทีไ่มใ่ช่ผูบ้รหิำร 

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

9. รศ.ยนื ภู่วรวรรณ กรรมกำร 
กรรมกำรทีไ่มใ่ช่ผูบ้รหิำร 

30,000 - - 180,000 - 210,000 

10. นำยทนง โชตสิรยุทธ ์ กรรมกำร 
กรรมกำรทีไ่มใ่ช่ผูบ้รหิำร 

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

รวม 360,000 89,000 51,000 1,695,484 - 2,195,484 
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรบรษิทัฯ ทีล่ำออกระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 จ ำนวน 1 ท่ำน มรีำยละเอยีดดงันี้ 

 
 (ข)  ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทนจะเป็นผู้ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของกรรมกำร
ผูจ้ดักำร เพื่อน ำไปใชใ้นกำรพจิำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรผูจ้ดักำร ตำมหลกัเกณฑ์ทีก่ ำหนด ซึง่ผล
กำรประเมินกรรมกำรผู้จดักำร คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน จะเสนอให้คณะกรรมกำรได้
พจิำรณำรบัทรำบ และเหน็ชอบอกีครัง้หนึ่ง 

ค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการ  คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทนจะน ำผลกำร
ประเมนิกำรปฏบิตัิงำนของกรรมกำรผูจ้ดักำร ทีค่ณะกรรมกำรบริษทัฯ ได้ร่วมกนัประเมนิ ไปใชใ้นกำรพจิำรณำ
ก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรผู้จ ัดกำรตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด ซึ่งผลกำรประเมินกรรมกำรผู้จ ัดกำร 
คณะกรรมกำรบรษิัทฯ ได้มอบหมำยให้ประธำนกรรมกำรเป็นผู้แจ้งผลกำรประเมินต่อกรรมกำรผู้จดักำร  และ
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อรบัทรำบอกีครัง้ 

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน  จะก ำหนด
หลกัเกณฑ์ และโครงสรำ้งค่ำตอบแทนผู้บรหิำร ซึ่งพิจำรณำเป็นไปตำมหลกักำร  และนโยบำยที่คณะกรรมกำร
บรษิทัฯ ก ำหนด ทัง้ยงัสอดคลอ้งกบัผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ และผลกำรบรหิำรงำนของผูบ้รหิำรแต่ละท่ำน 
โดยกรรมกำรผูจ้ดักำรจะเป็นผูพ้จิำรณำควำมเหมำะสมในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนรำยบุคคล และกำรปรบัอตัรำ
เงนิเดือนประจ ำปีของผู้บรหิำรระดบัสูง พร้อมทัง้รำยงำนค่ำตอบแทนที่เหมำะสมต่อคณะกรรมกำรสรรหำและ
พจิำรณำผลตอบแทน และคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อรบัทรำบอกีครัง้ 

ณ 31 ธนัวำคม 2562 ค่ำตอบแทนกรรมกำรบรษิทัทีเ่ป็นผูบ้รหิำร และผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ จ ำนวน 4 
รำยแรกต่อจำกกรรมกำรผูจ้ดักำร และผูบ้รหิำรทุกรำยทีอ่ยู่ในล ำดบัขัน้เดยีวกบัผูบ้รหิำรรำยที ่4 รวมจ ำนวน 6 ท่ำน 
(โดยไม่รวมผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงนิ และผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบญัช)ี แสดงในตำรำงต่อไปนี้ 

 

 

 

(หน่วย : บำท) 

รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง 

ค่าเบีย้ประชุม  
เงินประจ า
ต าแหน่ง 

 
ค่าบ าเหน็จ 
ปี พ.ศ. 2561 
(จ่ายปี 62) 

 
รวม คณะ 

กรรมการ
บริษทัฯ 

คณะ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะ 
กรรมการสรร

หาและ
พิจารณา

ผลตอบแทน 

1. นำยวบิลูยศ์กัดิ ์อุดมวนิช กรรมกำร 
กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม 
รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 
เลขำนุกำรบรษิทัฯ 

30,000 - - 112,258 - 142,258 

รวม 30,000 - - 112,258 - 142,258 
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หมำยเหตุ : รวมค่ำตอบแทนของผูบ้รหิำรทีเ่กษยีณอำยุกำรท ำงำนระหว่ำงปี ดงันี้ 

(2) สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรเขำ้สมัมนำ อบรม หลกัสตูรของ IOD และสถำบนัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

8.6  บคุลากร 

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

รายการ 2562 2561 2560 

บมจ. ซีเอด็ยูเคชัน่* 
   พนกังำนประจ ำส ำนกังำนใหญ่ 638 678 743 
   พนกังำนประจ ำสำขำ 836 1,018 1,063 

บจ. เพลินพฒัน์ (บริษทัยอ่ย) 

   คร ู 239 230 224 
   บุคลำกรอื่น 101 104 103 

บจ. เบสแลบ็ (บริษทัย่อย) ** 

   พนกังำนประจ ำ - 9 9 

รวมทัง้ส้ิน 1,814 2,039 2,142 

หมำยเหตุ : *  ไม่รวมแรงงำนจดัจำ้งภำยนอก (Outsource Worker) 

 ** ไดห้ยุดกำรด ำเนินกำรธุรกจิหลกั ตัง้แต่เดอืนเมษำยน 2562 

โดยบรษิทัฯ ใหผ้ลตอบแทนทัง้ เงนิเดอืน ค่ำแรง และผลประโยชน์อื่นของพนกังำน (ตำมงบกำรเงนิรวม) 
ในปี พ.ศ. 2562, ปี พ.ศ. 2561 และ ปี พ.ศ. 2560 เป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิน้ 540.03 ลำ้นบำท  578.22 ลำ้นบำท และ 
648.34 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

รายการ ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินประจ าปี พ.ศ. 2562 (บาท) 

เงนิเดอืน 6,615,636 
โบนสั - 
ค่ำตอบแทนอื่น :  
   - เงนิสมทบกองทุนส ำรองเลีย้งชพี 250,102 
   - เงนิผลประโยชน์ระยะยำว - 
   - อื่นๆ 351,995 

รวม 7,217,733 
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บรษิัทฯ มนีโยบำยกำรจ่ำยอตัรำค่ำตอบแทนพนักงำน โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสม และสอดคล้องกบั
ค่ำเฉลีย่ของอุตสำหกรรมเดยีวกนั รวมถงึค่ำตอบแทนพนกังำนจะตอ้งเหมำะสมกบักำรขยำยตวัทำงธุรกจิ และกำร
เตบิโตของบรษิทัฯ 

นอกเหนือจำกกำรทีบ่รษิทัฯ จ่ำยค่ำตอบแทนใหก้บัพนกังำนในรปู เงนิเดอืน โบนสั และเงนิสมทบกองทุน
ส ำรองเลีย้งชพีแลว้ บรษิทัฯ ยงัมสีวสัดกิำรอื่นๆ ให้กบัพนักงำนทุกคน เช่น ค่ำรกัษำพยำบำล กำรตรวจสุขภำพ
ประจ ำปี ค่ำทีพ่กั ค่ำเดนิทำงไปปฏบิตังิำนต่ำงจงัหวดั ประกนัชวีติ เครื่องแบบพนักงำนสำขำ เงนิช่วยเหลอืใหก้บั
พนักงำนทีป่ระสบภยัพบิตั ิเงนิช่วยเหลอืค่ำครองชพี และเงนิช่วยเหลอือื่นๆ รวมถงึกำรใหร้ำงวลัส ำหรบัพนักงำน 
ที่มคีวำมตัง้ใจในกำรท ำงำนจนมอีำยุงำนครบ 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี เพื่อเป็นกำรจูงใจให้พนักงำนของบรษิัทฯ  
มขีวญั และก ำลงัใจในกำรสรำ้งควำมเจรญิเตบิโตใหก้บับรษิทัฯ ในระยะยำว 

นโยบายในการพฒันาพนักงาน 

บรษิทัฯ มนีโยบำยในกำรเพิม่ศกัยภำพ และประสทิธผิลของบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อใหม้คีวำมสำมำรถ
ในกำรแขง่ขนั และรบัมอืกบัวทิยำกำรใหม่ๆ ทีพ่ฒันำเปลีย่นแปลงตลอดเวลำ ควบคู่กบักำรท ำใหพ้นกังำนมคีวำมสุข 
ซึ่งเป็นหนึ่งในภำรกิจส ำคญัตำมภำรกิจ (Mission) ของบริษัทฯ เพรำะบริษัทฯ เชื่อว่ำหำกพนักงำนมีควำมสุข 
พนักงำนกจ็ะมปีระสทิธภิำพ มคีวำมคดิสรำ้งสรรค์ มคีวำมพร้อมทุ่มเทท ำงำน ซึ่งจะส่งผลท ำให้บรษิัทฯ สำมำรถ
เตบิโตไดอ้ย่ำงยัง่ยนื 

แนวทำงในกำรพฒันำทรพัยำกรมนุษยข์องบรษิทัฯ มสีำระส ำคญัดงันี้ 

 การปรบัปรงุประสิทธิผลของทรพัยากรมนุษยอ์ย่างต่อเน่ือง บรษิทัฯ ไดต้ดิตำมประสทิธผิลของ
ทรพัยำกรมนุษย ์(Human Resources’ Productivity) ผ่ำนตวัชีว้ดั (Key Performance Indicator : KPI) 
เพื่อท ำให้มัน่ใจว่ำประสทิธิผลด้ำนทรพัยำกรมนุษย์ดีอย่ำงต่อเนื่อง ในกำรปรบัปรุงประสทิธิผลนัน้ 
บรษิัทฯ เน้นกำรจดัโครงสร้ำงกำรปฏบิตัิงำนที่เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ กำรวำงแผนงำนที่เหมำะสม 
กำรปรบัปรุงระบบ และกระบวนกำรจดักำรทีม่ปีระสทิธภิำพ และมกีำรสญูเปล่ำใหน้้อยทีสุ่ดกำรจดัสรร
อุปกรณ์ และเครื่องมอืต่ำงๆ เพื่อเพิม่ประสทิธภิำพกำรท ำงำนใหส้งูขึน้ พฒันำทกัษะในกำรปฏบิตังิำน
ของพนักงำนอย่ำงไรกต็ำม ส ำหรบัพนักงำนเขำ้ใหม่นัน้ บรษิัทฯ ไดม้หีลกัสูตรกำรอบรมเพื่อเพิม่พูน
ควำมรูด้้วยกำรปฐมนิเทศเป็นเวลำ 6 ชัว่โมง และยงัจดัให้มกีำรอบรมพนักงำนอย่ำงเป็นประจ ำทุกปี 
เพื่อเพิม่ทกัษะ และควำมช ำนำญในหลกัสตูรเกีย่วขอ้งกบังำนทีต่นเองรบัผดิชอบเป็นเวลำอย่ำงน้อย 6 
ชัว่โมงต่อคนต่อปี 
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กำรอบรมเพื่อเพิม่ศกัยภำพใหก้บัพนกังำน (Employment Development) 

ระดบัของพนักงาน จ านวนชัว่โมงการ
ฝึกอบรม 

เป้าหมายของการจดัหลกัสูตร 

ผูบ้รหิำร 18 ชัว่โมง มุ่งเน้นกำรตัง้เป้ำหมำยของแต่ละหน่วยงำนให้
สอดคลอ้งกนัทัง้องคก์ร รวมถงึกำรผลกัดนักำรท ำ
เป้ำหมำยใหส้มัฤทธิผ์ล 

ผูจ้ดักำร 12 ชัว่โมง มุ่งเน้นกำรกำรตัง้เป้ำหมำย, ภำวะกำรเป็นผูน้ ำ,  
กำรสือ่สำรทีม่ปีระสทิธภิำพ, กำรน ำเสนองำนแบบ
ผลสมัฤทธิ ์

พนกังำนระดบัปฏบิตักิำร 6 ชัว่โมง มุ่งเน้นกำรพฒันำทกัษะกำรสอนงำน, กำรปรบั 
Mindset กำรบรกิำรลกูคำ้ กำรสรำ้งสมัพนัธท์ีด่กีบั
ลกูคำ้  กำรใหข้อ้มลู ค ำแนะน ำ ควำมรูเ้กีย่วกบัสนิคำ้ 
กำรผลกัดนัยอดขำย 
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 การเปิดโอกาสให้กบัพนักงานได้พฒันาศกัยภาพในการท างาน และภาวะผู้น า (Leadership) 
ผา่นระบบ Project Leader บรษิทัฯ มนีโยบำยส่งเสรมิศกัยภำพ และกำรท ำงำนเชงิรุกของพนักงำน 
โดยที่ไม่ต้องยึดติดกับผังกำรบังคับบัญชำ โดยเปิดโอกำสให้พนักงำนที่มีแนวคิดในกำรปรบัปรุง
ประสทิธภิำพกำรท ำงำนขององค์กรไดใ้ช้ควำมรูค้วำมสำมำรถในกำรแก้ไขปัญหำ ผ่ำนระบบ Project 
Leader โดยจะได้รับมอบหมำยให้เป็นหัวหน้ำโครงกำร (Project Leader) ร่วมกับพนักงำนจำก
หน่วยงำนเดียวกัน หรือต่ำงหน่วยงำน เพื่อรวมทีมกันเป็น “ทีมข้ำมสำยงำน (Cross Functional 
Team)” โดยอำจจะมผีูบ้รหิำรระดบัสงูท ำหน้ำทีเ่ป็นทีป่รกึษำ 

ระบบ Project Leader มสี่วนส ำคญัที่ท ำให้บรษิัทฯ มกีำรขบัเคลื่อนอย่ำงรวดเรว็ โดยไม่ต้องอำศยั
ระบบกำรบงัคบับญัชำทีซ่บัซอ้น เน่ืองจำกเป็นระบบทีเ่อือ้ใหพ้นกังำนทีม่ศีกัยภำพไดม้โีอกำสในกำร
สรำ้งผลงำน และไดม้โีอกำสท ำงำนร่วมกบัผูบ้รหิำรระดบัสงู เป็นกำรฝึกใหพ้นกังำนทีม่ศีกัยภำพไดม้ี
ภำวะผู้น ำ ได้เรยีนรู้แนวคิดจำกผู้บรหิำรระดบัสูงผ่ำนกำรท ำงำนร่วมกนัเป็นทมี เขำ้ใจเหตุผลเชิง
นโยบำย และขอ้จ ำกดัในกำรท ำงำนต่ำงๆ ในอกีมุมหนึ่ง 

 การสร้างความผูกพนั และความเป็นกันเองระหว่างพนักงาน และผู้บริหาร  วฒันธรรมกำร
ท ำงำนของบรษิทัฯ มุ่งเน้นกำรสรำ้งควำมเป็นกนัเองระหว่ำงพนักงำนกบัผูบ้รหิำร และไม่มรีะบบเลอืก
ปฏิบัติภำยในองค์กร เพรำะพนักงำนทุกคนถือว่ำเป็นสมำชิกในครอบครวัเดียวกนั ซึ่งมีคุณค่ำกับ
องคก์ร  ดงันัน้ ทุกกจิกรรม และทุกควำมร่วมมอืระหว่ำงผูบ้รหิำร และพนกังำน จงึอยู่ในบรรยำกำศกำร
ท ำงำนแบบพีแ่บบน้อง มคีวำมสนุก และทำ้ทำยในกำรท ำงำน  

ดงันัน้ วฒันธรรมดงักล่ำวจงึเอื้อต่อกำรด ำเนินงำนทีต่อบสนองต่อนโยบำยบรษิัทฯ ทีเ่ป็นไปอย่ำงมี
ประสทิธภิำพรวดเรว็ เกดิผลสมัฤทธิต์ำมทีค่ำดหวงั ตลอดจนปัญหำ และอุปสรรคทีเ่กดิขึน้กจ็ะไดร้บั
กำรรำยงำน และแกไ้ขไดท้นัต่อสถำนกำรณ์ 

ส ำหรบัพนักงำนทีป่ฏบิตัหิน้ำทีป่ระจ ำ ณ รำ้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ซึง่กระจำยอยู่ทัว่ภูมภิำคในประเทศ
ไทย บรษิทัฯ ไดด้ ำเนินกำรฝึกอบรมทีส่ ำนักงำนใหญ่อย่ำงสม ่ำเสมอ รวมทัง้ผูบ้รหิำรเขำ้ตรวจเยีย่ม
สำขำเป็นประจ ำเพื่อให้ค ำปรกึษำ และกำรปรบัปรุงต่อเนื่อง นอกจำกนี้ ปัจจุบนับรษิทัฯ ยงัไดต้ดิตัง้
ระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ ต่ำงๆ เพื่อส่งเสรมิกำรสื่อสำรระหว่ำงพนักงำนที่รำ้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์
กบัส ำนกังำนใหญ่ไดอ้ย่ำงสะดวกมำกขึน้ ดงันี้ 

o บรษิัทฯ ใช้ระบบโทรศพัท์ ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) ซึ่งใช้สญัญำณอนิเตอร์ 
เน็ตระหว่ำงส ำนกังำนใหญ่ กบัรำ้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอรท์ุกสำขำ และคลงัสนิคำ้ โดยสำมำรถโทรศพัท์
ตดิต่อสือ่สำร อเีมลล ์และรบัสง่ขอ้มลูไดอ้ย่ำงรวดเรว็ และสำมำรถแกไ้ขปัญหำไดอ้ย่ำงทนัเวลำ 

o กำรตดิตัง้จอ LCD / LED TV ทีส่ำขำรำ้นหนังสอืซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ท ำใหส้ ำนักงำนใหญ่สำมำรถส่ง
ภำพ และเสียงในรูปแบบของวิดีโอให้กับพนักงำนรับทรำบถึงข่ำวสำร กำรประชำสัมพันธ์
ผลติภณัฑ ์และกำรบรกิำรพเิศษในช่วงเวลำต่ำงๆ ตลอดจนกำรอบรมพนักงำนผ่ำนจอ LCD / LED 
TV ไดทุ้กช่วงเวลำ 
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 การมุ่งเน้นการสร้างวฒันธรรมจิตบริการ (Service Mind) จิตคณุธรรม (Merit Mind) จิตอาสา 
(Volunteer Mind) และวฒันธรรม “ไม่เสียหน้า” ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร ผ่านพนักงานทุก
ระดบั   บรษิัทฯ ได้เน้นย ้ำกบัพนักงำนเสมอว่ำ บรษิัทฯ ไม่มนีโยบำยที่จะสนับสนุนกำรท ำธุรกจิที่ 
ขดัต่อกฎหมำย และหลกัศลีธรรม จรยิธรรมอนัดงีำมของสงัคม ดงันัน้ จติคุณธรรม (Merit Mind) จงึ
กลำยเป็นบรรทดัฐำนของกำรท ำงำนอย่ำงทัว่ทัง้องคก์รครอบคลุมทัง้ระดบัพนกังำน และระดบับรหิำร 
ดงันัน้หำกมโีครงกำรใหม่ๆ ดำ้นกำรตลำด หรอืกำรเสนอผลติภณัฑใ์หม่ๆ เพื่อน ำมำจ ำหน่ำย จะตอ้ง
สอดคลอ้งกบับรรทดัฐำน และเจตนำรมณ์ทีด่งีำมของบรษิทัฯ 

นอกจำกนี้ บรษิัทฯ มกีำรจดัฝึกอบรม และสมัมนำในหลกัสตูร “Service Wow” ใหก้บัพนักงำน เพื่อ
ปลูกฝังให้พนักงำนมจีติบรกิำร (Service Mind) มคีวำมเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ที่จะช่วยเหลอืต่อลูกค้ำ และ
เพื่อนพนักงำนรอบข้ำงอย่ำงเป็นมิตร โดยกำรพฒันำจติอำสำ (Volunteer Mind) นัน้ บรษิัทฯ ได้
ด ำเนินผ่ำนกจิกรรมกำรบรจิำคหนังสอืโครงกำรเงนิทอนเพื่อน้อง โดยเปิดโอกำสใหพ้นักงำนอำสำที่
จะเดินทำงไปบรจิำคหนังสอื และจดัหนังสอืให้กบัห้องสมุดในโรงเรยีนที่ขำดแคลน สำมำรถเสนอ
รำยชื่อโรงเรียนที่อยู่ในภูมิล ำเนำของพนักงำนได้ เพื่อเป็นกำรปลูกฝังให้พนักงำนมีจิตส ำนึกรกั 
บำ้นเกดิ  จำกกจิกรรมดงักล่ำวนี้ นอกจำกจะพฒันำจติอำสำ (Volunteer Mind) ใหก้บัพนักงำนแล้ว 
ยงัเป็นกำรส่งเสริมควำมรู้รกัสำมคัคีให้เกิดขึ้นกบัพนักงำนภำยในองค์กร และท ำให้พนักงำนรู้สกึ
ภำคภูมิใจในตนเอง และเป็นส่วนหนึ่งที่ท ำให้เดก็ๆ ในโรงเรยีนที่ขำดแคลนได้มโีอกำสที่จะเก่งขึ้น 
ตำมเจตนำรมณ์ทีแ่น่วแน่ของบรษิทัฯ ที ่“มุ่งมัน่ทีจ่ะท ำใหค้นไทยเก่งขึน้” 
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9. การก ากบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งเป็นกลไกทีส่ ำคญัของคณะกรรมกำร
บรษิทัฯ ในกำรก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำน และกำรบรหิำรงำนของบรษิทัฯ ใหไ้ดม้ำตรฐำน และเป็นไปในแนวทำงที่
ถูกต้อง โดยมกีำรปรบัปรุงนโยบำยเกีย่วกบักำรก ำกบัดูแลกจิกำร และคู่มอืจรยิธรรมธุรกจิ ใหม้คีวำมเหมำะสมกบั
สถำนกำรณ์ และทันสมยั รวมถึงมีหน้ำที่ดูแลทบทวนนโยบำยกำรก ำกับดูแลที่ดี และรำยงำนกำรปฏิบัติตำม
นโยบำยบรรษทัภบิำลใหค้ณะกรรมกำรรบัทรำบเป็นประจ ำ 

จำกกำรทีบ่รษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัต่อกำรพฒันำกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่มีำโดยตลอด ซึง่ควำมมุ่งมัน่ในกำร
ด ำเนินธุรกจิอย่ำงโปร่งใส ท ำใหใ้นปี 2562 บรษิทัฯ ไดร้บักำรประกำศผลรำยงำนประเมนิกำรก ำกบัดแูลกจิกำรของ
บรษิัทจดทะเบียน ในตลำดหลกัทรพัย์ฯ ประจ ำปี พ.ศ. 2562 (Corporate Governance Report of Thai Listed 
Companies 2019 ว่ำอยู่ในระดบั “ดเีลศิ” หรอื 5 ดำว ตดิต่อกนั 12 ปีซอ้น (2551 - 2562)  ซึง่ประเมนิโดยสมำคม
สง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.)  โดยซเีอด็เป็นบรษิทัเดยีว ในกลุ่มอุตสำหกรรมบรกิำร (Service) หมวด
ธุรกจิสือ่และสิง่พมิพ ์ทีไ่ดร้บักำรประเมนิในระดบั “ดเีลศิ” ตดิต่อกนั 12 ปีซอ้น 

9.1  นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ   

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ตระหนกัถงึควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีเพื่อเพิม่ควำมโปร่งใส เพิม่ขดี
ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัของกจิกำร และเพิม่ควำมเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน และผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่ำย จงึได้
มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ ด ำเนินกำรจดัท ำนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร เป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
ตลอดจนปรบัปรุงนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ  ให้มีควำมทันสมัย เหมำะสมกับ
สภำพแวดลอ้ม กำรด ำเนินธุรกจิ และเป็นสำกลมำกขึน้ โดยก ำหนดใหม้กีำรทบทวนนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำร
ปีละครัง้  

คณะกรรมการบริษทัฯ ได้ก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ ไว้ดงัต่อไปน้ี 

1. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ผูบ้รหิำร และพนักงำนทุกคน มุ่งมัน่ทีจ่ะน ำหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีมำใช้
ในกำรด ำเนินกจิกำร และจดัโครงสรำ้งกำรบรหิำร เพื่อใหเ้กดิควำมเชื่อมโยงทีด่ีระหว่ำงคณะกรรมกำร 
ผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยี 

2. ผูถ้อืหุน้จะไดร้บักำรปฏบิตัอิย่ำงเท่ำเทยีมกนัและมสีทิธใินกำรเขำ้ถงึขอ้มลูสำรสนเทศ และมชี่องทำงใน
กำรสือ่สำรกบับรษิทัฯ ไดอ้ย่ำงชดัเจน 

3. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะจดัใหม้กีำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้สว่นน้อยในกำรเสนอเพิม่วำระกำร
ประชุมล่วงหน้ำก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ รวมถงึกำรก ำหนดแนวปฏบิตัทิีช่ดัเจน 

4. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะจดัใหม้กีำรเปิดเผยสำรสนเทศ ทัง้ในเรื่องกำรเงนิ และเรื่องทีม่ใิช่เรื่องกำรเงนิ
อย่ำงเพยีงพอ เชื่อถือได้ ทนัเวลำ โปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสยีของบรษิัทฯ 
ไดร้บัสำรสนเทศอย่ำงเพยีงพอ และเท่ำเทยีมกนั 

5. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะจดัใหม้หีน่วยงำนทีส่ำมำรถสือ่สำรกบัผูถ้อืหุน้ นกัลงทุน หน่วยงำนก ำกบัดแูล 
รวมถงึกำรใหข้อ้มลูสำรสนเทศทัว่ไปแก่ผูส้นใจและผูม้สีว่นไดเ้สยี 
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6. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะส่งเสรมิใหม้กีระบวนกำรเสรมิสรำ้งควำมร่วมมอืระหว่ำงบรษิทัฯ กบัผูม้สี่วน
ไดเ้สยี พรอ้มทัง้ก ำหนดช่องทำงกำรสือ่สำรระหว่ำงกนั 

7. คณะกรรมกำรบรษิัทฯ อำจแต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อยอื่น เพื่อพิจำรณำกลัน่กรองงำนเฉพำะเรื่อง
ตำมควำมเหมำะสม 

8. คณะกรรมกำรบรษิัทฯ มบีทบำทในกำรก ำหนดวสิยัทศัน์ และภำรกจิ กลยุทธ์ เป้ำหมำยทำงกำรเงนิ 
ควำมเสีย่ง แผนงำน รวมทัง้ควบคุมดูแลให้ฝ่ำยจดักำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย และแผนงำนตำมที่
ก ำหนดไวอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

9. คณะกรรมกำรบรษิัทฯ มบีทบำทส ำคญัในกำรส่งเสรมิให้จดัท ำจรยิธรรมธุรกจิเป็นลำยลกัษณ์อกัษร  
และสง่เสรมิใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนทุกคน ปฏบิตัติำมแนวจรยิธรรมทีด่ ี

10. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะจดัใหม้กีำรประเมนิผลของตนเองเป็นรำยปี เพื่อสรำ้งกรอบกำรตรวจสอบกำร
ปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 

11. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะจดัใหม้รีะบบคดัสรรบุคลำกรที่จะเข้ำมำรบัผดิชอบในต ำแหน่งบรหิำร โดยมี
กระบวนกำรสรรหำทีโ่ปร่งใส และเหมำะสม 

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

คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบรษิัทฯ ได้พิจำรณำทบทวน ปรบัปรุงเนื้อหำคู่มือหลกักำร
ก ำกบัดูแลกจิกำรที่ด ีแนวปฏบิตัิ จรยิธรรม และนโยบำยกำรดูแลสิง่แวดล้อมและสงัคม ให้มคีวำมสมบูรณ์ และ
ถูกต้องตำมกฎระเบียบของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) และตำม
หลกัเกณฑก์ำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่สี ำหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2549 ซึง่แบ่งเป็นหวัขอ้หลกั 5 หมวด ไดแ้ก่ 

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) 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ตระหนักถึงกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร 
ผูบ้รหิำร และพนักงำน ใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ตีำมทีค่ณะกรรมกำรไดก้ ำหนด คณะกรรมกำร
จงึไดจ้ดัให้มกีำรสื่อสำรนโยบำยบรรษัทภบิำล และจรรยำบรรณธุรกจิ นโยบำยกำรดูแลสิง่แวดลอ้มและสงัคม ให้
ผูบ้รหิำรและพนกังำนทุกระดบัทรำบอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยผ่ำนในหลำยช่องทำง ดงันี้ 

 คู่มอืพนกังำน 
 คู่มอื “นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่”ี 
 กำรจดัประชมุใหญ่พนกังำนประจ ำปี 
 กำรประชุมวำงแผนงำนประจ ำปี 
 ระบบอนิทรำเน็ตของบรษิทัฯ และเวบ็ไซตน์กัลงทุนสมัพนัธ ์
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 ผ่ำนทำง e-mail ของบรษิทัฯ 
 บอรด์ประชำสมัพนัธข์องบรษิทัฯ 

สิทธิของผูถื้อหุ้น 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิในควำมเป็นเจ้ำของในกำรควบคุมบริษัทฯ ผ่ำนกำรแต่งตัง้
คณะกรรมกำรบรษิัทฯ ให้ท ำหน้ำที่แทนผูถ้อืหุน้ และมสีทิธใินกำรตดัสนิใจเกี่ยวกบักำรเปลีย่นแปลงที่ส ำคญัของ
บรษิทัฯ คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จงึส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุ้นไดใ้ชส้ทิธขิองตน ตำมสทิธขิ ัน้พืน้ฐำนของผูถ้อืหุน้ ซึง่ไดแ้ก่ 
กำรซื้อขำย หรอืกำรโอนหุน้ กำรมสี่วนแบ่งในก ำไรของกจิกำร กำรไดร้บัข่ำวสำรขอ้มูลของกจิกำรอย่ำงเพยีงพอ 
และผูถ้ือหุน้ควรไดร้บัทรำบกฎเกณฑ์ และวธิกีำรในกำรเขำ้ร่วมประชุม และขอ้มูลทีเ่พยีงพอต่อกำรพิจำรณำใน   
แต่ละวำระก่อนกำรประชุม รวมถึงมโีอกำสซกัถำมกรรมกำรทัง้ในที่ประชุม และส่งค ำถำมล่วงหน้ำ นอกจำกนี้ 
คณะกรรมกำรบรษิัทฯ ยงัตระหนัก และใหค้วำมส ำคญัถงึสทิธขิองผู้ถอืหุ้น ไม่กระท ำกำรใดๆ อนัเป็นกำรละเมิด
หรอืลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมกำรบรษิัทฯ ไดก้ ำหนดให้มกีำรประชุมใหญ่สำมญัผู้ถือหุ้นปีละครัง้ ภำยในระยะเวลำไม่เกนิ 4 
เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชี และกรณีมีควำมจ ำเป็นต้องเสนอวำระเป็นพิเศษ ในเรื่องที่มีผลกระทบต่ อ
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ เกีย่วกบักฎหมำย ขอ้ก ำหนดทีบ่งัคบั ทีต่อ้งไดร้บักำรอนุมตัจิำกผูถ้อืหุน้ คณะกรรมกำร
บรษิทัฯ จะเรยีกประชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ต่อไป 

ในกำรจดักำรประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมกำรบรษิัทฯ ได้ให้ควำมส ำคญัต่อสทิธขิองผู้ถือหุ้น โดยเริม่จำก
ก ำหนดวนัประชุม ซึง่ไม่ใช่วนัหยุดต่อเน่ือง หรอืวนันกัขตัฤกษ์ และก ำหนดเวลำประชุมไม่เชำ้ หรอืเยน็เกนิไป และ
ก ำหนดสถำนทีป่ระชุม ซึง่เป็นบรเิวณทีม่กีำรคมนำคมสะดวก นอกจำกนี้บรษิทัฯ ไดด้ ำเนินกำรจดัส่งหนังสอืเชญิ
ประชุมที่มีรำยละเอียดวำระกำรประชุม พร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำร เพื่อพิจำรณำเหตุผลควำมจ ำเป็น
ผลกระทบทัง้ด้ำนบวกและลบในแต่ละวำระ หนังสอืมอบฉันทะทัง้ 3 รูปแบบตำมที่กฎหมำยก ำหนด และรำยชื่อ
ของกรรมกำรอสิระ พรอ้มทัง้ค ำแนะน ำในกำรมอบฉนัทะ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถเลอืกทีจ่ะมอบฉนัทะใหเ้ขำ้ประชุม
แทนได ้ และแจง้เรื่องจดัเตรยีมอำกรแสตมป์ไวใ้หบ้รกิำรแก่ผูร้บัมอบฉนัทะโดยไมค่ดิค่ำใชจ้ำ่ย รวมทัง้แผนทีแ่สดง
สถำนที่ประชุม ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำ ไม่น้อยกว่ำ 21 วนัก่อนวนัประชุม และได้ประกำศลงหนังสอืพิมพ์รำยวนั 
ติดต่อกนัไม่น้อยกว่ำ 3 วนั และก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่ำ 3 วนั เพื่อบอกกล่ำวเรยีกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำร
ล่วงหน้ำ 

การจดัการประชุมผู้ถือหุ้น 

ส ำหรบักำรประชุมใหญ่สำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี พ.ศ. 2562 คณะกรรมกำรได้มอบหมำยให้เลขำนุกำร 
บรษิัทฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รบัทรำบผ่ำนทำงช่องทำงตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์นักลงทุน
สมัพนัธ ์ใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถเสนอเพิม่วำระกำรประชุม รำยชื่อบุคคลเพื่อเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร และสง่ค ำถำม
เป็นกำรล่วงหน้ำได ้คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดก้ ำหนดช่วงเวลำกำรรบัเรื่องดงักล่ำว ตัง้แต่วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ.  
2561 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 โดยผ่ำนช่องทำงโดยตรงกบัเลขำนุกำรบรษิทัฯ หน่วยงำนนกัลงทุนสมัพนัธ์ 
กรรมกำรอสิระ หรอืผ่ำนทำงเวบ็ไซต์ โดยเป็นกำรใหเ้สนอวำระกำรประชุม และเสนอชื่อบุคคลเขำ้ด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 3 เดอืนก่อนวนัสิน้สุดรอบปีบญัช ี อน่ึงไม่มผีูถ้อืหุน้รำยใดเสนอเพิม่วำระกำรประชุม 
และเสนอรำยชื่อบุคคลเพื่อเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ส ำหรบักำรส่งค ำถำมเป็นกำรล่วงหน้ำ บรษิัทฯ ได้เปิด
โอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สง่ค ำถำมไดจ้นถงึวนัประชุมใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ 
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และส ำหรบักำรประชุมใหญ่สำมญัผู้ถอืหุ้น ประจ ำปี พ.ศ. 2563 คณะกรรมกำรบรษิัทฯ ไดก้ ำหนดช่วงเวลำ
กำรรบัเรื่องดงักล่ำว ตัง้แต่วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  โดยผ่ำนช่องทำงโดยตรง
กบัเลขำนุกำรบรษิทัฯ หน่วยงำนนกัลงทุนสมัพนัธ ์กรรมกำรอสิระ หรอืผ่ำนทำงเวบ็ไซต ์โดยเป็นกำรใหเ้สนอวำระ
กำรประชุม และเสนอชื่อบุคคลเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 3 เดอืนก่อนวนัสิน้สุดรอบปีบญัช ี
และบรษิทัฯ ไดน้ ำหลกัเกณฑว์ธิกีำรต่ำงๆ แสดงบนเวบ็ไซตน์ักลงทุนสมัพนัธต์ัง้แต่วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
เป็นต้นมำ อนึ่ง ไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดเสนอเพิ่มวำระกำรประชุม และเสนอรำยชื่อบุคคลเพื่อเข้ำด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร ส ำหรบักำรส่งค ำถำมเป็นกำรล่วงหน้ำ บรษิัทฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถอืหุ้นส่งค ำถำมได้จนถึงวนัประชุม
ใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้   

การจดัส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 

ในกำรจดักำรประชุมผูถ้อืหุน้ คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อสทิธขิองผูถ้อืหุน้ โดยเริม่จำกกำร
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรำยละเอียดวำระกำรประชุม วัตถุประสงค์และเหตุผล พร้อมควำมเห็นของ
คณะกรรมกำร รำยละเอยีดของเรื่องเพื่อพจิำรณำเหตุผลควำมจ ำเป็น ผลกระทบทัง้ดำ้นบวกและลบในแต่ละวำระ 
หนังสอืมอบฉันทะ และรำยชื่อของกรรมกำรอสิระ พรอ้มทัง้ค ำแนะน ำในกำรมอบฉันทะ เพื่อให้ผูถ้ือหุน้สำมำรถ
เลอืกทีจ่ะมอบฉนัทะใหเ้ขำ้ประชมุแทนได ้รวมทัง้แผนทีแ่สดงสถำนทีป่ระชุม และไดป้ระกำศลงหนงัสอืพมิพร์ำยวนั 
ติดต่อกนัไม่น้อยกว่ำ 3 วนั และก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่ำ 3 วนั เพื่อบอกกล่ำวเรยีกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำร
ล่วงหน้ำ  อนึ่งในกำรประชุมใหญ่สำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี พ.ศ. 2562 บรษิัทฯ ได้น ำหนังสอืเชญิประชุมผูถ้ือหุ้น
ฉบับสมบูรณ์ และรำยงำนประจ ำปี พ.ศ. 2562  พร้อมเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุม ทัง้ภำษำไทย และ
ภำษำองักฤษ เปิดเผยในเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมมำกกว่ำ 30 วนั และสง่หนงัสอืเชญิประชุมฯ 
ผ่ำนทำงนำยทะเบยีน ล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมไม่น้อยกว่ำ 21 วนั 

วนัประชุมผู้ถือหุ้นและการด าเนินการประชุม 

บรษิทัฯ ไดพ้ยำยำมปรบัปรุงกระบวนกำรจดักำรประชุมใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ ใหม้คีวำมเหมำะสมอย่ำงต่อเนื่อง 
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่หลงัจำกปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมำ โดยยดึหลกัที่จะให้ผู้ถือหุ้นทุกรำยได้มโีอกำสได้ รบัทรำบ 
และไดใ้ชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้อย่ำงเท่ำเทยีมกนั รวมทัง้มสีทิธใินกำรใหค้วำมเหน็ หรอืใหข้อ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อบรษิทัฯ 

ในกำรลงทะเบยีนเขำ้ประชุม บรษิัทฯ ได้เปิดให้ผู้ถอืหุ้นลงทะเบยีนล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมอย่ำงน้อย  2 
ชัว่โมง และต่อเนื่องจนกว่ำกำรประชุมจะแลว้เสรจ็ ซึง่ได้ถอืปฏบิตัมิำตัง้แต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมำ นอกจำกนัน้ 
คณะกรรมกำรบรษิัทฯ ยงัจดัให้มีกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ด้วยเจ้ำหน้ำที่ และระบบคอมพิวเตอร์ที่
เพยีงพอ และเหมำะสม โดยในกำรประชุมใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี พ.ศ. 2550 บรษิทัฯ เริม่ใชก้ำรลงทะเบยีน 
ผูเ้ขำ้ประชุมดว้ยระบบบำรโ์คด้เป็นปีแรก เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ พรอ้มทัง้จดัพมิพบ์ตัรลงคะแนน
ในแต่ละวำระใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

บรษิัทฯ จดัให้มีเจ้ำหน้ำที่ในกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในกำรขอรบัข้อมูลสำรสนเทศ และตอบ
ค ำถำมต่ำงๆ นอกจำกนัน้ยงัจดัให้มีกำรเลี้ยงรบัรองที่เหมำะสมส ำหรบัผู้ถือหุ้นที่มำร่วมประชุมด้วย โดยในกำร
ประชุมใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี พ.ศ. 2562 ไดจ้ดักำรประชุมขึน้ ณ หอ้งประชุม 11A อำคำรอนิเตอรล์งิค ์ทำวเวอร ์
ชัน้ 9 (อำคำรเนชัน่ทำวเวอร ์เดมิ) ซึง่บรษิทัฯ ไดส้ ำรองพืน้ที่จอดรถยนตส์่วนบุคคลไวอ้ย่ำงเพยีงพอ และไดม้กีำร
แนบแผนทีเ่สน้ทำงกำรเดนิทำงพรอ้มขอ้มลูสำยรถประจ ำทำงสำธำรณะผ่ำนหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ 
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ส ำหรบัผูถ้ือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้ำร่วมประชุมใหญ่สำมญัผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง บรษิัทฯ ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้น
สำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระ อย่ำงน้อย 1 ท่ำน หรือมอบฉันทะให้เลขำนุกำรบริษัทฯ เข้ำประชุม  
และลงคะแนนเสยีงแทน  

ก่อนกำรประชุม บรษิัทฯ ไดเ้ปิดวดีทีศัน์ เรื่อง กำรส่งเสรมิบรรษทัภิบำลที่เกีย่วขอ้งกบักำรประชุมผู้ถอืหุ้น
ของบรษิทัจดทะเบยีน ซึง่จดัท ำโดยส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ร่วมกบั 
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย สภำธุรกจิตลำดทุนไทย เพื่อแนะน ำและใหค้วำมรูแ้ก่ผูถ้อืหุน้ถงึกำรเตรยีมตวัเขำ้
ร่วมกำรประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน จำกนัน้ต่อดว้ยกำรเปิดวดีทีศัน์แนะน ำ ประวตัคิวำมเป็นมำของบรษิทัฯ 
ผลกำรด ำเนินงำนสรุปในรอบปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รบัทรำบขอ้มูลโดยสรุปก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อเริม่กำร
ประชุมทุกครัง้ ประธำนกรรมกำรจะชีแ้จงวธิกีำรลงคะแนน และนับคะแนน โดยบรษิัทฯ ได้แสดงขัน้ตอนกำรนับ
คะแนน และแสดงกำรสรุปผลคะแนนทุกขัน้ตอนอย่ำงชดัเจนในห้องประชุม นอกจำกนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่
สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมได ้บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้มอบฉันทะใหบุ้คคลอื่น กรรมกำรอสิระ หรอืเลขำนุกำร
บรษิทัฯ เขำ้ร่วมประชุมแทน  ในระหว่ำงกำรประชุม บรษิทัฯ ไดจ้ดัสรรเวลำในกำรประชุมอย่ำงเพยีงพอ และเปิด
โอกำสให้ผู้ถือหุ้นมีสทิธอิย่ำงเท่ำเทยีมกนัในกำรแสดงควำมคดิเหน็ และตัง้ค ำถำมในที่ประชุม โดยกรรมกำรที่
เกี่ยวขอ้ง โดยเฉพำะประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประธำนคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ และกรรมกำรผู้จดักำร 
รวมทัง้ผูบ้รหิำรระดบัสงูดำ้นบญัช ีกำรเงนิ ตรวจสอบภำยใน และผูส้อบบญัช ีเขำ้ร่วมประชุมอย่ำงพรอ้มเพรยีงกนั 
เพื่อตอบค ำถำมในทีป่ระชุม ประธำนกรรมกำร จะด ำเนินกำรประชุมตำมล ำดบัวำระกำรประชุม รวมถงึจะไม่เพิม่
วำระกำรประชุมโดยไม่แจง้ใหผู้้ถอืหุ้นทรำบล่วงหน้ำ รวมระยะเวลำกำรประชุมแต่ละครัง้ประมำณ 2 ชัว่โมงครึ่ง 
หรอืมำกกว่ำนัน้ 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญัในกำรเขำ้ร่วมประชุมใหญ่สำมญัผูถ้อืหุ้น เพื่อตอบขอ้ซกัถำม และ  
รบัฟัง โดยในกำรประชุมใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ปี พ.ศ. 2562  มกีรรมกำรเขำ้ร่วมประชุม จ ำนวน 7 ท่ำน จำกทัง้หมด 
9 ท่ำน (รอ้ยละ 77.78) ทัง้นี้ในกำรประชุมยงัไดป้ระกอบดว้ย รกัษำกำรประธำนคณะกรรมกำร ประธำนกรรมกำร
ชุดย่อย กรรมกำรผู้จดักำร ผู้บรหิำรระดบัสูงด้ำนบญัชี กำรเงนิ ตรวจสอบภำยใน และผู้สอบบญัช ีเพื่อตอบข้อ
ซกัถำมในประเดน็ต่ำงๆ ของผูถ้อืหุ้น  นอกจำกนี้ บรษิัทฯ ไดจ้ดัให้มผีูต้รวจสอบกำรนับคะแนนเสยีงที่เป็นกลำง 
คอื คุณสมจติร  กนกเสรวีงศ์ จำกส ำนักงำน ชวน แอนด ์แอสโซซเิอทส ์ทนำยควำม เพื่อท ำหน้ำทีต่รวจสอบกำร
นบัคะแนนเสยีงในครัง้นี้ 

วาระการประชมุผูถ้ือหุ้นท่ีส าคญั ไดแ้ก ่

 การรายงานผลการด าเนินงาน : บรษิัทฯ ได้ให้รำยละเอยีดเกี่ยวกบัผลประกอบกำรของบรษิัทฯ 
เกีย่วกบัก ำไร รำยได ้ค่ำใชจ้่ำย และสรุปผลกำรด ำเนินงำนในรปูกรำฟ 

 การแต่งตัง้คณะกรรมการ : บรษิัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเลอืกกรรมกำรเป็นรำยบุคคล  
โดยไดใ้หร้ำยละเอยีดประวตั ิกำรศกึษำ และกำรท ำงำน และเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทรำบวสิยัทศัน์
ของแต่ละท่ำนก่อนกำรลงคะแนน ในกรณีที่เป็นกรรมกำรเดิม จะให้ข้อมูลกำรเข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ อย่ำงครบถว้นดว้ย 

 การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี : บรษิัทฯ ได้ให้รำยละเอียดเกี่ยวกบัชื่อผู้สอบบัญชี ส ำนักงำนสอบบัญช ี 
ค่ำตอบแทน เหตุผลของกำรคดัเลอืกผู้สอบบญัช ีคุณภำพของกำรปฏบิตัิงำนในช่วงปีที่ผ่ำนมำ และ
ควำมสมัพนัธก์บับรษิทัฯ 
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 การจดัสรรก าไร : บรษิัทฯ ไดใ้ห้รำยละเอยีดเกีย่วกบักำรจดัสรรก ำไร และเงนิทุนส ำรอง จ ำนวนเงนิ
ปันผล ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบรษิทัฯ และวนัปิดสมุดทะเบยีนเพื่อก ำหนดสทิธิ
ในกำรรบัเงนิปันผล 

 ค่าตอบแทนกรรมการ : บรษิทัฯ ไดใ้หร้ำยละเอยีดเกีย่วกบัจ ำนวนเงนิค่ำตอบแทนทีเ่สนอ ซึง่เป็นไป
ตำมนโยบำย และเงื่อนไขของค่ำตอบแทนกรรมกำร ทีไ่ดผ้่ำนกำรพจิำรณำกลัน่กรองโดยคณะกรรมกำร
สรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน 

ในกำรลงคะแนนเสยีง ผูถ้อืหุน้สำมำรถใชบ้ตัรลงคะแนน ซึง่มแีถบบำรโ์คด้ เพื่อใหส้ำมำรถตรวจนบัคะแนน
ไดอ้ย่ำงรวดเรว็ และมปีระสทิธภิำพ โดยบรษิทัฯ ไดเ้กบ็บตัรลงคะแนนเฉพำะกรณีทีผู่้ถอืหุน้คดัค้ำน หรอืงดออก
เสยีง แต่ส ำหรบัวำระกำรเลอืกตัง้กรรมกำร เพื่อใหเ้ป็นไปตำมแนวทำงกำรปฏบิตัทิีด่ใีนกำรจดักำรประชุมผูถ้อืหุน้ 
บริษัทฯ ได้เก็บบตัรลงคะแนนจำกผู้ถือหุ้นที่เข้ำประชุมทุกท่ำน และกำรลงคะแนนเลือกตัง้กรรมกำรเป็นกำร
ลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคล  นอกจำกนัน้ บรษิทัฯ ไดข้อใหท้ีป่รกึษำทำงกฎหมำยเขำ้ร่วมตรวจนับ
และยืนยันควำมถูกต้องของคะแนนเสยีง และเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ถูกต้องตำมกฎหมำย และข้อบังคบับริษัท  
ส ำหรบัผลกำรตรวจนับคะแนนในแต่ละวำระ บรษิทัฯ ได้เปิดเผยผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระ ของผูถ้อืหุน้ทีล่ง
มต ิเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี ในทนัท ี

ภำยหลงัจำกกำรประชุมแลว้เสรจ็ คณะกรรมกำรไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ นกัวเิครำะห ์และนกัลงทุนทัว่ไป 
ไดส้อบถำมค ำถำมเพิม่เตมิ โดยมปีระธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรชุดย่อย กรรมกำรผูจ้ดักำร ผูบ้รหิำรระดบัสงู
ดำ้นบญัชกีำรเงนิ ร่วมตอบค ำถำม  อย่ำงไรกต็ำมในกำรตอบค ำถำมคณะกรรมกำรได้ยดึถอืควำมเท่ำเทยีมของ
กำรใหข้อ้มลูสำรสนเทศเป็นส ำคญั 

ภายหลงัวนัประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษัทฯ เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลกำรลง 
คะแนนเสยีงในวนัรุ่งขึน้ถดัจำกวนัประชุมผูถ้อืหุน้ โดยกำรแจง้ขำ่วผ่ำนตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พรอ้มทัง้
เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และในกำรประชุมผู้ถือหุ้น เลขำนุกำรบริษัทฯ ได้บันทึกประเด็นข้อซกัถำม  
และขอ้คดิเหน็ที่ส ำคญัไวใ้นรำยงำนกำรประชุมอย่ำงถูกต้องครบถ้วน และสรุปด้วยกำรลงมติ และนับคะแนนเสยีง 
โดยมีกำรบันทึกจ ำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวำระอย่ำงชัดเจนว่ำ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
และบตัรเสยี เป็นจ ำนวนเท่ำใดในแต่ละวำระ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถตรวจสอบได ้โดยก ำหนดใหร้ำยงำนกำรประชุม
ผูถ้ือหุ้นแสดงบนเวบ็ไซต์ของบรษิัทฯ ภำยหลงักำรประชุมไม่เกนิ 14 วนั รวมถงึจดัใหม้กีำรบนัทกึสื่อทัง้ทำงภำพ 
และเสยีง เพื่อเผยแพร่ทำงเวบ็ไซตน์กัลงทุนสมัพนัธข์องบรษิทัฯ (http://corporate.se-ed.com) 

การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

คณะกรรมกำรบรษิัทฯ ตระหนักถึงกำรดูแลให้มกีำรปฏบิตัิต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกนัและเป็น
ธรรม  โดยด ำเนินกำร ดงันี้ 

1. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดม้อบหมำยใหเ้ลขำนุกำรบรษิทัฯ แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทรำบผ่ำนทำงช่องทำง
ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และเวบ็ไซต์นักลงทุนสมัพนัธ ์ ใหผู้้ถือหุ้น สำมำรถเสนอเพิม่วำระ
กำรประชุม รำยชื่อบุคคลเพื่อเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร และส่งค ำถำมเป็นกำรล่วงหน้ำได ้โดยผ่ำน
ช่องทำงโดยตรงกบัเลขำนุกำรบริษัทฯ หน่วยงำนนักลงทุนสมัพันธ์ กรรมกำรอิสระ หรือผ่ำนทำง
เวบ็ไซต์ โดยใหเ้สนอวำระกำรประชุม และเสนอชื่อบุคคลเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร เป็นกำรล่วงหน้ำ 
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อย่ำงน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ซึ่งได้เปิดเผยหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำบนเว็บไซต์ 
นักลงทุนสมัพันธ์ของบริษัทฯ ทัง้นี้  เลขำนุกำรบริษัทฯ จะเสนอชื่อบุคคลตำมที่ผู้ถือหุ้นเสนอให้
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทนเพื่อพิจำรณำคุณสมบตัิ และน ำเสนอคณะกรรมกำร
บรษิทัฯ และที่ประชุมผู้ถอืหุน้ต่อไป โดยคณะกรรมกำรบรษิัทฯ จะเป็นผูพ้จิำรณำควำมเหมำะสมของ
กำรบรรจุ หรอืไม่บรรจุระเบยีบวำระกำรประชุมตำมทีผู่ถ้อืหุน้เสนอ ตำมหลกัเกณฑท์ีก่ ำหนด  โดยกำร
เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร และเสนอวำระกำรประชุม
เป็นกำรล่วงหน้ำ ไดป้ฏบิตัมิำตัง้แต่ปี พ.ศ. 2549 

2. คณะกรรมกำรบรษิัทฯ เสนอรำยชื่อของกรรมกำรอสิระอย่ำงน้อยจ ำนวน 1 ท่ำน เพื่อเป็นทำงเลอืกใน
กำรมอบฉันทะให้กับผู้ถือหุ้น ในหนังสอืมอบฉันทะ เพื่อใช้สทิธิในกำรเข้ำร่วมประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนนในแต่วำระ โดยในกำรประชุมใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี พ.ศ. 2562  คณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
เสนอรำยชื่อของกรรมกำรอสิระจ ำนวน 4 ท่ำน 

3. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ด ำเนินกำรประชุมผูถ้อืหุน้ตำมล ำดบัวำระทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นหนงัสอืเชญิประชุม และ
ไม่เพิม่วำระในที่ประชุมโดยไม่ไดแ้จง้ให้ผูถ้ือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ ทัง้นี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มโีอกำสศกึษำ
ขอ้มลูประกอบกำรพจิำรณำวำระต่ำงๆ อย่ำงเพยีงพอ และเหมำะสม 

4. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จดัใหม้บีตัรลงคะแนนเสยีงส ำหรบัทุกวำระ โดยบรษิทัฯ ไดน้ ำระบบบำรโ์คด้เขำ้
มำใชใ้นกำรบนัทกึ และแสดงผลกำรลงคะแนนดงักล่ำวตัง้แต่ปี พ.ศ. 2549 พรอ้มทัง้จดัใหม้เีจำ้หน้ำที่
คอยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจดัเกบ็บตัรลงคะแนนเสยีงในหอ้งประชุม ซึง่จะมกีำรเกบ็บตัรลงคะแนน
เสียงกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกเว้นกรณีกำรเลือกตัง้กรรมกำรจะเก็บบัตร
ลงคะแนนเสยีงในทุกกรณี ทัง้เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย และงดออกเสยีง และภำยหลงัเสรจ็สิน้กำรประชุม 
เจำ้หน้ำที่จะเกบ็บตัรลงคะแนนเสยีงส ำหรับทุกวำระ นอกจำกนัน้คณะกรรมกำรบรษิัทฯ ได้จดัให้มทีี่
ปรกึษำทำงกฎหมำยท ำหน้ำทีพ่ยำนในกำรตรวจนบัคะแนนเพื่อควำมโปร่งใส 

5. คณะกรรมกำรบรษิัทฯ ไดม้อบหมำยใหเ้ลขำนุกำรบรษิทัฯ จดัท ำ และบนัทกึรำยงำนกำรประชุมอย่ำง
ถูกตอ้ง ครบถว้น และเผยแพร่รำยงำนกำรประชุมใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรำยรบัทรำบผ่ำนทำงเวบ็ไซตน์กัลงทุน
สมัพนัธ ์และบรษิทัฯ ไดจ้ดัสง่รำยงำนต่อตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หลงักำรประชุมเสรจ็สิน้ไม่
เกนิ 14 วนั  นอกจำกนัน้บรษิัทฯ ยงัไดเ้ผยแพร่ภำพ และเสยีงของกำรจดัประชุมผูถ้ือหุ้นบนเวบ็ไซต์
นกัลงทุนสมัพนัธเ์พื่อใหผู้ถ้อืหุน้ทีส่นใจสำมำรถรบัชมยอ้นหลงัได้ 

6. บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดมำตรกำรป้องกนักำรใชข้อ้มลูภำยในเพื่อหำผลประโยชน์ของกรรมกำร และผูบ้รหิำร 
โดยกำรแจ้งทุกท่ำนใหร้บัทรำบ บทบำทภำระหน้ำที่ ที่ต้องรำยงำนกำรถอืหลกัทรพัย์ของตน คู่สมรส 
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ซึ่งถือหลักทรพัย์ของบริษัทฯ และรบัทรำบกำรจัดท ำรำยงำนกำร
เปลี่ยนแปลงกำรถือหลกัทรพัย์ ทุกครัง้ที่มีกำรซื้อ ขำย โอน หรอืรบัโอนหลักทรพัย์ ต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ปี พ.ศ. 2535 ภำยใน 3 วนัท ำกำรหลงัจำกวนัทีซ่ือ้ ขำย โอน หรอืรับ
โอนหลกัทรพัย์ และแจง้ใหเ้ลขำนุกำรบรษิัทฯ ทรำบเพื่อแจง้ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัฯ รบัทรำบต่อไป 
ซึ่งบริษัทฯ มีกำรแจ้งเตือนในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทฯ และคณะกรรมกำรบรหิำรทุกครัง้  
นอกจำกนี้กรรมกำร และผูบ้รหิำรยงัไดร้บัทรำบหน้ำที่ และควำมรบัผดิชอบตำมทีก่ ำหนด รวมถงึบท
ก ำหนดโทษตำมพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ ปี พ.ศ. 2535 และบรษิทัฯ ไดก้ ำหนด
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ห้ำมผู้บริหำรที่ได้รบัทรำบข้อมูลภำยในกระท ำกำรใดๆ ซึ่งเป็นกำรขดัต่อมำตรำ 241 ของ พรบ. 
ดงักล่ำว รวมถงึกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

7. เพื่อป้องกันควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ดูแลอย่ำงรอบคอบ เมื่อเกิด
รำยกำรที่อำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ โดยก ำหนดนโยบำย และขัน้ตอนกำรอนุมตัิรำยกำรที่
เกี่ยวโยงกันไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษร รวมทัง้ก ำหนดนโยบำย และวิธีกำรดูแล ไม่ให้ผู้บรหิำร และ
ผูเ้กีย่วขอ้งน ำขอ้มลูภำยในของบรษิทัฯ ไปใชเ้พื่อประโยชน์สว่นตน ดงันี้ 

รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  คณะกรรมกำรบรษิัทฯ ได้ดูแลอย่ำงรอบคอบเมื่อเกดิ
รำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ และรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั โดยก ำหนดเป็นนโยบำย และขัน้ตอนกำร
อนุมตัริำยกำรไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร  นอกจำกนัน้คณะกรรมกำรตรวจสอบจะน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
เกีย่วกบัรำยกำรทีม่คีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ และรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั อย่ำงสม ่ำเสมอ  และคณะกรรมกำร
บรษิทัฯ ไดพ้จิำรณำควำมเหมำะสมอย่ำงรอบคอบทุกครัง้ รวมทัง้มกีำรปฏบิตัติำมหลกัเกณฑข์องตลำดหลกัทรพัย ์
โดยรำยกำรระหว่ำงกนัได้กระท ำอย่ำงยุติธรรมตำมรำคำตลำด และเป็นไปตำมปกติธุรกจิกำรค้ำ (Fair and at 
Arms’ Length) และได้เปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนัที่มสีำระส ำคญัจะเปิดเผยรำยละเอยีด มูลค่ำรำยกำร คู่สญัญำ 
เหตุผล/ควำมจ ำเป็น ในรำยงำนประจ ำปี และแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ อนุมตัใินหลกักำร ตำมค ำแนะน ำของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ในกำรปฏบิตัติำมมำตรำ 89/12 (1) แห่งพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 ให้ฝ่ำยจดักำรสำมำรถอนุมตัิกำรท ำธุรกรรม ระหว่ำงบรษิัทฯ บรษิัทย่อย กบักรรมกำร 
ผูบ้รหิำร หรอืบุคคลทีม่คีวำมเกีย่วขอ้งกบัธุรกรรมนัน้ไดใ้นกรณีทีธุ่รกรรมเหล่ำนัน้มขีอ้ตกลงทำงกำรคำ้ในลกัษณะ
เดยีวกบัทีว่ญิญชูนจะพงึกระท ำกบัคู่สญัญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์เดยีวกนั ดว้ยอ ำนำจต่อรองทำงกำรคำ้ทีป่รำศจำก
อทิธพิลในกำรที่ตนมสีถำนะเป็นกรรมกำร ผู้บรหิำร หรอืบุคคลที่มคีวำมเกี่ยวขอ้ง  ทัง้นี้คณะกรรมกำรบรษิัทฯ 
มอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ น ำเสนอรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ และรำยกำรทีเ่กีย่ว
โยงกนัในกำรท ำธุรกรรมทีม่ขีนำดเกนิกว่ำ 2 ลำ้นบำทต่อไตรมำส เพื่อรำยงำนต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
รบัทรำบอย่ำงสม ่ำเสมอทุกไตรมำส 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ในวำระใดทีก่รรมกำรมสี่วนไดส้่วนเสยี ประธำนกรรมกำรจะขอควำม
ร่วมมอืให้กรรมกำรปฏบิตัิตำมนโยบำย โดยขอให้กรรมกำรแจง้ต่อที่ประชุมเพื่อรบัทรำบ และงดออกเสยีงหรอื
ควำมเหน็ใดๆ ในวำระนัน้ๆ 

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน  บรษิัทฯ ไดก้ ำหนดเป็นนโยบำยและขัน้ตอนเป็นลำยลกัษณ์อกัษรใน
แนวปฏบิตัเิกีย่วกบักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่แีละคู่มอืกรรมกำรบรษิทัฯ ซึง่ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
และที่ประชุมผู้บรหิำร ให้ทรำบถึงประกำศของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ 
(ก.ล.ต.) ที่ก ำหนดให้ ผูบ้รหิำร (ซึง่รวมถงึคู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ) รำยงำนกำรเปลีย่นแปลงกำรถือ
หลักทรัพย์ ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตำมมำตรำ 59 แห่ง
พระรำชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ภำยใน 3 วนั นับจำกวนัที่มกีำรเปลี่ยนแปลงกำรถือ
หลกัทรพัย ์และใหแ้จง้ใหเ้ลขำนุกำรบรษิทัฯ ทรำบเพื่อแจง้ให้คณะกรรมกำรบรษิทัฯ รบัทรำบต่อไป นอกจำกนัน้ยงั
ไดแ้จง้บทลงโทษหำกมกีำรฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดดงักล่ำว 
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บริษัทฯ ได้ก ำหนดเป็นนโยบำยในแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี จรรยำบรรณของ
คณะกรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำน ตลอดจนข้อบงัคบัพนักงำน ที่เกี่ยวกบักำรก ำหนดไม่ให้น ำเอกสำรหรอื   
ขอ้มลูของบรษิทัฯ ไปใชเ้พื่อประโยชน์สว่นตวั หรอืน ำออกนอกบรษิทัฯ ก่อนไดร้บัอนุญำต รวมทัง้หำ้มน ำขอ้มลูงบ
กำรเงนิ หรอืขอ้มูลอื่นที่รบัทรำบ เปิดเผยแก่บุคคลภำยนอกหรอืผู้ทีม่ไิด้มสี่วนเกีย่วขอ้ง และหำ้มท ำกำรซื้อขำย
หลกัทรพัย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบกำรเงนิหรอืข้อมูลอื่นจะเผยแพร่ต่อสำธำรณชน กำรไม่ปฏิบตัิตำม
ขอ้ก ำหนดดงักล่ำวถือเป็นกำรกระท ำผดิวนิัยของบรษิัทฯ  หำกผู้บรหิำร หรอืพนักงำนที่ได้ล่วงรู้ขอ้มูลภำยในที่
ส ำคญัคนใดกระท ำผดิวนิัย จะไดร้บัโทษตัง้แต่กำรตกัเตอืน กำรตดัค่ำจำ้ง กำรพกังำนโดยไม่ไดร้บัค่ำจำ้ง จนถึง
กำรเลกิจำ้ง 

การค านึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย 

คณะกรรมกำรบรษิัทฯ ได้ให้ควำมส ำคญัต่อสทิธิของผู้มีส่วนได้เสยีทุกกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็นผู้มสี่วนได้เสยี
ภำยใน ไดแ้ก่ พนักงำน และผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ หรอืผูม้สี่วนไดเ้สยีภำยนอก ไดแ้ก่ คู่คำ้ คู่แข่ง นักเขยีน ผูแ้ปล  
เจำ้หน้ำทีภ่ำครฐั และหน่วยงำนอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เน่ืองจำกบริษทัฯ ไดต้ระหนกัถงึแรงสนบัสนุนจำกผูม้สีว่นไดเ้สยี
ต่ำงๆ ซึ่งจะสรำ้งควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั และสรำ้งก ำไรใหแ้ก่บรษิัทฯ  ซึ่งถอืว่ำเป็นกำรสรำ้งควำมส ำเรจ็ใน
ระยะยำวของบรษิทัฯ ได ้โดยบรษิทัฯ ไดก้ ำหนดแนวทำงกำรปฏบิตัเิป็นลำยลกัษณ์อกัษร ไวใ้นนโยบำยกำรก ำกบั
ดูแลกจิกำรว่ำ คณะกรรมกำรบรษิัทฯ จะส่งเสรมิให้มกีระบวนกำรเสรมิสรำ้งควำมร่วมมอืระหว่ำงบรษิทัฯ กบัผู้มี
สว่นไดเ้สยี และจดัใหม้กีำรจดัท ำคู่มอืพนักงำนว่ำดว้ยจรรยำบรรณ/จรยิธรรมทำงธุรกจิ โดยประกำศใหก้รรมกำร 
ผู้บรหิำร และพนักงำนทุกคนได้รบัทรำบแนวปฏิบตัิ/กฎระเบียบในกำรด ำเนินธุรกิจขององค์กรอย่ำงเคร่งครดั 
พร้อมทัง้ก ำหนดช่องทำงกำรสื่อสำรระหว่ำงกนั  นอกจำกนัน้ บรษิัทฯ จะดูแลผู้มีส่วนได้เสยีตำมสทิธทิี่มีตำม
กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง ไม่กระท ำกำรใดๆ ทีเ่ป็นกำรละเมดิสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยี สรุปไดด้งันี้ 

ผูมี้ส่วนได้เสีย นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

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

คู่ค้า บรษิทัฯ จะปฏบิตัต่ิอคู่คำ้อย่ำงเสมอภำค และเป็นธรรม บนพืน้ฐำนของกำรไดร้บัผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรม
ทัง้สองฝ่ำย 

คู่แข่ง บรษิทัจะปฏบิตัต่ิอคู่แขง่ภำยใตก้รอบกตกิำของกำรแขง่ขนัทีด่ ี ไม่ท ำลำยชื่อเสยีงของคู่แขง่ ดว้ยกำร
กล่ำวหำในทำงรำ้ย 

เจ้าหน้ี บรษิทัฯ จะปฏบิตัติำมสญัญำหรอืเงื่อนไขต่ำงๆ ทีต่กลงกนัไวอ้ยำ่งเคร่งครดั กรณีทีไ่ม่สำมำรถปฏบิตัติำม
เงื่อนไขได ้จะรบีแจง้ใหเ้จำ้หนี้ทรำบ เพื่อร่วมกนัพจิำรณำหำแนวทำงแกไ้ข โดยใชห้ลกัควำมสมเหตุสมผล 

ลูกค้า บรษิทัฯ มุ่งมัน่ทีจ่ะสรำ้งควำมพงึพอใจในสนิคำ้ และบรกิำรที่เหมำะสมกบัรำคำอย่ำงสงูสดุ 

พนักงาน บรษิทัฯ สนบัสนุนกำรพฒันำกำรปฏบิตังิำน และสง่เสรมิใหพ้นกังำนมคีวำมสขุ 

สงัคม บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัต่อกำรพฒันำควำมรูสู้เ่ยำวชนและสงัคม โดยปฏบิตัติำมเจตนำรมณ์ของบรษิทัฯ 
อย่ำงเคร่งครดั 
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อกีทัง้ยงัได้ก ำหนดให้มนีโยบำยในกำรดูแลและปฏบิตัิต่อผู้มสี่วนได้เสยีทุกฝ่ำย ผ่ำนรำยงำนสมดุลอย่ำง
ยัง่ยนืของบรษิทัฯ เน่ืองจำกเรื่องของควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนผูม้สี่วนไดเ้สยีทุก
กลุ่ม ถือเป็นภำรกจิหลกัขององค์กร และกำรร่วมมอืระหว่ำงบรษิัทฯกบัผู้มสี่วนได้เสยีเป็นส่วนส ำคญัในกำรช่วย
สง่เสรมิใหบ้รษิทัฯ สำมำรถเจรญิเตบิโตไดอ้ย่ำงยัง่ยนื ทัง้นี้นโยบำยในกำรดแูลสิง่แวดลอ้มและสงัคม สำมำรถดไูด้
ทีห่วัขอ้ 10 ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibilities ; CSR) 

ตัง้แต่ พ.ศ. 2554 ไดม้กีำรประกำศนโยบำยควำมปลอดภยัและสุขอนำมยัในสถำนที่ท ำงำน นโยบำยกำร
เคำรพในสทิธมินุษยชน นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจรติและคอรปัชัน่ นโยบำยกำรไม่ล่วงละเมิดทรพัยส์นิทำงปัญญำ 
และนโยบำยอื่นที่ค ำนึงถึงกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย เพื่อให้เกิดควำมชัดเจนในแนวทำงปฏิบัติที่ด ี
ตลอดจนเป็นกำรสนบัสนุนใหเ้กดิกำรด ำเนินธุรกจิอย่ำงมคีุณธรรม ถูกตอ้ง โปร่งใส และอย่ำงเหมำะสม 
 

จ านวนการเกิดอบุติัเหตจุากการท างานของพนักงาน ปี 2562 

ระดบัความรนุแรง จ านวนพนักงานท่ีได้รบับาดเจบ็ 

บำดเจบ็เลก็น้อยโดยไมต่อ้งหยดุงำน 1 คน 

บำดเจบ็โดยทีห่ยุดงำนไม่เกนิ 3 วนั ไม่ม ี

บำดเจบ็โดยทีห่ยุดงำนตัง้แต่ 3 วนัขึน้ไป 1 คน 
 
ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะมุ่งมัน่ทีจ่ะลดกำรเกดิอุบตัเิหตุ โดยจะไม่เพกิเฉยในกรณีของอุบตัเิหตุ และอุบตักิำรณ์ทีไ่ม่

ปลอดภยั หรอืส่งผลกระทบต่อสขุอนำมยัของพนักงำน ซึง่บรษิทัฯ จะเขำ้ไปใหค้วำมช่วยเหลอืแก่พนกังำนทีไ่ดร้บั
อนัตรำย หรอืผลกระทบต่อสุขอนำมยัอย่ำงเตม็ควำมสำมำรถโดยไม่ชกัช้ำ และจะด ำเนินกำรสอบสวนหำสำเหตุ
และด ำเนินกำรแกไ้ขอย่ำงจรงิจงัเพื่อไม่ใหปั้ญหำดงักล่ำวเกดิขึน้ซ ้ำอกี 

ด้ำนนโยบำยกำรเคำรพในสทิธมินุษยชน บรษิัทฯ ตระหนักดวี่ำพนักงำนทุกคนมีคุณค่ำแห่งควำมเป็น
มนุษย ์มสีทิธ ิและเสรภีำพทีจ่ะมสีถำนทีท่ ำงำนทีส่ะอำด ปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะ ปรำศจำกกำรล่วงละเมดิ หรอื
กดขีข่่มเหงในทุกรูปแบบ รวมทัง้มกีำรสนับสนุนใหพ้นักงำนไดแ้สดงศกัยภำพ และคุณค่ำแห่งตนในกำรเป็นส่วน
หนึ่งในกำรพัฒนำองค์กรให้มีควำมเจริญก้ำวหน้ำอย่ำงต่อเนื่อง และยัง่ยืนร่วมกนั ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมกำร 
บริษัทฯ จึงได้ก ำหนดนโยบำยให้ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนได้ยึดถือปฏิบัติ โดยบริษัทฯ จะใช้หลกัควำม
ยุติธรรม และควำมจริงใจในกำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับค่ำจ้ำง สวัสดิกำร และผลประโยชน์ ที่เหมำะสม  
และสอดคล้องกบักำรจ่ำยผลตอบแทนของอุตสำหกรรมเดยีวกนั ตลอดจนจดัให้มีสวสัดิกำรต่ำงๆ ซึ่งมำกกว่ำ
กฎหมำยก ำหนด เช่น กำรจดัตัง้กองทุนส ำรองเลีย้งชพี เพื่อสง่เสรมิกำรออม และเพื่อใหพ้นกังำนไดม้เีงนิกอ้นไวใ้ช้
ในวยัหลงัเกษียณอำยุอย่ำงมคีวำมสุข, กำรจดักำรดูแลตรวจสุขภำพประจ ำปี, กำรใหเ้งนิช่วยเหลอืแก่พนักงำนที่
ประสบภยัพบิตัทิำงธรรมชำต ิเป็นตน้ โดยในปี 2562 บรษิทัฯ ไม่ไดร้บักำรรอ้งเรยีนเรื่องกำรละเมดิสทิธมินุษยชน
แต่อย่ำงใด จำกพนกังำน คู่คำ้ และชุมชนทีบ่รษิทัฯ ด ำเนินงำนอยู่ 

บรษิทัฯ ยงัไดส้่งเสรมิใหม้กีำรพฒันำควำมรู ้และศกัยภำพของพนักงำน ซึง่รำยละเอยีดเกีย่วกบักำรอบรม
พนกังำน ไดเ้ปิดเผยไวภ้ำยใตห้วัขอ้ 8. โครงสรำ้งกำรจดักำร หวัขอ้ย่อย นโยบำยกำรพฒันำพนกังำน 

ด้ำนนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจรติและคอรปัชัน่ บรษิัทฯ มีควำมมุ่งมัน่ที่จะด ำเนินธุรกิจที่มีควำมโปร่งใส 
ถูกต้องตำมกฎหมำย เป็นตวัอย่ำงที่ดใีนสงัคม พร้อมทัง้ให้ค ำมัน่ว่ำบรษิทัฯ จะไม่สนับสนุนกำรคอรร์ปัชัน่ในทุก
รปูแบบ เพื่อใหก้ำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ เป็นไปตำมหลกับรรษทัภบิำล (CG: Corporate Governance) ทีด่ ี
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นอกจำกนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบำยที่จะสนับสนุนให้ทัง้พนักงำน ด ำรงตนตำมกฎหมำยในฐำนะพลเมืองที่ดีของ
ประเทศชำติ ตลอดจนส่งเสรมิให้คู่ค้ำของบรษิัทฯ ด ำเนินธุรกิจที่ถูกต้องตำมกฎหมำยด้วยควำมโปร่งใส โดย
พยำยำมอย่ำงเตม็ควำมสำมำรถในกำรสรำ้งเครอืข่ำยควำมร่วมมอืในระดบัอุตสำหกรรมเพื่อพฒันำกระบวนกำร
ทำงธุรกจิร่วมกนัใหม้คีวำมโปร่งใส ปรำศจำกกำรคอรร์ปัชัน่ เนื่องจำกบรษิทัฯ ไดต้ระหนกัดวี่ำกำรคอรร์ปัชัน่เป็น
ภัยอย่ำงร้ำยแรงต่อกำรพัฒนำประเทศ และเป็นอุปสรรคส ำคญัต่อควำมยัง่ยืนของชำติ บรษิัทฯ จึงได้จัดท ำ 
“นโยบำยต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่” เป็นลำยลกัษณ์อกัษรขึน้เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏบิตัทิีช่ดัเจนในกำรด ำเนินธุรกจิ  
โดยบรษิทัฯ ไดผ้่ำนกำรรบัรองเป็นสมำชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจรติ หรอื CAC 
ตัง้แต่เดอืนสงิหำคม ปี 2560 อกีทัง้ยงัไดก้ ำหนดใหม้กีำรประเมนิควำมเสีย่งทำงดำ้นกำรทุจรติและคอรปัชัน่อย่ำง
เป็นประจ ำทุกปี และน ำเสนอผลกำรประเมนิต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิัทฯ 
ตำมล ำดบั รวมถงึกำรเน้นย ้ำแนวปฏบิตัผิ่ำนกำรฝึกอบรม และกำรประชุมต่ำงๆ ภำยในบรษิัทฯ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำ
พนกังำนทุกคนไดต้ระหนกัถงึควำมส ำคญัของควำมซื่อสตัยส์จุรติ 

ดำ้นนโยบำยกำรไม่ล่วงละเมดิทรพัย์สนิทำงปัญญำ บรษิัทฯ ไดป้ระกำศเจตนำรมณ์ที่ชดัเจนที่จะปฏบิตัิ
ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งกบัทรพัย์สนิทำงปัญญำ อย่ำงเคร่งครดั และจะไม่กระท ำกำรใดๆ อนัจงใจที่จะละเมิด
ทรพัยส์นิทำงปัญญำ ไม่ว่ำจะเป็นดำ้นลขิสทิธิ ์สทิธบิตัร เครื่องหมำยกำรคำ้ หรอืซอฟแวร ์โดยในปี 2562 บรษิทัฯ 
ไม่มขีอ้พพิำทดำ้นทรพัยส์นิทำงปัญญำกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีต่ำงๆ   

นอกจำกนัน้คณะกรรมกำรบริษัทฯ ยังได้ก ำหนดช่องทำงส ำหรับกำรสื่อสำรกับกรรมกำรอิสระ ทำง
ไปรษณีย์ หรอือเีมล เพื่อให้เกดิช่องทำงกำรแจง้ขอ้มูล และค ำแนะน ำต่ำงๆ เพื่อสัง่กำรให้มกีำรตรวจสอบขอ้มูล
ตำมกระบวนกำร 

ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด หรือข้อรอ้งเรียน  คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จดัใหม้กีระบวนกำร
และช่องทำงในกำรรบั และจดักำรกบัขอ้รอ้งเรยีนของผูม้สีว่นไดเ้สยี โดยผ่ำนช่องทำงไปรษณีย ์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 ำหรบัพนักงำน บรษิัทฯ มกีระบวนกำรในกำรจดักำรกบัเรื่องทีพ่นักงำนรอ้งเรยีน โดยพนักงำนสำมำรถ
แจ้งเบำะแสกำรทุจริต หรอืคอรปัชัน่ กำรกระท ำผิดกฎหมำย หรอืจรรยำบรรณ หรอืนโยบำยบริษัท หรอืกำร
รอ้งเรยีนกำรถูกละเมดิสทิธ ิหรอืเสนอควำมคดิเหน็เกี่ยวกบักำรด ำเนินธุรกจิของบรษิัทฯ ได้โดยตรงต่อผู้บงัคบั 
บญัชำตำมล ำดบัขัน้ หรอืเลขำนุกำรบรษิัทฯ หรอืหน่วยงำนที่รบัผดิชอบในเรื่องนัน้ๆ อย่ำงไรกต็ำม บรษิัทฯ ได้
ก ำหนดให้แผนกตรวจสอบภำยในและนักลงทุนสมัพันธ์ ท ำหน้ำที่เป็นหน่วยงำนรบัข้อร้องเรยีน ซึ่งพนักงำน
สำมำรถแจ้งเรื่องผ่ำนช่องทำงนี้ หรอืผ่ำนช่องทำงอเีมลโดยตรงไปยงักรรมกำรอสิระ โดยเบำะแส ข้อร้องเรยีน  
และขอ้เสนอแนะต่ำงๆ จะได้รบักำรพิจำรณำ และด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสม โดยพจิำรณำเป็นรำยกรณีไป  
ซึ่งกรรมกำรอิสระจะเก็บข้อมูลผู้แจ้งเบำะแสเป็นควำมลบั และมีมำตรกำรคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแสเพื่อให้ผู้แจ้ง
เบำะแส และผูร้อ้งเรยีนมัน่ใจว่ำจะไม่ไดร้บัผลกระทบจำกกำรแจง้เบำะแส และรอ้งเรยีนดงักล่ำว และจะรวบรวมขอ้
รอ้งเรยีนต่ำงๆ เสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อพจิำรณำตำมล ำดบั 
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การเปิดเผยข้อมลู และความโปร่งใส 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มนีโยบำยทีจ่ะเป็นบรษิทัตวัอย่ำงทีด่ ีด ำเนินงำนดว้ยควำมโปร่งใส ตรวจสอบได ้มี
กำรเปิดเผยขอ้มูลอย่ำงเพยีงพอแก่ผู้เกี่ยวขอ้งทุกฝ่ำย พร้อมทัง้ดูแลให้มกีำรเปิดเผยขอ้มูลที่ถูกต้อง น่ำเชื่อถือ
ครบถว้น และทนัเวลำ และทุกฝ่ำยสำมำรถเขำ้ถงึขอ้มลูไดอ้ย่ำงเท่ำเทยีมกนั 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ก ำหนดนโยบำยเกีย่วกบักำรรำยงำนกำรมสี่วนไดเ้สยีของกรรมกำร โดยก ำหนดให้
มกีำรรำยงำนกำรถอืหลกัทรพัยข์องกรรมกำร คู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ เป็นประจ ำทุกปี 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ก ำหนดและเปิดเผยไว้ถึงนโยบำยที่ว่ำด้วยกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันที่ส ำคัญ  
โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ อนุมตัิให้ฝ่ำยจดักำรสำมำรถท ำธุรกรรมทำงกำรค้ำซึ่งเป็ นข้อตกลงทำงกำรค้ำที่มี
เงื่อนไขกำรคำ้โดยทัว่ไป โดยในกำรท ำธุรกรรมระหว่ำงบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย กบักรรมกำร ผูบ้รหิำร หรอืบุคคล
ทีม่คีวำมเกีย่วขอ้งนัน้ จะต้องมขีอ้ตกลงทำงกำรคำ้ในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญูชนจะพงึกระท ำกบัคู่สญัญำทัว่ไปใน
สถำนกำรณ์เดยีวกนั ดว้ยอ ำนำจต่อรองทำงกำรคำ้ทีป่รำศจำกอทิธพิลในกำรทีต่นมสีถำนะเป็นกรรมกำร ผูบ้รหิำร 
หรอืบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง  ทัง้นี้ คณะกรรมกำรบรษิัทฯ ได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบน ำเสนอรำยกำรที่
อำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์และรำยกำรทีเ่กี่ยวโยงกนัในกำรท ำธุรกรรมทีม่ขีนำดเกนิกว่ำ 2 ลำ้นบำทต่อ
ไตรมำส รำยงำนต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ รบัทรำบอย่ำงสม ่ำเสมอทุกไตรมำส 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยบทบำท และหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และคณะกรรมกำรชุดย่อย 
และจ ำนวนครัง้ที่กรรมกำรแต่ละคนเข้ำร่วมกำรประชุม ไว้ภำยใต้หวัข้อ 8. โครงสร้ำงกำรจดักำร และเปิดเผย
นโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร และผู้บรหิำรระดบัสูง ไว้ภำยใต้หวัข้อย่อย ค่ำตอบแทนกรรมกำรและ
ผูบ้รหิำร 

รายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ  คณะกรรมกำรบรษิทัฯ เป็นผูร้บัผดิชอบต่องบกำรเงนิของบรษิทัฯ  
และสำรสนเทศทำงกำรเงนิ ทีป่รำกฏในรำยงำนประจ ำปี งบกำรเงนิดงักล่ำวจดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชทีี่
รบัรองทัว่ไป โดยเลอืกใชน้โยบำยบญัชทีีเ่หมำะสม และถอืปฏบิตัอิย่ำงสม ่ำเสมอ และใชดุ้ลยพนิิจอย่ำงระมดัระวงั 
และประมำณกำรทีด่ทีีส่ ุดในกำรจดัท ำ รวมทัง้มกีำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัอย่ำงเพยีงพอในหมำยเหตุประกอบ  
งบกำรเงนิ 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้แีละด ำรงรกัษำไว ้ซึง่ระบบควบคุมภำยในทีม่ปีระสทิธผิล เพื่อใหม้ัน่ใจได้
อย่ำงมเีหตุผลว่ำ กำรบนัทกึขอ้มลูทำงบญัชมีคีวำมถูกต้อง ครบถ้วน และเพยีงพอ ทีจ่ะด ำรงรกัษำไวซ้ึง่ทรพัยส์นิ  
และเพื่อใหท้รำบจุดอ่อน เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิกำรทุจรติ หรอืกำรด ำเนินกำรทีผ่ดิปกตอิย่ำงมสีำระส ำคญั 

ในกำรนี้  คณะกรรมกำรบริษัท ซีเอ็ดยูเคชัน่ จ ำกัด (มหำชน) ได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่ง
ประกอบดว้ยกรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำร เป็นผูด้แูลรบัผดิชอบเกี่ยวกบัคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงนิ และระบบ
ควบคุมภำยใน และควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกบัเรื่องนี้ ปรำกฏในรำยงำนของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ซึง่แสดงไวใ้นรำยงำนประจ ำปีแลว้ 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีควำมเห็นว่ำ ระบบควบคุมภำยในของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชัน่ จ ำกัด (มหำชน) 
โดยรวมอยู่ในระดบัทีน่่ำพอใจ และสำมำรถสรำ้งควำมเชื่อมัน่อย่ำงมเีหตุผลต่อควำมเชื่อถอืไดข้องงบกำรเงนิของ  
บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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ความสมัพนัธ์กบัผู้ลงทุน  คณะกรรมกำรบรษิัทฯ ตระหนักดวี่ำ ขอ้มูลของบรษิัทฯ ทัง้ทีเ่กีย่วกบัเรื่อง
กำรเงนิ และที่ไม่ใช่เรื่องกำรเงนิ ลว้นมผีลต่อกระบวนกำรตดัสนิใจของผู้ลงทุน และผู้ทีม่สี่วนได้เสยีของบรษิัทฯ  
จงึไดก้ ำชบัใหฝ่้ำยบรหิำรด ำเนินกำรในเรื่องทีเ่กีย่วกบักำรเปิดเผยขอ้มลูทีค่รบถว้น ตรงต่อควำมเป็นจรงิ เชื่อถอืได ้ 
สม ่ำเสมอ ทนัเวลำ และเท่ำเทยีม ซึง่ฝ่ำยบรหิำรของบรษิทัฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญั และยดึถอืปฏบิตัมิำโดยตลอด 

ในกำรเปิดเผยขอ้มูลทีส่ ำคญัของบรษิทัฯ ทัง้รำยงำนทำงกำรเงนิและขอ้มูลทีม่ใิช่ขอ้มูลทำงกำรเงนิ บรษิัทฯ 
ได้เผยแพร่ตำมช่องทำงของตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย นอกจำกนัน้ บริษัทฯ ยงัได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ 
นักลงทุนสมัพันธ์ของบริษัทฯ ทัง้ภำษำไทย และภำษำอังกฤษ เช่น ข้อมูลเบื้องต้นบริษัทฯ รำยงำนประจ ำปี  
แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี อตัรำส่วนทำงกำรเงนิ ประวตัิกำรจ่ำยเงนิปันผล ขอ้มูลกำรน ำเสนอแก่ผู้ถือหุ้น 
และนักลงทุนต่ำงๆ และขอ้มูลทีม่ใิช่ขอ้มูลทำงกำรเงนิ เช่น นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำร ข่ำวประชำสมัพนัธต่์ำงๆ 

เป็นตน้ ซึง่ขอ้มลูเหล่ำนี้มกีำรปรบัปรุงขอ้มลูใหท้นัสมยัอย่ำงสม ่ำเสมอ 

คณะกรรมกำรบรษิัทฯ ได้จดัตัง้หน่วยงำนด้ำนนักลงทุนสมัพนัธ์ เพื่อท ำหน้ำที่ติดต่อสื่อสำรกบัผู้ลงทุน  
สถำบนั ผูถ้อืหุน้ รวมทัง้นกัวเิครำะห ์และภำครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ผูล้งทุนสำมำรถตดิต่อขอทรำบขอ้มูลบรษิทัฯ 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 อน่ึงในปี 2562 ไม่มนีัก
ลงทุนสถำบนัในประเทศ หรอืนกัลงทุนต่ำงประเทศ ขอเขำ้พบผูบ้รหิำร 

นอกจำกนี้หน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ก ำหนดระยะเวลำงดกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผล
ประกอบกำรของบรษิัทฯ แก่ผูถ้ือหุ้น นักลงทุน และนักวเิครำะห ์ก่อนวนัที่บรษิทัฯ จะรำยงำนผลประกอบกำรรำย
ไตรมำส ต่อตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเป็นเวลำ 7 วนั 

นอกจำกกำรเปิดเผยขอ้มูลตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยจำกหน่วยงำนก ำกบัดูแลแลว้ คณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
ยังมอบหมำยให้กรรมกำรผู้จ ัดกำร รองกรรมกำรผู้จ ัดกำร ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชี ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงิน  
และเลขำนุกำรบรษิทัฯ ร่วมกนัด ำเนินกจิกรรมต่ำงๆ ของหน่วยงำนนักลงทุนสมัพนัธ ์เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิำพสงูสุด
แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน  นอกจำกนัน้คณะกรรมกำรบริษัทฯ ยังได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ  และ
เลขำนุกำรบรษิทัฯ เป็นผูด้แูลแผนงำนประจ ำปี งบประมำณ อตัรำก ำลงัคน และรวมถงึรบัทรำบกำรปฏบิตังิำนต่ำงๆ 
ของหน่วยงำนนักลงทุนสมัพันธ์ ซึ่งเป็นกำรรวบรวมข้อมูลประเด็นต่ำงๆ ควำมคิดเห็น และข้อเสนอแนะจำก
แบบสอบถำมที่ได้มีกำรเก็บรวบรวม พร้อมกนันี้คณะกรรมกำรตรวจสอบ และเลขำนุกำรบรษิัทฯ ได้รำยงำนให้
คณะกรรมกำรไดร้บัทรำบอย่ำงสม ่ำเสมอประจ ำทุกไตรมำส 

ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

ในกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องกรรมกำร จะยดึหลกัควำมซื่อสตัยส์ุจรติ ตรงไปตรงมำ โดยอยู่ภำยใต้ขอ้กฎหมำย  
ขอ้ก ำหนด ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ โดยยดึถอืหลกักำรนี้ ในกำรกระท ำในทุกกจิกำร กำรตดัสนิใจ และกำรท ำธุรกรรม
ต่ำงๆ จะด ำเนินธุรกจิดว้ยควำมซื่อสตัยเ์ป็นทีต่ัง้มัน่ 

คณะกรรมกำรบรษิัทฯ เป็นผู้พจิำรณำกำรก ำหนด และแยกบทบำทหน้ำที่ และควำมรบัผดิชอบระหว่ำง
คณะกรรมกำร และฝ่ำยจดักำรอย่ำงชดัเจน รวมทัง้มกีำรสื่อสำรบทบำท หน้ำที่ และควำมรบัผดิชอบดงักล่ำว 
ต่อกรรมกำร ฝ่ำยจดักำร และพนักงำนของบรษิัทฯ อย่ำงสม ่ำเสมอ  
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คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยบทบำท และหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และคณะกรรมกำรชุดย่อย 
และจ ำนวนครัง้ทีก่รรมกำรแต่ละคนเขำ้ร่วมกำรประชมุ ไวภ้ำยใตห้วัขอ้ 8. โครงสรำ้งกำรจดักำร  

การประเมินการปฏิบติังานของตนเองโดยกรรมการ 

คณะกรรมกำรไดจ้ดัใหม้กีำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนโดยตนเองเป็นประจ ำทุกปี  โดยจดัใหม้กีำรประเมนิ
เป็นรำยบุคคล ทัง้คณะ และคณะกรรมกำรชุดย่อย เพื่อใหค้ณะกรรมกำรไดพ้จิำรณำทบทวนผลงำน ปัญหำ 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 ควำมสมัพนัธก์บัฝ่ำย
จดักำร  และกำรพฒันำตนเองของกรรมกำร และกำรพฒันำผูบ้รหิำร ซึง่ผลคะแนนกำรประเมนิของคณะกรรมกำร
บรษิทัฯ แบ่งออกเป็น 5 = ดมีำก, 4 = ด,ี 3 = มำตรฐำน, 2 = พอใช,้ 1 = ตอ้งปรบัปรุงอย่ำงมำก สรุปไดด้งันี้ 

 ผลกำรประเมนิคณะกรรมกำรบรษิทัฯ มคีะแนนเฉลีย่ 4.53 จำกคะแนนเตม็ 5 ซึง่อยู่ในเกณฑด์มีำก 

 ผลกำรประเมนิคณะกรรมกำรตรวจสอบ มคีะแนนเฉลีย่ 4.61 จำกคะแนนเตม็ 5 ซึง่อยู่ในเกณฑด์มีำก 

 ผลกำรประเมนิคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน มคีะแนนเฉลีย่ 4.45 จำกคะแนนเตม็ 5  
ซึง่อยู่ในเกณฑด์มีำก 

 ผลกำรประเมนิคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เป็นรำยบุคคล (โดยตนเอง) มคีะแนนเฉลีย่ 4.62 จำกคะแนนเตม็ 
5 ซึง่อยูใ่นเกณฑด์มีำก 

 ผลกำรประเมนิคณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็นรำยบุคคล (โดยตนเอง) มคีะแนนเฉลีย่ 4.53 จำกคะแนน
เตม็ 5 ซึง่อยูใ่นเกณฑด์มีำก 

 ผลกำรประเมนิคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน เป็นรำยบุคคล (โดยตนเอง) มคีะแนน
เฉลีย่ 4.17 จำกคะแนนเตม็ 5 ซึง่อยู่ในเกณฑด์ ี

การพฒันาความรู้ของกรรมการ 

บรษิทัฯ ตระหนักถงึควำมส ำคญัในกำรพฒันำควำมรูข้องกรรมกำร คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จงึไดก้ ำหนดไว้
ในหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ ให้มกีำรส่งเสรมิ และอ ำนวยควำมสะดวกให้กรรมกำรได้รบักำร
ฝึกอบรมควำมรูต่้ำงๆ จำกหน่วยงำนก ำกบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้งอย่ำงสม ่ำเสมอ และต่อเนื่อง โดยคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
ไดม้อบหมำยใหเ้ลขำนุกำรบรษิทัฯ เป็นผูป้ระสำนงำนกบักรรมกำรเพื่อแจง้หลกัสตูรกำรฝึกอบรมต่ำงๆ 

ในปี พ.ศ. 2562 มกีรรมกำรเขำ้อบรมเพื่อเพิม่พนูควำมรู ้ควำมเขำ้ใจ ในบทบำทและหน้ำทีข่องกรรมกำรใน
กำรบรหิำรงำนใหม้ปีระสทิธภิำพ ดงันี้ 

1. กำรสมัมนำเพื่อท ำควำมเขำ้ใจและเตรยีมควำมพรอ้ม กำรน ำมำตรฐำนกำรบรหิำรคุณภำพผู้สอบบญัชี
และส ำนกังำนสอบบญัชมีำบงัคบัใช ้จดัโดยสภำวชิำชพีบญัช ีไดแ้ก่ ผศ.ดร.ทพิวรรณ ป่ินวนิชยก์ุล 

2. TFRS16 สญัญำเช่ำ จดัโดยสภำวชิำชพีบญัช ีไดแ้ก่ ผศ.ดร.ทพิวรรณ ป่ินวนิชยก์ุล 
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3. ภำพรวมมำตรฐำนกำรสอบบญัชขีองไทย รุ่นที ่2/2562 จดัโดยสภำวชิำชพีบญัช ีไดแ้ก่ ผศ.ดร.ทพิวรรณ 
ป่ินวนิชยก์ุล 

4. ศกึษำดูงำนและร่วมประชุมนำนำชำต ิIASP Word Conference 2019 ณ เมอืงน็องต์ ประเทศฝรัง่เศส 
ในหวัข้อ THE 4th INDUSTRIAL REVOLUTION : AREAS OF INNOVATION AND SCIENCE PARKS 
AS KEY BOOSTERS FOR A SUCCESSFUL TRANSITION ทีป่ระเทศฝรัง่เศส ไดแ้ก่ ผศ.ดร.ทพิวรรณ 
ป่ินวนิชยก์ุล 

5. TFRS ทุกฉบับ ปี 2562 รุ่นที่ 2/2562 (หลกัสูตรย่อย 602) จดัโดยสภำวิชำชีพบัญชี ได้แก่ ผศ.ดร.
ทพิวรรณ ป่ินวนิชยก์ุล 

6. โครงกำรพฒันำควำมรู้เกีย่วกบักำรค ำนวณเงนิผลประโยชน์ของพนักงำน จดัโดยส ำนักงำนคลงั ได้แก่ 
ผศ.ดร.ทพิวรรณ ป่ินวนิชยก์ุล 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่  คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดม้อบให้เลขำนุกำรบรษิทัฯ สรุปขอ้มูลต่ำงๆ ให้
กรรมกำรใหม่ไดร้บัทรำบผ่ำนทำงคู่มอืกรรมกำรบรษิัทฯ ซึง่จัดท ำ และมอบให้กรรมกำรบรษิัทฯ ในทุกปี เพื่อใช้
เป็นขอ้มูลอำ้งองิ ทีค่รบถ้วน และทนัสมยั และยงัก ำหนดใหก้รรมกำรใหม่ไดเ้ขำ้เยีย่มชมกจิกำร เพื่อใหเ้ขำ้ใจกำร
ด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ไดด้ยีิง่ขึน้ 

ภำยในคู่มอืกรรมกำร มเีนื้อหำสรุปประกอบดว้ย ขอ้มูลทีเ่กีย่วกับบรษิทัฯ และขอ้มลูส ำหรบักรรมกำร เช่น 
ประเดน็ทีน่่ำสนใจเกีย่วกบับรษิทัฯ ประวตัคิวำมเป็นมำ โครงสรำ้งองคก์ร ธุรกจิของบรษิทัฯ ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 
กำรประชุมคณะกรรมกำร หลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ด ีจรรยำบรรณส ำหรบักรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำน 
รำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั กำรจดัท ำ และเปิดเผยกำรถอืครองหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นตน้ 

แผนการสืบทอดต าแหน่ง  คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มอบหมำยใหก้รรมกำรผูจ้ดักำรและฝ่ำยบรหิำร จดัท ำ
แผนในกำรทดแทนต ำแหน่งงำน (Succession Plan) ในระดับบริหำร และต ำแหน่งงำนในสำยงำนหลัก โดย
พจิำรณำจำกผลกำรปฏิบตัิงำน และศกัยภำพของแต่ละบุคคลเป็นหลกั และก ำหนดให้มกีำรเตรยีมควำมพร้อม
ส ำหรบับุคคลที่สำมำรถทดแทนต ำแหน่งงำน กำรพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถ และทกัษะที่จ ำเป็น นอกจำกนัน้
คณะกรรมกำรบรษิัทฯ ยงัก ำหนดให้กรรมกำรผู้จดักำรรำยงำนให้คณะกรรมกำรบรษิทัฯ รบัทรำบถงึแผนเตรยีม
ควำมพรอ้มกรณีทีผู่บ้รหิำรไม่สำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด ้

9.2  คณะกรรมการชุดย่อย   คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้แต่งตัง้กรรมกำรที่มคีวำมรู้ควำมสำมำรถที่
เหมำะสมในเรื่องต่ำงๆ เพื่อช่วยศกึษำ และกลัน่กรองรำยละเอียด ตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัทฯ ได้ก ำหนดให้
คณะกรรมกำรชุดย่อยรบัผิดชอบ  นอกจำกนัน้คณะกรรมกำรบริษัทฯ ยงัได้ก ำหนดคุณสมบัติ องค์ประกอบ  
วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง และหน้ำที่ควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรชุดย่อยนัน้ๆ ไวอ้ย่ำงชดัเจน ทัง้นี้สมำชกิ
สว่นใหญ่ประกอบดว้ยกรรมกำรอสิระ และประธำนของแต่ละคณะเป็นกรรมกำรอสิระดว้ย ประธำนคณะกรรมกำร
จะไม่เป็นประธำนกรรมกำรชุดย่อย คณะกรรมกำรชุดย่อยมกีำรรำยงำนผลกำรประชุม และกำรท ำงำนแต่ละครัง้ให้
ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิัทฯ ไดร้บัทรำบอย่ำงสม ่ำเสมอ  รวมถงึกำรรำยงำนกำรปฏบิตังิำน เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ได้
รบัทรำบในรำยงำนประจ ำปี 
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ปัจจบุนับรษิทัฯ มคีณะกรรมกำรชุดย่อยจ ำนวน 2 คณะ ประกอบดว้ย 

1. คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

2. คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน 

ซึง่รำยละเอยีดเกีย่วกบัรำยชื่อ ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละชุด  
และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงนิของกรรมกำรตรวจสอบ ไดเ้ปิดเผยไวภ้ำยใตห้วัขอ้ 8. โครงสรำ้งกำร
จดักำร  หวัขอ้ย่อย คณะกรรมกำรบรษิทั 

9.3  การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูสดุ 

กรรมการอิสระ  คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้พิจำรณำก ำหนดนิยำม “กรรมกำรอิสระ” ในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบรษิัทฯ ครัง้ที่ 3/2552 ซึง่เขม้กว่ำกรอบขัน้ต ่ำของนิยำมกรรมกำรอสิระ ที่ประกำศโดยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่ 3/2555 ได้ท ำกำรปรบัปรุงเพิ่มเติมนิยำม “กรรมกำรอิสระ” ให้มีควำม
สอดคลอ้งกบันิยำมตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เอกสำร “คู่มอืกรรมกำรอสิระ” ลงวนัที ่29 
มนีำคม พ.ศ. 2555 ดงัต่อไปนี้ 

1. ถือหุ้นไม่เกนิร้อยละ 0.5 ของจ ำนวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย 
บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ ทัง้นี้ ใหน้บัรวมกำรถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมกำร
อสิระรำยนัน้ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมกำรที่มสี่วนร่วมบรหิำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ที่ปรกึษำที่ได้เงนิเดอืนประจ ำ 
หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล ำดบัเดยีวกนั หรอืนิติ
บุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มคีวำมสมัพนัธท์ำงสำยโลหติ หรือโดยกำรจดทะเบยีนตำมกฎหมำย ในลกัษณะทีเ่ป็น 
บดิำมำรดำ คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ ผูม้อี ำนำจ
ควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บักำรเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิำรหรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวำมสมัพนัธท์ำงธรุกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วมหรอืนิตบิุคคลทีอ่ำจมี
ควำมขดัแย้ง ในลกัษณะที่อำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้วจิำรณญำณอย่ำงอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็น
หรอืเคยเป็นผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่, กรรมกำรซึง่ไม่ใช่กรรมกำรอสิระ หรอืผูบ้รหิำร ของผูท้ีม่คีวำมสัมพนัธ์
ทำงธุรกจิของบรษิทัใหญ่, บรษิทัย่อย, บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลที่อำจมคีวำมขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้้น
จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่ำจมคีวำม
ขดัแยง้ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ กรรมกำรซึง่ไม่ใช่กรรมกำรอสิระ ผูบ้รหิำร หรอืหุน้สว่นผูจ้ดักำรของ
ส ำนักงำนสอบบญัช ีซึง่มผีู้สอบบญัชีของบรษิัท บรษิทัใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิติบุคคล หรอื
อำจมคีวำมขดัแยง้สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพีใดๆ ซึง่รวมถงึกำรใหบ้รกิำรทีป่รกึษำกฎหมำยหรอืทีป่รกึษำ
ทำงกำรเงนิ ซึง่ไดร้บัค่ำบรกิำรเกนิกว่ำสองลำ้นบำทต่อปี จำกบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม 
หรอืนิติบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ ทัง้นี้ ในกรณีที่ผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพีเป็นนิตบิุคคล ให้รวมถงึกำร
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เป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่, กรรมกำรซึง่ไม่ใช่กรรมกำรอสิระ ผูบ้รหิำร หรอืหุน้ส่วนผูจ้ดักำรของผูใ้หบ้รกิำร
ทำงวชิำชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมกำรที่ไดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบรษิัทผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ หรอื 
ผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทั 

8. ไม่ประกอบกจิกำรที่มสีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแข่งขนัที่มนีัยกบักจิกำรของบรษิัท หรอืบรษิัท
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน , ลูกจ้ำง 
พนักงำน, ที่ปรกึษำที่รบัเงนิเดอืนประจ ำ หรอืถือหุ้นเกนิร้อยละหนึ่งของจ ำนวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีง
ทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบกจิกำรที่มสีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิกำร
ของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 

9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเหน็อย่ำงเป็นอสิระเกีย่วกบักำรด ำเนินงำนของบรษิทั 

10. ภำยหลงัได้รบักำรแต่งตัง้ให้เป็นกรรมกำรอิสระที่มีลกัษณะดังกล่ำวแล้ว กรรมกำรอิสระอำจได้รบั
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิัทฯ ให้ตดัสนิใจในกำรด ำเนินกจิกำรของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัท
ย่อย, บรษิทัร่วม, บรษิทัย่อยในล ำดบัเดยีวกนั หรอืนิตบิุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ โดยมกีำรตดัสนิใจใน
รปูแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้

อย่ำงไรกต็ำมกรรมกำรอสิระ ไดต้รวจสอบคุณสมบตักิรรมกำรอสิระของตนเป็นประจ ำทุกปี และ
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ เชื่อมัน่ว่ำกำรก ำหนดคุณสมบตัขิอง “กรรมกำรอสิระ” ซึง่เขม้กว่ำกรอบขัน้ต ่ำของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
เพยีงพอทีก่รรมกำรอสิระของบรษิทัฯ มคีวำมเป็นอสิระอย่ำงแทจ้รงิเหมำะสมกบัลกัษณะเฉพำะของบรษิทัฯ  

การรวมหรอืแยกต าแหน่ง  บรษิทัฯ ถอืเป็นนโยบำยทีจ่ะใหป้ระธำนคณะกรรมกำรไม่เป็นบุคคลเดยีวกบั
กรรมกำรผูจ้ดักำร เพื่อใหเ้กดิกำรถ่วงดุล และมกีำรสอบทำนกำรบรหิำรงำนไดอ้ย่ำงโปรง่ใส 

ประธำนคณะกรรมกำรมำจำกกรรมกำรอสิระ และเป็นผูน้ ำ ผูค้วบคุมกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ใหม้ี
ประสทิธภิำพและประสทิธผิล โดยกำรสนบัสนุนและผลกัดนัใหก้รรมกำรทุกคนมสี่วนร่วมในกำรประชุม เช่น กำรตัง้
ค ำถำมที่ส ำคญัต่ำงๆ หำรอื ช่วยเหลือแนะน ำ และสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของฝ่ำยจดักำร ผ่ำนทำงกรรมกำร
ผู้จดักำรอย่ำงสม ่ำเสมอ แต่จะไม่เข้ำไปก้ำวก่ำยในงำนประจ ำ ที่ฝ่ำยจดักำรมีหน้ำที่เป็นผู้รบัผดิชอบดูแล และมี
กรรมกำรผูจ้ดักำรเป็นหวัหน้ำของฝ่ำยจดักำร คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดม้อบอ ำนำจใหก้รรมกำรผูจ้ดักำร หรอืผูร้ ับ
มอบอ ำนำจเท่ำนัน้ เป็นผูท้ีม่อี ำนำจลงนำมผกูพนัแทนบรษิทัฯ ตำมอ ำนำจทีม่อบไว ้กรรมกำรผูจ้ดักำรไดม้อบอ ำนำจ
ใหฝ่้ำยจดักำรบรหิำรงำนอย่ำงมปีระสทิธภิำพ ตำมอ ำนำจหน้ำที ่ทีร่บัผดิชอบทีไ่ดก้ ำหนดไวอ้ย่ำงชดัเจน ทัง้นี้จะเหน็
ว่ำอ ำนำจของคณะกรรมกำรและฝ่ำยจดักำร ไดม้กีำรแบ่งแยกบทบำทหน้ำทีอ่ย่ำงชดัเจน ไม่กำ้วก่ำยต่อกนั 

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสงูสดุ 

การสรรหากรรมการ  ตำมขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ก ำหนดใหบ้รษิัทฯ มีคณะกรรมกำรของบรษิัทไม่น้อย
กว่ำ 5 คน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำสำมในสีข่องคณะกรรมกำรทัง้หมดเป็นสญัชำตไิทย และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ
กึง่หนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดต้องมถีิน่ทีอ่ยู่ในรำชอำณำจกัรไทย ซึ่งวธิกีำรสรรหำบุคคลเพื่อเสนอรำยชื่อ
เป็นกรรมกำร มดีงันี้ 
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1. คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน พิจำรณำโครงสร้ำง ขนำด และองค์ประกอบของ
คณะกรรมกำร และก ำหนดคุณสมบตัขิองกรรมกำรทีต่้องกำรสรรหำทดแทนใหเ้หมำะสม โดยค ำนึงถงึ
ควำมรู ้ประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญของกรรมกำรโดยรวม เพื่อใหม้อีงคป์ระกอบ  และคุณสมบตัิ
ตำมกฎหมำย หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง  

2. คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน ก ำหนดวธิกีำรเสนอรำยชื่อผูม้คีุณสมบตั ิรวมถงึวธิกีำร
เสนอรำยชื่อผูม้คีุณสมบตั ิเป็นกำรล่วงหน้ำจำกผูถ้อืหุน้สว่นน้อย ซึง่ไดก้ ำหนดใหม้ชี่องทำงใหผู้ถ้อืหุน้
สำมำรถเสนอชื่อผูม้คีุณสมบตั ิเป็นกำรล่วงหน้ำได้ อย่ำงน้อย 3 เดอืนก่อนวนัสิน้สุดรอบปีบญัช ีโดยมี
กำรแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้รบัทรำบผ่ำนช่องทำงกำรแจง้ขอ้มูลของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เวบ็ไซต์
นักลงทุนสมัพนัธ์ของบรษิัทฯ และเวบ็ไซต์นักลงทุนอื่นๆ พรอ้มทัง้แสดงแบบฟอร์มกำรเสนอชื่อผู้มี
คุณสมบตั ิบนเวบ็ไซตด์ว้ย 

3. คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน ด ำเนินกำรสรรหำและพจิำรณำผูท้ีม่คีุณสมบตัเิหมำะสม
ในกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 

4. คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน พิจำรณำคัดเลือกผู้ที่เหมำะสมเป็นกรรมกำร และ
สรุปผลกำรสรรหำ และเสนอชื่อผู้มีควำมเหมำะสมที่จะเป็นกรรมกำรบรษิัทฯ พร้อมเหตุผลประกอบ 
และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ผ่ำนทำงเลขำนุกำรบรษิทัฯ 

5. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ พจิำรณำคดัเลอืกผูม้คีุณสมบตัเิหมำะสมตำมรำยชื่อทีค่ณะกรรมกำรสรรหำและ
พจิำรณำผลตอบแทนน ำเสนอ เพื่อเสนอรำยชื่อต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำอนุมตัิ 

การเลือกตัง้กรรมการในการประชุมสามญัประจ าปี  ในกำรลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมกำร ทีป่ระชุม
ผู้ถือหุ้นจะเลือกตัง้กรรมกำร โดยให้นับว่ำผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสยีงเท่ำกบัหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสยีง ทัง้นี้ กำรแต่งตัง้
กรรมกำรแต่ละรำยนัน้ต้องได้รบัคะแนนเสยีงเหน็ชอบเกนิกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำ
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

ในกำรลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมกำร ใหล้งคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคล 

บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงเหน็ชอบสงูสุดตำมล ำดบัลงมำ เป็นผู้ไดร้บักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวน
กรรมกำรที่จะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รบักำรเลอืกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำ มคีะแนนเสียงเท่ำกนั
เกนิจ ำนวนกรรมกำรทีจ่ะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหเ้ลอืกโดยวธิจีบัสลำก เพื่อใหไ้ดจ้ ำนวนกรรมกำรทีจ่ะพงึเลอืกตัง้
ในครัง้นัน้ 

ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกครัง้ ใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรำ ถำ้จ ำนวนกรรมกำรที่
จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสำมสว่นไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ ำนวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่น 1 ใน 3 

ห้ำมมใิห้กรรมกำรประกอบกจิกำร เขำ้เป็นหุ้นส่วน หรอืเขำ้เป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่น ที่มสีภำพอย่ำง
เดยีวกนั และเป็นกำรแขง่ขนักบักจิกำรของบรษิทัฯ เวน้แต่จะแจง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทรำบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ 

กรรมกำรต้องแจ้งให้บรษิัทฯ ทรำบโดยไม่ชกัช้ำ หำกมสี่วนได้เสยีในสญัญำที่ท ำกบับรษิัทฯ หรอืถือหุ้น  
หรอืหุน้กูเ้พิม่ขึน้ หรอืลดลงในบรษิทัฯ หรอืบรษิทัในเครอื 
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กรรมกำร 2 ใน 4 ท่ำน ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำร ลงลำยมอืชื่อร่วมกนั และประทบัตรำใน
เอกสำรส ำคญัของบรษิทัฯ จงึจะมผีลผกูพนักบับรษิทัฯ ได ้คณะกรรมกำรสำมำรถก ำหนดชื่อกรรมกำรผูม้อี ำนำจลง
นำมผกูพนัพรอ้มประทบัตรำในเอกสำรส ำคญัของบรษิทัฯ 

กรรมการท่ีเป็นตวัแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บรษิทัฯ มกีรรมกำรที่
เป็นตวัแทนจำกผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่ คอื นำยวุฒภิูม ิจุฬำงกูร กรรมกำร กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน 
และกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม  

การสรรหากรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหาร 

ส ำหรบัต ำแหน่งกรรมกำรผู้จดักำร รองกรรมกำรผู้จดักำร และผู้บรหิำรสูงสุดด้ำนกำรบญัชีและกำรเงนิ 
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน จะพิจำรณำสรรหำบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสม มีควำมรู้ , 
ควำมสำมำรถ, มปีระสบกำรณ์ และมคีวำมเขำ้ใจในธุรกจิหนงัสอืเป็นอย่ำงด ีนอกจำกนัน้สำมำรถบรหิำรจดักำรให้
บรรลุวตัถุประสงค์ หรอืเป้ำหมำยที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ผลตอบแทนจะน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อพจิำรณำแต่งตัง้ 

ส ำหรบัผู้บริหำรตัง้แต่ระดับผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย ฝ่ำยจดักำรจะเป็นผู้พิจำรณำสรรหำบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมำะสม ตำมระเบยีบของกำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล และรำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัฯ ทรำบ ยกเวน้กรณีกำร
แต่งตัง้หวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน จะตอ้งไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบก่อน 

นโยบายการไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืนของกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในปี พ.ศ. 2550 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดท้บทวนหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีซึง่เป็นฉบบัแกไ้ขฉบบัที ่
5 นับจำกปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมำ เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อพิจำรณำก ำหนดนโยบำยกำรไปด ำรง
ต ำแหน่งในบรษิทัอื่นทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ฯ จ ำนวนไม่เกนิ 5 บรษิทั และในปี พ.ศ. 2553 ได้
มกีำรพจิำรณำเสนอใหแ้กไ้ข นโยบำยกำรไปด ำรงต ำแหน่งในบรษิทัอื่นทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย เป็นจ ำนวนไม่เกนิ 3 บรษิทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้แนะน ำของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย   

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดก้ ำหนดให ้กรรมกำรผูจ้ดักำรและผูบ้รหิำรระดบัสงู สำมำรถรบัต ำแหน่งกรรมกำร
ทีบ่รษิทัอื่นไดต้ำมควำมจ ำเป็น และไม่ท ำใหม้ผีลกระทบต่อหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของบรษิทัฯ โดยต้องไดร้บั
อนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ หรอืผูม้อี ำนำจอนุมตักิ่อน 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ไม่ได้ก ำหนดจ ำนวนวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ  
เน่ืองจำกคณะกรรมกำรบรษิัทฯ ไดพ้จิำรณำแล้วเชื่อว่ำ ควำมเชี่ยวชำญในธุรกจิหนังสอื และเรื่องต่ำงๆ ไม่ได้ขึ้น 
อยู่กบัจ ำนวนวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง หำกแต่กรรมกำรบรษิัทฯ ยงัคงมคีวำมสำมำรถ และอุทศิเวลำให้กบับรษิัทฯ  
ไดอ้ย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ที่จะก ำหนดนโยบำย กลยุทธ ์วสิยัทศัน์ และกำรใหค้ ำปรกึษำในกำรด ำเนินธุรกจิต่ำงๆ  
โดยกำรตดัสนิใจในกำรคดัเลอืกบุคคลเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัฯ เป็นสทิธขิองผูถ้อืหุน้ที่จะคดัเลอืกบุคคล
เขำ้ท ำหน้ำทีแ่ทนตน 
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การถ่วงดลุของกรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้ริหาร  ปัจจุบนั คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มจี ำนวน 10 ท่ำน
ประกอบดว้ย 

 กรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำร     จ ำนวน 2 ท่ำน 
 กรรมกำรทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิำร และไม่ไดเ้ป็นกรรมกำรอสิระ จ ำนวน 4 ทำ่น 
 กรรมกำรทีเ่ป็นอสิระ     จ ำนวน 4  ท่ำน 

ดงันัน้ บรษิัทฯ มกีรรมกำรทีเ่ป็นอสิระทัง้หมด 4 ท่ำน  คดิเป็นรอ้ยละ 44.44 ของกรรมกำรทัง้คณะ ซึ่งยงั
ต ่ำกว่ำข้อแนะน ำตำมหลกัเกณฑ์กำรส ำรวจกำรก ำกบัดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียนไทย  โดยสมำคมส่งเสริม
สถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) ทีไ่ดแ้นะน ำว่ำคณะกรรมกำรของบรษิทัจดทะเบยีนควรประกอบดว้ยกรรมกำร
ทีเ่ป็นอสิระมำกกว่ำ รอ้ยละ 50 แต่เน่ืองจำกนิยำมของกรรมกำรอสิระของบรษิทัฯ เขม้กว่ำกรอบขัน้ต ่ำของนิยำมที่
ประกำศโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) และตลำดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย ดงันัน้ ผูม้สีว่นไดเ้สยีจงึมัน่ใจไดว้่ำกรรมกำรสำมำรถปฏบิตังิำนในฐำนะตวัแทนของผูถ้อืหุน้ไดอ้ย่ำง
เป็นอสิระ ซึง่จะท ำใหเ้กดิกำรถ่วงดุล และกำรสอบทำนกำรบรหิำรงำนของกรรมกำร 

ทัง้นี้ คณะกรรมกำรบรษิัทฯ มหีน้ำที่รบัผดิชอบในกำรปฏบิตัหิน้ำทีใ่ห้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์ 
และข้อบงัคบัของบรษิัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยควำมซื่อสตัย์สุจรติ และระมดัระวงั รกัษำผล 
ประโยชน์ของบรษิัทฯ โดยกรรมกำรบรษิัทฯ มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งที่แน่นอน ซึ่งตำมข้อบงัคบัของบรษิัทฯ 
ก ำหนดไวว้่ำ ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกครัง้ ใหก้รรมกำรจ ำนวน 1 ใน 3 ออกจำกต ำแหน่ง โดยใหก้รรมกำร
ทีด่ ำรงต ำแหน่งนำนทีส่ดุเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง 

9.4  การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อย 

ในปี พ.ศ. 2546 บริษัทฯ เข้ำถือหุ้นร้อยละ 28.75 ในบริษัท เพลินพัฒน์ จ ำกัด (จดัตัง้ขึ้นเมื่อวนัที่ 25 
กนัยำยน พ.ศ. 2545) ซึ่งมทีุนช ำระเตม็มูลค่ำ เท่ำกบั 80,000,000 บำท ต่อมำในปี พ.ศ. 2548 บรษิัทฯ ได้เพิ่ม
สดัส่วนกำรถือหุ้นเป็นร้อยละ 48.82 จำกทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้วจ ำนวน 170,000,000 บำท และได้
ด ำเนินกำรลดทุนจดทะเบยีนและทุนช ำระแลว้ คงเหลอืเป็นจ ำนวน 169,475,500 บำท คดิเป็นสดัส่วนกำรถอืหุ้น
ร้อยละ 48.97 โดยในไตรมำส 4 ปี พ.ศ. 2552 คุณทนง โชติสรยุทธ์ กรรมกำรผู้จดักำรบรษิัทฯ ได้เขำ้ไปด ำรง
ต ำแหน่งรกัษำกำรผูอ้ ำนวยกำรของโรงเรยีนเพลนิพฒันำ และไดด้ ำรงต ำแหน่งผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีนเพลนิพฒันำ 
ในปี พ.ศ. 2553 โดยไดร้บัมตเิหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ  ซึง่ในปี พ.ศ. 2552 เป็นตน้มำ บรษิทัฯ ไดน้ ำงบ
กำรเงนิของบรษิัท เพลนิพฒัน์ จ ำกดั (บรษิทัย่อย) มำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวม ดว้ยกำรมสี่วนร่วมในกำร
ก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนนี้ ต่อมำเมื่อวนัที ่18 พฤษภำคม 2560 บรษิัท เพลนิพฒัน์ จ ำกดั ได้ลดทุนจดทะเบยีน
จำก 169,475,500 บำท มลูค่ำหุน้ละ 10 บำท เป็น 151,850,500 บำท มลูค่ำหุน้ละ 8.96 บำท   

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้ที ่4/2555 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดม้มีติอนุมตักิำรร่วมทุนและ
จดัตัง้บรษิทัเพื่อประกอบธุรกจิทำงดำ้นดจิติอลคอนเทนต์ โดยในปี พ.ศ. 2556 บรษิทัฯ ไดถ้อืหุน้รอ้ยละ 60.00 ใน
บรษิัท เบสแลบ็ จ ำกดั (จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 22 เมษำยน พ.ศ. 2556) ซึ่งมทีุนจดทะเบยีน 1,000,000 บำท โดยม ี
คุณทนง โชตสิรยุทธ์ กรรมกำรผูจ้ดักำรบรษิทัฯ เป็นหนึ่งในกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมของบรษิทั เบสแลบ็ จ ำกดั 
และด้วยกำรมีส่วนร่วมในกำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนนี้ บรษิัทฯ ได้น ำงบกำรเงนิของบรษิัท เบสแลบ็ จ ำกดั 
(บรษิทัย่อย) มำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวม ของบรษิทัฯ ในปีบญัช ี2556 เป็นตน้มำ 

ทัง้นี้ งบกำรเงนิของบรษิทัย่อยนัน้ ไดจ้ดัท ำขึน้โดยใชน้โยบำยกำรบญัชทีีส่ ำคญัเชน่เดยีวกนักบัของบรษิทัฯ 
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9.5  การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน 

บรษิัทฯ ได้ก ำหนดเป็นนโยบำย และขัน้ตอนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ในแนวปฏบิตัิเกี่ยวกบักำรก ำกบัดูแล
กจิกำรที่ด ีและคู่มอืกรรมกำรบรษิัทฯ ซึ่งได้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทฯ ที่ประชุมผู้บรหิำร ทรำบถึง
ประกำศของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) ทีก่ ำหนดใหผู้บ้รหิำร (ซึง่ได้
รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ) รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ ต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลักทรพัย์ ปี พ.ศ. 2535 ภำยใน 3 วนั นับจำกวันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลกัทรพัย์ และแจ้งให้
เลขำนุกำรบรษิทัฯ ทรำบเพื่อแจง้ให้คณะกรรมกำรบรษิทัฯ รบัทรำบต่อไป นอกจำกนัน้ ยงัไดแ้จง้บทลงโทษหำกมี
กำรฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดดงักล่ำว 

บริษัทฯ ได้ก ำหนดเป็นนโยบำย ในแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี จรรยำบรรณของ
คณะกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำน ตลอดจนขอ้บงัคบัพนักงำน เกีย่วกบักำรก ำหนดไม่ใหน้ ำเอกสำรหรอืขอ้มูล
ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือน ำออกนอกบริษัทฯ ก่อนได้รบัอนุญำต รวมทัง้ห้ำมน ำข้อมูล  
งบกำรเงนิ หรอืขอ้มูลอื่นทีร่บัทรำบเปิดเผยแก่บุคคลภำยนอกหรอืผูท้ีม่ไิดม้สี่วนเกีย่วขอ้ง และหำ้มท ำกำรซือ้ขำย
หลกัทรพัย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบกำรเงนิหรอืข้อมูลอื่นจะเผยแพร่ต่อสำธำรณชน กำรไม่ปฏิบตัิตำม
ขอ้ก ำหนดดงักล่ำวถือเป็นกำรกระท ำผิดวนิัยของบรษิัทฯ หำกผู้บรหิำรหรอืพนักงำนที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภำยในที่
ส ำคญัคนใดกระท ำผดิวนิัย จะไดร้บัโทษตัง้แต่กำรตกัเตอืน กำรตดัค่ำจำ้ง กำรพกังำนโดยไม่ไดร้บัค่ำจำ้ง จนถึง
กำรเลกิจำ้ง 

ระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน 

ระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน  บรษิทัฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อระบบควบคุมภำยใน ทัง้ใน
ระดบับรหิำร และระดบัปฏบิตัิงำน จงึได้ก ำหนดภำระหน้ำที่ อ ำนำจกำรด ำเนินกำรของผูป้ฏบิตัิงำน ผู้บรหิำร ไว้
เป็นลำยลกัษณ์อกัษรอย่ำงชดัเจน มีกำรควบคุมดูแลกำรใช้ทรพัย์สนิของบรษิัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีกำร
แบ่งแยกหน้ำที่ผู้ปฏบิตังิำน ผูต้ิดตำมควบคุม และประเมนิผลออกจำกกนั เพื่อใหเ้กดิกำรถ่วงดุล และตรวจสอบ
ระหว่ำงกนัอย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี้ยงัมกีำรควบคุมภำยในทีเ่กีย่วกบัระบบกำรเงนิ โดยบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้รีะบบ
รำยงำนทำงกำรเงนิเสนอผูบ้รหิำรสำยงำนทีร่บัผดิชอบ 

บรษิทัฯ มแีผนกตรวจสอบภำยในและนักลงทุนสมัพนัธ์ ท ำหน้ำทีต่รวจสอบเพื่อใหม้ัน่ใจว่ำกำรปฏบิตังิำน
หลกั และกิจกรรมทำงกำรเงนิส ำคญัของบริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรตำมแนวทำงที่ก ำหนดไว้ และมีประสทิธิภำพ  
รวมถึงตรวจสอบ กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย และข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้องกบับรษิัทฯ (Compliance Control) และ
เพื่อใหห้น่วยงำนตรวจสอบภำยในและนักลงทุนสมัพนัธ ์มคีวำมเป็นอสิระ สำมำรถท ำหน้ำทีต่รวจสอบ และถ่วงดุล
ไดอ้ย่ำงเตม็ที ่คณะกรรมกำรจงึก ำหนดใหแ้ผนกตรวจสอบภำยในและนกัลงทุนสมัพนัธ์ รำยงำนผลกำรตรวจสอบ
โดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และไดร้บักำรประเมนิผลงำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบดว้ย 

การบริหารความเส่ียง  กำรบรหิำรควำมเสีย่งของบรษิทัฯ กระท ำโดยกำรประเมนิควำมเสีย่งทัว่ทัง้องคก์ร  
ทัง้ที่เป็นปัจจยัภำยใน และปัจจยัภำยนอกอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยคณะท ำงำนซึ่งประกอบด้วย ฝ่ำยบรหิำร และ
ผู้บริหำรระดบัสูง ในสำยงำนที่เกี่ยวข้องกบัแต่ละควำมเสี่ยง หัวหน้ำงำนในแต่ละหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน จะวเิครำะหถ์งึสำเหตุทีท่ ำใหเ้กดิปัจจยัควำมเสีย่งต่ำงๆ กำรก ำหนดมำตรกำรบรหิำร
ควำมเสี่ยง  รวมถึงติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง และรำยงำนผลให้กับคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ต่อไป 
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คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญักบัระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรบรหิำรควำมเสีย่ง เพื่อสรำ้ง
ควำมมัน่ใจไดว้่ำจะบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้มกีำรจดัสรร และใชท้รพัยำกรอย่ำงถูกตอ้ง 
เหมำะสม และเกดิประโยชน์สงูสดุ ช่วยใหข้อ้มลูทำงกำรเงนิมคีวำมถูกตอ้งเชื่อถอืได้ 

9.6  ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไดจ้่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบญัช ีส ำหรบัรอบ
บญัชีปี พ.ศ. 2562  ให้แก่บรษิัท ธรรมนิติ จ ำกดั ในอตัรำค่ำสอบบญัชีรวมทัง้สิ้น 1,200,000 บำท (ไม่รวมค่ำ
เดนิทำงในกำรปฏบิตังิำน ค่ำทีพ่กั และค่ำสงัเกตกำรณ์ในกำรตรวจนับสนิคำ้) ทัง้นี้ผูส้อบบญัชไีม่มสี่วนเกี่ยวขอ้ง
กบับรษิทัฯ ในดำ้นอื่นๆ อกีนอกจำกกำรสอบบญัชเีท่ำนัน้ 

ค่าบริการอ่ืน  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไม่ไดจ้่ำยค่ำตอบแทนของงำนบรกิำรอื่น ใหแ้ก่บรษิทั ธรรมนิต ิจ ำกดั 
ส ำหรบัรอบบญัชปีี พ.ศ. 2562 

9.7  การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืนๆ   

บรษิัทฯ ได้ยดึมัน่ในกำรกระท ำสิง่ทีถู่กต้อง เป็นแนวทำงกำรด ำเนินธุรกจิของกรรมกำร และพนักงำนทุก
คน  โดยบรษิทัฯ ไดป้ระกำศบงัคบัใชจ้รรยำบรรณพนกังำน และจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิ เพื่อใหก้รรมกำร  
ผูบ้รหิำร และพนักงำนทุกคน ไดย้ดึถอืเป็นแนวทำงในกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมภำรกจิของบรษิทัฯ ดว้ยควำมซื่อสตัย ์ 
สุจริต และเที่ยงธรรม ทัง้กำรปฏิบัติต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  สำธำรณชน และสงัคม บริษัทฯ 
มอบหมำยใหแ้ผนกตรวจสอบภำยในและนกัลงทุนสมัพนัธ ์ตดิตำมดแูลกำรปฏบิตัติำมจรรยำบรรณอย่ำงสม ่ำเสมอ  
และไดก้ ำหนดโทษทำงวนิยัในกรณีละเมดิจรรยำบรรณไวด้ว้ย 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มคีวำมเชื่อมัน่เป็นอย่ำงยิง่ว่ำ กระบวนกำรกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ีและจรรยำบรรณ
ธุรกจิ จะช่วยส่งเสรมิกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ และเป็นเครื่องมอืช่วยใหส้ำมำรถบรรลุเป้ำหมำยพื้นฐำนทีส่ ำคญั
อย่ำงหนึ่ง อนัจะส่งผลใหเ้กดิกำรเพิม่มูลค่ำสงูสุดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้  คุณค่ำทีบ่รษิทัฯ มุ่งหวงั และคำดหวงัใหก้รรมกำร
และพนกังำนทุกคนถอืปฏบิตัใินทุกภำรกจิ ไดแ้ก่ 

 กำรใหค้วำมส ำคญัสงูสดุต่อกำรสรำ้งควำมพงึพอใจของลกูคำ้ 
 ควำมเชื่อมัน่ในกำรท ำงำนร่วมกนั 
 กำรอุทศิต่องำนอย่ำงมอือำชพีโดยมคีุณธรรม 
 กำรยดึมัน่ในหลกักำรของระเบยีบวนิยักำรปฏบิตังิำนทีด่ ี
 กำรพรอ้มในกำรตอบสนองต่อทกุสถำนกำรณ์ 

คณะกรรมกำรบรษิัทฯ ตระหนักถึงกำรด ำเนินธุรกจิ ควำมรบัผดิชอบต่อผู้มีส่วนได้เสยี พนักงำน สงัคม 
และสิง่แวดลอ้ม คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จงึไดจ้ดัใหม้กีำรเผยแพร่ จรรยำบรรณธุรกจิ นโยบำยกำรดแูลสิง่แวดลอ้ม
และสงัคม ผ่ำนในหลำยช่องทำง ขำ่วประชำสมัพนัธต่์ำงๆ และกำรประชุมพนักงำน รวมทัง้กำรตดิตำมกำรปฏบิตัิ
ตำมจรรยำบรรณธุรกจิ และกำรก ำหนดบทลงโทษ 

อนึ่ง ในต้นปี พ.ศ. 2554 บรษิทัฯ ไดล้งนำมเขำ้ร่วมเพื่อประกำศเจตนำรมณ์เป็นแนวร่วมปฏบิตัิ (Collective 
Action Coalition) ต่อต้ำนกำรทุจริตของภำคเอกชนไทย ร่วมกบัสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย  
หอกำรคำ้ไทย สมำคมธนำคำรไทย หอกำรคำ้ต่ำงชำต ิและสมำคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย เพื่อแสดงเจตจ ำนงทีจ่ะ
ด ำเนินธุรกจิทีม่คีวำมโปร่งใส ถูกต้องตำมกฎหมำย ต่อต้ำน และไม่สนับสนุนกำรคอรปัชัน่ เพื่อใหก้ำรด ำเนินงำน
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ของบรษิทัฯ เป็นไปตำมหลกับรรษทัภบิำล (Corporate Governance ; CG) ทีด่ ีต่อมำในปี 2560 บรษิทัฯ ไดผ้่ำน
กำรรบัรองเป็นสมำชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจรติ หรอื CAC ตัง้แต่เดอืนสงิหำคม 
ปี 2560   

หลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลกิจการท่ีดีท่ีบริษทัไม่สามารถปฏิบติัได้ 

ในปี พ.ศ. 2562 บรษิทัฯ สำมำรถปฏบิตัติำมหลกัเกณฑก์ำรส ำรวจกำรก ำกบัดแูลกจิกำรบรษิทัจดทะเบยีน
ไทย โดยสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย ( IOD) ได้อย่ำงดีในหลำยๆ เรื่อง แต่อย่ำงไรก็ตำมมบีำง
หลกัเกณฑฯ์ ทีบ่รษิทัฯ ไม่สำมำรถปฏบิตัไิดต้ำมขอ้แนะน ำ มดีงันี้ 

คณะกรรมการควรก าหนดนโยบายจ ากดัจ านวนปีในการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่
เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น หรือหากสามารถก าหนดไว้ไม่เกิน 6 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น ก็จะเป็นการดี
ย่ิงขึ้น  เนื่องดว้ยรปูแบบธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ นัน้ คอืธุรกจิคำ้ปลกีทีต่้องกำรควำมเชีย่วชำญ และควำมช ำนำญ
เฉพำะทำง โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในดำ้นสนิคำ้ทีเ่ป็นหนงัสอื คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จงึไม่ไดม้กีำรก ำหนดจ ำนวนวำระ
กำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรอสิระ เนื่องดว้ยไดพ้จิำรณำแลว้เหน็ว่ำประสบกำรณ์ และควำมเชีย่วชำญในธุรกจิ
หนงัสอืนัน้มคีวำมจ ำเป็น และส ำคญัอย่ำงยิง่ต่อกำรก ำหนดนโยบำย กลยุทธ ์วสิยัทศัน์ และกำรใหค้ ำแนะน ำต่ำงๆ 
เพื่อชีแ้นะทศิทำงกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ  ทัง้นี้ คณะกรรมกำรบรษิทัฯ กม็ไิดเ้พกิเฉยต่อกำรเปิดเผยขอ้มลูวนัที่
ทีก่รรมกำรอสิระแต่ละท่ำนไดเ้ขำ้ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรบรษิทัฯ ในวำระปัจจุบนั ไวใ้นรำยงำนประจ ำปี อกีทัง้
ยงัได้มกีำรน ำเสนอขอ้มูลจ ำนวนปีสะสมทีก่รรมกำรอสิระแต่ละท่ำนได้ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรบรษิทัฯ ไว้ใน
หนงัสอืเชญิประชุมใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชเ้ป็นขอ้มลูประกอบกำรพจิำรณำ  

อย่ำงไรกต็ำม ตำมขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ที่ได้ก ำหนดว่ำในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกครัง้ ให้กรรมกำร
ออกจำกต ำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรำ ซึง่กรรมกำรที่ออกจำกต ำแหน่งนี้จะเป็นกรรมกำรที่อยู่ในต ำแหน่งนำนทีสุ่ด  
โดยบริษัทฯ ยังได้มีช่องทำงแก่ผู้ถือหุ้นในกำรเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเข้ำรบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็น
กรรมกำร เป็นกำรล่วงหน้ำ อย่ำงน้อย 3 เดอืนก่อนวนัสิน้สุดรอบปีบญัช ี ดงันัน้ ดว้ยกระบวนกำรคดัเลอืกบุคคล
เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัฯ ซึง่เป็นสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทีจ่ะพจิำรณำคดัเลอืกบคุคลทีเ่หมำะสมนี้ จงึอำจกล่ำว
ได้ว่ำบรษิัทฯ มไิด้ละเลยต่อกำรไม่ปฏิบตัิตำมขอ้แนะน ำในเรื่องกำรก ำหนดนโยบำยจ ำกดัจ ำนวนปีในกำรด ำรง
ต ำแหน่งของกรรมกำรอสิระ หำกแต่กรรมกำรอสิระกย็งัมกีำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิัทฯ ตำมขอ้บงัคบัของ
บรษิทัฯ ทีต่อ้งออกจำกต ำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรำ ของทุกปี 

บริษัทควรมีการจดัตัง้ CG Committee แม้ปัจจุบนั บรษิัทฯ ไม่ได้มกีำรจดัตัง้ CG Committee ขึน้โดย
แสดงไวใ้นผงัโครงสรำ้งองคก์ร  แต่อย่ำงไรกต็ำม คณะกรรมกำรตรวจสอบกไ็ดป้ฏบิตัหิน้ำทีใ่นเรื่องของกำรสอบ
ทำนกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีอย่ำงเป็นประจ ำ ตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีท่ีก่ ำหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
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10. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

10.1 นโยบายภาพรวม 

บรษิทัฯ เริม่ก่อตัง้จำกกำรรวมตวักนัของวศิวกรไฟฟ้ำจ ำนวน 10 คน ซึ่งต่ำงมปีระสบกำรณ์ในกำรด ำเนิน
กจิกรรมเผยแพร่ควำมรูใ้นชุมนุมวชิำกำร ขณะเป็นนิสติคณะวศิวกรรมศำสตร ์จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั วศิวกร
กลุ่มนี้ตระหนักดวี่ำ ประเทศไทยยงัขำดแคลนกำรพฒันำสื่อควำมรูท้ำงวชิำกำรอยู่มำก และยงัไม่มผีูส้นใจเขำ้มำ
พฒันำอย่ำงจรงิจงั จงึไดก้่อตัง้บรษิทัฯ ขึน้มำในปี พ.ศ. 2517 โดยก ำหนดเรื่องนี้ไวใ้นวตัถุประสงคข์องกำรก่อตัง้ว่ำ  
“ซเีอด็จะด ำเนินธุรกจิทีเ่อื้ออ ำนวยต่อกำรศกึษำหำควำมรู ้เพือ่พฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถของคนไทย ในสำขำที ่
จ ำเป็นต่อกำรพัฒนำประเทศ”  และเน้นย ้ำภำรกิจนี้ผ่ำนชื่อย่อของบริษัทฯ  คือ SE-ED ซึ่งย่อมำจำกค ำว่ำ 
Science, Engineering & EDucation เพื่อเป็นกำรเน้นสำขำทีจ่ ำเป็นต่อกำรพฒันำประเทศซึง่บรษิทัฯ มุ่งมัน่ และ
ใหค้วำมส ำคญั คอื ดำ้นวศิวกรรมศำสตร ์วทิยำศำสตร ์และกำรศกึษำ ผ่ำนภำรกจิทีจ่ะท ำใหค้นไทยเก่งขึน้ โดยมี
วสิยัทัศน์ (Vision) และภำรกิจ (Mission) ที่แสดงควำมมุ่งมัน่ในกำรเป็นส่วนหนึ่งของกำรพฒันำประเทศอย่ำง
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
เติบโตอย่ำงต่อเนื่องสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของอุตสำหกรรม เป็นบรษิัทตวัอย่ำงที่ด ีสำมำรถ
สร้ำงสรรค์ผลงำนที่เป็นประโยชน์ เป็นที่ยอมรบัในวงกว้ำง พนักงำนมีควำมสุข และ
สำมำรถใหผ้ลตอบแทนกำรลงทุนทีน่่ำพงึพอใจในระยะยำว 

กรอบแนวคิดเพ่ือความยัง่ยืนระยะยาว (Sustainability Framework) 

เพื่อท ำให้บรษิัทฯ สำมำรถด ำเนินธุรกจิอย่ำงเติบโตไปพรอ้มๆ กบัสงัคมไดอ้ย่ำงยัง่ยนื และอยู่รอดได้ใน
ระยะยำว  ผูบ้รหิำร และพนักงำนทุกคน มคีวำมมุ่งมัน่ (Commitment) และแรงบนัดำลใจ (Inspiration) ร่วมกนัที่
จะท ำใหอ้งคก์รสำมำรถท ำหน้ำทีเ่ป็น “สื่อควำมรูสู้่สงัคมไทย (Knowledge Provider)” เพื่อท ำใหค้นไทยเก่งขึน้ ดงั
จะเหน็ไดจ้ำกอดตีจนถงึปัจจุบนัว่ำ บรษิทัฯ ได้ด ำเนินธุรกจิ พรอ้มกบัสรำ้งสรรค์นวตักรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนอง
ภำรกจิ “เรำมุ่งมัน่ทีจ่ะท ำใหค้นไทยเก่งขึน้” อย่ำงจรงิจงัมำโดยตลอด ซึง่สำมำรถสรุปเป็นแผนผงักำรด ำเนินธุรกจิ
ของบรษิทัฯ  ไดด้งัต่อไปนี้ 
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จำกแผนผงักำรด ำเนินธุรกจิของบรษิัทฯ ขำ้งต้น จะเหน็ได้ว่ำปัจจุบนั บรษิัทฯ ด ำเนินธุรกจิและกจิกรรม

ต่ำงๆ อย่ำงบรูณำกำร เพื่อท ำใหค้นไทยเก่งขึน้ ดงัต่อไปนี้ 

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

 ธุรกิจรบัจดัจ าหน่ายหนังสือ : มหีน้ำที่ในกำรกระจำยหนังสอืดมีคีุณภำพจำกส ำนักพมิพ์ซเีอด็ และ
ส ำนักพิมพ์อื่นๆ ไปยังร้ำนหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ และร้ำนหนังสืออื่นๆ ทัว่ประเทศ โดยเริ่ม
ด ำเนินกำรอย่ำงจรงิจงัหลงัจำกปี พ.ศ. 2541 เป็นตน้มำ 

 รา้นหนังสือซีเอด็บุค๊เซ็นเตอร ์: เริม่เปิดด ำเนินกำรมำตัง้แต่ปี พ.ศ. 2534 โดยมคีวำมมุ่งมัน่จะขยำย
สำขำเพื่อใหค้นไทยทัง้ประเทศสำมำรถเขำ้ถงึแหล่งสำระควำมรูไ้ดอ้ย่ำงสะดวก สำมำรถอ่ำนหนังสอืดีๆ  
ได้ง่ำยขึ้น หนังสือภำยในร้ำนหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์จึงเป็นหนังสอืดีที่มีควำมหลำกหลำย ไม่มี
หนังสอืที่มเีนื้อหำลำมกอนำจำร ส่งเสรมิควำมรุนแรง หมิน่เหม่ต่อกำรผดิกฎหมำย และศลีธรรมอนัดี
งำมของสงัคมไทย   

 โรงเรียนเพลินพฒันา : เป็นโรงเรยีนทำงเลอืกแนวใหม่ในระดบัเตรยีมอนุบำลถงึมธัยมศกึษำปีที่ 6 ซึง่ 
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) เป็นผู้ร่วมก่อตั ้ง โดยเปิดด ำเนินกำรตัง้แต่ปีกำรศึกษำ 2547  
เป็นต้นมำ เป็นโรงเรยีนที่มกีำรออกแบบหลกัสูตรกำรเรยีนกำรสอนที่เน้นให้นักเรยีนมคีวำมสมบูรณ์
พร้อม ทัง้ทกัษะควำมรู้ (Knowledge Skill) ทกัษะกำรท ำงำน (Working Skill) และทักษะกำรด ำเนิน
ชีวิต (Life Skill) เพื่อให้เด็กสำมำรถพัฒนำตนเองได้เต็มศักยภำพ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ มจีติอำสำ มศีลีธรรมอนัดงีำม และมคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคม 
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 โครงการความรบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR Project) : บริษัทฯ ได้ก ำหนดให้ควำมรบัผิดชอบต่อ
สงัคมเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธใ์นกำรขบัเคลื่อนองค์กร โดยให้มคีวำมสอดคล้องกบักำรด ำเนินธุรกจิ
ของบริษัทฯ และด ำเนินกิจกรรม CSR ในตัวเนื้องำนหลกัขององค์กรในลกัษณะที่เรียกว่ำ CSR in 
Process โดยไม่มแีผนกที่รบัผดิชอบกจิกรรม CSR โดยตรง แต่ภำยหลงักจิกรรมในส่วนนี้มปีรมิำณ
มำกขึน้ ทัง้ด้ำนกำรประสำนงำน และกำรด ำเนินงำน  ในปี พ.ศ. 2552 บรษิัทฯ จงึจดัตัง้แผนก CSR 
ขึน้เพื่อรบัผดิชอบกจิกรรมควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิัทฯ ทีมุ่่งเน้นส่งเสรมิใหเ้ดก็ๆ และชุมชน
ในสงัคมไทยทีด่้อยโอกำส เขำ้ถึงแหล่งกำรเรยีนรู้ไดง้่ำยมำกขึน้ ผ่ำนกจิกรรมต่ำงๆ เช่น กำรบรจิำค
หนังสอื และสื่อกำรเรยีนรู้ให้กบัโรงเรยีนในถิ่นทุรกนัดำร กำรบรจิำคอุปกรณ์ชัน้วำงหนังสอื เพื่อจดั
หอ้งสมุดใหส้วยงำม สะอำด และสำมำรถดงึดดูเดก็ใหเ้ขำ้ถงึแหล่งกำรเรียนรู ้เพื่อสรำ้งนิสยัรกักำรอ่ำน
ใหต้ดิตวัไปตลอดชวีติ 

 มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น : บรษิัทฯ ไดส้นับสนุนกำรจดัตัง้ “มูลนิธคินไทยเก่งขึน้” อย่ำงเป็นทำงกำรเมื่อ
วนัที่ 23 กนัยำยน พ.ศ. 2554 โดยมวีตัถุประสงค์ในกำรท ำกจิกรรมเพื่อพฒันำศกัยภำพของคนไทย 
ทุกเพศ ทุกวยั ให้เป็นทรพัยำกรมนุษยท์ีม่คีุณค่ำ มคีุณภำพชวีติทีด่ขี ึน้ และไดใ้ชศ้กัยภำพทีต่นเองม ี
เพื่อช่วยพฒันำประเทศชำติให้เจรญิเติบโตได้อย่ำงยัง่ยนื สำมำรถแข่งขนักบันำนำอำรยประเทศได ้
โดยมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้นจะมีบทบำทในกำรท ำงำนควบคู่ไปกบัโครงกำรควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม  
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ของบรษิทัฯ อย่ำงมปีระสทิธภิำพ เพื่อใหค้นไทยเก่งขึน้ และสงัคมไทยมคีวำมเขม้แขง็อย่ำงยัง่ยนื ผ่ำน
โครงกำรย่อยต่ำงๆ ซึง่เป็นโครงกำรน ำร่อง หรอืโครงกำรที่ช่วยสรำ้งโอกำสให้กบัเยำวชนไทยทีข่ำด
แคลน หรอืโครงกำรทีด่ ำเนินไปไดด้ว้ยตนเองในระยะยำว โดยอำศยัเงนิสนับสนุนหลกัจำก “โครงกำร
เงนิทอนเพื่อน้อง”  ซึ่งเป็นเงนิบรจิำคของลูกค้ำของร้ำนหนังสอืซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร์ และประชำชนคน
ไทยทุกคน ที่ช่วยกันบริจำคเงินตำมก ำลังที่มี เพื่อระดมทุนมำใช้ในโครงกำรพัฒนำศักยภำพ 
ควำมสำมำรถ และคุณค่ำของคนไทย 

ทัง้นี้ “มูลนิธคินไทยเก่งขึน้” ได้รบักำรพิจำรณำให้เป็นองค์กำรหรอืสถำนสำธำรณกุศลตำมกฎหมำย 
เป็นล ำดบัที่ 916 ตำมประกำศกระทรวงกำรคลงัว่ำด้วยภำษีเงนิได้และภำษีมูลค่ำเพิม่ (ฉบบัที่ 648) 
ประกำศ ณ วนัที ่5 มกรำคม พ.ศ. 2559 
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จำกที่กล่ำวมำ จะพบว่ำกรอบกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิัทฯ ก็คอื กำรเป็นธุรกจิที่มสี่วนช่วยแก้ไขปัญหำที่
ส ำคญัของประเทศ ผลกัดนัใหป้ระเทศมกีำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื ตลอดจนเป็นกลไกในกำรพฒันำศกัยภำพของคนไทย
ให้กลำยเป็นทรัพยำกรมนุษย์ที่มีคุณค่ำ และเป็นทรัพยำกรส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศชำติให้เจริญเติบโต  
อย่ำงยัง่ยนื ดว้ยเหตุนี้บรษิทัจงึยดึมัน่อย่ำงเคร่งครดัในกำรด ำเนินธุรกจิอย่ำงมคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคม เป็นบรษิทัฯ 
ทีม่จีรยิธรรม และเป็นแบบอย่ำงทีด่ ี

บรษิัทฯ จึงน ำเอำควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Responsibility) และบรรษัทภิบำล (Corporate 
Governance) มำยดึถอืเป็นกลยุทธแ์ละแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกจิ โดยค ำนึงถงึควำมพงึพอใจของผูม้สีว่นไดเ้สยี 
(Stakeholders) อนัได้แก่ ลูกคำ้ พนักงำน คู่คำ้ ผูถ้อืหุน้ ชุมชน สงัคม และสิง่แวดล้อม อย่ำงครบถ้วนสมดุล โดย
จดัล ำดบัควำมส ำคญัอย่ำงเหมำะสม ดงัรปูต่อไปนี้ 

 

 
 
 
นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ยงัไดน้้อมน ำเอำหลกัปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีง มำใชก้ ำกบัแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกจิ

ของบรษิทัฯ เพื่อใหบ้รษิัทฯ สำมำรถด ำเนินธุรกจิไดอ้ย่ำงมเีหตุผล พอประมำณ มภีูมคิุม้กนั โดยมัน่ใจว่ำบรษิทัฯ 
จะใชข้อ้มูลสำรสนเทศ และองคค์วำมรูต่้ำงๆ เพื่อตดัสนิใจในกำรด ำเนินธุรกจิต่ำงๆ พรอ้มกบัใชห้ลกัคุณธรรม และ
จรยิธรรม เป็นเครื่องชีน้ ำในกำรด ำเนินธุรกจิ 

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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หำกพจิำรณำจำก “วฒันธรรมองค์กร” ซึง่บรษิัทฯ ได้เพยีรพยำยำมปลูกฝังให้กบัพนักงำนทุกๆ คนเพื่อใช้
เป็นแบบแผนในกำรท ำงำน และกำรด ำเนินชวีติมำตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนั จะพบว่ำวฒันธรรมองคก์รของบรษิทัฯ  
มคีวำมสอดคลอ้งกบัปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีง ดงัจะเหน็ไดจ้ำกภำพควำมสมัพนัธข์องวฒันธรรมองคก์รของบรษิทัฯ 
และแนวคดิปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีง ดงัต่อไปนี้ 

 

 

 

บรษิทัฯ ตระหนกัดวี่ำ กำรจะธ ำรงไวซ้ึง่แบบอย่ำงกำรด ำเนินธุรกจิทีด่ไีดอ้ย่ำงยัง่ยนืนัน้ บรษิทัฯ จ ำเป็นตอ้ง
ปลูกฝังวฒันธรรมในกำรท ำงำนทีด่ใีหก้บัพนักงำนทุกคน เพื่อบ่มเพำะค่ำนิยม (Shared Value) และทศันคตทิีด่ใีน
กำรท ำงำน ตลอดจนกำรด ำเนินชวีติในแง่มุมต่ำงๆ  ซึง่วฒันธรรมองคก์รทีด่ ีจะท ำหน้ำทีส่่งเสรมิใหเ้กดิปัจจยัแห่ง
ควำมส ำเรจ็ ทีส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละลกัษณะธุรกจิขององคก์ร ใหเ้กดิขึน้อย่ำงต่อเนื่อง เป็นพลงัผลกัดนัให้
เกดิกำรสร้ำงสรรค์งำนบุกเบิกที่มีเป้ำหมำยทำงอุดมกำรณ์ ซึ่งต้องอำศยัควำมมุ่งมัน่สูง เป็นงำนที่ต้องกำรกำร
ท ำงำนแบบสรำ้งสรรค ์และเป็นประโยชน์ต่อประเทศ พนักงำนทุกคนพรอ้มรบักำรเปลีย่นแปลงตลอดเวลำ รบัฟัง
เหตุผลซึง่กนัและกนั ใหค้วำมส ำคญักบัประสทิธภิำพกำรท ำก ำไร ตลอดจนควำมยัง่ยนืขององค์กรและสงัคมเป็น
ส ำคญั และด้วยวฒันธรรมองค์กรทีบ่่มเพำะลงในทศันคติของพนักงำนทุกคน จนเป็นวถิปีฏบิตัอิย่ำงต่อเนื่องผ่ำน
กำรท ำงำนร่วมกนั และกำรร่วมทุกขร์่วมสุขภำยในองคก์ร บรษิทัฯ จงึมคีวำมมัน่ใจเป็นอย่ำงยิง่ว่ำพนักงำนทุกคน 
จะสำมำรถน้อมน ำเอำหลักกำรปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
วฒันธรรมองคก์รของบรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) สำมำรถแสดงไดด้งัตวัอย่ำงต่อไปนี้ 

ปรชัญำกำรด ำเนินงำน และแรงผลกัดนั 

 เรำจะน ำอุดมกำรณ์มำท ำงำนเป็นวชิำชพี โดยจะสรำ้งสรรคง์ำนบุกเบกิอย่ำงมคีวำมสขุ ดว้ยควำมเชื่อมัน่
ว่ำพวกเรำสำมำรถน ำควำมฝันมำท ำใหเ้กดิสิง่ทีด่งีำมและยิง่ใหญ่ไดใ้นสงัคมไทย 

 เรำจะคดิใหญ่ไม่คดิเลก็ 

 

ซีเอด็ 

ความพอประมาณ 

ความมี 
เหตผุล 

การมี 
ภมิูคุ้มกนั 

ท่ีดี 

  
เง่ือนไขความรู้ เง่ือนไขคณุธรรม 

ความยัง่ยืนขององคก์รและสงัคม 



บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1)                                                                 ส่วนที ่2  หน้ำ 87 
 

ควำมโปร่งใส และจรยิธรรม 

 เรำจะเป็นบรษิทัตวัอย่ำงทีด่ ี

 เรำจะไมโ่กง ไม่ผดิกฎหมำย ยุตธิรรม มจีรรยำบรรณวชิำชพี มคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคม 

 เรำจะมจีรยิธรรมในกำรปฏบิตัต่ิอลกูคำ้ ต่อคู่คำ้ ต่อคู่แขง่ขนั ต่อเพื่อนพนกังำนดว้ยกนัอย่ำงมคีณุธรรม 

กำรพรอ้มรบักบัควำมเปลีย่นแปลง 

 ระเบยีบทุกขอ้แกไ้ขไดถ้ำ้มเีหตุผล และท ำใหพ้นกังำนดขีึน้โดยไม่กระทบกระเทอืนต่อบรษิทัฯ ในเชงิลบ 

 พรอ้มเปลีย่นแปลงในทุกเรื่อง โดยพรอ้มจะฟัง คดิตำม เรยีนรู ้และปรบัปรุงใหด้ขีึน้ตลอดเวลำ โดยไม่
รูส้กึเสยีหน้ำ ไม่ยดึตดิกบัรปูแบบเดมิ  และพยำยำมทะลุขอ้จ ำกดัหรอืปัญหำทีเ่ป็นอุปสรรคส ำคญั 

 ไม่มอีะไรสมบรูณ์ทีซ่เีอด็ 

 ใหโ้อกำสไดท้ ำงำนทีช่อบ 

กำรด ำรงตน 

 ประหยดั สมถะ ไม่ฟุ้งเฟ้อ 

 ตดิดนิ ไม่แบ่งชัน้วรรณะ 

 ใช้จ่ำยเงนิ และทรพัยำกรอย่ำงมเีหตุผลตำมควำมจ ำเป็น โดยไม่ยดึตดิกบัรูปแบบ หรอืสิง่ทีเ่คยท ำมำ 
เรำจะใชเ้งนิใหคุ้ม้ค่ำ เพื่อประโยชน์ของงำนเป็นทีต่ัง้ หรอื Zero-Based Budgeting 

กำรอยู่ร่วมกนั 

 มทีศันคตทิีด่ต่ีอกำรมองชวีติและมองปัญหำ (Positive Thinking) 

 เขำ้ใจผูอ้ื่น เชื่อมัน่ว่ำไม่มใีครตัง้ใจเป็นคนไม่ด ี

 ไม่สนใจกำรแสดงออก แต่สนใจสำระ 

 ท ำใหเ้กดิบรรยำกำศของกำรน่ำท ำงำน มคีวำมสขุ มองตำรูใ้จ พรอ้มจะท ำงำนหนกั สนุกกบังำนทีท่ำ้ทำย 

 อยู่แบบพีน้่อง มคีวำมสขุ ฝำกผฝีำกไขไ้ด ้

10.2 การด าเนินงานและการจดัท ารายงาน 

ไม่ผดินักหำกจะกล่ำวว่ำ บรษิัทฯ มคีวำมมุ่งมัน่ที่จะน ำเอำปัญหำของประเทศในด้ำนกำรพฒันำคน และ
น ำเอำอุดมกำรณ์ทำงสงัคมมำเป็นเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนแบบธุรกจิ เพื่อให้บรษิทัฯ และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่ำย 
ตลอดจนสงัคมเติบโตไปพร้อมกนัอย่ำงยัง่ยนื โดยยดึถือเป็นวถิีปฏบิตัิมำโดยตลอด ตัง้แต่วนัแรกของกำรก่อตัง้
จนถึงปัจจุบนั โดยถ่ำยทอดควำมมุ่งมัน่ และภำรกจินี้ผ่ำนวฒันธรรมองค์กร ผ่ำนผลงำนควำมพยำยำมที่จะเป็น 
“บรษิทัตวัอย่ำงทีด่”ี ในทุกดำ้น ผ่ำนผลงำนทีอ่อกมำ และผ่ำนทศิทำงกำรเตบิโตในดำ้นต่ำงๆ ขององคก์ร 

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

กำรทีจ่ะบรรลุเป้ำหมำยขำ้งตน้น้ี บรษิทัฯ จ ำเป็นตอ้งท ำให ้“ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม” เป็นงำนประจ ำ เป็น
หน้ำที ่เป็นควำมรบัผดิชอบของพนักงำนทุกคน และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ำรก่อตัง้และกำรด ำเนินธุรกจิปกต ิ
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โดยอยู่ในกระบวนกำรท ำงำนหลกัขององค์กร ซึ่งไม่ท ำให้เกดิค่ำใช้จ่ำยมำกกว่ำกระบวนกำรปกติ และยงัท ำให้
พนักงำนมสี่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนดำ้น CSR ของบรษิทัฯ อกีดว้ย จงึนับเป็นควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมภำยใน
กระบวนกำร (CSR in Process) ซึง่เป็นกำรตอกย ้ำปรชัญำแนวทำงกำรบรหิำรงำนของบรษิทัฯ ทีผ่่ำนมำทัง้หมด
ว่ำ “เรำไม่ไดท้ ำอะไรทีต่่ำงไปจำกกำรด ำเนินธุรกจิปกต ิเรำเพยีงเปลีย่น วธิคีดิ และด ำเนินธุรกจิปกตนิัน้ดว้ยวธิกีำร
ทีแ่ตกต่ำงจำกเดมิ เท่ำนัน้เอง” 

 
 
 

ธุรกจิทัง้หมดของบรษิทัฯ  จงึมุ่งเน้นกำรเติบโตไปในทศิทำงเดยีวกบัวตัถุประสงคข์องกำรก่อตัง้ ไม่ว่ำจะ
เป็นกำรบุกเบกิกำรผลติหนังสอื และสื่อกำรเรยีนรูท้ี่เป็นประโยชน์ต่อสงัคมไทย แต่ยงัขำดแคลน กำรช่วยรบัจดั
จ ำหน่ำยหนังสอืใหก้บัส ำนักพมิพ์อื่น เพื่อให้หนังสอืดีๆ  เหล่ำนัน้มโีอกำสเผยแพร่มำกขึน้ อยู่รอดได ้แขง็แรงขึน้ 
และพรอ้มจะผลติหนังสอืดีๆ  เพิม่ขึน้ ตลอดจนกำรเพิม่จ ำนวนรำ้นหนังสอืซเีอด็บุ๊คเซน็เตอรไ์ปยงัชุมชนต่ำงๆ  มี
กำรจดัหนงัสอื และสื่อกำรเรยีนรูต่้ำงๆ ทีเ่หมำะสมกบัคนในชุมชน  มกีำรพฒันำระบบกำรสัง่ซือ้และสัง่จองหนังสอื
ที่สะดวกรวดเรว็ เพื่อให้ทุกชุมชนสำมำรถเขำ้ถึงหนังสอืไดง้่ำยขึน้ มโีอกำสเรยีนรูอ้ย่ำงเท่ำเทยีมกนัทัว่ประเทศ 
นอกจำกนี้บรษิัทฯ ได้จดักิจกรรมผ่ำนกำรจดัค่ำยเยำวชนซีเอ็ดคิดดีแคมป์ กิจกรรมกำรเรยีนรู้ส ำหรบัเยำวชน 
หลกัสูตรฝึกอบรมและสมัมนำส ำหรบับุคคลทัว่ไป เพื่อพฒันำศกัยภำพกำรท ำงำนด้ำนต่ำงๆ ให้มีประสทิธภิำพ
เพิ่มขึ้น บริษัทฯ ยงัมีส่วนส ำคัญในกำรก่อตัง้ และด ำเนินงำน “โรงเรียนเพลินพัฒนา” เพื่อให้เป็นโรงเรียน
ตวัอย่ำงแนวใหม่ของกำรพฒันำเยำวชนใหเ้ป็นก ำลงัส ำคญัของประเทศในอนำคต โดยมุ่งเน้นใหเ้ยำวชนไดพ้ฒันำ
ทกัษะควำมรู ้(Knowledge Skill) ทกัษะกำรท ำงำน (Working Skill) และทกัษะชวีติ (Life Skill) ตลอดจนมจีติอำสำ 
และควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม (Social Accountability) อย่ำงครบถว้น สมดุล 

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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ส ำหรบัชำวซเีอด็ฯ แลว้ เรื่องควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม จงึไม่ใช่เพยีงกจิกรรมเสรมิ
ขององค์กรดงัที่เหน็ทัว่ไป หำกแต่เป็นภำรกจิหลกัของบรษิัทฯ และเป็นทุกลมหำยใจของชำวซเีอด็ ในฐำนะนัก
สรำ้งสรรค ์นกับุกเบกิ และกำรเป็นตวัอย่ำงทีด่ ีโดยพนกังำนทัง้องคก์รต่ำงมสีว่นร่วมต่อภำรกจินี้ในแต่ละดำ้น หรอื
แต่ละโครงกำร ปัจจุบนัถือได้ว่ำบรษิัทฯ มบีทบำทอย่ำงมำกในกำรบุกเบกิธุรกจิหนังสอืทัง้ในภำพรวม และด้ำน
สำระควำมรูใ้หข้ยำยฐำนอย่ำงรวดเรว็ 

บรษิทัฯ เชื่อมัน่ดว้ยว่ำ กำรพฒันำองคก์รใหเ้ป็นธุรกจิทีย่ ัง่ยนืไดน้ัน้ นอกจำกจะตอ้งสรำ้งผลตอบแทน และ
กำรเตบิโตอนัเหมำะสมใหก้บัผูถ้อืหุน้แลว้ บรษิทัฯ ตอ้งพฒันำตนเองใหเ้ป็นบรษิทัตวัอย่ำงทีด่ ี โดยกำรสรำ้งสรรค์
ผลงำนที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นที่ยอมรบัในวงกว้ำง พนักงำนมีควำมสุข  รวมทัง้ส่งเสริมและรักษำ
สิง่แวดล้อมควบคู่ไปกบักำรด ำเนินธุรกจิ จงึจะเป็นกำรเติบโตที่ยัง่ยนือย่ำงแท้จรงิ ด้วยเหตุนี้บรษิัทฯ จงึด ำเนิน
ธุรกจิอยู่บนควำมเชื่อมโยงของกำรพฒันำธุรกจิอย่ำงยัง่ยนื พรอ้มๆ กบักำรสรำ้งสงัคม และสิง่แวดลอ้มใหแ้ขง็แรง 
โดยเชื่อว่ำ “ย่ิงท าดี  ย่ิงเติบโต  ย่ิงก าไร  ย่ิงแขง็แรง  ย่ิงยัง่ยืน” 

ทัง้นี้ บรษิัทฯ ได้จดัท ำ “รำยงำนกำรพฒันำอย่ำงสมดุลและยัง่ยนื (Sustainability Report)” ตำมแนวทำง
กำรเปิดเผยขอ้มูลเรื่องควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม ตำมแบบแสดงรำยกำรเปิดเผยขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) โดย
ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพื่อเผยแพร่เป็นประจ ำทุกปี โดยจดัท ำทัง้ในรูปแบบรวมเนื้อหำกบัรำยงำน
ประจ ำปีทัง้ภำษำไทย และภำษำองักฤษ และในรปูแบบแยกเล่ม 

แนวคิดในการแสดงความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบริษทัฯ 

บรษิทัฯ มแีนวทำงในกำรด ำเนินกจิกรรมควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมทีช่ดัเจน 3 แนวทำงดว้ยกนั คอื 

1. กิจกรรมควำมรับผิดชอบต่อสังคมโดยทัว่ไปของบริษัทฯ ต้องให้ควำมส ำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
(Stakeholders) ทุกฝ่ำย อนัไดแ้ก่ ลูกคำ้ พนักงำน คู่คำ้ (รวมถงึคู่แข่งขนั) ผูถ้อืหุ้น ชุมชน สงัคม และ
สิง่แวดล้อม อย่ำงสมดุล โดยจดัล ำดบัควำมส ำคญัอย่ำงเหมำะสมเพื่อให้ทุกฝ่ำยได้รบัควำมพึงพอใจ
ร่วมกนัสงูสดุ และประสบควำมส ำเรจ็ร่วมกนัอย่ำงยัง่ยนื 

2. บรษิทัฯ มุ่งเน้นกำรด ำเนินกจิกรรมควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมภำยในกระบวนกำรปกตขิองบรษิทัฯ (CSR 
in Process) ซึ่งหมำยถึง กจิกรรมควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของเนื้องำนที่
พนักงำนทุกคนต้องรบัผิดชอบ เพื่อไม่ให้กิจกรรมควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมของบรษิัทฯ เป็นภำระ
เพิ่มเติมจำกหน้ำที่ และควำมรบัผิดชอบประจ ำที่พนักงำนได้รบัมอบหมำยจำกบริษัทฯ ซึ่งจะท ำให ้
“ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม” ถูกปลกูฝังกลำยเป็นพืน้ฐำนควำมคดิของพนกังำนทุกคน 

3. บรษิัทฯ มุ่งเอำโจทยข์องประเทศดำ้นกำรศกึษำและกำรพฒันำศกัยภำพของคนไทย มำเป็นโจทยข์อง
บรษิทัฯ ทีต่อ้งพยำยำมหำทำงท ำใหส้ ำเรจ็ ประเดน็ทีมุ่่งเน้นแกไ้ขปัญหำใหก้บัประเทศ คอื กำรพฒันำ
ขีดควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ เพื่อพัฒนำเยำวชนไทยให้มี
คุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ีส่ ำคญัต่อกำรพฒันำประเทศ และกำรสรำ้งสงัคมทีม่คีวำมยัง่ยนื 
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10.3 กิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม 

ห้องสมดุเพ่ือพนักงาน 

 บรษิัทฯ มคีวำมมุ่งมัน่ทีจ่ะท ำให ้“คนไทยเก่งขึน้” โดยเริม่ต้นจำกกำรส่งเสรมิใหพ้นักงำนในองคก์รสำมำรถ
หำควำมรู้ได้ง่ำย และสะดวก จงึได้จดัให้มีห้องสมุดภำยในบริษัทฯ ทัง้ที่ส ำนักงำนใหญ่ และศูนย์กระจำยสนิค้ำ 
เพื่อใหพ้นกังำนสำมำรถเขำ้มำนัง่อ่ำนหนงัสอืในหอ้งสมุดในชว่งเวลำทีว่่ำง นอกจำกนี้พนกังำนยงัสำมำรถยมืหนงัสอื
กลบัไปอ่ำนทีบ่ำ้นได ้เป็นกำรสง่เสรมิใหเ้กดิกำรพฒันำควำมรูท้ีต่วัพนกังำนเอง และสง่เสรมิใหเ้กดิกำรพฒันำควำมรู้
ทีค่รอบครวัของพนกังำนควบคู่กนัไป 
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การผลิตหนังสือ และส่ือความรู้ท่ีมีส่วนส าคญัต่อการพฒันาประเทศ 

 นบัตัง้แต่วนัก่อตัง้บรษิทัฯ จนถงึปัจจุบนั บรษิทัฯ มนีโยบำยทีแ่น่วแน่ในกำรผลติหนังสอื และสือ่กำรเรยีนรู้
ทีม่สี่วนส ำคญัต่อกำรพฒันำประเทศเรื่อยมำ เพื่อใหเ้ดก็และเยำวชนไทยไดเ้รยีนรูผ้่ำนสื่อ และนวตักรรมของสนิคำ้
เหล่ำน้ี  โดยเดก็จะสำมำรถเริม่ตน้เรยีนรูใ้นเรื่องทีช่อบและสิง่ทีใ่ช่ส ำหรบัตนเอง จนน ำไปสูก่ำรเรยีนรูข้ ัน้พืน้ฐำนใน
แบบ STEM Education (กำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศำสตร ์
(Engineering) และคณิตศำสตร์ (Mathematics)) ที่เดก็จะไม่เพยีงแต่ท่องจ ำในภำคทฤษฎี แต่ยงัสำมำรถปฏบิตัิ
จรงิไดผ้่ำนกำรทดลองลงมอืท ำ โดยสำมำรถประยุกต์เพื่อต่อยอดควำมคดิดว้ยจนิตนำกำร และแรงบนัดำลใจของ
ตนเองต่อไปได ้
 
ผลิตหนังสือเสียง (Audiobook)  
 จำกกำรเปลีย่นแปลงทำงเทคโนโลยทีีเ่กดิขึน้อยู่ตลอดเวลำ ส่งผลใหพ้ฤตกิรรมของผูอ้่ำนเปลีย่นแปลงตำม
ไปดว้ย บรษิทัฯ จงึไดพ้ฒันำหนงัสอืทีเ่ป็นรปูเล่ม ใหเ้ป็นรปูแบบ “หนังสือเสียง” หรอื “Audiobook” โดยท ำกำร
คดัเลอืกหนงัสอืในกลุ่มบรหิำรธุรกจิ ทีม่เีน้ือหำทีน่่ำสนใจ และเป็นหนงัสอืทีอ่ยู่ในอนัดบัขำยด ีมำท ำกำรบนัทกึเสยีง
ในรูปแบบแผ่นซดีหีรอืดวีดี ีประเภทไฟลส์กุล mp3 เพื่อเป็นกำรเพิม่ช่องทำงในกำรเขำ้ถงึผูอ้่ำนไดทุ้กกลุ่ม ไดแ้ก่ 
กลุ่มผู้สงูอำยุ กลุ่มผู้พกิำรทำงสำยตำ กลุ่มผู้ขบัขีย่วดยำนพำหนะ เนื่องจำกสำมำรถเปิดฟังในขณะขบัขีพ่ ำหนะ  
ท ำใหไ้ดร้บัควำมสะดวกสบำยจำกกำรฟัง Audiobook แทนกำรอ่ำนหนงัสอื Audiobook ดงักล่ำวมวีำงจ ำหน่ำยผ่ำน
รำ้นหนังสอืซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์และรำ้นหนังสอืทัว่ไป นอกจำกน้ียงัมชี่องทำงจ ำหน่ำยผ่ำนทำง e-commerce ทัง้ใน
รปูแบบซดี ีและรปูแบบกำรดำวน์โหลดไฟลเ์สยีง 
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QR BOOK HIGHLIGHT 

บรษิทัฯ ไดพ้ฒันำระบบแนะน ำหนงัสอืผ่ำน QR CODE ในรปูแบบมลัตมิเีดยีหลำกหลำยภำษำ ทัง้ภำษำไทย 
ภำษำองักฤษ และภำษำทอ้งถิน่ 4 ภำค ไดแ้ก่ ภำคกลำง ภำคอสีำน ภำคเหนือ และภำคใต้ เป็นกำรแนะน ำหนังสอื
แบบสัน้ๆ  และรวีวิหนงัสอืจำกนกัอ่ำนทัว่ประเทศ เพื่อช่วยใหล้กูคำ้เลอืกหนงัสอืไดง้่ำยขึน้ 

      
 
ร้านหนังสือสีขาว 

 บรษิทัฯ มรีำ้นหนงัสอืครอบคลุมทุกภูมภิำคของประเทศไทย เพื่อใหค้นไทยทุกคนสำมำรถเขำ้ถงึหนังสอืได้
ง่ำย และสะดวกสบำยมำกขึน้ มคีวำมเท่ำเทยีมกนัในกำรหำควำมรูเ้พื่อพฒันำตนเอง โดยมนีโยบำยในกำรจ ำหน่ำย
เฉพำะหนังสอืดมีปีระโยชน์ ปรำศจำกหนังสอืหรอืผลติภณัฑ์ทีห่มิน่เหม่ต่อกำรผดิกฎหมำย ขดักบัหลกัจรยิธรรม 
และศลีธรรมอนัดงีำมของสงัคมไทย 
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การพฒันาขีดความสามารถทางภาษาองักฤษให้กบัเยาวชนไทย  

 บรษิทัฯ ไดศ้กึษำและวจิยัพบว่ำ กำรอ่ำนหนังสอืนอกเวลำภำษำองักฤษ ที่ออกแบบโดยแบ่งระดบัควำมยำก
ง่ำยของภำษำและค ำศพัท ์(Graded Readers) ดว้ยวธิตีำมหลกักำร Extensive Reading นัน้ ท ำใหเ้ดก็พฒันำทกัษะ
ทำงภำษำองักฤษได้สูงขึน้อย่ำงมนีัยส ำคญั บรษิัทฯ จงึได้เริม่โครงกำรผลติหนังสอือ่ำนนอกเวลำภำษำองักฤษชุด  
SE-ED: Enjoy Reading ขึน้ในปี พ.ศ. 2551 โดยมีเนื้อเรื่องหลำกหลำยแนว หลำกหลำยระดบัชัน้ควำมรู้ และเริ่ม
โครงกำรทดลองกบัโรงเรยีนทีข่ำดแคลนทรพัยำกร ผลกำรทดลองพบว่ำ ไดผ้ลสมัฤทธิใ์นกำรพฒันำขดีควำมสำมำรถ
ทำงภำษำองักฤษอย่ำงน่ำพึงพอใจ จำกนัน้จึงขยำยผลไปยงับุคลำกรที่มีบทบำทส ำคญั โดยจดัฝึกอบรมผู้บริหำร
โรงเรยีน และอำจำรย์ผู้สอนวชิำภำษำองักฤษทัว่ประเทศ และไดร้บัควำมร่วมมอืด้ำนประชำสมัพนัธ์จำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน (สพฐ.) และส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรศกึษำเอกชน จดัอบรมครภูำยใต้
แนวคดิ “Total Solution to English Proficiency” โดยเน้นผลสมัฤทธิท์ ัง้ระบบ 

 ในส่วนของกำรวัดประเมินผลด้ำนพัฒนำกำรของครูในกำรถ่ำยทอดควำมรู้แก่ผู้เรียนนัน้ ผู้เรียนต้องมี
ผลสมัฤทธิท์ำงกำรศึกษำ (Learning Achievement & Competency) ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดได้ วตัถุประสงค์เพื่อมุ่ง
พฒันำระบบกำรจดักำรเรยีนกำรสอนของครใูหส้ำมำรถถ่ำยทอดควำมรูภ้ำษำองักฤษผ่ำนกำรสือ่สำรเป็นภำษำองักฤษ
อย่ำงคล่องแคล่วแก่เด็กไทยให้เก่งยิง่ขึน้ ทัง้นี้กำรสอนภำษำแบบสื่อสำร (Communication Language Teaching : 
CLT) จะเป็นกำรเพิ่มทกัษะทุกๆ ด้ำนที่จ ำเป็นส ำหรบักำรสื่อสำรด้วยภำษำองักฤษ (Communicative English) ใน
ชวีติประจ ำวนัทัง้ 4 ทกัษะ คอื ฟัง พูด อ่ำน เขยีน ร่วมกบักำรเรยีนภำษำองักฤษ (Academic English) ทำงดำ้นวชิำ
วทิยำศำสตร ์และคณิตศำสตร ์รวมทัง้วชิำอื่นๆ  

 
ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิการศึกษาไทยให้ก้าวกระโดด 

เป็นโครงกำรควำมร่วมมอืระหว่ำงมูลนิธคินไทยเก่งขึน้ และกลุ่มโรงเรยีนทีม่คีวำมมุ่งมัน่ตัง้ใจทีต่้องกำรจะ
เปลี่ยนแปลงและพฒันำกำรเรยีนกำรสอนของโรงเรยีนตนเองให้กำ้วขำ้มขดีจ ำกดัด้ำนทรพัยำกร หรอืกรอบกำร
เรยีนกำรสอนแบบเดมิๆ ไปสู่กำรปฏริูปกำรเรยีนกำรสอนแนวใหม่ ทีเ่น้นใหเ้กดิผลสมัฤทธิส์งูขึน้อย่ำงเป็นรปูธรรม
ในตัวผู้ เรียน  โดยใช้แนวคิด Massively Scalable Process ที่แสวงหำแนวทำงปฏิบัติที่ดี มำพัฒนำเป็น
กระบวนกำรที่ครูส่วนใหญ่ท ำตำมได้ง่ำย ได้ผลสูงเป็นรูปธรรมภำยในเวลำสัน้ และใช้ทรพัยำกรไม่มำกนัก โดย
มูลนิธิจะเป็นผู้แสวงหำเทคนิคและวิธีกำรเหล่ำนี้ แล้วน ำมำเผยแพร่โดยกำรจัดอบรมให้กับครูผู้สอนและฝ่ำย
วชิำกำร โดยมุ่งเน้นแก้ปัญหำผลสมัฤทธิส์ ำคญัที่ระบบกำรศกึษำไทยยงัไม่สำมำรถหำทำงออกได้ เช่น กำรอ่ำน
ออกเขยีนคล่องอย่ำงมทีศิทำง กำรคดิวเิครำะหอ์ย่ำงมวีจิำรณญำณ (Critical Thinking) กำรสือ่สำรภำษำองักฤษได ้
กำรใหม้สีมรรถนะทำงคณิตศำสตรเ์พยีงพอในกำรด ำเนินชวีติในอนำคต ควำมสำมำรถในกำรแกปั้ญหำทีน่ ำไปสู่
นวตักรรม และกำรบ่มเพำะคุณลกัษณะและทศันคตอินัพงึประสงค์ ซึ่งล้วนเป็นทกัษะที่มคีวำมส ำคญัและจ ำเป็น
อย่ำงยิง่ส ำหรบัศตวรรษที ่21 โดยกำรด ำเนินโครงกำรในช่วงปี พ.ศ. 2562 ทำงมลูนิธคินไทยเก่งขึน้ ไดด้ ำเนินกำร
ตรวจเยีย่ม กำรใหค้ ำแนะน ำ และตดิตำมผลสมัฤทธิข์องนกัเรยีนในโครงกำร ใหก้บัโรงเรยีนประถมศกึษำในจงัหวดั
เชยีงรำยทัง้ 9 โรงเรยีน  
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การพฒันาเวบ็ไซตเ์พ่ืออ านวยความสะดวกในการซ้ือขายหนังสือ เป็นการสนับสนุนระบบค้า
ปลีก และค้าส่งอย่างมีประสิทธิภาพ 

  ดว้ยควำมกำ้วหน้ำของเทคโนโลยกีำรสื่อสำรปัจจุบนั ประกอบกบัผูซ้ือ้สนิคำ้มคีวำมเขำ้ใจ และมัน่ใจในกำร
ซือ้สนิคำ้ออนไลน์มำกขึน้ ท ำใหอ้ตัรำกำรซือ้ขำยสนิคำ้ทำงออนไลน์เตบิโตแบบกำ้วกระโดด บรษิทัฯจงึไดป้รบัปรุง 
www.se-ed.com และ m.se-ed.com ใหส้ำมำรถคน้หำ และซือ้สนิคำ้ไดอ้ย่ำงสะดวกและรวดเรว็ และยงัพฒันำระบบ
เพื่อเชื่อมโยงกำรซื้อสนิค้ำออนไลน์กบัออฟไลน์เข้ำด้วยกนั  รวมไปถึงพัฒนำระบบบริหำรจดักำร e-book เพื่อ
สนับสนุนกำรขำยของส ำนักพมิพ์ร่วมค้ำ และเป็นเวทใีหน้ักเขยีนอสิระน ำเสนอ และจ ำหน่ำยผลงำนไปยงัผู้อ่ำนได้
โดยตรงทัง้ในรปูแบบของหนงัสอืเล่ม และ e-book 

 นอกจำกนี้เพื่อรองรบัตลำด e-book บรษิทัฯ ท ำกำรคดัสรรหนงัสอืในรปูแบบ e-book ทีเ่พิม่ทัง้จ ำนวน และ
ควำมหลำกหลำยของสนิค้ำ ทัง้หนังสอืจำกส ำนักพิมพ์ซีเอ็ด และสนิค้ำจำกผู้ผลติสนิค้ำรำยอื่น เพื่อตอบสนอง
ควำมตอ้งกำรของผูอ้่ำนทีม่จี ำนวนเพิม่มำกขึน้อย่ำงรวดเรว็  

 
การพฒันาระบบโลจิสติกสแ์บบบูรณาการ 

 บรษิทัฯ มคีวำมมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันำระบบโลจสิตกิสข์องบรษิทัฯ ใหส้ำมำรถสง่สนิคำ้ใหก้บัลกูคำ้ไดอ้ย่ำงรวดเรว็ 
ใหค้วำมส ำคญักบักำรใชท้รพัยำกร และพลงังำนอย่ำงคุม้ค่ำ ส่งเสรมิกำรอนุรกัษ์พลงังำน ไดแ้ก่ กำรกระจำยสนิคำ้
ดว้ยระบบดจิติอลที่ศูนยก์ระจำยสนิค้ำโดยสำมำรถลดปรมิำณกำรใชก้ระดำษในกระบวนกำรท ำงำนลงได้มำกกว่ำ 
500,000 แผ่นต่อเดอืน, กำรควบคุมกำรใชไ้ฟฟ้ำสอ่งสว่ำงในกระบวนกำรอย่ำงมปีระสทิธภิำพ 
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โครงการเงินทอนเพ่ือน้อง 

 เป็นโครงกำรที่เปิดโอกำสให้ลูกค้ำของซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร์ และบุคคลทัว่ไปไดม้สี่วนร่วมในกำรบรจิำคเงนิ  
สบทบทุนโครงกำร ผ่ำนกล่องรบับรจิำคที่ร้ำนซเีอด็บุ๊คเซน็เตอรท์ุกสำขำทัว่ประเทศ หรอืโอนเงนิสมทบทุนตำม
บญัชขีองโครงกำรฯ โครงกำรดงักล่ำวอยู่ในควำมรบัผดิชอบของ “มูลนิธคินไทยเก่งขึน้” โดยเงนิบรจิำคทัง้หมด 
มูลนิธิคนไทยเก่งขึน้จะน ำไปใช้ตำมวตัถุประสงค์ในกำรจดัตัง้มูลนิธ ิกล่ำวคือกำรด ำเนินกิจกรรมที่มุ่งเน้นกำร
พฒันำศกัยภำพ และควำมสำมำรถของคนไทย ปรบัปรุงคุณค่ำและคุณภำพชวีติของคนไทย เพื่อใหค้นไทยทุกคนมี
สว่นร่วมในกำรใชค้วำมสำมำรถของตนเองพฒันำประเทศ 
 
โครงการปรบัปรงุห้องสมุดให้กบัโรงเรียนท่ีขาดแคลน 

 เป็นโครงกำรทีบ่รษิทัฯ ไดร้่วมบรจิำคชัน้วำง พรอ้มอุปกรณ์กำรจดัวำง เพื่อกำรสรำ้งแหล่งเรยีนรูใ้นโรงเรยีน 
โดยในปี 2562 บรษิทัฯ ไดด้ ำเนินกำรปรบัปรุงหอ้งสมุดใหก้บัโรงเรยีนต่ำงๆ ทัว่ประเทศ เป็นจ ำนวน 79 แห่ง  
    
โครงการขบัเคล่ือนสงัคมรกัการอ่าน 

 โครงการ “มีน้อยอ่านมาก” โครงกำรส่งเสรมิกำรอ่ำนผ่ำนกำรแบ่งจ่ำย ส ำหรบักลุ่มนักเรยีนประถม , 
มธัยมต้น และมธัยมปลำย ที่จะช่วยให้น้องๆ สำมำรถอ่ำนหนังสอืได้มำกตำมที่ต้องกำร โดยด ำเนิน
โครงกำรผ่ำนรำ้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอรส์ำขำที่อยู่ใกลเ้คยีงโรงเรยีนทัว่ประเทศ  อกีทัง้ยงัเปิดสทิธพิเิศษนี้
ใหก้บัสมำชกิกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร (กบข.) และมกีำรวำงแผนทีจ่ะขยำยโครงกำรไปสูก่ลุ่ม
อื่นๆ ต่อไปในอนำคต 

 “เพื่อน SE-ED งานของวยัรุ่นท่ีน่าท าท่ีสุดในโลก”  ครัง้แรกของเมอืงไทย กบั “เพื่อน SE-ED” เพื่อ
เฟ้นหำสุดยอดนักอ่ำน สรำ้งแรงบนัดำลใจ  พรอ้มโอกำสในกำรเป็น Brand Ambassador คนแรกของ 
ซีเอ็ด และสทิธิอ่ำนหนังสอืฟรี 1 ปีเต็ม โดยได้เปิดรบัสมัคร น้องๆ อำยุไม่เกิน 18 ปี เพื่อบอกเล่ำ
เรื่องรำวมถงึควำมรกัในกำรอ่ำนหนังสอื และแรงบนัดำลใจของตนเอง เพื่อร่วมสร้ำงแรงบนัดำลใจใน
กำรรกักำรอ่ำนใหก้บัผูค้น 

 สุดยอดนักอ่าน “Read A Thon by SE-ED” เป็นกำรจดังำนแข่งขนัอ่ำนหนังสอืตัง้แต่เที่ยงวนั ยนั
เทีย่งคนื จำกผูเ้ขำ้ร่วมแข่งขนัทัว่ประเทศกว่ำ 215 คน จ ำนวน 43 ทมี ทีร่วมพลงัคนอ่ำนหนังสอืที่เรำ
ยกย่องใหเ้ป็น “สดุยอดนกัอ่ำน” ทีพ่รอ้มจะขบัเคลื่อนสงัคมรกักำรอ่ำนดว้ยกนัต่อไป   
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 Read for Books “อ่าน เท่ากบั ให้” ผ่านห้องสมุดเคลื่อนท่ี “รถแดงแหล่งความรู้” หนังสอืคอืสื่อ
กำรเรยีนรูท้ีเ่ขำ้ถงึไดง้่ำย ซเีอด็จงึไดส้รำ้งสรรค์หอ้งสมุดเคลื่อนที่ “รถแดงแหล่งควำมรู”้ เพื่อใหเ้ป็นรถ
ส ำหรบักระจำยหนงัสอื และสื่อกำรเรยีนรูต่้ำง ๆ ใหก้บัคนไทยทัว่ประเทศ ใหม้โีอกำสเขำ้ถงึไดง้่ำย และ
สะดวกมำก โดยมแีนวคดิว่ำ “อ่ำน เท่ำกบั ให”้ หมำยถงึ หำกยิง่อ่ำนมำก จะยิง่ใหม้ำกดว้ย นับเป็นกำร
ร่วมบรจิำคหนังสอืให้กบัห้องสมุดชุมชนทัว่ประเทศโดยไม่ต้องเสยีเงนิ เพียงแต่เสยีสละเวลำที่มีอยู่
มำร่วมกนัอ่ำนหนงัสอืเพื่อสะสมแตม้ โดยทุกกำรอ่ำนหนงัสอื 10 นำท ีจะมคี่ำเท่ำกบั 1 แตม้ เมื่อสะสม
ครบ 10 แตม้ จะสำมำรถน ำไปแลกเป็นหนงัสอืเพื่อบรจิำคได ้1 เล่ม  

ส ำหรบัหนงัสอืทีจ่ะน ำไปบรจิำคนัน้จะมำจำกพนัธมติรส ำนักพมิพต่์ำง ๆ ในเมอืงไทย ซึง่มคีวำมหลำก 
หลำย โดยซเีอด็จะท ำหน้ำทีเ่ป็นตวักลำงในกำรจดัสรรใหเ้หมำะสมกบัหอ้งสมุดชมุชนแต่ละแห่ง “รถแดง
แหล่งควำมรู”้ อกีแนวทำงในกำรสง่เสรมิกำรอ่ำนทีจ่ะสญัจรไปถงึกลุ่มเป้ำหมำยแบบใกลช้ดิ 
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 โครงการหนังสือ Large Print  ปัจจุบนัสงัคมไทยเริม่เขำ้สู่สงัคมผูส้งูวยั ดงันัน้เพื่อเป็นกำรสนับสนุน
กำรอ่ำนหนังสอืให้กบัผู้สูงวยั และผู้ที่มปัีญหำทำงสำยตำ ซเีอด็จงึได้เริม่โครงกำรผลติหนังสอื Large 
Print ซึ่งเป็นหนังสือที่มีขนำดตัวอักษร และส่วนประกอบอื่นใหญ่กว่ำขนำดตัวอกัษรปกติ และใช้
กระดำษถนอมสำยตำในกำรพิมพ์ ท ำให้กำรอ่ำนหนังสอืมีควำมสบำยตำมำกขึน้ และสำมำรถถอ่ำน
หนงัสอืไดน้ำนยิง่ขึน้ 
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10.4 การป้องกนัการมีส่วนเก่ียวข้องกบัการคอรร์ปัชัน่ 

บรษิทั ซเีอด็ยูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) มคีวำมมุ่งมัน่ทีจ่ะด ำเนินธุรกจิทีม่คีวำมโปร่งใส ถูกต้องตำมกฎหมำย 
เป็นตัวอย่ำงที่ดีในสงัคม พร้อมทัง้ให้ค ำมัน่ว่ำบรษิัทฯ จะไม่สนับสนุนกำรคอร์รปัชัน่ในทุกรูปแบบ เพื่อให้กำร
ด ำเนินงำนของบรษิัทฯ เป็นไปตำมหลกับรรษัทภบิำล (CG: Corporate Governance) ที่ด ีนอกจำกนี้บรษิัทฯ 
ยงัมนีโยบำยที่จะสนับสนุนให้ทัง้พนักงำน ด ำรงตนตำมกฎหมำยในฐำนะพลเมอืงที่ดขีองประเทศชำติ ตลอดจน
ส่งเสริมให้คู่ค้ำของบริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจที่ถูกต้องตำมกฎหมำยด้วยควำมโปร่งใส โดยพยำยำมอย่ำงเต็ม
ควำมสำมำรถในกำรสรำ้งเครอืขำ่ยควำมร่วมมอืในระดบัอุตสำหกรรมเพื่อพฒันำกระบวนกำรทำงธุรกจิร่วมกนัใหม้ี
ควำมโปร่งใส ปรำศจำกกำรคอรร์ปัชัน่ เนื่องจำกบรษิทัฯ ไดต้ระหนกัดวี่ำกำรคอรร์ปัชัน่เป็นภยัอย่ำงรำ้ยแรงต่อกำร
พฒันำประเทศ และเป็นอุปสรรคส ำคญัต่อควำมยัง่ยนืของชำต ิบรษิทัฯ จงึไดจ้ดัท ำ “นโยบำยต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่” 
เป็นลำยลกัษณ์อกัษรขึน้เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏบิตัทิีช่ดัเจนในกำรด ำเนินธุรกจิ 

นโยบายต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ 

หำ้มกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิัทฯ เรยีกร้อง ด ำเนินกำร หรอืยอมรบักำรคอรร์ปัชัน่ในทุก
รูปแบบ ในทุกกิจกรรมของกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัทฯ ไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงอ้อม ในกรณีที่บรษิัทฯ มีควำม
จ ำเป็นทีจ่ะต้องบรจิำคเพื่อกำรกุศล หรอืใหข้องขวญัทำงธุรกจิ หรอืกำรสปอนเซอรใ์นกจิกรรมใดๆ จะต้องด ำเนิน
ดว้ยควำมโปร่งใส ไม่มเีจตนำในกำรแลกเปลีย่นผลประโยชน์ต่ำงตอบแทน หรอืโน้มน้ำวใหเ้จำ้หน้ำทีห่น่วยงำนของ
รฐั หรอืหน่วยงำนของเอกชน ด ำเนินกำรที่ไม่เหมำะสม พรอ้มกนันี้ บรษิัทฯ ได้ก ำหนดขัน้ตอนเพื่อต่อต้ำนกำร
คอร์รปัชัน่อย่ำงละเอียด และให้มีกำรสอบทำนขัน้ตอนกำรปฏิบัตินี้อย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับกำร
เปลีย่นแปลงของธุรกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก ำหนดของกฎหมำย 

การด าเนินการในการต่อต้านคอรร์ปัชัน่  

บรษิทัฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญักบักำรด ำเนินนโยบำยกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชัน่ โดยในปี พ.ศ. 2554 บรษิทัฯ ไดล้ง
นำมเข้ำร่วมเพื่อประกำศเจตนำรมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริต (Collective 
Action Coalition against Corruption : CAC) รวมทัง้ไดส้่งเจำ้หน้ำทีเ่ขำ้ร่วมอบรมเกีย่วกบักำรต่อต้ำนทุจรติ เพื่อ
พฒันำควำมรูอ้ย่ำงสม ่ำเสมอ และเมื่อวนัที ่18 สงิหำคม 2560 บรษิทัฯ ไดร้บักำรรบัรองเป็นสมำชกิแนวร่วมปฏบิตัิ
ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจรติ โดยสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 

รางวลัแห่งการเป็นบริษทัตวัอย่างท่ีดี 

o ได้รบักำรประเมนิบรรษัทภิบำล ระดบั “ดเีลศิ” หรอื 5 ดำว ติดต่อกนั 12 ปีซ้อน (2551 – 2562) โดย
สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (Thai Institute of Directors : IOD) 

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

o โล่เกยีรตคิุณในฐำนะที่เป็นองค์กรเอกชนทีม่ผีลงำน CSR เป็นเลศิ โดยกระทรวงกำรพฒันำสงัคมและ
ควำมมัน่คงของมนุษย ์จำกงำนครบรอบ 15 ปี วนัคลำ้ยวนัสถำปนำกระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำม
มัน่คงของมนุษย ์(2560) 
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o รำงวลัตำรำอวอรด์ ปีที ่6 (2560) รำงวลัทีม่อบใหก้บับุคคลหรอืองคก์รทีม่ ีหวัใจโพธสิตัว ์ซึง่ท ำประโยชน์
เพื่อสงัคมตัง้แต่ระดบัจุลภำพ ได้แก่ครอบครวั ชุมชน ท้องถิ่น จนถึงระดบัมหำภำพ คอืสงัคมไทย และ
สงัคมโลก 

o รำงวัลกำรลงทุนในกิจกำรเพื่อสังคม (SET Social Enterprise Investment Awards) จำกงำน SET 
Sustainability Awards 2015 โดยตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

o รำงวลัเกยีรตยิศแห่งควำมส ำเรจ็ (SET Award of Honor) ดำ้นกำรรำยงำนบรรษทัภบิำล ครัง้ที ่4 จำก
งำน SET Awards 2014 ซึ่งเป็นรำงวลัที่ยกย่องเชดิชูเกียรติคุณจำกกำรได้รบัรำงวลัดีเยี่ยมด้ำนกำร
รำยงำนบรรษทัภบิำล ตดิต่อกนัเป็นปีที ่6 

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

o รำงวลั Investors' Choice Award จำกกำรไดร้บัคะแนนกำรประเมนิคุณภำพกำรจดัประชุมใหญ่สำมญั 
ผูถ้อืหุน้ประจ ำปี เต็ม 100% ต่อเนื่องกนั 6 ปีซ้อน ในช่วงปี 2552 - 2557 โดยสมำคมส่งเสรมิผูล้งทุน
ไทย (Thai Investors Association) 

o ประกำศเกียรติคุณ “คณะกรรมกำรแห่งปี - ดีเด่น” (Board of the Year for Distinctive Practices) 
ประจ ำปี พ.ศ. 2549/50 และประจ ำปี พ.ศ. 2553/54 โดยสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย 
(Thai Institute of Directors : IOD) 

o รำงวัลบริษัทจดทะเบียนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น (Outstanding Corporate Social 
Responsibility Awards) จำกงำน SET Awards 2011 

o รำงวลัถ้วยพระรำชทำน จำกสมเดจ็พระเทพรตันรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำร ีในฐำนะบรษิัทธุรกจิ
ขนำดใหญ่ ที่น้อมน ำเอำหลกัปรชัญำเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ในกำรบรหิำรธุรกิจ จำกกำร
ประกวดผลงำนตำมปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีง ครัง้ที ่2 พ.ศ. 2553 

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

o รำงวลั Top Corporate Governance Report Awards (บรรษัทภิบำลดเีด่น) ติดต่อกนั 2 ปีซ้อน (Top 
Corporate Governance Report Awards 2010 และ 2009) 

o รำงวลั Best Shareholder Treatment Awards 2008 

o รำงวลั “รำ้นหนงัสอืเครอืขำ่ย ยอดเยีย่ม ประจ ำปี พ.ศ. 2545 และ 2546” 

o รำงวลั “รำ้นหนงัสอืยอดเยีย่มประจ ำทศวรรษ (ปี พ.ศ. 2547)” 



บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1)                                                                 ส่วนที ่2  หน้ำ 100 
 

11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

คณะกรรมกำร และผู้บริหำรของบรษิัทฯ ได้ให้ควำมส ำคัญต่อระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงต่อเนื่อง  
โดยมุ่งเน้นให้บรษิัทฯ มรีะบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกจิของบรษิัทฯ เพื่อ
ประสทิธภิำพสงูสุดในกำรบรหิำรงำน ตลอดจนกำรดูแลรกัษำทรพัยส์นิ กำรลดควำมผดิพลำดที่อำจเกดิขึน้  กำร
ป้องกนัควำมเสยีหำยทีเ่กดิขึน้กบับรษิทัฯ กำรจดักำรดำ้นกำรเงนิ กำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง และกำรก ำกบักำร
ดูแลกำรปฏบิตังิำน เพื่อใหเ้กดิควำมมัน่ใจไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผลว่ำกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิัทฯ จะสำมำรถบรรลุ
วตัถุประสงค์  สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิม่สูงสุดได้ในระยะยำว นอกจำกนี้คณะกรรมกำรบรษิัทฯ และผู้บรหิำรของ
บรษิทัฯ ไดพ้ยำยำมสง่เสรมิและผลกัดนัใหบ้รษิทัฯ มกีำรปฏบิตังิำนใหเ้ป็นไปตำมกฎ ระเบยีบ และขอ้บงัคบัต่ำงๆ 
ของกฎหมำย เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิผลเสยีหำยต่อบรษิทัฯ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ไดป้ฏบิตัหิน้ำทีต่ำมขอบเขต หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  โดยในรอบปีบญัช ี2562 
ได้จดัให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวน 5 ครัง้ โดยเป็นกำรร่วมประชุมกบัผู้บรหิำร ผู้สอบบญัช ี
แผนกบญัชี และแผนกตรวจสอบภำยในฯ ซึ่งสำมำรถสรุปควำมเห็นเกี่ยวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคุม
ภำยใน ไดด้งันี้ 

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

ด้านท่ี 2  การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)  กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ 
กระท ำโดยกำรประเมนิควำมเสีย่งในกำรประกอบธุรกจิ ทัง้ทีเ่ป็นปัจจยัภำยใน และปัจจยัภำยนอกอย่ำงสม ่ำเสมอ  
โดยคณะท ำงำนซึ่งประกอบดว้ย กรรมกำรผู้จดักำร รองกรรมกำรผูจ้ดักำร ผู้ช่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรในสำยงำนที่
เกีย่วขอ้งกบัแต่ละควำมเสีย่ง และผูบ้รหิำรในแต่ละหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง จะวเิครำะหถ์ึงสำเหตุทีท่ ำใหเ้กดิปัจจยั
ควำมเสีย่งต่ำงๆ และก ำหนดมำตรกำรบรหิำรควำมเสีย่ง รวมถงึตดิตำมกำรปฏบิตัติำมแผนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

ด้านท่ี 3  การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)  กำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร มีกำร
แบ่งแยกหน้ำที่ควำมรบัผดิชอบดำ้นกำรอนุมตัิ และมกีำรก ำหนดวงเงนิกำรอนุมตัทิีเ่หมำะสม ส ำหรบัผู้บรหิำรใน
แต่ละระดบั กำรบนัทกึรำยกำรบญัชแีละขอ้มูลสำรสนเทศ และกำรดูแลจดัเกบ็ทรพัยส์นิ ออกจำกกนัโดยเดด็ขำด  
ทัง้นี้กำรอนุมตักิำรท ำธุรกรรมใดๆ จะอนุมตัโิดยกรรมกำรผูม้อี ำนำจ 2 ใน 4 ท่ำน 

กำรอนุมตักิำรท ำธุรกรรมของบรษิทัฯ กบัผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ กรรมกำร ผูบ้รหิำร หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคล
ดงักล่ำว จะค ำนึงถงึประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ และพจิำรณำเสมอืนเป็นรำยกำรทีก่ระท ำกบับุคคลภำยนอก 

ด้านท่ี 4  ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication)  บรษิทัฯ จดัใหม้ี
ขอ้มลูทีส่ ำคญัต่ำงๆ อย่ำงเพยีงพอ เพื่อประกอบกำรตดัสนิใจของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ อย่ำงไรกต็ำม ในกรณีทีม่ี
กำรปรบัเปลีย่นขอ้มลูล่ำสดุ อำจท ำใหใ้นบำงโอกำสไม่สำมำรถจดัสง่ขอ้มลูทำงกำรเงนิเพื่อประกอบกำรพจิำรณำใน
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กำรประชุมใหแ้ก่กรรมกำรไดพ้รอ้มกบัหนงัสอืนดัประชุม ทีไ่ดจ้ดัส่งใหก้รรมกำรล่วงหน้ำก่อนวนัประชุมโดยเฉลีย่  
7 วนั 

เอกสำรประกอบกำรบนัทกึบญัชแีละบญัชต่ีำงๆ จดัเกบ็ไวอ้ย่ำงเป็นหมวดหมู่ และจดัขึน้ตำมนโยบำยบญัชี
ตำมหลกักำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป และเหมำะสมกบัลกัษณะธุรกจิ 

ด้านท่ี 5  ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)  บรษิัทฯ จดัให้มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน  
โดยเปรยีบเทยีบกบัเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกจิทีไ่ดต้ัง้ไวเ้ป็นรำยไตรมำส กำรตรวจสอบกำรปฏบิตังิำนตำมระบบ
กำรควบคุมภำยในมขีึน้อย่ำงสม ่ำเสมอ โดยผูต้รวจสอบภำยในต้องจดัท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบ เสนอโดยตรง
ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกมกีำรตรวจพบขอ้บกพร่องอนัเป็นสำระส ำคญั จะต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบในระยะเวลำอนัควร  รวมถงึกำรรำยงำนควำมคบืหน้ำในกำรปรบัปรุงขอ้บกพร่องดงักล่ำว 

นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบ ไดใ้หค้วำมเหน็เกีย่วกบักำรประเมนิประสทิธภิำพกำรควบคุมภำยใน
ดำ้นบญัชขีองบรษิทัฯ ว่ำไม่พบจุดอ่อนทีเ่ป็นสำระส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยในดำ้นบญัช ี
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12.  รายการระหว่างกนั 

รำยกำรระหว่ำงกนัของบรษิทั บรษิทัย่อย กบับุคคลทีม่คีวำมเกีย่วโยงกนัทีม่สีำระส ำคญั มดีงันี้ 

บรษิทัมรีำยกำรธุรกจิทีส่ ำคญักบับุคคลและกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั ซึง่มคีวำมเกีย่วขอ้งกนัทัง้โดยทำงตรงและโดย
ทำงอ้อมในหุ้นสำมญัและ/หรอืเป็นกรรมกำรชุดเดยีวกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำและ
เกณฑต์ำมทีต่กลงกนัระหว่ำงบรษิทั บรษิทัย่อยและบุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั ซึง่เป็นไปตำมธุรกจิ  

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงัต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

บรษิทัมรีำยกำรธุรกจิทีส่ ำคญักบับุคคลและกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 
โดยสำมำรถสรุปดงันี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อบรษิทั  ลกัษณะควำมสมั นัธ ์
บรษิทั ซเีอด็ บุ คเซน็เตอร ์จ ำกดั  บรษิทัย่อยโดยกำรถอืหุน้ทำงตรง 

 (ช ำระบญัชแีลว้เสรจ็เมื่อวนัที ่20 มถุินำยน 2562) 
บรษิทั เ ลนิ  ัน์ จ ำกดั  บรษิทัย่อยโดยกำรถอืหุน้ทำงตรง 
บรษิทั เบสแลบ็ จ ำกดั  บรษิทัย่อยโดยกำรถอืหุน้ทำงตรง 
บรษิทั เอม็ แอนด ์อ ีจ ำกดั  บรษิทัร่วมโดยกำรถอืหุน้ทำงตรง  

 

    บำท 
    งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเ  ำะกจิกำร 

  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ  2562  2561  2562  2561 
รายการ นง ก า ร า   น           
 ร   ัย่ ย           
ขำยสนิคำ้  รำคำตลำด  -  -  141,933  608,976 
คำ่บรกิำรจำ่ย  ตำมสญัญำทีต่กลงรว่มกนั  -  -  117,196  422,784 
ดอกเบีย้รบั  รอ้ยละ MOR ต่อปี  -  -  86,282  129,600 
คำ่บรกิำรรบั  ตำมสญัญำทีต่กลงรว่มกนั  -  -  76,682  224,299 
เงนิปนั ลรบั  ตำมทีป่ระกำ จำ่ย  -  -  -  7,470,000 

รายการ  รก  ก ั ร   ัร่ว            
 เงนิปนั ลรบั  ตำมทีป่ระกำ จำ่ย  -  -  1,000,000  1,000,000 
 ร   ั    ก  ยว   งกนั           
คำ่บรกิำรรบั  ตำมสญัญำทีต่กลงรว่มกนั  4,260,950  201,869  4,260,950  201,869 
ซือ้สนิคำ้  รำคำตลำด  3,056,024  484,753  3,056,024  484,753 

      ห  น/กรร การ ร   ัย่ ย           
คำ่เช่ำทีด่นิ  ตำมสญัญำทีต่กลงรว่มกนั  1,116,555  1,015,050  -  - 
สทิธกิำรเช่ำทีด่นิตดัจำ่ย  ตำมสญัญำทีต่กลงรว่มกนั  285,259  285,258  -  - 
ดอกเบีย้จำ่ย  รอ้ยละ 5 - 6 ต่อปี  60,000  60,000  -  - 
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 บำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเ  ำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 ลประโยชน์ระยะสัน้ 22,982,402  18,703,382  19,737,210  15,846,113 
 ลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 2,332,510  231,676  2,166,378  85,386 
 รวม 25,314,912  18,935,058  21,903,588  15,931,499 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บรษิัทมียอดคงเหลอืที่มีสำระส ำคญักบับรษิัทย่อย บรษิัทร่วมและบรษิัทที่
เกีย่วขอ้งกนั ดงัต่อไปนี้ 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

เงนิให้กู้ยืมแก่บรษิัทย่อยเป็นเงินกู้ยืมระยะสัน้ ก ำหนดช ำระคนืไม่เกิน 1 ปี เ ื่อใช้เป็นเงนิทุนในกำร  ันำ
 ลติภณัฑข์องบรษิทัย่อย คดิดอกเบีย้ในอตัรำ MOR ต่อปี ของอตัรำดอกเบีย้สนิเชื่อของธนำคำร ำณิชยแ์ห่งหนึ่ง 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและ ูบ้รหิำร 

ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบรษิัทมคี่ำใชจ้่ำย ลประโยชน์ นักงำนของกรรมกำร
และ ูบ้รหิำร ดงัต่อไปนี้ 

 
 

 
 
 
 
 

 บำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเ  ำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 
รายการ นง    ง านะการ ง น        
 ร   ัย่ ย        

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น  -  -  14,925  25,846 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ -  -  -  1,800,000 
ดอกเบีย้คำ้งรบั -  -  -  32,666 
คำ่ใชจ้ำ่ยจำ่ยล่วงหน้ำ -  -  -  436,257 

 ร   ั    ก  ยว   งกนั        
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น  1,495,068  3,353,197  1,495,068  3,353,197 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ 1,137,794  1,508,183  1,137,794  1,508,183 

      ห  น/กรร การ ร   ัย่ ย        
 สทิธกิำรเช่ำทีด่นิตดัจำ่ย 5,524,264  5,809,523  -  - 
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ควา   า ป็น ละควา    หต    ล  งรายการระหว่างกนั  ทำงบรษิทัฯ ก ำหนดใหร้ำยกำร
ระหว่ำงกนัทีม่สีำระส ำคญัระหว่ำงบรษิทัฯ กบับรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั รวมถงึบุคคลทีเ่กีย่ว
โยงกนั   ่ำนที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ  ิจำรณำอนุมัติ เ ื่อดูแลให้รำยกำรระหว่ำงกันเป็นไปอย่ำง
ยุตธิรรม มนีโยบำยกำรก ำหนดรำคำทีเ่หมำะสม ซึง่สำมำรถเปรยีบเทยีบไดก้บัรำยกำรทีเ่กดิขึน้กบับุคคลภำยนอก 
และไม่มกีำรถ่ำยเท ลประโยชน์ระหว่ำงบรษิทัฯ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั รวมถงึบุคคลที่
เกีย่วโยงกนั 

คณะกรรมกำรอนุมตัิในหลกักำร ตำมค ำแนะน ำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทร ัย์และตลำด
หลกัทร ัย์ (ก.ล.ต.) ในกำรปฏิบตัิตำมมำตรำ 89/12 (1) แห่ง ระรำชบญัญัติหลกัทร ัย์และตลำดหลกัทร ัย ์
( บบัที่ 4)  . . 2551 ให้ฝ่ำยจดักำรสำมำรถอนุมตัิกำรท ำธุรกรรม ระหว่ำงบรษิัทฯ บรษิัทย่อย กบักรรมกำร 
 ู้บริหำร หรือบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้องกบัธุรกรรมนัน้ หำกธุรกรรมเหล่ำนัน้มีข้อตกลงทำงกำรค้ำในลกัษณะ
เดยีวกบัทีว่ญิญชูนจะ งึกระท ำกบัคู่สญัญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์เดยีวกนั ดว้ยอ ำนำจต่อรองทำงกำรคำ้ทีป่รำ จำก
อทิธ ิลในกำรที่ตนมสีถำนะเป็นกรรมกำร  ู้บริหำร หรอืบุคคลที่มคีวำมเกี่ยวขอ้ง ทัง้นี้คณะกรรมกำรบรษิัทฯ 
มอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ น ำเสนอรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำง ลประโยชน์และรำยกำรทีเ่กีย่ว
โยงกนัในกำรท ำธุรกรรมทีม่ขีนำดเกนิกว่ำ 2 ลำ้นบำทต่อไตรมำส เ ื่อรำยงำนต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ  
รบัทรำบอย่ำงสม ่ำเสมอทุกไตรมำส 

นโย าย ละ นวโน  การ  ารายการระหว่างกนั น นาคต บริษัทฯ อำจมีกำรท ำรำยกำร
ระหว่ำงกนักบั ูถ้อืหุน้รำยใหญ่ และกบั ูบ้รหิำรของบรษิทัฯ ในอนำคต ซึง่รำยกำรทีเ่กดิขึน้จะเป็นในรปูของกำรท ำ
สญัญำเช่ำ ื้นที่ สญัญำบรกิำร และสญัญำลขิสทิธิ ์ซึ่งเป็นไปเ ื่อประโยชน์ทำงกำรค้ำของบรษิัทฯ เท่ำนัน้ โดย
บรษิัทฯ จะเปิดเ ยชนิด และมูลค่ำของรำยกำรระหว่ำงกนัของบรษิัทฯ กบับุคคลที่อำจมคีวำมขดัแย้ง ภำยใต้
ประกำ และขอ้บงัคบัของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทร ัยแ์ละตลำดหลกัทร ัย ์(ก.ล.ต.) 
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ส่วนท่ี 3 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13.  ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั 
13.1  สรปุรายงานการสอบบญัชี 

 การตรวจสอบงบการเงินส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  ผูส้อบบญัชไีดแ้สดงควำมเหน็
แบบไม่มเีงื่อนไขต่องบกำรเงนิดงักล่ำว ทัง้นี้ผูส้อบบญัช ีคอื คุณนนัทน์ภสั วรรณสมบูรณ์ จำกบรษิทั สอบ
บญัชธีรรมนิต ิจ ำกดั 

 การตรวจสอบงบการเงินส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561  และ พ.ศ. 2560 ผูส้อบบญัชไีด้
แสดงควำมเหน็แบบไม่มเีงื่อนไขต่องบกำรเงนิดงักล่ำว ทัง้นี้ผูส้อบบญัช ีคอื คุณพมิพใ์จ มำนิตขจรกจิ และ
คุณรสพร เดชอำคม จำกบรษิทั ส ำนกังำน อวีำย จ ำกดั 
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13.2  ตารางสรปุงบการเงิน 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 2562  2561 2560  2562  2561 2560
(ปรับปรุงใหม)่

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 6 111,493,330            139,466,326            145,864,621            48,092,145              85,531,195              94,319,896              
เงินลงทนุชัว่คราว 7 6,100,034                -                          18,883,075              100,034                   -                          18,883,075              
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 5, 8 57,788,888              62,950,818              79,026,518              54,698,912              57,944,984              73,681,031              
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัย่อย 5 -                          -                          -                          -                          1,800,000                1,800,000                
สินคา้คงเหลือ 9 327,591,960            335,088,836            324,829,713            326,305,959            330,431,836            318,495,594            
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 10 60,188,609              54,337,972              51,953,574              57,737,310              51,548,192              48,495,275              

563,162,821            591,843,952            620,557,501            486,934,360            527,256,207            555,674,871            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย -                          -                          50,432,051              -                          -                          50,432,051              
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 563,162,821            591,843,952            670,989,552            486,934,360            527,256,207            606,106,922            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารและเงินลงทนุอ่ืนท่ีมีภาระค ้าประกนั 11 12,932,664              13,413,204              13,393,744              12,932,664              13,413,204              13,393,744              
เงินลงทนุในบริษทัร่วม 12 24,365,699              25,338,779              -                          100,000                   100,000                   100,000                   
เงินลงทนุในบริษทัย่อย 13 -                          -                          25,912,007              69,482,091              70,294,511              70,294,511              
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 1,721,405,271         1,776,901,991         1,844,562,063         1,448,714,369         1,510,771,934         1,570,739,498         
สิทธิการเช่าท่ีดิน 15 5,524,264                5,809,523                6,094,781                -                          -                          -                          
สิทธิการเช่าอาคาร 16 30,318,461              40,042,081              50,788,575              30,318,461              40,042,081              50,788,575              
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 2,943,182                3,616,984                3,910,061                2,814,524                3,495,072                4,231,802                
คา่ลิขสิทธ์ิและคา่แปลหนงัสือจ่ายล่วงหน้า 21,018,667              17,599,460              15,691,331              21,018,667              17,599,460              15,691,331              
เงินค ้าประกนัการเช่าและเงินมดัจ า 82,076,781              89,950,768              98,607,593              82,076,781              89,950,768              98,607,593              
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24 -                          131,341                   15,341                     -                          -                          -                          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 9,036,382                9,501,708                9,666,149                8,748,312                9,102,305                9,444,481                
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,909,621,371         1,982,305,839         2,068,641,645         1,676,205,869         1,754,769,335         1,833,291,535         

รวมสินทรัพย์ 2,472,784,192         2,574,149,791         2,739,631,197         2,163,140,229         2,282,025,542         2,439,398,457         

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

บริษทั ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

สินทรัพย์
(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

 2562  2561 2560  2562  2561 2560
(ปรับปรุงใหม)่

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 18 63,032,754              -                          -                          63,032,754              -                          -                          
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 19 682,463,899            826,276,136            914,574,917            669,536,070            810,979,636            904,655,017            
รายไดรั้บล่วงหน้าส่วนท่ีรอรับรู้เป็นรายไดภ้ายในหน่ึงปี 20 59,377,559              64,003,222              53,643,506              -                          -                          -                          
เงินกูย้ืมระยะยาวส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 22 70,658,000              60,408,000              279,008,000            60,408,000              60,408,000              269,008,000            
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 490,503                   390,635                   326,925                   -                          -                          -                          
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานส่วนท่ี
ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 23 8,663,271                5,793,411                8,597,980                8,663,271                5,793,411                8,597,980                

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 21 33,019,447              29,242,839              44,121,280              31,115,826              24,095,474              35,211,476              
รวมหนี้สินหมุนเวียน 917,705,433            986,114,243            1,300,272,608         832,755,921            901,276,521            1,217,472,473         

หนี้สินไม่หมุนเวียน
รายไดรั้บล่วงหน้ารอตดับญัชี 20 41,584,581              35,670,524              15,857,151              -                          -                          -                          
เงินกูย้ืมระยะยาว 22 133,984,000            204,842,000            56,750,000              87,784,000              148,192,000            -                          
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24 48,881,557              50,622,606              50,817,992              44,813,003              46,152,480              46,062,301              
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 23 76,787,568              55,326,216              63,795,688              68,350,960              48,486,491              57,969,589              
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 9,868,240                9,057,239                8,346,240                7,412,680                8,001,240                8,346,240                
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 311,105,946            355,518,585            195,567,071            208,360,643            250,832,211            112,378,130            

รวมหนี้สิน 1,228,811,379         1,341,632,828         1,495,839,679         1,041,116,564         1,152,108,732         1,329,850,603         

หมำยเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

(หน่วย : บาท)

บริษทั ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
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หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

 2562  2561 2560  2562 2561 2560
(ปรับปรุงใหม)่

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทนุเรือนหุ้น
ทนุจดทะเบียน
หุ้นสามญั 391,944,529 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 1 บาท 391,944,529            391,944,529            391,944,529            391,944,529            391,944,529            391,944,529            

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

ส่วนเกินมูลคา่หุ้น 149,420,558            149,420,558            149,420,558            149,420,558            149,420,558            149,420,558            
ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้- ส ารองตามกฎหมาย
บริษทัใหญ่ 39,194,453              39,194,453              39,194,453              39,194,453              39,194,453              39,194,453              
บริษทัย่อย 631,994                   631,994                   631,994                   -                          -                          -                          

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 199,142,940            196,830,800            145,234,144            170,864,714            178,188,073            111,524,454            
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 380,896,491            382,025,642            428,873,342            370,599,522            371,169,308            417,463,971            

รวมส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 1,161,230,854         1,160,047,865         1,155,298,909         1,122,023,665         1,129,916,810         1,109,547,854         
รวมส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัย่อย 82,741,959              72,469,098              88,492,609              -                          -                          -                          
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,243,972,813         1,232,516,963         1,243,791,518         1,122,023,665         1,129,916,810         1,109,547,854         
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,472,784,192         2,574,149,791         2,739,631,197         2,163,140,229         2,282,025,542         2,439,398,457         

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

(หน่วย : บาท)

บริษทั ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
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2562 2561 2560 2562 2561 2560

(ปรับปรุงใหม่)

รำยได้

รายไดจ้ากการขาย 2,748,158,649   3,117,513,466    3,524,028,420   2,743,678,523    3,104,385,137    3,518,349,732    

รายไดค้า่ธรรมเนียมการศึกษา 198,378,893      184,287,434      173,137,061      -                   -                   -                   

รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผล 1,108,256         1,240,896          1,280,973         1,806,982          9,419,708          5,552,396          

รายไดอ่ื้น 80,157,373        76,127,728        70,310,214        67,303,142        67,530,033        61,974,734         

รวมรำยได้ 3,027,803,171   3,379,169,524    3,768,756,668   2,812,788,647    3,181,334,878    3,585,876,862    

ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทุนขาย 1,764,009,458   2,032,012,451    2,298,547,836   1,757,992,499    2,021,492,954    2,292,736,703    

ตน้ทุนคา่ธรรมเนียมการศึกษา 147,003,972      140,495,738      131,689,120      -                   -                   -                   

คา่ใชจ่้ายในการขาย 664,452,916      759,806,448      842,134,995      664,398,126       759,674,710       842,003,344       

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 416,564,598      414,331,572      500,379,839      376,864,232       375,946,691       468,522,045       

ตน้ทุนทางการเงิน 12,170,312        14,865,816        19,456,593        9,254,618          11,869,495        14,908,068         

รวมค่ำใช้จ่ำย 3,004,201,256   3,361,512,025    3,792,208,383   2,808,509,475    3,168,983,850    3,618,170,160    

รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษเีงนิได้ 23,601,915        17,657,499        (23,451,715)      4,279,172          12,351,028        (32,293,298)       

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 26,920              1,006,772          962,389            -                   -                   -                   

ก ำไรก่อนรำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษเีงนิได้ 23,628,835        18,664,271        (22,489,326)      4,279,172          12,351,028        (32,293,298)       

รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 28 (1,363,554)        1,868,216          3,702,227         (1,362,886)         1,534,996          3,611,464          

ก ำไรส ำหรับปี 22,265,281        20,532,487        (18,787,099)      2,916,286          13,886,024        (28,681,834)       

กำรแบ่งปันก ำไร 

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 11,992,420        13,205,044        (25,702,076)      2,916,286          13,886,024        (28,681,834)       

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัย่อย 10,272,861        7,327,443          6,914,977         -                   -                   -                   

22,265,281        20,532,487        (18,787,099)      2,916,286          13,886,024        (28,681,834)       

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 29

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 0.03                 0.03                 (0.07)                0.01                  0.04                  (0.07)                 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2562

ก ำไรก่อนส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบริษทัร่วมและ

บริษทั ซีเอด็ยูเคช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุน

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
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2562 2561 2560 2562 2561 2560

(ปรับปรุงใหม่)

ก ำไรส ำหรับปี 22,265,281        20,532,487        (18,787,099)      2,916,286          13,886,024        (28,681,834)       

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :

รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นงบก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลคา่เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย

- สุทธิจากภาษีเงินได้ 27                    (5,357)              (49,197)            27                    (5,357)               (49,197)             

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นส่วนก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

- สุทธิจากภาษีเงินได้ (10,809,458)      6,230,149          (144,236)           (10,809,458)       6,488,289          -                   

การเปล่ียนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ -                  -                   -                  -                   -                   -                   

- สุทธิจากภาษีเงินได้ -                  -                   309,448,078      -                   -                   294,528,630       

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี (10,809,431)      6,224,792          309,254,645      (10,809,431)       6,482,932          294,479,433       

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 11,455,850        26,757,279        290,467,546      (7,893,145)         20,368,956        265,797,599       

กำรแบ่งก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 1,182,989         19,561,565        276,012,779      (7,893,145)         20,368,956        265,797,599       

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัย่อย 10,272,861        7,195,714          14,454,767        -                   -                   -                   

11,455,850        26,757,279        290,467,546      (7,893,145)         20,368,956        265,797,599       

บริษทั ซีเอด็ยูเคช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ
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ทุนเรือนหุน้ท่ี ส่วนเกิน
ออกและช ำระแลว้ มลูคำ่หุน้ รวม ส่วนรวม

ส่วนเกินทุนจำกกำร ส่วนเกินทุน องคป์ระกอบอ่ืน รวม ส่วนไดเ้สียท่ี
วดัมลูคำ่เงินลงทุน จำกกำรตีรำคำ ของส่วนของ ส่วนของผูถื้อหุน้ ไมมี่อ ำนำจควบคุม รวม

บริษทั บริษทัย่อย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ในหลกัทรัพย์เผ่ือขำย สินทรัพย์ ผูถื้อหุน้ ของบริษทัใหญ่ ของบริษทัย่อย ส่วนของผูถื้อหุน้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560 391,944,418      149,420,558      39,194,453        -                         175,114,248     54,554                      127,477,275        127,531,829          883,205,506           77,756,289             960,961,795           
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี -                        -                        -                         -                         (25,702,076)     -                                -                          -                            (25,702,076)           6,914,977               (18,787,099)           
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                        -                        -                         -                         (70,632)            (49,197)                     301,834,684        301,785,487          301,714,855           7,539,790               309,254,645           
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                        -                        -                         -                         (25,772,708)     (49,197)                     301,834,684        301,785,487          276,012,779           14,454,767             290,467,546           
เงินปันผลจ่าย -                        -                        -                         -                         (3,919,376)       -                                -                          -                            (3,919,376)             -                             (3,919,376)             
บริษทัย่อยจ่ายเงินปันผลใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจ
   ควบคุมของบริษทัย่อย -                        -                        -                         -                         -                       -                                -                          -                            -                             (3,718,447)             (3,718,447)             
โอนก าไรสะสมท่ียงัไมไ่ดจ้ดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย -                        -                        -                         631,994             (631,994)          -                                -                          -                            -                             -                             -                             
โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ไปก าไรสะสม -                        -                        -                         -                         443,974            -                                (443,974)             (443,974)               -                             -                             -                             
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 391,944,418      149,420,558      39,194,453        631,994             145,234,144     5,357                        428,867,985        428,873,342          1,155,298,909        88,492,609             1,243,791,518        
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 - ก่อนปรับปรุง 391,944,418      149,420,558      39,194,453        631,994             145,234,144     5,357                        428,867,985        428,873,342          1,155,298,909        88,492,609             1,243,791,518        
ผลสะสมจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีเก่ียวกบัรำยได้ 4 -                        -                        -                         -                         (14,812,609)     -                                -                          -                            (14,812,609)           (15,435,724)           (30,248,333)           
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 - หลงัปรับปรุง 391,944,418      149,420,558      39,194,453        631,994             130,421,535     5,357                        428,867,985        428,873,342          1,140,486,300        73,056,885             1,213,543,185        
ก ำไรส ำหรับปี -                        -                        -                         -                         13,205,044       -                                -                          -                            13,205,044             7,327,443               20,532,487             
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี -                        -                        -                         -                         6,361,878         (5,357)                       -                          (5,357)                   6,356,521               (131,729)                6,224,792               
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี -                        -                        -                         -                         19,566,922       (5,357)                       -                          (5,357)                   19,561,565             7,195,714               26,757,279             

-                        -                        -                         -                         -                       -                                -                          -                            -                             (7,783,501)             (7,783,501)             
โอนส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์ไปก ำไรสะสม -                        -                        -                         -                         46,842,343       -                                (46,842,343)        (46,842,343)          -                             -                             -                             
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 391,944,418      149,420,558      39,194,453        631,994             196,830,800     -                                382,025,642        382,025,642          1,160,047,865        72,469,098             1,232,516,963        
ก ำไรส ำหรับปี -                        -                        -                         -                         11,992,420       -                                -                          -                            11,992,420             10,272,861             22,265,281             
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี -                        -                        -                         -                         (10,809,458)     27                             -                          27                          (10,809,431)           -                             (10,809,431)           
ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี -                        -                        -                         -                         1,182,962         27                             -                          27                          1,182,989               10,272,861             11,455,850             
โอนส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์ไปก ำไรสะสม -                        -                        -                         -                         1,129,178         -                                (1,129,178)          (1,129,178)            -                             -                             -                             
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 391,944,418      149,420,558      39,194,453        631,994             199,142,940     27                             380,896,464        380,896,491          1,161,230,854        82,741,959             1,243,972,813        

บริษทัย่อยจ่ำยเงินปันผลใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ ำนำจควบคุมของบริษทัย่อย

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

(หน่วย : บาท)

บริษทั ซีเอด็ยูเคช่ัน จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

หมำยเหตุ

ก ำไรสะสม
จดัสรรแลว้ - ส ำรองตำมกฎหมำย

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้
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ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน รวมส่วนของผูถื้อหุน้
ท่ีออกและ มูลคา่หุน้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนเกินทุนจากการ ส่วนเกินทุน รวม
ช าระแลว้  - ส ารองตาม วดัมูลคา่เงินลงทุน จากการตีราคา องคป์ระกอบอ่ืน

กฎหมาย ในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย สินทรัพย์ ของส่วนของผูถื้อหุน้
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม 2560 391,944,418       149,420,558       39,194,453        143,938,021       54,554                   123,117,627           123,172,181           847,669,631            
ขาดทุนส าหรับปี -                      -                      -                      (28,681,834)       -                           -                           -                           (28,681,834)             
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                      -                      -                      -                      (49,197)                  294,528,630           294,479,433           294,479,433            
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                      -                      -                      (28,681,834)       (49,197)                  294,528,630           294,479,433           265,797,599            
เงินปันผลจ่าย -                      -                      -                      (3,919,376)         -                           -                           -                           (3,919,376)              
โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ไปก าไรสะสม -                      -                      -                      187,643             -                           (187,643)                (187,643)                -                            
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2560 391,944,418       149,420,558       39,194,453        111,524,454       5,357                     417,458,614           417,463,971           1,109,547,854          
ยอดยกมำ ณ วันที ่1 มกรำคม 2561 391,944,418       149,420,558       39,194,453        111,524,454       5,357                     417,458,614           417,463,971           1,109,547,854          
ก าไรส าหรับปี -                      -                      -                      13,886,024        -                           -                           -                           13,886,024              
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                      -                      -                      6,488,289          (5,357)                   -                           (5,357)                   6,482,932                
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                      -                      -                      20,374,313        (5,357)                   -                           (5,357)                   20,368,956              
โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สินไปก าไรสะสม -                      -                      -                      46,289,306        -                           (46,289,306)            (46,289,306)            -                            
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2561 391,944,418       149,420,558       39,194,453        178,188,073       -                           371,169,308           371,169,308           1,129,916,810          
ก าไรส าหรับปี -                      -                      -                      2,916,286          -                           -                           -                           2,916,286                
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                      -                      -                      (10,809,458)       27                         -                           27                         (10,809,431)             
ก าไร  (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                      -                      -                      (7,893,172)         27                         -                           27                         (7,893,145)              
โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สินไปก าไรสะสม -                      -                      -                      569,813             -                           (569,813)                (569,813)                -                            
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562 391,944,418       149,420,558       39,194,453        170,864,714       27                         370,599,495           370,599,522           1,122,023,665          

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก าไรสะสม

บริษทั ซีเอด็ยูเคช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2562

(หน่วย : บาท)

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้
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กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน
ก าไรก่อนรายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 23,628,835   18,664,271   (22,489,326)     4,279,172     12,351,028   (32,293,298)        
รายการปรับกระทบก าไรก่อนรายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว (499,004)       (845,344)       (1,344,726)       (499,004)       (845,344)       (1,344,726)          
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (26,920)         (1,006,772)    (962,389)          -                -                -                      
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                580,000        -                   -                -                -                      

(3,004,469)    (119,834)       (309,061)          (3,003,804)    (562,939)       (503,738)             
รายการปรับปรุงจากการกระทบยอดบญัชีลูกหน้ี (43,581)         (626,401)       (165,257)          (43,581)         (626,401)       (165,257)             
ค่าใชจ่้ายจากสินคา้สูญหาย 5,977,539     7,948,912     6,345,056        5,977,539     7,948,912     6,345,056           
ค่าใชจ่้ายจากส ารองสินคา้สูญหาย เส่ือมสภาพและเคล่ือนไหวชา้ 

(โอนกลบับญัชี) (22,462,865)  (25,326,949)  7,976,340        (22,456,029)  (25,326,949)  7,969,504           
ค่าใชจ่้ายจากการบริจาคสินคา้และอุปกรณ์ 11,930,655   6,568,193     11,114,706      11,930,655   6,568,193     11,114,706         
ค่าใชจ่้ายจากการบริจาคทรัพยสิ์น 234,555        -                -                   234,555        -                -                      
ค่าใชจ่้ายท าลายสินคา้ 24,169,410   7,699,350     23,211,861      24,169,410   7,699,350     23,211,861         
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 88,841,366   100,264,918 111,639,015    71,815,063   84,040,281   95,103,026         
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(โอนกลบับญัชี) (1,251,830)    (322,720)       2,016,201        (1,251,830)    (322,720)       2,016,201           
ขาดทุนจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ 7,551,149     5,181,158     3,037,650        6,823,790     4,511,909     2,595,613           
ก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน -                (9,567,949)    -                   -                (9,567,949)    -                      
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัย่อย (โอนกลบับญัชี) -                -                -                   (187,510)       -                -                      
ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษทัย่อย -                -                -                   217,543        -                -                      
สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารตดัจ่าย 10,008,879   11,031,752   11,577,621      9,723,620     10,746,494   11,295,785         
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสิทธิการเช่าท่ีดิน -                -                2,818,168        -                -                -                      
รายการปรับปรุงบญัชีเจา้หน้ีคูปองท่ีไมใ่ชสิ้ทธ์ิ -                -                (6,394,400)       -                -                (6,394,400)          
รายการปรับปรุงบญัชีเจา้หน้ีคา้งนาน (5,310,181)    (2,749,684)    (1,191,560)       (5,310,181)    (2,749,684)    (1,191,560)          
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 7,154,194     3,416,610     16,068,935      6,505,687     2,661,125     16,044,555         
ตน้ทุนบริการในอดีตผลประโยชน์พนกังาน 10,753,924   -                -                   9,674,086     -                -                      
รายไดด้อกเบ้ียรับ (1,108,257)    (1,240,848)    (1,280,973)       (806,982)       (949,660)       (983,396)             
ดอกเบ้ียจ่าย 12,170,312   14,865,816   19,456,593      9,254,618     11,869,495   14,908,068         
เงินปันผลรับ -                -                -                   (1,000,000)    (8,470,000)    (4,569,000)          

ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญและประมาณการรับคืนสินคา้ (โอนกลบับญัชี)

บริษทั ซีเอด็ยูเคช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม



บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2562  (แบบ 56-1)                                                                 ส่วนที ่3  หน้ำ 114 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2562 2561 2560 2562 2561 2560
(ปรับปรุงใหม)่

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
และหน้ีสินด าเนินงาน 168,713,711      134,414,479   181,124,454      126,046,817      98,975,141     143,159,000      

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8,209,980          16,821,936     13,468,225        6,293,457          16,925,387     14,404,970        
สินคา้คงเหลือ (12,117,863)      (7,576,629)     29,854,821        (15,495,698)      (8,825,748)     30,080,950        
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ (355,813)           1,043,593       1,196,161          (591,577)           516,366          2,325,762          
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหนงัสือ -                        -                     37,400,000        -                        -                     37,400,000        
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 2,392,943          (3,524,224)     (5,898,571)         2,353,763          (3,718,395)     (5,837,285)         
ค่าลิขสิทธ์ิและค่าแปลจ่ายล่วงหนา้ (3,419,207)        (1,908,129)     1,487,962          (3,419,207)        (1,908,129)     1,487,962          
เงินค ้าประกนัการเช่าและเงินมดัจ า 7,873,987          8,656,825       2,147,760          7,873,987          8,656,825       2,147,760          
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 465,326             164,441          839,428             353,993             342,176          957,378             

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (137,662,944)    (85,879,268)   (109,278,803)     (134,703,772)    (91,451,083)   (110,023,229)     
รายไดรั้บล่วงหนา้รอตดับญัชี 1,288,394          (75,244)          22,361,546        -                    -                 -                     
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 3,776,608          3,871,244       (36,160,447)       7,020,352          7,633,681       (43,028,121)       
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 811,001             711,000          908,279             (588,560)           (345,000)        908,279             

เงินสดรับ (จ่ำย) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน 39,976,123        66,720,024     139,450,815      (4,856,445)        26,801,221     73,983,426        
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (7,088,729)        (6,838,430)     (10,041,893)       (6,957,267)        (6,838,430)     (9,319,290)         
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ -                    6,983,233       5,992,159          -                    6,859,171       5,992,159          
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (12,206,650)      (14,908,928)   (19,438,235)       (9,290,956)        (11,912,607)   (14,889,710)       
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (8,058,804)        (6,887,947)     (9,013,286)         (7,983,975)        (6,705,666)     (8,809,372)         

เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 12,621,940        45,067,952     106,949,560      (29,088,643)      8,203,689       46,957,213        
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่คราว (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (5,600,996)        19,721,722     80,206,156        399,004             19,721,722     55,206,156        
เงินสดรับคืนจากการใหกู้้ยืมแก่บริษทัย่อย -                    -                 -                     1,800,000          -                 1,200,000.00     
เงินสดรับคืนจากการเลิกกิจการของบริษทัย่อย -                    -                 -                     782,386             -                 -                     
เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอ่ืนท่ีมีภาระค ้าประกนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 480,540             (19,460)          (19,460)              480,540             (19,460)          (19,460)              
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (42,113,375)      (41,040,394)   (132,389,937)     (17,578,846)      (31,598,204)   (55,833,948)       

บริษทั ซีเอด็ยูเคช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
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เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (52,473)             -                 (5,280)                (52,473)             -                 (5,280)                
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 2,158,357          1,921,832       375,137             1,354,580          1,891,892       363,236             
เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน -                    44,000,000     -                     -                    44,000,000     -                     
เงินปันผลรับ 1,000,000          1,000,000       1,000,000          1,000,000          8,470,000       4,569,000          
ดอกเบ้ียรับ 1,108,257          1,240,848       1,409,809          839,648             949,660          996,912             
เงินสดรับจากเงินมดัจ ารับล่วงหนา้ -                    -                 16,000,000        -                    -                 16,000,000        
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า -                    -                 (3,498,660)         -                    -                 -                     

เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (43,019,690)      26,824,548     (36,922,235)       (10,975,161)      43,415,610     22,476,616        
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเพ่ิมข้ึน 23,032,754        -                 -                     23,032,754        -                 -                     
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน -                    300,000          -                     -                    -                 -                     
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน -                    (300,000)        -                     -                    -                 -                     
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 210,000,000      30,000,000     100,000,000      210,000,000      30,000,000     100,000,000      
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (170,000,000)    (30,000,000)   (100,000,000)     (170,000,000)    (30,000,000)   (100,000,000)     
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว -                    -                 10,550,000        -                    -                 -                     
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (60,608,000)      (70,508,000)   (86,132,000)       (60,408,000)      (60,408,000)   (64,112,000)       
จ่ายเงินปันผล -                    (7,782,795)     (7,637,823)         -                    -                 (3,919,376)         

เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหำเงิน 2,424,754          (78,290,795)   (83,219,823)       2,624,754          (60,408,000)   (68,031,376)       

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงสุทธิ (27,972,996)      (6,398,295)     (13,192,498)       (37,439,050)      (8,788,701)     1,402,453          
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้นปี 139,466,326      145,864,621   159,057,119      85,531,195        94,319,896     92,917,443        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี 111,493,330      139,466,326   145,864,621      48,092,145        85,531,195     94,319,896        

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเตมิ
รายการท่ีมิใช่เงินสด
รายการ (ก าไร) ขาดทุนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจากการปรับมลูค่า
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย (34)                    6,697              (61,496)              (34)                    6,697              (61,496)              

เจา้หน้ีซ้ือสินทรัพยล์ดลง (802,774)           (2,376,403)     245,678             (1,393,275)        (2,181,186)     82,405               
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ -                    -                 386,810,097      -                    -                 368,160,788      
รายการ (ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการณ์ตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั -                    7,852,221       (144,236)            -                    8,110,361       -                     

เงินมดัจ ารับจากการขายท่ีดินลดลง -                    (16,000,000)   -                     -                    (16,000,000)   -                     
โอนท่ีดินและอาคารเป็นสินทรัพยไ์มห่มนุเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย -                    -                 50,432,051        -                    -                 50,432,051        

(หน่วย : บาท)

บริษทั ซีเอด็ยูเคช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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13.3  อตัราส่วนทางการเงิน 

 
ROE เท่ากบั 1.03% ลดลง 
0.11% และ 
ROA เท่ากบั 1.42% 
เพิม่ขึ้น 0.16% 
 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วน
ของผูถื้อหุ้น เท่ากบั 0.99 
เท่าลดลง 0.10  เท่า 

 
อตัราส่วนความสามารถ
ช าระดอกเบ้ีย เท่ากบั 
15.48  เท่า เพิม่ขึ้น               
5.92 เท่า 

 
อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE)  เท่ำกบั 1.03% ลดลง 0.11% เน่ืองจำกก ำไรสทุธทิีล่ดลง 
และอตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย ์(ROA) เท่ำกบั 1.42% เพิม่ขึน้ 0.16% เน่ืองจำกมกีำร
ปรบัปรุงก ำไรของปี 2561 ใหม่ ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ทีเ่ปลีย่นนโยบำย
กำรรบัรูร้ำยไดค้่ำธรรมเนียมกำรศกึษำแรกเขำ้ของบรษิทัย่อย สง่ผลใหก้ ำไรปี 2561 ลดลง 
2.88 ลำ้นบำท  
 

อตัรำสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ทีล่ดลง 0.10 เท่ำ จำกกำรช ำระเงนิกูย้มืระยะยำวตำมงวด
ทีถ่งึก ำหนดช ำระ 
 

 
อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้เพิม่ขึน้  5.92 เท่ำ เน่ืองจำกก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนที่
เพิม่ขึน้และดอกเบีย้จ่ำยทีล่ดลงตำมภำระเงนิตน้ 

 

ตาราง 4 : อตัราส่วนทางการเงินส าหรบัปี 2562, 2561 และ 2560 

             งบการเงินรวม 
อตัราส่วนทางการเงิน 

  
2562 2561 

(ปรบัปรุงใหม่) 
2560 

อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ ROE % 1.03 1.14 (2.52) 

อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย ์ROA % 1.42 1.26 (0.11) 

อตัรำสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่ำ 0.99 1.09 1.20 

อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ เท่ำ 15.48 9.56 (10.78) 
 

 
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 มีก าไร 
ส าหรบัปี 2562 เท่ากบั 
11.99 ล้านบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส ำหรบัปี 2562 บรษิทัฯ ยงัคงพฒันำเดนิทำงปรบัตวัในทุกๆ ดำ้น อำท ิ 

o กำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยอย่ำงต่อเนื่องของบริษัทฯ ในทุกมิติโดยเฉพำะกำรทยอยปรบั
โครงสรำ้งพนักงำนใหไ้ดป้ระสทิธภิำพสงูสดุ รวมถงึกำรปิดสำขำทีไ่ม่สำมำรถท ำก ำไรได้
จ ำนวน 41 สำขำ สำมำรถท ำใหบ้รษิทัฯ ควบคุมค่ำใชจ้่ำยไดด้ขีึน้ โดยบรษิทัฯ มสีำขำที่
ยงัเปิดด ำเนินกำรอยู่ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 ทัง้สิน้ 314 สำขำ 

o กำรบุกกำรขำยในตลำดใหม่ๆ อำท ิตลำดสถำบนัไดร้บักำรตอบรบัทีด่ขี ึน้อย่ำงเหน็ไดช้ดั 
รวมถงึกำรเน้นกำรส่งเสรมิกำรขำยผลติภณัฑ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรยกระดบัควำมสำมำรถ
ทำงภำษำอังกฤษของนักเรียนนักศึกษำ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ท ำให้บริษัทฯ 
สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของสถำบันกำรศึกษำได้ตรงจุด และสอดคล้องกับ
นโยบำยทำงกำรศกึษำของประเทศ อำท ิแบบเรยีนภำษำองักฤษจำกส ำนักพมิพอ์๊อกซ์
ฟอร์ด หลักสูตรในกำรพัฒนำครูภำษำอังกฤษ  และเครื่องมือในกำรวัดประเมิน
ควำมสำมำรถทำงภำษำองักฤษ 4 ทกัษะ (Cambridge Assessment) ตำมกรอบ CEFR 
(Common European Framework of Reference for Languages) รวมถงึสื่อดจิทิลั เพื่อ
กำรเรยีนรู ้และพฒันำภำษำองักฤษดว้ยตวัเองสำมำรถเรยีนไดทุ้กที ่ทุกเวลำ 

o กำรปรบัส่วนผสมสนิคำ้ภำยในรำ้นใหเ้หมำะสมสอดคลอ้งกบักลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยของแต่
ละสำขำได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงกำรเปิดตัวส ำนักพิมพ์น้องใหม่ในเครอื ได้แก่ 1. Change+ 
จติวทิยำพฒันำตนเอง 2. Fukurou คู่มอืเรยีน-สอบ มธัยมลงมำ 3. Wisdom World คู่มอื
เรยีน-สอบ อุดมศกึษำขึน้ไป 4. Life+ สขุภำพ ไลฟ์สไตล ์อำหำร 5. Unicorn วรรณกรรม 
ซึง่ท ำใหป้ระสทิธภิำพกำรท ำก ำไรของบรษิทัดขีึน้ 

o กำรจดักำรทำงกำรตลำดเพื่อส่งเสรมิกำรขำยแบบสรำ้งสรรค์ที่สอดคลอ้งกบันโยบำย  
ชอ้ปช่วยชำตขิองรฐับำล กเ็ป็นอกีหนึ่งมำตรกำรทีช่่วยกระตุน้ใหธุ้รกจิหนงัสอืคกึคกัขึน้ 

 
ส ำหรบัปี 2562 มกี ำไรสทุธติำมงบกำรเงนิรวมเท่ำกบั 11.99 ลำ้นบำท ก ำไรลดลง 1.22 ลำ้นบำท 
คดิเป็น 9.24% เกดิจำกก ำไรสทุธติำมงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เท่ำกบั 2.92 ลำ้นบำท ก ำไรลดลง 
10.97 ล้ำนบำท คดิเป็น 78.98% จำกยอดขำยที่ลดลงตำมภำพรวมธุรกจิค้ำปลกีที่หดตวั ตำม
ก ำลงัซือ้ของกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่รีำยไดร้ะดบักลำงลงล่ำง ทีต่อ้งอำศยัรำยไดจ้ำกผลผลติภำคเกษตร 
ซึง่รอกำรกระตุน้จำกภำครฐั รวมถงึปัญหำหนี้ครวัเรอืนทีย่งัไม่มแีนวโน้มลดลง ซึง่ส่งผลต่อก ำลงั
ซื้อเป็นส ำคญั ท ำให้กำรชะลอตัวของเศรษฐกิจในรอบนี้มีผลกระทบเป็นวงกว้ำง  และต้องใช้
เวลำนำนในกำรฟ้ืนฟูกลบัมำ  

ถงึแมว้่ำบรษิทัฯ จะไดร้บัเงนิเคลมประกนัทีจ่่ำยชดเชยค่ำเสยีหำยจำกเหตุกำรณ์ควำมไม่
สงบทำงกำรเมอืงเมื่อปี 2553 จ ำนวน 18.6 ลำ้นบำท 

โดยสรุปสำระส ำคญัของผลกำรด ำเนินงำน ดงันี้ 

o รายได้รวม ตำมงบกำรเงนิรวม ลดลง 10.40% โดยเป็นรำยได้ตำมงบกำรเงนิเฉพำะ
กจิกำร ลดลง 11.58% กำรลดลงส่วนใหญ่เกดิจำกยอดขำยของธุรกจิคำ้ปลกีของรำ้น       
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 ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร์ที่ลดลง เนื่องจำกไดร้บัผลกระทบจำกจ ำนวนคนเดนิในศูนย์กำรค้ำ
น้อยลง และพฤตกิรรมผูบ้รโิภคที่ใชเ้วลำกบักำรรบัรูข้ำ่วสำรผ่ำนระบบ Online มำกขึน้ 
ท ำใหเ้กดิผลกระทบเชงิลบต่อธุรกจิคำ้ปลกีในภำพรวม รวมถงึยอดขำยทีล่ดลงจำกกำร
ปิดสำขำทีไ่ม่ท ำก ำไร 

o ค่าใช้จ่ายในการขายและบ ริหาร ลดลง 7.93% โดยเกิดจำกกำรปรับปรุง
ประสทิธภิำพกำรท ำงำน กำรบรหิำรจดักำรสนิคำ้ไดด้ขีึน้และควบคุมค่ำใชจ้่ำยในส่วน
ต่ำงๆ ดขีึน้ 

o ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ลดลง 2.70 ลำ้นบำท ตำมเงนิกูย้มืระยะยำวทีล่ดลงจำกกำรจำ่ย
คนืตำมงวดทีถ่งึก ำหนดช ำระ 

 
 

อตัราก าไรขัน้ต้น 
เพ่ิมขึน้ 0.94% 
 
 

ต้นทุนขายสินค้าและ
บริการ ลดลง 261.50 

 
 
 

ส ำหรบัปี 2562 เมด็เงนิก ำไรขัน้ตน้ เท่ำกบั 1,035.53 ลำ้นบำท ลดลงจำกปีก่อน 93.76 ลำ้นบำท 
คดิเป็น 8.30% เนื่องจำกยอดขำยทีล่ดลง โดยอตัรำก ำไรขัน้ต้นส ำหรบัปี 2562 เท่ำกบั 35.14% 
เพิ่มขึ้น  0.94% จำกปีก่อน เกิดจำกกำรจัดกิจกรรมทำงกำรตลำดเพื่อส่งเสริมกำรขำยได้มี
ประสทิธภิำพเพิม่ขึน้  
  

ต้นทุนขำยสนิค้ำและบรกิำรตำมงบกำรเงนิรวม เท่ำกบั 1,911.01 ลำ้นบำท ลดลง 261.50 ลำ้น
บำท คดิเป็น 12.04% ซึง่สมัพนัธก์บัยอดขำยทีล่ดลง  

ตาราง 1 : ผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2562 และ 2561  

 (หน่วย:ลำ้นบำท)  

 งบการเงินรวม  

     2562 
 

2561 
(ปรบัปรุงใหม่) 

เพ่ิมขึน้(ลดลง) 
 

% 
  

รำยไดจ้ำกกำรขำย 2,946.54 3,301.80 (355.26) (10.76%)  
ตน้ทุนขำย 1,911.01 2,172.51 (261.50) (12.04%)  
ก ำไรขัน้ตน้ 1,035.53 1,129.29 (93.76) (8.30%)  
อตัราก าไรขัน้ต้น 35.14% 34.20%  0.94%  
EBITDA 156.62 133.99 22.63 16.89%  
ก ำไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 11.99 13.21 (1.22) (9.24%)  
ก ำไรสทุธต่ิอหุน้ (หน่วย:บำท) 0.03 0.03    

 

หมำยเหตุ: EBITDA  หมำยถงึก ำไรก่อนหกัตน้ทุนทำงกำรเงนิ และภำษเีงนิได ้บวกค่ำเสือ่มรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 
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ล้านบาท 
EBITDA เพ่ิมขึน้ 22.63 
ล้านบาท คิดเป็น 
16.89% 
 

 
EBITDA  เพิม่ขึน้  22.63 ลำ้นบำท เน่ืองจำกปี 2562 มคี่ำใชจ้่ำยทีไ่ม่เป็นตวัเงนิจ ำนวนมำก เช่น 
กำรตัง้ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน – เงนิเกษียณ เพิม่ขึน้ตำมกฎหมำยแรงงำน
ฉบบัใหม่ 14.48 ลำ้นบำท และขำดทุนจำกกำรท ำลำยสนิคำ้เพิม่ขึน้ 16.47 ลำ้นบำท 

 

 
สินทรพัยห์มุนเวียน
ลดลง 28.68 ลา้นบาท 
คิดเป็น 4.85% 

     
 
 
 
 
 

 
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน
ลดลง 72.69 ลา้นบาท 

 

 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนลดลง 28.68 ลำ้นบำท เกดิจำก 

- เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดลดลง 27.98 ล้ำนบำท คดิเป็น 20.06% จำกกำร
ช ำระหนี้เงนิกู้และจ่ำยช ำระเจ้ำหนี้ธุรกิจค้ำปลีกที่เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทำงกำรค้ำ 
เพื่อใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัประโยชน์สงูสดุ 

- ลกูหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่นลดลง 5.16 ลำ้นบำท คดิเป็น 8.20% สว่นใหญ่เป็นลกูหนี้
กลุ่มสถำบนักำรศกึษำ  

- สนิค้ำลดลง 7.50 ล้ำนบำท คิดเป็น 2.24% จำกกำรขำยผ่ำนสำขำ รวมถึงกำรปิด
สำขำในปี 2562 จ ำนวน 41 สำขำ จงึท ำใหก้ำรสัง่ซือ้น้อยลง 

- เงนิลงทุนชัว่ครำวเพิม่ขึน้ 6.10 ลำ้นบำท จำกกำรลงทุนในเงนิฝำกประจ ำ 7 เดอืน
ของบรษิทัย่อย 
 

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนลดลง 72.69 ลำ้นบำท เกดิจำกกำรคดิค่ำเสือ่มรำคำประจ ำงวดของ
อำคำรและอุปกรณ์ 

ตาราง 2 : สรปุฐานะทางการเงิน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  

 (หน่วย:ลำ้นบำท)  

 งบการเงินรวม  

 31 ธนัวาคม 2562 
 

31 ธนัวาคม 2561 
(ปรบัปรุงใหม่) 

เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 
 

    % 
  

สนิทรพัยห์มุนเวยีน 563.16 591.84 (28.68) (4.85%)  
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 1,909.62 1,982.31 (72.69) (3.67%)  
รวมสินทรพัย ์ 2,472.78 2,574.15 (101.37) (3.94%)  
หนี้สนิหมุนเวยีน 917.70 986.11 (68.41) (6.94%)  
หนี้สนิไม่หมุนเวยีน 311.11 355.52 (44.41) (12.49%)  
รวมหนี้สนิ 1,228.81 1,341.63 (112.82) (8.41%)  
รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 1,243.97 1,232.52 11.45 0.93%  
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 2,472.78 2,574.15 (101.37) (3.94%)  
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คิดเป็น 3.67% 
 

หน้ีสินหมุนเวียนลดลง 
68.41 ลา้นบาท คิดเป็น 
6.94% 
 
 
 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
ลดลง 44.41 ลา้นบาท 
คิดเป็น 12.49% 
 
 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 
เพิม่ขึ้น 11.45 ล้านบาท  
คิดเป็น 0.93% 

 
 

หนี้สนิหมุนเวยีนลดลง 68.41 ลำ้นบำท เกดิจำกกำร 
- เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่นลดลง 143.82 ล้ำนบำท จำกกำรจ่ำยช ำระเจ้ำหนี้จำก

ธุรกจิคำ้ปลกี 

- เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูร้ะยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิเพิม่ขึน้ 63.03 ลำ้นบำท 
 
 

- เงนิกูย้มืระยะยำวลดลง 70.86 ลำ้นบำท จำกกำรจ่ำยช ำระคนืตำมงวดปกต ิ

- ส ำรองเงนิเกษยีณของพนักงำนเพิม่ขึน้ 21.46 ลำ้นบำท จำกกำรปรบัตัง้ส ำรองตำม
กฎหมำยแรงงำนฉบบัใหม่ 

 
 

ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิม่ขึน้ 11.45 ล้ำนบำท เกดิจำกก ำไรสุทธทิี่เพิ่มขึน้ 22.26 ล้ำนบำท และ
ลดลงจำกกำรตัง้ส ำรองตำมกฎหมำยแรงงำนฉบบัใหม่ 10.81 ลำ้นบำท 
 

 
กระแสเงินสดได้มาจาก
กิจกรรมการด าเนินงาน
ส าหรบัปี  2562 จ านวน 
12.62  ล้านบาท 
 

 
 
 
 
 

 
- กระแสเงนิสดสทุธไิดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 12.62 ลำ้นบำท มำจำก 

o ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนทีเ่ป็นตวัเงนิ 168.71 ลำ้นบำท 
o จำกกำรเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยด์ ำเนินงำนลดลง 3.04 ลำ้นบำท ซึง่ส่วนใหญ่

เป็นลกูหนี้กำรคำ้จำกกำรขำยใหก้ลุ่มสถำบนั และโรงเรยีนลดลง 
o หนี้สนิด ำเนินงำนเปลีย่นแปลงลดลง 131.78 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เกดิจำกกำร

จ่ำยช ำระเจำ้หนี้จำกธุรกจิคำ้ปลกี และมกีำรเจรจำเปลีย่นแปลงเงื่อนไขทำงกำร
คำ้เพื่อใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัประโยชน์สงูสดุ 

o  เงนิสดลดจำกกำรจ่ำยผลประโยชน์ระยะยำวให้กบัพนักงำน 7.09 ล้ำนบำท 
จำกกำรใหร้ำงวลัเกยีรตคิุณ และจ่ำยชดเชยเงนิเกษยีณใหก้บัพนกังำน 

ตาราง 3 : งบกระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561  

 (หน่วย:ลำ้นบำท)  

 งบการเงินรวม  

      2562 
 

2561 
(ปรบัปรุงใหม่) 

เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 
 

% 
  

กระแสเงนิสดไดม้ำ (ใชไ้ป) ในกจิกรรมด ำเนินงำน 12.62 45.07 (32.45) (72.00%)  
กระแสเงนิสดไดม้ำ (ใชไ้ป) ในกจิกรรมกำรลงทุน (43.02) 26.82 (69.84) (260.40%)  
กระแสเงนิสดไดม้ำ (ใชไ้ป) ในกจิกรรมจดัหำเงนิ 2.42 (78.29) 80.71 103.09%  
กระแสเงินสดสุทธิ(ลดลง) (27.98) (6.40) (21.58) (337.19%)  
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กระแสเงินสดใช้ไปใน
กิจกรรมการลงทุน
ส าหรบัปี 2562 จ านวน 
(43.02) ล้านบาท 
 

 

กระแสเงินสดได้มาจาก
กิจกรรมจดัหาเงิน
ส าหรบัปี 2562 จ านวน 
2.42 ล้านบาท 

o เงนิสดลดจำกกำรจ่ำยช ำระดอกเบีย้เงนิกูย้มืระยะยำว 12.21 ลำ้นบำท 
 

- เงนิสดลดจำกกำรซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึน้  42.11 ลำ้นบำท จำกกำรปรบัปรุงสนำมกฬีำ 
และครวัโรงเรยีนของบรษิทัย่อย รวมถงึกำร Renovate สำขำ และซือ้คอมพวิเตอร ์ 

 
 
 
 

- เงนิสดเพิม่จำกเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 40 ลำ้นบำท 
- เงนิสดเพิม่จำกเงนิเบกิเกนิบญัชธีนำคำร 23.03 ลำ้นบำท 
- เงนิสดลดจำกกำรจ่ำยคนืเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนัทำงกำรเงนิ จ ำนวน 60.61   

ลำ้นบำท 
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การรบัรองความถกูต้องของข้อมลู 

 “บรษิทัฯ ไดส้อบทำนขอ้มูลในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปีฉบบันี้แลว้ ดว้ยควำมระมดัระวงั บรษิทัฯ ขอ
รบัรองว่ำ ขอ้มูลดงักล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท ำให้ผูอ้ื่นส ำคญัผดิ หรอืไม่ขำดขอ้มูลที่ควรต้องแจง้ใน
สำระส ำคญั นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ขอรบัรองว่ำ 

1. งบกำรเงนิและขอ้มูลทำงกำรเงนิ ที่สรุปมำในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี ได้แสดงขอ้มูลอย่ำง
ถูกต้องครบถว้น ในสำระส ำคญัเกีย่วกบัฐำนะกำรเงนิ ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงนิสดของบรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อย 

2. บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้รีะบบกำรเปิดเผยขอ้มูลทีด่ ีเพื่อใหแ้น่ใจว่ำบรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนทีเ่ป็น
สำระส ำคญัทัง้ของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยอย่ำงถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคุมดูแลให้มกีำร
ปฏบิตัติำมระบบดงักล่ำว 

3. บรษิัทฯ ได้จดัให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีกำรปฏบิตัิตำมระบบดงักล่ำว  
และบรษิัทฯ ได้แจ้งข้อมูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
ต่อผูส้อบบญัชแีละกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัฯ แลว้ ซึง่ครอบคลุมถงึขอ้บกพร่อง และกำรเปลีย่น 
แปลงทีส่ ำคญัของระบบกำรควบคุมภำยใน รวมทัง้กำรกระท ำทีม่ชิอบ ทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรจดัท ำ
รำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

ในกำรนี้เพื่อเป็นหลกัฐำนว่ำ เอกสำรทัง้หมดเป็นเอกสำรชุดเดยีวกนักบัทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัรองควำมถูกต้องแลว้ 
บรษิัทฯ ได้มอบหมำยให้ นำยรุ่งกำล ไพสฐิพำนิชตระกูล เป็นผู้ลงลำยมอืชื่อก ำกบัเอกสำรนี้ไว้ทุกหน้ำด้วย หำก
เอกสำรใดไม่มลีำยมอืชื่อของ นำยรุ่งกำล ไพสฐิพำนิชตระกูล ก ำกบัไว ้บรษิัทฯ จะถือว่ำไม่ใช่ขอ้มูลที่บรษิัทฯ ได้
รบัรองควำมถูกตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่ำวขำ้งตน้” 

ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นำยวรพจน์ ฉตัรชยักุลศริ ิ
 
 

รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 
และ Chief Financial Officer 

  

2. นำยรุ่งกำล ไพสฐิพำนิชตระกลู 
 

รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 
         และเลขำนุกำรบรษิทัฯ  

 

ช่ือผูร้บัมอบอ านาจ 

 

ต าแหน่ง 

 

ลายมือช่ือ 

นำยรุ่งกำล ไพสฐิพำนิชตระกลู 
 

 
รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 
และเลขำนุกำรบรษิทัฯ 
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ทัง้นี้ มำตรำ 89/20 ***แห่งพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิม่เติม
โดยพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 ก ำหนดใหก้รรมกำร และผูบ้รหิำรต้อง
ร่วมกนัรบัผดิต่อบุคคลทีซ่ือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทัในควำมเสยีหำยใดๆ อนัเกดิขึน้เน่ืองจำกกำรเปิดเผยขอ้มูล
ต่อผูถ้อืหุน้ หรอืประชำชนทัว่ไป โดยแสดงขอ้ควำมทีเ่ป็นเทจ็ในสำระส ำคญั หรอืปกปิดขอ้ควำมจรงิทีค่วรบอกให้
แจง้ในสำระส ำคญั ในกรณีของงบกำรเงนิ และรำยงำนทีเ่กีย่วกบัฐำนะกำรเงนิ และผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ
หรอืรำยงำนอื่นใดทีต่อ้งเปิดเผยตำมมำตรำ 56 หรอืมำตรำ 199 โดยมไิดจ้ ำกดัควำมรบัผดิชอบไวเ้ฉพำะกรรมกำร
และผู้บรหิำร ทีล่งลำยมอืชื่อรบัรองควำมถูกต้องของขอ้มูลในเอกสำรดงักล่ำวเท่ำนัน้ อย่ำงไรกด็ ีกรรมกำร  หรอื
ผูบ้รหิำร ซึง่สำมำรถพสิจูน์ไดว้่ำ โดยต ำแหน่งทีต่นไม่อำจล่วงรูถ้งึควำมแทจ้รงิของขอ้มลู หรอืกำรขำดขอ้มลูทีค่วร
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 24 ท่าน ดงัน้ี 

1. นายเกษมสนัต ์วีระกลุ 
ประธำนคณะกรรมกำร  
กรรมกำรอสิระ 
อำย ุ56 ปี  

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ / แต่งตัง้ล่าสุด 
 9 พฤศจกิำยน 2561 / 25 เมษำยน 2562 กรรมกำร ประธำนคณะกรรมกำร และกรรมกำรอสิระ 

การศึกษา 
 นกัวจิยัทุนรฐับำลญีปุ่่ น มหำวทิยำลยั โอซำกำ้ 
 เศรษฐศำสตรมหำบณัฑติ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์(ภำคภำษำองักฤษ) 
 เศรษฐศำสตรบณัฑติ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์

การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ 
กำรอบรมจำก 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 
 16 ส.ค. 2562 - ปัจจบุนั  กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่  
 9 พ.ย. 2561 - ปัจจุบนั  ประธำนคณะกรรมกำร และกรรมกำรอสิระ บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 29 ม.ค. 2558 - ปัจจบุนั  กรรมกำร บมจ. แอ๊ดวำนซไ์ลฟ์ ประกนัชวีติ 
 4 พ.ย. 2557 - 19 ธ.ค. 2562  ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ  บมจ. สยำมซติีป้ระกนัภยั 
 29 ก.ย. 2557 - 19 ธ.ค. 2562  กรรมกำรอสิระ บมจ. สยำมซติีป้ระกนัภยั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืน 
 กจิกำรทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

- มจี ำนวน 1 บรษิทั 
 กจิกำรทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี-    
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2. นายวฒิุภมิู จฬุางกรู 
 กรรมกำร กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน  และกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม 
 กรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำร  
 อำยุ 40 ปี 

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ / แต่งตัง้ล่าสุด 
 26 กุมภำพนัธ ์2558 / 25 เมษำยน 2562  กรรมกำร 

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

 การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ 
 กำรอบรมจำก IOD  

 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP)  
 หลกัสตูร Finance for Director (FFD)  

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 - ปัจจุบนั  กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 15 ส.ค. 2560 - ปัจจบุนั  กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 26 ก.พ. 2558 - ปัจจุบนั  กรรมกำร บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 ม.ิย. 2562 - ปัจจบุนั  กรรมกำร และประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร บมจ. สำยกำรบนินกแอร ์
 พ.ย. 2561 - ปัจจุบนั  กรรมกำร บรษิทั สำยกำรบนินกสกู๊ต จ ำกดั  
 ม.ค. 2561 - ปัจจุบนั  กรรมกำร และกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม บมจ. ไทยสตลีเคเบลิ 
 พ.ย. 2558 - ปัจจุบนั  กรรมกำร และกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม บจ. แอสไพเรชัน่ วนั  
 ธ.ค. 2557 - ปัจจุบนั  กรรมกำร และกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม บมจ. ไอร่ำ แอนด ์ไอฟุล  
 2557 - ปัจจุบนั  กรรมกำร และกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม บจ. แฟคทอรี ่ดโีป ซพัพลำย 
 ก.พ. 2556 - ปัจจุบนั กรรมกำร และกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม บจ. ซมัมทิ คยีแ์ลกซ ์ 
 ม.ีค. 2555 - ปัจจุบนั กรรมกำร กรรมกำรบรหิำร และกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม บมจ. ไอร่ำ แฟคตอริง่  
 ม.ค. 2545 - ปัจจุบนั กรรมกำรและผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนจดัหำ ใน 6 บรษิทั ดงันี้ 

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

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืน 
 กจิกำรทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

จ ำนวน 4 บรษิทั 
 กจิกำรทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

จ ำนวน 10 บรษิทั 

3. นายวรพจน์  ฉัตรชยักลุศิริ 
 กรรมกำร กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม รองกรรมกำรผูจ้ดักำร และ Chief Financial Officer 
 กรรมกำรบรหิำร 

อำยุ  60 ปี 

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ / แต่งตัง้ล่าสุด 
 26 กุมภำพนัธ ์2558 / 20 เมษำยน 2560 กรรมกำร 

 การศึกษา  
 M.A. Executive Master of Accountancy จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
 ปรญิญำตร ีพำณิชยศำสตรแ์ละกำรบญัช ีมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์  

การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ 
กำรอบรมจำก IOD  
 Director Accreditation Program (DAP) : ศนูยส์ง่เสรมิกำรพฒันำควำมรูต้ลำดทุน (TSI) ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย 
 ศนูยส์ง่เสรมิกำรพฒันำควำมรูต้ลำดทุน (TSI) ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย : CFO’s Orientation Course 

for New IPOs Class No. 4/2563 

จ านวนหุ้นท่ีถือครอง / สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ  
 ตำมมำตรำ 258(1)  - ไม่ม ี- 
 โดยกรรมกำร  - ไม่ม ี- 
 โดยคู่สมรส  - ไม่ม ี- 
 โดยบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ - ไม่ม ี- 
 โดยบุคคลอื่นทีม่อี ำนำจควบคมุ - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
- ไม่ม ี- 

ประวติัการท างาน  
 26 ก.พ. 2563 - ปัจจุบนั  Chief Financial Officer บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 16 ส.ค. 2562 - ปัจจบุนั  กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 10 ส.ค. 2562 - ปัจจบุนั  รองกรรมกำรผูจ้ดักำร บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 27 ก.พ. 2558 - ปัจจุบนั  กรรมกำร บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่  
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 27 ก.พ. 2561 - 5 ก.ค. 2562  กรรมกำรตรวจสอบ บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 1 ม.ค. 2561 - 5 ก.ค. 2562  กรรมกำรอสิระ บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 2557 - 2558  กรรมกำรผูจ้ดักำร บจ. ซมัมทิ คอรป์อเรชัน่  
 2550 - 2555  กรรมกำร บจ. อนิเตอรเ์นชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส ์ 
 2549 - 2555  รองกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร สำยกำรเงนิและบญัช ี

 บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวำนซ ์เทคโนโลย ีจ ำกดั  
 2547 - 2549  รองกรรมกำรอ ำนวยกำร กำรเงนิและกำรบรหิำร 

 บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวำนซ ์เทคโนโลย ีจ ำกดั  
 2545 - 2547  ผูอ้ ำนวยกำรบรหิำร บจ. บำงกอกสปรงิอนิตสัเตรยีล 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืน 
 กจิกำรทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

 - ไม่ม ี-  
 กจิกำรทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

 - ไม่ม ี- 

4. นายรุง่กาล ไพสิฐพานิชตระกลู 
กรรมกำร กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม รองกรรมกำรผูจ้ดักำร และเลขำนุกำรบรษิทัฯ  
กรรมกำรบรหิำร  
อำย ุ44 ปี 

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ / แต่งตัง้ล่าสุด 
 16 สงิหำคม 2562 / 16 สงิหำคม 2562 กรรมกำร 

การศึกษา  
 ปรญิญำโท, กำรจดักำร สำขำบรหิำรธุรกจิโทรคมนำคม, มหำวทิยำลยัเวปสเตอร,์ สหรฐัอเมรกิำ 
 ปรญิญำตร,ี รฐัศำสตรบ์ณัฑติ สำขำบรหิำรรฐักจิ, มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์

การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ 
กำรอบรมจำก IOD 
 -ไม่ม ี- 

กำรอบรมจำกสมำคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 
 Fundamentals for Corporate Secretaries  

จ านวนหุ้นท่ีถือครอง / สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ  
 ตำมมำตรำ 258(1)  1,000,000 หุน้ (0.2551%) 
 โดยกรรมกำร  1,000,000 หุน้ (0.2551%) 
 โดยคู่สมรส  - ไม่ม ี- 
 โดยบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ - ไม่ม ี- 
 โดยบุคคลอื่นทีม่อี ำนำจควบคมุ - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
- ไม่ม ี- 
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ประวติัการท างาน 
 16 ส.ค. 2562 - ปัจจบุนั  กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 16 ส.ค. 2562 - ปัจจบุนั  เลขำนุกำรบรษิทัฯ บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่  
 16 ส.ค. 2562 - ปัจจบุนั  กรรมกำร บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 10 ส.ค. 2562 - ปัจจบุนั  รองกรรมกำรผูจ้ดักำร บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 1 ต.ค. 2562 - ปัจจุบนั  ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 1 พ.ค. 2559 - ปัจจบุนั  ทีป่รกึษำกรรมกำรบรหิำร บจ. ซมัมทิ คอรป์อเรชัน่  
 2556  - ปัจจุบนั   กรรมกำรผูจ้ดักำร บจ. รตันจำรทุศัน์  
 1 ม.ค. 2548 - 30 เม.ย. 2559 ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำธุรกจิ บจ. ซมัมทิ วนิดม์ลิล ์กอลฟ์คลบั  

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืน 
 กจิกำรทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี-  
 กจิกำรทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

- มจี ำนวน 1 บรษิทั 

5. นายประวิทย ์ ตนัติวศินชยั 
กรรมกำร และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรอสิระ 
อำย ุ63 ปี 

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ / แต่งตัง้ล่าสุด 
 22 เมษำยน 2542 / 19 เมษำยน 2561 กรรมกำร 

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 - ปัจจบุนั  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 22 ธ.ค. 2542 - ปัจจบุนั  กรรมกำรตรวจสอบ บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 22 เม.ย. 2542 - ปัจจบุนั  กรรมกำร และกรรมกำรอสิระ บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
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 2555 - ปัจจุบนั  กรรมกำร บมจ. เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 
 2555 - 2559  รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนบญัชแีละกำรเงนิ บมจ. เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 
 2549 - 2555  รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนบญัชแีละกำรเงนิ บจ. เอม็ เค เรสโตรองต ์
 2537 - 2549  ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชแีละกำรเงนิ บจ. เอม็ เค เรสโตรองต ์

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืน 
 กจิกำรทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

  - มจี ำนวน 1 บรษิทั 
 กจิกำรทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี- 

6. นายคเชนทร ์ เบญจกลุ 
กรรมกำร ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน และกรรมกำรตรวจสอบ  
กรรมกำรอสิระ 
อำย ุ42 ปี  

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ / แต่งตัง้ล่าสุด 
 28 มถุินำยน 2548 / 20 เมษำยน 2560  กรรมกำร 

การศึกษา 
 ศลิปศำสตรมหำบณัฑติ สำขำเศรษฐศำสตรแ์ละกำรเงนิ จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
 วศิวกรรมศำสตรบณัฑติ สำขำวศิวกรรมอุตสำหกำร จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ 
กำรอบรมจำก 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 - ปัจจุบนั  ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 27 ก.พ. 2561 - ปัจจุบนั  กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 12 พ.ย. 2552 - ปัจจบุนั  กรรมกำรตรวจสอบ บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 28 ม.ิย. 2548 - ปัจจุบนั  กรรมกำร และกรรมกำรอสิระ บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 2551 - ปัจจุบนั  ทีป่รกึษำทำงดำ้นทรพัยำกรบคุคล บจ. เพลนิพฒัน์ 
 2549 - 2551  กรรมกำรบรหิำร บจ. เพลนิพฒัน์ 
 พ.ค. 2555 - ปัจจุบนั  กรรมกำรตรวจสอบ บมจ. โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรว์สิ 
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 2544 - 2547  นกัวเิครำะหอ์ำวโุส กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร 
 2543 - 2544  นกัวเิครำะห ์กองทุนบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำร 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืน 
 กจิกำรทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

- มจี ำนวน 1 บรษิทั 
 กจิกำรทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

- มจี ำนวน 1 บรษิทั    

7. ผศ. ดร. ทิพวรรณ  ป่ินวนิชยก์ลุ 
กรรมกำร และกรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรอสิระ 
อำย ุ54 ปี 

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ / แต่งตัง้ล่าสุด 
 1 สงิหำคม 2519 / 1 สงิหำคม 2562 กรรมกำร 

การศึกษา  
 ปรญิญำเอก กำรจดักำรเทคโนโลย ีสถำบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชยี  
 ปรญิญำโท กำรจดักำรเทคโนโลย ีสถำบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชยี 
 ปรญิญำตร ีบญัชบีณัฑติ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์

การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ 
กำรอบรมจำก IOD 
 Advanced Audit Committee Program (AACP) 
 Company Reporting Program (CRP) 

การอบรมจากสถาบนัอ่ืน 
 ไม่ม ี

จ านวนหุ้นท่ีถือครอง / สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ  
 ตำมมำตรำ 258(1)  - ไม่ม ี- 
 โดยกรรมกำร  - ไม่ม ี- 
 โดยคู่สมรส  - ไม่ม ี- 
 โดยบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ - ไม่ม ี- 
 โดยบุคคลอื่นทีม่อี ำนำจควบคมุ - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
- ไม่ม ี- 

ประวติัการท างาน 
 16 ส.ค. - 2562 - ปัจจุบนั  กรรมกำร บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 16 ส.ค. - 2562 - ปัจจุบนั  กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอสิระ บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่  
 8 ก.พ. 2561 - 29 พ.ย. 2561  กรรมกำร ธนำคำรพฒันำวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมแหง่ประเทศไทย 
 2558  - ปัจจุบนั   กรรมกำรและเหรญัญกิ สมำคมหน่วยบม่เพำะธุรกจิและอุทยำนวทิยำศำสตรไ์ทย 
 24 ก.ค. 2557 - ปัจจุบนั   กรรมกำร บจ. นวววิรรธ 
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 2556 - ปัจจุบนั  กรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ บมจ. มดัแมน และบรษิทัย่อย 
 2552 - ปัจจุบนั   ทีป่รกึษำ บจ. เบเกอร ์ทลิล ีประเทศไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืน 
 กจิกำรทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

- มจี ำนวน 1 บรษิทั 
 กจิกำรทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

- มจี ำนวน 1 บรษิทั 

8. นายไพรชั  สิฏฐกลุ 
กรรมกำร 
กรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำร 
อำย ุ70 ปี 

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ / แต่งตัง้ล่าสุด 
 10 ตุลำคม 2517 / 25 เมษำยน 2562  กรรมกำร 

การศึกษา  
 วศิวกรรมศำสตรบณัฑติ สำขำวศิวกรรมไฟฟ้ำ จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ 
กำรอบรมจำก IOD 
 Director Accreditation Program (DAP) 

จ านวนหุ้นท่ีถือครอง / สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ 
 ตำมมำตรำ 258(1)  8,051,498 หุน้ (2.0542%) 
 โดยกรรมกำร  2,910,310 หุน้ (0.7425%) 
 โดยคู่สมรส  5,141,188 หุน้ (1.3117%) 
 โดยบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ - ไม่ม ี- 
 โดยบุคคลอื่นทีม่อี ำนำจควบคมุ - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
- ไม่ม ี- 

ประวติัการท างาน 
 2536 - ปัจจุบนั  กรรมกำร บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 2517 - 2536  กรรมกำร บจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 2548 - 2554  กรรมกำรอสิระ บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 12 พ.ค. 2548 - พ.ย. 2552  กรรมกำรตรวจสอบ บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 2551 - ก.ย. 2553  ผูช้่วยผูอ้ ำนวยกำรโครงกำรเดนิเครื่องและบ ำรุงรกัษำประจ ำโรงไฟฟ้ำ 

  บจ. ผลติไฟฟ้ำรำชบุร ี
 2545 - 2551  วศิวกรระดบั 11 ฝ่ำยบ ำรงุรกัษำไฟฟ้ำ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแหง่ประเทศไทย 
 2542 - 2545  ผูจ้ดักำรกองบ ำรุงรกัษำ โรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมรอ้น 

 กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทย 
 2540 - 2542  ผูจ้ดักำรกองวศิวกรรมบ ำรุงรกัษำไฟฟ้ำ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแหง่ประเทศไทย 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืน 
 กจิกำรทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี-  
 กจิกำรทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี- 

9. รศ.ยืน  ภู่วรวรรณ 
กรรมกำร 
กรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำร  
อำย ุ69 ปี  

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ / แต่งตัง้ล่าสุด 
 10 ตุลำคม 2517 / 19 เมษำยน 2561  กรรมกำร 

การศึกษา  
 วศิวกรรมศำสตรมหำบณัฑติ สำขำวศิวกรรมอุตสำหกำร สถำบนัเทคโนโลยแีหง่เอเชยี (AIT) 
 วศิวกรรมศำสตรมหำบณัฑติ สำขำวศิวกรรมไฟฟ้ำ จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
 วศิวกรรมศำสตรบณัฑติ สำขำวศิวกรรมไฟฟ้ำ จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ 
กำรอบรมจำก 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 
 2536 - ปัจจุบนั  กรรมกำร บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่  
 27 ก.พ. 2557 - 9 ส.ค. 2562  กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 2517 - 2536  กรรมกำร บจ. ซเีอด็ยเูคชัน่  
 2546 - ปัจจุบนั  ทีป่รกึษำโรงเรยีนเพลนิพฒันำ บจ. เพลนิพฒัน์ 
 2554 - ปัจจุบนั  ผูท้รงคุณวฒุพิเิศษมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์
 2545 - 2554  รองอธกิำรบด ีฝ่ำยเทคโนโลยสีำรสนเทศ มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 
 2534 - 2543  ผูอ้ ำนวยกำร ส ำนกับรกิำรคอมพวิเตอร ์มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืน 
 กจิกำรทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี-  
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 กจิกำรทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 
- ไม่ม ี- 

10. นายทนง  โชติสรยุทธ ์ 
กรรมกำร  
กรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำร  
อำยุ 66 ปี  

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ / แต่งตัง้ล่าสุด 
 10 ตุลำคม 2517 / 19 เมษำยน 2561  กรรมกำร 

การศึกษา  
 บรหิำรธุรกจิดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สถำบนับณัฑติพฒันบรหิำรศำสตร ์
 ครุศำสตรมหำบณัฑติ สำขำวชิำกำรบรหิำรกำรศกึษำ จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
 วศิวกรรมศำสตรบณัฑติ สำขำวศิวกรรมไฟฟ้ำ จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ 
กำรอบรมจำก IOD 
 Director Certification Program (DCP) 

กำรอบรมจำกสถำบนัวทิยำกำรตลำดทุน (CMA)   
 หลกัสตูรผูบ้รหิำรระดบัสงู รุ่นที ่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 - ปัจจุบนั  กรรมกำร บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 2530 - 30 พ.ย. 2561  กรรมกำรผูจ้ดักำร บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 2517 - 2536  กรรมกำร บจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 2528 - 2530  กรรมกำร และรองกรรมกำรผูจ้ดักำรดำ้นกำรตลำด บจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 2556 - ปัจจุบนั  กรรมกำร บจ. เบสแลบ็ 
 2544 - 2561  กรรมกำร บจ. ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์
 2553 - ปัจจุบนั  ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีนเพลนิพฒันำ บจ. เพลนิพฒัน์ 
 2549 - ปัจจุบนั    ประธำนกรรมกำรบรหิำรโรงเรยีนเพลนิพฒันำ บจ. เพลนิพฒัน์ 
 2546 - 2549  กรรมกำรบรหิำร บจ. เพลนิพฒัน์ 
 2546 - ปัจจุบนั  กรรมกำร บจ. เพลนิพฒัน์ 
 2527 - ปัจจุบนั  กรรมกำร บจ. เอม็แอนดอ์ ี
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 2555 - ปัจจุบนั  กรรมกำร บมจ. เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืน 
 กจิกำรทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

- มจี ำนวน 1 บรษิทั 
 กจิกำรทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

- มจี ำนวน 3 บรษิทั 

11 .นางสาวสจิพฒัน์  พุม่พึ่งพทุธ 
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงนิ 
อำย ุ56 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 - ปัจจุบนั  ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงนิ บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 2534 - 2546  ผูจ้ดักำรแผนกกำรเงนิ บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืน 
 กจิกำรทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี- 
 กจิกำรทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี- 

12 .นางสาวอารี  แซ่อึ้ง 
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบญัช ี
อำย ุ48 ปี 

การศึกษา  
 ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต เลขที ่5368 
 บรหิำรธุรกจิมหำบณัฑติ มหำวทิยำลยับรูพำ 
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 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 - ปัจจุบนั  ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบญัช ี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 ี- 

13. นางกนิษฐ ์ พรหมเสน 
ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนผลติหนงัสอื  
อำยุ 52 ปี 

การศึกษา  
 บรหิำรธุรกจิมหำบณัฑติ มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 
 วทิยำศำสตรบณัฑติ สำขำเกษตรศำสตรโ์รคพชื มหำวทิยำลยัเชยีงใหม่ 

 การอบรมบทบาทหน้าท่ีผูบ้ริหาร / IOD 
 MINI MBA มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย 
 MINI MBA จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั   

จ านวนหุ้นท่ีถือครอง / สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ  
 ตำมมำตรำ 258(1)  7,166 หุน้ (0.0120%) 
 โดยผูบ้รหิำร  7,166 หุน้ (0.0120%) 
 โดยคู่สมรส  - ไม่ม ี- 
 โดยบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ - ไม่ม ี- 
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 โดยบุคคลอื่นทีม่อี ำนำจควบคมุ - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
- ไม่ม ี- 

ประวติัการท างาน 
 6 ก.ย. 2561 - ปัจจบุนั ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนฝ่ำยผลติหนงัสอื บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 2548 - ปัจจุบนั   บรรณำธกิำรบรหิำร ฝ่ำยผลติหนงัสอืทัว่ไป บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 2535 - 2548   ผูช้่วยบรรณำธกิำรและบรรณำธกิำรจดักำร ฝ่ำยผลติหนงัสอืทัว่ไป  

 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 .นางสาวดวงใจ  จีนานุรกัษ์ 
ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนขำยและจดัจ ำหน่ำย 
อำย ุ51 ปี 

การศึกษา  
 เศรษฐศำสตรมหำบณัฑติ (เศรษฐศำสตรธ์ุรกจิ) มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์วทิยำเขตศรรีำชำ 
 บรหิำรธุรกจิบณัฑติ (กำรบญัช)ี มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 

 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 - ปัจจบุนั   ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนขำยและจดัจ ำหน่ำย บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 2554 - ปัจจุบนั  ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยขำยและจดัจ ำหน่ำย บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 2542 - 2554  ผูจ้ดักำรแผนกรบัจดัจ ำหน่ำย บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 2539 - 2541  ผูจ้ดักำรฝ่ำยขำยจดัจ ำหน่ำย บมจ. เนชัน่มลัตมิเีดยี กรุ๊ป 
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 2536 - 2539  ผูจ้ดักำรรำ้น บจ. แมคไทย 
 2534 - 2536  พนกังำนบญัช ีบจ. ล๊อกซเล่ย ์อลมูเินียมและวศิวกรรม 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืน 
 กจิกำรทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี- 
 กจิกำรทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

  - ไม่ม ี- 

15 .นางภาสพรรณี มหายศ 
ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำน Digital Business 
อำยุ 50 ปี 

การศึกษา  
 ปรญิญำโท สถติปิระยุกต ์สถำบนับณัฑติพฒันบรหิำรศำสตร ์
 ปรญิญำตร ีวทิยำศำสตรบ์ณัฑติ มหำวทิยำลยัมหดิล 

 การอบรมบทบาทหน้าท่ีผูบ้ริหาร / IOD  
- ไม่ม ี- 

จ านวนหุ้นท่ีถือครอง / สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ  
 ตำมมำตรำ 258(1)  - ไม่ม ี- 
 โดยผูบ้รหิำร  - ไม่ม ี- 
 โดยคู่สมรส  - ไม่ม ี- 
 โดยบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ - ไม่ม ี- 
 โดยบุคคลอื่นทีม่อี ำนำจควบคมุ - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
- ไม่ม ี- 

ประวติัการท างาน 
 28 ต.ค. 2562 - ปัจจุบนั  ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำน Digital Business บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 

 1 ก.พ. 2558 - 31 ธ.ค. 2558  Managing Director บจ. โอเรยีลทลั ซติี ้กรุ๊ป 

 19 ก.ย. 2556 - 15 ม.ค. 2558 Chief Executive Officer บจ. จเีอชแอล อเีปยเ์มน้ส ์ 

 1 ส.ค. 2554 - 15 ม.ค. 2558  Chief Operating Officer บจ. จเีอชแอล ประเทศไทย  

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืน 
 กจิกำรทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี- 
 กจิกำรทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี- 
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16. นางสาวสริดา  สาระจนัทร ์ 
บรรณำธกิำรบรหิำรฝ่ำยผลติหนงัสอืต ำรำวชิำกำร 
อำยุ 59 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 ี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
- ไม่ม ี- 

ประวติัการท างาน 
 2548 - ปัจจุบนั  บรรณำธกิำรบรหิำรฝ่ำยผลติแผนกหนงัสอืต ำรำวชิำกำร บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 2542 - 2548  บรรณำธกิำรจดักำรฝ่ำยผลติแผนกหนงัสอืต ำรำวชิำกำร 

 บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 2535 - 2542  รองบรรณำธกิำรจดักำรแผนกหนงัสอืต ำรำวชิำกำร บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 2526 - 2535   ผูช้่วยบรรณำธกิำรจดักำรแผนกหนงัสอืต ำรำวชิำกำร บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืน 
 กจิกำรทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี- 
 กจิกำรทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

  - ไม่ม ี- 

17. นางสาวพรพิมล ตัง้สกลุ 
บรรณำธกิำรบรหิำรฝ่ำยผลติหนงัสอืทัว่ไป 
อำยุ 49 ปี  

การศึกษา  
 ปรญิญำตร ีคณะเกษตร สำขำสตัวบำล มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์

 การอบรมบทบาทหน้าท่ีผูบ้ริหาร / IOD  
- ไม่ม ี- 
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จ านวนหุ้นท่ีถือครอง / สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ  
 ตำมมำตรำ 258(1)  274,791 หุน้  (0.0701%) 
 โดยผูบ้รหิำร  274,791 หุน้  (0.0701%) 
 โดยคู่สมรส  - ไม่ม ี- 
 โดยบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ - ไม่ม ี- 
 โดยบุคคลอื่นทีม่อี ำนำจควบคมุ - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
- ไม่ม ี- 

ประวติัการท างาน 
 1 ก.ค. 2562 - ปัจจุบนั  บรรณำธกิำรบรหิำรฝ่ำยผลติหนงัสอืทัว่ไป บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 1 ม.ค. 2557 - 30 ม.ิย. 2562  ฟรแีลนซ ์
 1 เม.ย. 2535 - 30 ธ.ค. 2556 บรรณำธกิำรจดักำร บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืน 
 กจิกำรทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี- 
 กจิกำรทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

  - ไม่ม ี- 

18. นายไกรวฒิุ โรจน์ประเสริฐสดุ 
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำย Digital Content  
อำยุ 45 ปี  

การศึกษา  
 ปรญิญำตร ีวศิวกรรมศำสตรบณัฑติ, สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้เจำ้คุณทหำรลำดกระบงั 

 การอบรมบทบาทหน้าท่ีผูบ้ริหาร / IOD  
- ไม่ม ี- 

จ านวนหุ้นท่ีถือครอง / สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ  
 ตำมมำตรำ 258(1)  118 หุน้  (0.0000%) 
 โดยผูบ้รหิำร    62 หุน้  (0.0000%) 
 โดยคู่สมรส    52 หุน้  (0.0000%) 
 โดยบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ - ไม่ม ี- 
 โดยบุคคลอื่นทีม่อี ำนำจควบคมุ - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
- ไม่ม ี- 

ประวติัการท างาน 
 เม.ย. 2562 - ปัจจุบนั  ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำย Digital Content, บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 ก.พ. 2560 - ม.ีค. 2562  ผูอ้ ำนวยกำรโครงกำรพฒันำนวตักรรมทำงกำรศกึษำ 

 และผูอ้ ำนวยกำรแผนกวำรสำร, บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่  
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การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืน 
 กจิกำรทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี- 
 กจิกำรทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

  - ไม่ม ี- 

19. นายฉกาจ ลือชาเกียรติศกัด์ิ 
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำย STEM Education  
อำยุ 51 ปี  

การศึกษา  
 ครุศำสตรอ์ุตสำหกรรมบณัฑติ สำขำวศิวกรรมไฟฟ้ำ สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้พระนครเหนือ 

 การอบรมบทบาทหน้าท่ีผูบ้ริหาร / IOD  
- ไม่ม ี- 

จ านวนหุ้นท่ีถือครอง / สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ  
 ตำมมำตรำ 258(1)  7,906 หุน้ (0.0020%) 
 โดยผูบ้รหิำร  7,906 หุน้ (0.0020%) 
 โดยคู่สมรส  - ไม่ม ี- 
 โดยบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ - ไม่ม ี- 
 โดยบุคคลอื่นทีม่อี ำนำจควบคมุ - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
- ไม่ม ี- 

ประวติัการท างาน 
 1 ม.ค. 2562 - ปัจจุบนั  ผูอ้ ำนวยกำร STEM Education สำยงำนขำยและจดัจ ำหน่ำย บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 1 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2561  ผูอ้ ำนวยกำรแผนก STEM Education สำยงำนวำรสำร บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 1 ม.ค. 2540 - 31 ธ.ค. 2559  บรรณำธกิำรหนงัสอืพเิศษ บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 1 ม.ค. 2536 - 31 ธ.ค. 2539  บรรณำธกิำรวำรสำร HOBBY ELECTRONICS บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืน 
 กจิกำรทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี- 
 กจิกำรทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

  - ไม่ม ี- 

20. ดร. มีโชค  ทองไสว 
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยทีป่รกึษำทำงวชิำกำรและธุรกจิต่ำงประเทศ 
อำยุ 49 ปี 

การศึกษา  
 ครุศำสตรด์ุษฎบีณัฑติ สำขำเทคโนโลยแีละสือ่สำรกำรศกึษำ จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
 บรหิำรธุรกจิมหำบณัฑติ มหำวทิยำลยัอสัสมัชญั 
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 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 - ปัจจุบนั ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยทีป่รกึษำทำงวชิำกำรและธุรกจิต่ำงประเทศ บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 2544 - 2554 ผูจ้ดักำรแผนกหนงัสอืต่ำงประเทศ ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์บจ. ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืน 
 กจิกำรทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี- 
 กจิกำรทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี- 

21. นางสาวสวรรย ์พิภษูณานนท ์
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำดองคก์ร 
อำยุ 46 ปี  

การศึกษา  
 ปรญิญำโท คณะรฐัประศำสนศำสตร ์(กำรจดักำรภำครฐัและเอกชน) สถำบนับณัฑติพฒันบรหิำรศำสตร์ 
 ปรญิญำตร ีคณะนิเทศศำสตร ์จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

 การอบรมบทบาทหน้าท่ีผูบ้ริหาร / IOD  
- ไม่ม ี- 

จ านวนหุ้นท่ีถือครอง / สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ  
 ตำมมำตรำ 258(1)  - ไม่ม ี- 
 โดยผูบ้รหิำร  - ไม่ม ี- 
 โดยคู่สมรส  - ไม่ม ี- 
 โดยบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ - ไม่ม ี- 
 โดยบุคคลอื่นทีม่อี ำนำจควบคมุ - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
- ไม่ม ี- 
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ประวติัการท างาน 
 ม.ิย. 2562 - ปัจจบุนั  ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำดองคก์ร บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 ก.พ. 2558 - ปัจจุบนั   กรรมกำร บจ. มไีพรม ์
 19 เม.ย. 2544 - ม. ค. 2558   Executive Editor บจ. โพสต ์อนิเตอรน์ชัน่แนล มเีดยี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืน 
 กจิกำรทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี- 
 กจิกำรทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

  - ไม่ม ี- 

22. นายอทุยั สกลุอดุมกาญจน์ 
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยโลจสิตกิส ์
อำยุ 46 ปี  

การศึกษา  
 ปรญิญำโท วศิวกรรมศำสตร ์มหำบณัฑติสำขำกำรจดักำรวศิวกรรมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์ 
 ปรญิญำตร ีวศิวกรรมศำสตร ์บณัฑติ วศิวกรรมอเิลค็ทรอนิค สำขำไฟฟ้ำสือ่สำร 

สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้เจำ้คุณทหำรลำดกระบงั 

 การอบรมบทบาทหน้าท่ีผูบ้ริหาร / IOD  
- ไม่ม ี- 

จ านวนหุ้นท่ีถือครอง / สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ  
 ตำมมำตรำ 258(1)  - ไม่ม ี- 
 โดยผูบ้รหิำร  - ไม่ม ี- 
 โดยคู่สมรส  - ไม่ม ี- 
 โดยบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ - ไม่ม ี- 
 โดยบุคคลอื่นทีม่อี ำนำจควบคมุ - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
- ไม่ม ี- 

ประวติัการท างาน 
 10 ม.ิย. 2562 - ปัจจุบนั  ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยโลจสิตกิส,์ บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 ส.ค. 2560 - ม.ีค. 2562  Supply Chain Specialist, บรษิทั ทร ูดสิทรบิวิชัน่ แอนด ์เซลส ์จ ำกดั 
 ก.พ. 2556 - ก.ค. 2560   Planning & Logistics Development Section Head, บรษิทั กรนีสปอต จ ำกดั 
 ต.ค. 2547 - ม.ค. 2556  Distribution Center Section Head, บรษิทั กรนีสปอต จ ำกดั 
 ม.ิย. 2540 - ก.ย. 2547  Product Engineer & Design Engineer, บรษิทั โซน่ี เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ำกดั  

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืน 
 กจิกำรทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี- 
 กจิกำรทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

  - ไม่ม ี- 
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23 .นายไพบูลย ์ จนัทรว์ลยัพร 
    ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยทรพัยำกรบคุคลและพฒันำองคก์ร 

อำยุ 55 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 - ปัจจุบนั  ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยทรพัยำกรบุคคลและพฒันำองคก์ร บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่ 
 1 ธ.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2561  ผูจ้ดักำรฝ่ำยทรพัยำกรบคุคลและธุรกำร บจ. จนิป่ำว พรซีชีัน่ อนิดสัทรี่ 
 1 พ.ค. 2533 - 30 พ.ย. 2559  ผูจ้ดักำรฝ่ำยทรพัยำกรบคุคล บจ. ฟิลปิส ์อเิลก็ทรอนิกส ์(ประเทศไทย) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืน 
 กจิกำรทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี-  
 กจิกำรทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี-  

24. นายชลวิทย ์ เอ่ียมรกัษาเกียรติ 
 ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยจดัซือ้กลำง 

อำย ุ42 ปี 

การศึกษา  
 วทิยำศำสตรมหำบณัฑติ สำขำวชิำสถติปิระยุกต ์สถำบนับณัฑติพฒันบรหิำรศำสตร ์
 วศิวกรรมศำสตรบณัฑติ สำขำวศิวกรรมเครื่องกล จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

 การอบรมบทบาทหน้าท่ีผูบ้ริหาร / IOD  
- ไม่ม ี- 

จ านวนหุ้นท่ีถือครอง / สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ  
 ตำมมำตรำ 258(1)  - ไม่ม ี- 
 โดยผูบ้รหิำร  - ไม่ม ี- 
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 โดยคู่สมรส  - ไม่ม ี- 
 โดยบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ - ไม่ม ี- 
 โดยบุคคลอื่นทีม่อี ำนำจควบคมุ - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
- ไม่ม ี- 

ประวติัการท างาน 
 16 ก.ย. 2562 - ปัจจุบนั  ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยจดัซือ้กลำง บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่                        
 1 พ.ย. 2561 - 15 ก.ย. 2562  ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยกำรจดักำรสำรสนเทศเชงิกลยุทธ ์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 ี- 
 

หมายเหตุ (1) จ ำนวนกำรถอืหุน้ในบรษิทัฯ  ของกรรมกำรและผูบ้รหิำร ไดร้วมกำรถอืหุน้ของคู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนติภิำวะ และ
นิตบิุคคลทีเ่กีย่วขอ้งตำมมำตรำ 258 
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เอกสำรแนบ 1  รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูม้อี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบรษิทัฯ 
 

ณ ปัจจบุนั ประกอบด้วย 24 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.  นำยวรพจน์  ฉตัรชยักุลศริ ิ C F    
 4.  นำยรุ่งกำล ไพสฐิพำนิชตระกลู C F I    
 5.  นำยประวทิย ์ ตนัตวิศนิชยั C B    
 6.  รศ.ยนื  ภู่วรวรรณ C M   
 7.  นำยคเชนทร ์ เบญจกุล C D H M   
 8.  ผศ.ดร.ทพิวรรณ ป่ินวนิชยกุ์ล C D    
 9.  นำยไพรชั  สฏิฐกุล C    
 10. นำยทนง  โชตสิรยทุธ ์ C C F L A C 
 11. นำงสำวสจพิฒัน์  พุม่พึง่พทุธ G    
 12. นำงสำวอำร ี แซ่อึง้ G    
 13. นำงกนิษฐ ์ พรหมเสน     
 14. นำงสำวดวงใจ  จนีำนุรกัษ์ G    
 15. นำงภำสพรรณี มหำยศ G    
 16. นำงสำวสรดิำ  สำระจนัทร ์ E    
 17. นำงสำวพรพมิล ตัง้สกุล E    
 18. นำยไกรวฒุ ิโรจน์ประเสรฐิสดุ E    
 19. นำยฉกำจ ลอืชำเกยีรตศิกัดิ ์ E    
 20. ดร. มโีชค  ทองไสว E    
 21. นำงสำวสวรรย ์พภิูษณำนนท์ E    
 22. นำยอุทยั สกุลอุดมกำญจน์ E    
 23. นำยชลวทิย ์ เอีย่มรกัษำเกยีรต ิ E    
 24. นำยไพบูลย ์จนัทรว์ลยัพร E    

 
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. นำงสภุำวด ี หำญเมธ ี  A  
 3. นำงสำวกรองทอง  บุญประคอง  B  
 4. นำยศลีวตั  ศุษลิวรณ์  B C  
 5. 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. 2562 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. 2562 ไดด้งันี้ 

1.  สอบทานงบการเงินประจ าปี  พ.ศ. 2562  คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนงบกำรเงนิรำยไตร
มำส และงบกำรเงนิประจ ำปี พ.ศ. 2562 ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ก่อนน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ โดย
ไดป้ระชุมรว่มกบัผูส้อบบญัช ีฝ่ำยบรหิำร ฝ่ำยบญัช ีและแผนกตรวจสอบภำยในของบรษิทัฯ ในกำรพจิำรณำงบ
กำรเงนิรวมรำยไตรมำส และงบกำรเงนิประจ ำปี เพื่อสอบทำนควำมถูกตอ้งครบถว้น กำรปฏบิตัติำมหลกักำรบญัชี
ทีร่บัรองทัว่ไป กำรเลอืกใชน้โยบำยกำรบญัช ีและกำรเปิดเผยขอ้มลูทีเ่พยีงพอ รวมทัง้ไดน้ 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 12 ปีซอ้น (ปี พ.ศ. 2551 - ปี พ.ศ. 2562) 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 2563 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 ่1/2563 เมื่อวนัที ่26 กมุภำพนัธ ์
2563 เพื่อขออนุมตัต่ิอทีป่ระชมุใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ ใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีจำกบรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ำกดั 
เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ในปี พ.ศ. 2563 

โดยสรุป คณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน้ำทีต่ำมขอบเขตและอ ำนำจหน้ำที ่ทีไ่ดก้ ำหนดไวใ้นกฎบตัร
คณะกรรมกำรตรวจสอบดว้ยควำมระมดัระวงัรอบคอบ และมคีวำมเป็นอสิระอย่ำงเพยีงพอ โดยไดร้บัควำมร่วมมอื
จำกฝ่ำยบริหำร พนักงำน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยเป็นอย่ำงดี คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็ นว่ำ 
คณะกรรมกำรบรษิัทฯ กรรมกำรบรหิำร และพนักงำนทุกท่ำน ได้ให้ควำมส ำคญัอย่ำงยิง่ต่อกำรปฏบิตังิำน  และ
กำรด ำเนินงำนภำยใต้ระบบกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี อย่ำงมีประสทิธภิำพและประสทิธิผล ด้วยควำมโปร่งใส
เชื่อถอืได ้เพิม่ควำมเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ นกัลงทุน และผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่ำย 
 
 
 
 
นำยประวทิย ์ตนัตวิศนิชยั 
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
11 มนีำคม 2563 
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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. 2562 คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทนได้
ประชุมรวมทัง้สิน้ 5 ครัง้ 

ส ำหรบักำรสรรหำกรรมกำร ผูบ้รหิำร คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทนไดด้ ำเนินกำรสรรหำ 
คดัเลอืกบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมำะสม ตำมหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมกำรก ำหนด และไม่ขดัต่อขอ้ก ำหนดของ
หน่วยงำนก ำกบัดแูล  ในปีพ.ศ. 2562 คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณผลตอบแทน ไดพ้จิำรณำเสนอต่อวำระกำร
เป็นกรรมกำร และกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดพ้จิำรณำ นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรสรรหำ
และพจิำรณำผลตอบแทน ยงัเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้รำยย่อยเสนอรำยชื่อผูม้คีุณสมบตั ิเป็นกำรล่วงหน้ำจำกผูถ้อื
หุน้สว่นน้อย ผ่ำนทำงช่องทำงตดิต่อของบรษิทัฯ เพื่อใหค้ณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน ได้
พจิำรณำ 

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 
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน 
11 มนีำคม  2563 
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เอกสำรแนบ 5  รำยละเอยีดเกีย่วกบัหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน 

 

  

ชื่อ - สกุล 
 

อำย ุ
(ปี) 

กำรศกึษำ ควำมสมัพนัธท์ำง
ครอบครวัระหว่ำง

ผูบ้รหิำร 

ประวตักิำรท ำงำน 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน / บรษิทั 

นำยวเิชยีร  รุ่งพนูทรพัย ์ 46 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 






