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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) ได้รับรำงวัล Top Corporate 
Governance Report Awards 2009  และ Corporate Social 
Responsibility Awards 2009 ในงำน SET AWARDS 2009 

SE-EDUCATION Public Co.,Ltd received the Top Corporate 
Governance Report Awards 2009 and Corporate Social 
Responsibility Awards 2009 in SET AWARDS 2009.

“โครงกำรหนังสือเพื่อน้อง” ในปี 2552 ได้บริจำคหนังสือให้ห้องสมุด
ของโรงเรียนต่ำงๆ ทั่วประเทศ มำกกว่ำ 443 โรงเรียน และมำกกว่ำ 
328,000 เล่ม หรือคิดเป็นมูลค่ำรำคำปกกว่ำ 52 ล้ำนบำท

“Books for the Young” project donation to more than 443 
schools over 328,000 copies off books, worth more than 
52 million baht.

“โครงกำร SE-ED Enjoy Reading เพื่อน้อง”  ในปี พ.ศ. 2552 ได้ร่วม
กับผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียน และตัวแทนครูกว่ำ 28 โรงเรียนน�ำร่อง 
ในกำรพัฒนำทักษะทำงภำษำอังกฤษของนักเรียนไทยทั้งประเทศ

In 2009 SE-ED and directors as well as teachers from over 28 
schools worked in the “SE-ED Enjoy Reading For Kids” to 
improve English skills for Thai children.
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สาขา
Branches

33 จุดขายย่อย
Point of Sales

การประชุมประจ�าปีผู้จัดการสาขา
ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์

SE-ED Book Center Managers 
Annual Conference.

ซีเอ็ดพบนักลงทุน Opportunity Day

SE-ED met investors on the  Opportunity 
Day.

การประชุมวางแผนงานประจ�าป ี

Annual planning workshop.

งำนแถลงข้อมูล “ที่สุดในธุรกิจหนังสือ 
ประจ�ำปี 2552”

Press Conference “Best in Book Business 
2009”.

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร

Human resources development 
activities.

คณะตัวแทนส�านักพิมพ์และผู้จัดจ�าหน่าย
หนังสือ จากประเทศเวียดนาม เยี่ยมชม
กิจการ ณ SE-ED Learning Center

Vietnam Delegation (Publishers and 
Booksellers) visited  
SE-ED Learning Center.

TTV 1 
เสาร 9.00-9.30 น.

www.se-ed.com

กิจกรรม Activities
ภารกิจ
ซีเอ็ด จะด�าเนินธุรกิจที่เอื้ออ�านวยต่อการศึกษาหาความรู้ในสาขาที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ จะ
ด�าเนินธุรกิจที่จะท�าให้ “คนไทยเก่งขึ้น”  โดยพัฒนาขึ้นเป็นธุรกิจที่ยั่งยืน มีการเติบโตต่อเนื่องที่สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม เป็นบริษัทตัวอย่างที่ดี สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์และเป็นที่
ยอมรับในวงกว้าง พนักงานมีความสุข และสามารถให้ผลตอบแทนการลงทุนที่น่าพึงพอใจในระยะยาว

Mission
SE-ED seeks to do business in the areas that promote education for knowledge in the fields 
that is necessary to the development of the nation. It operates in the business that will make 
“Thais Smarter” by developing the sustainable business with a continuous earning growth 
at the above the industry average, being a role model company that can create work result 
deems beneficial and accepted by society at large with happy staffs, and able to deliver and 
maintain an attractive long-term investment returns at the satisfaction level.
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หมายเหตุ :   * เป็นการค�านวณตัวเลขตามงบการเงินรวม
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ล้านบาท

ผลประกอบการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา
และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) และก�าไรสุทธิ

อัตราตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)

ก�าไรสุทธิ ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายติดจ่าย (EBITDA)

อัตราตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 

เงินปันผลต่อหุ้น
ตามผลด�าเนินงานในแต่ละปี

รายได้รวม

ล้านบาท

ร้อยละ ร้อยละ

บาท/หุ้น



HIGHLIGHTS

หน่วย : ล้านบาท

Unit : Million Baht

ผลการดำาเนินงาน
OPERATING RESULTS

งบการเงินรวม
Consolidated 

Financial Statements

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
Financial Satatements in which the Equity Method 

is Applied to Invesment

2552
2009 

2551
2008

2550
2007

 2549
2006

2548
2005

2547
2004

รายได้รวม 
Total Revenues

4,673.69  4,423.00  3,949.59  3,725.74 3,391.13  2,856.34

กำาไรสุทธิ
Net Profit

216.57  194.63  183.80  209.19  187.91 116.96

กำาไรสุทธิต่อรายได้รวม
Net Profit Margin (%)

4.63  4.40  4.65  5.61  5.54  4.09

กำาไรต่อหุ้น (บาท) 
EPS (Baht)

0.67  0.60  0.57  0.67  0.63 0.41

มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)
Book Value per share (Baht)

2.02  2.05  2.00  1.95  1.91 1.69

สินทรัพย์รวม
Total Assets

2,125.39  1,826.49  1,733.55  1,477.50  1,442.27 1,107.81

หนี้สินรวม
Total Liabilities

1,381.58  1,172.54  1,073.20  812.49  828.97 592.73

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
Shareholders Equity

689.56  653.95  660.35  665.01  613.30 515.08

ทุนที่ออกและที่เรียกชำาระแล้ว
Paid – up Capital

323.92  323.92  323.77  332.90  322.14 314.15

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
ROA (%)

14.91  14.21  17.15  20.43  20.74 15.12

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
ROE (%) 

32.24  29.62  27.60  32.73  33.31 21.64

ณ วันที่
As of

30/12/2552
30/12/2009

30/12/2551
30/12/2008

28/12/2550
28/12/2007

29/12/2549
29/12/2006

30/12/2548
30/12/2005

30/12/2547
30/12/2004

ราคาล่าสุด (บาท)
Last Price (Baht)

8.05  5.85  9.50  7.20  5.90 5.40

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
Market Cap.

2,607.57  1,894.94  3,075.77  2,387.85  1,900.60 1,696.42

จุดเด่นในรอบปี



อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)

อัตราส่วน
งบการเงินรวม*

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน 
ตามวิธีส่วนได้เสีย

2552 2551 2550

อัตราส่วนสภาพคล่อง  (เท่า) 1.03 0.97 1.04

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.64 0.50 0.56

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (รอบ) 0.35 0.30 0.31

อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้า  (รอบ) 8.20 8.23 7.07

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย  (วัน) 44 44 51

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ  (รอบ) 6.05 5.86 6.93

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย  (วัน) 60 61 52

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้  (รอบ) 3.15 3.31 3.56

ระยะเวลาชำาระหนี้เฉลี่ย  (วัน) 114 109 101

Cash Cycle  (วัน) (10) (4) 2

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำาไร  ( PROFITABILITY RATIO )

อัตราส่วน 2552 2551 2550

อัตรากำาไรขั้นต้น (%) 31.70 30.66 31.17

อัตรากำาไรจากการดำาเนินงาน (%) 6.37 5.79 7.08

อัตรากำาไรอื่น (%) 1.07 1.20 1.30

อัตราส่วนเงินสดต่อการทำากำาไร (%) 147.40 130.37 103.75

อัตรากำาไรสุทธิ  (%) 4.63 4.40 4.65

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 32.24 29.62 27.60

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน (EFFICIENCY RATIO) 

อัตราส่วน 2552 2551 2550

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  (%) 14.91 14.21 17.15

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 60.71 66.65 65.39

อัตราการหมุนของสินทรัพย์  (เท่า) 2.37 2.48 2.45

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)

อัตราส่วน 2552 2551 2550

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.86 1.79 1.63

อัตราส่วนความสามารถชำาระดอกเบี้ย  (เท่า) 420.79 2,264.37 1,170.61

อัตราส่วนความสามารถชำาระภาระผูกพัน  (เท่า) 1.65 0.95 0.95

อัตราการจ่ายเงินปันผล**  (%) 98.29 98.19 98.65

หมายเหตุ : * งบการเงินรวมสำาหรับ ปี พ.ศ. 2552 บริษัทฯ ได้เริ่มนำางบการเงินของบริษัท เพลินพัฒน์ จำากัด มาจัดทำาเป็นงบการเงินรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป

 ** เป็นอัตราเงินปันผลที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยยังรอการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี

ในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2553 และคำานวณจากจำานวนหุ้นสามัญ ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2552

อัตราส่วนทางการเงิน



zz วัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง ซีเอ็ด โดยกลุ่มวิศวกรจากจุฬาฯ เมื่อ 35 ปีก่อน คือ “จะด�ำเนินธุรกิจกำรเผยแพร่ควำมรู้ โดยเน้นกำร
พัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถของคนไทยในสำขำที่จ�ำเป็นต่อกำรพัฒนำประเทศ โดยจะเน้นดำ้นวิทยำศำสตร์ วิศวกรรมศำสตร์  
และกำรศึกษำ”

zz ภารกิจของซีเอ็ด คือ จะดำาเนินธุรกิจที่เอื้ออำานวยต่อการศึกษาหาความรู้  ในสาขาที่จำาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ โดยพัฒนาขึ้น
เป็นธรุกจิทีย่ัง่ยนื  มกีารเตบิโตต่อเนือ่งทีส่งูกว่าค่าเฉลีย่ของอตุสาหกรรม เป็นบรษิทัตวัอย่างทีด่ ีสามารถสร้างสรรค์ผลงานทีเ่ป็น
ประโยชน์และเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง พนักงานมีความสุข และสามารถให้ผลตอบแทนการลงทุนที่น่าพึงพอใจในระยะยาว 

zz ปัจจุบัน ซีเอ็ด มุ่งมั่นที่จะท�ำให้คนไทยเก่งขึ้น  โดยเอาปัญหาของประเทศในการพัฒนาคน (เพื่อมาพัฒนาประเทศ) มาเป็นโจทย์
ของชาวซเีอด็  จงึเป็นบรษิทัทีน่ำาเอาอดุมการณ์ทางสงัคม มาเป็นเป้าหมายการดำาเนนิงานแบบธรุกจิ เพือ่ให้เตบิโตได้ยัง่ยนื  และ
เป็นวิถีชีวิตปฏิบัติ  ตั้งแต่วันแรกของการก่อตั้ง จนถึงปัจจุบัน

zz เป็นผู้บุกเบิกการผลิตหนังสือ และวารสาร เชิงวิชาการ การจัดจำาหน่ายหนังสือ และการเปิดเชนร้านหนังสือในศูนย์การค้า 
รูปแบบต่างๆ จนประสบผลสำาเร็จ และเป็นที่ยอมรับในธุรกิจสิ่งพิมพ์ของประเทศไทย

zz เป็นบริษัทสิ่งพิมพ์  ที่ครองความเป็นแนวหน้า ในทั้ง 3 ด้านของธุรกิจสิ่งพิมพ์ในประเทศ  คือ  

z� เป็นสำานกัพมิพ์ทีม่ยีอดขายเข้าระบบร้านหนงัสอือยูใ่นลำาดบัต้นของประเทศ  โดยเน้นด้านคอมพวิเตอร์  วศิวกรรมศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ การจัดการ ธุรกิจ หนังสือส่งเสริมเยาวชน หนังสือสาระความรู้ทั่วไป และหนังสืออ้างอิง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งพจนานุกรม และแผนที่

z� เป็นผู้จัดจำาหน่ายหนังสือเข้าสู่ระบบร้านหนังสือรายใหญ่ที่สุด และมีระบบการจัดจำาหน่าย ที่ถือได้ว่าดีที่สุดระบบหนึ่งใน
ธุรกิจหนังสือของประเทศ โดยเป็นผู้พัฒนาระบบการจัดจำาหน่ายที่เรียกว่า Standing Order สำาหรับประเทศไทย ขึ้นมา

z� เป็นร้านหนังสือเครือข่ายที่มียอดขายสูงสุดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542  และยังได้รับรางวัล “ร้ำนหนังสือเครือข่ำย ยอดเยี่ยม
ประจ�ำปี พ.ศ. 2545 และ 2546” และรางวัล “ร้ำนหนังสือยอดเยี่ยมประจ�ำทศวรรษ (ปี พ.ศ. 2547)” จากชมรมส่งเสริม
การจัดจำาหน่ายหนังสือ (ชมรมสายส่งหนังสือ) ในสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

zz ในปี พ.ศ. 2549 มรีายได้รวมเป็นอนัดบัที ่568 ของบรษิทัทัง้หมดในประเทศไทย (และมกีำาไรสทุธเิป็นอนัดบัที ่463) ถอืเป็นอนัดบั
ที่ 2 ของธุรกิจสิ่งพิมพ์ของประเทศไทย ขณะที่มีธุรกิจสิ่งพิมพ์ติดอันดับเพียง 4 รายเท่านั้นจาก 1000 บริษัทแรกที่มีรายได้รวม
สูงสุด (ข้อมูลจำกหนังสือ Top 1000 Thai Companies ประจ�ำปี พ.ศ. 2549 ซึ่งเป็นกำรจัดอันดับบริษัทที่มีรำยได้รวมสูงสุดของ
ประเทศ จำกฐำนข้อมลูงบกำรเงนิประจ�ำปี พ.ศ. 2549 ของกระทรวงพำณชิย์ เผยแพร่ในเดอืนธนัวำคม พ.ศ. 2550 โดยหนงัสอืพมิพ์
กรุงเทพธุรกิจ) โดยอันดับดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2546 ซึ่งได้รายได้รวมเป็นอันดับที่ 662

zz ได้รับการคัดเลือกจากนิตยสาร Forbes ฉบับ Global  ประจำาวันที่ 28 ตุลาคม ปี พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นนิตยสารธุรกิจชั้นนำาของโลก  
ให้อยู่ในรายชื่อ 200 บริษัทยอดเยี่ยมนอกสหรัฐอเมริกา ที่มียอดขายน้อยกว่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ (200 Companies for 
2002 : Best Under a Billion) โดยคัดเลือกจากบริษัทชั้นนำา 20,000 รายทั่วโลก

zz ซีเอ็ด เป็นผู้ถือหุ้น และมีส่วนร่วมในการบริหารงาน โรงเรียนเพลินพัฒนา (อยู่บนถนนพุทธมณฑล สาย 2 บนพื้นที่ 20 ไร่) ซึ่ง
เป็นโรงเรียนแนวใหม่ ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยในทิศทางที่ประเทศต้องการ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล (1 
ขวบ 6 เดือน) จนถึงชั้นมัธยม 6 ปัจจุบัน มีนักเรียนประมาณ 1,000 คน

zz เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ที่มีจุดเด่นที่น่าสนใจต่อไปนี้

z� มอีตัราการเตบิโตเฉลีย่ของรายได้รวม สงูสดุ ในกลุม่การพมิพ์และสิง่พมิพ์ โดยเตบิโตเป็นประมาณ 38.4 เท่าภายในระยะ
เวลา 18 ปี หรือเติบโตเฉลี่ย 22.8% ต่อปี นับแต่ปีแรกที่เข้าตลาดหลักทรัพย์จนถึงสิ้นปี พ.ศ. 2552

z� ได้รบัรางวลั Top Corporate Governance Report Awards 2009 (รางวลัรายงานบรรษทัภบิาลดเีด่น) จากการจดัประกวด
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร โดยซีเอ็ดเป็นบริษัทจดทะเบียนนอก SET100 
รายเดียวใน 10 บริษัทที่ได้รับรางวัลนี้  

z� ได้รับรางวัล Corporate Social Responsibility Awards 2009 (รางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้าน CSR หรือ 
การรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม)  จากการจัดประกวดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสาร 
การเงินธนาคาร โดยซีเอ็ดเป็นบริษัทจดทะเบียนนอก SET100 รายเดียวใน 4 บริษัทที่ได้รับรางวัลนี้

ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ “ซีเอ็ด”



คุณทนง โชติสรยุทธ์ กรรมกำรผู้จัดกำร  
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) กับรำงวัล  
Best Shareholder Treatment Awards 2008  และ 
ใบประกำศเกียรติคุณว่ำ ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้เข้ำชิง
รำงวัลรอบสุดท้ำย (Finalist) ส�ำหรับรำงวัล  
IR Excellence Awards 2008 และ CSR Awards 2008

คุณทนง โชติสรยุทธ์ กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น 
จ�ำกัด (มหำชน) กับรำงวัล Top Corporate Governance 
Report Awards 2009  และ Corporate Social Responsibility 
Awards 2009 จำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

z� ได้รับการประกาศผลรายงานการประเมินการกำากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประจำาปี 
พ.ศ. 2552 และ 2551 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2009 and 2008) ว่าอยู่ในระดับ 
“ดีเลิศ” (5 ดาว)  ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

 ปี พ.ศ. 2552 มีบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการคัดเลือกและสมัครใจเข้าร่วมการประเมินครั้งนี้ทั้งสิ้นจำานวน 290 บริษัท 
โดยมีบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมินในเกณฑ์ “ดีเลิศ” (5 ดาว) จำานวน 52 บริษัท โดย ซีเอ็ดเป็นบริษัทเดียว ใน
กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ (Service) หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ ที่ได้ระดับ “ดีเลิศ”

 ปี พ.ศ. 2551 มีบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมการประเมินทั้งสิ้น 448 บริษัท โดยมีบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมินใน
ระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว) ทั้งสิ้น 22 บริษัท  โดยซีเอ็ดเป็น 1 ใน 6 บริษัทที่ได้รับรางวัลที่มีขนาด Medium Cap และ Small 
Cap นอกจากนั้น จะเป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่ม SET100 ซึ่งทั้งหมดเป็นกิจการขนาด Large Cap และเกือบทั้งหมดเป็น
บริษัทในกลุ่มพลังงาน และสถาบันการเงิน

z� ได้รับรางวัล Best Shareholder Treatment Awards 2008  (รางวัลบริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยมในการดูแลผู้ถือหุ้น)  จาก
การจัดประกวดโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด ด้วยความร่วมมือจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบยีนไทย และชมรมนักลงทุนสัมพันธ์ โดยซีเอ็ดเป็นบรษิัท
จดทะเบียนนอก SET100 รายเดียวใน 6 บริษัทที่ได้รับรางวัลนี้

z� ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เข้าชิงรอบสุดท้าย (Finalist) 1 ใน 3 บริษัทของกลุ่ม SET (ที่เหลือจาก SET 100)  เพื่อเข้าชิง
รางวัล IR Excellence Awards 2008 (รางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์)  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการให้
รางวัล SET Awards 2008 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร  

z� ได้รบัการคดัเลอืกให้เป็นผูเ้ข้าชงิรอบสดุท้าย (Finalist) 1 ใน 10 บรษิทั เพือ่เข้าชงิรางวลั Corporate Social Responsibilities 
Awards 2008 (รางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเด่นในการดำาเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม) ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของการให้รางวัล SET Awards 2008  ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร 
โดยซเีอด็เป็นบรษิทันอก SET100 เพยีงรายเดยีวใน 10 บรษิทัทีไ่ด้รบัคดัเลอืกให้เป็นผูเ้ข้าชงิรางวลัรอบสดุท้าย (Finalist) 

ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ “ซีเอ็ด”



z� ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัล “คณะกรรมการดีเด่นแห่งปี” หรือ “Board of The Year for Distinctive Practices” 
ประจำา ปี พ.ศ. 2549/2550 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Director หรือ IOD) ร่วม
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  สมาคม
ธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย โดยคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการดีเด่น และดีเลิศ สำาหรับปี พ.ศ. 2549/2550 
มีจำานวนรวมทั้งสิ้น 19 คณะ (ดีเด่น 14 คณะ ดีเลิศ 5 คณะ) จากบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดกว่า 400 บริษัท โดย ซีเอ็ด 
เป็น 1 ใน 2 บริษัท ที่ได้รับรางวัลที่ไม่เป็น Large Cap นอกนั้นเป็นบริษัทที่เป็น Large Cap ทั้งสิ้น ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ใน
กลุ่มพลังงาน และธนาคาร นอกจากนั้น ซีเอ็ดยังเป็น 1 ใน 6 บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม SET100 ที่ได้รับรางวัลนี้

คุณสมบูรณ์  ชินสวนำนนท์  ประธำนกรรมกำร 
บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น  ขึ้นรับรำงวัล “คณะกรรมกำรดีเด่นแห่งปี พ.ศ. 2549 / 2550”

z� ได้รับการประเมินจาก สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมบริษัท 
จดทะเบยีน  และสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย  ในเรือ่งการจดัการประชมุผูถ้อืหุน้สามญั (AGM) ประจำาปี พ.ศ. 2552, 2551 
และ 2550 อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม และสมควรเป็นตัวอย่าง” ติดต่อกัน 3 ปีซ้อน โดยอยู่ในกลุ่มบริษัทที่ได้คะแนนเต็ม 100 
คะแนนขึ้นไป ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดี จาก ก.ล.ต. การประเมินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและหลักบรรษัทภิบาลที่ดี   

 ในปี พ.ศ. 2552 ได้คะแนน 100 คะแนน และคะแนนพิเศษ 4 ดาว จาก 5 ดาว ซึ่งเป็นปีแรกที่เปลี่ยนจากคะแนนพิเศษ 
10 คะแนน เป็นให้คะแนนพิเศษ 5 ดาว แทน และ เป็น 1 ใน 41 บริษัทที่ได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดี จากบริษัท
ที่ได้รับการประเมินทั้งสิ้น 497 บริษัท

 ในปี พ.ศ. 2551 ได้คะแนน 107.50 เป็น 1 ใน 74 บริษัทที่ได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีจาก ก.ล.ต. จาก
บริษัทที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 486 บริษัท

 ในปี พ.ศ. 2550 ได้คะแนน 103.75 เป็น 1 ใน 19 บริษัทที่ได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีจาก ก.ล.ต. จากบริษัทที่
ได้รับการประเมินทั้งหมด 460 บริษัท 

 การได้รับการประเมินดีเยี่ยมเช่นนี้ สะท้อนให้เห็นถึงการจัดการประชุมที่เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล โปร่งใส และยัง
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้เต็มที่จนหมดคำาถาม

z� SE-ED ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหุ้น 1 ใน 6 สำาหรับการแข่งขัน YRC 2007 และผู้ที่ได้รางวัลสำาหรับสาย SET 4 ใน 5 
คนเลือกวิเคราะห์หุ้น SE-ED   

 โครงการ Young Researcher Competition (YRC)  เป็นโครงการสำาหรับนิสิต นักศึกษา ในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 
และ 4 หรือเทียบเท่า จนถึงระดับปริญญาโท เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ  ผู้สมัคร
เข้าร่วมโครงการที่ผ่านการคัดเลือกในแต่ละรอบจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าอบรมในหัวข้อต่างๆ ที่มีเนื้อหาเข้มข้นขึ้นตาม
ลำาดับ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดส่งบทวิเคราะห์หลักทรัพย์เข้าประกวด โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบที่ 3 (30 
คน แบ่งเป็น สาย SET 15 คน และ สาย mai 15 คน) จะต้องนำาเสนอผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการ

ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ “ซีเอ็ด”



ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ “ซีเอ็ด”

คัดเลือก เพื่อคัดเลือก Top Five SET Young Researchers และ Top Five mai Star Researchers ตามลำาดับ หลังจาก
นัน้ในรอบชงิชนะเลศิ คณะกรรมการตดัสนิจะคดัเลอืกผูช้นะเลศิ หรอื SET Young Researcher และ mai Star Researcher 
ตามลำาดับ 

 Young Researcher Competition เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  สถานี
โทรทัศน์ Money Channel  และ สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์  โดยความสนับสนุนของสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน 
(TSI) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) บริษัท เซ็ท เทรด ดอท คอม จำากัด (SETTRADE) สมาคมบริษัทจัดการลงทุน  
สมาคมบริษัทจดทะเบียน สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 สำาหรับการแข่งขัน YRC 2007 เริ่มรับสมัครตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2550 และตัดสินรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 10 
มกราคม ปี พ.ศ. 2551 หุ้นที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหุ้นสำาหรับการวิเคราะห์ในการแข่งขันรอบที่ 3 แบ่งเป็น 2 สาย คือ  
สาย SET ได้แก่หุ้น  HMPRO, SE-ED และ EGCO ส่วนสาย mai ได้แก่ หุ้น TRT, ETG และ DEMCO

 ผลการแข่งขันในสาย SET ปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศ (รางวัลเงินสด 100,000 บาท + อื่นๆ) และรองชนะเลิศ ต่างก็ได้
มาจากการวิเคราะห์หุ้น SE-ED ส่วนที่ได้รางวัลสมทบอีก 3 ท่านนั้น วิเคราะห์หุ้น SE-ED จำานวน 2 ท่าน

z� ได้รับการประเมินความพึงพอใจ “ดีเยี่ยมที่สุด” ติดต่อกันเป็นปีที่ 2  ในการชี้แจงต่อนักลงทุน และนักวิเคราะห์ ในงาน 
“บรษิทัจดทะเบยีนพบนกัลงทนุ” (Opportunity Day) ทีต่ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย สำาหรบั Q4/2549 และ Q4/2548 
โดยได้รับการประเมินสูงที่สุดในทั้ง 3 ด้าน คือ ประโยชน์ของข้อมูลที่ได้รับ การนำาเสนอข้อมูล และความเหมาะสมของ
เวลาในการนำาเสนอ เมื่อเทียบกับบริษัทจดทะเบียน 48 ราย และ 68 รายตามลำาดับ ที่เข้าร่วมชี้แจงในคราวเดียวกัน 

z� ได้รบัการประเมนิจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ให้เป็นบรษิทัทีม่บีรรษทัภบิาล ของปี พ.ศ. 2549 
ในเกณฑ์ “ดีมาก” โดยเป็นบริษัทสิ่งพิมพ์แห่งเดียวในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับคะแนนรวม บรรษัทภิบาล ในระดับ 
ดมีาก-ดเีลศิ และเป็นหนึง่ใน 71 บรษิทั ทีไ่ด้รบัการประเมนิว่ามบีรรษทัภบิาลของปี พ.ศ. 2549 อยูใ่นเกณฑ์ ดมีาก - ดเีลศิ   
จากบริษัทที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 402 บริษัท 

z� ได้รบัการประเมนิจาก สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย โดยการสนบัสนนุจากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ติดอันดับในกลุ่มบริษัทที่ได้รับผลการ 
ประเมินบรรษัทภิบาลดีที่สุด 85 อันดับแรก (Top Quartile Companies) ของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ประจำาปี 
พ.ศ. 2546   

z� ได้รบัการประเมนิจาก สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ให้เป็น หนึง่ใน 20 ลำาดบัแรก ทีม่กีารกำากบัดแูลกจิการ
ดีที่สุดสำาหรับปี พ.ศ. 2545  จากการสำารวจทั้งหมด 234 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์

z� ได้รบัรางวลั Disclosure Award 2002 และ Disclosure Report Award 2003 จาก คณะกรรมการสำานกังานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)  ในฐานะ “บริษัทจดทะเบียน ที่สมควรได้รับการชมเชยเป็นพิเศษ ในการ
เปิดเผยข้อมลูต่อผูล้งทนุ” ซึง่ กลต.จดัรางวลันีข้ึน้ เพือ่ส่งเสรมิการมรีะบบบรรษทัภบิาลทีด่ ี(Good Corporate Governance) 
ขึ้นในประเทศไทย 

z� ปัจจุบัน หุ้น SE-ED ได้รับการยอมรับให้เป็น Value Stock ตัวหนึ่ง ในตลาดหลักทรัพย์ของไทย

zz เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ Book Variety ซึ่งออกอากาศทาง TTV 1 Nation Channel ทุกวัน เสาร์ เวลา 9.00–9.30 น. โดยเริ่ม
ออกอากาศตอนแรกในเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2544

zz เป็นผู้จัดงาน Thailand Electronics & Industrial Technology ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำาปี ที่ใหญ่ที่สุด
ของประเทศมาโดยตลอด

zz เป็นเจ้าของเว็บไซต์ www.se-ed.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีผู้เข้ามาใช้บริการมากที่สุดในหมวดธุรกิจหนังสือ

●  ●  ●  ●



ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อ  สถานที่ตั้งสำานักงานใหญ่ ศูนย์กระจายสินค้า และ SE-ED Learning Center

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำากัด (มหาชน)
ชื่อย่อ : SE-ED
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ : เลขที่ 1858/87-90 อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนบางนา-ตราด กม. 4.5 แขวงบางนา 

เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
ที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้า : เลขที่  99 หมู่ 1 ถนนกิ่งแก้ว ตำาบลราชาเทวะ อำาเภอบางพลี สมุทรปราการ  10540
 : โกดังพิทักษ์ธรรม เลขที่ 1/12, 1/17, 1/29 ถนนกิ่งแก้ว ตำาบลราชาเทวะ อำาเภอบางพลี 

สมุทรปราการ 10540
ที่ตั้ง SE-ED Learning Center : อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 2 เลขที่ 319 สี่แยกสามย่าน ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ 10330  
เว็บไซต์ : http://www.se-ed.com
โทรศัพท์ : 0-2739-8000
โทรสาร : 0-2751-5999
อีเมล : เลขานุการบริษัท cs@se-ed.com 
 : กรรมการอิสระ id@se-ed.com 
 : นักลงทุนสัมพันธ์ ir@se-ed.com 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลัก คือผลิตหนังสือและวารสารเชิงวิชาการ รับจัดจำาหน่ายหนังสือ และดำาเนินงาน

ร้านหนังสือ ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ และเครือข่ำย (ร้ำนเครือข่ำยซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ศูนย์หนังสือ
มหำวิทยำลัยหลำยแห่งที่บริษัทฯ เป็นผู้บริหำรเอง และจุดขำยย่อย) ทั้งในกรุงเทพฯ และต่ำงจังหวัด

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000285
ทุนจดทะเบียน : 328,345,090.00 บาท (หุ้นสามัญ 328,345,090 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนชำาระแล้ว : 323,921,130.00 บาท (หุ้นสามัญ 323,921,130 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ชื่อ สถานที่ตั้งของบริษัทย่อย 

ชื่อ : บริษัท ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ จำากัด
ที่ตั้งสำานักงาน : เลขที่ 1858/87-90 อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนบางนา-ตราด กม. 4.5 แขวงบางนา   

เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 0-2739-8000 
โทรสาร : 0-2751-5999
ประเภทธุรกิจ : บริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน : มีทุนจดทะเบียน และเรียกชำาระแล้วจำานวน 100,000 บาท เป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น 
  มูลค่าหุ้นละ 10 บาท  สัดส่วนเงินลงทุนอัตราร้อยละ 99.93

ชื่อ : บริษัท เพลินพัฒน์ จำากัด
ที่ตั้ง : เลขที่ 33/39-40 หมู่ที่ 17 ถนนสวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ : 0-2885-2670-5
โทรสาร : 0-2885-2670-5 ต่อ 1201
อีเมล : webmaster@plearnpattana.com
เว็บไซต์ : www.plearnpattana.com
ประเภทธุรกิจ : สถาบันการศึกษาเอกชน  โดยดำาเนินกิจการ โรงเรียนเพลินพัฒนำ ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับ 

เตรียมอนุบาล จนถึงมัธยมปลาย
ทุนจดทะเบียน               : ทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้วจำานวน 170,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญ 17,000,000 หุ้น มูลค่า

หุ้นละ 10 บาท สัดส่วนเงินลงทุนอัตราร้อยละ 48.82



ชื่อ สถานที่ตั้งของบริษัทร่วม 

ชื่อ : บริษัท เอ็ม แอนด์ อี จำากัด  
ที่ตั้ง : เลขที่ 77/111 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน 

กรุงเทพฯ 10600 
โทรศัพท์ : 0-2862-1396-9  
โทรสาร : 0-2862-1395
เว็บไซต์ : www.me.co.th
ประเภทธุรกิจ : สำานักพิมพ์ผู้ผลิตวารสารและหนังสือสำาหรับวิศวกร  
ทุนจดทะเบียน : ทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้วจำานวน 400,000 บาท เป็นหุ้นสามัญ  4,000 หุ้น  

มูลค่าหุ้นละ 100 บาท สัดส่วนเงินลงทุนอัตราร้อยละ 25

บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ 

นายทะเบียนหุ้น : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด

ที่ตั้ง : 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4, 6-7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท์  : 0-2229-2800, 0-2654-5599
โทรสาร : 0-2359-1262-3
Call center : 0-2229-2888
อีเมล : contact.tsd@set.or.th
เว็บไซต์ : www.tsd.co.th 

ผู้สอบบัญชี  : นางสาวศันสนีย์  พูลสวัสดิ์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977  และ/หรือ

  นางสาวประภาศรี  ลีลาสุภา  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664   
ที่ตั้ง : บริษัท สำานักงาน เอ เอ็ม ซี จำากัด
  ชั้น 19 ยูนิต 4 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท์  : 0-2231-3980-7
โทรสาร  : 0-2231-3988
อีเมล : amc@amc-mri.com
เว็บไซต์ : www.amc-mri.com

ที่ปรึกษากฎหมาย : สำานักงาน ชวน แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ทนายความ

ที่ตั้ง : 1153/44 ซอยลาดพร้าว 101 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240 
โทรศัพท์  : 0-2731-5337 และ 0-2731-5338
โทรสาร : 0-2731-5759 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ :  ---ไม่มีหุ้นกู้---



คณะกรรมการบริษัท 

เลขานุการบริษัท 

วิบูลยศักดิ์ อุดมวนิช 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
สายงานวารสาร                  

นุชนารถ กองวิสัยสุข 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
สายงานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร

มณฑลี โชติสรยุทธ   

โครงสรางองคกร บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ผูอำนวยการฝายการเงิน

สจิพัฒน พุมพึ่งพุทธ

ผูอำนวยการฝายบัญชี           

อารี แซอึ้ง

ผูอำนวยการฝายการจัดการ
สารสนเทศเชิงกลยุทธ 

เอกสิทธิ์ วิวัฒนาประสิทธิ์

ผูอำนวยการฝายวิจัย และ
พัฒนาทางวิศวกรรม 

สันต สิมะสุวรรณรงค 

แผนกตรวจสอบภายใน

ผูอำนวยการฝายทรัพยากร 
บุคคลและพัฒนาองคกร 

วิโรจน ลักขณาอดิศร 

ผูอำนวยการฝายโลจิสติกส

อภิชิต สวนอนันตภูมิ 

คณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาผลตอบแทน 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

รองกรรมการผูจัดการ 
พงษศักดิ์ ศิวะภัทรกำพล 

รองกรรมการผูจัดการ 
วิบูลยศักดิ์ อุดมวนิช 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
สายงานขายและจัดจำหนาย

กาญจนา เจริญวงษ  

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
สายงานสำนักพิมพ 
วิบูลยศักดิ์ อุดมวนิช 

(รักษาการแทน)  

 กรรมการผูจัดการ
ทนง โชติสรยุทธ 

โครงสร้างองค์กร บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)



คณะกรรมการบริษัท
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)



1. นายสมบูรณ์ ชินสวนานนท์
2. นายสาโรช ล้�าเลิศประเสริฐกุล
3. นายทนง โชติสรยุทธ์
4. นายวัฒนา เชียงกูล
5. นายคเชนทร์ เบญจกุล
6. นายวิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิช
7. นายประวิทย์ ตันติวศินชัย

8. นายสุเมธ ด�ารงชัยธรรม 
9. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ 

10. นายไพรัช สิฏฐกุล  
11. นายพงษ์ศักดิ์ ศิวะภัทรก�าพล
12. นายยงศักดิ์ เอกปรัชญาสกุล
13. รศ. ยืน ภู่วรวรรณ

1

5 6 7 8 9 10 11 12

3 2 134



คณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ * ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่ 
6/2552 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2552 
มีมติให้นำยคเชนทร์ เบญจกุล ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมกำรตรวจสอบแทนนำยไพรัช สิฏฐกุล  
ที่หมดวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง

1. นายสมบูรณ์  ชินสวนานนท์ 
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
การศึกษา
• Master of Management (Finance),  Kellogg School 

of Management,  Northwestern University, U.S.A
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

การอบรมจาก IOD
• ไม่มี

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
• 155,842 หุ้น / 0.0481%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มี

ประวัติการทำางาน
• 2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทน บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
• 2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ 

บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
• 2538 - 2548  กรรมการและกรรมการอิสระ 

บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
• ธ.ค. 2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 

บจก. อุตสาหกรรมผ้าวิจิตรไทย
• 2547 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน 

คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน 
ธนาคารแห่งประเทศไทย

• 2523 - ปัจจุบัน กรรมการ 
บจก. อุตสาหกรรมผ้าวิจิตรไทย

• 2538 - 2542 รองกรรมการผู้จัดการ 
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

2. นายสาโรช  ล้ำาเลิศประเสริฐกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
การศึกษา
• บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมจาก IOD
• Director Certification Program (DCP)

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษัทฯ  
• ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มี 

ประวัติการทำางาน
• ก.พ. 2552 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ 

บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
• 2542 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและ 

กรรมการอิสระ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
• 2549 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ 

บจก. เอซีที แมเนจเม้นท์   
• 2543 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ 

บจก. ซีเอเอส แมเนจเม้นท์                         

3. นายทนง  โชติสรยุทธ์
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม 
การศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

การอบรมจาก IOD
• Director Certification Program (DCP)

การอบรมจากสถาบันอื่น
• สถาบันวิทยาการตลาดทุน (CMA) : หลักสูตรผู้บริหาร

ระดับสูง รุ่นที่ 3

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
• 9,849,742 หุ้น** (นับรวมหุ้นของคู่สมรส) / 3.0408% 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
•  คู่สมรสของ นางมณฑลี โชติสรยุทธ์

ประวัติการทำางาน
• 2530 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 

บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
• 2528 - 2530 กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการด้าน

การตลาด บจก. ซีเอ็ดยูเคชั่น
• 2552 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ไตรมาส 4 ปี 2552 - ปัจจุบัน รักษาการผู้อำานวยการ

โรงเรียนเพลินพัฒนา บจก. เพลินพัฒน์
• 2549 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร 

โรงเรียนเพลินพัฒนา บจก. เพลินพัฒน์
• 2546 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร 

บจก. เพลินพัฒน์
• 2527 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็มแอนด์อี

4. นายวัฒนา  เชียงกูล
กรรมการอิสระ
การศึกษา
•  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

การอบรมจาก IOD
• Director Accreditation Program (DAP)

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
• 5,216,992 หุ้น / 1.6106%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มี 

ประวัติการทำางาน
• 2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
• 2533 - 2548 กรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
• 2545 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. โทเท็มส์
• 2540 - 2545 ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจบำารุงรักษา 

บจก. เอบีบี

5. นายคเชนทร์  เบญจกุล
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ*
การศึกษา
• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์และ 

การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหการ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจาก IOD
• Director Accreditation Program (DAP)

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
• 391,100 หุ้น** / 0.1207%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มี 

ประวัติการทำางาน
• พ.ย. 2552 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
• 2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
• 2551 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาทางด้านทรัพยากรมนุษย์  

บจก. เพลินพัฒน์
• 2549 - 2551 กรรมการบริหาร บจก. เพลินพัฒน์
• 2544 - 2547 นักวิเคราะห์อาวุโส 

กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ 
• 2543 - 2544 นักวิเคราะห์ กองทุนบำาเหน็จบำานาญ

ข้าราชการ

6. นายวิบูลย์ศักดิ์  อุดมวนิช
กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม และเลขานุการ 
บริษัทฯ
การศึกษา 
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

การอบรมจาก IOD
• Director Accreditation Program (DAP)

การอบรมจากสถาบันอื่น
• สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) : Corporate 

Secretary Development Program

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 
•  4,044,532 หุ้น** / 1.2486%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
• ไม่มี 

ประวัติการทำางาน
• 2550 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัทฯ 

บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
• 2530 - ปัจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ 

บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
• 2528 - 2530 กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการด้าน

การผลิต บจก. ซีเอ็ดยูเคชั่น
• 2546 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร 

บจก. เพลินพัฒน์
• 2535 - ปัจจุบัน กรรมการ 

บจก. ยูนิตี้ ไบน์ดิ้ง เซ็นเตอร์
• 2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ยูนิตี้ กราฟิกส์ จำากัด7. นายประวิทย์  ตันติวศินชัย  

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
การศึกษา
• ประกาศนียบัตรบัณฑิต การสอบบัญชี  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจาก IOD
• Director Accreditation Program (DAP)

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
• ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มี

ประวัติการทำางาน
• 2542 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
• 2549 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มบัญช ี

และการเงิน บจก. เอ็ม เค เรสโตรองต์      
• 2537 - 2549 ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน  

บจก. เอ็ม เค เรสโตรองต์ 



8. นายสุเมธ  ดำารงชัยธรรม
กรรมการ
การศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาการเงิน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาบริหารทั่วไป   

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
• วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาบริหารงานก่อสร้าง  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

• เศรษฐศาสตรบัณฑิต  นโยบายการเงินและการคลัง
สาธารณะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจาก IOD
• Director Accreditation Program (DAP)
• Role of the Compensation Committee (RCC)
• D&O Insurance: Mitigating Directors Liabilities 

Risk / Special Seminar 
• Company Secretary Program (CSP)

การอบรมจากสถาบันอื่น
• สถาบันวิทยาการตลาดทุน (CMA) : หลักสูตรผู้บริหาร

ระดับสูง รุ่นที่ 8/2552

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
• ไม่มี (ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มี 

ประวัติการทำางาน
• 2549 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาผล

ตอบแทน  บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
• 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน และ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ 
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน และกรรมการ
บริหารความเสี่ยง บมจ. จีเอ็มเอ็ม มีเดีย

• พ. ย. 2552 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ 
บจก. แฟมิลี่ โนฮาว

• ก. พ. 2552 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ 
บมจ. จีเอ็มเอ็ม มีเดีย

• 2551- ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท  
บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่  
เลขานุการบริษัท บมจ. จีเอ็มเอ็ม มีเดีย

• 2550 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร 
บมจ. จีเอ็มเอ็ม มีเดีย

• 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการบริหาร, 
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท, เลขานุการคณะ
กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้อำานวยการอาวุโส 
(สายงานสนับสนุนกลางและพัฒนาธุรกิจ), 
บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่  
กรรมการ, กรรมการบริหาร, เลขานุการคณะกรรมการ
บริหาร และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
บมจ. จีเอ็มเอ็ม มีเดีย

• 2543 - 2547 ผู้อำานวยการฝ่ายบรรษัทธนกิจ 
บมจ. เงินทุน ธนชาติ 

• 2542 - 2543 ผู้จัดการโครงการบริหารสินทรัพย์พิเศษ 
บมจ. เงินทุน ธนชาติ

• 2539 - 2542 ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่าย 
บมจ. หลักทรัพย์ ธนชาติ

12.  นายยงศักดิ์ เอกปรัชญาสกุล
กรรมการ
การศึกษา 
• Mini MBA  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• The Boss รุ่นที่ 30 Management and Psychology 

Institute.

การอบรมจาก IOD
• Director Accreditation Program (DAP)

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
•  ไม่มี (ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มี 

ประวัติการทำางาน
• 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
• 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ยูสตาร์ (ประเทศไทย)
• 2545 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการขาย

และการตลาด หน่วยงานจีเอ็มเอ็ม เทรดดิ้ง 
บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ 

• 2542 - 2545 ผู้อำานวยการฝ่ายขาย บจก. เอ็มจีเอ 
• 2531 - 2542 ผู้จัดการฝ่ายขาย บจก. เอ็มจีเอ

หมายเหตุ ** จ�ำนวนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ ของกรรมกำร
และผู้บริหำร ได้รวมกำรถือหุ้นของคู่สมรสและ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ และนิติบุคคลที่
เกี่ยวข้องตำมมำตรำ 258 ด้วย

9. นายวรสิทธิ์  โภคาชัยพัฒน์ 
กรรมการอิสระ
การศึกษา
• คอมพิวเตอร์และการบริหารระบบข้อมูล, Bentley 

College, Massachusetts, U.S.A
• เศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ  Carnegie-Mellon 

University, Pennsylvania, U.S.A

การอบรมจาก IOD
• Director Certification Program (DCP)

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
• ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มี 

ประวัติการทำางาน
• 2549 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณา 

ผลตอบแทน บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
• 2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
• 2541 - 2548 กรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
• 2534 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บมจ. ฟินันซ่า
• 2533 - 2534 ผู้ช่วยผู้จัดการ บจก. เชสแมนฮัตตัน 

(ประเทศไทย)

10. นายไพรัช  สิฏฐกุล
กรรมการอิสระ
การศึกษา 
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

การอบรมจาก IOD
• Director Accreditation Program (DAP)

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
• 6,675,166 หุ้น** / 2.0607%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มี

ประวัติการทำางาน
• 2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น
• 2548 - พ.ย. 2552 กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
• 2517 - 2548 กรรมการ บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น
• 2551 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำานวยการโครงการเดินเครื่อง

และบำารุงรักษาประจำาโรงไฟฟ้า 
บจก. ผลิตไฟฟ้าราชบุรี

• 2545 - ปัจจุบัน วิศวกรระดับ 11 ฝ่ายบำารุงรักษาไฟฟ้า 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

• 2542 - 2545 ผู้จัดการกองบำารุงรักษา 
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน

• 2540 - 2542 ผู้จัดการกองวิศวกรรรมบำารุงรักษาไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

11. นายพงษ์ศักดิ์  ศิวะภัทรกำาพล
กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม
การศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

การอบรมจาก IOD
• Director Accreditation Program (DAP)

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
•  10,850,842 หุ้น / 3.3498%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
• ไม่มี 

ประวัติการทำางาน
• 2536 - ปัจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ 

บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
• 2533 - 2536 กรรมการและบรรณาธิการบริหารฝ่าย

วารสารไมโครคอมพิวเตอร์ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
• 2535 - ปัจจุบัน กรรมการ 

บจก. ยูนิตี้ ไบน์ดิ้ง เซ็นเตอร์
• 2533 - ปัจจุบัน กรรมการ 

บจก. ยูนิตี้ กราฟิกส์ จำากัด 

13. รศ.ยืน  ภู่วรวรรณ
กรรมการ
การศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

การอบรมจาก IOD
• ไม่มี

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
• 13,174,940 หุ้น** / 4.0673%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มี 

ประวัติการทำางาน
• 2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
• 2545 - ปัจจุบัน รองอธิการบดี ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• 2546 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสำานักบริการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ที่ปรึกษาโรงเรียนเพลินพัฒนา บจก. เพลินพัฒน์

• 2534 - 2543 ผู้อำานวยการ สำานักบริการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



คณะผู้บริหาร

1. นายทนง  โชติสรยุทธ์
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม 
การศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

การอบรมจาก IOD
• Director Certification Program (DCP)

การอบรมจากสถาบันอื่น
• สถาบันวิทยาการตลาดทุน (CMA) : หลักสูตรผู้บริหาร

ระดับสูง รุ่นที่ 3

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
• 9,849,742 หุ้น** / 3.0408%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
•  คู่สมรสของ นางมณฑลี โชติสรยุทธ์

ประวัติการทำางาน
• 2530 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 

บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
• 2528 - 2530 กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการด้าน

การตลาด บจก. ซีเอ็ดยูเคชั่น
• 2552 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ไตรมาส 4 ปี 2552 - ปัจจุบัน รักษาการผู้อำานวยการ

โรงเรียนเพลินพัฒน์ บจก. เพลินพัฒน์
• 2549 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร 

โรงเรียนเพลินพัฒนา บจก. เพลินพัฒน์
• 2546 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร 

บจก. เพลินพัฒน์
• 2527 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็มแอนด์อีี

2. นายวิบูลย์ศักดิ์  อุดมวนิช
กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม 
และเลขานุการบริษัทฯ
การศึกษา 
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

การอบรมจาก IOD
• Director Accreditation Program (DAP)

การอบรมจากสถาบันอื่น
• สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) : Corporate 

Secretary Development Program

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
• 4,044,532 หุ้น** / 1.2486 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
• ไม่มี 

ประวัติการทำางาน
• 2550 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัทฯ 

บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
• 2530 - ปัจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ 

บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
• 2528 - 2530 กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการด้าน

การผลิต บจก. ซีเอ็ดยูเคชั่น
• 2546 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจก. เพลินพัฒน์
• 2535 - ปัจจุบัน กรรมการ 

บจก. ยูนิตี้ ไบน์ดิ้ง เซ็นเตอร์
• 2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ยูนิตี้ กราฟิกส์ จำากัด

3. นายพงษ์ศักดิ์  ศิวะภัทรกำาพล
กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม
การศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

การอบรมจาก IOD
• Director Accreditation Program (DAP)

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
•  10,850,842 หุ้น / 3.3498%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
• ไม่มี 

ประวัติการทำางาน
• 2536 - ปัจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ 

บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
• 2533 - 2536 กรรมการและบรรณาธิการบริหารฝ่าย

วารสารไมโครคอมพิวเตอร์ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
• 2535 - ปัจจุบัน กรรมการ 

บจก. ยูนิตี้ ไบน์ดิ้ง เซ็นเตอร์
• 2533 - ปัจจุบัน กรรมการ 

บจก. ยูนิตี้ กราฟิกส์ จำากัด 
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4. นางมณฑลี  โชติสรยุทธ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ 
การศึกษา
• การศึกษาศาสตรบัณฑิต   

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตปทุมวัน

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
• 9,849,742 หุ้น** / 3.0408%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• คู่สมรสของ นายทนง โชติสรยุทธ์ 

ประวัติการทำางาน 
• 2539 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

สายงานซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
• 2536 - 2541 บรรณาธิการฝ่ายตำาราและหนังสือ 

เชิงวิชาการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น

8. นางสาวสจิพัฒน์  พุ่มพึ่งพุทธ
ผู้อำานวยการฝ่ายการเงิน
การศึกษา 
• บริหารการจัดการบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
• 122,140 หุ้น / 0.0377%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มี

ประวัติการทำางาน
• 2547 - ปัจจุบัน ผู้อำานวยการฝ่ายการเงิน 

บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
• 2534 - 2546 ผู้จัดการแผนกการเงิน 

บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น

5. นางกาญจนา  เจริญวงษ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานขายและจัดจำาหน่าย
การศึกษา
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
• 193,600 หุ้น** / 0.0598%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มี

ประวัติการทำางาน
• 2541 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานขาย

และจัดจำาหน่าย บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
• 2534 - 2538 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารกลาง

บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
• 2524 - 2534 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน  

บจก. ซีเอ็ดยูเคชั่น

6. นางนุชนารถ  กองวิสัยสุข
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ                       
สายงานวารสาร
การศึกษา 
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)   

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
• 1,553,800 หุ้น** / 0.4797%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มี

ประวัติการทำางาน 
• 2544 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ     

สายงานวารสาร บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
• 2542 - 2543 ผู้อำานวยการกลุ่มวารสารด้าน

อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรม บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
• 2522 - 2542 ผู้จัดการโฆษณากลุ่มวารสารด้าน

อิเล็กทรอนิกส์ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น

9. นายสันต์ สิมะสุวรรณรงค์*
ผู้อำานวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาทางวิศวกรรม
การศึกษา
• วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการผลิต สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
•  334,400 หุ้น** / 0.1032%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มี

ประวัติการทำางาน
• 2546 - ปัจจุบัน ผู้อำานวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาทาง

วิศวกรรม  บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
• 2540 - 2546 ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ บจก. ไอทีซิตี้
• 2540 - 2540 ผู้จัดการทั่วไป 

บจก. ไซเบอร์ซิตี้                                

7. นางสาวอารี  แซ่อึ้ง
ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชี
การศึกษา 
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5368
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
• ประกาศนียบัตรบัณฑิต การสอบบัญชี มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 
• ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มี

ประวัติการทำางาน
• 2547 - ปัจจุบัน ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชี  

บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
• 2544 - 2546 ผู้จัดการแผนกบัญชี  

บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
• 2543 - 2544 ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน  

บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
• 2537 - 2543 หัวหน้าทีมตรวจสอบบัญชี  

บจก. สำานักงาน เอ เอ็ม ซี

หมายเหต * เป็นผู้บริหำรที่ไม่อยู่ในนิยำมในประกำศของส�ำนักงำน ก.ล.ต.
 ** จ�ำนวนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ ของกรรมกำรและผู้บริหำร ได้รวมกำรถือหุ้นของคู่สมรสและบุตร 

 ที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องตำมมำตรำ 258 ด้วย

10. นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร*
ผู้อำานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนา
องค์กร 
การศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

ยานยนต์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
• 300 หุ้น / 0.0001%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มี

ประวัติการทำางาน
• 2546 - ปัจจุบัน ผู้อำานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ

พัฒนาองค์กร บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
• 2543 - 2546 เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษา 

บจก. โนโว ควอลิตี้ เซอร์วิส-เซส (ประเทศไทย)
• 2541 - 2543 วิศวกรควบคุมคุณภาพ 

บจก. อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย)

12. นายเอกสิทธิ์  วิวัฒนาประสิทธิ์*
ผู้อำานวยการฝ่ายการจัดการสารสนเทศ 
เชิงกลยุทธ์ 
การศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ  บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
•  ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มี

ประวัติการทำางาน
• 2548 - ปัจจุบัน ผู้อำานวยการฝ่ายจัดการสารสนเทศ

เชิงกลยุทธ์ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
• 2548 - 2548 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการจัดการ

เทคโนโลยี และสารสนเทศ 
บจก. คอมพาส อีส อินดัสตรี

• 2546 - 2548 เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาอาวุโส 
บจก. ดีลอยท์ ทู้ช โทมัสสุ ไชยยศ

• 2544 - 2546 นักวิเคราะห์ระบบเชิงกลยุทธ์  
บมจ. บ้านปู 

11. นายอภิชิต สวนอนันตภูมิ*
ผู้อำานวยการฝ่ายโลจิสติกส์ 
การศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน  

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

ยานยนต์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
•  46,120 หุ้น / 0.0451%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มี

ประวัติการทำางาน
• 2547 - ปัจจุบัน ผู้อำานวยการฝ่ายโลจิสติกส์  

บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
• 2546 - 2547 เจ้าหน้าที่การตลาดและการจัดการคู่ค้า 

บจก. โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค
• 2545 – 2546 วิศวกรอาวุโส แผนกจัดซื้อ  

บจก. อีซูซุ  (ไทยแลนด์)
• 2542 - 2545 วิศวกร แผนกจัดซื้อ  

บจก. อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย)



สารจากคณะกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

สภาวะเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2552 ทีผ่่านมา ประเทศไทย ยงัคงได้รบัผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกจิ
ที่ซบเซา ภาวะความผันผวนของราคานำ้ามันในตลาดโลก ปัญหาการว่างงาน ปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมือง และปัญหา 
การแพร่กระจายของไข้หวัด 2009 ทำาให้กำาลังซื้อลดลง และมีลูกค้าเข้าศูนย์การค้าลดลง ซึ่งกระทบต่ออุตสาหกรรมค้าปลีกใน 
ภาพรวมของประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก็ยังสามารถรักษาระดับการเติบโตของรายได้และกำาไรได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นที่
น่าพอใจ  

ในทิศทางระยะยาว บริษัทฯ ยังคงเชื่อมั่นในอนาคตระยะยาวของประเทศ และศักยภาพของธุรกิจหนังสือที่จะเติบโตได้อีก 
บริษัทฯ จึงยังคงขยายงานอย่างต่อเนื่องในทุกสายงาน บริษัทฯ เปิดสาขาใหม่ของซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์เพิ่มขึ้นอีก 21 สาขา รวมเป็น
สาขาที่เปิดดำาเนินการอยู่ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2552 ทั้งสิ้น 324 สาขา บริษัทฯ ยังเน้นงานด้านสำานักพิมพ์ที่เน้นการผลิตหนังสือที่มีอายุ
ยืนยาวและมีขนาดของตลาดใหญ่เพียงพอ เน้นบทบาทการเป็นผู้จัดจำาหน่ายหนังสือรายใหญ่มากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาถือว่าประสบ
ความสำาเร็จอย่างน่าพอใจ แม้ธุรกิจสายงานวารสารจะได้ผลกระทบในเชิงลบจากรายได้โฆษณาที่ลดลงมาซึ่งสอดคล้องกับภาวะ
อุตสาหกรรมโดยรวมก็ตาม จึงทำาให้บริษัทฯ ยังสามารถรักษาระดับการเติบโตในภาพรวมไว้ได้ โดย

zy บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมกีำาไรสทุธสิำาหรบัปี พ.ศ. 2552 เป็นเงนิ 217.51 ล้านบาท ซึง่เป็นกำาไรสทุธขิองบรษิทัฯ จำานวน 
214.36 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8.50%  

zy บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีายได้รวมสำาหรบัปี พ.ศ. 2552 เป็นเงนิ 4,673.69 ล้านบาท ซึง่เป็นรายได้ของบรษิทัฯ จำานวน 
4,646.84 ล้านบาท หรือเติบโตสูงกว่างวดเดียวกันของปีก่อน 5.03%  

นอกจากผลการดำาเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมายแล้ว  ในปี 2552 บริษัทฯ มีความภูมิใจที่การปฏิบัติงานของบริษัทฯ ได้
รับการยอมรับว่าเป็น “ตัวอย่างที่ดี” ในหลายๆ ด้าน คือ บริษัทฯ ได้รับรางวัล Top Corporate Governance Report Awards 2009 
(รางวัลรายงานบรรษัทภิบาลดีเด่น) จากการจัดประกวดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร 
โดยเป็นบรษิทัจดทะเบยีนนอก SET100 รายเดยีวใน 10 บรษิทัทีไ่ด้รบัรางวลันี ้ และได้รบัรางวลั Corporate Social Responsibility 
Awards 2009 (รางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้าน CSR หรือการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม) โดยเป็นบริษัทจดทะเบียน
นอก SET100 รายเดยีวใน 4 บรษิทัทีไ่ด้รบัรางวลันี ้บรษิทัฯ ยงัได้รบัการประเมนิการกำากบัดแูลกจิการ (Corporate Governance) 
ให้อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาว ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

สุดท้ายนี้ คณะกรรมการ รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีส่วนร่วมในความสำาเร็จของบริษัทฯ และคณะกรรมการขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้น 
ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ และคู่ค้าทางธุรกิจ  ที่ให้การสนับสนุนฝ่ายบริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ อย่างดีตลอดมา 
ยังผลให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีส่วนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านธุรกิจที่บริษัทฯ ดำาเนินการอยู่

นายสมบูรณ์ ชินสวนานนท์
ประธำนกรรมกำร

นายทนง โชติสรยุทธ์
กรรมกำรผู้จัดกำร



จากความมุ่งมั่นในการดำาเนินธุรกิจที่เอื้ออำานวยต่อการศึกษาหาความรู้  ในสาขาที่จำาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ  (จะด�ำเนินธุรกิจ
ที่จะท�ำให้ “คนไทยเก่งขึ้น”)  โดยพัฒนาขึ้นเป็นธุรกิจที่ยั่งยืน  มีการเติบโตต่อเนื่องที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม  เป็นบริษัท
ตวัอย่างทีด่ ี  สามารถสร้างสรรค์ผลงานทีเ่ป็นประโยชน์และเป็นทีย่อมรบัในวงกว้าง พนกังานมคีวามสขุ และสามารถให้ผลตอบแทน
การลงทุนที่น่าพึงพอใจในระยะยาว

โดยตลอดระยะเวลากว่า 35 ปี ทีผ่่านมา  บรษิทัฯ  ได้ดำาเนนิธรุกจิอยูบ่นพืน้ฐานของการเป็น “บรษิทัตวัอย่างทีด่”ี และมกีระบวนการ
กำากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง  และจากความมุ่งมั่นในการดำาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสได้ส่งผลสะท้อนให้บริษัทฯ  
ได้รับการยอมรับจากสาธารณชนและได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆ ดังนี้

รางวัลเกียรติคุณส่วนหนึ่ง

zz ได้รบัรางวลั Top Corporate Governance Report Awards 
2009 (รางวลัรายงานบรรษทัภบิาลดเีด่น) จากการจดัประกวด
โดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ร่วมกบัวารสารการเงนิ
ธนาคาร โดยซเีอด็เป็นบรษิทัจดทะเบยีนนอก SET100 ราย
เดยีวใน 10 บรษิทัทีไ่ด้รบัรางวลันี้  

zz ได้รบัรางวลั Corporate Social Responsibility Awards 2009 
(รางวลับรษิทัจดทะเบยีนดเีด่นด้าน CSR หรอืการรบัผดิชอบ
ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม) จากการจดัประกวดโดยตลาดหลกั–
ทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร โดย
ซีเอ็ดเป็นบริษัทจดทะเบียนนอก SET100 รายเดียวใน 4 
บริษัทที่ได้รับรางวัลนี้   

zz ได้รับการประกาศผลรายงานการประเมินการกำากับดูแล
กิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประจำาปี 
2552 และ 2551 (Corporate Governance Report of Thai 
Listed Companies 2009 and 2008) ว่าอยูใ่นระดบั “ดเีลศิ” 
(5 ดาว)  ตดิต่อกนั 2 ปีซ้อน  ซึง่จดัโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย (IOD)  

คุณทนง โชติสรยุทธ์ กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด 
(มหำชน) กับรำงวัล Top Corporate Governance Report Awards 
2009  และ Corporate Social Responsibility Awards 2009 จำก
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



zz ได้รับการประเมินจากสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียน  และ
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในเรื่องการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ 
(AGM)  ประจำาปี 2552, 2551 และ 2550 อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม และ
สมควรเป็นตัวอย่าง” ติดต่อกัน 3 ปีซ้อน โดยอยู่ในกลุ่มบริษัทที่ได้
คะแนนเต็ม 100 คะแนนขึ้นไป ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดี 
จาก ก.ล.ต. การประเมนิการจัดการประชุมผู้ถอืหุ้น มีวตัถปุระสงค์เพือ่
ให้บริษัทจดทะเบียนได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและหลักบรรษัท 
ภิบาลที่ดี  

zz ได้รับรางวัล Best Shareholder Treatment Awards 2008  (รางวัล
บริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยมในการดูแลผู ้ถือหุ ้น) จากการจัดงาน
มอบรางวัลโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  (ประเทศไทย) จำากัด  
ด้วยความร่วมมือจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่ง
เสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และชมรมนักลงทุน
สัมพันธ์  

zz ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เข้าชิงรอบสุดท้าย (Finalist) 1 ใน 3 บริษัท
ของกลุม่ SET (ทีเ่หลอืจาก SET100)  เพือ่เข้าชงิรางวลั IR Excellence 
Awards 2008 (รางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์)  
ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงิน
ธนาคาร  

zz ได้รบัการคดัเลอืกให้เป็นผูเ้ข้าชงิรอบสดุท้าย (Finalist)  1 ใน 10 บรษิทั 
เพื่อเข้าชิงรางวัล Corporate Social Responsibilities Awards 2008 
(รางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเด่นในการดำาเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อ
สงัคมและสิง่แวดล้อม) ซึง่จดัโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ร่วม
กับวารสารการเงินธนาคาร

zz ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัล “คณะกรรมการดีเด่นแห่งปี” หรือ 
“Board of The Year for Distinctive Practices” ประจำาปี 2549 / 2550  
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of 
Director หรือ IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย  สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย  สมาคม
ธนาคารไทย สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย และสภาธรุกจิตลาดทนุไทย  

zz ได้รับการคัดเลือกจากนิตยสาร Forbes ฉบับ Global ประจำาวันที่ 28 
ตลุาคม 2545 ซึง่เป็นนติยสารธรุกจิชัน้นำาของโลก  ให้อยูใ่นรายชือ่ 200 
บริษัทยอดเยี่ยมนอกสหรัฐอเมริกา ที่มียอดขายน้อยกว่า 1,000 ล้าน
เหรียญสหรัฐ (200 Companies for 2002 : Best Under a Billion) โดย
คัดเลือกจากบริษัทชั้นนำา 20,000 รายทั่วโลก

zz ได้รบัรางวลั “ร้านหนงัสอืเครอืข่าย ยอดเยีย่มประจำาปี 2545  และ 2546”  
และรางวลั “ร้านหนงัสอืยอดเยีย่มประจำาทศวรรษ (ปี 2547)” จากชมรม
ส่งเสริมการจัดจำาหน่ายหนังสือ (ชมรมสายส่งหนังสือ) ในสมาคมผู้จัด
พิมพ์และผู้จำาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

zz ได้รับรางวัล Disclosure Award 2002 และ Disclosure Report Award 
2003 จาก คณะกรรมการสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) ในฐานะ “บรษิทัจดทะเบยีน ทีส่มควรได้
รบัการชมเชยเป็นพเิศษ ในการเปิดเผยข้อมลูต่อผูล้งทนุ” ซึง่ ก.ล.ต.จดั
รางวลันีข้ึน้ เพือ่ส่งเสรมิการมรีะบบบรรษทัภบิาลทีด่ ี(Good Corporate 
Governance) ขึ้นในประเทศไทย

คุณสมบูรณ์ ชินสวนำนนท์ ประธำนกรรมกำร 
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) ขึ้นรับรำงวัล  
“คณะกรรมกำรดีเด่นแห่งปี 2549 / 2550”

คุณทนง โชติสรยุทธ์ กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด 
(มหำชน) กับรำงวัล Best Shareholder Treatment Awards 2008 และ 
ใบประกำศเกียรติคุณที่แสดงถึงกำรได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้เข้ำชิง
รำงวัลรอบสุดท้ำย (Finalist) ส�ำหรับรำงวัล IR Excellence Awards 
2008 และ CSR Awards 2008

คณะกรรมกำรบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) ได้รับประกำศ
เกียรติคุณรำงวัล “คณะกรรมกำรดีเด่นแห่งปี” ประจ�ำปี 2549/2550 
จำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) และสมำคมอื่น
อีก 6 องค์กร



สถานการณ์ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปี พ.ศ. 2552
ภาวะอุตสาหกรรม และการแข่งขัน

ทิศทางการดำาเนินธุรกิจ
พัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญ

ในปี พ.ศ. 2552
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม                 

ขององค์กร (CSR)

รายงานการดำาเนินงาน
ปี พ.ศ. 2552
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สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2552 ที่ผ่านมา ประเทศไทย ยังคงได้รับผลกระทบจาก
สภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย ภาวะความผันผวนของราคาน้ำามันในตลาดโลก ปัญหาการว่างงาน ปัญหาความไม่แน่นอนทาง 
การเมืองและปัญหาการแพร่กระจายของไข้หวัด 2009 ทำาให้กำาลังซื้อลดลง และมีลูกค้าเข้าศูนย์การค้าลดลง ซึ่งกระทบ
ต่ออุตสาหกรรมค้าปลีกในภาพรวมของประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก็ยังสามารถรักษาระดับการเติบโตของรายได้และ
กำาไรได้อย่างต่อเนื่อง  และเป็นที่น่าพอใจ  

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจหนังสือในปี พ.ศ. 2552 ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง  แม้คาดว่าจะมีการเติบโตที่ชะลอตัว
ลงเชน่เดยีวกบัธรุกจิคา้ปลกีอืน่  โดยแรงผลกัดนัการเตบิโตทีส่ำาคญัมาจากการทีม่รีา้นหนงัสอืเครอืขา่ยเปดิเพิม่ขึน้มากกวา่
ปกตมิากในป ีพ.ศ. 2550 และ 2551 โดยเฉพาะรา้นหนงัสอืสะดวกซือ้ขนาดเลก็  ทีเ่ปดิโดยผูป้ระกอบการรายใหญท่ีด่ำาเนนิ
ธรุกจิรา้นสะดวกซือ้  รวมทัง้มกีารเปดิรา้นหนงัสอืเครอืขา่ยอยา่งตอ่เนือ่งทัง้ของบรษิทัฯ เอง และของผูป้ระกอบการรายอืน่ 
ประกอบกับมีการเติบโตของสำานักพิมพ์ขนาดเล็กและขนาดกลางมากขึ้น   

ส่วนปริมาณหนังสือใหม่ที่ผลิตขึ้นในปี พ.ศ. 2552 ที่ส่งเข้าสู่ระบบร้านหนังสือ บริษัทฯ คาดว่ามีจำานวนเฉลี่ย
ประมาณ 37 เล่มต่อวัน ซึ่งใกล้เคียงกับปี พ.ศ. 2551 ที่มีหนังสือออกใหม่เฉลี่ยประมาณ 36 เล่มต่อวัน โดยสำานักพิมพ์                     
มคีวามระมดัระวงัในการผลติหนงัสอืใหต้รงกบัความตอ้งการของตลาดมากขึน้ ซึง่จะสง่ผลดใีหธ้รุกจิหนงัสอืมปีระสทิธภิาพ
การจำาหน่ายดีขึ้นในอนาคต 

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (The Publishers and Booksellers Association of       
Thailand) คาดการณ์สำาหรับธุรกิจหนังสือในปี พ.ศ. 2552 ว่า ธุรกิจหนังสือน่าจะมีการเติบโตประมาณ +1% ถดถอยติดต่อ
กันเป็นปีที่ 4 จากมูลค่าตลาดหนังสือรวมทั้งประเทศ  ในราคาปกประมาณ 18,800 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2552  และคาด
การณ์ว่าคนไทยใช้เงินซื้อหนังสือประมาณ 300 บาทต่อคนต่อปี  ซึ่งจากสถิติเหล่านี้เมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว      
จะเห็นว่าอัตราการอ่านหนังสือยังน้อยมาก และสะท้อนว่าตลาดธุรกิจหนังสือโดยรวมยังมีศักยภาพเติบโตได้อีกมาก

การที่มีจำานวนร้านหนังสือเพิ่มมากขึ้น และรายเดิมมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การหาซื้อหนังสือ
สะดวกมากขึ้น ทำาให้ฐานตลาดหนังสือใหญ่ขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อภาพรวมของธุรกิจหนังสือ  

สถานการณ์ธุรกิจสิ่งพิมพ์ ปี พ.ศ. 2552
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ภาวะอุตสาหกรรม และการแข่งขัน

ธรุกจิหนงัสอืถอืวา่เปน็อตุสาหกรรมหนึง่  ทีย่งัคงมอีตัราการเตบิโตอยา่งตอ่เนือ่ง สมาคมผูจ้ดัพมิพแ์ละผูจ้ดัจำาหนา่ย
หนังสือแห่งประเทศไทย  คาดว่ามีอัตราการเติบโตประมาณ +1% ในปี พ.ศ. 2552 และประมาณ 4% ในปี พ.ศ. 2553 และ
เชือ่วา่ขนาดตลาดยงัเลก็  และยงัมชีอ่งวา่งทางการตลาดอยูม่าก จงึทำาใหม้ผีูส้นใจเขา้มามากในธรุกจิสำานกัพมิพ ์ธรุกจิรา้น
หนงัสอื  และธรุกจิวารสาร การแขง่ขนัจงึเริม่มมีากขึน้  แตก่ถ็อืวา่มสีว่นชว่ยกระตุน้ใหข้นาดของตลาดใหญข่ึน้ไดอ้ยา่งรวดเรว็

อย่างไรก็ตาม  บริษัทฯ ยังคงมีอัตราการเติบโตที่ดีในธุรกิจร้านหนังสือ  ธุรกิจสำานักพิมพ์  และธุรกิจรับจัดจำาหน่าย  
เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีจุดแข็งที่ชัดเจน และเป็นการเติบโตที่เกื้อหนุนกัน ส่วนธุรกิจวารสารในภาพรวม ได้รับผล             
กระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง  และมีการแข่งขันรุนแรง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งวารสารด้านคอมพิวเตอร์  ซึ่งมีการ
ตัดราคาค่าโฆษณากันมาก  แต่ในกลุ่มวารสารด้านอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรม  ยังคงมีการเติบโตที่น่าพอใจอยู่

โอกาสและอุปสรรค เนื่องจากภาครัฐบาลส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น และมีนโยบาย
ให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้ทันต่อการพัฒนาของโลก ขณะเดียวกันก็มีหนังสือที่น่าสนใจออกใหม่เป็น
จำานวนมาก ทำาให้กระแสการอ่านเพิ่มสูงขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ทำาให้ธุรกิจหนังสือ ซึ่งเดิมมีขนาดเล็กมาก สามารถ
ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการเร่งขยายตัวของซูเปอร์เซ็นเตอร์ในช่วงที่ผ่านมา ทำาให้บริษัทฯ มีทำาเลสำาหรับ                       
ร้านหนังสือใหม่ๆ ของซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์  เพิ่มตามไปด้วย  บริษัทฯ ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตและจัดจำาหน่ายหนังสือรายใหญ่
ของประเทศ และเป็นเจ้าของเครือข่ายร้านหนังสือ ที่มีความพร้อมในการขยายงานได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งยังมีสภาพ
คล่องทางการเงินสูง จึงทำาให้มีศักยภาพการเติบโตอย่างต่อเนื่องได้มากกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม

อยา่งไรกต็าม  การเตบิโตของจำานวนสาขาของบรษิทัฯ ในอนาคต  บางทำาเลขึน้กบันโยบายการควบคมุการคา้ปลกี  
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของรัฐบาล  ที่อาจมีผลกระทบต่อการเติบโตของศูนย์การค้า  และซูเปอร์เซ็นเตอร์

ปัจจัยสำาคัญที่มีผลต่อความสำาเร็จของธุรกิจ (Key Success Factors)  ปัจจัยที่ส่งผลให้บริษัทฯ เป็นบริษัท        
สิง่พมิพท์ีอ่ยูใ่นระดบัแนวหนา้ของประเทศ  และมบีทบาทมากขึน้ในการดำาเนนิธรุกจิในอนาคต  สามารถสรปุโดยสงัเขปดงันี้

•  นโยบายธุรกิจที่ชัดเจนและจำาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ นับแต่เริ่มก่อตั้ง บริษัทฯ เน้นการดำาเนินธุรกิจ        
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรของประเทศ ในสาขาที่จำาเป็นต่อการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด ดังนั้นจึงเติบโตไป
ได้อย่างต่อเนื่องตามการพัฒนาประเทศ และไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจรุนแรงนัก นอกจากนั้นการที่บริษัทฯ   
มีนโยบายที่จะมีจริยธรรมที่ดี  และสนับสนุนอุตสาหกรรมหนังสือให้เติบโตไปด้วยกัน  ทำาให้ภาพพจน์ของบริษัทฯ มีความ
ชัดเจน  เป็นที่ยอมรับ  และได้รับความไว้วางใจจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

•  มีเคร่ืองมือและส่วนประกอบทางธุรกิจท่ีเอ้ือต่อการดำาเนินธุรกิจในอนาคต เน่ืองจากปัจจุบันโครงสร้าง       
การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีส่วนเก้ือหนุนกัน  ทำาให้มีโอกาสประสบความสำาเร็จได้สูงข้ึน  ท่ีสำาคัญคือ

1. บริษัทฯ มีช่องทางการจัดจำาหน่ายและมีระบบการจัดจำาหน่ายเอง โดยผ่านเครือข่ายร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์   
ซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการจัดจำาหน่ายที่สำาคัญ และเป็นรายใหญ่ของประเทศ เพราะกระจายอยู่ตามชุมชน
ที่สำาคัญทั่วประเทศ ทำาให้มีโอกาสได้รับการเสนอทำาเลเปิดสาขาให้พิจารณาก่อน และยังส่งผลให้เกื้อหนุน        
ต่อธุรกิจการรับจัดจำาหน่ายหนังสือ ให้มีโอกาสการเติบโตตามไปด้วย และส่งผลกลับมาทำาให้ธุรกิจร้าน
หนังสือมีต้นทุนต่ำาลง นอกจากนั้นยังส่งผลให้การผลิตหนังสือมีโอกาสประสบความสำาเร็จสูงขึ้นอีกด้วย 
เนื่องจากมีช่องทางที่สามารถกระจายสินค้าตรงไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้สะดวกและรวดเร็ว
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2. บริษัทฯ มีส่ือและเคร่ืองมือการประชาสัมพันธ์เป็นของตนเอง ได้แก่ เว็บไซต์ www.se-ed.com, www.thailand 
industry.com, www.se-edlearning.com, วารสารทีบ่รษิทัฯ ผลติขึน้เอง  และรายการโทรทศัน ์ Book Variety  

จำานวนและขนาดของคู่แข่งขัน เนื่องจากธุรกิจหนังสือ เป็นธุรกิจหนึ่งที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยังมี
ศกัยภาพการเตบิโตไดอ้กีมาก  ทัง้การเขา้มาไมย่ากนกั  จงึทำาใหม้ผีูส้นใจเขา้สูว่งการนีม้ากมายในแตล่ะป ี ทัง้ในสว่นธรุกจิ
สำานักพิมพ์ และธุรกิจร้านหนังสือ  แม้จะมีการปิดตัวไปมากเช่นเดียวกัน  แต่เนื่องจากแต่ละรายต่างก็พยายามสร้างความ
แตกต่าง  จึงทำาให้ธุรกิจหนังสือคึกคัก และทำาให้ฐานผู้อ่านขยายกว้างขึ้น  จึงไม่มีผลกระทบรุนแรง

นอกจากนั้น การที่บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจครบวงจรทั้งในฐานะสำานักพิมพ์ ผู้จัดจำาหน่าย และร้านหนังสือ ทำาให้ได้รับ
ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่งอยู่เสมอ ไม่ว่าผู้มาใหม่จะเข้ามาในธุรกิจส่วนใดก็ตาม จึงทำาให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบต่างๆ 
ไม่มากนัก

สำาหรับธุรกิจร้านหนังสือนั้น มีการแข่งขันเพิ่มขึ้น จากการที่มีผู้ประกอบการรายใหญ่จากธุรกิจอื่นหลายราย ให้        
ความสนใจเข้ามาทำาธุรกิจร้านหนังสือมากขึ้น  แต่ก็มีการแบ่งลูกค้าตามส่วนผสมของสินค้าในร้าน  และตามทำาเล ทำาให้ไม่
ไดร้บัผลกระทบมากนกั ขณะทีบ่รษิทัฯ อยูใ่นฐานะผูน้ำาตลาดรายใหญท่ีส่ดุ มฐีานะทางการเงนิทีม่ัน่คง ไดร้บัการยอมรบัจาก
ผู้อ่านหนังสือทั่วไป และมีความพร้อมในการขยายสาขามากที่สุด จึงสามารถรักษาระยะห่างไว้ได้มาก เนื่องจากได้เปรียบ
เรื่องการได้เลือกทำาเลที่ดีก่อน และมีต้นทุนการดำาเนินการที่ต่ำากว่า บริษัทฯ คาดการณ์ว่า ธุรกิจร้านหนังสือในอนาคต       
จะเติบโตจากผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีความพร้อมเพียงไม่กี่รายเท่านั้น

ส่วนแบ่งการตลาด   บริษัทฯ เป็นผู้นำาตลาดในทั้ง 3 บทบาท  คือ ร้านหนังสือ  ผู้รับจัดจำาหน่ายหนังสือ  และ
สำานักพิมพ์  แต่เนื่องจากธุรกิจหนังสือมีการเติบโตต่อเนื่อง มีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้ามาในธุรกิจนี้เป็นจำานวนมาก  
การกระจายตัวจึงสูง  ทำาให้ส่วนแบ่งทางการตลาดของผู้นำาตลาดต่างก็ไม่มากนัก  

เนื่องจากธุรกิจหนังสือ ยังมีข้อจำากัดจากระบบการจัดฐานข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์เพียงพอ ทำาให้การคาดการณ์       
ส่วนแบ่งการตลาดในแต่ละส่วน จึงอาจจะมีความคลาดเคลื่อนมากระดับหนึ่ง

ธุรกิจร้านหนังสือ บริษัทฯ คาดว่าเครือข่ายร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ของบริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดในลำาดับ
ต้นๆ ของประเทศ  โดยมีประมาณ 25-35% ของธุรกิจร้านหนังสือภาษาไทยในประเทศ  

สำาหรบัในธรุกจิรบัจดัจำาหนา่ยหนงัสอืสูร่ะบบรา้นหนงัสอื บรษิทัฯ เปน็ผูจ้ดัจำาหนา่ยรายใหญท่ีส่ดุของตลาด แตก่ย็งั
มสีดัสว่นไมส่งูนกั เพราะสว่นแบง่ทางการตลาดมกีารกระจายตวัมาก คาดวา่จะมสีว่นแบง่ทางการตลาดประมาณ  10-20% 
ของระบบการจัดจำาหน่ายหนังสือเข้าร้านหนังสือภาษาไทยในประเทศ  

ส่วนธุรกิจสำานักพิมพ์  บริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดเป็น 1 ใน 3 ลำาดับแรกของตลาดในร้านหนังสือ  แต่ก็ยังมีส่วนแบ่ง
ไม่สูงนัก เพราะส่วนแบ่งทางการตลาดมีการกระจายตัวมาก  คาดว่าจะมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณ 3-6% ของธุรกิจ
หนังสือผ่านระบบร้านหนังสือภาษาไทยภายในประเทศ  

สินค้าทดแทน   การพัฒนาเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว  ทั้งด้านอุตสาหกรรมและธุรกิจ  ทำาให้เกิดความจำาเป็น
ทีจ่ะตอ้งเรยีนรูส้ิง่ใหม ่ พฒันาความรูเ้พือ่ไมใ่หเ้สยีเปรยีบในการแขง่ขนั  แตไ่มว่า่เทคโนโลยทีางการสือ่สารและคอมพวิเตอร ์ 
จะก้าวหน้าไปไกลถึงเพียงใด  หนังสือก็ยังเป็นสื่อเดียวที่ให้ความรู้ได้สะดวกทุกที่  ทุกเวลา  ราคาถูก  และมีอายุยาวนาน

อำานาจต่อรองของผู้ซื้อและผู้ขาย เนื่องจากธุรกิจหนังสือมีโครงสร้างเงื่อนไขการค้าเป็นมาตรฐานระดับหนึ่ง   
และมีผู้ประกอบการมากราย  โดยไม่มีใครผูกขาดตลาดอย่างชัดเจน  และยังมีความจำาเป็นต้องพึ่งพากัน  ทำาให้ปัญหา
ในการต่อรองมีไม่มากนัก  อย่างไรก็ตาม  เนื่องจากมีผู้ประกอบการค้าปลีกรายใหญ่จากธุรกิจอื่น  ขยายงานเข้ามาใน
ธุรกิจร้านหนังสือหลายราย  จึงอาจทำาให้เกิดการต่อรองเงื่อนไขการค้ากับสำานักพิมพ์  และผู้จัดจำาหน่ายหนังสือมากขึ้น
ตามธรรมชาติของธุรกิจค้าปลีกทั่วไป  แต่ยังไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจหนังสือโดยรวมเท่าใดนัก เนื่องจากร้านเหล่านั้น ยังมี
สัดส่วนการตลาดไม่มากนักในขณะนี้
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ทิศทางการดำาเนินธุรกิจ

บริษัทฯ เป็นผู้บุกเบิกธุรกิจหนังสือเชิงวิชาการประเภท How-to มาตลอดระยะเวลามากกว่า 30 ปี  และมีภาพพจน์
ที่ดี ในฐานะผู้นำาทางด้านหนังสือและวารสารเชิงวิชาการด้านเทคโนโลยีรายใหญ่ของประเทศ  จึงทำาให้การดำาเนินงานใน
ส่วนอื่นๆ ของบริษัทฯ ได้รับความน่าเชื่อถือตามไปด้วย  และมีโอกาสประสบความสำาเร็จสูงขึ้น

บริษัทฯ กำาหนดทิศทางระยะยาว และกลยุทธ์ทางการตลาดไว้ ซึ่งสรุปโดยสังเขปได้ ดังต่อไปนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)  ซีเอ็ด จะเป็นผู้นำาในการทำาให้คนไทยหาความรู้ได้ง่ายขึ้น และสะดวกขึ้น  

ภารกิจ (Mission)  ซีเอ็ด จะดำาเนินธุรกิจที่เอื้ออำานวยต่อการศึกษาหาความรู้ ในสาขาที่จำาเป็นต่อการพัฒนา
ประเทศ จะดำาเนนิธรุกจิทีจ่ะทำาให ้“คนไทยเกง่ขึน้” โดยพฒันาขึน้เปน็ธรุกจิทีย่ัง่ยนื มกีารเตบิโตตอ่เนือ่งทีส่งูกวา่คา่เฉลีย่
ของอุตสาหกรรม เป็นบริษัทตัวอย่างที่ดี สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ และเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง พนักงาน
มีความสุข และสามารถให้ผลตอบแทนการลงทุนที่น่าพึงพอใจในระยะยาว     

กลยุทธ์ทางการตลาด  เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ และภารกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นความ
พร้อมในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาสินค้า และบริการ ให้มีคุณภาพ และตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้  โดย
เน้นตั้งแต่การเพิ่มจำานวนร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ให้ครอบคลุมพื้นที่บริการมากขึ้น การเพิ่มสินค้าที่น่าสนใจ  โดย
เน้นการดำาเนินกลยุทธ์ทางการตลาด ต่อไปนี้

1. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความเติบโตและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ ด้วยการมุ่งเน้นการขยายตลาด
อยา่งตอ่เนือ่ง  เพือ่สรา้งศกัยภาพในการขยายธรุกจิใหค้รอบคลมุการใหบ้รกิารทัว่ประเทศ ในทกุชมุชนทีม่ขีนาด
ใหญ่เพียงพอ โดยการขยายสาขาของซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ และเครือข่ายในรูปแบบต่างๆ กัน โดยเน้นการเลือก
ทำาเลที่มีศักยภาพสูงในระยะยาว มากกว่าการคำานึงถึงกำาไรในระยะแรก เพื่อส่งเสริมและอำานวยความสะดวก
ใหค้นไทยไดม้โีอกาสเทา่เทยีมกนัในการหาความรู ้อกีทัง้ยงัเปน็การดำาเนนิกลยทุธเ์พือ่ตอบสนองความตอ้งการ
ของผูบ้รโิภคไดอ้ยา่งทัว่ถงึ  สง่ผลใหบ้รษิทัฯ ครองความเปน็ผูน้ำาในธรุกจิดา้นนี ้ และเพือ่รองรบัการเตบิโตของ
ธุรกิจหนังสือโดยรวมในอนาคต  และรองรับการสร้างความรับรู้ และการยอมรับต่อ Brand ของบริษัทฯ  โดยมุ่ง
เน้นประเด็นหลัก คือ  “คิดจะซื้อหนังสือ คิดถึงซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์”   

2. บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อการจัดหาสินค้า หรือบริการที่สะดวก รวดเร็ว และตรงต่อเวลา ในทุกช่องทางการให้
บรกิาร โดยมุง่เนน้การสรา้งประสบการณท์ีด่ ีภายใตแ้นวคดิทีว่า่ “นกึอยากอา่น อยา่งชา้พรุง่นีต้อ้งไดอ้า่น”  
ดว้ยการนำาเทคโนโลยเีขา้มาผสมผสานกบัการจดัการในรปูแบบใหม ่ ใหม้คีวามเชือ่มโยงกนั ตัง้แตก่ารผลติ การ
เก็บสินค้า การรับคำาสั่งซื้อ และการจัดส่งสินค้า เพื่อให้ศักยภาพด้านการจัดการระบบโลจิสติกส์มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ลดข้อจำากัดจากการที่สาขามีพื้นที่ไม่เพียงพอกับปริมาณหนังสือทั้งหมดในตลาด  สามารถเพิ่มขีด
ความสามารถในการใหบ้รกิารมากขึน้  และสามารถใหบ้รกิารครอบคลมุพืน้ทีท่ัง้ประเทศมากยิง่ขึน้ เพือ่สามารถ
ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าได้สูงสุด ซึ่งจะทำาให้บริษัทฯ มีความสามารถในการ
แข่งขันสูงขึ้น

3. บริษัทฯ เน้นการสรรหาหรือพัฒนาสินค้าที่น่าสนใจ และจัดส่วนผสมของสินค้า ในสาขาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มี
ความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น  และทำาให้ลูกค้ามาใช้บริการถี่มากขึ้น  ซึ่งจะมีผลทำาให้เกิดความแตกต่างจากร้าน
หนังสืออื่นมากยิ่งขึ้น รวมถึงส่งผลให้สภาพการทำากำาไรของสาขาดียิ่งขึ้น

4. บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำาคัญกับการบริการที่เป็นเลิศ และการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ 
โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรและทีมงานอย่างต่อเนื่อง และสร้างทัศนคติของพนักงานในการให้บริการอย่าง
มืออาชีพ การใส่ใจต่อการสนองความต้องการของลูกค้าในรายละเอียด และทำาให้ลูกค้ามีความประทับใจเพิ่ม            
มากขึ้น    
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5. บริษัทฯ เน้นการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ โดยการพัฒนาเคร่ืองมือ และช่องทางการประชาสัมพันธ์
สินค้า และการสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเน่ือง รวมถึงดำาเนินกิจกรรมด้าน                
การตลาดอย่างจริงจัง เพ่ือเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ และตรงกับกลุ่มเป้าหมายตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงประเด็นท่ีสุด และทำาให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ มีโอกาสประสบความสำาเร็จสูงข้ึน
ต้ังแต่เร่ิมวางตลาดเลย เช่น  มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการต่างๆ ของบริษัทฯ ผ่านทางจอ LCD 
ท่ีติดต้ังตามสาขาต่างๆ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ในการจับจ่ายซ้ือสินค้าเพ่ิมมากข้ึน

6. บริษัทฯ เน้นการสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ในการร่วมงานกันอย่างใกล้ชิด โดยยึดมั่น
ในการปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัดภายใต้กรอบกติกามารยาทของการดำาเนินธุรกิจ และมุ่ง
เนน้การอยูบ่นพืน้ฐานของความสำาเรจ็ในการประกอบธรุกจิรว่มกนั โดยบรษิทัฯ ไดเ้ปดิรบัการแลกเปลีย่นความ    
คิดเห็นในการดำาเนินธุรกิจ เพ่ือร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา หรืออุปสรรคท่ีเกิดข้ึน และนำาข้อมูลดังกล่าว 
กลับมาพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ กระบวนการบริหารจัดการของบริษัทฯ เพ่ือยกระดับมาตรฐานในการทำางาน
ให้สูงขึ้นตลอดเวลา  และก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย

7. บรษิัทฯ เน้นการสรา้งและใช้ฐานขอ้มลูทางการตลาดอยา่งจรงิจัง  โดยจดัใหม้รีะบบฐานขอ้มลูทีด่ใีนการจัดเกบ็
ขอ้มลูประวตัขิองลกูคา้ วา่ลกูคา้มคีวามชอบ และความตอ้งการอยา่งไร  เพือ่จดัหาสนิคา้ และบรกิารใหต้รงตาม
ความต้องการ และพัฒนาสู่การนำาเสนอประสบการณ์ที่น่าจดจำา และน่าประทับใจให้แก่ลูกค้า รวมถึงการนำา
ข้อมูลดังกล่าวมาทำาการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงการให้บริการในอนาคตอีกด้วย

นโยบายราคาของบริษัทฯ บริษัทฯ มีนโยบายกำาหนดราคาสินค้าของบริษัทฯ ที่ผลิตขึ้น ให้สอดคล้องกับกำาลัง
ซื้อของกลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่แท้จริง และสามารถทำากำาไรในระยะยาวได้อย่างเหมาะสม ในกรณี 
ที่สินค้าเป็นวารสารที่ผลิตขึ้นเอง ซึ่งรายได้จากการขายวารสารไม่สามารถรองรบันโยบายนี้ได้โดยตรง จะอาศัยรายไดจ้าก
การขายโฆษณามาเป็นรายได้หลักแทน

การจำาหน่ายและช่องทางการจำาหน่าย บริษัทฯ จัดจำาหน่ายหนังสือ และวารสาร ผ่านเครือข่ายร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ 
และร้านหนังสืออ่ืนๆ ท้ังในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมท้ังสถาบันการศึกษา โดยบริหารช่องทางการจัดจำาหน่าย แบ่งตาม                    
ประเภทของลูกค้าและสินค้าหรือบริการ  ดังน้ี

1. ลูกค้าขายปลีกหนังสือและวารสาร ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคคลทั่วไป  บริษัทฯ จำาหน่ายผ่านเครือข่าย
รา้นซเีอด็บุค๊เซน็เตอร ์  ทีเ่ปดิไปแลว้จำานวน 348 สาขา  โดยเปน็สาขาทีย่งัเปดิดำาเนนิงานอยูจ่ำานวน 324 สาขา  
ซึ่งจำานวนนี้ได้รวมร้านเครือข่าย 7 สาขา  (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2552)  ซึ่งเป็นศูนย์รวมสื่อความรู้
ความบันเทิง  สำาหรับทุกคนในครอบครัวและคนทำางาน  โดยเปิดดำาเนินการตามศูนย์การค้าชั้นนำา  และซูเปอร์
เซ็นเตอร์ทั่วไป  ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด  และในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

2. ลูกค้าขายส่งหนังสือและวารสาร คือ กลุ่มร้านหนังสืออื่น  ทั้งรายใหญ่ที่มีเครือข่าย และรายย่อยทั่วประเทศ
ประมาณ 2,600 ร้าน โดยบริษัทฯ จัดส่งหนังสือที่บริษัทฯ รับจัดจำาหน่ายทั้งหมดไปสู่ร้านค้าต่างๆ ในเขต
กรุงเทพฯ เองทั้งหมด ส่วนการจัดส่งหนังสือไปยังร้านหนังสือในต่างจังหวัด บริษัทฯ ใช้บริการของบริษัท            
รับส่งพัสดุของเอกชน แล้วแต่ความเหมาะสม ดังนี้ี้

• การจัดจำาหน่ายวารสารที่บริษัทฯ ผลิตขึ้นเอง บริษัทฯ จะติดต่อกับสายส่งหลายราย เพื่อกระจายวารสาร
ไปยังร้านค้าย่อยในแต่ละพื้นที่

• การจัดจำาหน่ายหนังสือ เพื่อส่งร้านหนังสือส่วนใหญ่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล บริษัทฯ ใช้ระบบ             
การจดัจำาหนา่ยหนงัสอืทีเ่รยีกวา่ Standing Order เปน็หลกั ซึง่เปน็ระบบการจดัจำาหนา่ยทีบ่รษิทัฯ พฒันาขึน้ 
โดยเปน็สว่นผสมระหวา่งการฝากขายและการขายขาด สำาหรบัรา้นหนงัสอืในตา่งจงัหวดัสว่นใหญ ่บรษิทัฯ 
ใช้ระบบการจัดจำาหน่ายแบบขายขาด  และรับคืนได้จำานวนหนึ่ง

3. ลูกค้าใช้บริการโฆษณาในวารสาร ไดแ้ก ่กลุ่มลกูค้าอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ และอิเลก็ทรอนิกส์  ซึ่งลูกค้า
ที่ใช้บริการโฆษณานี้  มีทั้งลูกค้าที่ใช้บริการโฆษณาเป็นรายปี  หรือที่ใช้บริการโฆษณาเป็นครั้งคราว
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ในปี พ.ศ. 2552 บริษัทฯ ยังคงขยายธุรกิจตามทิศทางระยะยาว  เพราะเชื่อมั่นว่าธุรกิจหนังสือ และธุรกิจการ
ศึกษา ยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก โดยเน้นหนักที่การขยายสาขาของร้าน ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ อย่างต่อเนื่อง และเน้นการ
เพิ่มบทบาทการเป็นผู้จัดจำาหน่ายหนังสือและสำานักพิมพ์มากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของธุรกิจหนังสือ
ในภาพรวม นอกจากนั้น บริษัทฯ เน้นการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบการสื่อสารระหว่างสาขาทั่วประเทศกับสำานัก                       
งานใหญ่ และศูนย์กระจายสินค้า เพื่อรองรับการให้บริการที่หลากหลายเพิ่มขึ้นในอนาคต เพิ่มประสิทธิภาพการทำางาน 
และลดโอกาสการสูญเสียต่างๆ ลง

บริษัทฯ มีพัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญในปี พ.ศ. 2552 ที่ผ่านมา ที่นอกเหนือจากการดำาเนินงาน                    
ตามปกติ ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้ขยายสาขาของร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  และปรับปรุงสาขาเดิมที่มีศักยภาพ      
ให้ใหญ่ขึ้น  มีประสิทธิภาพการขายดีขึ้น  และทันสมัยเพิ่มขึ้น  โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

•  บรษิทัฯ ไดเ้ปดิสาขาของรา้นซีเอ็ดบุค๊เซ็นเตอรเ์พิ่มขึน้ จำานวน 21 สาขา รวมเปน็สาขาทีย่งัเปดิดำาเนนิการ
อยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ทั้งสิ้น 324 สาขา  และจุดขายทั้งสิ้นที่ยังเปิดดำาเนินการอยู่จำานวน      
33 จุดขาย

•  ปรบัปรงุสาขาเดมิจำานวน 4  สาขา  โดยบางสว่นมกีารยา้ยพืน้ทีส่าขาใหเ้หมาะสมขึน้  บางสาขาขยายพืน้ที่
เพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนที่เพิ่มขึ้น  บางสาขาปรับปรุงให้มีความทันสมัยและน่าเข้า
ใช้บริการมากขึ้น

2. ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ และร้านเครือข่าย ซึ่งได้ทยอยติดตั้ง
มาตั้งแต่ปลายไตรมาส 4 ของปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา จนแล้วเสร็จเกือบหมดในปี พ.ศ. 2550 และได้ติดตั้ง                
เพิ่มเติมให้กับสาขาที่เปิดดำาเนินการในปี พ.ศ. 2552 ทั้งสิ้น 21 สาขา ส่งผลให้มูลค่าจำานวนสินค้าสูญหาย           
ที่สาขาลดลงจากปี พ.ศ. 2551 เป็นจำานวนมากอย่างต่อเนื่อง

3. โครงการศูนย์การเรียนรู้ SE-ED Learning Center ซึ่งได้เปิดอย่างเป็นทางการไป เมื่อเดือนกันยายน                    
พ.ศ. 2551 ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี สามย่าน ตรงข้ามวัดหัวลำาโพง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ และ                  
แรงบันดาลใจกับเยาวชน และบุคคลทั่วไปในวงที่กว้างขึ้น โดยนอกจากจะจัดค่าย SE-ED Kiddy Camp ซึ่ง
เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545  ให้มีจำานวนค่ายให้เลือกมากขึ้นระหว่างช่วงปิดเทอมแล้ว ยังเพิ่มเติมหลักสูตรอื่นๆ 
ในวันหยุด โดยในปี พ.ศ. 2552 บริษัทจัดอบรมที่ศูนย์การเรียนรู้ SE-ED Learning Center ไปแล้ว 93 ครั้ง         
โดยแบ่งเป็น การจัดหลักสูตรสำาหรับเยาวชนในวันหยุดและหลังเลิกเรียน 16 ครั้ง ได้แก่ นักประดิษฐ์หุ่นยนต์
เตะฟุตบอล, นักสร้างเกมคอมพิวเตอร์รุ่นเยาว์, กิจกรรมสนุกคิด Kids Club, นักสร้างเกมส์ขั้นเทพ และการจัด
หลกัสตูรสมัมนาสำาหรบับคุคลทัว่ไป 77 ครัง้ ไดแ้ก ่การออกแบบตดิตัง้กลอ้งเนต็เวริก์, การออกแบบและประยกุต์
ใช้งานโซล่าเซลล์, การขายเชิงจิตวิทยายุคใหม่, เทคนิคการใช้แฟลชเบื้องต้น, CSS for Modern Web Design, 
การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ, การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโทรศัพท์ผ่านเน็ต, หลักสูตร
ถ่ายภาพขั้นพื้นฐานการควบคุมกล้อง และหลักสูตร Basic Dramatic Workshop & Composition เป็นต้น

พัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลง          
ที่สำาคัญในปี พ.ศ. 2552
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4. ติดตั้งระบบ SE-ED Channel ซึ่งเป็นระบบการควบคุมเสียง และภาพ จากสำานักงานใหญ่ ไปยังสาขาต่างๆ 
ทั่วประเทศ ผ่านระบบสื่อสารทางไกลที่บริษัทฯ ได้ติดตั้งไปเรียบร้อยทั้งหมดแล้ว  เริ่มใช้งานจริงได้ตั้งแต่กลาง          
ป ีพ.ศ. 2551 โดยในป ีพ.ศ. 2552 ทีผ่า่นมาบรษิทัไดด้ำาเนนิการตดิตัง้เพิม่เตมิอยา่งตอ่เนือ่ง โดยระบบนีจ้ะชว่ย
การประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการต่างๆ ที่สาขามีให้ลูกค้าทราบ รวมทั้งใช้ในการฝึกอบรม และการสื่อสาร
ต่างๆ ระหว่างสาขากับสำานักงานใหญ่ด้วย

5. ปรับปรุงฐานข้อมูลบัตรสมาชิกซีเอ็ดการ์ด โดยบริษัทฯ ได้ทำาการปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิก ซ่ึงได้ทำาการลดทอน
ส่วนท่ีหมดอายุไปแล้ว พร้อมท้ังตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบท่ีพร้อมใช้งาน และได้ทำาการเพ่ิมระบบ
ค้นหาข้อมูลการเป็นสมาชิกผ่านหน้าร้าน โดยสามารถค้นหาได้จากช่ือ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ เพ่ืออำานวย
ความสะดวกให้กับสมาชิกในการให้ส่วนลด สำาหรับท่านท่ีไม่ได้นำาบัตรสมาชิกติดตัวมาด้วย

6. การปรับปรุงขั้นตอนการกระจายสินค้าด้วยระบบดิจิตอล (Digital Assorting System) เพื่อช่วยให้การกระจาย
สินค้ามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ฝ่ายโลจิสติกส์ ของบริษัทฯ ได้ทำาโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำางานด้วย
การนำาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในขั้นตอนการทำางาน ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางาน และสามารถลด
ต้นทุนในการทำางานได้อีกทาง สำาหรับวิธีการทำางานใหม่นี้จะช่วยให้เจ้าหน้าที่คลังสินค้าใช้เวลาในการกระจาย
สินค้าได้เร็วขึ้นอีก 60% จากการทำางานทั้งกระบวนการ 

7. เริม่ตน้ โครงการตดิตัง้เสากนัขโมย  โดยแผนกปอ้งกนัการสญูเสยี (Loss Prevention Department) ของบรษิทัฯ  
มีการพิจารณาติดตั้งเสากันขโมยด้วยระบบ Electromagnetic ในสาขาที่มีการสูญหายสูง โดยในปี พ.ศ. 2552 
บริษัทฯ ได้ดำาเนินโครงการนำาร่องไปแล้วจำานวน 5 สาขา

8. เริ่มโครงการ “สั่งวันนี้ พรุ่งนี้ได้” เมื่อ สิงหาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นโครงการปรับปรุงระบบการรับการสั่งซื้อ
หนงัสอื และสนิคา้อืน่ผา่นทางสาขา หรอื se-ed.com ใหไ้ดร้บัสนิคา้เรว็ทีส่ดุ และเปน็จดุไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั  
และเพื่อเป็นการสนองตอบแนวคิด “ร้านเล็กเหมือนร้านใหญ่” มาแล้วได้สิ่งที่ต้องการกลับไปแน่นอน โดยลูกค้า
สามารถมารับสินค้าที่ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ 

9. เริ่มต้น “โครงการ SE-ED Enjoy Reading เพื่อน้อง” เป็นโครงการเพื่อสนับสนุนหนังสือนอกเวลาภาษา
องักฤษ อา่นสนกุเกง่องักฤษ โดยนำาเงนิจาก “โครงการเงนิทอนเพือ่นอ้ง” ทีล่กูคา้รา้นหนงัสอืซเีอด็บุค๊เซน็เตอร์
ร่วมบริจาคในการจัดหาหนังสือและสื่อที่ดี ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ มุ่งเน้นให้การอ่านเป็นจุด
เริ่มต้นในการพัฒนาการเรียนรู้ที่ยั่งยืน เพื่อยกระดับทักษะทางภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยทั่วประเทศ                              
โดยในปี พ.ศ. 2552 บริษัทฯ ได้คัดเลือกโรงเรียนเข้าโครงการนี้แล้ว จำานวน 28 โรงเรียน จากจังหวัดนครนายก 
1 โรงเรียน จากจังหวัดนครปฐม 11 โรงเรียน และจากจังหวัดระยอง จำานวน 16 โรงเรียน 

10. จัดกิจกรรม GPS Rally ณ  สวนบวกหาด รีสอร์ท ชะอำา จ.เพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแนะนำาการ
ใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ  ในลกัษณะการใชง้านเครือ่งนำาทาง GPS จรงิ ผา่นกจิกรรมการทอ่งเทีย่วเชงิเทคโนโลย ีและ
เป็นการสนับสนุนตามโครงการเที่ยวไทยครึกครื้นเศรษฐกิจไทยคึกคัก ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดย
มีผู้ให้ความสนใจ สมัครเข้าร่วมแข่งขันกว่า 200 คน 

11. จัดกิจกรรม “Cyber Dict Translation Championship สานฝันสู่วงการนักแปลมืออาชีพ” โดย บริษัท ซีเอ็ด
ยูเคชั่น จำากัด (มหาชน) ได้ร่วมกับ บริษัท ไซเบอร์ดิก เทคโนโลยี จำากัด, สำานักพิมพ์ Oxford University Press 
และบริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำากัด ในการร่วมใจจัดกิจกรรม “CyberDict Translation Championship 
สานฝนัสูว่งการนกัแปลมอือาชพี” ขึน้ที ่จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั โดยเปน็โครงการสอบแขง่ขนัเพือ่วดัแววการ
เป็นนักแปล สำาหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 15 -18 ปี และกำาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า            
(ทั่วประเทศ) เพื่อหวังช่วยจุดประกาย เปิดประสบการณ์การเป็นนักแปล ส่งเสริมกิจกรรมศักยภาพทางด้าน
ภาษา ส่งเสริมให้เยาวชนที่สนใจได้ทราบเทคนิคการแปลจากผู้เชี่ยวชาญ และได้ทดสอบฝีมือในการแปล และ
ผลกัดนัใหเ้ดก็ไทยฝกึฝนการแปลจนเขม้แขง็เทยีบเทา่เวทโีลก มผีูใ้หค้วามสนใจสมคัรเขา้รว่มกจิกรรม ดงักลา่ว
กว่า  350 คน
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12. ดำาเนินการจัดงาน Company Visit “โรงเรียนเพลินพัฒนา” โดยบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำากัด (มหาชน)                   
ร่วมกับโรงเรียนเพลินพัฒนา (บริษัท เพลินพัฒน์ จำากัด “บริษัทย่อย”) เปิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ เปิดโรงเรียน            
เพลินพัฒนา (Open House) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน มีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ               
การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และโรงเรียนเพลินพัฒนา รวมถึงแนวทางการเรียนการสอน วิถีแห่งการเรียนรู้ใน
รูปแบบ เพลินพัฒนา ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ทำาการจัดงาน Company Visit  ขึ้นทั้งสิ้นจำานวน 4 ครั้ง ในการ        
จัดงานแต่ละครั้ง ได้รับความสนใจจากจากนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้สนใจทั่วไป เป็นจำานวนมาก โดยโครงการ
นี้ถือเป็นโครงการหนึ่งที่สำาคัญในการที่จะมุ่งเน้นให้ผู้ถือหุ้น ผู้สนใจทั่วไปได้ศึกษาข้อมูล และทำาความรู้จักกับ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการได้มีโอกาสสัมผัสถึงการบริหารงานและการดำาเนินกิจการ
ของบริษัทเหล่านั้นโดยตรง จึงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่ใช้ประกอบในการตัดสินใจลงทุนได้เป็นอย่างดี

13. บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จำากัด (มหาชน) ร่วมกับโรงเรียนสอนภาษา ESI โดยการสนับสนุนจากสำานักพิมพ์ Oxford              
จัดงาน English Teacher Training ในหัวข้อ English Language Teaching 2009 Curriculum : Syllabus 
Design and Assessment ที่ SE-ED Learning Center (จัตุรัสจามจุรี) ให้กับอาจารย์และบุคคลทั่วไปที่สนใจ  
โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย ซึง่ไดร้บัความสนใจจากอาจารยร์ว่มโครงการกวา่ 200 ทา่น จากกวา่ 50 สถาบนัการศกึษา
ทั่วประเทศ

14. บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จำากดั (มหาชน) กบั การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย และการไฟฟา้ฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย  
จัดกิจกรรม Northern Golf and Tourism Camp และ กิจกรรม Photo Camp ปี 2 ขึ้นภายใต้ “โครงการเยาวชน
ทอ่งเทีย่วภาคเหนอืเพือ่การเรยีนรู”้ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พื่อ เชญิชวนใหเ้ยาวชนรว่มกจิกรรมทอ่งเทีย่วทีค่วบคู่
ไปกบัการใหค้วามรูด้า้นการอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้ม การใชท้รพัยากรธรรมชาตใิหเ้กดิประโยชน ์รณรงคแ์ละปลกูจติ
สำานึกในการต้านภัยโลกร้อน  สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และพัฒนาทักษะด้านกีฬาและการถ่ายภาพ

15. บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำากัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท แลคตาซอย จำากัด จัดโครงการ Lactasoy Brain Camp 
เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กไทยได้ฝึกกระบวนการคิด ซึ่งคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการจากการส่งผลงาน Mind Map  
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่ 27-28 เมษายน พ.ศ. 2552 ณ SE-ED Learning 
Center อาคารจัตุรัสจามจุรี

16. จัดงานแถลงข้อมูล “ที่สุดในธุรกิจหนังสือปี 2551” เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ 
ข้อมูลในธุรกิจหนังสือ และแนวโน้มของธุรกิจหนังสือ แก่คู่ค้าและผู้ที่สนใจทั่วไปได้สามารถนำาข้อมูลไปปรับ
ใช้ในการวางแผนการดำาเนินธุรกิจหนังสือให้เข้ากับแนวโน้มของธุรกิจต่อไป โดยภายในงานมีสำานักพิมพ์                     
ผู้จัดจำาหน่ายที่เป็นคู่ค้า และสื่อมวลชนสนใจเข้าร่วมงานกว่า 300 คน 

17. บริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนรูปโฉมใหม่ของ วารสาร Extreme Technology Magazine เพิ่มชื่อหัววารสาร “ET” 
เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2552 เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำาต่อผู้อ่านมากขึ้น และสามารถทำาการตลาดโดยรวม
ได้ง่ายขึ้น นอกจากนั้นยังมีการปรับปรุงเนื้อหาภายในเล่มใหม่ทั้งหมด เพื่อให้มีเนื้อหาตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
และทันสมัยมากขึ้น โดยวารสาร Extreme ในรูปแบบใหม่ได้เริ่มผลิตตั้งแต่ฉบับที่ 67 ประจำาเดือนตุลาคม                        
พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา

18. จัดงาน Electronics Grand Sale 2009 เมื่อวันที่ 19 - 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต 
ที่ลานโปรโมชั่น ชั้น 2 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าด้านอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ และไอที ที่นัด
กันมาลดราคาพิเศษ เพื่อคนวงการอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ ซึ่งได้แก่ เครื่องมือวัด ชุดคิตด้านอิเล็กทรอนิกส์        
ชดุเครือ่งมอืในงานชา่ง อปุกรณแ์ละเครือ่งมอืดา้นอเิลก็ทรอนกิสอ์ตุสาหกรรม เครือ่งใชไ้ฟฟา้ คอมพวิเตอรแ์ละ
ไอที รวมถึงลำาโพงและเครื่องเสียง ฯลฯ

19. กิจรรมเปิดตัวหนังสือ และนิตยสาร ที่หน้าร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์  โดยในปี พ.ศ. 2552 มีการจัดงานทั้งสิ้น            
43 งาน  เป็นกิจกรรมเพื่อเพิ่มบทบาททางการตลาด และการประชาสัมพันธ์ ของซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์  ต่อสำานัก
พมิพ ์ตอ่ศนูยก์ารคา้ทีร่า้นตัง้อยู ่และตอ่สือ่มวลชน (ทัง้หนงัสอืพมิพ ์รายการโทรทศัน ์ และนติยสาร)  โดยแตล่ะ
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ครัง้ที่จัด จะมสีื่อมวลชนใหค้วามสนใจมาทำาข่าวหรอืสัมภาษณ์อยา่งคกึคกั  และมกีลุม่ผู้อ่านทีช่ื่นชอบนักเขยีน
แต่ละท่านมาฟัง และต่อคิวเพื่อขอลายเซ็นเป็นจำานวนมาก  

20. ได้รับรางวัล Corporate Social Responsibility Awards 2009 (รางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้าน CSR หรือ
การรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม) จากการจัดประกวดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ
วารสารการเงินธนาคาร  โดยซีเอ็ดเป็นบริษัทจดทะเบียนนอก SET100 รายเดียวใน 4 บริษัทที่ได้รับรางวัลนี้

21. ได้รับรางวัล Top Corporate Governance Report Awards 2009 (รางวัลรายงานบรรษัทภิบาลดีเด่น) จาก
การจัดประกวดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร โดยซีเอ็ดเป็นบริษัท               
จดทะเบียนนอก SET100 รายเดียวใน 10 บริษัทที่ได้รับรางวัลนี้ 

22.ได้รับการประกาศผลรายงานการประเมินการกำากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง   
ประเทศไทย ประจำาปี พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 (Corporate Governance Report of Thai Listed  Companies 
2009 and 2008) ว่าอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว) ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) มีบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการคัดเลือกและสมัครใจเข้าร่วมการประเมินครั้งนี้ทั้งสิ้นจำานวน 
290 บริษัท โดยมีบริษัท จดทะเบียนที่ได้รับการประเมินในเกณฑ์ “ดีเลิศ” (5 ดาว) จำานวน 52 บริษัท โดยซีเอ็ด
เป็นบริษัทเดียว ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ (Service) หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ ที่ได้ระดับ “ดีเลิศ”

23. ได้รับการประเมินจาก สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ร่วมกับสมาคม
บริษัทจดทะเบียน  และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  ในเรื่องการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ (AGM) ประจำาปี 
พ.ศ. 2552 อยูใ่นเกณฑ ์“ดเียีย่ม และสมควรเปน็ตวัอยา่ง”  ตดิตอ่กนั 3 ปซีอ้น โดยอยูใ่นกลุม่บรษิทัทีไ่ดค้ะแนน
เต็ม 100 คะแนนขึ้นไป ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีจาก ก.ล.ต.
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บริษัทฯ มีความตระหนักดีต่อบทบาทของคนไทยทุกคน ที่ควรต้องรับผิดชอบต่อสังคม และประเทศ ในทางใด         
ทางหนึ่งที่ตนพร้อม จึงได้พยายามให้บทบาทของบริษัทฯ มีส่วนในเรื่องนี้ในทุกรูปแบบ

ถ้าย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของบริษัทฯ จะเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น เพราะบริษัทฯ เริ่มก่อตั้งจากการรวมตัวกัน
ของวิศวกรไฟฟ้าจำานวน 10 คน ซึ่งต่างก็เคยมีประสบการณ์ในการดำาเนินกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ในชุมนุมวิชาการ             
ขณะทีเ่ปน็นิสติคณะวศิวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และตระหนักดวีา่ ประเทศไทยยงัขาดแคลนการพัฒนาสือ่            
ความรูท้างวชิาการอยูม่าก และไมม่ผีูท้ีส่นใจเขา้มาพฒันาอยา่งจรงิจงั จงึไดก้อ่ตัง้บรษิทัขึน้มาในป ีพ.ศ. 2517 โดยกำาหนด
เรื่องนี้ไว้ในวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งว่า “ซีเอ็ดจะดำ�เนินธุรกิจที่เอื้ออำ�นวยต่อก�รศึกษ�ห�คว�มรู้ เพื่อพัฒน�คว�มรู้                      
คว�มส�ม�รถของคนไทย ในส�ข�ที่จำ�เป็นต่อก�รพัฒน�ประเทศ” และตอกย้ำาภารกิจนี้ผ่านชื่อย่อของบริษัท ที่เขียนว่า 
SE-ED  ซึ่งย่อมาจากคำาว่า Science, Engineering & EDucation เพื่อเน้นสาขาที่จำาเป็นต่อการพัฒนาประเทศที่บริษัทฯ 
สนใจทำา คือ ด้านวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และการศึกษา และผ่านความมุ่งมั่นในภารกิจที่จะทำาให้คนไทยเก่งขึ้น

จึงอาจไม่ผิดนักหากกล่าวว่า บริษัทฯ เน้นการนำาเอาปัญหาของประเทศด้านการพัฒนาคน และนำาเอาอุดมการณ์
ทางสังคม มาเป็นเป้าหมายการดำาเนินงานแบบธุรกิจ  เพื่อให้เติบโตได้ยั่งยืน และเป็นวิถีชีวิตปฏิบัติ ตั้งแต่วันแรกของการ
กอ่ตัง้มาตลอดจนถงึปจัจบุนั  โดยถา่ยทอดความมุง่มัน่ และภารกจินี ้ผา่นวฒันธรรมองคก์ร  ผา่นผลงานความพยายามเปน็ 
“บริษัทตัวอย่างที่ดี” ในทุกด้าน  ผ่านผลงานที่ออกมา และผ่านทิศทางการเติบโตในด้านต่างๆ ขององค์กร  

ธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งหมด จึงมุ่งเน้นเติบโตไปตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการบุกเบิกการผลิต
หนงัสอื และวารสาร ทีเ่ปน็ประโยชนแ์ตย่งัขาดแคลนอยู ่การชว่ยรบัจดัจำาหนา่ยหนงัสอืใหก้บัสำานกัพมิพอ์ืน่ เพือ่ใหห้นงัสอื
ดีๆ เหล่านั้นมีโอกาสได้รับการเผยแพร่ดีขึ้น  อยู่รอดได้  แข็งแรงขึ้น  และพร้อมจะผลิตหนังสือดีๆ ได้มากขึ้นอีก ตลอด
จนการเปิดร้านหนังสือ  เพื่อให้ทุกชุมชนมีโอกาสได้เห็น และเข้าถึงหนังสือได้ง่ายขึ้น การจัดกิจกรรมเยาวชนตลอดปี การ
จัดหลักสูตรฝึกอบรมในด้านต่างๆ ที่จะช่วยทำาให้ทำางานในด้านต่างๆ ได้เก่งขึ้น และการมีส่วนสำาคัญในการก่อตั้ง และ        
ดำาเนินงาน โรงเรียนเพลินพัฒน� เพื่อให้เป็นโรงเรียนตัวอย่างแนวใหม่ของการพัฒนาเยาวชนให้เป็นกำาลังสำาคัญของ
ประเทศในอนาคต

ดังนั้น สำาหรับชาวซีเอ็ดแล้ว เรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จึงไม่ใช่เป็นเพียงกิจกรรม
เสรมิขององคก์รดงัเชน่ทัว่ไป หากแตเ่ปน็ภารกจิหลกัของบรษิทัฯ และเปน็ทกุลมหายใจของชาว ซเีอด็ ในฐานะนกัสรา้งสรรค ์ 
นกับกุเบกิ และการเปน็ตวัอยา่งทีด่ ี โดยพนกังานทัง้องคก์รตา่งกม็สีว่นรว่มตอ่ภารกจินีใ้นคนละดา้น  หรอืในแตล่ะโครงการ  
และถอืไดว้า่บรษิทัฯ มบีทบาทอยา่งมากในการบกุเบกิธรุกจิหนงัสอืทัง้ในภาพรวม และในดา้นหนงัสอืสาระความรู ้ใหข้ยาย
ฐานอย่างรวดเร็ว

บรษิทัฯ เชือ่มัน่ดว้ยวา่  การทีจ่ะพฒันาใหอ้งคก์รเปน็ธรุกจิทีย่ัง่ยนืไดน้ัน้  นอกจากจะตอ้งสามารถสรา้งผลตอบแทน 
และการเติบโต ที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ ยังจะต้องพัฒนาตนเองให้เป็นบริษัทตัวอย่างที่ดี โดยสามารถ
สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง พนักงานมีความสุข รวมถึงการส่งเสริมและ
รักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการดำาเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงดำาเนินธุรกิจไปบนความเชื่อมโยงของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน 
ไปพร้อมกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
(Corporate Social Responsibility หรือ CSR)
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ในปี พ.ศ. 2552 บริษัทฯ ได้ดำาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมต่างๆ เพิ่มเติมจากกิจกรรมปกติ        
ดังตัวอย่างต่อไปนี้

การกำากบัดแูลกจิการทีด่ ี บรษิทัฯ สง่เสรมิใหม้รีะบบบรหิารจดัการ
ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้  โดยตระหนักและให้ความสำาคัญกับ          
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความเสมอภาค ไม่ว่าจะเป็น ผู้ถือหุ้น, คู่ค้า, คู่แข่ง, 
เจา้หนี,้ ลกูคา้, พนกังาน และสงัคมอยา่งสม่ำาเสมอ จงึกำาหนดใหพ้นกังานทกุคน
ปฏิบัติตาม จรรยาบรรณ/จริยธรรม ที่บริษัทฯ จัดทำาขึ้น เพื่อยึดเป็นแนวทางใน
การนำาไปใชเ้ปน็ขอ้มลูประกอบแผนในการดำาเนนิธรุกจิ ในทกุกระบวนการ และ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานขององค์กร 

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังเล็งเห็นถึงความสำาคัญของระบบ
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จึงได้จัดให้
พนักงานทุกคน และพนักงานที่เข้าทำางานใหม่ ได้มีการลงนามรับทราบแนว
ปฏิบัติ/กฎระเบียบในการดำาเนินธุรกิจขององค์กร ว่าด้วยคู่มือจรรยาบรรณ/
จริยธรรมทางธุรกิจที่องค์กรจัดทำาขึ้น  เพราะเชื่อว่าแนวทางดังกล่าวจะเป็น
ส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย ที่จะเป็นแรงสนับสนุนและเป็นแรงผลักดันในการเสริมสร้าง
ให้บริษัทฯ มีความเข้มแข็ง และสร้างความสามารถในการแข่งขัน และความ
สำาเร็จในระยะยาวให้กับบริษัทฯ

ทัง้นีร้างวลัทีไ่ดร้บั ซึง่สะทอ้นไดจ้ากการทีซ่เีอด็ใหค้วามสำาคญักบัการเปน็ “บรษิทัตวัอยา่งทีด่”ี มาโดยตลอด สง่ผล
ให้ได้รับการยอมรับจากสาธารณชน ดังนี้

•  ได้รางวัล Top Corporate Governance Report 
Awards 2009 (รายงานบรรษัทภิบาลดีเด่น)

•  ได้รางวัล CSR Awards 2009 (รางวัลบริษัทจด
ทะเบียนดีเด่นในการดำาเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ         
ต่อสังคม)

•  ได้รับการประเมินบรรษัทภิบาล ระดับ “ดีเลิศ” หรือ 5 
ดาว 2 ปีซ้อน (2009 และ 2008)

•  ได้รางวัล Best Shareholder Treatment Awards 
2008

•  ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัล คณะกรรมการดีเด่นแห่งปี 2549/2550

•  ได้คะแนนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี “ดีเยี่ยม และสมควรเป็นตัวอย่าง” 3 ปีซ้อน (2550 – 2552)

•  ได้คะแนนความพึงพอใจ “ดีเยี่ยมที่สุด” ในการชี้แจงนักลงทุนและนักวิเคราะห์ในงาน บริษัทจดทะเบียนพบ        
นักลงทุน ติดต่อกันหลายปี

•  ได้รับรางวัล “ร้านหนังสือเครือข่าย ยอดเยี่ยม ประจำาปี พ.ศ. 2545 และ 2546” และ รางวัล “ร้านหนังสือยอด
เยี่ยมประจำาทศวรรษ (ปี พ.ศ. 2547)

•  ได้รับการคัดเลือกจากนิตยสาร Forbes ฉบับ Global ประจำาวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2545  ให้อยู่ในรายชื่อ          
200 บริษัทยอดเยี่ยมนอกสหรัฐอเมริกา  ที่มียอดขายน้อยกว่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ
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การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม บริษัทฯ ยึดมั่นในการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ
ตั้งมั่นในการดำาเนินธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจในทุกๆ ด้านอย่างสมดุล เพื่อให้ธุรกิจ
ขององค์กร สามารถเติบโตอยู่ในสังคมได้อย่างยั่งยืน และได้รับการยอมรับจากทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

•  โครงการหยดุการละเมดิลขิสทิธิ ์  บรษิทัฯ ดำาเนนิการผลติหนงัสอื วารสารและสือ่ตา่งๆ  โดยใหค้วามสำาคญั
กับทรัพย์สินทางปัญญา  ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะไม่ผลิตสินค้า  จำาหน่าย  หรือสนับสนุนผลิตภัณฑ์
ที่ละเมิดลิขสิทธิ์  โดยเด็ดขาด  รวมถึงการส่งเสริม  และทำาความเข้าใจให้บุคคลทั่วไปรับทราบถึงกฎหมายที่
เกี่ยวข้องและการดำาเนินการขออนุญาตใช้ทรัพย์สินทางปัญญาให้ถูกต้อง

•  โครงการเปดิรา้นซเีอด็บุค๊เซน็เตอรใ์นศนูยก์ารคา้ชัน้นำา  บรษิทัฯ มุง่เนน้การเพิม่จำานวนรา้นหนงัสอืไป
ตามศนูยก์ารคา้ตา่งๆ ใหค้รอบคลมุทกุภมูภิาคของประเทศไทย  โดยมวีตัถปุระสงคห์ลกัทีจ่ะทำาใหค้นไทยทกุๆ 
คนสามารถเข้าถึงหนังสือได้ง่าย และสะดวกสบายมากขึ้น สามารถบริโภคความรู้ได้ทันทีที่ต้องการ  นอกจาก
นีแ้นวคดิในการเปดิรา้นหนงัสอืในศนูยก์ารคา้ชัน้นำาโดยไมไ่ปเปดิรา้นหนงัสอืในแหลง่ชมุชนทีม่รีา้นหนงัสอืเดมิ
ตั้งอยู่ ก็เพราะบริษัทฯ ไม่ต้องการ  ทำาให้ร้านหนังสือเดิม ซึ่งเปิดให้บริการตามอาคารพาณิชย์บริเวณชุมชน           
ได้รับผลกระทบทางตรง หรือต้องปิดตัวลง 

  

•  การยึดมัน่ข้อตกลง และปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่ดี กับ คูค่้า และพันธมติรทางธุรกิจ   บรษิัทฯ มจีดุ
มุ่งหมายในการดำาเนินธุรกิจที่ตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต  และยึดม่ันในการปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อลูกค้า
อย่างเคร่งครัดภายใต้กรอบ กติกามารยาทในการดำาเนินธุรกิจอย่างยุติธรรม   อยู่ในกรอบที่กฎหมายกำาหนด  
โดยไม่ใช้นโยบายเอาเปรียบคู่ค้า หรือใช้ความได้เปรียบทำาให้เกิดความไม่เป็นธรรม 

•  บริษัทฯ ยึดมั่นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม และให้ความสำาคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย           
จึงเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการดำาเนินงาน หรือสินค้า หรือบริการที่
บกพร่องไม่เหมาะสม หรือแจ้งเบาะแสการทุจริต การผิดจรรยาบรรณของผู้บริหาร และพนักงาน โดยแจ้งได้ที่ 
comment@se-ed.com หรือ sbc@se-ed.com หรือที่ กรรมการอิสระ (id@se-ed.com)

การเคารพสิทธิและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม บริษัทฯ เชื่อว่าการรับผิดชอบต่อสังคม 
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม สิ่งที่สำาคัญที่สุดควรจะต้องเริ่มมาจากภายในก่อน คือ การทำาให้พนักงานมีความสุขในการทำางาน 
และมีชีวิตที่มีเสถียรภาพ เพราะบริษัทฯ เชื่อว่าการที่จะทำาให้องค์กรเติบโตได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนนั้น ต้องอาศัย                         
ความมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน ในการสร้างมูลค่าเพิ่มในการดำาเนินงานขององค์กร  ดังนั้นการเปิดโอกาสให้พนักงาน
ทำางานทีต่นชอบ หรอืมคีณุคา่ ไดผ้ลตอบแทนทีเ่หมาะสม ใหส้วสัดกิารทีด่ ี ทีท่ำาใหเ้ขามคีวามมัน่คงในชวีติได ้พนกังานจะม ี        
ความสขุ และเปน็ทรพัยากรทีส่ำาคญั ในการพฒันาองคก์ร และเจรญิเตบิโตในหนา้ทีก่ารงานไปพรอ้มกบัการเตบิโตขององคก์ร



34 รายงานประจำาปี 2552

ดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงถูกสะท้อนออกมาในรูปของระเบียบข้อบังคับ สวัสดิการ การให้โอกาสทำางานที่ชอบ และการมี
ส่วนร่วมในการกำาหนดทิศทางขององค์กรในทุกระดับชั้น การแลกเปลี่ยนความคิดที่ลดช่องว่าง และการพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงาน  ผ่านโครงการกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

•  โครงการเจริญสติ ณ สถานปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนา
พื้นฐานจิตใจ บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนใน
องค์กร มีภูมิคุ้มกันในตัวเอง มีความเข้าใจตนเองและ                             
ผู้อื่น และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข จึงจัดให้มี
หลกัสตูรการพัฒนาพื้นฐานจิตใจของพนักงาน เพื่อสง่เสรมิ
ใหพ้นกังานไดม้โีอกาสไดไ้ปปฏบิตัธิรรม พฒันาพืน้ฐานทาง
จิตใจที่ดี เพื่อเป็นการฝึกสมาธิ เจริญสติ ปลูกฝังคุณธรรม  
เพื่อเสริมสร้างจิตสำานึกที่ดีในการทำางาน และการใช้ชีวิต
ประจำาวนั รวมถงึมคีวามเขม้แขง็ทีจ่ะเผชญิกบัปญัหาตา่งๆ 
ไดอ้ยา่งมสีต ิทัง้นีห้ลกัสตูรการอบรมดงักลา่วจะมรีะยะเวลา
ประมาณ 3 - 4 วัน โดยพนักงานจะได้สิทธิพิเศษในการไป
ปฏิบัติธรรมในวันทำางานปกติ  โดยที่บริษัทฯ ไม่ถือเป็นวัน
ลาของพนักงานอีกด้วย โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดให้มี
หลักสูตรการพัฒนาพื้นฐานจิตใจ ดังต่อไปนี้

- 2551-2552 หลักสูตรพัฒนาจิต เพื่อพัฒนาตน พัฒนางาน จัดที่ วัดปัญญานันทาราม (มีพนักงานเข้า
ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำานวน 427 คน)

- 2549-2550 หลักสูตรอานาปานสติภาวนา จัดที่เสถียรธรรมสถาน (มีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น
จำานวน 293 คน)

- 2545-2548 หลกัสตูรการเจรญิสต ิ- สมาธเิพือ่พฒันาตนและพฒันางาน  จดัทีม่ลูนธิวิอ่งวานชิ (มพีนกังาน
เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำานวน 874 คน)

•  โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ แก่พนักงาน (ESOP)  บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำาคัญกับบุคลากร        
ในองค์กร จึงได้จัดให้มีโครงการ การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงาน (Employee Stock                 
Option Program (ESOP) ) ในปี พ.ศ. 2544 และสามารถใช้สิทธิ์ได้จนถึงปี พ.ศ. 2551 เพื่อให้ผลตอบแทน           
ในรูปของหุ้นแก่พนักงาน ในการจูงใจให้พนักงานของบริษัทฯ มีกำาลังใจ และมีความรู้สึก “เป็นเจ้าของ” และ
พร้อมท่ีจะร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนา และการสร้างการเติบโตให้กับองค์กรในระยะยาว ดังน้ันส่ิงต่างๆ เหล่าน้ี ก็
จะสะท้อนผ่านราคาหุ้นของบริษัทฯ ที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งผลที่ตามมาคือ การทำาให้พนักงานที่ถือครองหุ้นบริษัทฯ 
ได้รับความมั่งคั่งไปพร้อมๆ กับการเติบโตของบริษัทฯ

•  โครงการตรวจสุขภาพประจำาปี บริษัทฯ ตระหนักและ
ให้ความสำาคัญในการดูแลรักษาสุขภาพของพนักงานเป็น        
ทีต่ัง้  จงึจดัใหม้บีรกิารตรวจสขุภาพพนกังานฟรเีปน็ประจำา
ทกุป ีโดยจดัใหม้รีายการตรวจทีค่รอบคลมุ เนน้ใหพ้นกังาน
ทราบสขุภาพและความเสีย่งตอ่โรคภยัของตนเอง และจดัให้
พนักงานพบแพทย์ เพื่อขอรับคำาแนะนำาหลังจากทราบผล
ตรวจสขุภาพ เพือ่ใหพ้นกังานตระหนกัในสขุภาพของตนเอง 
และเปน็การลดโอกาสการเกดิปญัหาทางสขุภาพในอนาคต
ที่อาจก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายสูงตามมา นอกจากนี้ยังเปิด
โอกาสให้ครอบครัวของพนักงานมาตรวจสุขภาพประจำาปี 
โดยเสียค่าใช้จ่ายในอัตราที่ต่ำามากด้วย เนื่องจากบริษัทฯ 
เชื่อว่าพนักงานจะมีสุขภาพจิตที่ดีได้ หากคนในครอบครัว
และตัวพนักงานเองมีสุขภาพกายที่แข็งแรง
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•  โครงการประกันชีวิตวงเงิน 24 เท่าของเงินเดือน เดือนสุดท้าย บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำาคัญของ
คนในครอบครัวของพนักงาน หากเกิดกรณีที่พนักงานต้องเสียชีวิตลง ย่อมทำาให้คนในครอบครัวที่เป็น                        
คนข้างหลัง ย่อมต้องได้รับความเดือดร้อน อันเนื่องมาจากการขาดรายได้ในการจุนเจือค่าใช้จ่ายในครอบครัว 
ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงได้ทำาประกันชีวิตให้กับพนักงานทุกคน เพื่อสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับครอบครัว 
ด้วยการทำาประกันชีวิตในวงเงิน 24 เท่าของเงินเดือน เดือนสุดท้าย  ด้วยแนวคิดที่แตกต่างจากบริษัทฯ อื่น
ตรงที่ บริษัทฯ ยังพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อครอบครัวของพนักงานไปอีก 2 ปี เพื่อเป็นการตอบแทนพนักงาน
ที่ตั้งใจทุ่มเททำางานให้กับบริษัทฯ เป็นครั้งสุดท้าย  ซึ่งเชื่อว่าระยะเวลาดังกล่าวจะเพียงพอต่อการปรับตัวของ
ครอบครัว ให้สามารถกลับมายืนหยัดต่อสู้ได้ อีกครั้ง

•  โครงการระบบการทำางานแบบ Flexi Time  บรษิทัฯ เปดิโอกาสใหพ้นกังานสามารถเลอืกเวลาในการปฏบิตัิ
งานไดใ้นระดบัหนึง่ เพือ่ใหเ้กดิความยดืหยุน่ และสอดคลอ้งกบัสภาพสงัคมในปจัจบุนั ทีบ่างครอบครวัอาจตอ้ง
ไปส่งลูกในช่วงเช้า หรือเกิดจากสภาพการจราจรที่ติดขัด ทำาให้ไม่สามารถเข้าทำางานตามเวลาทำางานปกติได้  
ก็สามารถเลือกเวลาทำางานที่เหมาะสมกับสภาพความจำาเป็น และสภาพการทำางานได้ รวมถึงระบบดังกล่าว
ยังช่วยเอื้อและอำานวยความสะดวกให้กับพนักงานกรณีที่พนักงานติดธุระ หรือไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้เมื่อ
มีเหตุจำาเป็น ก็สามารถชดเชยเวลาทำางานได้  โดยไม่ทำาให้พนักงานรู้สึกเครียดกับกฎ ระเบียบการปฏิบัติงาน
จนเกินไป

•  โครงการสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล บริษัทฯ มีนโยบายในการเข้าไปช่วยรับผิดชอบ และแบ่งเบาภาระ 
ค่าใช้จ่ายให้กับพนักงาน ในยามที่พนักงานเจ็บป่วยต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล โดยได้มีการจัดสวัสดิการ
คา่รกัษาพยาบาลโดยเนน้ในกรณผีูป้ว่ยใน (กรณทีีต่อ้งนอนพกัรกัษาตวัทีโ่รงพยาบาล) เพือ่ชว่ยเหลอืพนกังาน
ให้มีกำาลังใจ และกล้าที่จะเข้าไปรับการรักษาจนหายดี และกลับมาทุ่มเททำางานให้กับบริษัทฯ ต่อไป

•  โครงการพนกังานมสีขุองคก์รยัง่ยนื บรษิทัฯ ตระหนกัและใหค้วามสำาคญักบับคุลากรขององคก์รซึง่ถอืเปน็
รากฐานสำาคญัในการเตบิโตขององคก์รอยา่งยัง่ยนื ดงันัน้บรษิทัฯ จดัใหม้คีณะทำางานทีท่ำาหนา้ทีก่ำากบัดแูลดา้น
สวัสดิการพนักงานอย่างเคร่งครัด และกำาหนดค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม 
รวมทั้งการจัดให้มีระบบควบคุมรักษาความปลอดภัยในการทำางานที่เหมาะสม เพื่อลดและป้องกันอันตรายที่
อาจเกิดขึ้นกับพนักงานให้ได้มากที่สุด

•  โครงการกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ “ซีเอ็ดเกษียณรวย” บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะให้พนักงานมีการเก็บ                 
ออมเงินไว้ใช้จ่ายในยามเกษียณ เนื่องจากบริษัทฯ มีความคิดว่าหากมีพนักงานที่อยู่ทำางานกับบริษัทฯ เรื่อย
มาจนกระทั่งเกษียณอายุ บริษัทฯ ก็อยากเห็นพนักงานที่เกษียณอายุไป ได้มีเงินก้อนไว้ใช้ในวัยหลังเกษียณ
อย่างมีความสุข เป็นคนแก่ที่มีเงินเลี้ยงตัวเอง จึงจัดให้มีการจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ “ซีเอ็ดเกษียณรวย”                           
ขึ้น เพื่อให้พนักงานจ่ายเงินเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพในสัดส่วน 5% ของเงินเดือนตั้งแต่วันแรกที่พนักงาน
สมัครเข้ากองทุน  โดยบริษัทฯ จะจ่ายสมทบให้อีก 5% เช่นกัน  

•  โครงการ Project Leader บริษัทฯ มีนโยบายในการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการทำางานเชิงรุกของ
พนักงาน  โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาภาวะผู้นำา (Leadership) ผ่านโครงการ Project Leader และ
การจัดตั้งทีมงานข้ามสายงาน (Cross Functional Team) โดยไม่ยึดติดกับผังการบังคับบัญชา พนักงานคนใด
ที่มีศักยภาพ ก็อาจจะได้รับการมอบหมายให้เป็นหัวหน้าโครงการ (Project Leader) ในการทำาหน้าที่บุกเบิก
งานสำาคัญๆ ของบริษัทฯได้ นอกจากนี้หากพนักงานคนใดมีแนวคิดในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำางาน          
หนา้งานของตนเอง หรอืมแีนวคดิทีด่ใีนการแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ในบรษิทัฯ กส็ามารถอาสาตนเองเขา้มาดำาเนนิ
โครงการปรับปรุงงานได้ ซึ่งผู้บริหารจะเปิดโอกาสให้พนักงานท่านนั้น เป็นหัวหน้าโครงการ พร้อมกับจัดตั้ง     
ทีมงานซึ่งอาจจะมาจากหน่วยงานของตนเอง หรือหน่วยงานอื่นๆ ขึ้นมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน แนวคิด                                                                                                            
ดังกล่าวนี้ เป็นกุศโลบายสำาคัญในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้เพิ่มมากขึ้น และเป็นการเปิดโอกาสให้
พนักงานได้ทำางานที่ท้าทาย สนุกกับการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้มากยิ่งขึ้น
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•  โครงการพัฒนาการศึกษา และฝึกอบรม บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณค่าต่อสังคมและ
สิง่แวดลอ้ม โดยมุง่หวงัใหบ้คุลากรมคีวามรู ้ความสามารถ และมคีณุธรรม เพือ่สรา้งธรุกจิทีเ่ปน็ธรรมอยา่งยัง่ยนื  
และเพื่อรองรับการแข่งขันในอนาคต โดยจัดให้มีจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และ
การปฏิบัติงานให้กับพนักงานทุกคนทั้งจัดอบรมภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง

•  โครงการเรียนรู้ผ่านระบบ SE-ED e-Learning 
บรษิทัฯ ไดร้เิริม่และพฒันาหลกัสตูรการอบรม
ผ่านระบบ e-Learning เพื่อพัฒนาการบริการ
และความรู้ ความเข้าใจในสินค้า ผลิตภัณฑ์
ต่างๆ ซึ่งเนื้อหาได้จัดเตรียมจากสำานักงาน
ใหญ่ กระจายผ่านระบบเครือข่ายไปยังสาขา
พร้อมกันทั่วประเทศ พนักงานสามารถเรียกดู
ไดจ้ากระบบคอมพวิเตอร ์ณ สาขา และเรยีกดู
ซ้ำาได้อีก นอกจากนั้น พนักงานจะได้รับข้อมูล
ข่าวสาร กฎระเบียบ และข้อมูลบรรษัทภิบาล 
จากกรรมการ ฝ่ายบริหาร ได้เทียบเท่ากับ
พนักงานที่สำานักงานใหญ่

•  โครงการส่งเสริมการสร้างสมาธิผ่าน                           
บทเพลง บริษัทฯ ส่งเสริมการสร้างสมาธิใน
การทำางานของบุคลากร โดยการเปิดเพลง
บรรเลงโมสาร์ทที่คัดเลือกมาพิเศษในระหว่าง
เวลาการทำางาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทำางาน อกีทัง้ยงัชว่ยผอ่นคลายความตงึเครยีด
จากการทำางาน
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•  โครงการแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย และภาวะวิกฤต สำานักงานใหญ่ของบริษัทฯ เป็นห้องชุดบน
อาคารสำานกังาน และศนูยก์ระจายสนิคา้ของบรษิทัฯ อยูบ่นพืน้ทีก่ารเชา่ บรษิทัฯ ไดร้ว่มมอืกบันติบิคุคลอาคาร
สำานกังานและผูใ้หเ้ชา่ศนูยก์ระจายสนิคา้ ในการซกัซอ้มแผนกรณเีกดิเหตอุคัคดภียั โดยความรว่มมอืดงักลา่วได้
จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญ สาธิต แนะนำา การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ พร้อมทั้งตรวจปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อม
ใช้งานตลอดเวลา และได้มีการซ้อมหนีไฟเป็นประจำาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้พนักงานตลอดจนเจ้าหน้าที่           
ที่ประสานมีความชำานาญในการหนีไฟตามแผนดังกล่าว 

•  โครงการคลังสินค้าปลอดภัย ใส่ใจในสุขภาพ  บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำาคัญของความปลอดภัยในการ
ทำางานไม่ว่าจะเป็นด้านสุขอนามัยหรือสภาพแวดล้อมในการทำางาน จึงจัดให้มีการอบรมพนักงานที่เข้าทำางาน
ใหมใ่หม้คีวามรูค้วามเขา้ใจทีถ่กูตอ้งเกีย่วกบักระบวนการทำางาน และการใชอ้ปุกรณไ์ดอ้ยา่งถกูวธิ ีเพือ่ปอ้งกนั
ไม่ให้เกิดอันตรายจากการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากการทำางาน เช่น การหลีกเลี่ยงการทำางานในพื้นที่ที่มี       
แสงสว่างไม่เพียงพอ  หลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมในการทำางานที่ไม่ปลอดภัย  การใช้ผ้าปิดจมูก และถุงมือ เพื่อ
ปอ้งกันการสัมผัสกับฝุ่นละออง อันเป็นสาเหตุให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนัง หรือทางเดินหายใจ  การยก
ของที่ถูกวิธี  และการใช้เข็มขัดรัดเอวเพื่อลดปัญหาทางสุขภาพระยะยาว  เป็นต้น

•  โครงการป้องกันการระบาดของไข้หวัด 2009 จากการที่ในปี พ.ศ. 2552 มีการระบาดของ “ไข้หวัด 2009” 
อย่างหนักไปทั่วโลก และประเทศไทยเองก็ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไข้หวัด 2009 นี้เช่นกัน          
ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีนโยบายในการออกมาตรการเพื่อป้องกัน และรับมือกับการระบาดของไข้หวัด 2009 โดย
บริษัทฯ ได้จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ให้กับพนักงานใช้ในการล้างมือ เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อไข้
หวดัดงักลา่ว และเมือ่มพีนกังานทา่นใดมอีาการปว่ยเปน็ไข ้บรษิทัฯ อนญุาตใหห้ยดุพกัผอ่นจนกวา่จะหายขาด 
จึงจะสามารถมาทำางานได้ และยังกำาชับให้ผู้ที่ป่วย และผู้ที่ไม่ป่วยใส่หน้ากากทุกครั้ง เพื่อป้องกันการติดเชื้อ                                                                                                                     
อีกด้วย
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ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค เป็นเจตนารมณ์ที่สำาคัญในการดำาเนินงานของบริษัทฯ ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึง       
มุง่เนน้ผลติและจดัจำาหนา่ยเฉพาะสนิคา้และบรกิารทีด่ ีมสีารประโยชนต์อ่ผูอ้า่น ไมผ่ลติและจดัจำาหนา่ยสนิคา้ละเมดิลขิสทิธิ ์
หรือขัดกับหลักศีลธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยเป็นหลัก เพื่อที่จะทำาให้สินค้าและบริการทุกชิ้นมีคุณภาพ      
คุ้มค่ากับเงินในกระเป๋าของผู้บริโภคอย่างสูงสุด

•  โครงการวารสาร UpDATE บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะผลิตสื่อที่สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นหลัก                                                                                                                                           
โดยได้ดำาเนินการผลิตวารสารรายเดือน UpDATE มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 เพื่อนำาเสนอสาระความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่น่าสนใจ แก่เยาวชน และผู้สนใจทั่วไป โดยมิได้หวังผลกำาไร และได้รับรางวัล 
“วารสารสำาหรับเยาวชนด้านวิชาการ” ติดต่อกันเป็นระยะเวลาหลายปี

•  โครงการรา้นหนงัสอืซเีอด็บุค๊เซน็เตอร์ บรษิทัฯ มุง่ทำาธรุกจิในฐานะสือ่กลางความรูสู้ส่งัคมไทย (Knowledge 
Provider) โดยพยายามหาช่องว่างทางการตลาด เพื่อให้มีโอกาสขยายร้านหนังสือไปสู่ระดับภูมิภาค และระดับ
อำาเภอ เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึง “หนังสือ” ได้อย่างสะดวกขึ้น และง่ายขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพ
ในการพัฒนาความรู้ความสามารถของคนไทยให้เก่งมากขึ้น รวมถึงมุ่งเน้นการสรรหาและพัฒนาคุณภาพของ
สินค้าและบริการของสาขาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้สูงสุด

•  โครงการ “นกึอยากอา่น อยา่งชา้พรุง่นีต้อ้งไดอ้า่น” และ “สัง่วนันี ้พรุง่นีไ้ด”้  บรษิทัฯ ใหค้วามสำาคญัตอ่
การจดัหาสนิคา้ หรอืบรกิารทีส่ะดวก รวดเรว็ และตรงตอ่เวลา ในทกุชอ่งทาง  โดยมุง่เนน้การสรา้งประสบการณ์
ที่ดี ภายใต้แนวคิดที่ว่า “นึกอยากอ่าน อย่างช้าพรุ่งนี้ต้องได้อ่าน” และ “สั่งวันนี้ พรุ่งนี้ได้”  โดยไม่เสียค่าขนส่ง  
เพื่อให้บริการลูกค้าได้ทันต่อความต้องการ และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าให้สูงสุด รวมถึงสร้างโอกาสของ
การเรียนรู้เท่าเทียมกันมากขึ้นทั้งประเทศ
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•  โครงการร้านหนังสือสีขาว เนื่องจากบริษัทฯ ดำาเนิน
การเปิดร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ที่ครอบคลุมเกือบ
ทุกจังหวัด และเป็นเครือข่ายร้านหนังสือที่มียอดขาย                
มากที่สุดในประเทศไทย บริษัทฯ จึงมีนโยบายจัดให้มี                 
หน่วยงานที่ทำาหน้าที่ตรวจสอบ และคัดกรองหนังสือ          
ที่นำามาจัดจำาหน่ายในร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ให้เป็นร้าน
หนังสือสีขาว โดยปราศจากหนังสือหรือผลิตภัณฑ์ ที่ขัด
กับหลักจริยธรรม และศีลธรรมอันดีของสังคม เพื่อท้าย
ทีส่ดุ บรษิทัฯ จะเปน็สว่นหนึง่ในการชว่ยกระจายหนงัสอืดีๆ                                                                            
มีคุณค่า ในการสร้างสรรค์พัฒนาเด็กไทยให้เก่งขึ้นต่อไป  

•  โครงการวัฒนธรรมจิตบริการ (Service Mind) บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำาคัญกับการดูแลและ
ให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ จึงจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริการตอบสนองที่เป็นเลิศ” (Excellent 
Reactive Service : ERS) ให้กับพนักงานทุกๆ คนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำาทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกๆ 
คนจะมีจิตบริการ (Service Mind) และมีทัศนคติในการบริการลูกค้าที่ดี มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในการช่วยเหลือ
ทั้งลูกค้า และคนรอบข้างอย่างเป็นมิตร และทำาให้เกิดการปลูกฝังและถ่ายทอดวัฒนธรรมจิตบริการที่เป็นเลิศ  
ให้เป็นรากฐานการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างยั่งยืนต่อไป

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม  บริษัทฯ ตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ในการเป็นกำาลัง
สำาคัญ ที่จะมีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคมให้แข็งแรงได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นบริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้สอดคล้องกับ                         
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ในส่วนที่กำาหนดให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และสนับสนุนการเรียนรู้อย่าง
ตอ่เนือ่งตลอดชวีติ โดยเลอืกทีจ่ะผลติสือ่ตา่งๆ ทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่การเรยีนรูข้องคนไทย และเยาวชนไทย ซึง่เชือ่วา่สิง่ตา่งๆ 
เหล่านี้จะมีส่วนในการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคมได้ในระยะยาว ทั้งนี้กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

•  โครงการหนังสือเพื่อน้อง เป็นโครงการบริจาคหนังสือที่เลือกสรรแล้วให้กับห้องสมุดโรงเรียนต่างๆ ที่
ขาดแคลน ทุกภาคทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสการอ่านให้เด็กนักเรียนในชุมชนที่ห่างไกลความเจริญได้พัฒนา
ความรู้ที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นส่วนสำาคัญอย่างยิ่งที่จะพัฒนาให้คนไทยเก่งขึ้น นอกจากนี้วัตถุประสงค์ของการจัด
โครงการดังกล่าวขึ้น ก็เนื่องมาจาก บริษัทฯ อยากเห็นการมีส่วนร่วมของพนักงานในการสร้างจิตสำานึกในการ
รักบ้านเกิด จึงเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วม ตั้งแต่การสรรหา เสนอชื่อโรงเรียนที่จะบริจาคหนังสือ ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นโรงเรียนที่พนักงานเคยศึกษา หรือโรงเรียนภายในชุมชน ตลอดจนการนำาหนังสือไปส่งมอบให้กับ
โรงเรียน ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2552 ได้บริจาคหนังสือให้แก่โรงเรียนทุกภาคทั่วประเทศ มากกว่า 443 โรงเรียน มูลค่า
ราคาปกรวมกว่า 53 ล้านบาท และยังได้ร่วมบริจาคหนังสือ  อุปกรณ์การศึกษา ผ่านโรงเรียนต่างๆ ในโครงการ 
1 อำาเภอ 1 โรงเรียนในฝันของกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งเป็นการสนับสนุนการศึกษาแก่โรงเรียนซึ่งถือเป็นต้น
แบบของโรงเรียนในฝัน  ที่จะพัฒนารูปแบบโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ
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•  โครงการสร้างห้องสมุดให้โรงเรียนที่ขาดแคลน 
บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคชั้นวางหนังสือ  อุปกรณ์การ
ศึกษา และหนังสือ เพื่อสร้างห้องสมุดของโรงเรียนหลาย
แห่งทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด อาทิ ห้องสมุด
โรงเรยีน   ปยิชาตพิฒันา, หอ้งสมดุโรงเรยีนวดักระซา้ขาว,                                                       
ห้องสมุดโรงเรียนวัดดงยาง, ห้องสมุดโรงเรียนวัดกรุณา, 
ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองขนาก, ห้องสมุดโรงเรียน                   
บา้นสระเศรษฐ,ี หอ้งสมดุโรงเรยีนวดัไผ,่ หอ้งสมดุโรงเรยีน          
บ้านมาบกรูด เป็นต้น

•  โครงการเงินทอนเพื่อน้อง เป็นโครงการที่เปิดโอกาส
ใหล้กูคา้ของซเีอด็บุค๊เซน็เตอรไ์ดม้สีว่นรว่มในการบรจิาค
เงินสบทบทุนโครงการ  ผ่านกล่องรับบริจาคที่ร้านซีเอ็ด
บุ๊คเซ็นเตอร์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือโอนเงินสมทบ
ทุนตามบัญชีของโครงการฯ  เพื่อเป็นการเปิดโอกาส
ให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในร้านได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของบริษัทฯ โดยการนำาเงินที่ได้รับบริจาคร่วม
สมทบทนุจดัทำาหนงัสอืด ีราคาทนุ และนำาไปบรจิาคใหก้บั                                                                                                                                        
เดก็และเยาวชนทีอ่ยูห่า่งไกล โดยบรษิทัฯ ไดเ้ริม่โครงการ
ในเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2551 จนในสิ้นปี พ.ศ. 2552 
บริษัทฯ มียอดเงินบริจาคสมทบทุนเข้าโครงการฯ กว่า           
6 ล้านบาท  

•  โครงการหนังสืออ่านนอกเวลาภาษาอังกฤษ  เน่ืองจาก
ปัจจุบัน ระบบการศึกษาไทยยังไม่สามารถพัฒนาทักษะ
ของเยาวชนให้มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษา
อังกฤษได้ดีเพียงพอ บริษัทฯ จึงมีนโยบายเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาระบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยได้
เซ็นสัญญาเป็นผู้แทนจำาหน่ายหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ
ให้กับสำานักพิมพ์ Oxford University Press ซึ่งเป็นผู้
ผลติหนงัสอืดา้นการเรยีนภาษาองักฤษทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก    
โดยมีผลเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา 
และมีโครงการผลิตหนังสืออ่านนอกเวลาภาษาอังกฤษ   
ซึ่งจะเริ่มทยอยผลิตออกมาตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 
2551 รวมทัง้จะมกีารฝกึอบรมครภูาษาองักฤษทัง้ประเทศ     
เพื่อช่วยพัฒนาวิธีการเรียนการสอนให้ได้ผลมากยิ่งขึ้น 

•  โครงการ SE-ED Enjoy Reading เปน็โครงการทีจ่ดุประกายการรกัการอา่นภาษาองักฤษ โดยมุง่เนน้ใหผู้อ้า่น
ไดเ้ริม่ตน้อา่นหนงัสอืภาษาองักฤษทีเ่หมาะกบัระดบัความรูข้องตน เพือ่ใหก้ระบวนการเรยีนรูภ้าษามพีฒันาการ
อยา่งตอ่เนือ่ง และเนน้การเพิม่ทกัษะการอา่นภาษาองักฤษ ใหก้บัเดก็และเยาวชนไทยในภาพรวมของประเทศ 
โดยโครงการดงักลา่วเปน็โครงการทีจ่ดัขึน้เพือ่สนบัสนนุโครงการหนงัสอือา่นนอกเวลาภาษาองักฤษ ไปยงัสถาน
ศึกษาต่างๆ เพื่อจัดสัมมนาครูผู้สอนในการใช้หนังสือย่างถูกวิธี และกระตุ้นให้เยาวชนรักการอ่านยิ่งขึ้น



41รายงานประจำาปี 2552

•  โครงการ SE-ED Enjoy Reading เพื่อน้อง เป็นโครงการเพื่อสนับสนุนหนังสือนอกเวลาภาษาอังกฤษ อ่าน
สนุกเก่งอังกฤษ โดยนำาเงินจาก “โครงการเงินทอนเพื่อน้อง” ที่ลูกค้าร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ร่วมบริจาค
ในการจัดหาหนังสือและสื่อที่ดี ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ มุ่งเน้นให้การอ่านเป็นจุดเริ่มต้นในการ
พฒันาการเรยีนรูท้ีย่ัง่ยนื เพือ่ยกระดบัทกัษะทางภาษาองักฤษของนกัเรยีนไทยทัว่ประเทศ ซึง่เปน็ทศิทางการ
ดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ ทีว่า่ “เรามุง่มัน่ทีจ่ะทำาใหค้นไทยเกง่ขึน้” โดยในป ีพ.ศ. 2552 บรษิทัฯ ไดจ้ดัปฐมนเิทศ 
1 โรงเรียนนำาร่อง ที่จังหวัดนครนายก, 11 โรงเรียนนำาร่อง ที่จังหวัดนครปฐม และอีก 16 โรงเรียนนำาร่อง                                                                                                                                  
ที่จังหวัดระยอง ได้แก่ โรงเรียนบางเลนวิทยา, โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา เป็นต้น ซึ่งสมัครร่วมโครงการฯ        
ดังกล่าว ทั้งนี้ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการสนับสนุนหนังสืออ่านนอกเวลาภาษาอังกฤษชุด 
SE-ED Enjoy Reading และการตดิตามและประเมนิผลความรูภ้าษาองักฤษ ตลอดระยะเวลา 4 ภาคการศกึษา 
หรือ 2 ปี อย่างต่อเนื่องจากบริษัทฯ

•  โครงการค่ายเยาวชน ซีเอ็ดคิดดีแคมป์ (SE-ED Kiddy Camp) บริษัทฯ ได้ดำาเนินการจัดค่ายเยาวชน                
“ซีเอ็ดคิดดีแคมป์” ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 โดยจัดทุกปิดภาคการศึกษา เป็นค่ายเชิงวิชาการที่เน้นการเรียนรู้ตาม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับกิจกรรมเสริมด้านนันทนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และ
จริยธรรม ได้แก่ ค่ายวิทยาศาสตร์การบิน ค่ายนักประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ค่ายนักธุรกิจรุ่นเยาว์ เป็นต้น ในปี 
พ.ศ. 2552 บริษัทฯ ได้จัดค่ายเยาวชน 13 ค่าย ให้กับเยาวชนไปแล้วทั้งสิ้น 700 คน
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•  โครงการศูนย์การเรียนรู้เยาวชนซีเอ็ด SE-ED 
Learning Center โดยจัดหลักสูตรเพื่อส่งเสริมให้เด็ก
ไทยเก่งขึ้น โดยเฉพาะสาขาวิชาที่จำาเป็นต่อการพัฒนา
ประเทศ  ผา่นกระบวนการเรยีนรูต้ามการพฒันาศกัยภาพ
ของสมอง (Brain Based Learning)  และใหเ้กดิแรงบนัดาล
ใจที่จะเรียนรู้มากขึ้น โดยใช้เวลาว่างในวันหยุดแบบเช้า
ไปเย็นกลับ เช่น กิจกรรมสนุกคิด Kids Club, หลักสูตร 
คณิตศาสตร์, นักสร้างเกมคอมพิวเตอร์รุ่นเยาว์, นักสร้าง
ขัน้เทพ เปน็ตน้ รวมถงึการจดัคา่ย SE-ED English Camp 
ซึ่งเป็นค่ายเพื่อฝึกภาษาอังกฤษ นอกจากนั้น บริษัทฯ         
ไดเ้ปดิ  ศนูยก์�รเรยีนรู ้SE-ED Learning Center ทีอ่าคาร
จตุรัสจามจุรี เมื่อกลางปี พ.ศ. 2551 เพื่อเพิ่มบทบาท
การให้ความรู้กับเยาวชน ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกร และ
ประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2552 บริษัท
จัดอบรมที่ศูนย์การเรียนรู้ SE-ED Learning Center ไป          
ทั้งสิ้น 93 ครั้ง  

•  โครงการจัดอบรมทางวิชาการ บริษัทฯ ดำาเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรมทางด้านวิศวกรรมศาสตร์  
คอมพิวเตอร์ แก่บุคคลทั่วไป ในปี พ.ศ. 2552 บริษัทฯ จัดอบรมได้ทั้งหมด 88 ครั้ง

•  โรงเรียนเพลินพัฒนา บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนใน
โรงเรียนเพลินพัฒนาในสัดส่วน 48.82% ซึ่งเป็นโรงเรียน                
ทางเลือก ที่ใช้หลักสูตรไทย ที่รับนักเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียม
อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อร่วมพัฒนาให้เป็น
โรงเรียนตัวอย่างแนวใหม่ที่สามารถพัฒนาเยาวชนไทย
ให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะเป็นกำาลังสำาคัญของประเทศ
ในอนาคต

•  โครงการเว็บบอร์ดสำาหรับพ่อแม่ และเยาวชนที่ 
www.se-ed.com โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลาง
ระดมความคิดในการพัฒนาเด็กๆ อีกทั้งยังเป็นการแลก
เปลี่ยนประสบการณ์ ความคิด และแบ่งปันความรักความ
เข้าใจ ทั้งเรื่องการศึกษาลูก ปรึกษาหารือทั้งเรื่องสุขภาพ
จิตของลูก รวมถึงการสนับสนุนให้บุตรหลานของตน        
เรียนรู้ และศึกษาหาความถนัดเฉพาะทาง

•  โครงการบริจาคโลหิต บริษัทฯ ส่งเสริมการรณรงค์
หาโลหิตเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วย โดยได้สนับสนุนให้
บคุลากรของบรษิทัฯ เขา้รว่มกจิกรรมการบรจิาคโลหติมา
โดยตลอด
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การดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม บรษิทัฯ สนบัสนนุโครงการดา้นการอนรุกัษธ์รรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม โดยพยายาม
มสีว่นรว่มในทกุกระบวนการทีก่อ่ใหเ้กดิการประหยดัพลงังาน และรกัษาสภาพแวดลอ้ม รวมถงึพยายามสง่เสรมิและรณรงค์
ให้พนักงานในองค์กรทุกคน มีจิตสำานึกในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมตามกำาลังที่พนักงานและบริษัทฯ จะสามารถทำาได้ 
ภายใต้สภาพแวดล้อมของการทำางานประจำาวัน  ดังนี้

•  โครงการร่วมหยุดภาวะโลกร้อน บริษัทฯ ส่งเสริมให้ลูกค้า พนักงาน คู่ค้าต่างๆ ลดการใช้ถุงพลาสติกที่
ยากต่อการย่อยสลาย มาเป็นการใช้ถุงผ้าแทน โดยบริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้ลูกค้าใช้ถุงผ้าในการบรรจุ หนังสือ
ที่ซื้อจากร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ นอกจากนั้นบริษัทฯ มีแผนที่จะใช้ถุงพลาสติกที่มีส่วนผสมของธรรมชาติ ซึ่ง
สามารถยอ่ยสลายไดใ้นธรรมชาตแิทนถงุพลาสตกิทีใ่ชอ้ยูใ่นปจัจบุนั สำาหรบัวสัด ุเครือ่งใชต้า่งๆ ภายในบรษิทัฯ                  
โดยการคดัเลอืกผูผ้ลติ ทีใ่ชว้สัด ุหรอืวตัถดุบิในการผลติทีเ่ปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม โครงการนีบ้รษิทัฯ เริม่ดำาเนนิ
งานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550

•  โครงการสาขาอนุรักษ์พลังงาน บริษัทฯ ริเริ่มการ
ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่ติดตั้งภายในร้านหนังสือซีเอ็ด
บุ๊คเซ็นเตอร์  เป็นอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน  เพื่อช่วยลด
การใชพ้ลงังานของประเทศ โครงการนีบ้รษิทัฯ เริม่ดำาเนนิ
งานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549

•  โครงการอนุรักษ์พลังงาน บริษัทฯ ริเริ่มโครงการ
ประหยดัพลงังานไฟฟา้  โดยตดิตัง้เชอืกสำาหรบัปดิ – เปดิ 
ไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคารสำานักงานทุกพื้นที่ทำางาน  
เพื่อให้พนักงานสามารถดึงเชือก  เพื่อปิด–เปิดไฟ ได้โดย
สะดวกให้สว่างเฉพาะในพื้นที่ทำางานที่ต้องการใช้งาน
เทา่นัน้  เพือ่สรา้งความตระหนกัเรือ่งการประหยดัพลงังาน  
โครงการนี้บริษัทฯ เริ่มดำาเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544

•  โครงการลดการใช้กระดาษ บริษัทฯ ส่งเสริมให้
พนักงานจัดเก็บเอกสารสำาคัญ หรือข้อมูลทางธุรกิจ          
ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการลดการ
ใช้กระดาษ และก่อให้เกิดความสะดวกในการค้นหา           
โดยเริม่ตัง้แตก่ารพฒันาระบบสารสนเทศ และกระบวนการ
ทำางานใหมท่ัง้องคก์ร ใหล้ดขัน้ตอนการทำางาน และลดการ
ใช้กระดาษ โดยในภาพรวม บริษัทฯ สามารถลดปริมาณ
การใช้กระดาษได้เป็นจำานวนมากต่อเดือน นอกจากนั้น 
บริษัทฯ ยังนำาซองส่งเอกสารกระดาษที่ใช้แล้วกลับมา       
ใช้ใหม่ โดยการพิมพ์ใบปะหน้าซอง แยกเป็นช่องผู้รับ-                            
ผู้ส่ง ซึ่งช่วยให้ซองส่งเอกสารเก่า 1 ซอง สามารถส่ง
ได้ซ้ำากันถึง 10 ครั้ง มาใช้ในการจัดส่งเอกสารระหว่าง                                                
หน่วยงาน  เพื่อลดการใช้ซองเอกสารกระดาษ

•  โครงการสำานักงานใหญ่ประหยัดน้ำา บริษัทฯ ริเริ่มโครงการประหยัดน้ำา โดยติดตั้งเครื่องปิด-เปิด น้ำาไว้ที่
ประตหูอ้งน้ำาแตล่ะหอ้ง ขณะใชง้านถา้ไมไ่ดป้ดิประตหูอ้งน้ำาจะไมส่ามารถใชน้้ำาได ้ซึง่ถอืวา่เปน็การประหยดัน้ำา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อป้องกันการเกิดน้ำารั่วทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ โดยบริษัทฯ ได้เริ่มดำาเนินการมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544
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•  โครงการจอดรถไว้บ้านมาทำางานด้วยรถบริษัทฯ เพื่อเป็นการช่วยเหลือทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
อีกทาง บริษัทฯ จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2544 โดยให้พนักงานส่วนใหญ่ใช้บริการรถรับ-ส่ง       
ของทางบริษัทฯ ที่ได้จัดไว้ให้ เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำามัน และลดการสร้างมลพิษในอากาศที่นับวันจะเพิ่ม         
มากขึ้น ลดการเกิดปฏิกิริยาเรือนกระจก และยังช่วยลดการเกิดภาวะโลกร้อนอีกด้วย 

•  การประหยัดพลังงานไฟฟ้า (เฉพาะแสงสว่าง) คลังสินค้าใหม่   ใช้หลอดนิออนผอม รุ่น T5 ขนาด                 
28 วัตต์ (เดิมใช้หลอดไฟฟ้าขนาด 36 วัตต์) ดำาเนินการติดตั้งไปแล้วตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2551 
และใช้งานจริงตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2552   ซึ่งช่วยให้คลังสินค้าของบริษัทฯ สามารถประหยัดการใช้
พลังงานไปได้ถึง 22 เปอร์เซ็นต์  บนพื้นที่ 3,000 ตารางเมตร 

การเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำาเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ได้พยายามพัฒนา
และคิดค้นนวัตกรรมที่เอื้อประโยชน์ต่อวงการธุรกิจหนังสือโดยรวม  และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกๆ ฝ่าย และมีการนำาเทคโนโลยีที่          
ทันสมัยมาประยุกต์ใช้กับการดำาเนินธุรกิจขององค์กร รวมทั้งได้จัดให้มีการเผยแพร่นวัตกรรมและข้อมูลในเชิงสร้างสรรค์       
ตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝา่ยในวงการธรุกจิหนงัสอืมาอยา่งตอ่เนือ่ง  โดยนวตักรรมทีบ่รษิทัฯ ไดค้ดิคน้และพฒันาขึน้มดีงัตอ่ไปนี้

•  โครงการพฒันาระบบการจดัจำาหนา่ย ทีเ่รยีกวา่ “Standing Order”  จากการเปน็ผูจ้ดัจำาหนา่ยหนงัสอืเขา้
สูร่ะบบรา้นหนงัสอืรายใหญท่ีส่ดุ  จงึไดเ้ลง็เหน็ปญัหาในการบรหิารระบบสตอ็กหนงัสอืของธรุกจิหนงัสอืทัง้ระบบ  
ที่ยังไม่มีระบบในการตรวจสอบยอดขายที่แม่นยำา ถูกต้อง  บริษัทฯ จึงได้ดำาเนินการคิดค้น และพัฒนาระบบ
การจัดจำาหน่ายที่เรียกว่า Standing Order สำาหรับประเทศไทยขึ้นมา  เพื่อนำามาแก้ไขปัญหาการบริหารระบบ                                                                                                                                       
สต็อก  ซึ่งถือได้ว่าระบบดังกล่าว เป็นระบบการจัดจำาหน่ายหนังสือที่ถือได้ว่าดีที่สุดระบบหนึ่งในประเทศไทย

•  โครงการพัฒนาระบบช่วยการตัดสินใจในการบริหารสินค้า  บริษัทฯ มีนโยบายในการวางแผนกลยุทธ์
ทางธรุกจิ โดยมกีารนำาประสบการณใ์นการทำาธรุกจิทีย่าวนานกวา่ 35 ป ีนำามาพฒันาและคดิคน้ระบบการบรหิาร
จดัการสนิคา้คงคลงั (Business Intelligence) ซึง่ถอืวา่การนำาความรูม้าตอ่ยอดและพฒันาใหเ้กดิเปน็นวตักรรม 
ในการใชร้ะบบคอมพวิเตอร ์ในการชว่ยการตดัสนิใจในการสัง่ซือ้–สง่คนืสนิคา้ใหก้บัลกูคา้หรอืคูค่า้ของบรษิทัฯ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

•  การเป็นผู้บุกเบิกการผลิตหนังสือ  และวารสาร เชิงวิชาการ  การจัดจำาหน่ายหนังสือ  และการเปิด
เชนร้านหนังสือในศูนย์การค้ารูปแบบต่างๆ บริษัทฯ เป็นผู้บุกเบิกธุรกิจหนังสือเชิงวิชาการประเภท       
How-to มาตลอดระยะเวลามากกว่า 30 ปี รวมถึงการเป็นผู้จุดประกายการจัดจำาหน่ายหนังสือ และการเปิด
เชนรา้นหนงัสอืในศนูยก์ารคา้รปูแบบตา่งๆ จนประสบผลสำาเรจ็ และเปน็ทีย่อมรบัในธรุกจิสิง่พมิพข์องประเทศ        
ในฐานะผู้นำาทางด้านหนังสือและวารสารเชิงวิชาการด้านเทคโนโลยีรายใหญ่ในประเทศไทย
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•  โครงการเผยแพร่ข้อมูล และแนวโน้มธุรกิจหนังสือ แก่คู่ค้า และผู้สนใจทั่วไป บริษัทฯ ในฐานะ                 
ผู้จำาหน่ายและจัดจำาหน่ายหนังสือรายใหญ่ของประเทศ  บริษัทฯ จึงมีข้อมูลสะท้อนธุรกิจหนังสือของประเทศ
ได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจหนังสือให้มีความแข็งแรง บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูล และ             
ความเห็นเหล่านี้ผ่านทางการจัด “ง�นแถลงข้อมูลที่สุดในธุรกิจหนังสือ ประจำ�ปี”  ซึ่งบริษัทฯ ริเริ่มมาตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2547 เปน็ตน้มา และเผยแพรผ่า่นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ รวมทัง้ผา่นการบรรยาย หรอืสมัมนาในโอกาสตา่งๆ 
ซึ่งทำาเป็นประจำามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา  โดยในปี พ.ศ. 2552 บริษัทฯ ได้มีการจัด “ง�นแถลงข้อมูล
ที่สุดในธุรกิจหนังสือ ประจำ�ปี 2551” ที่ ชั้น 3 ห้องอาจารย์สังเวียน อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(คลองเตย) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงาน 261 คน (คู้ค้า 133 ท่าน, สื่อมวลชน 17 ท่าน ผู้ที่สนใจทั่วไป 111 คน)

การจัดทำารายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  บริษัทฯ มีการจัดทำารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม โดยมีการรวบรวมแนวคิด และพัฒนาการต่างๆ ตลอดระยะเวลา 35 ปี ที่บริษัทฯ ได้พยายามดำาเนิน
กิจกรรม และโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการประกอบธุรกิจขององค์กร เพื่อให้องค์กร                             
มีการเติบโตที่สมดุลและยั่งยืน  ทั้งนี้สิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้ถูกรวบรวมไว้ใน “รายงานการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน 2552” 
(SUSTAINABILITY REPORT 2009) เพื่อเป็นการเผยแพร่แนวคิดและพัฒนาการต่างๆ ขององค์กรในการเผยแพร่ข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
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ประวัติความเป็นมา
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทในกลุ่ม                             

และรายการระหว่างกัน
โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ

รายงานกรรมการสรรหา                       
และพิจารณาผลตอบแทน

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ปัจจัยความเสี่ยง

การกำากับดูแลกิจการ
รายงานระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ                     
ต่อรายงานทางการเงิน

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

ความเป็นมา และการจัดการ
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำากัด (มหาชน) (SE-EDUCATION Public Company Limited)  ได้จดทะเบียนจัดตั้ง                 
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม  พ.ศ. 2517 ด้วยทุนจดทะเบียน 99,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการดำาเนินธุรกิจที่เอื้ออำานวย
ตอ่การศกึษาหาความรู ้ เพือ่พฒันาความรูค้วามสามารถของคนไทย ในสาขาทีจ่ำาเปน็ตอ่การพฒันาประเทศ โดยกลุม่ผูเ้ริม่
กอ่ตัง้ทัง้หมดประกอบดว้ย วศิวกรไฟฟา้ 10 คน ทีจ่บการศกึษาจากคณะวศิวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั ซึง่ตา่ง
กเ็คยมปีระสบการณใ์นการทำากจิกรรมเผยแพรค่วามรู ้จากชมุนมุวชิาการ คณะวศิวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 
ในขณะที่เป็นนิสิตมาแล้ว และตระหนักดีว่าประเทศไทยยังขาดแคลนการพัฒนาสื่อความรู้เชิงวิชาการอยู่มาก

บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในภาคอุตสาหกรรมบริการ  
หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ (Media & Publishing) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 และแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 29 
เมษายน พ.ศ. 2536 ปัจจุบัน บริษัทฯ มีชื่อเรียกสั้นๆ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย คือ ซีเอ็ด (SE-ED) ซึ่งย่อมาจาก         
คำาเต็มว่า Science, Engineering and EDucation

ในระยะเริ่มแรก บริษัทฯ ผลิตวารสารรายเดือน เซมิคอนดัคเตอร์อิเล็กทรอนิกส์  และเป็นผู้แทนจำาหน่ายอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ  

ในปี พ.ศ. 2521 เริ่มผลิตวารสารรายเดือน ทักษะฉบับวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นวารสารทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำาหรับเยาวชนและผู้สนใจทั่วไป  

ในปี พ.ศ. 2522 เริ่มผลิตวารสารรายเดือน มิติที่ 4 เพื่อเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ และกระตุ้น
ผู้ที่ไม่ชอบวิทยาศาสตร์หนักๆ ให้หันมาสนใจวิทยาศาสตร์มากขึ้น

ในปี พ.ศ. 2523 เริ่มผลิตหนังสือวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ออกจำาหน่าย ต่อมาได้ขยาย           
สายงานผลิตออกมาเป็น ฝ่�ยผลิตตำ�ร�และหนังสือเชิงวิช�ก�ร

ในป ีพ.ศ. 2526 ผลติวารสารรายเดอืน ไมโครคอมพวิเตอร ์และเริม่ผลติหนงัสอืดา้นไมโครคอมพวิเตอรอ์อกจำาหนา่ย 
พร้อมๆ กันนี้ บริษัทฯ ได้เริ่มผลิตหนังสือหมวดบริหาร /การจัดการ ของบริษัทฯ อย่างจริงจัง โดยเน้นหนังสือ ที่สามารถ
ช่วยคนทำางานให้ทำางานได้ดีขึ้น มากกว่าจะเน้นหนังสือที่คาดว่าจะขายดีเพียงช่วงใดช่วงหนึ่งเท่านั้น

ในปี พ.ศ. 2528 บริษัทฯ เริ่มใช้ระบบการจัดจำาหน่ายหนังสือแบบ Standing Order ที่ดัดแปลงขึ้นให้เหมาะสม
กับธุรกิจหนังสือของไทย และได้รวมวารสาร ทักษะฉบับวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี  และวารสาร มิติที่ 4 เข้าด้วยกัน            
โดยเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวารสาร รู้รอบตัว ซึ่งต่อมาก็ได้เปลี่ยนรูปเล่ม และเนื้อหาให้ทันสมัยมากขึ้น และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น 
UpDATE ขณะเดียวกันบริษัทฯ ก็ได้ขยายสายงานผลิต หนังสือส่งเสริมเย�วชน ขึ้นมาอย่างจริงจัง เพื่อบุกเบิกหนังสือ
สาระความรู้สำาหรับเยาวชน  ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2529 วิทย�ศ�สตร์อ่�นสนุก การ์ตูนชุดเสริมความรู้ชุดแรก ก็ได้ออกวาง
ตลาดและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

บริษัทฯ บุกเบิกธุรกิจวารสาร และหนังสือเชิงวิชาการ อย่างต่อเนื่องมาเป็นลำาดับ  จนกลายเป็นสำานักพิมพ์สาระ
ความรู้ชั้นนำา และมีระบบจัดจำาหน่ายที่เป็นที่ยอมรับว่าดีที่สุดในธุรกิจหนังสือ และได้เริ่มบทบาทการเป็นผู้รับจัดจำาหน่าย
หนังสือให้กับสำานักพิมพ์อื่นที่ผลิตหนังสือประเภทใกล้เคียงกันด้วย

ประวัติความเป็นมา
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แมว้า่บรษิทัฯ จะมยีอดขาย และมกีารเตบิโตอยา่งนา่พอใจ เมือ่เทยีบกบัอตุสาหกรรมหนงัสอืโดยเฉลีย่  โดยบรษิทัฯ 
เป็นสำานักพิมพ์ที่มียอดขายสูงสุดในระบบร้านหนังสือ และเป็นผู้จัดจำาหน่ายหนังสือรายใหญ่ที่สุดด้วยในขณะนั้น แต่ก็พบ
วา่มขีอ้จำากดัทีจ่ำานวนรา้นหนงัสอืทีด่มีนีอ้ยเกนิไป ทำาใหห้นงัสอืทีบ่รษิทัฯ ผลติขึน้มา ไมส่ามารถกระจายออกไป และไดร้บั
การจัดวางอย่างเหมาะสมได้ ยอดขายที่ได้สำาหรับหนังสือแต่ละเรื่อง จึงไม่สามารถทำาได้มากขึ้นกว่าเดิมนัก 

เมื่อทำาการสำารวจต่อมา พบว่าร้านหนังสือเดิมไม่พร้อมจะขยายงาน และไม่พร้อมจะปรับปรุงได้มากกว่าเดิม           
เทา่ไรนกั ขณะทีร่ะยะเวลาดงักลา่ว ศนูยก์ารคา้ยคุใหมก่ำาลงัจะเริม่ทยอยเปดิอยา่งตอ่เนือ่ง โดยบรษิทัฯ เชือ่มัน่วา่ศนูยก์ารคา้
เหล่านั้น น่าจะเป็นแม่เหล็กที่ทำาให้เกิดชุมชนขนาดใหญ่ และน่าจะทำาให้พฤติกรรมของคนไทยเปลี่ยนแปลงวิถีสัญจรไป     
ดงันัน้ถา้จะทำาใหค้นไทยหาหนงัสอือา่นไดง้า่ยและสะดวกขึน้จงึสมควรมรีา้นหนงัสอืทีด่ใีนศนูยก์ารคา้เหลา่นัน้ แตเ่นือ่งจาก
การลงทุนต้องใช้เงินลงทุนสูงมาก และเป็นเรื่องที่ยังไม่เคยมีใครบุกเบิกอย่างจริงจังมาก่อน บริษัทฯ จึงตัดสินใจที่จะเริ่ม
ธุรกิจร้านหนังสือในศูนย์การค้าชั้นนำา เพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนกับร้านหนังสือเดิม ซึ่งส่วนมากอยู่ตามอาคารพาณิชย์  

ดังน้ัน ในไตรมาสท่ี 3 ปี  พ.ศ. 2533 บริษัทฯ จึงย่ืนเร่ืองเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
และเร่ิมโครงการร้านหนังสือ “ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์” ข้ึน เพ่ือให้คนไทยได้มีโอกาสหาซ้ือหนังสือดีๆ ได้สะดวกข้ึน และเป็น               
การรองรับการเติบโตของตลาดหนังสือท้ังหมด โดยมีทิศทางเน้นการเปิดร้านในศูนย์การค้าช้ันนำา ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์  จะ
จำาหน่ายหนังสือที่บรษิัทฯ ผลติขึ้นเอง และหนังสือของสำานักพิมพ์อื่นด้วย เพื่อให้มคีวามสมบรูณ์ในฐานะรา้นหนังสือทั่วไป 
ซเีอด็บุค๊เซน็เตอร ์เปดิดำาเนนิการสาขาแรกในปลายป ีพ.ศ. 2534 ทีศ่นูยก์ารคา้ฟอรจ์นูทาวน ์โดยเนน้การเปน็ ศนูยห์นงัสอื
ส�ระและบันเทิง สำ�หรับครอบครัว และคนทำ�ง�น

ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ เริ่มเปิดในซูเปอร์เซ็นเตอร์  เป็นครั้งแรกในไตรมาสที่ 3 ปี พ.ศ. 2539  ที่โลตัสซูเปอร์เซ็นเตอร์  
สาขาพัทยา เพราะเห็นว่าซูเปอร์เซ็นเตอร์เป็นทิศทางใหม่ของธุรกิจค้าปลีก ที่จะเพิ่มความสำาคัญมากขึ้นในอนาคต และ
จะเป็นทำาเลที่เหมาะสมสำาหรับธุรกิจร้านหนังสือในอนาคตระยะยาว หลังจากที่ได้ปรับรูปแบบของ ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์   
ให้เป็นโฉมใหม่ ที่เน้นการใช้สีสดใสให้ดูทันสมัยขึ้น เน้นการออกแบบชั้นหนังสือที่สามารถผลิตได้ง่ายขึ้น และมีต้นทุน                     
ต่ำาลง เพื่อความรวดเร็วในการเปิดสาขาใหม่  และเน้นการพัฒนา  ศูนย์กระจ�ยหนังสือ (Book Distribution Center) ให้มี
ขีดความสามารถที่จะรองรับปริมาณงานได้ถึง 600 สาขา โดยในปี พ.ศ. 2549 ได้เพิ่มพื้นที่ศูนย์กระจายหนังสือ จากเดิม
ประมาณ 7,400 ตารางเมตร  เป็นประมาณ 10,000 ตารางเมตร และในปลายปี พ.ศ. 2551 บริษัทได้เพิ่มพื้นที่คลังสินค้า
ขึ้นอีกประมาณ 3,000 ตารางเมตร เป็น 13,000 ตารางเมตร หรือเพิ่มพื้นที่ขึ้นประมาณ 30% ตลอดจนได้พัฒนาโมเดล
ของการอยู่รอด และการเติบโต ที่ได้พัฒนาและทดลองใช้มาจนเหมาะสมแล้ว จึงทำาให้ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ มีความพร้อมใน
การเติบโตอย่างแข็งแรง และสามารถเปิดสาขาใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยต้นทุน และค่าใช้จ่ายดำาเนินการที่ต่ำาลง  และมี
โอกาสที่จะประสบความสำาเร็จสูงขึ้น  

นอกจากนั้น ยังพัฒนาความสัมพันธ์กับศูนย์การค้า และซูเปอร์เซ็นเตอร์รายใหญ่ทุกราย จนได้รับความไว้
วางใจในฐานะพันธมิตรธุรกิจที่สำาคัญของแต่ละแห่ง ทำาให้มีโอกาสพัฒนารูปแบบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันถือได้ว่า                         
ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์เป็นร้านหนังสือเครือข่าย (Chain Bookstore) ที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง และเติบโตอย่างรวดเร็ว           
จนมียอดขายมากที่สุดในประเทศไทย  และเป็นแกนหลักของการเติบโตของบริษัทฯ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา

ผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ เป็นที่น่าพอใจมาโดยตลอด แต่เมื่อประเทศไทยประสบกับภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย
อย่างรุนแรง จนเข้าขั้นวิกฤตหลังจากกลางปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา ซึ่งก่อให้เกิดสภาพการปิดตัวของธุรกิจและการ
ว่างงานเกิดขึ้นเป็นจำานวนมาก กำาลังซื้อโดยรวมลดลง ธุรกิจหนังสือโดยรวมก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงด้วยเช่นกัน                       
คู่ค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ หลายรายที่เป็นร้านหนังสือประสบปัญหาขาดทุนและขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างหนัก         
ส่งผลทำาให้บริษัทฯ ต้องสำารองเป็นหนี้สูญจำานวนมาก การที่กำาลังซื้อของประชาชนโดยรวมลดลง ร้านหนังสือชะลอการ
สัง่ซือ้และบรษิทัฯ ระมดัระวงัการปลอ่ยสนิเชือ่ เพือ่รกัษาระดบัหนีส้ญูไมใ่หส้งูเพิม่ขึน้ ตลอดจนการแขง่ขนัทีร่นุแรงมากขึน้            
ต่างก็ส่งผลให้ยอดขายส่งสำาหรับหนังสือที่บริษัทฯ ผลิตขึ้น รวมทั้งหนังสือที่บริษัทฯ รับจัดจำาหน่ายให้กับสำานักพิมพ์อื่น      
ไม่สามารถขายได้ตามที่ควรจะเป็น ประกอบกับยอดขายส่วนต่างๆ ตกลงมากตามสภาวะเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2541 จึงเป็น
ปีแรกที่บริษัทฯ ประสบปัญหาการขาดทุน นับจากบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
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อย่างไรก็ตาม การที่ได้ประสบกับปัญหาเศรษฐกิจที่รุนแรง ก็ทำาให้บริษัทฯ ได้เริ่มทบทวนโครงสร้างธุรกิจของ 
บริษัทฯ เพื่อให้มีความเข้มแข็งระยะยาว มีการกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และได้ปรับปรุงโครงสร้างทางการเงิน
อยา่งจรงิจงั โดยไดเ้พิม่ทนุเพือ่รองรบัปญัหาทางเศรษฐกจิทีไ่มแ่นน่อนไวใ้นระดบัหนึง่ในป ีพ.ศ. 2541 และกำาหนดมาตรการ
ทางการเงินที่รัดกุม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถชำาระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินได้หมด และมีสภาพคล่องทางการ
เงินที่เพียงพอที่จะขยายงานได้โดยไม่ติดขัด ดังนั้น ภายในปี พ.ศ. 2542 บริษัทฯ ก็สามารถพลิกฟื้นสภาพการทำากำาไรขึ้น
มาได้อีก  มีสภาพคล่องทางการเงินอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และขยายการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

โดยในปี พ.ศ. 2544 ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2544 ได้มีมติอนุมัติ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำานวน 137,141,560 บาท  โดยแบ่งเป็น

•  ใบสำาคญัแสดงสทิธทิีเ่สนอขายแกผู่ถ้อืหุน้รายเดมิ จำานวน 10,549,356 หุน้ โดยมอีตัราการใชส้ทิธขิองใบสำาคญั
แสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 16.50 บาท  ซึ่งใบสำาคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 
ปี นับแต่วันที่ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งสามารถใช้สิทธิได้ทุก 3 เดือน และสามารถใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 
15 ธันวาคม พ.ศ. 2549

•  ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายแก่กรรมการ พนักงาน และผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ จำานวน 3,164,800 หุ้น โดย
มีอัตราการใช้สิทธิของใบสำาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท ทั้งนี้
ใบสำาคญัแสดงสทิธดิงักลา่วจะแบง่ออกเปน็ 5 ฉบบั ระยะเวลาการใชส้ทิธแิตล่ะฉบบัหา่งกนั 1 ป ีสามารถใชส้ทิธิ
ได้ทุก 3 เดือน โดยแต่ละฉบับสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้เป็นสัดส่วนร้อยละ 10, 10, 10, 30 และ 40 ของ
จำานวนสิทธิที่ได้รับทั้งหมด ตามลำาดับ และสามารถใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2551

จากนั้นในปี พ.ศ. 2546 ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2546 ได้มีมติอนุมัติ
ใหเ้ปลีย่นแปลงมลูคา่ทีต่ราไวข้องหุน้ (การแตกมลูคา่หุน้) จากเดมิมลูคา่หุน้ละ 10 บาท เปน็มลูคา่หุน้ละ 1 บาท โดยบรษิทัฯ 
ได้ดำาเนินการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2546

นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2547 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 ได้
มีมติให้บริษัทฯ ซื้อหุ้นคืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารทางการเงิน เนื่องจากบริษัทฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินจำานวน 
19,783,600 หุ้น (มูลค่ารวม 122.64 ล้านบาท ราคาซื้อหุ้นคืนเฉลี่ย 6.20 บาท ต่อหุ้น) ซึ่งตามกฎกระทรวงว่าด้วยเรื่อง  
“กำาหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารวา่ดว้ยการซือ้หุน้คนื การจำาหนา่ยหุน้ทีซ่ือ้คนืและการตดัหุน้ทีซ่ือ้คนืของบรษิทั” กำาหนดให้
บรษิทัฯ ตอ้งจำาหนา่ยหุน้ทีซ่ือ้คนืใหเ้สรจ็สิน้ภายใน 3 ป ีนบัจากการซือ้หุน้คนืเสรจ็สิน้ โดยครบกำาหนดในวนัที ่11 กนัยายน 
พ.ศ. 2550 ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถทำาการขายหุ้นที่ซื้อคืนได้ตามเงื่อนไขของมติที่ประชุมคณะกรรมการ ดังนั้นเพื่อให้เป็น
ไปตามข้อกำาหนดในกฎกระทรวง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2550 วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2550 จึงมีมติ
อนุมัติการลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นที่ซื้อคืน จำานวน 19,783,600 หุ้น ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษัท  คงเหลือ 328,345,090 
หุ้น โดยบริษัทฯ ได้ทำาการจดทะเบียนลดทุน ในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2550

ในปี พ.ศ. 2527 บริษัทฯ เข้าไปถือหุ้นร้อยละ 25 ในบริษัท เอ็มแอนด์อี จำากัด ซึ่งมีทุนชำาระแล้วเท่ากับ 400,000 
บาท  บริษัท เอ็มแอนด์อี จำากัด  ประกอบธุรกิจเป็นสำานักพิมพ์  โดยเป็นผู้ผลิตวารสารเทคนิค และผลิตหนังสือวิชาชีพ
ด้านวิศวกรรมศาสตร์  และมอบหมายให้บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำาหน่ายหนังสือให้

ในปี พ.ศ. 2546  บริษัทฯ เข้าถือหุ้นร้อยละ 28.75  ในบริษัท เพลินพัฒน์ จำากัด  (จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 
พ.ศ. 2545)  ซึ่งมีทุนชำาระเต็มมูลค่าหุ้น  เท่ากับ 80,000,000 บาท  และในปี พ.ศ. 2548  บริษัทฯ ได้เพิ่มสัดส่วนการถือ
หุ้นเป็นร้อยละ 48.82  จากทุนจดทะเบียน และรับชำาระแล้วจำานวน 170,000,000 บาท และในไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2552           
คณุทนง โชตสิรยทุธ ์กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จำากดั (มหาชน)  ไดเ้ขา้ไปดำารงตำาแหนง่รกัษาการผูอ้ำานวยการ
ของโรงเรียนเพลินพัฒนา โดยบริษัท เพลินพัฒน์ จำากัด  ประกอบกิจการโรงเรียนในนาม  โรงเรียนเพลินพัฒนา  ซึ่งตั้งอยู่
บนถนนพุทธมณฑล สาย 2  เปิดสอนในระดับตั้งแต่เตรียมอนุบาล  จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยเริ่มเปิดรับนักเรียนอย่าง
เป็นทางการ  ในปีการศึกษา 2547  ซึ่งถือเป็นการรวมตัวครั้งสำาคัญของพันธมิตรที่รักงานการศึกษากว่า 70 คน  จากกลุ่ม
ต่างๆ  ได้แก่  พ่อแม่  ผู้ปกครอง  คุณครู  นักวิชาการ  ผู้บริหารโรงเรียน  ร่วมกับองค์กรเอกชนที่มีบทบาทสำาคัญในสถาบัน
ครอบครัวและการศึกษา  เพื่อสร้างสรรค์โรงเรียนต้นแบบแนวคิดใหม่  ที่สามารถสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพให้กับประเทศ  



51รายงานประจำาปี 2552

นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2551 บริษัทได้เปิดศูนย์การเรียนรู้ SE-ED Learning Center บนพื้นที่ประมาณ 600 ตาราง
เมตร ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี (Chamchuri Square) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการเติบโตของการจัดกิจกรรม
เยาวชนในรูปแบบต่างๆ มากขึ้นในอนาคต รวมทั้งการฝึกอบรมทางด้านวิชาชีพ และกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของ     
คนไทยในด้านต่างๆ  แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป

ลัษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลัก 3 ส่วน คือ

1. ธุรกิจร้านหนังสือ โดยเป็นผู้ดำาเนินงาน ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ และเครือข่าย ซึ่งได้แก่ ร้านเครือข่ายซีเอ็ด
บุ๊คเซ็นเตอร์ และศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเอง ทั้งในกรุงเทพฯ และต่าง
จงัหวดั รวมทัง้การบรหิารพืน้ทีข่ายหนงัสอืในรปูแบบตา่งๆ ในพืน้ทีศ่นูยก์ารคา้ (มสีดัสว่นรายไดป้ระมาณ 83%            
ของรายได้รวมปี พ.ศ. 2552)

2. ธรุกจิรบัจดัจำาหนา่ยหนงัสอื โดยจดัจำาหนา่ยใหก้บัหนงัสอืทีบ่รษิทัฯ ผลติเอง และสำานกัพมิพอ์ืน่ เพือ่จำาหนา่ย
ให้กับร้านหนังสือทั่วไป  รวมทั้งช่องทางการขายอื่นๆ

3. ธุรกิจสำานักพิมพ์ โดยผลิตหนังสือ วารสารเชิงวิชาการและสาระความรู้ รับจ้างโฆษณาเพื่อจัดพิมพ์ลงใน
วารสารรายเดอืนทีบ่รษิทัฯ ผลติขึน้  รบัจา้งพมิพห์นงัสอื เปน็ผูจ้ดังานประจำาป ีThailand Electronics & Industrial 
Technology และงานแสดงสินค้าทางเทคโนโลยีเฉพาะทางอีกหลายงาน จัดค่ายเยาวชน SE-ED Kiddy Camp  
และจัดฝึกอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการ

ในธุรกิจทั้งสามส่วนนี้ บริษัทฯ มีบทบาทในฐานะที่เป็นผู้นำาตลาดรายใหญ่ของธุรกิจแต่ละส่วน ซึ่งแต่ละส่วนต่าง
เกือ้กลูซึง่กนัและกนั ทำาใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั และสามารถสรา้งมลูคา่เพิม่โดยรวมใหก้บับรษิทัฯ ไดเ้ปน็อยา่งดี

โครงสร้างการถือหุ้น บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

(1) ข้อมูล ณ วันปิดสมุดจดทะเบียนครั้งล่�สุด วันที่ 2 ธันว�คม พ.ศ. 2552

บมจ. จีเอ็มเอ็ม
แกรมมี่ (1)

13.10%

KBL EUROPEAN PRIVATE 
BANKERS S.A. (1)

15.44%

ผู้ถือหุ้นอื่น (1)

71.46%

บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
(ทุนจดทะเบียน 328.35 ล้านบาท)
(ทุนรับชำาระแล้ว 323.92 ล้านบาท)

บจก. ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์
(ทุนจดทะเบียนและรับชำาระแล้ว

0.10 ล้านบาท)
(บริษัทย่อย)

99.93%

บจก. เพลินพัฒน์
(ทุนจดทะเบียนและรับชำาระแล้ว

170 ล้านบาท)
(บริษัทย่อย)

48.82%

บจก. เอ็ม แอนด์ อี
(ทุนจดทะเบียนและรับชำาระแล้ว

0.40 ล้านบาท)
(บริษัทร่วม)

25%
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หมายเหตุ  1 ข�ยปลีก  หม�ยถึง ร�ยได้จ�กก�รข�ยที่ร้�นซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ 

  2 ข�ยส่ง   หม�ยถึง ร�ยได้จ�กก�รข�ยส่งหนังสือและว�รส�รที่บริษัทฯ ผลิตเอง และที่รับจัดจำ�หน่�ย   
                  ไปให้แก่ร้�นหนังสืออื่น  และช่องท�งก�รข�ยอื่น เช่น สถ�บันก�รศึกษ� ห้องสมุด เป็นต้น
 1 และ 2 มูลค่�ข�ยของหนังสือที่บริษัทฯ ผลิตเอง ในปี พ.ศ. 2552, 2551 และ 2550 คิดเป็นร้อยละ   

 7.55, 6.92 และ 6.41 ของร�ยได้จ�กก�รข�ยต�มลำ�ดับ

 3 ร�ยได้กลุ่มว�รส�ร ไดแ้ก ่ร�ยไดจ้�กก�รข�ยโฆษณ�, ก�รจดัง�น Electronics Grand Sale 2009, ก�รจดัค�่ย          
 SE-ED Kiddy Camp, ก�รจัดง�นสัมมน�วิช�ก�ร และข�ยสินค้�ท�งด้�นเทคโนโลยี        

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการที่สำาคัญ   

ผลิตภัณฑ์  และบริการที่สำาคัญที่บริษัทฯ ดำาเนินการอยู่ มีดังนี้

1. หนังสือ ปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตหนังสือสู่ระบบร้านหนังสือ เป็นรายใหญ่รายหน่ึงของประเทศ โดยเป็น             
ผู้บุกเบิก และเป็นผู้นำาตลาดในการผลิตหนังสือสาระความรู้ในหมวดต่างๆ ได้แก่ การบริหาร/การจัดการ การพัฒนา
ตนเอง จติวทิยา วศิวกรรมศาสตรส์าขาตา่งๆ หนงัสอืสาระความรูส้ำาหรบัเยาวชน ภาษาศาสตร ์และพจนานกุรม  แมแ่ละ
เด็ก อาหารและสุขภาพ แผนที่ เป็นต้น รวมทั้งผลิตสินค้าที่เป็น Non Book เช่น CD เพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ

2. วารสาร ณ สิ้นปี พ.ศ. 2552 บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จำานวน            
9 ฉบับ  ดังนี้

• วารสารเซมคิอนดคัเตอรอ์เิลก็ทรอนกิสพ์ลสั เปน็วารสารรายเดอืน เนน้หนกัดา้นการใหค้วามรูใ้นสาขา
อเิลก็ทรอนกิส ์ เริม่ออกจำาหนา่ยตัง้แต ่พ.ศ. 2517  ตอ่มาบรษิทัฯ ไดเ้ปลีย่นชือ่วารสารจากเดมิคอื  ว�รส�ร
เซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส ์ เป็น ว�รส�รเซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ พลัส ตั้งแต่เดือนมกราคม 
พ.ศ. 2551 โดยยังคงเนื้อหาเดิม

• วารสาร UpDATE เป็นวารสารรายเดือน เน้นหนักด้านการให้ความรู้ในเรื่องที่แปลกใหม่ ทันสมัยด้าน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีน่า่สนใจ แกผู่ต้อ้งการพฒันาตนเอง และตดิตามความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี
ในโลกปัจจุบัน  เริ่มออกจำาหน่ายตั้งแต่ พ.ศ. 2521

• วารสาร MICROCOMPUTER เปน็วารสารรายเดอืน เนน้หนกัดา้นการใหค้วามรูใ้นสาขาคอมพวิเตอรแ์ละ
เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับองค์กร  เริ่มออกจำาหน่ายตั้งแต่ พ.ศ. 2526

• วารสาร Hobby Electronics  เป็นวารสารรายเดือน  เน้นหนักด้านการให้ความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์แก่
เยาวชน  และประชาชนทั่วไปที่เริ่มสนใจ  เริ่มออกจำาหน่ายตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2534 

มูลค่ารายได้รวมการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์หลักจำาแนกตามช่องทางการขาย

ขายปลีก 1
ร้อยละ 82.69

2552

ขายส่ง 2
ร้อยละ 14.17

รับจ้างพิมพ์
ร้อยละ 0.31

กลุ่มวารสาร 3
ร้อยละ 1.68

อื่นๆ 
ร้อยละ 1.15

ขายปลีก 1
ร้อยละ 82.32

ขายส่ง 2
ร้อยละ 13.77

รับจ้างพิมพ์
ร้อยละ 0.18

กลุ่มวารสาร 3
ร้อยละ 2.43

อื่นๆ 
ร้อยละ 1.30

2550

ขายปลีก 1
ร้อยละ 82.30

2551

ขายส่ง 2
ร้อยละ 13.87

รับจ้างพิมพ์
ร้อยละ 0.37

กลุ่มวารสาร 3
ร้อยละ 2.26

อื่นๆ 
ร้อยละ 1.20
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• วารสาร Industrial Technology Review  เปน็วารสารรายเดอืน เนน้หนกัในการใหค้วามรูด้า้นเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ แก่ผู้บริหารงานด้านอุตสาหกรรม วิศวกรโรงงานและผู้ใช้งานทั่วไป  เริ่มออก
จำาหน่ายตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2537

• วารสาร Mechanical Technology เป็นวารสารรายเดือน ที่ให้ความรู้ด้านวิศวกรรมเครื่องกล เกี่ยวกับ
เทคนิคการใช้งาน  และการแก้ปัญหาในงานด้านเครื่องกล แก่วิศวกร และผู้ที่สนใจทั่วไป โดยเริ่มออก
จำาหน่ายตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2544

• วารสาร The Absolute Sound & Stage เป็นวารสารรายเดือน ด้านภาพและเสียงในบ้าน รถยนต์              
สตูดิโอ  ระบบเครื่องเสียงและแสงสีบนเวที  เริ่มออกจำาหน่ายตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2545

• วารสาร Extreme Technology เป็นวารสารรายเดือนที่นำาเสนอเนื้อหาด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์        
ไฮเทครุ่นใหม่ๆ นำาเสนอข่าวสารผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีใหม่ๆ เริ่มออกจำาหน่ายตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม   
พ.ศ. 2546

• วารสาร add Magazine เป็นวารสารรายเดือนประเภท free magazine ที่นำาเสนอเกร็ดสาระความรู้ต่างๆ 
และเทคโนโลยีสมัยใหม่  เพื่อนำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน เริ่มแจกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549  
โดยแจกที่ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ เป็นหลัก     

รายได้ของบริษัทฯ ในส่วนนี้ จะเกิดจากรายได้จากการขายวารสาร รายได้จากการรับลงโฆษณา รายได้จากการ 
จัดทำาหนังสือพิเศษ และรายได้จากการจัดกิจกรรมต่างๆ  

3.  การรับจัดจำาหน่ายหนังสือ บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำาหน่ายหนังสือที่บริษัทฯ ผลิตขึ้นเอง และยังรับจัดจำาหน่าย
หนงัสอืใหส้ำานกัพมิพแ์ละองคก์รอืน่ ทีม่ผีลติภณัฑส์อดคลอ้งกบัทศิทางของบรษิทัฯ โดยขายสง่ใหร้า้นหนงัสอืทัง้ขนาดเลก็
และขนาดใหญ่ทั่วประเทศประมาณ 2,600 ร้าน ขายให้กับสถาบันการศึกษาโดยตรง และยังจัดจำาหน่ายผ่านทางเครือข่าย
ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์เองด้วย

 บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำาหน่ายหนังสือและสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของสำานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด (Oxford University Press) แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550  
เป็นต้นไป ความร่วมมือกันครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทฯ เพิ่มบทบาทในการผลิต และจัดจำาหน่ายหนังสือเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
มากยิง่ขึน้ โดยผา่นชอ่งทางการจำาหนา่ยทัง้หมดของบรษิทัฯ ซึง่จะทำาใหบ้รษิทัฯ มสีว่นในการชว่ยแกป้ญัหาดา้นการศกึษา
ภาษาอังกฤษของนักเรียนไทย และคนไทยที่สนใจภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น 

 ปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำาหน่ายหนังสือเข้าสู่ระบบร้านหนังสือรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีหนังสือที่
ผลิตขึ้นเอง และยังจัดจำาหน่ายอยู่ประมาณ 1,300 ชื่อ และรับจัดจำาหน่ายให้กับหน่วยงานและสำานักพิมพ์อื่นอีกประมาณ          
5,400 ชื่อ 

4. ธรุกจิรา้นหนงัสอืซเีอด็บุค๊เซน็เตอร ์ (SE-ED Book Center หรอื SBC) บรษิทัฯ เปน็ผูด้ำาเนนิงานรา้นหนงัสอื 
ซเีอด็บุค๊เซน็เตอร ์และเครอืขา่ย ซึง่ประกอบดว้ย รา้นเครอืขา่ยซเีอด็บุค๊เซน็เตอร ์และศนูยห์นงัสอืมหาวทิยาลยัหลายแหง่ที่
บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเอง ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมทั้งการบริหารพื้นที่ขายในศูนย์การค้ารูปแบบต่างๆ กัน 

ร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ เป็นร้านหนังสือทั่วไปขนาดกลาง ที่มีลักษณะการออกแบบและการจัดวางสินค้า           
ที่ทันสมัย  มีประสิทธิภาพการขายที่ดี และเน้นการเปิดในทำาเลที่อำานวยความสะดวกให้แก่คนทั่วไป ให้สามารถหาซื้อ
หนังสือที่ดีได้ง่ายขึ้น ส่วนใหญ่จึงตั้งอยู่ในซูเปอร์เซ็นเตอร์ชั้นนำา (เช่น เทสโก้โลตัส, บิ๊กซี และค�ร์ฟูร์ เป็นต้น) ศูนย์การค้า
ชั้นนำา (เช่น สย�มพ�ร�กอน, เซ็นทรัล, เดอะมอลล์, โรบินสัน, ฟิวเจอร์ป�ร์ครังสิต,ฟิวเจอร์ป�ร์คบ�งแค  และศูนย์ก�รค้�
ชั้นนำ�ของต่�งจังหวัด เป็นต้น) และสถาบันการศึกษา (เช่น มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง, สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์, 
มห�วิทย�ลัยธุรกิจบัณฑิตย์, มห�วิทย�ลัยสย�ม, มห�วิทย�ลัยขอนแก่น และมห�วิทย�ลัยหอก�รค้�ไทย) โดยเปิดใน          
รูปแบบต่างๆ กัน ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
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จนถึงสิ้นปี พ.ศ. 2552 บริษัทฯ เปิดร้าน ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์  และร้านเครือข่ายซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ได้รวมทั้งสิ้น   
348  สาขา  โดยเป็นสาขาที่ยังเปิดดำาเนินการอยู่จำานวน 324 สาขา อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 125 สาขา และอยู่
ในต่างจังหวัดอีก 199 สาขา  ในจำานวนทั้งหมดนี้เป็นร้านที่ บริษัทฯ บริหารเองทั้งสิ้น 314 สาขา เป็นร้านเครือข่ายซีเอ็ด
บุค๊เซน็เตอร ์(เปน็รา้นทีไ่ดร้บัความชว่ยเหลอืเตม็รปูแบบ โดยซเีอด็บุค๊เซน็เตอร ์เปน็ผูจ้ดัสง่สนิคา้ให)้ จำานวน 5 สาขา  และ
เป็นร้านเครือข่ายซีเอ็ด (เป็นร้านที่ได้รับความช่วยเหลือไม่เต็มรูปแบบ ร้านสั่งสินค้าเอง)  จำานวน 2 สาขา และยังเข้าไป
บริหารพื้นที่ขายหนังสือและวารสารในซูเปอร์เซ็นเตอร์  ในศูนย์การค้า  และจุดบริการย่อยอื่นๆ อีกประมาณ 33 จุดบริการ  
ปัจจุบันซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์  นับเป็นเครือข่ายร้านหนังสือทั่วไปที่มียอดขายมากที่สุดในประเทศไทย

          ข้อมูลจำานวนสาขาของซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ และร้านในเครือข่าย ณ วันสิ้นปี

หมายเหตุ  - มีก�รจัดประเภทส�ข�ใหม่ให้มีคว�มเหม�ะสมยิ่งขึ้น ทำ�ให้จำ�นวนส�ข�อ�จต่�งจ�กเอกส�รของบริษัทฯก่อนหน้�นี้  โดย

คำ�ว่� สาขา ในที่นี้ รวมส�ข�ขน�ดเล็ก (20-50 ตร.ม.) เข�้ไปด้วย kiosk หม�ยถึง ก�รเปิดในลักษณะแผงลอยข�ย

หนังสือพิมพ์และนิตยส�รเป็นหลัก จุดขายย่อย หม�ยถึง ก�รเข้�ไปบริห�รสินค้�ในมุมหนังสือ (รวมหนังสือพิมพ์และ

นิตยส�รด้วย) ในซูเปอร์เซ็นเตอร์ของศูนย์ก�รค้� 

- ณ สิ้นปี พ.ศ. 2552 มีส�ข�ที่เปิดดำ�เนินก�รอยู่ 324 ส�ข� โดยเป็นส�ข�ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 125 ส�ข�  และ

ส�ข�ในต่�งจังหวัด 199 ส�ข�  ในจำ�นวนดังกล่�ว  มีส�ข�ขน�ดเล็กอยู่จำ�นวน 23 ส�ข�

- ณ สิน้ป ีพ.ศ. 2552 มสี�ข�ทีเ่ปดิดำ�เนนิก�รอยูใ่นชือ่ของ ซเีอด็บุค๊เซน็เตอร ์จำ�นวน 314 ส�ข� และศนูยห์นงัสอืมห�วทิย�ลยั 

จำ�นวน 3 ส�ข�

- ณ สิ้นปี พ.ศ. 2552 มีร้�นเครือข่�ยซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ (บริษัทฯ รับผิดชอบก�รจัดห�สินค้�ให้ทั้งหมด) ที่เปิดดำ�เนินก�ร

อยู่จำ�นวน 5 ส�ข� และมีจำ�นวนร้�นเครือข่�ยซีเอ็ด (บริษัทฯ ให้คว�มช่วยเหลือพิเศษ โดยอนุญ�ตให้ใช้ช่ือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ 

หรือร้�นเครือข่�ยได้  แต่จัดห�สินค้�เอง) ท่ีเปิดดำ�เนินก�รอยู่  จำ�นวน 2  ส�ข�  มี  kiosk 33 จุด  

จำานวน kiosk ที่เปิดดำาเนินการอยู่

สาขาที่เพิ่มขึ้นในปี

รวมสาขาที่เปิดดำาเนินการอยู่

รวมจุดขายทั้งสิ้นที่เปิดดำาเนินการอยู่
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5. กิจกรรมอื่นๆ  บริษัทฯ ยังมีกิจกรรมเพิ่มเติม  ดังนี้

• งาน Thailand Electronics Technology เป็นงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีผู้ประกอบการและผู้เข้าชมงานจากในวงการสูงที่สุด และเป็นงานแสดงสินค้าในด้าน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ เพื่อแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมไทย ที่สามารถ          
แข่งขันในตลาดโลกได้ โดยมีการจัดงานอย่างต่อเนื่องมายาวนานกว่า 10 ปี

•  งาน Industrial Sourcing Fair เป็นงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมครบวงจรระดับนานาชาติ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการจัดซื้อจัดหาของทุกอุตสาหกรรม ทุกรูปแบบการใช้งาน และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สินค้า เทคโนโลยี มาตรฐานและความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ผลิต            
ผู้จัดจำาหน่ายสินค้า และผู้ให้บริการด้านอุตสาหกรรม ได้พบกับผู้ซื้อที่มีศักยภาพของอุตสาหกรรมไทย

•  จัดค่ายกิจกรรมเยาวชน SE-ED Kiddy Camp  สำาหรับเยาวชนอายุ 8 -14 ปี โดยจะจัดในช่วงปิดเทอม
การศึกษา ซึ่งมีหลายค่ายให้เลือก ทั้งแบบไปค่ายต่างจังหวัด และแบบเช้าไปเย็นกลับ เพื่อกระตุ้นเยาวชน
ใหส้นกุกบัการเรยีนรู ้ขณะเดยีวกนักไ็ดศ้กึษาพฤตกิรรมของเดก็ในการเรยีนรู ้กอ่นทีจ่ะขยายความคดิและ
ผนึกกับแนวทางอื่นๆ ที่เสริมกันเพื่อสร้างเด็กไทย ให้เก่งขึ้นในปริมาณที่มากขึ้น และส่งเสริมให้เยาวชนที่
เข้าค่าย มีความกล้าในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์ 
การทำางานเป็นทีม ความเป็นผู้นำา การเรียนรู้ด้วยตนเอง ความรู้พื้นฐานในการดำารงชีวิต ศีลธรรม และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมิตรภาพ นอกจากนี้ ยังได้ร่วมสนุกในกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย  เช่น  นักสำารวจน้อย  
เข้าฐานกิจกรรม  เล่นเกม  ออกกำาลังกาย  เล่นกีฬา ฯลฯ

•  จัดค่าย English Camp 2009 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เยาวชนใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่าง        
ถูกต้องได้เหมือนเจ้าของภาษา โดยกำาหนดให้ผู้ที่เข้าร่วมค่ายต้องใช้การสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
ในระหว่างที่อยู่ร่วมค่ายเพื่อให้เกิดความเคยชิน เหมือนการใช้ในชีวิตประจำาวัน ในปี พ.ศ. 2552 บริษัทฯ 
ได้จัดค่ายเยาวชน SE-ED English Camp ที่บรุคไซด์ วัลเลย์ รีสอร์ท จ.ระยอง และที่เพชรริมธาร รีสอร์ท 
จ.เพชรบุรี โดยมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำานวน 89 คน

•  ผลิตรายการ Book Variety เป็นรายการที่นำาเสนอสาระความรู้ในหลากหลายแง่มุมจากหนังสือ เช่น ด้าน
สขุภาพ ธรรมะ การบรหิารการจดัการ หุน้และการเงนิ หนงัสอืเดก็และเยาวชน โดยนำาเสนอผา่น การแนะนำา
หนังสือและการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องในวงการหนังสือ รวมทั้งนักเขียน นักแปล หรือบรรณาธิการ 
ออกอากาศทาง TTV 1 Nation Channel ทุกวันเสาร์เวลา 9.00 – 9.30 น.

•  งานอบรมสัมมนาด้านบริหารจัดการ วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ วิชาชีพเฉพาะ และความรู้ทั่วไป เป็นงาน
อบรมที่ตอบสนองความต้องการของภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ และบุคคลทั่วไป 

•  งาน Electronics Grand Sale 2009 ซึ่งเปน็งานแสดงสนิคา้ด้านอเิล็กทรอนกิส ์อุตสาหกรรม คอมพิวเตอร ์
และไอที ที่นัดกันมาลดราคาพิเศษ เพื่อคนวงการอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ โดยภายในงานจะประกอบ        
ไปด้วยสินค้ามากมายอาทิ เครื่องมือวัด ชุดคิตด้านอิเล็กทรอนิกส์ ชุดเครื่องมือในงานช่าง อุปกรณ์และ
เครื่องมือด้านอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์และไอที รวมถึงลำาโพงและเครื่อง
เสียง ฯลฯ

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

สินค้าที่ซื้อมาขายไปจากสำานักพิมพ์อื่น โดยทั่วไปประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

• หนังสือที่รับจัดจำาหน่าย ปัจจุบันหนังสือที่บริษัทฯ รับจัดจำาหน่ายไปยังระบบร้านหนังสือทั่วประเทศนั้น 
มาจากหนังสือที่บริษัทฯ ผลิตเอง   และมาจากสำานักพิมพ์อื่นอีกประมาณ 800 ราย ที่ติดต่อให้สายงาน             
รับจัดจำาหน่ายของบริษัทฯ เป็นผู้จัดจำาหน่ายไปยังร้านหนังสืออื่นทั่วประเทศ โดยบริษัทฯ จะพิจารณา            
รับต่อเมื่อเห็นว่า  เป็นผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับทิศทางของบริษัทฯ และมีโอกาสการขายที่เป็นไปได้
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• หนังสือและสินค้าอื่น ที่ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์รับมาจำาหน่าย ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์รับสินค้ามาจาก 2 ทาง
ใหญ่ คือ มาจากสายงานรับจัดจำาหน่ายของบริษัทฯ และอีกทางหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่เป็นการรับสินค้าจาก                   
สำานกัพมิพแ์ละผูจ้ดัจำาหนา่ยรายอืน่ เขา้มาขายในสาขา โดยมแีผนกการตลาดของสายงานซเีอด็บุค๊เซน็เตอร ์
เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกนำาเข้ามาจำาหน่าย

  ความสัมพันธ์และผลกระทบ หากสูญเสียผู้จำาหน่ายสินค้า สำาหรับมูลค่าสินค้าที่ซื้อมาเพื่อขาย  
จากผู้จัดจำาหน่ายแต่ละรายมีมูลค่าไม่เกิน 15% ของต้นทุนขายทั้งหมด โดยมีสัดส่วนมูลค่าสินค้าที่ซื้อมา
จำาหน่ายจากคู่ค้ารายใหญ่ 10 รายแรกต่อต้นทุนขายรวม 3 ปีย้อนหลังมีดังนี้

  (หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ
ปี 2552 ปี 2551 ปี 2550

มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %

มูลค่าสินค้าที่ซื้อมาเพื่อจำาหน่าย            
จากคู่ค้ารายใหญ่ 10 รายแรก

987.40 31.46 893.91 29.50 678.88 25.30

ต้นทุนขายรวม 3,138.55 100 3,030.31 100 2,683.28 100

  ในปี พ.ศ. 2552 ซึ่งถือว่าไม่มีรายใดมีน้ำาหนักมากนักจนมีผลกระทบรุนแรงต่อบริษัทฯ นอกจากนั้น   
บริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับผู้จำาหน่ายดังกล่าว และไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องซื้อในอนาคต

  สินค้าที่บริษัทฯ ผลิตเอง หนังสือและวารสารที่บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตเอง มีสายงานผลิตหนังสือ  และ
สายงานวารสารของบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการกำาหนดทิศทาง และคัดเลือกต้นฉบับที่จะนำามาผลิต          
จนกระทั่งถึงขั้นตอนการผลิตออกมาเป็นรูปเล่ม เพื่อส่งให้สายงานจัดจำาหน่ายของบริษัทฯ นำาไปวางตลาด

  อัตราการใช้กำาลังการผลิต  เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีโรงพิมพ์เอง ดังนั้น การผลิตหนังสือและวารสาร  
จะมีหน่วยงานภายในรับผิดชอบดูแลการผลิตครบวงจร และกระจายงานพิมพ์ไปตามโรงพิมพ์ต่างๆ                      
ใหเ้หมาะสมกบักำาหนดการผลติ ดงันัน้อตัราการผลติจรงิ จงึสามารถเพิม่หรอืลดได ้โดยไมเ่กดิอตัราสญูเปลา่
ใดๆ   

 วัตถุดิบและผู้จำาหน่ายวัตถุดิบ กระดาษเป็นวัตถุดิบหลักท่ีสำาคัญของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ซ้ือวัตถุดิบ
จากผู้จำาหน่ายในประเทศท้ังจำานวน กระดาษท่ีใช้ในการผลิตหนังสือและวารสาร ส่วนมากจะเป็นกระดาษปอนด์  
กระดาษปรู๊ฟ กระดาษอาร์ต  และกระดาษอาร์ตการ์ด

 ความสัมพันธ์และผลกระทบ หากสูญเสียผู้จำาหน่ายวัตถุดิบ สำาหรับมูลค่าการสั่งซื้อกระดาษ 
บริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับผู้จำาหน่ายดังกล่าว  และบริษัทฯ ไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องซื้อในอนาคต  
ในกรณีที่บริษัทฯ เหล่านี้ไม่สามารถจัดหากระดาษให้ได้  บริษัทฯ สามารถซื้อจากผู้จำาหน่ายรายอื่นๆ ได้  
โดยบริษัทฯ มียอดซื้อวัตถุดิบ จากคู่ค้า รวมคิดเป็น 27.35% ของต้นทุนผลิต หรือคิดเป็น 0.40% ของต้นทุน
ขาย ทั้งหมดของบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2552 ซึ่งถือว่าไม่มีรายใดมีน้ำาหนักมากจนมีผลกระทบรุนแรง

 ขั้นตอนและเทคโนโลยีการผลิต ขั้นตอนการผลิตหนังสือใหม่  เริ่มต้นจากกองบรรณาธิการ                    
จะประชุมเพื่อวางแผนและพิจารณาสรรหาต้นฉบับ ต้นฉบับนี้อาจได้มาจากผู้เขียนเสนอต้นฉบับมาให้
พิจารณา หรือจากการที่บริษัทฯ จัดหาผู้ที่เหมาะสมมาเขียนหรือแปล ตามแนวทางที่บริษัทฯ กำาหนด              
จากนั้นกองบรรณาธิการจะพิจารณาแนวเนื้อหา ความถูกต้อง และความน่าอ่าน ซึ่งรวมถึงการส่งไปให้ที่
ปรกึษาเฉพาะสาขาของ บรษิทัฯ ทีม่คีวามรูแ้ละสนใจในกลุม่เนือ้หานัน้ๆ ใหค้วามเหน็ตา่งๆ ในเชงิการตลาด 
เพือ่พจิารณาวา่จะรบัมาผลติหรอืไม ่เมือ่ผา่นการพจิารณาแลว้จงึจะปรบัปรงุเนือ้หาและรปูแบบใหเ้หมาะสม
ยิ่งขึ้นต่อไป และจึงจะทำาสัญญาการใช้ลิขสิทธิ์ กับผู้เขียน ผู้แปล หรือสำานักพิมพ์ในต่างประเทศ    



57รายงานประจำาปี 2552

  ขณะเดียวกันพนักงานศิลป์จะเริ่มออกแบบรูปเล่ม เมื่อต้นฉบับได้รับการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ก็ถึง
ขั้นการจัดทำาอาร์ตเวิร์กด้วยคอมพิวเตอร์ อาร์ตเวิร์กที่จัดเสร็จแล้วจะได้รับการตรวจทานซ้ำา และแก้ไข              
จนเนือ้หาและองคป์ระกอบศลิปส์มบรูณ ์ในกรณทีีเ่ปน็หนงัสอืเลม่ จะมขีัน้ตอนเพิม่ขึน้ คอื การตัง้ชือ่หนงัสอื  
การกำาหนดราคา รวมถึงการตลาดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

  การจัดทำาวารสาร มีขั้นตอนการทำางานคล้ายกับทำาหนังสือเล่ม คือ มีกองบรรณาธิการรับผิดชอบ        
ตั้งแต่ด้านทิศทางการตลาด ไปจนจบขั้นตอนการผลิต

  สำาหรับเทคโนโลยีท่ีใช้ในการทำาต้นฉบับหนังสือและวารสาร บริษัทฯ ใช้อุปกรณ์หลัก คือ คอมพิวเตอร์
แมคอินทอช และ PC รวมถึงอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เหล่านี้ มีแนวโน้มว่า
ประสิทธิภาพสูงขึ้นแต่ราคาถูกลง นอกจากนี้บุคลากรที่อยู่ในกองบรรณาธิการ ล้วนเป็นผู้มีความ        
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการผลิตต้นฉบับ สำาหรับการเขียนเรื่องและบทความ มาจากทั้งบุคลากรใน               
กองบรรณาธิการและนักเขียนทั่วไป

  เมื่อผลิตต้นฉบับเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะว่าจ้างโรงพิมพ์ โดยบริษัทฯ เป็นผู้สั่งซื้อกระดาษเอง และ
กำาหนดให้ผู้ขายกระดาษส่งกระดาษไปยังโรงพิมพ์โดยตรง ตามกำาหนดเวลาที่ต้องการใช้ เพื่อจัดพิมพ์
ต้นฉบับดังกล่าวเป็นหนังสือหรือวารสาร เพื่อจัดจำาหน่ายต่อไป

  ความสามารถ ความจำาเป็น และค่าใช้จ่ายในการปรับเครื่องจักรให้แข่งขันได้ เนื่องจาก 
บริษัทฯ ไม่มีโรงพิมพ์ จึงไม่มีการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์การพิมพ์ทั้งหลาย ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มี
ความจำาเป็นต้องพัฒนาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านั้นด้วยตนเอง และด้วยสภาพการแข่งขันของ
ธรุกจิโรงพมิพ ์ทำาใหบ้รษิทัฯ มคีวามสามารถในการตอ่รอง และเลอืกสรรโรงพมิพท์ีเ่หมาะสมไดต้ลอดเวลา

  ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม สายงานการผลติหลกัของบรษิทัฯ เปน็กองบรรณาธกิาร ดงันัน้กระบวนการ
ผลิตจะเป็นการจัดทำาต้นฉบับและประสานงานอยู่ภายในสำานักงานของบริษัทฯ จึงไม่สร้างมลภาวะที่มีผล 
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม  และไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานรัฐใดๆ
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ในปี พ.ศ. 2527 บริษัทฯ เข้าไปถือหุ้นร้อยละ 25 ในบริษัท เอ็มแอนด์อี จำากัด ซึ่งมีทุนชำาระแล้วเท่ากับ 400,000 
บาท  บริษัท เอ็มแอนด์อี จำากัด  ประกอบธุรกิจเป็นสำานักพิมพ์  โดยเป็นผู้ผลิตวารสารเทคนิค และผลิตหนังสือวิชาชีพ
ด้านวิศวกรรมศาสตร์  และมอบหมายให้บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำาหน่ายหนังสือให้

บริษัทฯ เข้าถือหุ้นร้อยละ 99.93  ในบริษัท ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ จำากัด (จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2544)  
ซึ่งมีทุนชำาระแล้วเท่ากับ 100,000 บาท แต่มิได้ดำาเนินธุรกิจใดๆ เพราะมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันบุคคลอื่นนำาชื่อ ซีเอ็ด
บุ๊คเซ็นเตอร์  ไปจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่  ซึ่งอาจทำาให้เกิดความเข้าใจผิด  คิดว่าเป็นกิจการเดียวกันเท่านั้น

ในปี พ.ศ. 2546  บริษัทฯ เข้าถือหุ้นร้อยละ 28.75  ในบริษัท เพลินพัฒน์ จำากัด  (จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 
พ.ศ. 2545)  ซึ่งมีทุนชำาระเต็มมูลค่าหุ้น  เท่ากับ 80,000,000 บาท  และในปี พ.ศ. 2548  บริษัทฯ ได้เพิ่มสัดส่วนการถือ
หุ้นเป็นร้อยละ 48.82  จากทุนจดทะเบียนและรับชำาระแล้วจำานวน 170,000,000 บาท  และในไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2552 
คุณทนง โชติสรยุทธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำากัด (มหาชน)  ได้เข้าไปดำารงตำาแหน่งรักษาการผู้อำานวย
การของโรงเรยีนเพลนิพฒันา โดยบรษิทั เพลนิพฒัน ์จำากดั ประกอบกจิการโรงเรยีนในนาม โรงเรยีนเพลนิพฒัน� ซึง่ตัง้อยู่
บนถนนพุทธมณฑล สาย 2  เปิดสอนในระดับตั้งแต่เตรียมอนุบาล  จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยเริ่มเปิดรับนักเรียนอย่าง
เป็นทางการ  ในปีการศึกษา 2547  ซึ่งถือเป็นการรวมตัวครั้งสำาคัญของพันธมิตรที่รักงานการศึกษากว่า 70 คน  จากกลุ่ม
ต่างๆ  ได้แก่  พ่อแม่  ผู้ปกครอง  คุณครู  นักวิชาการ  ผู้บริหารโรงเรียน  ร่วมกับองค์กรเอกชนที่มีบทบาทสำาคัญในสถาบัน
ครอบครัวและการศึกษา  เพื่อสร้างสรรค์โรงเรียนต้นแบบแนวคิดใหม่  ที่สามารถสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพให้กับประเทศ

บริษัท เพลินพัฒน์ จำากัด  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เพลินพัฒน์ จำากัด
จำานวนหุ้น

ที่รับชำาระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้น         

(%)

1. บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำากัด (มหาชน) 

2. นายฤทธิ์  ธีระโกเมน  

3. บริษัท รักลูก แฟมิลี่ กรุ๊ป จำากัด

4. นางธิดา พิทักษ์สินสุข

5. นางสาวกรองทอง บุญประคอง

8,300,000

2,000,000

700,000

400,000

400,000

48.82

11.76

4.12

2.35

2.35

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทในกลุ่ม
และรายการระหว่างกัน
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รายการระหว่างกัน

รายการระหวา่งกนัทีม่สีาระสำาคญัระหวา่งบรษิทัฯ กบับรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั รวมถงึบคุคล
ที่เกี่ยวโยงกัน ปรากฏอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5 รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้อง

ความจำาเปน็และความสมเหตสุมผลของรายการระหวา่งกนั ทางบรษิทัฯ กำาหนดใหร้ายการระหวา่งกนัทีม่ี
สาระสำาคญัระหวา่งบรษิทัฯ กบับรษิทัยอ่ย  บรษิทัรว่ม  และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  รวมถงึบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนั ผา่นทีป่ระชมุ
คณะกรรมการตรวจสอบ พจิารณาอนมุตั ิ เพือ่ดแูลใหร้ายการระหวา่งกนัเปน็ไปอยา่งยตุธิรรม  มนีโยบายการกำาหนดราคา
ที่เหมาะสม ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่าง 
บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 

คณะกรรมการอนุมัติในหลักการ ตามคำาแนะนำาของสำานักงานก.ล.ต. ในการปฏิบัติตามมาตรา 89/12 (1) แห่ง      
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำาธุรกรรม                 
ระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกรรมนั้น หากธุรกรรมเหล่านั้น                    
มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำานาจ
ต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้                    
คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ นำาเสนอรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ
รายการที่เกี่ยวโยงกันในการทำาธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อไตรมาส เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบ
ริษัทฯ  รับทราบอย่างสม่ำาเสมอทุกไตรมาส

นโยบายและแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทฯ อาจมีการทำารายการระหว่างกันกับ           
ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่และกบัผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ในอนาคต  ซึง่รายการทีเ่กดิขึน้จะเปน็ในรปูของการทำาสญัญาเชา่พืน้ที ่สญัญา
บริการ  และสัญญาลิขสิทธิ์  ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์ทางการค้าของบริษัทฯ เท่านั้น โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยชนิด และมูลค่า
ของรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ภายใต้ประกาศและข้อบังคับของคณะกรรมการกำากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก โดยรวมจำานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่ง             
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้มาตราดังกล่าว ณ วันที่ 2 ธันวาคม    
พ.ศ. 2552 (วันปิดสมุดทะเบียนครั้งล่าสุดของบริษัทฯ)  มีดังนี้  

ลำาดับที่ ชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น
% ของทุน
ที่ชำาระแล้ว

1 KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A.  50,000,000 15.44

2 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำากัด (มหาชน) 42,422,200 13.10

3 นายฤทธิ์  ธีระโกเมน 23,008,782 7.10

4 รศ. ยืน ภู่วรวรรณ 13,174,940 4.07

5 นายพงษ์ศักดิ์ ศิวะภัทรกำาพล 10,850,842 3.35

6 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) 10,764,500 3.32

7 นายทนง โชติสรยุทธ์ 9,849,742 3.04

8 นายไพรัช สิฏฐกุล 6,675,166 2.06

9 นายวัฒนา เชียงกูล   5,216,992 1.61

10 กองทุนเปิดหุ้นระยะยาวอยุธยาปันผล  5,706,000 1.76

รวม 178,219,664 54.85

หมายเหตุ  :       -  ทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว ณ วันที่ 2 ธันว�คม  พ.ศ. 2552 เท่�กับ 323,921,130 บ�ท                                                  

 -  ผู้ลงทุนส�ม�รถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จ�กเว็บไซต์ ของบริษัทฯ  ก่อนก�รประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปี

โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ
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บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นสามัญ (SE-ED) ที่ถือผ่าน บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด จำานวน 1,641,750 หุ้น หรือ 0.51% 
ของทุนที่ชำาระแล้ว โดย ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2552 มีรายละเอียดของผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ที่ถือผ่านบริษัท ไทยเอ็น
วีดีอาร์ จำากัด ดังนี้

ลำาดับที่ ชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น สัดส่วน (%)

1 MR. KUCKENBECKER, FRED JAMES 400,500 24.39

2 KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.  260,000 16.51

3 MR. ADAM REUTERSKIOLD ARNBACK 146,900 8.95

4 PHILLIP SECURITIES PTE LTD. 82,900 5.05

5 MR. YANG, KO-LI         80,000       4.87

6 MR. SAMUEL E. WALLER         80,000 4.87

7 NOMURA SINGAPORE LIMITED-CUSTOMER              

SEGREGATED ACCOUNT

        73,000       4.45

8 DR. HANS ULRICH LUTHER 65,000 3.96

9 นางอิงควรรณ มิลเลอร์-สเตอร์ริง 50,000 3.05

10 MR. KATSUMI SATA 50,000 3.05

หมายเหตุ : ข้อมูลจ�ก : http://www.set.or.th/set/nvdr/nvdrholder.do?symbol=SE-ED&language=en&country=US
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การกระจายการถือหุ้น

การกระจายการถือหุ้น ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2552 (วันปิดสมุดทะเบียนครั้งล่าสุดของบริษัทฯ)

รายการ

การถือครองหลักทรัพย์
รวม

บุคคลธรรมดา นิติบุคคล

จำานวน
ราย

จำานวน          
หุ้น

%
จำานวน

ราย
จำานวน

หุ้น
%

จำานวน
ราย

จำานวน
หุ้น

%

ผู้ถือหลักทรัพย์
สัญชาติไทย

2,794 199,920,104 61.72 31 67,620,056 20.87  2,825 267,540,160 82.59

ผู้ถือหลักทรัพย์
สัญชาติต่างด้าว

11 1,265,770 0.39 10 55,115,200 17.02 21 56,380,970 17.41

รวม 2,805 201,185,874 62.11 41 122,735,256 37.89 2,846 323,921,130 100.00

ณ วันปิดสมุดทะเบียนดังกล่าว มีผู้ถือหลักทรัพย์สัญชาติไทยจำานวน 2,825 ราย รวมจำานวน 267,540,160 หุ้น  
(82.59%) ซึง่แบง่เปน็นติบิคุคลจำานวน 31 ราย และบคุคลธรรมดาจำานวน 2,794 ราย และมผีูถ้อืหลกัทรพัยต์า่งดา้ว จำานวน 
21 ราย รวมจำานวน 56,380,970 หุน้ (คดิเปน็ 17.41%) แบง่เปน็นติบิคุคลจำานวน 10 ราย และบคุคลธรรมดา จำานวน 11 ราย

รายชือ่ผูถ้อืหุน้รายใหญโ่ดยพฤตกิารณม์อีทิธพิลตอ่การกำาหนดนโยบายการจดัการ หรอืการดำาเนนิงานของบรษิทัฯ 
อย่างมีนัยสำาคัญ มีเพียง 1 ราย คือ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำากัด (มหาชน)

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของ  KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A.  คือ  Mr. Edward  Philip Burke  
เป็นชาวอังกฤษ 
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โครงสร้างการจัดการ

 โครงสรา้งกรรมการบรษิทัฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมการจำานวน 3 ชดุ ไดแ้ก ่คณะกรรมการบรษิทัฯ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ  และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  ซึ่งมีอำานาจหน้าที่ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ  มีหน้าที่วางนโยบาย กลยุทธ์ และวิสัยทัศน์ต่างๆ รวมทั้งให้คำาปรึกษาในการดำาเนิน
กิจการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 13 ท่าน         
โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง ประเภทกรรมการ วาระการดำารงตำาแหน่ง

1.   นายสมบูรณ์ ชินสวนานนท์ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
25 เม.ย. 2550 ถึงการประชุมใหญ่ 
สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2553

2.   นายสาโรช ล้ำาเลิศประเสริฐกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ              
รองประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ
25 เม.ย. 2550 ถึงการประชุมใหญ่ 
สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2553

3.   นายประวิทย์ ตันติวศินชัย กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
29 เม.ย. 2551 ถึงการประชุมใหญ่ 
สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2554

4.   นายไพรัช สิฏฐกุล กรรมการ(1) กรรมการอิสระ(2) 29 เม.ย. 2551 ถึงการประชุมใหญ่ 
สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2554

5.  นายวัฒนา เชียงกูล กรรมการ กรรมการอิสระ(2) 25 เม.ย. 2550 ถึงการประชุมใหญ่ 
สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2553

6.   นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ กรรมการ กรรมการอิสระ
29 เม.ย. 2551 ถึงการประชุมใหญ่ 
สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2554

7.   นายคเชนทร์ เบญจกุล กรรมการตรวจสอบ(1) กรรมการอิสระ
29 เม.ย. 2551 ถึงการประชุมใหญ่ 
สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2554

8.   รศ. ยืน ภู่วรวรรณ กรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
25 เม.ย. 2550 ถึงการประชุมใหญ่ 
สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2553

9.  นายสุเมธ ดำารงชัยธรรม กรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
29 เม.ย. 2551 ถึงการประชุมใหญ่ 
สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2554

10. นายยงศักดิ์ เอกปรัชญาสกุล กรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
29 เม.ย. 2551 ถึงการประชุมใหญ่ 
สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2554

11. นายทนง โชติสรยุทธ์ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

29 เม.ย. 2552 ถึงการประชุมใหญ่ 
สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2555

12. นายวิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิช
กรรมการ และรองกรรมการ               
ผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

29 เม.ย. 2552 ถึงการประชุมใหญ่ 
สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2555

13. นายพงษ์ศักดิ์ ศิวะภัทรกำาพล
กรรมการ และรองกรรมการ              
ผู้จัดการ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

29 เม.ย. 2552 ถึงการประชุมใหญ่ 
สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2555

(1)  ในก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 12  พฤศจิก�ยน พ.ศ. 2552 มีมติให้น�ยคเชนทร์  เบญจกุล ดำ�รง
ตำ�แหน่งกรรมก�รตรวจสอบแทน น�ยไพรัช  สิฏฐกุล ที่หมดว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่ง

(2) ณ วันที่ 31 ธันว�คม  พ.ศ. 2552 กรรมก�รอิสระดังกล่�ว มีคุณสมบัติไม่ครบต�มคุณสมบัติกรรมก�รอิสระ  ที่คณะกรรมก�รบริษัทฯ 
ได้กำ�หนดเมื่อก�รประชุมฯ ครั้งที่ 3/2552 วันที่ 11 พฤษภ�คม  พ.ศ. 2552 โดยกรรมก�รอิสระดังกล่�วยังคงเป็นกรรมก�รอิสระไป
จนกว่�จะครบว�ระ

หมายเหตุ :
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   การถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2552 และ 2551 ตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้มาตราดังกล่าว ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล

จำานวนหุ้น

31 ธ.ค. 2552 31 ธ.ค. 2551
จำานวนหุ้น              

เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี

1.   นายสมบูรณ์ ชินสวนานนท์ 155,842 155,842 -

2.   นายสาโรช ล้ำาเลิศประเสริฐกุล ไม่มี ไม่มี -

3.   นายประวิทย์ ตันติวศินชัย ไม่มี ไม่มี -

4.   นายไพรัช สิฏฐกุล 6,675,166 6,405,166 270,000

5.   นายวัฒนา เชียงกูล 5,216,992 5,216,992 -

6.   นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ไม่มี ไม่มี -

7.   นายคเชนทร์ เบญจกุล 391,100 384,000 7,100

8.   รศ.ยืน ภู่วรวรรณ 13,174,940 13,174,940 -

9.   นายสุเมธ ดำารงชัยธรรม ไม่มี ไม่มี -

10. นายยงศักดิ์ เอกปรัชญาสกุล ไม่มี ไม่มี -

11. นายทนง โชติสรยุทธ์ 9,849,742 14,849,742 (5,000,000)

12. นายวิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิช 4,044,532 5,064,852 (1,020,320)

13. นายพงษ์ศักดิ์ ศิวะภัทรกำาพล 10,850,842 10,850,842 -

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามแทนบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ ลงลายมือชื่อ
สองในสามและประทับตราสำาคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตหน้าที่ และอำานาจการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ มีขอบเขตอำานาจ
หน้าที่ในการตัดสินใจและดูแลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. กำาหนดวสิยัทศัน ์ภารกจิ และกลยทุธข์องบรษิทัฯ รวมถงึวตัถปุระสงค ์และเปา้หมายทางการเงนิ เพือ่เพิม่ความ
มั่นคงและผลประโยชน์ที่สมดุล และยั่งยืนของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

2. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำาหนด และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนมติที่ประชุมของ 
ผู้ถือหุ้น เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  

3. กำาหนดแนวทางการบรหิาร และจดัการความเสีย่งอยา่งครอบคลมุ เพือ่ใหก้ระบวนการบรหิารความเสีย่งเปน็ไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. จดัใหม้กีารจดัทำารายงานทางการเงนิ และการเปดิเผยขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง ชดัเจน โปรง่ใส นา่เชือ่ถอื ตามกฎระเบยีบ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5. ดูแลให้มีช่องทางการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม

6. ดูแลให้มีระบบหรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจในการทำางาน

7. พิจารณาอนุมัติวงเงินเพื่อทำาธุรกรรมทางการเงิน เช่น วงเงินเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์, วงเงินเพื่อการกู้ยืม 
โดยมิให้อนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่คณะกรรมการมีส่วนได้เสีย
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เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้  ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำาเนินการ

1. เรื่องที่กฎหมายกำาหนดให้ต้องใช้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. การทำารายการทีเ่กีย่วโยงกนั ซึง่มมีลูคา่ของรายการทีต่อ้งขออนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ตามกฎระเบยีบ หรอื
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน

3. การซื้อหรือขายสินทรัพย์สำาคัญซึ่งมีมูลค่าของสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ทัง้นี ้ตามกฎระเบยีบหรอืประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เกีย่วกบัเรือ่งการไดม้าหรอืจำาหนา่ย
ไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

ทัง้นีไ้ดม้กีารทบทวนขอบเขตอำานาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการบรษิทัฯ ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการกำากบัดแูลกจิการ
ที่ดี  (Good Corporate Governance Policy)

นอกจากนี้  บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดี  กรรมการบริษัทฯ จำานวน 11 ท่าน  
จากทั้งหมดจำานวน 13 ท่าน  ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), หลักสูตร Director 
Certification Program (DCP), หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC), D&O Insurance : Mitigat-
ing Directors Liabilities Risk / Special Seminar และ Company Secretary Program (CSP) ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว                           
จดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  (Thai Institute of Directors) และไดผ้า่นการอบรมหลกัสตูร Corporate 
Secretary Development Program  ซึ่งจัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

เลขานุการบริษัทฯ / เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2550 
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ได้มีมติแต่งตั้ง นายวิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิช กรรมการ เป็นเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งเป็น
ผู้ที่มีคุณวุฒิ และประสบการณ์ที่เหมาะสม เป็นผู้รับผิดชอบ และทำาหน้าที่เลขานุการบริษัทฯ โดยมีหน้าที่ในการดูแลให้
บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัทฯ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ขอบเขตหน้าที่ของเลขานุการบริษัทฯ

1. ใหค้ำาแนะนำาเบือ้งตน้แกก่รรมการเกีย่วกบัขอ้กฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบัและขอ้มลูตา่งๆ ของบรษิทั และตดิตาม
ให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำาเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำาคัญแก่กรรมการ

2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

3. บนัทกึรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ และการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ  รวมทัง้ตดิตามใหม้กีารปฏบิตัติามมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

4. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำากับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง

5. สื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยงานกำากับดูแล รวมถึงการให้ข้อมูลสารสนเทศทั่วไปแก่ผู้สนใจ และผู้มีส่วน
ได้เสีย

6.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดี เลขานุการบริษัทฯ ได้ผ่านการอบรม
หลักสูตร Corporate Secretary Development Program รุ่นที่ 17 จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (Thai Listed 
Companies Association) โดยการสนับสนุนของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และชมรมเลขานุการบริษัทไทย

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำานวน 3 ท่าน  และมีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  
1 ท่าน  ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระจำานวน 3 ท่าน โดยท้ัง 3 ท่าน เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความเข้าใจ  หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชี
หรือการเงินโดยตรง ดังรายช่ือต่อไปน้ี
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ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง

1. นายสาโรช ล้ำาเลิศประเสริฐกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอสิระ และมปีระสบการณด์า้นบญัชหีรอืการเงนิ

2. นายประวิทย์ ตันติวศินชัย กรรมการตรวจสอบ กรรมการอสิระ และมปีระสบการณด์า้นบญัชหีรอืการเงนิ

3. นายคเชนทร์ เบญจกุล* กรรมการตรวจสอบ กรรมการอสิระ และมปีระสบการณด์า้นบญัชหีรอืการเงนิ

* ต�มมติที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่12 พฤศจิก�ยน พ.ศ. 2552 มีมติแต่งตั้งให้น�ยคเชนทร์  เบญจกุล  

ตำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รตรวจสอบแทน น�ยไพรัช  สิฏฐกุล ที่หมดว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่ง

โดยมี น�ยวชิรธรรม  ศิริอ�ช�วัฒน� ที่ปรึกษ�แผนกตรวจสอบภ�ยใน  เป็นเลข�นุก�ร

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่น
ใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยข์อ้กำาหนดของตลาดหลกัทรพัย ์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัทฯ

6. จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ) จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร            
(Charter)

(ซ) รายการอืน่ทีเ่หน็วา่ผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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การสรรหา การแต่งตั้ง และวาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ โดยการนำาเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน ซึ่งพิจารณาจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ และอย่างน้อย 2 ท่านมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน  มีวาระการ
ดำารงตำาแหน่งคราวละ 2 ปี โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้

กรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างสม่ำาเสมออย่างน้อยไตรมาสละครั้ง ร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก ฝ่ายบัญชี 
และฝ่ายตรวจสอบภายในมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความ
สำาคัญของการดำาเนินงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ จึงมีนโยบายให้กรรมการตรวจสอบสามารถประชุมร่วมกับฝ่ายบัญชี 
ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ โดยไม่มีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม แต่อยู่ภายใต้การรับรู้ของกรรมการบริหาร และในการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เป็นการประชุมระหว่างคณะกรรมการ                 
ตรวจสอบ กับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยจำานวน 1 ครั้ง 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ  มีหน้าที่สรรหาและ
คัดเลือกบุคคลเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ และติดตามแผนสืบทอดตำาแหน่งเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสำาหรับ
การดำารงตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
แล้วแต่กรณี  นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ร่วมกันพิจารณาทบทวนการกำาหนดผลตอบแทนให้กับกรรมการ,กรรมการชุดย่อยและ
ผู้บริหารของบริษัทฯ โดยคำานึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ  ประเภท  ขนาด เพื่อให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน           
รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการที่ควรมีอัตราเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตของผลการดำาเนินงานของ 
บริษัทฯ  ตลอดจนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ, กรรมการชุดย่อย  และผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อเสนอ          
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น  ณ วันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2552  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีจำานวน 3 ท่าน  
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำานวน 2 ท่าน และกรรมการจำานวน 1 ท่าน  ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง

1. นายสมบูรณ์  ชินสวนานนท์
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และเป็นกรรมการอิสระ

2. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ กรรมการ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และเป็นกรรมการอิสระ

3. นายสุเมธ ดำารงชัยธรรม กรรมการ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  

1. ทำาหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการ ติดตามแผนสืบทอด
ตำาแหน่งเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสำาหรับการดำารงตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูง  เมื่อครบวาระหรือมีตำาแหน่ง
ว่างลง

2.  กำาหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทฯ  กรรมการผู้จัดการ  เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

3. กำาหนดวธิกีารและหลกัเกณฑก์ารเสนอรายชือ่บคุคลผูม้คีณุสมบตั ิเปน็การลว่งหนา้จากผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ย  เพือ่
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม  และเท่าเทียมกัน

4.  มีอำานาจเรียกเอกสารและบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

5.  เสนอนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสำาหรับกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง                
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง และพนักงาน

6.  พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนประจำาปีของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง ที่ปรึกษา              
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง และพนักงาน

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
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การสรรหา การแต่งตั้ง และวาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยให้มีวาระการดำารงตำาแหน่ง
คราวละ 2 ปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้กำาหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอรายชื่อเปน็กรรมการ 
ดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน พจิารณาโครงสรา้ง ขนาด และองคป์ระกอบของคณะกรรมการ 
และกำาหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาทดแทน ในความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์และ
ความเชีย่วชาญของกรรมการโดยรวม เพือ่ใหม้อีงคป์ระกอบและคณุสมบตัติามกฎหมายหรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนกำาหนดวิธีการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ รวมถึงวิธีการเสนอ
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเป็นการล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

3. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน ดำาเนนิการสรรหาและพจิารณาผูท้ีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมในการ
ดำารงตำาแหน่งกรรมการ 

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการ และสรุปผลการ
สรรหา และเสนอชือ่ผูม้คีวามเหมาะสมทีจ่ะเปน็กรรมการบรษิทัฯ พรอ้มเหตผุลประกอบและนำาเสนอตอ่   คณะ
กรรมการบริษัทฯ ผ่านทางเลขานุการบริษัทฯ

5. คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาคดัเลอืกผูม้คีณุสมบตัเิหมาะสมตามรายชือ่ทีค่ณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ผลตอบแทนนำาเสนอ  เพื่อเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้กำาหนดวิธีการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเป็นการล่วงหน้าจาก
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย สรุปได้ดังนี้

1.  ผู้เสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเป็นกรรมการ ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว
หรือหลายรายรวมกัน  ซึ่งถือหุ้นตามจำานวนที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนกำาหนด คือ                              
มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำาไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่รับชำาระแล้วต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และ
ต้องถือหุ้นในวันที่เสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการพร้อมเอกสารรับรองการถือครองหลักทรัพย์
จากบริษัทหลักทรัพย์, เอกสารอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือเอกสารอื่นที่แสดงการถือครอง            
หลักทรัพย์ และเอกสารยินยอมจากผู้ถูกเสนอรายชื่อ เสนอรายชื่อกรรมการต่อเลขานุการคณะกรรมการ

2.  ผู้ถูกเสนอรายชื่อ จะต้องมีคุณสมบัติถูกต้องและไม่ต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำากัด, กฎหมาย            
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

3.  เลขานุการคณะกรรมการ  เสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมต่อไป

ในปี พ.ศ. 2552 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  มีการประชุมจำานวน 3 ครั้ง  และมีการรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา         
ผลตอบแทนกรรมการของบริษัทจำานวน 1 ท่าน จากทั้งหมดจำานวน 3 ท่าน ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Role of the 
Compensation Committee (RCC) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors)
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ผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 มีทั้งหมด 12 ท่าน ดังนี้ (ผู้บริหารลำาดับที่ 1-8 เป็น               
ผู้บริหารตามนิยามในประกาศของสำานักงาน ก.ล.ต.)

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง

1. นายทนง  โชติสรยุทธ์ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

2. นายวิบูลย์ศักดิ์  อุดมวนิช กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ  กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม                          

และเลขานุการบริษัทฯ

3. นายพงษ์ศักดิ์  ศิวะภัทรกำาพล กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

4. นางมณฑลี  โชติสรยุทธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์

5. นางกาญจนา  เจริญวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานขายและจัดจำาหน่าย

6. นางนุชนารถ  กองวิสัยสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวารสาร

7. นางสาวสจิพัฒน์  พุ่มพึ่งพุทธ ผู้อำานวยการฝ่ายการเงิน

8. นางสาวอารี  แซ่อึ้ง ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชี

9. นายสันต์  สิมะสุวรรณรงค์ ผู้อำานวยการฝ่ายวิจัย และพัฒนาทางวิศวกรรม

10. นายวิโรจน์  ลักขณาอดิศร ผู้อำานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และพัฒนาองค์กร

11. นายอภิชิต  สวนอนันตภูมิ ผู้อำานวยการฝ่ายโลจิสติกส์

12. นายเอกสิทธิ์  วิวัฒนาประสิทธิ์ ผู้อำานวยการฝ่ายการจัดการสารสนเทศเชิงกลยุทธ์

      รายงานการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ของผู้บริหารในปี พ.ศ. 2552 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ชื่อ-นามสกุล

จำานวนหุ้น

หมายเหตุ
31 ธ.ค. 2552 31 ธ.ค. 2551

จำานวนหุ้น เพิ่ม 
(ลด)

ระหว่างปี (หุ้น)

1. นายทนง โชติสรยุทธ์ 7,937,242 12,937,242 (5,000,000) คู่สมรสของ

นางมณฑลี โชติสรยุทธ์

2. นายวิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิช 4,044,532 5,064,852 (1,020,320)

3. นายพงษ์ศักดิ์ ศิวะภัทรกำาพล 10,850,842  10,850,842 -

4. นางมณฑลี  โชติสรยุทธ์ 1,912,500 1,912,500 - คู่สมรสของ

นายทนง โชติสรยุทธ์

5. นางกาญจนา  เจริญวงษ์ 193,600                     193,600                     -

6. นางนุชนารถ  กองวิสัยสุข 1,553,800             1,553,800             -

7. นางสาวสจิพัฒน์  พุ่มพึ่งพุทธ 122,140 113,840 8,300

8. นางสาวอารี  แซ่อึ้ง ไม่มี ไม่มี -
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ขอบเขตหน้าที่และอำานาจการอนุมัติของกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ มีอำานาจในการ
ดำาเนินงานแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องดังนี้

1.  บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับ  ตลอดจนระเบียบอำานาจดำาเนินการ  และ
มตทิีอ่อกโดยทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ  และใหม้อีำานาจบงัคบับญัชาพนกังานและลกูจา้งของบรษิทัฯ และ
ในการบริหารกิจการ  กรรมการผู้จัดการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

2.  จา้ง บรรจ ุแตง่ตัง้ ลงโทษทางวนิยัพนกังานและลกูจา้ง  และใหพ้นกังานหรอืลกูจา้งพน้สภาพ  รวมตลอดทัง้การ
เลื่อนหรือปรับค่าจ้างของพนักงาน  แต่ไม่รวมถึงพนักงานหรือลูกจ้าง ซึ่งคณะกรรมการหรือระเบียบข้อบังคับ
กำาหนดให้คณะกรรมการเป็นผู้จ้าง บรรจุ  แต่งตั้ง  ลงโทษทางวินัย  หรือเลิกจ้าง

3.  กำาหนดเงื่อนไขในการทำางานของพนักงานและลูกจ้าง ออกคำาสั่งหรือประกาศกำาหนดวิธีการบริหารงานและ
การดำาเนินกิจการของบริษัทฯ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการ หรือกฎหมาย
แรงงาน  หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

4.  ดำาเนินกิจการใดๆ ตามระเบียบบริษัทฯ และมติคณะกรรมการ รวมทั้งกำาหนดหน้าที่ให้พนักงานและลูกจ้าง   
ของบริษัทฯ ระดับต่างๆ ปฏิบัติตาม

5.  มีอำานาจกระทำาการแทนและผูกพันบริษัทฯ ในการลงนามทำาสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ต่างๆ  และสัญญาอื่น
ใดที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์  โดยใช้ความระมัดระวังตามสมควร  เพื่อมิให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

6.  กิจการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก  ให้กรรมการผู้จัดการ  และกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม  มีอำานาจกระทำาการ
แทนและผกูพนับรษิทัฯ ไดใ้นขอบเขตแหง่อำานาจหนา้ทีท่ีร่ะบไุวใ้นขอ้ 1  เวน้แตร่ายการทีก่รรมการผูจ้ดัการและ
กรรมการผู้มีอำานาจลงนามอาจมีความขัดแย้ง  มีส่วนได้เสีย  หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัทฯ 
หรอืบรษิทัยอ่ย จะกระทำาไดต้อ่เมือ่ไดร้บัมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการทีม่กีรรมการอสิระเขา้รว่มประชมุดว้ยเทา่นัน้  
เพื่อการนี้กรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม จะมอบอำานาจให้บุคคลใดกระทำากิจการเฉพาะ
อย่างแทนก็ได้

7.  เมื่อกรรมการผู้จัดการไม่อยู่  หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หากเป็นงานประจำาวันตามปกติโดยทั่วไป ให้รอง
กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติแทนตามความจำาเป็นและเหมาะสม แล้วรายงาน หรือเสนอกรรมการ        
ผูจ้ดัการโดยตรงในภายหลงั นอกเหนอืจากนัน้ ใหเ้สนอตอ่ประธานกรรมการเปน็ผูพ้จิารณาอนมุตั ิหรอืในกรณี
ที่ตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการว่างลง และยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการคนใหม่ ให้คณะกรรมการเป็น            
ผู้แต่งตั้งผู้รักษาการแทน โดยอาจจะคัดเลือกจากกรรมการหรือผู้ถือหุ้น ท่านใดท่านหนึ่งก็ได้ ซึ่งมีคุณสมบัติ  
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษัทฯ

8.  การอนมุตัริายการทีเ่กนิวงเงนิทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ กำาหนด จะตอ้งเสนอตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการ บรษิทัฯ 
เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทฯ  หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำาหนด

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด  
ป ีพ.ศ. 2535 และไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยเ์กีย่วกบัเรือ่งการ
ขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ นอกจากนั้น ไม่ปรากฏว่ามีประวัติการทำาความผิดตามกฎหมายใน
ระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการและผู้บริหาร  ดำาเนินการดังนี้

องคป์ระกอบและการแตง่ตัง้คณะกรรมการบรษิทัฯ ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ คณะกรรมการของบรษิทัไมน่อ้ย
กว่า 5 คน  และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมด  ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
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การสรรหากรรมการ วิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอรายชื่อเป็นกรรมการ ดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน  พจิารณาโครงสรา้ง ขนาด และองคป์ระกอบของคณะกรรมการ 
และกำาหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาทดแทน ในความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์และ
ความเชีย่วชาญของกรรมการโดยรวม เพือ่ใหม้อีงคป์ระกอบและคณุสมบตัติามกฎหมายหรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนกำาหนดวิธีการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ รวมถึงวิธีการเสนอ      
รายชือ่ผูม้คีณุสมบตัฯิ เปน็การลว่งหนา้จากผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ย ซึง่ไดก้ำาหนดใหม้ชีอ่งทางใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเสนอ
ชื่อผู้มีคุณสมบัติฯ เป็นการล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม สำาหรับปี 2552 โดยมีการแจ้งให้        
ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านช่องทางการแจ้งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
ของบริษัทฯ และเว็บไซต์นักลงทุนอื่นๆ พร้อมทั้งแสดงแบบฟอร์มการเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติ บนเว็บไซต์ด้วย

3. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน ดำาเนนิการสรรหาและพจิารณาผูท้ีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมในการ
ดำารงตำาแหน่งกรรมการ 

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการ และสรุปผล
การสรรหา และเสนอชื่อผู้มีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการบริษัทฯ พร้อมเหตุผลประกอบและนำาเสนอต่อ            
คณะกรรมการบริษัทฯ ผ่านทางเลขานุการบริษัทฯ

5. คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาคดัเลอืกผูม้คีณุสมบตัเิหมาะสมตามรายชือ่ทีค่ณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ผลตอบแทนนำาเสนอ  เพื่อเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

การเลือกตั้งกรรมการในการประชุมสามัญประจำาปี

ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเลือกตั้งกรรมการ โดยให้นับว่าผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียง
เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง  

ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

บคุคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงเหน็ชอบสงูสดุตามลำาดบัลงมา เปน็ผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เปน็กรรมการเทา่จำานวนกรรมการ
ทีจ่ะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้  ในกรณทีีบ่คุคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในลำาดบัถดัลงมา มคีะแนนเสยีงเทา่กนัเกนิจำานวนกรรมการ
ที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เลือกโดยวิธีจับสลาก เพื่อให้ได้จำานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ในการประชุมสามัญประจำาปีทุกครั้ง  ให้กรรมการออกจากตำาแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำานวนกรรมการที่              
จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้  ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ  เข้าเป็นหุ้นส่วน  หรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่น  ที่มีสภาพอย่างเดียวกัน  
และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำากับบริษัทฯ หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้
เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ

กรรมการ 2 ใน 3 ท่าน ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ  ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราในเอกสาร
สำาคัญของบริษัทฯ จึงจะมีผลผูกพันกับบริษัทฯ ได้  คณะกรรมการสามารถกำาหนดชื่อกรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพัน
พร้อมประทับตราในเอกสารสำาคัญของบริษัทฯ

การสรรหากรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร

สำาหรับตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จะพิจารณาสรรหาบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีความเข้าใจในธุรกิจหนังสือเป็นอย่างดี นอกจากนั้น
สามารถบริหารจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดไว้ โดยคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทนจะนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 
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สำาหรับผู้บริหารตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการ จนถึงผู้อำานวยการฝ่าย ฝ่ายจัดการจะเป็นผู้พิจารณาสรรหา
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามระเบียบของการบริหารทรัพยากรบุคคล และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ 
ยกเว้นกรณีการแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน

กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ณ วันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2552  บริษัทฯ มีกรรมการที่เป็น
ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำานวน 2 ท่าน  โดยเป็นตัวแทนจาก บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำากัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาผลตอบแทน
สำาหรับกรรมการ และผู้บริหาร โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร สภาพแวดล้อม 
สภาวะเศรษฐกจิ  และสอดคลอ้งเปรยีบเทยีบไดก้บับรษิทัในธรุกจิอตุสาหกรรมเดยีวกนั อนึง่คา่ตอบแทนของคณะกรรมการ    
คณะกรรมการชุดย่อย ได้ขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแล้ว

(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ  ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน                
พ.ศ. 2552 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ แยกเป็นดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน (เท่ากับ ปี 2551) ประกอบด้วย

•  ประธานกรรมการ เดือนละ 15,000 บาท 

•  กรรมการอิสระ และกรรมการ เดือนละ 10,000 บาท 

ค่าเบี้ยประชุม เฉพาะกรรมการที่มาประชุม อนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการอาจมีมติแสดงความประสงค์ไม่ขอรับเบี้ยประชุมสำาหรับครั้งนั้นๆ ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและมติของ
กรรมการ

•  เบี้ยประชุมประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งละ 20,000 บาท/คน

•  เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งละ 10,000 บาท/คน 

•  เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย 

-  ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ครั้งละ 10,000 บาท/คน

-  คณะกรรมการชุดย่อย ครั้งละ 7,000 บาท/คน

 ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ยังมีมติอนุมัติค่าบำาเหน็จกรรมการสำาหรับปี พ.ศ. 2552 ในวงเงิน
รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยมอบให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาจัดสรรตาม
ความเหมาะสม และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการจัดสรรในการประชุมผู้ถือหุ้นปีถัดไป โดยที่ประชุมคณะกรรมการ                                                
สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ได้มีมติจัดสรรบำาเหน็จกรรมการ
สำาหรับปี พ.ศ. 2552 จำานวน 3,420,000 บาท ซึ่งเท่ากับบำาเหน็จกรรมการปี พ.ศ. 2551 และเหลือวงเงินที่ไม่ได้จัดสรร
จำานวน 580,000 บาท
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ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในตำาแหน่งกรรมการประจำาปี พ.ศ. 2552 รวมจำานวน 13 ท่าน มีรายละเอียดดังนี้                                            

 (หน่วย : บาท)

รายชื่อคณะกรรมการ ตำาแหน่ง

ค่าตอบแทนประจำาตำาแหน่ง                                     
และเบี้ยประชุมปี พ.ศ. 2552

ค่าบำาเหน็จ  
ปี พ.ศ.2551

รวมคณะ
กรรมการ

บริษัท

คณะ
กรรมการ

ตรวจ
สอบ

คณะ
กรรมการ

สรรหา
และ

พิจารณา
ผล

ตอบแทน

เงินประจำา
ตำาแหน่ง

1. นายสมบูรณ์ ชินสวนานนท์ ประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ 120,000 - 10,000 180,000 400,000 710,000

2. นายสาโรช ล้ำาเลิศประเสริฐกุล

ประธานกรรมการ            
ตรวจสอบ,            
รองประธาน 
กรรมการและ
กรรมการอิสระ

60,000   50,000 - 120,000 300,000 530,000

3. นายประวิทย์ ตันติวศินชัย กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ 60,000 28,000 - 120,000 280,000 488,000

4. นายไพรัช สิฏฐกุล* กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ 60,000 35,000 - 120,000 280,000 495,000

5. นายวัฒนา เชียงกูล กรรมการ              
และกรรมการอิสระ 60,000 - - 120,000 240,000 420,000

6. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ กรรมการ             
และกรรมการอิสระ 50,000 - 7,000 120,000 240,000 417,000

7. นายคเชนทร์ เบญจกุล* กรรมการ             
และกรรมการอิสระ 60,000 - - 120,000 240,000 420,000

8. รศ. ยืน ภู่วรวรรณ กรรมการ 50,000 - - 120,000 240,000 410,000

9. นายสุเมธ ดำารงชัยธรรม กรรมการ 60,000 - 7,000 120,000 240,000 427,000

10. นายยงศักดิ์ เอกปรัชญาสกุล กรรมการ 50,000 - - 120,000 240,000 410,000

11. นายทนง โชติสรยุทธ์

กรรมการ,         
กรรมการผู้จัดการ
และกรรมการ                   
ผู้มีอำานาจลงนาม

60,000 - - 120,000 240,000 420,000

12. นายวิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิช

กรรมการ,            
รองกรรมการ             
ผู้จัดการ, กรรมการ 
ผู้มีอำานาจลงนาม
และเลขานุการ 
บริษัทฯ

50,000 - - 120,000 240,000 410,000

13. นายพงษ์ศักดิ์ ศิวะภัทรกำาพล

กรรมการ,             
รองกรรมการ             
ผู้จัดการ และ
กรรมการผู้มี   
อำานาจลงนาม

60,000 - - 120,000 240,000 420,000

รวม 800,000 113,000 24,000 1,620,000 3,420,000 5,977,000

หมายเหตุ:  *  ในก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ คร้ังท่ี 6/2552 เม่ือวันท่ี 12  พฤศจิก�ยน พ.ศ. 2552 มีมติให้น�ยคเชนทร์  เบญจกุล 

ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รตรวจสอบแทน น�ยไพรัช  สิฏฐกุล ท่ีหมดว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่ง
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สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี พ.ศ. 2552,  ปี พ.ศ. 2551  และปี พ.ศ. 2550

 (หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทน
ปี 2552 ปี 2551 ปี 2550

จำานวนราย จำานวนเงิน จำานวนราย จำานวนเงิน จำานวนราย จำานวนเงิน

ค่าบำาเหน็จ 13 3,420,000 13 3,420,000 13 2,640,000

ค่าตอบแทนกรรมการ 13 2,557,000 13 2,304,000 13 2,420,000

                รวม 5,977,000 5,724,000 5,060,000

ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อคนต่อปี 459,769 440,308 389,231

วงเงินค่าตอบแทน               
คณะกรรมการได้รับอนุมัติ

จากผู้ถือหุ้นกลุ่มธุรกิจ
บริการ(2)

N/A 5,699,852   N/A

ค่าตอบแทนเฉลี่ยใน
อุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์

ต่อคนต่อปี(1)
N/A  N/A 574,005

หมายเหตุ : (1) ข้อมูลค่�ตอบแทนกรรมก�รและผู้บริห�ร ค่�เฉลี่ยค่�ตอบแทนกรรมก�รในอุตส�หกรรมเดียวกัน สำ�รวจโดยตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

               (2) ข้อมูลค่�ตอบแทนกรรมก�รและผู้บริห�ร ค่�เฉล่ียค่�ตอบแทนกรรมก�รในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน สำ�รวจโดย สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทนจะเปน็ผูป้ระเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการ  เพือ่นำาไป
ใชใ้นการพจิารณากำาหนดคา่ตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการ ตามหลกัเกณฑท์ีก่ำาหนด ซึง่ผลการประเมนิกรรมการผูจ้ดัการ  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จะเสนอให้คณะกรรมการได้พิจารณารับทราบและเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง

คา่ตอบแทนผูบ้รหิารระดบัสงู คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทนจะกำาหนดหลกัเกณฑ ์และโครงสรา้ง 
คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร ซึง่พจิารณาเปน็ไปตามหลกัการและนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ กำาหนด ทัง้ยงัสอดคลอ้งกบัผล
การดำาเนินงานของบริษัทฯ และผลการบริหารงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยกรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้พิจารณาความ
เหมาะสมในการกำาหนดคา่ตอบแทนรายบคุคล  และการปรบัอตัราเงนิเดอืนประจำาปขีองผูบ้รหิารระดบัสงู พรอ้มทัง้รายงาน
คา่ตอบแทนทีเ่หมาะสมตอ่คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบรษิทัฯ  เพือ่รบัทราบอกีครัง้
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ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ จำานวน 4 รายแรกต่อจากกรรมการ        
ผู้จัดการ  และผู้บริหารทุกรายที่อยู่ในลำาดับขั้นเดียวกับผู้บริหารรายที่ 4 รวมจำานวน 6 ท่าน  (โดยไม่รวมผู้อำานวยการฝ่าย
การเงิน และผู้อำานวยการฝ่ายบัญชี) แสดงในตารางต่อไปนี้

รายการ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินประจำาปี พ.ศ. 2552

จำานวนราย 
(หน่วย)

จำานวนเงิน
(บาท)

เงินเดือน 6 15,541,020

โบนัส 6 5,631,050

ค่าตอบแทนอื่น :-

-  เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 6 774,360

-  อื่นๆ 6 680,659

รวม 22,627,089

นโยบายการจ่ายเงินปันผล   

เดิม บริษัทฯ  มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของ               
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย โดยเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลประจำาปี  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำาปีถัดจากปีที่ดำาเนินการ  เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำานาจอนุมัติการจ่าย
เงินปันผลได้  และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

ทั้งนี้ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  ซีเอ็ดยูเคชั่น จำากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2553  มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทฯ มีการจัดทำางบการเงินรวม โดยมีผล
ตั้งแต่ ไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป เป็นบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำาไรสุทธิหลัง
หักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ
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รายงานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการ  บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จำากัด (มหาชน)  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน        
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จำานวน 3 ท่าน โดยมี นายสมบูรณ์  ชินสวนานนท์ กรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน นายวรสิทธิ์  โภคาชัยพัฒน์ กรรมการอิสระ และ นายสุเมธ ดำารงชัยธรรม กรรมการที่ไม่
ได้เป็นผู้บริหาร โดยในปี พ.ศ. 2552 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้ประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย            
จากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้แก่ การกำาหนดวิธีการ ทำาหน้าที่สรรหา กรรมการ กรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้งจัดทำาแผน 
การสืบทอดตำาแหน่ง และกำาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน 

สำาหรับการสรรหากรรมการ ผู้บริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้ดำาเนินการ สรรหา                 
คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำาหนด และไม่ขัดต่อข้อกำาหนดของหน่วยงาน
กำากับดูแล  ในปี พ.ศ. 2552 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณา  เสนอต่อวาระการเป็นกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ      
เพื่อให้คณะกรรมการ บริษัทฯ ได้พิจารณา นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอราย
ชื่อผู้มีคุณสมบัติ  เป็นการล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  ผ่านทางช่องทางติดต่อของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการสรรหา
ได้พิจารณา

สำาหรับการพิจารณาผลตอบแทน ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งได้เปิดเผยรายละเอียดในรายงาน
ประจำาปี ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาให้
สอดคลอ้งกบัหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ ความสามารถ ผลงาน โดยคำานงึถงึสภาวะเศรษฐกจิ และอา้งองิกบัธรุกจิในอตุสาหกรรม
เดียวกัน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้รายงานผลการประชุมทุกครั้งให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับ
ทราบเป็นประจำาอย่างต่อเนื่องทุกครั้ง ในรอบปี พ.ศ. 2552 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้ปฏิบัติ
งานที่ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เต็มความสามารถ และเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ                        
ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ อย่างเหมาะสมแล้ว

                                                นายสมบูรณ์  ชินสวนานนท ์ 
                                  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

                                                     15  มีนาคม  2553
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คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำานวน           
3 ท่าน โดยมี นายสาโรช ล้ำาเลิศประเสริฐกุล เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายประวิทย์  ตันติวศินชัย และนายคเชนทร์ 
เบญจกุล เป็นกรรมการตรวจสอบ และมีนายวชิรธรรม ศิริอาชาวัฒนา เป็นเลขานุการ อนึ่งในการประชุมคณะกรรมการ 
บรษิทัฯ  ครัง้ที ่6/2552 เมือ่วนัที ่12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2552 มมีตแิตง่ตัง้ใหน้ายคเชนทร ์เบญจกลุ  ดำารงตำาแหนง่กรรมการ               
ตรวจสอบแทน นายไพรัช  สิฏฐกุล ที่หมดวาระลง ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป ทั้งนี้ กรรมการ
ตรวจสอบแตล่ะทา่นไมไ่ดเ้ปน็ทีป่รกึษา กรรมการบรหิาร ลกูจา้งหรอืพนกังานของบรษิทั และมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ำานกังาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ตามขอบเขตอำานาจหน้าที่ที่กำาหนดไว้ในกฏบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบ ตระหนักถึงความสำาคัญ
ของการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการกำากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทฯ มีการควบคุมภายใน 
ที่ดี มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ ตลอดจนการรายงานทางการเงินที่มีความถูก
ต้อง  เชื่อถือได้

ในรอบปี พ.ศ. 2552 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมตามวาระจำานวน 6 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบทุก
ท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง นอกจากนี้กรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมกันเองระหว่างกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอสิระ ผูส้อบบญัช ีและผูบ้รหิารระดบัสงูทางดา้นบญัช ีการเงนิ และตรวจสอบภายใน โดยไมม่กีรรมการบรหิารเขา้
ร่วมประชุม แต่อยู่ภายใต้การรับรู้ของฝ่ายบริหาร จำานวน 1 ครั้ง ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประเด็น
ที่มีสาระสำาคัญดังนี้ 

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำาปี พ.ศ. 2552  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน
งบการเงินรายไตรมาส  และงบการเงินประจำาปี พ.ศ. 2552 ของบริษัทฯ ก่อนนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่างบการเงินของบริษัทฯ  ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองท่ัวไป  รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่าง
ถูกต้อง  เพียงพอ  และทันเวลา โดยได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี  ฝ่ายบริหาร  ฝ่ายบัญชี  และแผนกตรวจสอบภายใน      
ของบรษิทัฯ  เพือ่พจิารณางบการเงนิรายไตรมาส  และงบการเงนิประจำาป ี เพือ่สอบถามความถกูตอ้งครบถว้น การปฏบิตัิ
ตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป การเลอืกใชน้โยบายการบญัช ีและการเปดิเผยขอ้มลูทีเ่พยีงพอ รวมทัง้ไดน้ำาขอ้สงัเกตของ       
ผูส้อบบญัชมีาปรบัปรงุแกไ้ขในการจดัทำางบการเงนิของบรษิทั ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็สอดคลอ้งกบัผูส้อบ
บัญชีว่า งบการเงินของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

2. สอบทานการกำากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี         
และการส่งเสริมให้บริษัทฯ มีบรรษัทภิบาล การบริหารจัดการที่ดี สามารถตรวจสอบได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
และโปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน  หน่วยงานกำากับดูแล  ผู้มีส่วนได้เสีย  คณะกรรมการตรวจสอบมีความ
เห็นว่า บริษัทฯ มีการกำากับดูแลกิจการที่ดีในระดับดี ตลอดจนมีการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ มีส่วนร่วมและ
เกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริง

3. สอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้กำากับดูแลการบริหารจัดการความ
เสี่ยงของบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าความเสี่ยงต่างๆ ของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้              
สอบทานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำาปี พ.ศ. 2552 และรับทราบการดำาเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นระยะๆ               
โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ



78 รายงานประจำาปี 2552

4. สอบทานการปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กำาหนดของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เช่น ประมวลรัษฏากร พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จำากัด คณะกรรมการตรวจสอบได้กำากับให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยและ            
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำาคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย และข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานกำากับที่เกี่ยวข้อง

5. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง                  
ครบถ้วนตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรายการดังกล่าวเป็นรายการปกติของธุรกิจ มีความ
เหมาะสมเพื่อประโยชน์ทั้งหมดของบริษัท

6. กำากับดูแลระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้กำากับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน            
ที่ดี  และมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการใช้ทรัพยากร การปฏิบัติงาน โดยผู้สอบบัญชีได้เสนอความเห็นว่าไม่พบประเด็น          
ข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญ  ที่มีผลกระทบต่องบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบ
การควบคุมภายในที่ดี และมีการดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบที่กำาหนดไว้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ ที่จะก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำางานและเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กรในที่สุด

7. กำากบัดแูลงานตรวจสอบภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานแผนการตรวจสอบประจำาป ีพ.ศ. 2552  
รับทราบรายงานการปฏิบัติงานของแผนกตรวจสอบภายใน และเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายใน
ที่มีจุดอ่อน รวมถึงให้มีการติดตามแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องที่ตรวจพบ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนการ              
ตรวจสอบประจำาปี พ.ศ. 2553 ซึ่งกำาหนดบนพื้นฐานของการตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นที่จะมีผลกระทบต่อ      
งบการเงนิ และการดำาเนนิงานของบรษิทัเปน็หลกั ซึง่ไดร้วมถงึแผนการตรวจสอบระบบคอมพวิเตอร ์ระบบขอ้มลูสารสนเทศ
ทางบัญชีและทางการเงิน  และครอบคลุมประเด็นอื่นๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการดำาเนินงาน

8. คัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี  พิจารณา
ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี  และกำาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก และ
เสนอแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชตีอ่คณะกรรมการบรษิทัฯ  ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1/2553 เมือ่วนัที ่24 กมุภาพนัธ ์
พ.ศ. 2553 เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัทสำานักงาน เอ เอ็ม ซี จำากัด               
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2553 

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและอำานาจหน้าที่ ที่ได้กำาหนดไว้ในกฎบัตร              
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การจัดทำาและเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ              
มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดต่างๆ ของหน่วยงานกำากับดูแล มีการบริหาร       
ความเสีย่งทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ มรีะบบการควบคมุภายในทีด่แีละเพยีงพอ ไมพ่บรายการผดิพลาดทีม่สีาระสำาคญั
ที่จะกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัท โดยได้รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

                                            นายสาโรช  ล้ำาเลิศประเสริฐกุล   
                                             ประธานกรรมการตรวจสอบ

                                                     15  มีนาคม  2553

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการและผู้บริหารของ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำากัด (มหาชน) ตระหนักดีถึงความรับผิดชอบในการดูแลให้
มีการกำากับกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในธุรกิจ
ที่ดำาเนินการปัจจุบันอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทำาให้ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ได้รับการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้กำากับดูแลการบริหาร  
ความเสีย่ง และใหฝ้า่ยบรหิารปฏบิตัติามนโยบายและรายงานตอ่คณะกรรมการบรษิทัฯ  เพือ่ใหม้คีวามมัน่ใจวา่ มกีารบรหิาร
จัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อบริษัทฯ และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ควรพิจารณา ดังนี้

ความเสีย่งจากขอ้ขดัขอ้งของศนูยก์ระจายสนิคา้   สนิคา้สว่นใหญท่ีจ่ำาหนา่ยในเครอืขา่ยรา้น ซเีอด็บุค๊เซน็เตอร ์ 
และสนิคา้ทีบ่รษิทัฯ รบัจดัจำาหนา่ยไปใหร้า้นหนงัสอือืน่ ถกูสง่จากศนูยก์ระจายสนิคา้ของบรษิทัฯ ศนูยก์ระจายสนิคา้จงึเปน็
ปจัจยัหนึง่ทีม่คีวามสำาคญัของการดำาเนนิธรุกจิ กรณมีคีวามเสยีหายทีเ่กดิกบัศนูยก์ระจายสนิคา้ จากภยัธรรมชาต ิ อบุตัเิหต ุ 
หรือจากเหตุอื่นๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ย่อมมีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม  บริษัทฯ ได้ทำาประกันความเสียหายของทรัพย์สินและสินค้าของบริษัทฯ ไว้อย่างครอบคลุม  เพื่อลด
ความเสี่ยงที่คาดไม่ถึงเกี่ยวกับภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับศูนย์กระจายสินค้า  

นอกจากนั้น บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบการทำางานสำารอง เพื่อให้สามารถทำางานทดแทนได้ในกรณีที่
ระบบของศูนย์กระจายสินค้าเกิดการขัดข้องใดๆ  รวมทั้งให้พร้อมเปิดศูนย์กระจายสินค้าชั่วคราว เพื่อทำาหน้าที่รับสินค้า
จากสำานักพิมพ์และผู้จัดจำาหน่าย ส่งผ่านไปยังสาขาทั่วประเทศได้ 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับสินค้าสูญหาย  ในฐานะที่บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจค้าปลีกร้านหนังสือที่มีจำานวนสาขากว่า 320 
สาขาทั่วประเทศ  จึงประสบปัญหาสินค้าสูญหายทั้งจากการขโมยหนังสือ และสาเหตุอื่นๆ เช่นเดียวกับธุรกิจค้าปลีกโดย
ทั่วไป

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญในการป้องกันและดูแลปัญหาสินค้าสูญหาย จึงได้ดำาเนินการทยอยติดตั้งระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  มาตั้งแต่ปลายไตรมาส 4 ของปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมาจนครบทุกสาขาในกลางปี 2550  
และจัดตั้ง แผนกป้องกันก�รสูญเสีย  (Loss Prevention Department หรือ LPD)  ขึ้นมา เพื่อกำาหนดมาตรการต่างๆ และ
ดำาเนินการเพ่ือลดสินค้าสูญหายเป็นการเฉพาะ  ส่งผลให้มูลค่าสินค้าสูญหายท่ีสาขาทยอยลดลงเป็นจำานวนมาก นอกจากน้ี 
บริษัทฯ ยังได้ทดลองติดตั้งเสากันขโมยในสาขานำาร่องจำานวนหนึ่งควบคู่กับการใช้กล้อง CCTV ด้วย

ความเสีย่งจากความผดิพลาด หรอืขดัขอ้ง ของระบบคอมพวิเตอร ์และระบบขอ้มลูสารสนเทศ บรษิทัฯ ได้
ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศต่างๆ ในระบบงานของบริษัทฯ โดยครอบคลุม เช่น ระบบการขายหน้าร้าน  
ระบบบริหารศูนย์กระจายสินค้า  ระบบจัดซื้อ ระบบบัญชีการเงิน เป็นต้น  ซึ่งระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  ถือเป็น
ปัจจัยสำาคัญที่ช่วยผลักดันให้บริษัทฯ สามารถดำาเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นความผิดพลาดหรือขัดข้องของ
ระบบคอมพิวเตอร์และระบบข้อมูลสารสนเทศ  จึงอาจมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการได้

ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบจากความผิดพลาด หรือขัดข้อง ของระบบคอมพิวเตอร์และระบบข้อมูลสารสนเทศทั้งที่
สาขา  ศูนย์กระจายสินค้า และสำานักงานใหญ่  บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีระบบป้องกัน  และสำารองข้อมูลตามมาตรฐานซึ่งเป็นที่
ยอมรบัโดยทัว่ไป  ตลอดจนเตรยีมแผนการปอ้งกนัภยัตา่งๆ และแผนสำารอง รวมถงึการฝกึซอ้มแผนปอ้งกนัอยา่งสม่ำาเสมอ 

ปัจจัยความเสี่ยง
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นอกจากนั้น บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบทั้งหมดให้มีศักยภาพในการทำางานทดแทนได้ทันที (High 
Availability)  มีขีดความสามารถในการรองรับปริมาณรายการซื้อขาย (Transaction) ที่มากขึ้น  และรองรับปริมาณการ
เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์มากขึ้น

ความเสี่ยงทางด้านช่องทางการจำาหน่าย เนื่องจากปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว          
มกีารแขง่ขนัในธรุกจิคา้ปลกี  มกีารแขง่ขนัในการสรา้งทางเลอืกใหก้บัผูบ้รโิภค  ทำาใหพ้ฤตกิรรมผูบ้รโิภคมกีารเปลีย่นแปลง
ตลอดเวลา  บรษิทัฯ จงึตอ้งทำาใหแ้นใ่จไดว้า่ ชอ่งทางการจำาหนา่ยของบรษิทัฯ ทีม่อียูจ่ะยงัคงเหมาะสมทีจ่ะรองรบัพฤตกิรรม 
และความตอ้งการของลกูคา้ไดต้ลอดเวลา และมากเพยีงพอ  และมกีารพฒันาชอ่งทางการจำาหนา่ยรองรบัการเปลีย่นแปลง
เหล่านี้ได้ทันเวลา

ที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงได้กระจายความเสี่ยงทางด้านช่องทางการจำาหน่ายออกไปหลายทางนอกจากช่องทางร้าน
หนงัสอืเดมิ โดยการเปดิรา้นหนงัสอืของตนเองในชือ่ ซเีอด็บุค๊เซน็เตอร ์และเครอืขา่ย ตามศนูยก์ารคา้ชัน้นำา ซเูปอรเ์ซน็เตอร ์
ศูนย์การค้าท้องถิ่น  ศูนย์คอมพิวเตอร์  สถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด  จนกระทั่ง
มีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 83% ของรายได้รวมของบริษัทฯ  ในปี พ.ศ. 2552  

ในการเปดิรา้นหนงัสอืของตนเองนัน้ นอกจากบรษิทัฯ มนีโยบายปรบัปรงุสาขาใหม้คีวามเหมาะสมกบัการใหบ้รกิาร
ในแต่ละทำาเลเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันได้ตลอดเวลาแล้ว บริษัทฯ ยังได้กระจาย   
ความเสี่ยงโดยการที่มิได้ผูกมัด  หรือเปิดทำาการเฉพาะศูนย์การค้าใดศูนย์การค้าหนึ่ง  แต่เปิดกระจายอยู่หลายกลุ่มผู้
ประกอบการ  โดยส่วนใหญ่ทำาสัญญาเช่าระยะยาว  หรือเซ้งพื้นที่  เพื่อให้มีเสถียรภาพเรื่องพื้นที่ขายในระดับหนึ่ง  ดังนั้น  
หากปใีดศนูยก์ารคา้หรอืซเูปอรเ์ซน็เตอรร์ายใดประสบปญัหา  หรอือยูใ่นภาวะใดๆ ทีไ่มส่ามารถเปดิดำาเนนิการตอ่ได ้ หรอื
มีนโยบายต่อผู้เช่าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  รายได้ของบริษัทฯ ก็จะได้รับผลกระทบไม่มากนัก

บรษิัทฯ ยงัไดป้ระกนัความเสยีหายของทรพัยส์นิและสนิคา้ในสาขาเหลา่นัน้ ไวอ้ยา่งครอบคลมุ  เพื่อลดความเสีย่ง
ที่คาดไม่ถึงเกี่ยวกับภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น 

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีการพัฒนาช่องทางการจำาหน่ายผ่าน www.se-ed.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่
พัฒนาขึ้นมารองรับการซื้อขายหนังสือในระบบ e-Commerce เพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกในการซื้อสินค้าได้สะดวกขึ้น และ
หาสนิคา้ไดม้ากขึน้และหลากหลายมากขึน้ คาดวา่ชอ่งทางดงักลา่วจะเปน็ชอ่งทางในการสรา้งรายไดใ้หก้บับรษิทัฯไดอ้ยา่ง
มากในอนาคต จากการทีม่จีำานวนผูใ้ชง้านอนิเทอรเ์นต็เพิม่สงูขึน้อยา่งรวดเรว็ และรองรบัการเปลีย่นแปลงลกัษณะการซือ้
ขายเป็น e-Book มากขึ้นในอนาคตด้วย 

ความเสี่ยงในเรื่องผลิตภัณฑ์ล้าสมัย ชำารุด หรือถูกสื่ออื่นทดแทน  ในปัจจุบันธุรกิจหนังสือมีการเติบโต
มากขึ้นเรื่อยๆ  มีปริมาณหนังสือออกใหม่มากขึ้น ส่งผลให้มีการแย่งชิงพื้นที่วางขายที่มีอยู่อย่างจำากัด  จึงทำาให้อัตรา
การคืนหนังสือเพิ่มสูงขึ้น และหนังสือที่รับคืนกลายเป็นสินค้าที่หาช่องทางจำาหน่ายได้ยากขึ้น  และส่วนที่ชำารุดมีสัดส่วน                        
มากขึ้น  นอกจากนั้นเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์  ได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว  จึงทำาให้หนังสือในกลุ่มคอมพิวเตอร์                          
ซึง่บรษิทัฯ เปน็ผูน้ำาตลาดดว้ยรายหนึง่  มอีายกุารขายสัน้ลงกวา่เดมิ  และเริม่มกีารใชส้ือ่อเิลก็ทรอนกิส ์ เขา้มาแทนทีห่นงัสอื
บางประเภทและการใช้งานบางรูปแบบ  บริษัทฯ จึงปรับทิศทางโดยเน้นการเลือกผลิตหนังสือที่มีอายุยาวและขายดี เป็น
สดัสว่นมากขึน้  รวมทัง้ไดจ้ดัทำาเวบ็ไซตช์ือ่  www.se-ed.com  เพือ่ใหผู้ท้ีส่นใจไดท้ราบขา่วสารหนงัสอืออกใหมไ่ดร้วดเรว็ขึน้

แม้สื่ออิเล็กทรอนิกส์จะได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และมีกระแสการบุกตลาดของ e-Book และ e-Book Reader  
แต่บริษัทฯ คาดว่ายังต้องใช้เวลาพอสมควรที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมคนไทยส่วนใหญ่ที่ยังไม่คุ้นเคยการอ่านหนังสือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  จนเริ่มมีน้ำาหนักที่กระทบต่อธุรกิจหนังสืออย่างมีนัยสำาคัญ ซึ่งเมื่อถึงเวลาดังกล่าว  บริษัทฯ ก็มั่นใจว่าจะ
สามารถปรับตัวรับกับกระแสดังกล่าวได้ทันท่วงที  เนื่องจากได้เตรียมโครงสร้างพื้นฐานไว้รองรับแล้วระดับหนึ่ง
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ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ  จากการทีบ่รษิทัฯ ไดเ้ซน็สญัญาเปน็ตวัแทนจดัจำาหนา่ย
หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ (ELT) แต่ผู้เดียวในประเทศไทยให้กับสำานักพิมพ์ Oxford University Press (OUP) และมี
สิทธิการขายในประเทศกัมพูชา  ลาว พม่า และอินโดนีเซีย ด้วย เพื่อช่วยผลักดันการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในประเทศไทย  
และประเทศข้างเคียง  ส่งผลให้บริษัทฯ อาจประสบปัญหาจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน อันเนื่องมาจากภาระ
ผูกพันที่เกิดจากการซื้อหรือจำาหน่ายสินค้า ในสกุลเงินตราต่างประเทศ   ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้
อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้นั้น  บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการทำาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับ                
ธนาคารพาณิชย์  เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในการจ่ายชำาระหนี้สินในรูปเงินตราต่างประเทศ โดยสัญญา
ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่เปิดสถานะไว้ มีอายุไม่เกิน 6 เดือน   

ความเสี่ยงเกี่ยวกับภาวะการขาดแคลนบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและ
มีความสามารถเฉพาะด้าน  นับเป็นทรัพยากรที่สำาคัญที่สุด  ในการผลิตหนังสือและวารสารเชิงวิชาการต่างๆ รวมถึง            
การสร้างสรรค์ผลงานอื่น  ในธุรกิจที่บริษัทฯ ดำาเนินงาน  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจบุกเบิก  

แม้ว่าที่ผ่านมาบริษัทจะต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ผนวกกับปัญหาราคาน้ำามันที่ปรับราคาสูงขึ้น 
และภาวะเงินเฟ้อที่ปรับค่าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้พนักงานทุกคนต้องประสบกับปัญหาค่าครองชีพที่เพิ่มมากขึ้น                
โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ทางผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญในการรักษาบุคลากรของ
องค์กรให้ดำารงอยู่คู่กับองค์กรตลอดไป จึงได้ร่วมประชุมเพื่อหามาตรการในการให้ความช่วยเหลือพนักงาน เพื่อไม่ให้
พนักงานได้รับผลกระทบที่รุนแรงมากเกินไปจากอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และให้สามารถปฏิบัติงานกับ
บริษัทฯ ได้อย่างมีความสุขเช่นเดิม โดยบริษัทฯ จัดให้มีการทบทวนการปรับโครงสร้างอัตราค่าตอบแทนสำาหรับพนักงาน
ของบริษัทฯ สำาหรับ ค่าครองชีพ และค่าเบี้ยเลี้ยง เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้กับพนักงาน เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะ                     
ค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น และสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้

นอกจากนั้น  บริษัทฯ  ยังมุ่งมั่นที่จะสรรหาพนักงานที่มีศักยภาพมารองรับการเติบโตในอนาคต  พัฒนาความรู้
เชิงวิชาการและพัฒนาจิตใจให้กับบุคลากรและทีมงานอย่างต่อเนื่อง  และสร้างโอกาสในการเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน
ของพนักงานที่ต้องการเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ  รวมทั้งมีการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรขึ้นมา  เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานให้ดีขึ้น  ทำางานได้อย่างมีความสุขมากขึ้น  รวมทั้งปรับปรุงสวัสดิการด้านต่างๆ  เช่น  การตรวจสุขภาพประจำาปี  
การประกนัชวีติ  การประกนัสขุภาพ  การประกนัอบุตัเิหต ุ และวงเงนิคุม้ครองทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้พยีงพอ  เพือ่สรา้งเสถยีรภาพ  
และความมั่นคงให้แก่พนักงาน  และครอบครัวมากขึ้น

ความเสี่ยงทางด้านการจำาหน่ายสินค้าที่ไม่ผ่านการอนุญาต และละเมิดลิขสิทธิ์หนังสือ เนื่องจากสินค้า        
บางอย่าง เช่น เทป  CD และสิ่งพิมพ์ เป็นสินค้าที่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องควบคุม บางอย่างต้องขออนุญาตเพื่อจำาหน่าย
ก่อน  และส่วนใหญ่มีเรื่องลิขสิทธิ์มาเกี่ยวข้อง  ทำาให้การผลิต และการรับมาจำาหน่าย ทั้งการขายปลีก และการขายส่ง                
ของบริษัทฯ ในสินค้าเหล่านั้น ต้องระมัดระวังมากขึ้น เพื่อไม่ให้ผิดกฎหมาย ไม่ไปละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และไม่มี                 
ข้อขัดแย้งที่จะนำาไปสู่การถูกฟ้องร้อง และการได้รับการต่อต้านใดๆ 

เพื่อลดโอกาสความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้ระบุในเงื่อนไขสัญญา ที่ผู้เขียน หรือเจ้าของ
สินค้า จะต้องเป็นผู้ยืนยันว่าผลงานหรือสินค้าของตน มิได้ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้หนึ่งผู้ใด  และหากมีปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์
เกิดขึ้น  จะยินยอมรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดที่บริษัทฯ ต้องจ่ายจากการละเมิดดังกล่าวด้วย

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นน้อยครั้ง  และผลกระทบมีมูลค่าที่ไม่มีนัยสำาคัญ

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขาดแคลนวัตถุดิบและสินค้า กระดาษเป็นวัตถุดิบที่สำาคัญในการผลิตหนังสือ และ        
การเปลีย่นแปลงดา้นราคาแปรผนัตามความตอ้งการของตลาดและตามปรมิาณการผลติอยูต่ลอดเวลา  แตเ่นือ่งจากหนงัสอื
ท่ีบริษัทฯ ผลิต มีกลุ่มเป้าหมายท่ีมีกำาลังซ้ือ และมีการศึกษา จึงทำาให้บริษัทฯ สามารถใช้นโยบายปรับราคา ตามสภาพต้นทุน
ที่แท้จริงได้เป็นระยะๆ โดยไม่ได้รับผลกระทบมากนัก
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ในฐานะที่บริษัทฯ  มีบทบาทเป็นทั้งสำานักพิมพ์ ผู้รับจัดจำาหน่าย และผู้ค้าปลีก  บริษัทฯ จึงพยายามรักษาบทบาท
ความเป็นกลางโดยขายหนังสือจากทุกสำานักพิมพ์ที่มีความต้องการของตลาด  และกำาหนดนโยบายการดำาเนินธุรกิจบน     
พื้นฐานของจริยธรรมธุรกิจที่ดี  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม  โดยมิให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับความเดือดร้อน  
หรือไม่เป็นธรรมจากการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ  ซึ่งจะทำาให้บริษัท ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าของสินค้าส่วนใหญ่ใน  
ระยะยาว  และไม่พึ่งพิงรายใดรายหนึ่งมากเกินไป

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการแข่งขันในอุตสาหกรรมการพิมพ ์   เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ลงทุนสร้างโรงพิมพ์เป็น
ของตนเอง  จึงทำาให้บริษัทฯ ไม่มีความเสี่ยงจากการลงทุน  และไม่ได้รับผลกระทบในเชิงลบจากการแข่งขันตัดราคากัน
ในอุตสาหกรรมการพิมพ์  ในการนี้  บริษัทฯ เลือกใช้โรงพิมพ์หลายแห่งเป็นฐานรองรับการผลิต  ซึ่งทำาให้สามารถควบคุม
คา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งเหมาะสม  จากสถานการณก์ารแขง่ขนัเสนอราคาคา่พมิพอ์ยูต่ลอดเวลา และยงัสามารถกำาหนดระยะเวลา
การผลิตได้อย่างแน่นอนอีกด้วย

ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวส่งผลกระทบต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมโฆษณา ความเสี่ยง
จากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวส่งผลกระทบต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมโฆษณา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้รวม                       
ของบริษัทฯ เนื่องจากธุรกิจวารสารเชิงวิชาการที่บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตอยู่ จะมีรายได้จากค่าโฆษณาเป็นหลัก อย่างไร              
ก็ตามบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าว จึงมีการพัฒนาสิ่งพิมพ์ใหม่ๆ ที่เน้นตลาดเฉพาะทางมากขึ้น และมี                                                                                                                     
นโยบายในการทำาสัญญาลงโฆษณาล่วงหน้ากับลูกค้าในระยะยาว และใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย โดยเน้นให้มีการจัด
โปรโมชัน่ พเิศษในการดงึดดูลกูคา้ใหห้นัมาสนใจในการลงโฆษณากบับรษิทัฯ เชน่ การทำา Barter สนิคา้ แลกกบัคา่โฆษณา                    
เพื่อขยายฐานลูกค้าและสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ และลดผลกระทบของความเสี่ยงจากอุตสาหกรรมโฆษณาที่อาจจะ
ชะลอตัวลงในบางช่วง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังหารายได้จากกิจกรรมการจัดสัมมนา และหาสินค้าทางเทคโนโลยีมาจำาหน่าย 
เพื่อชดเชยรายได้ที่ขาดหายไป
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 บริษัทฯ ให้ความสำาคัญ และจัดให้มีกระบวนการกำากับดูแลกิจการท่ีดีมาโดยตลอดอย่างต่อเน่ือง บริษัทฯ ได้ปลูก
ฝังจิตสำานึกเร่ือง จริยธรรมธุรกิจในการปฏิบัติลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งขัน ต่อสังคม และต่อเพ่ือนพนักงานกันเอง อย่างมีคุณธรรม             
การมีความโปร่งใส การเป็นตัวอย่างท่ีดี  ความรับผิดชอบต่อสังคม ความซ่ือสัตย์  ความเท่าเทียมกัน  สิทธิพึงมีพึงได้  สิทธิ
ของพนักงาน  กรรมการ  ผู้ถือหุ้น  คู่ค้า จนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรท่ีแข็งแกร่ง  ซ่ึงถือปฏิบัติมาต้ังแต่เร่ิมก่อต้ังบริษัทฯ 
เม่ือ 35 ปีก่อน ว่า “ซีเอ็ด จะดำ�เนินธุรกิจท่ีเอ้ืออำ�นวยต่อก�รศึกษ�ห�คว�มรู้ ในส�ข�ท่ีจำ�เป็นต่อก�รพัฒน�ประเทศ โดยพัฒน�
ข้ึนเป็นธุรกิจท่ีย่ังยืน มีก�รเติบโตต่อเน่ืองท่ีสูงกว่�ค่�เฉล่ียของอุตส�หกรรม จะเป็นบริษัทตัวอย่�งท่ีดี ส�ม�รถสร้�งสรรค์ผล
ง�นท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และเป็นท่ียอมรับในวงกว้�ง พนักง�นมีคว�มสุข และส�ม�รถให้ผลตอบแทนก�รลงทุนท่ีน่�
พึงพอใจในระยะย�ว”  

ดังนั้น วัฒนธรรมองค์กรนี้ จึงเป็นจุดแข็งของบริษัทฯ ที่จะช่วยพัฒนาการกำากับดูแลกิจการที่ดี ให้ประสบความ
สำาเร็จได้ง่ายขึ้น  เร็วขึ้น  และเป็นรูปธรรม  และเมื่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้นำาหลักการกำากับดูแลกิจการ ที่ดี 
15 ข้อ มาเผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสำาหรับบริษัทจดทะเบียนนั้น บริษัทฯ  จึงสามารถปรับใช้เพื่อสร้างความ
สัมพันธ์กับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้โดยไม่ยากนัก

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกลไกที่สำาคัญของคณะกรรมการบริษัทฯ 
ในการกำากบัดแูลการดำาเนนิงานและการบรหิารงานของบรษิทัฯ ใหไ้ดม้าตรฐาน และเปน็ไปในแนวทางทีถ่กูตอ้ง โดยมกีาร
ปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ และทันสมัย 
รวมถึงมีหน้าที่ดูแลทบทวนนโยบายการกำากับดูแลที่ดีและรายงานการปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลให้คณะกรรมการ
รับทราบเป็นประจำา

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดก้ำาหนดนโยบายในการไปดำารงตำาแหนง่ทีบ่รษิทัอืน่ และจำานวนบรษิทั ทีจ่ะดำารงตำาแหนง่ 
ของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
หนา้ทีใ่นฐานะของกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิารระดบัสงู ในการอทุศิและทุม่เทเวลาใหก้บัการปฏบิตัหินา้ที ่โดย 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 ไมม่กีรรมการบรษิทัฯ ทา่นใดเขา้ไปดำารงตำาแหนง่ในบรษิทั  จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
เกินกว่า 5 บริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง ตระหนักถึงความสำาคัญของการพัฒนาความรู้  และประสบการณ์ใน
การปฏิบัติหน้าที่ โดยกรรมการบริษัท ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 84 ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบรษิทัไทย (IOD) นอกจากนี ้ทกุครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงกรรมการใหม ่ คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้เีอกสารและขอ้มลู
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ ซึ่งรวมถึงข้อมูลแนะนำาลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำาเนินธุรกิจ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดก้ำาหนดใหม้กีารจดัทำาแผนการพฒันาและสบืทอดงาน ของกรรมการผูจ้ดัการ และ ผูบ้รหิาร
ระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง กรณีที่กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

ในปี 2552 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดให้จัดทำารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เพื่อแสดงถึง
ความมุ่งมั่นและตั้งใจของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการดำาเนินธุรกิจเพื่อสังคม

การกำากับดูแลกิจการ
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จากการทีบ่รษิทัฯ ใหค้วามสำาคญัตอ่การพฒันาการกำากบัดแูลกจิการทีด่มีาโดยตลอด ซึง่ความมุง่มัน่ในการดำาเนนิ
ธุรกิจอย่างโปร่งใสดังกล่าวได้ส่งผลสะท้อนในปี พ.ศ. 2552 ดังนี้

•  ได้รับรางวัล Corporate Social Responsibility Awards 2009 (รางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้าน CSR หรือ
การรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม) จากการจัดประกวดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ
วารสารการเงินธนาคาร โดยซีเอ็ดเป็นบริษัทจดทะเบียนนอก SET100 รายเดียวใน 4 บริษัทที่ได้รับรางวัลนี้

•  ได้รับรางวัล Top Corporate Governance Report Awards 2009 (รางวัลรายงานบรรษัทภิบาลดีเด่น) จาก
การจัดประกวดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร  โดยซีเอ็ดเป็นบริษัท  
จดทะเบียนนอก SET100 รายเดียวใน 10 บริษัทที่ได้รับรางวัลนี้ (ไม่นับบริษัทในกลุ่ม MAI อีก 1 ราย ที่มีการ
แยกกลุ่มเฉพาะสำาหรับรางวัลนี้) 

•  ได้รับการประเมินการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน 2009 ระดับ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาว 2 ปีซ้อน (ได้ 52 
บรษิทั จาก 290 บรษิทั)  จดัการประเมนิโดย สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย  และสำานักงาน ก.ล.ต.  

•  ได้รับการประเมินจาก สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคม
บริษัทจดทะเบียน  และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  ในเรื่องการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ (AGM)  ประจำาปี 
2552 อยูใ่นเกณฑ ์“ดเียีย่ม และสมควรเปน็ตวัอยา่ง”  ซึง่ไดต้ดิตอ่กนั 3 ปซีอ้น โดยอยูใ่นกลุม่บรษิทัทีไ่ดค้ะแนน
เต็ม 100 คะแนนขึ้นไป

จากผลคะแนนดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคน  
ที่ได้ให้ความสำาคัญกับการดำาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส  เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  และตรวจสอบได้  

นโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดี  เพื่อเพิ่มความโปร่งใส  เพิ่มขีดความ
สามารถในการแขง่ขนัของกจิการ  และเพิม่ความเชือ่มัน่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้  ผูล้งทนุ  และผูเ้กีย่วขอ้งทกุฝา่ย  จงึไดม้อบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบ ดำาเนนิการจดัทำานโยบายการกำากบัดแูลกจิการ เปน็ลายลกัษณอ์กัษร  ตลอดจนปรบัปรงุนโยบาย
การกำากบัดแูลกจิการ  และคูม่อืจรยิธรรมธรุกจิ  ใหม้คีวามทนัสมยั  เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม  การดำาเนนิธรุกจิ  และเปน็
สากลมากขึ้น  โดยกำาหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกำากับดูแลกิจการปีละ 1 ครั้ง  โดยในปี พ.ศ. 2549  คณะกรรมการ
ตรวจสอบ  ไดด้ำาเนนิการจดัทำาแนวปฏบิตัทิีด่เีพิม่ขึน้  เพือ่ใหเ้กดิแนวทางทีช่ดัเจนเพือ่ใหก้รรมการ  ผูบ้รหิาร  และพนกังาน
ไดถ้อืปฏบิตั ิและในป ีพ.ศ. 2552 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดท้บทวนหลกัการกำากบัดแูลกจิการ
ที่ดี ซึ่งเป็นฉบับแก้ไขฉบับที่ 7 นับจากปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา โดยได้แก้ไขในประเด็นดังนี้

1.  แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

2.  ปรับปรุงบทบาทหน้าที่ของกรรมการ

3.  เพิ่มเติมช่องทางการสื่อสารนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เผยแพร่ให้พนักงานทราบ

4.  ปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

5.  เพิ่มเติมหัวข้อการปฐมนิเทศกรรมการใหม่

6.  ปรับปรุงและเพิ่มเติมจรรยาบรรณของกรรมการ และจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงานแยกจากกัน
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คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการ ไว้ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำาหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี มาใช้ในการดำาเนิน
กิจการ และจัดโครงสร้างการบริหาร เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงที่ดีระหว่าง คณะกรรมการ  ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น 
และผู้มีส่วนได้เสีย

2. ผู้ถือหุ้น จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และมีช่องทางในการ
สื่อสารกับบริษัทฯ ได้อย่างชัดเจน

3. คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดให้มีการอำานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเสนอเพิ่มวาระการประชุม
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น  รวมถึงการกำาหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน

4. คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศ  ทั้งในเรื่องการเงิน  และเรื่องที่มิใช่เรื่องการเงินอย่าง
เพียงพอ  เชื่อถือได้  ทันเวลา  โปร่งใส  เท่าเทียม  เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน  

5. คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดให้มีหน่วยงานที่สามารถสื่อสารกับผู้ถือหุ้น  นักลงทุน  หน่วยงานกำากับดูแล  รวม
ถึงการให้ข้อมูลสารสนเทศทั่วไปแก่ผู้สนใจ  และผู้มีส่วนได้เสีย

6. คณะกรรมการบริษัทฯ จะส่งเสริมให้มีกระบวนการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย  
พร้อมทั้งกำาหนดช่องทางการสื่อสารระหว่างกัน 

7. คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่น เพื่อพิจารณากลั่นกรองงานเฉพาะเรื่องตามความ
เหมาะสม

8. คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการกำาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง 
แผนงาน รวมทัง้ควบคมุดแูลใหฝ้า่ยจดัการดำาเนนิงานตามนโยบายและแผนตามทีก่ำาหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

9. คณะกรรมการบรษิทัฯ มบีทบาทสำาคญัในการสง่เสรมิใหจ้ดัทำาจรยิธรรมธรุกจิเปน็ลายลกัษณอ์กัษร และสง่เสรมิ
ให้กรรมการ  ผู้บริหาร  และพนักงานทุกคน  ปฏิบัติตามแนวจริยธรรมที่ดี 

10. คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดให้มีการประเมินผลของตนเองเป็นรายปี เพื่อสร้างกรอบการตรวจสอบการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

11. คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดให้มีระบบคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำาแหน่งบริหาร โดยมี
กระบวนการสรรหาที่โปร่งใส  เหมาะสม 

นอกจากนัน้ในป ีพ.ศ. 2552 บรษิทัฯ ไดจ้ดัทำาโยบายการกำากบัดแูลกจิการ เปน็ภาษาองักฤษ เพือ่ใหน้กัลงทนุทัว่ไป
ได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติม สำาหรับหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี แนวปฏิบัติที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับสมบูรณ์ สามารถ
ดูได้จากเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ www.se-ed.com/ir

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวน  ปรับปรุงเนื้อหาคู่มือหลักการกำากับดูแล
กิจการที่ดี แนวปฏิบัติ จริยธรรม และนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม ให้มีความสมบูรณ์  และถูกต้องตามระเบียบ
ของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามหลักเกณฑ์การกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัท                
จดทะเบียน ปี 2549 ซึ่งแบ่งเป็นหัวข้อหลัก 5 หมวด ได้แก่

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
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คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหก้รรมการไดท้บทวนผลงาน ปญัหา อปุสรรคตา่งๆ ในปทีีผ่า่นมา โดยใหม้กีารประเมนิ
ผลตนเองของกรรมการ ในภาพรวมของคณะกรรมการทั้งคณะ เพื่อนำาผลการประเมินมาวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการ และนำาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงต่อไป นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ
ได้มีการพัฒนาความรู้ต่างๆ โดยให้กรรมการเข้ารับการอบรมกับสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ
กรรมการจากบริษัทจดทะเบียนอื่น

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร  และ
พนกังานใหเ้ปน็ไปตามหลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีตามทีค่ณะกรรมการไดก้ำาหนด คณะกรรมการจงึไดจ้ดัใหม้กีารสือ่สาร
นโยบายบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมให้ผู้บริหาร และพนักงาน ทุกระดับ
ทราบโดยผ่านในหลายช่องทางอย่างสม่ำาเสมอ ดังนี้

•  คูม่อืพนกังาน (โดยฝา่ยทรพัยากรบคุคลและพฒันาองคก์รจะจดัใหพ้นกังานลงนามรบัทราบขอ้ปฏบิตั ิตามคูม่อื
พนักงานดังกล่าว)

•  คู่มือ “นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี”

•  การจัดประชุมใหญ่พนักงานประจำาปี

•  การประชุมวางแผนประจำาปี

•  ระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ และเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์

•  ผ่านทาง e-mail ของบริษัทฯ

•  บอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ

สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิในความเป็นเจ้าของในควบคุมบริษัทฯ ผ่านการแต่งตั้งคณะ                            
กรรมการบริษัทฯ ให้ทำาหน้าที่แทนผู้ถือหุ้น และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญของบริษัทฯ                                          
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน ตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้แก่ การซื้อขาย 
หรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำาไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ และผู้ถือหุ้นควรได้
รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม และข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุม                         
รวมถึงมีโอกาสซักถามกรรมการทั้งในที่ประชุมและส่งคำาถามล่วงหน้า นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังตระหนัก           
และให้ความสำาคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระทำาการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือน  นับ
แต่วันสิ้นสุดรอบบัญชี และกรณีมีความจำาเป็นต้องเสนอวาระเป็นพิเศษ  ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น  
เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อกำาหนดที่บังคับ  ที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นต่อไป

ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยเริ่มจากกำาหนด
วันประชุม ซึ่งไม่ใช่วันหยุดต่อเนื่อง หรือวันนักขัตฤกษ์ และกำาหนดเวลาประชุมไม่เช้าหรือเย็นเกินไป และกำาหนดสถานที่
ประชุม ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการคมนาคมสะดวก  นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ดำาเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียด
วาระการประชุม  พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ  เพื่อพิจารณาเหตุผลความจำาเป็น  ผลกระทบทั้งด้านบวกและลบใน
แต่ละวาระ  หนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 รูปแบบตามที่กฎหมายกำาหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระ พร้อมทั้งคำาแนะนำาใน
การมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้  และแจ้งเรื่องจัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้
ให้บริการแก่ผู้รับมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุม  ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 14 วัน
ก่อนวันประชุม  ซึ่งเริ่มปฏิบัติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา  และได้ประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวัน  ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 
3 วัน  และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า  3 วัน  เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า  อนึ่งในการประชุมใหญ่
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สามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี พ.ศ. 2552 บริษัทฯ ได้นำาข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจำาปี พ.ศ. 2551 เปิด
เผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุม 30 วัน และส่งหนังสือเชิญประชุมฯ ผ่านทางนายทะเบียน ล่วงหน้า
ก่อนการประชุม 21 วัน

ผู้ถือหุ้น : สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม

การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

สำาหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี พ.ศ. 2552  คณะกรรมการได้มอบหมายให้เลขานุการ 
บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น รับทราบผ่านทางช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์                                        
ให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม, รายชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ และส่งคำาถามเป็นการ
ล่วงหน้าได้ คณะกรรมการได้กำาหนดช่วงเวลาการรับเรื่องตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 30 มกราคม                                                                                                                                    
พ.ศ. 2552 โดยผ่านช่องทางโดยตรงกับเลขานุการบริษัทฯ, หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์, กรรมการอิสระ หรือผ่านทาง
เว็บไซต์ โดยเป็นการให้เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการล่วงหน้าถึง 6 เดือน และ
บริษัทฯ ได้นำาหลักเกณฑ์วิธีการต่างๆ แสดงบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ตั้งแต่ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เป็นต้น
มา อนึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเพิ่มวาระการประชุม  และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ สำาหรับการ
ส่งคำาถามเป็นการล่วงหน้าบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำาถามได้จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

สำาหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี พ.ศ. 2553  คณะกรรมการได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ 
ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น รับทราบผ่านทางช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ ให้ผู้ถือหุ้น
สามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม, รายชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ  และส่งคำาถามเป็นการล่วงหน้าได้ คณะ
กรรมการได้กำาหนดช่วงเวลาการรับเรื่องตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 โดยผ่านช่อง
ทางโดยตรงกบัเลขานกุารบรษิทัฯ, หนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ,์ กรรมการอสิระ  หรอืผา่นทางเวบ็ไซต ์ โดยเปน็การใหเ้สนอ
วาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการล่วงหน้าถึง 7 เดือน และบริษัทฯ ได้นำาหลักเกณฑ์วิธีการ
ต่างๆ แสดงบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา อนึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเพิ่ม
วาระการประชุม  และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ  สำาหรับการส่งคำาถามเป็นการล่วงหน้าบริษัทฯ 
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำาถามได้จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ในการจดัการประชมุผูถ้อืหุน้  คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดใ้หค้วามสำาคญัตอ่สทิธขิองผูถ้อืหุน้  โดยเริม่การจดัสง่หนงัสอื
เชญิประชมุทีม่รีายละเอยีดวาระการประชมุ  พรอ้มความเหน็ของคณะกรรมการ  รายละเอยีดของเรือ่งเพือ่พจิารณาเหตผุล
ความจำาเป็น  ผลกระทบทั้งด้านบวกและลบในแต่ละวาระ  หนังสือมอบฉันทะ  และรายชื่อของกรรมการอิสระ พร้อมทั้งคำา
แนะนำาในการมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้  รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่
ประชุม  ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 14 วันก่อนวันประชุม  ซึ่งเริ่มปฏิบัติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547  เป็นต้นมา  และได้ประกาศ
ลงหนังสือพิมพ์รายวัน  ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน  และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน  เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือ
หุ้นเป็นการล่วงหน้า  อนึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี พ.ศ. 2552  บริษัทฯ ได้นำาข้อมูลหนังสือเชิญประชุม
ผู้ถือหุ้นและรายงานประจำาปี พ.ศ. 2552 เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 30 วัน และส่ง
หนังสือเชิญประชุมฯ ผ่านทางนายทะเบียน ล่วงหน้าก่อนการประชุม 21 วัน

วันประชุมผู้ถือหุ้นและการดำาเนินการประชุม

บริษัทฯ ได้พยายามปรับปรุงกระบวนการจัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ให้มีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง            
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา โดยยึดหลักที่จะให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้มีโอกาสได้รับทราบ และได้ใช้
สิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  รวมทั้งมีสิทธิในการให้ความเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
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ในการลงทะเบียนเข้าประชุม  บริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 2 ชั่วโมง  
และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ซึ่งได้ถือปฏิบัติมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา นอกจากนั้น คณะกรรมการ 
บริษัทฯ ยังจัดให้มีการอำานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ด้วยเจ้าหน้าที่และระบบคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอและเหมาะสม            
ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี พ.ศ. 2550 บริษัทฯ เริ่มใช้การลงทะเบียนผู้เข้าประชุมด้วยระบบบาร์โค้ด                    
เป็นปีแรก เพื่ออำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้น

บรษิทัฯ จดัใหม้เีจา้หนา้ทีใ่นการอำานวยความสะดวกแกผู่ถ้อืหุน้ในการขอรบัขอ้มลูสารสนเทศ และตอบคำาถามตา่งๆ 
นอกจากนั้นยังจัดให้มีการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมสำาหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วย

สำาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 ท่าน หรือมอบฉันทะให้กรรมการผู้จัดการ หรือ เลขานุการบริษัทฯ เข้าประชุมและ       
ลงคะแนนเสียงแทน โดยในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี พ.ศ. 2552 มีจำานวนผู้ถือหุ้นมอบฉันทะดังนี้

•  ผู้ถือหุ้นจำานวน 13 ราย มอบอำานาจให้คุณสมบูรณ์  ชินสวนานนท์  ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

•  ผู้ถือหุ้นจำานวน 27 ราย มอบอำานาจให้คุณไพรัช  สิฏฐกุล  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

•  ผู้ถือหุ้นจำานวน 2 ราย มอบอำานาจให้คุณคเชนทร์  เบญจกุล  กรรมการอิสระ

•  ผู้ถือหุ้นจำานวน 4 ราย มอบอำานาจให้คุณวัฒนา  เชียงกูล  กรรมการอิสระ

•  ผู้ถือหุ้นจำานวน 45 ราย มอบอำานาจให้คุณวิบูลย์ศักดิ์  อุดมวนิช  กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ และ              
เลขานุการบริษัทฯ

ก่อนการประชุม  บริษัทฯ ได้เปิดวีดีทัศน์แนะนำา ประวัติความเป็นมาของบริษัทฯ ผลการดำาเนินงานสรุปในรอบปี 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลโดยสรุปก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น  เมื่อเริ่มการประชุมทุกครั้ง  ประธานกรรมการจะชี้แจง
วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน  โดยบริษัทฯ ได้แสดงขั้นตอนการนับคะแนน  และแสดงการสรุปผลคะแนนทุกขั้นตอน
อย่างชัดเจนในห้องประชุม  นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้  บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
มอบฉันทะให้บุคคลอื่น  กรรมการอิสระ  กรรมการผู้จัดการ  หรือเลขานุการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน  ในระหว่างการ
ประชมุ  บรษิทัฯ ไดจ้ดัสรรเวลาในการประชมุอยา่งเพยีงพอ  และเปดิโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธอิยา่งเทา่เทยีมกนัในการแสดง
ความคิดเห็นและตั้งคำาถามในที่ประชุม  โดยกรรมการที่เกี่ยวข้อง  โดยเฉพาะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  ประธาน
คณะกรรมการชุดต่างๆ  และกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงด้านบัญชีการเงิน  ตรวจสอบภายใน  และผู้สอบ
บัญชี  เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน  เพื่อตอบคำาถามในที่ประชุม  ประธานกรรมการ จะดำาเนินการประชุมตาม
ลำาดับวาระการประชุม รวมถึงจะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า รวมระยะเวลาการประชุม
แต่ละครั้งประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำาคัญในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อตอบข้อซักถามและรับฟัง          
โดยในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นปี พ.ศ. 2552 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้งคณะจำานวน 13 ท่าน ซึ่งรวมถึง                                                                                                                                       
ผู้บริหารระดับสูงด้านบัญชี การเงิน ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาด้านกฎหมาย เพื่อตอบข้อซักถามใน
ประเด็นต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำาคัญ ได้แก่

•  การรายงานผลการดำาเนินงาน : บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทฯ เกี่ยวกับ 
กำาไร รายได้ ค่าใช้จ่าย และสรุปผลการดำาเนินงานในรูปกราฟ

•  การแต่งตั้งคณะกรรมการ : บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยได้ให้
รายละเอียดประวัติ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบวิสัยทัศน์ของแต่ละท่านก่อนการลงคะแนน ในกรณีที่
เป็นกรรมการเดิม จะให้ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างครบถ้วนด้วย

•  การแตง่ตัง้ผูส้อบบญัช ี: บรษิทัฯ ไดใ้หร้ายละเอยีดเกีย่วกบัชือ่ผูส้อบบญัช ีสำานกังานสอบบญัช ี  คา่ตอบแทน 
เหตผุลของการคดัเลอืกผูส้อบบญัช ีคณุภาพของการปฏบิตังิานในชว่งปทีีผ่า่นมา และความสมัพนัธก์บับรษิทัฯ 
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•  การจัดสรรกำาไร : บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำาไรและเงินทุนสำารอง  จำานวนเงินปันผล          
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำาหนดสิทธิในการรับ
เงินปันผล

•  ค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับจำานวนเงินค่าตอบแทนที่เสนอ  ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายและเงื่อนไขของค่าตอบแทนกรรมการ ที่ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง โดยคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน

ในการลงคะแนนเสยีง ผูถ้อืหุน้สามารถใชบ้ตัรลงคะแนน ซึง่มแีถบบารโ์คด้ เพือ่ใหส้ามารถตรวจนบัคะแนนไดอ้ยา่ง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นคัดค้าน หรืองดออกเสียง แต่สำาหรับ
วาระการเลือกตั้งกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เก็บบัตรลง
คะแนนจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทุกท่าน และการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นราย
บุคคล นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้ขอให้ที่ปรึกษาทางกฎหมายเข้าร่วมตรวจนับและยืนยันความถูกต้องของคะแนนเสียง และ
เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท สำาหรับผลการตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้
เปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ของผู้ถือหุ้นที่ลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน  และงดออกเสียง ในทันที

ภายหลังจากการประชุมแล้วเสร็จ คณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุนทั่วไป ได้
สอบถามคำาถามเพิ่มเติม โดยมีประธานกรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูงด้าน
บัญชีการเงิน ร่วมตอบคำาถาม  อย่างไรก็ตามในการตอบคำาถามคณะกรรมการ ได้ยึดถือความเท่าเทียมของการให้ข้อมูล
สารสนเทศเป็นสำาคัญ 

ภายหลังวันประชุม

ในการประชมุไดบ้นัทกึประเดน็ขอ้ซกัถามและขอ้คดิเหน็ทีส่ำาคญัไวใ้นรายงานการประชมุอยา่งถกูตอ้งครบถว้น  และ
สรปุดว้ยการลงมตแิละนบัคะแนนเสยีง เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบได ้ โดยจดัใหร้ายงานการประชมุผูถ้อืหุน้แสดงบน
เวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ภายหลงัการประชมุไมเ่กนิ 14 วนั รวมถงึจดัใหม้กีารบนัทกึสือ่ทัง้ทางภาพและเสยีง  เพือ่เผยแพรท่าง
เว็บไซต์  www.se-ed.com ของบริษัทฯ 

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงการดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม         
โดยดำาเนินการ ดังนี้

1. คณะกรรมการไดม้อบหมายใหเ้ลขานกุารบรษิทัฯ ไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ รบัทราบผา่นทางชอ่งทางตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ ให้ผู้ถือหุ้น  สามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม, รายชื่อบุคคล
เพื่อเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ  และส่งคำาถามเป็นการล่วงหน้าได้  คณะกรรมการได้กำาหนดช่วงเวลารับเรื่อง
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม สำาหรับปี 2552 โดยผ่านช่องทางโดยตรงกับเลขานุการบริษัทฯ, หน่วย
งานนักลงทุนสัมพันธ์, กรรมการอิสระ  หรือผ่านทางเว็บไซต์  โดยให้เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคล
เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการล่วงหน้าถึง 7 เดือน ซึ่งได้เปิดเผยหลักเกณฑ์ในการพิจารณา บนเว็บไซต์นักลงทุน
สัมพันธ์ของบริษัท ทั้งนี้เลขานุการบริษัทฯ จะเสนอชื่อบุคคลตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทนเพื่อพิจารณาคุณสมบัติ และนำาเสนอคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป  
โดยคณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของการบรรจุหรือไม่บรรจุระเบียบวาระการประชุม
ตามทีผู่ถ้อืหุน้เสนอตามหลกัเกณฑท์ีก่ำาหนด โดยการเปดิโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเสนอชือ่บคุคลเพือ่เขา้ดำารง
ตำาแหน่งกรรมการ และเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า ได้ปฏิบัติมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549
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2. คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระอย่างน้อยจำานวน 1 ท่าน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบ
ฉันทะให้กับผู้ถือหุ้นในหนังสือมอบฉันทะเพื่อใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในแต่วาระ 
โดยในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี พ.ศ. 2552 คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอรายชื่อของกรรมการ
อิสระจำานวน 6 ท่าน 

3. คณะกรรมการบริษัท  ดำาเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำาดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่เพิ่ม
วาระในทีป่ระชมุโดยไมไ่ดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบลว่งหนา้ ทัง้นีเ้พือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้โีอกาสศกึษาขอ้มลูประกอบการ
พิจารณาวาระต่างๆ อย่างเพียงพอและเหมาะสม 

4. คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสำาหรับทุกวาระ โดยบริษัทฯ ได้นำาระบบบาร์โค้ดเข้ามาใช้ใน
การบันทึกและแสดงผลการลงคะแนนดังกล่าวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำานวยความ
สะดวกในการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในห้องประชุม ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่
เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ยกเว้นกรณีการเลือกตั้งกรรมการจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในทุกกรณีทั้งเห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงสำาหรับ
ทุกวาระ  นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีที่ปรึกษาทางกฎหมายทำาหน้าที่พยานในการตรวจนับ
คะแนน เพื่อความโปร่งใส

5. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ จัดทำาและบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน และเผยแพร่รายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายรับทราบผ่านทางเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ และ
บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลังการประชุมเสร็จสิ้นไม่เกิน 14 วัน นอกจาก
นัน้บรษิทัฯ เผยแพรภ่าพและเสยีงของการจดัประชมุผูถ้อืหุน้บนเวบ็ไซตน์กัลงทนุสมัพนัธเ์พือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ทีส่นใจ
สามารถรับชมย้อนหลังได้

6.  บรษิทัฯ ไดก้ำาหนดมาตรการปอ้งกนัการใชข้อ้มลูภายในเพือ่หาผลประโยชนข์องกรรมการและผูบ้รหิาร โดยการ
แจ้งทุกท่านให้รับทราบ บทบาทภาระหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัท และรับทราบการจัดทำารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ 
ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ต่อคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปี พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำาการหลัง
จากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์  ซึ่งบริษัทมีการแจ้งเตือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
และคณะกรรมการบริหารทุกครั้ง  นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารยังได้รับทราบหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามที่กำาหนดรวมถึงบทกำาหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปี พ.ศ. 2535 และ
บริษัทฯ ได้กำาหนดห้ามผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในกระทำาการใดๆ  ซึ่งเป็นการขัดต่อมาตรา 241 ของ 
พรบ.ดังกล่าว รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

7.  เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดูแลอย่างรอบคอบ เมื่อเกิดรายการที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำาหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันไว้เป็น             
ลายลักษณ์อักษร  รวมทั้งกำาหนดนโยบายและวิธีการดูแล ไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำาข้อมูลภายในของ 
บริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน  ดังนี้

รายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์  คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดด้แูลอยา่งรอบคอบเมือ่เกดิรายการ
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยกำาหนดเป็นนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการ
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร   นอกจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจะนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  เกี่ยวกับรายการที่
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  และรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างสม่ำาเสมอ  และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความ
เหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง  รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์  โดยกำาหนดราคาและเงื่อนไข
เสมือนการทำารายการกับบุคคลภายนอก  (Arm’s Length Basis)  และได้เปิดเผยรายการระหว่างกันที่มีสาระสำาคัญจะเปิด
เผยรายละเอียด  มูลค่ารายการ  คู่สัญญา  เหตุผล / ความจำาเป็น  ในรายงานประจำาปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี  
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คณะกรรมการอนุมัติในหลักการ ตามคำาแนะนำาของสำานักงาน ก.ล.ต. ในการปฏิบัติตามมาตรา 89/12 (1) แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำาธุรกรรม
ระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องธุรกรรมนั้น หากธุรกรรมเหล่านั้นมี
ข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำานาจ
ต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้                                                 
คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ นำาเสนอรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ
รายการที่เกี่ยวโยงกันในการทำาธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อไตรมาส เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทฯ  รับทราบอย่างสม่ำาเสมอทุกไตรมาส

  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวาระใดที่กรรมการมีส่วนได้ส่วนเสีย  ประธานกรรมการจะขอความร่วม
มือให้กรรมการปฏิบัติตามนโยบาย  โดยขอให้กรรมการแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ  และงดออกเสียงหรือความเห็นใดๆ 
ในวาระนั้นๆ  

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ ได้กำาหนดเป็นนโยบาย และขั้นตอนเป็นลายลักษณ์อักษร ในแนว
ปฏบิตัเิกีย่วกบัการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีและคูม่อืกรรมการบรษิทัฯ  ซึง่ไดแ้จง้ตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ทีป่ระชมุ
ผู้บริหาร ทราบถึงประกาศของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กำาหนดให้ ผู้บริหาร (ซึ่งได้รวมถึง
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อสำานักงานกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์  ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจาก
วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และให้แจ้งให้เลขานุการบริษัทฯ ทราบเพื่อแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป 
นอกจากนั้นยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำาหนดดังกล่าว

บริษัทฯ ได้กำาหนดเป็นนโยบาย ในแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณของคณะกรรมการ  
ผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนข้อบังคับพนักงานเกี่ยวกับการกำาหนดไม่ให้นำาเอกสารหรือ ข้อมูลของบริษัทฯ ไป
ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือนำาออกนอกบริษัทฯ ก่อนได้รับอนุญาต รวมทั้งห้ามนำาข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่น                               
ที่รับทราบ เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และห้ามทำาการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน              
ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน การไม่ปฏิบัติตามข้อกำาหนดดังกล่าวถือเป็นการกระทำา
ผิดวินัยของบริษัทฯ หากผู้บริหารหรือพนักงานที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในท่ีสำาคัญคนใดกระทำาผิดวินัย จะได้รับโทษตั้งแต่การ        
ตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการเลิกจ้าง 

ในป ีพ.ศ.2552 กรรมการ และผูบ้รหิาร ไดร้ายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัยต์อ่สำานกังานกำากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์  ตามมาตรา 59 ทุกครั้งและได้แจ้งให้เลขานุการบริษัทฯ ทราบ

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการ บริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน  
ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่  คู่ค้า  คู่แข่ง  นักเขียน  ผู้แปล  เจ้าหน้าที่
ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  เนื่องจากบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งจะสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน  และสร้างกำาไรให้แก่บริษัทฯ ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความสำาเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ ได้  
โดยบริษัทฯ ได้กำาหนดแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร ไว้ในนโยบายการกำากับดูแลกิจการว่า คณะกรรมการ     
บรษิทัฯ จะสง่เสรมิใหม้กีระบวนการเสรมิสรา้งความรว่มมอืระหวา่งบรษิทัฯ กบัผูม้สีว่นไดเ้สยี และจดัใหพ้นกังานทกุคน และ
พนกังานทีเ่ขา้มาทำางานใหมม่กีารลงนามรบัทราบแนวปฏบิตั ิ/ กฎระเบยีบในการดำาเนนิธรุกจิขององคก์รวา่ดว้ยคูม่อืจรรยา
บรรณ / จรยิธรรมทางธรุกจิทีอ่งคก์รจดัทำาขึน้  พรอ้มทัง้กำาหนดชอ่งทางการสือ่สารระหวา่งกนั นอกจากนัน้ บรษิทัฯ จะดแูล
ผูม้สีว่นไดเ้สยีตามสทิธทิีม่ตีามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ไมก่ระทำาการใดๆ ทีเ่ปน็การละเมดิสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยี สรปุไดด้งันี้
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ผู้มีส่วนได้เสีย นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

ผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำาเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์  ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้  โดยยึดมั่นจะพัฒนาบริษัทฯ        
ให้เป็นธุรกิจที่ยั่งยืน  มีการเติบโตต่อเนื่องที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม  จะเป็นบริษัทฯ ตัวอย่างที่ดี       
และสามารถให้ผลตอบแทนการลงทุน  ที่น่าพึงพอใจในระยะยาว

คู่ค้า
บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม  บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่           
เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

คู่แข่ง
บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่แข่งภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี  ไม่ทำาลายชื่อเสียงของคู่แข่ง  ด้วยการ 
กล่าวหาในทางร้าย

เจ้าหนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด

ลูกค้า บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจในสินค้า และบริการที่เหมาะสมกับราคาอย่างสูงสุด

พนักงาน บริษัทฯ สนับสนุนการพัฒนาการปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้พนักงานมีความสุข

สังคม
บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาความรู้สู่เยาวชนและสังคม โดยปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของบริษัทฯ 
อย่างเคร่งครัด

นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้กำาหนดช่องทางสำาหรับการสื่อสารกับกรรมการอิสระทางไปรษณีย์ หรือ
อีเมล เพื่อให้เกิดช่องทางการแจ้งข้อมูล และคำาแนะนำาต่างๆ เพื่อสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการ

สำาหรับการร้องเรียนแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับการทำาผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบ
ควบคมุภายในทีบ่กพรอ่งหรอืการผดิจรรยาบรรณของผูบ้รหิาร และพนกังาน สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี ่กรรมการอสิระ บรษิทั 
ซีเอ็ดยูเคชั่น จำากัด (มหาชน) 1858/87-90 อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ชั้น 19  บางนา กรุงเทพฯ 10260 หรือ id@se-ed.com  

โดยกรรมการจะเกบ็ขอ้มลูผูแ้จง้เบาะแสเปน็ความลบั โดยขอ้มลูการรอ้งเรยีนตา่งๆ กรรมการอสิระ สามารถรายงาน
ต่อประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้โดยตรง

ในปี พ.ศ. 2552 ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียรายใด แจ้งข้อมูลผ่านทางช่องทางสื่อสารกับกรรมการอิสระ  และกรรมการ
ตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับทราบช่องทางสื่อสารกับกรรมการอิสระ
เพิม่มากขึน้ และในป ีพ.ศ. 2553 บรษิทัฯ มแีผนจะเปดิชอ่งทางสือ่สารระหวา่งประธานกรรมการ กรรมการอสิระ กรรมการ
ตรวจสอบ ผูบ้รหิารระดบัสงู ผา่นชอ่งทางเวบ็บอรด์ของบรษิทัฯ เพือ่ใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีสามารถรอ้งเรยีนหรอืแจง้เบาะแสได้
โดยตรง ง่ายและสะดวกขึ้น

นโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม ดูหัวข้อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเป็นบริษัทตัวอย่างที่ดี  ดำาเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย พร้อมทั้งดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือครบถ้วน และ
ทันเวลา และทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน 

ในการเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญของบริษัทฯ ทั้งรายงานทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน บริษัทฯ ได้           
เผยแพรต่ามชอ่งทางของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย นอกจากนัน้บรษิทัฯ ยงัไดเ้ผยแพรใ่นเวบ็ไซตน์กัลงทนุสมัพนัธ์
ของบรษิทัฯ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เชน่ ขอ้มลูเบือ้งตน้บรษิทัฯ, รายงานประจำาป,ี แบบแสดงรายการขอ้มลูประจำา
ปี, อัตราส่วนทางการเงิน, ประวัติการจ่ายเงินปันผล, ข้อมูลการนำาเสนอแก่ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนต่างๆ และข้อมูลที่มิใช่
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ข้อมูลทางการเงิน เช่น นโยบายการกำากับดูแลกิจการ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ อันดับหนังสือขายดีประจำาสัปดาห์ อันดับ
หนังสือขายดี 100 อันดับซึ่งเป็นข้อมูลการขายหนังสือของวันก่อนหน้า ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย
อย่างสม่ำาเสมอ  

คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย และ
จำานวนครัง้ทีก่รรมการแตล่ะคนเขา้รว่มการประชมุไวภ้ายใตห้วัขอ้ การจดัการแลว้ โดยมรีายงานของประธานคณะกรรมการ
ชุดย่อย รายงานการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้รายงานของคณะกรรมการชุดย่อย และเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บริหารระดับสูงไว้ภายใต้หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการ

รายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ  และ
สารสนเทศทางการเงิน  ที่ปรากฏในรายงานประจำาปี  งบการเงินดังกล่าวจัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป  
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม  และถือปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอ  และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง  และประมาณการ
ที่ดีที่สุดในการจัดทำา  รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มี และดำารงรักษาไว้ ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล  เพื่อให้มั่นใจได้อย่าง
มีเหตุผลว่า  การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง  ครบถ้วน  และเพียงพอ  ที่จะดำารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน  และเพื่อ
ให้ทราบจุดอ่อน  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต  หรือการดำาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำาคัญ

ในการนี้  คณะกรรมการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำากัด (มหาชน)  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ่งประกอบ
ด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน  และระบบควบคุมภายใน  
และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้  ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ใน
รายงานประจำาปีแล้ว

คณะกรรมการบรษิัทฯ มคีวามเห็นว่า  ระบบควบคมุภายในของบรษิัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำากดั (มหาชน) โดยรวมอยูใ่น
ระดับที่น่าพอใจ  และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของ  บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น 
จำากัด (มหาชน)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับเรื่องการเงิน        
และทีไ่มใ่ชก่ารเงนิ ลว้นมผีลตอ่กระบวนการตดัสนิใจของผูล้งทนุ และผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัฯ จงึไดก้ำาชบัใหฝ้า่ยบรหิาร
ดำาเนนิการในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการเปดิเผยขอ้มลูทีค่รบถว้น ตรงตอ่ความเปน็จรงิ เชือ่ถอืได ้สม่ำาเสมอ ทนัเวลา และเทา่เทยีม 
ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด 

ในการเปดิเผยขอ้มลูทีส่ำาคญัของบรษิทัฯ ทัง้รายงานทางการเงนิ และขอ้มลูทีม่ใิชข่อ้มลูทางการเงนิ บรษิทัฯ ไดเ้ผย
แพรต่ามชอ่งทางของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย นอกจากนัน้บรษิทัฯ ยงัไดเ้ผยแพรใ่นเวบ็ไซตน์กัลงทนุสมัพนัธข์อง 
บริษัทฯ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น ข้อมูลเบ้ืองต้นบริษัทฯ, รายงานประจำาปี, แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี, อตัราสว่น
ทางการเงิน, ประวัติการจ่ายเงินปันผล, ข้อมูลการนำาเสนอแก่ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนต่างๆ และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการ
เงิน เช่น นโยบายการกำากับดูแลกิจการ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ อันดับหนังสือขายดีประจำาสัปดาห์ อันดับหนังสือขายดี 
100 อันดับซึ่งเป็นข้อมูลการขายหนังสือของวันก่อนหน้า ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอย่างสม่ำาเสมอ  

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำาหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน             
ผูถ้อืหุน้ รวมทัง้นกัวเิคราะห ์และภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง  ซึง่ผูล้งทนุสามารถตดิตอ่ขอทราบขอ้มลูบรษิทัฯ หรอืตอ้งการสอบถาม  
ได้ที่ คุณคนึงนุช ทองประหยัด โทร. 02-739-8000 กด 8 โทรสาร 02-739-8699 หรือที่อีเมล ir@se-ed.com และที่
เวบ็ไซต ์www.se-ed.com/ir นอกจากนีห้นว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์ยงัเปน็สมาชกิชมรมนกัลงทนุสมัพนัธแ์หง่ประเทศไทย             
(Thai IR Club) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549
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ในปี พ.ศ. 2552 บริษัทฯ มีการนำาเสนอผลการดำาเนินงาน ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินแก่                     
นักวิเคราะห์ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น โดยผ่านทางอีเมล และโทรศัพท์ รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่าง
สม่ำาเสมอ สรุปได้ดังต่อไปนี้

•  นำานักลงทุน พบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการ                                          1    ครั้ง

•  นักลงทุนสถาบัน ในและต่างประเทศ พบผู้บริหาร                                     4    ครั้ง

•  การประชุมทางโทรศัพท์/ตอบคำาถามทางโทรศัพท์                                    12  ครั้ง

•  ตอบคำาถามทางอีเมล          20 ครั้ง

•  การเดินทางไปพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุน / บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน         1   ครั้ง

นอกจากนีห้นว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์ไดก้ำาหนดระยะเวลางดการเปดิเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลประกอบการของ 
บรษิทัฯ แกผู่ถ้อืหุน้ นกัลงทนุและนกัวเิคราะห ์กอ่นวนัทีบ่รษิทัฯ จะรายงานผลประกอบการ   รายไตรมาสตอ่ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยเป็นเวลา 7 วัน

นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำาหนดของกฎหมายจากหน่วยงานกำากับดูแลแล้ว คณะกรรมการ บริษัทฯ       
ยังมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชี ผู้อำานวยการฝ่ายการเงิน และ
เลขานุการบริษัทฯ ร่วมกันดำาเนินกิจกรรมต่างๆ  ของหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่                                    
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการบริษัทฯ                                                                                                                                         
เป็นผู้ดูแลแผนงานประจำาปี งบประมาณ อัตรากำาลังคน และรวมถึงรับทราบการปฏิบัติงานต่างๆ ของหน่วยงานนักลงทุน
สัมพันธ์ (IR Internal Report) ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลประเด็นต่างๆ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามที่
ได้มีการเก็บรวบรวม พร้อมกันนี้คณะกรรมการตรวจสอบและเลขานุการบริษัทฯ ได้รายงานให้คณะกรรมการได้รับทราบ
อย่างสม่ำาเสมอประจำาทุกไตรมาส 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้  ความสามารถ มีทักษะ  มีประสบการณ์ในการดำาเนินธุรกิจ 
และมีความเข้าใจในบทบาท หน้าที่  ที่ต้องรับผิดชอบเป็นอย่างดี  ทำาให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการกำาหนดวิสัยทัศน์  ภารกิจ  กลยุทธ์  เป้าหมาย และแผนธุรกิจของ 
บรษิทัฯ ตลอดจนกำากบัดแูล  ตดิตาม  และประเมนิผลการปฏบิตังิานของฝา่ยบรหิารและฝา่ยจดัการ ใหเ้ปน็ไปตามเปา้หมาย  
และแผนธุรกิจที่กำาหนดไว้  อย่างมีประสิทธิภาพ  และมีประสิทธิผล  และถูกต้องตามกฏ  ระเบียบ  ข้อบังคับต่างๆ ของ
หนว่ยงานทีก่ำากบัดแูล  และหนว่ยงานทางราชการทีเ่กีย่วขอ้ง และตามมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้  เพือ่เพิม่มลูคา่ทางเศรษฐกจิ
สูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันก็คำานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ  จัดให้มีการสื่อสารกลยุทธ์ เป้าหมาย  และผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ 
ให้กับกรรมการ/ผู้บริหาร พนักงาน ได้รับทราบและเข้าใจทั่วทั้งองค์กร  ผ่านทางช่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทาง อีเมล
ของบริษัทฯ, การติดประกาศตามบอร์ด, การประชุมพนักงานประจำาปี โดยบริษัทฯ จะมีการจัดประชุมใหญ่พนักงาน                                              
ประจำาทุกปี ซึ่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ จะเป็นผู้สรุปสถานการณ์  และภาพรวมของผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ                
ในรอบปีที่ผ่านมา  พร้อมทั้งแจ้งทิศทางการดำาเนินงาน  และเป้าหมายของบริษัทในปีต่อไป  และนอกจากนี้บริษัทฯ จะมี
การจัดประชุมผู้บริหาร  ร่วมกับพนักงานระดับหัวหน้างานขึ้นไป  เพื่อร่วมกันจัดทำาแผนประจำาปี ในการกำาหนดทิศทาง  
แนวทางที่สำาคัญๆ  ในการกำาหนดแผนงานให้สอดคล้องกับทิศทาง  และเป้าหมายขององค์กร  ซึ่งจะส่งผลให้การดำาเนิน
ธุรกิจทั่วทั้งองค์กรมุ่งไปสู่จุดหมายเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
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ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ จะยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา โดยอยู่ภายใต้ข้อกฎหมาย                     
ข้อกำาหนด  ข้อบังคับของบริษัทฯ โดยยึดถือหลักการนี้  ในการกระทำาในทุกกิจการ การตัดสินใจ  และการทำาธุรกรรมต่างๆ 
จะดำาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งมั่น

คณะกรรมการบรษิทัฯ เปน็ผูพ้จิารณาการกำาหนดและแยกบทบาทหนา้ที ่และความรบัผดิชอบระหวา่งคณะกรรมการ  
และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน  ดังรายละเอียดในหัวข้อ  โครงสร้างการจัดการ รวมทั้งมีการสื่อสารบทบาท หน้าที่  และความ
รับผิดชอบดังกล่าวต่อกรรมการ  ฝ่ายจัดการ  และพนักงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำาเสมอ

นโยบายการไปดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหาร

ในปี พ.ศ. 2550 คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นฉบับแก้ไขฉบับที่ 5 นับ
จากปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณากำาหนดโยบายการไปดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำานวนไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อแนะนำาของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดให้ กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง สามารถรับ
ตำาแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นได้ตามความจำาเป็น และไม่ทำาให้มีผลกระทบต่อหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทฯ โดย
ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้มีอำานาจอนุมัติก่อน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้กำาหนดจำานวนวาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการ เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
ได้พิจารณาแล้วเชื่อว่าความเชี่ยวชาญในธุรกิจหนังสือ และเรื่องต่างๆ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำานวนวาระการดำารงตำาแหน่ง               
หากแตก่รรมการบรษิทัฯ ยงัคงมคีวามสามารถและอทุศิเวลาใหก้บับรษิทัฯ ไดอ้ยา่งเตม็ความสามารถทีจ่ะกำาหนดนโยบาย 
กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และการให้คำาปรึกษาในการดำาเนินธุรกิจต่างๆ โดยการตัดสินใจในการคัดเลือกบุคคลเข้าดำารงตำาแหน่ง          
กรรมการบริษัทฯ เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าทำาหน้าที่แทนตน

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำานวน 13 ท่าน  ประกอบด้วย

•  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร                 จำานวน 3   ท่าน

•  กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ   จำานวน 3   ท่าน

•  กรรมการที่เป็นอิสระ        จำานวน 7   ท่าน

ดังนั้น บริษัทฯ มีกรรมการที่เป็นอิสระทั้งหมด 7 ท่าน  คิดเป็นร้อยละ 53.85 ของกรรมการทั้งคณะ  ซึ่งเกินกว่ากึ่ง
หนึ่งของกรรมการทั้งคณะ  ดังนั้น ผู้มีส่วนได้เสียจึงมั่นใจได้ว่ากรรมการสามารถปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้
อย่างเป็นอิสระ  ซึ่งจะทำาให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ
ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์                 
ของบริษัทฯ โดยกรรมการบริษัทฯ มีวาระการดำารงตำาแหน่งที่แน่นอน  ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำาหนดไว้ว่า  ในการ
ประชุมสามัญประจำาปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำานวน 1 ใน 3 ออกจากตำาแหน่ง โดยให้กรรมการที่ดำารงตำาแหน่งนานที่สุดเป็น
ผู้ออกจากตำาแหน่ง 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากำาหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 
3/2552 ซึ่งเข้มกว่ากรอบขั้นต่ำาของนิยามกรรมการอิสระ ที่ประกาศโดยสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำา หรือผู้มี
อำานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  
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3.  ไมเ่ปน็บคุคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ปน็ บดิามารดา 
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือบุคคลที่
จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4.  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น            
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ                      
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

5.  ไมเ่ปน็หรอืเคยเปน็ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ ่บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ 
และไมเ่ปน็ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่กรรมการซึง่ไมใ่ชก่รรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการของสำานกังานสอบ
บญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ ่บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม หรอืนติบิคุคลหรอือาจมคีวามขดัแยง้สงักดั
อยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6.  ไมเ่ปน็หรอืเคยเปน็ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการ
เงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

7.  ไมเ่ปน็กรรมการทีไ่ดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้เพือ่เปน็ตวัแทนของกรรมการของบรษิทัผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8.  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท

9.  ภายหลงัไดร้บัการแตง่ตัง้ใหเ้ปน็กรรมการอสิระทีม่ลีกัษณะดงักลา่วแลว้ กรรมการอสิระอาจไดร้บัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ  ให้ตัดสินใจในการดำาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท
ยอ่ยในลำาดบัเดยีวกนั หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ โดยมกีารตดัสนิใจในรปูแบบขององคค์ณะ (Collective 
Decision) ได้

อย่างไรก็ตามกรรมการอิสระ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการอิสระของตนเป็นประจำาทุกปี และคณะกรรมการ 
บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการกำาหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ซึ่งเข้มกว่ากรอบขั้นต่ำาของสำานักงานก.ล.ต. และ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เพยีงพอทีก่รรมการอสิระของบรษิทัฯ มคีวามเปน็อสิระอยา่งแทจ้รงิเหมาะสมกบัลกัษณะ
เฉพาะของบริษัทฯ

การรวมหรือแยกตำาแหน่ง  บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายที่จะให้ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการ  
ผู้จัดการ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และมีการสอบทานการบริหารงานได้อย่างโปร่งใส  

ประธานกรรมการมาจากกรรมการอสิระ และเปน็ผูน้ำา  ผูค้วบคมุการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ใหม้ปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิล  โดยการสนบัสนนุและผลกัดนัใหก้รรมการทกุคนมสีว่นรว่มในการประชมุ  เชน่  การตัง้คำาถามทีส่ำาคญัตา่งๆ  
หารือ  ช่วยเหลือแนะนำา  และสนับสนุนการดำาเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ  ผ่านทางกรรมการผู้จัดการอย่างสม่ำาเสมอ  แต่จะ
ไม่เข้าไปก้าวก่ายในงานประจำา  ที่ฝ่ายจัดการมีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบดูแล  และมีกรรมการผู้จัดการเป็นหัวหน้าของฝ่าย
จัดการ  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบอำานาจให้กรรมการผู้จัดการ  หรือผู้รับมอบอำานาจเท่านั้น  เป็นผู้ที่มีอำานาจลงนาม
ผูกพันแทนบริษัทฯ ตามอำานาจที่มอบไว้ กรรมการผู้จัดการได้มอบอำานาจให้ฝ่ายจัดการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
ตามอำานาจหนา้ทีท่ีร่บัผดิชอบทีไ่ดก้ำาหนดไวอ้ยา่งชดัเจน ทัง้นีจ้ะเหน็วา่อำานาจของคณะกรรมการและฝา่ยจดัการ ไดม้กีาร
แบ่งแยกบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนไม่ก้าวก่ายต่อกัน
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เลขานุการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ได้มีมติ
แต่งตั้ง คุณวิบูลย์ศักดิ์  อุดมวนิช  กรรมการ  เป็นเลขานุการบริษัทฯ  ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ และประสบการณ์ที่เหมาะสม 
เป็นผู้รับผิดชอบ  และทำาหน้าที่เลขานุการบริษัทฯ  โดยมีหน้าที่ในการดูแลให้บริษัทฯ  มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อ
กำาหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ  และให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ  เพื่อให้การบริหารงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ ที่เหมาะสมในเรื่องต่างๆ เพื่อช่วยศึกษา                
และกลั่นกรองรายละเอียด ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยรับผิดชอบ นอกจากนั้น         
คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้กำาหนดคุณสมบัติ องค์ประกอบ วาระการดำารงตำาแหน่ง และหน้าที่ความรับผิดชอบของ            
คณะกรรมการชุดย่อยนั้นๆ ไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้สมาชิกส่วนใหญ่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ และประธานของแต่ละคณะ
เปน็กรรมการอสิระดว้ย ประธานกรรมการจะไมเ่ปน็ประธานคณะกรรมการชดุยอ่ย ยกเวน้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ผลตอบแทน คณะกรรมการชดุยอ่ยมกีารรายงานผลการประชมุและการทำางานแตล่ะครัง้ใหท้ีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ 
ได้รับทราบอย่างสม่ำาเสมอ รวมถึงการรายงานการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในรายงานประจำาปีี 

ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยจำานวน 2 คณะ ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อ หน้าที่ความรับผิดชอบ อยู่ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ 

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย  บุคคลที่มีความรู้  ความสามารถ  มีทักษะ  มีประสบการณ์ในการดำาเนิน
ธุรกิจ  และมีความเข้าใจในบทบาท  หน้าที่  ที่ต้องรับผิดชอบเป็นอย่างดี  ทำาให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการกำาหนดวิสัยทัศน์  ภารกิจ  กลยุทธ์  เป้าหมาย  และแผนธุรกิจ
ของบริษัทฯ ตลอดจนกำากับดูแล  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการ  ให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย  และแผนธุรกิจที่กำาหนดไว้  อย่างมีประสิทธิภาพ  และมีประสิทธิผล  และถูกต้องตามกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ
ต่างๆ ของหน่วยงานที่กำากับดูแล  และหน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวข้อง  และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น  เพื่อเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ  และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น  ขณะเดียวกันก็คำานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดี  เพื่อเพิ่มความโปร่งใส  เพิ่มขีดความ
สามารถในการแขง่ขนัของกจิการ  และเพิม่ความเชือ่มัน่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้  ผูล้งทนุ  และผูเ้กีย่วขอ้งทกุฝา่ย  จงึไดม้อบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบ  ดำาเนนิการจดัทำานโยบายการกำากบัดแูลกจิการ  เปน็ลายลกัษณอ์กัษร  ตลอดจนปรบัปรงุนโยบาย
การกำากับดูแลกิจการ  และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ  ให้มีความทันสมัย  เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม  การดำาเนินธุรกิจ  และ
เป็นสากลมากขึ้น  โดยกำาหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกำากับดูแลกิจการปีละ 1 ครั้ง  โดยในปี พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 
2550 คณะกรรมการตรวจสอบ  ได้ดำาเนินการจัดทำาแนวปฏิบัติที่ดีเพิ่มขึ้น  เพื่อให้เกิดแนวทางที่ชัดเจนเพื่อให้กรรมการ  
ผู้บริหาร  และพนักงานได้ถือปฏิบัติ และในปี พ.ศ. 2552 คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนหลักการกำากับดูแลกิจการ       
ที่ดี ซึ่งเป็นฉบับแก้ไขฉบับที่ 7 นับจากปี พ.ศ. 2544 รวมถึงในปี พ.ศ. 2552 คณะกรรมตรวจสอบได้ดำาเนินการปรับปรุง
เพิ่มเติมหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้มีความชัดเจน และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
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คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายบริหาร ได้สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
เห็นถึงความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลต่างๆ  ของการกำากับดูแลกิจการ
ที่ดี ทั้งจากการปฐมนิเทศกรรมการ และพนักงานใหม่ การเพิ่มเนื้อหาในหลักสูตรของการฝึกอบรมของพนักงาน นอกจาก
นัน้ยงัมชีอ่งทางการเผยแพรข่อ้มลูเกีย่วกบัการกำากบัดแูลกจิการทีด่ผีา่นเวบ็ไซตผ์า่นในบรษิทัฯ และมชีอ่งทางการรบัเรือ่ง
เพื่อปรับปรุงและแก้ไข เพื่อเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ

ในป ีพ.ศ. 2552 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมนิการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีดว้ยแบบประเมนิการปฏบิตัติามหลกั
การกำากบัดแูลกจิการทีด่สีำาหรบับรษิทัจดทะเบยีนป ี2549 (Corporate Governance Self Assessment) ของตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย และพจิารณารว่มกบัหลกัเกณฑก์ารสำารวจการกำากบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนไทย ของสมาคมสง่เสรมิ
สถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่า  บริษัทฯ มีจุดบกพร่องในส่วนใด เพื่อปรับปรุง
และแก้ไข พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบยังกำาหนดช่องทางให้พนักงานเสนอแนวทางปรับปรุง                                                                                               
เกีย่วกบัการกำากบัดแูลกจิการทีด่ผีา่นทางแผนกตรวจสอบภายใน อนึง่ในการประเมนิการกำากบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีน
ไทยประจำาปี พ.ศ. 2552 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2009) บริษัทฯ ได้รับการประเมิน
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้ี้

คะแนนเฉลี่ยโดยรวม

รายการ 2552 2551

บริษัทจดทะเบียนโดยรวม (%) 82 75

บริษัทในกลุ่ม SET100 (%) 88 83

บริษัทในกลุ่ม SET150 (%) 88 84

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำากัด (มหาชน) (%) 93 91

คะแนนแยกเป็นรายหมวด

คะแนนเฉลี่ย (%)
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น 

จำากัด (มหาชน)บริษัทจด
ทะเบียนโดย

รวม

บริษัทในกลุ่ม 
SET100

บริษัทในกลุ่ม 
SET50

ปี พ.ศ. 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551

สิทธิของผู้ถือหุ้น 91 86 95 92 95 92 95 95

การปฏิบัติของผู้มีส่วนได้เสีย 83 79 86 82 85 82 87 92

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 79 68 88 79 89 83 88 91

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 90 88 93 91 94 92 96 92

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 68 57 77 69 78 73 93 88

จริยธรรมธุรกิจ บริษัทฯ ได้ยึดมั่นในการกระทำาสิ่งที่ถูกต้อง เป็นแนวทางการดำาเนินธุรกิจของกรรมการและ
พนกังานทกุคน โดยบรษิทัฯ ไดป้ระกาศบงัคบัใชจ้รรยาบรรณพนกังาน และจรรยาบรรณในการดำาเนนิธรุกจิ เพือ่ใหก้รรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  
และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน และสังคม บริษัทฯ มอบหมายให้แผนก
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ตรวจสอบภายใน ตดิตามดแูลการปฏบิตัติามจรรยาบรรณอยา่งสม่ำาเสมอ  และไดก้ำาหนดโทษทางวนิยัในกรณลีะเมดิจรรยา
บรรณไว้ด้วย 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า กระบวนการการกำากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ 
จะช่วยส่งเสริมการดำาเนินงานของบริษัทฯ และเป็นเครื่องมือช่วยให้สามารถบรรลุเป้าหมายพื้นฐานที่สำาคัญอย่างหนึ่ง          
อันจะส่งผลให้เกิดการเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น คุณค่าที่บริษัทฯ มุ่งหวัง และคาดหวังให้กรรมการและพนักงานทุก
คนถือปฏิบัติในทุกภารกิจ  ได้แก่

•  การให้ความสำาคัญสูงสุดต่อการสร้างความพึงพอใจของลูกค้า

•  ความเชื่อมั่นในการทำางานร่วมกัน

•  การอุทิศต่องานอย่างมืออาชีพโดยมีคุณธรรม

•  การยึดมั่นในหลักการของระเบียบวินัยการปฏิบัติงานที่ดี

•  การพร้อมในการตอบสนองต่อทุกสถานการณ์

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงการดำาเนินธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย พนักงาน สังคมและ               
สิ่งแวดล้อม  คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการเผยแพร่ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม 
ผ่านในหลายช่องทาง  ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ  และการประชุมพนักงาน  รวมทั้งการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ธุรกิจ  และการกำาหนดบทลงโทษ

เพือ่ปอ้งกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดด้แูลอยา่งรอบคอบ เมือ่เกดิรายการทีอ่าจมคีวาม
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำาหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้ง
กำาหนดนโยบายและวธิกีารดแูล  ไมใ่หผู้บ้รหิารและผูเ้กีย่วขอ้งนำาขอ้มลูภายในของบรษิทัฯ ไปใชเ้พือ่ประโยชนส์ว่นตน  ดงันี้

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการ
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยกำาหนดเป็นนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการ
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร   นอกจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจะนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  เกี่ยวกับรายการที่
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  และรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างสม่ำาเสมอ  และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความ
เหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง  รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์  โดยกำาหนดราคาและเงื่อนไข
เสมือนการทำารายการกับบุคคลภายนอก  (Arm’s Length Basis)  และได้เปิดเผยรายการระหว่างกันที่มีสาระสำาคัญจะเปิด
เผยรายละเอียด มูลค่ารายการ  คู่สัญญา  เหตุผล / ความจำาเป็น  ในรายงานประจำาปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี   

คณะกรรมการอนุมัติในหลักการ ตามคำาแนะนำาของสำานักงาน ก.ล.ต. ในการปฏิบัติตามมาตรา 89/12 (1) แห่ง           
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ให้ฝ่ายจัดการสามารถสามารถอนุมัติการ                                    
ทำาธุรกรรม ระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องธุรกรรมนั้น หากธุรกรรม
เหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน                                                                                                                                
ด้วยอำานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ นำาเสนอรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกันในการทำาธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อไตรมาส เพื่อรายงานต่อที่ประชุม                                 
คณะกรรมการ บริษัทฯ รับทราบอย่างสม่ำาเสมอทุกไตรมาส

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวาระใดที่กรรมการมีส่วนได้ส่วนเสีย  ประธานกรรมการจะขอความร่วมมือ
ให้กรรมการปฏิบัติตามนโยบาย  โดยขอให้กรรมการแจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือรับทราบ  และงดออกเสียงหรือแสดงความเห็น
ใดๆ ในวาระนั้นๆ  

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ ได้กำาหนดเป็นนโยบาย และขั้นตอนเป็นลายลักษณ์อักษร                    
ในแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท           
ที่ประชุมผู้บริหาร ทราบถึงประกาศของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กำาหนดให้ ผู้บริหาร (ซึ่งได้
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รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อสำานักงานกำากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปี พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน               
นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และให้แจ้งให้เลขานุการบริษัทฯ ทราบเพื่อแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
ต่อไป นอกจากนั้นยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำาหนดดังกล่าว

บริษัทฯ ได้กำาหนดเป็นนโยบาย ในแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณของคณะกรรมการ  
ผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนข้อบังคับพนักงานเกี่ยวกับการกำาหนดไม่ให้นำาเอกสารหรือข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัว  หรือนำาออกนอกบริษัทฯ ก่อนได้รับอนุญาต รวมทั้งห้ามนำาข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่รับทราบ
เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และห้ามทำาการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน  ก่อนที่ข้อมูล           
งบการเงินหรือข้อมูลอื่นจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน การไม่ปฏิบัติตามข้อกำาหนดดังกล่าวถือเป็นการกระทำาผิดวินัยของ 
บริษัทฯ หากผู้บริหารหรือพนักงานที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่สำาคัญคนใดกระทำาผิดวินัย จะได้รับโทษตั้งแต่การตักเตือน 
การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการเลิกจ้าง

ในปี พ.ศ. 2552 กรรมการ และผู้บริหาร ได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำานักงานกำากับ                
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ตามมาตรา 59 ทุกครั้งและได้แจ้งให้เลขานุการบริษัทฯ ทราบ 

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

1. ระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน  บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามสำาคญัตอ่ระบบควบคมุภายใน ทัง้ในระดบั
บริหารและระดับปฏิบัติงาน  จึงได้กำาหนดภาระหน้าที่  อำานาจการดำาเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรอย่างชัดเจน  มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  
ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้
ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่
รับผิดชอบ

บรษิทัฯ มแีผนกตรวจสอบภายใน  ทำาหนา้ทีต่รวจสอบเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่การปฏบิตังิานหลกั  และกจิกรรมทางการ
เงินสำาคัญของบริษัทฯ ได้ดำาเนินการตามแนวทางที่กำาหนดไว้  และมีประสิทธิภาพ  รวมถึงตรวจสอบ  การปฏิบัติตาม
กฎหมาย  และข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ  (Compliance Control)  และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมี
ความเป็นอิสระ  สามารถทำาหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่  คณะกรรมการจึงกำาหนดให้แผนกตรวจสอบ
ภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  และไดร้บัการประเมนิผลงานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบด้วย

2. การบริหารความเสี่ยง  การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ กระทำาโดยการประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร  
ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกอย่างสม่ำาเสมอ  โดยคณะทำางานซึ่งประกอบด้วย  ฝ่ายบริหารและผู้บริหารระดับ
สูง  ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับแต่ละความเสี่ยง  หัวหน้างานในแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
จะวเิคราะหถ์งึสาเหตทุีท่ำาใหเ้กดิปจัจยัความเสีย่งตา่งๆ การกำาหนดมาตรการบรหิารความเสีย่ง  รวมถงึตดิตามการปฏบิตัิ
ตามแผนการบริหารความเสี่ยง  และรายงานผลให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการต่อไป

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญกับระบบการควบคุมภายใน  และการบริหารความเสี่ยง  เพื่อสร้าง
ความมั่นใจได้ว่าจะบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  และมีการจัดสรรและใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้อง                
เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด  ช่วยให้ข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำาหนดการประชุมล่วงหน้า  และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำาเป็น  โดยมีการ
กำาหนดวาระชดัเจนไวล้ว่งหนา้  และมวีาระพจิารณาตดิตามผลการดำาเนนิงานเปน็ประจำา  ประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้จัดการ ได้ร่วมกันพิจารณากำาหนดวาระการประชุมกรรมการ  โดยพิจารณาเรื่องที่สำาคัญและนำาเข้าสู่วาระการประชุม  
นอกจากนัน้กรรมการแตล่ะทา่นมคีวามเปน็อสิระทีจ่ะเสนอเรือ่งเขา้สูว่าระการประชมุได ้ เลขานกุารบรษิทัฯ ไดจ้ดัทำาหนงัสอื
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เชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน  เพื่อ
ให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม   

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้ง  ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและมากพอที่
กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำาคัญกันอย่างรอบคอบ นอกจากนั้นประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เชิญ          
ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้สารสนเทศเพิ่มเติม และได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็น
ลายลกัษณอ์กัษร  จดัเกบ็รายงานการประชมุทีผ่า่นการรบัรองจากคณะกรรมการ  พรอ้มใหค้ณะกรรมการและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
ตรวจสอบได้

คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดให้ฝ่ายบริหารจัดทำารายงานผลการดำาเนินงานเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เป็น
ประจำา แม้ไม่ได้ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายเดือน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถติดตามความก้าวหน้า
ในการดำาเนินงานของบริษัทฯ ได้

คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกันเองได้ตามความเหมาะสม โดยไม่มี
กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ และเรื่องที่อยู่ในความสนใจของกรรมการ โดยให้มีการรายงานผลการประชุมให้ประธานกรรมการและ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบ

โดยในป ีพ.ศ. 2552  ทีผ่า่นมาคณะกรรมการบรษิทัฯ มกีารประชมุทัง้สิน้ 6 ครัง้ เวลาประชมุเฉลีย่ 5 ชัว่โมง ในแตล่ะ
ครั้งมีผู้อำานวยการฝ่ายบัญชี และที่ปรึกษาแผนกตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าที่แผนกตรวจสอบภายในร่วมให้สารสนเทศ
เพิ่มเติม คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง เป็นการประชุมวาระปกติจำานวน 5 ครั้ง และเป็นการประชุม
ระหว่างกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการจำานวน 1 ครั้ง  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผล
ตอบแทนมีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง  และประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง  โดยรายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรม
การบริษัทฯ  ในปี พ.ศ. 2552 มีดังนี้ 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณาผล
ตอบแทน

การประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้น

ปี 2552 

ประชุมทั้งหมด 

(6 ครั้ง)

ประชุมทั้งหมด 

(6 ครั้ง)

ประชุมทั้งหมด 

(3 ครั้ง)

ประชุมทั้งหมด 

(1 ครั้ง)

1.  นายสมบูรณ์ ชินสวนานนท์ 6/6 - 3/3 1/1

2.  นายสาโรช ล้ำาเลิศประเสริฐกุล 6/6 6/6 - 1/1

3.  นายประวิทย์ ตันติวศินชัย 6/6 5/6 - 1/1

4.  นายไพรัช สิฏฐกุล 6/6 6/6 - 1/1

5.  นายวัฒนา เชียงกูล 6/6 - - 1/1

6.  นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ 5/6 - 3/3 1/1

7.  นายคเชนทร์ เบญจกุล 6/6 - - 1/1

8.   รศ.ยืน ภู่วรวรรณ 5/6 - - 1/1

9.  นายสุเมธ ดำารงชัยธรรม 6/6 - 3/3 1/1

10. นายยงศักดิ์ เอกปรัชญาสกุล 5/6 - - 1/1

11. นายทนง โชติสรยุทธ์ 6/6 - - 1/1

12. นายวิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิช 5/6 - - 1/1

13. นายพงษ์ศักดิ์ ศิวะภัทรกำาพล 6/6 - - 1/1



102 รายงานประจำาปี 2552

การประเมินการปฏิบัติงานของตนเองโดยกรรมการ

คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานโดยตนเองเปน็ประจำาทกุป ีเพือ่ใหค้ณะกรรมการไดพ้จิารณา
ทบทวนผลงาน ปญัหาและอปุสรรค ในการดำาเนนิงานระหวา่งปทีีผ่า่นมา เพือ่ใหน้ำามาแกไ้ขและเพิม่ประสทิธภิาพการทำางาน 
โดยการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการโดยรวม โดยใชแ้นวทางแบบประเมนิทีเ่สนอแนะโดยตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทยแตม่กีารปรบัปรงุเพือ่ใหเ้หมาะสมกบัการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ และจะมกีารนำาผลการประเมนิซึง่อยูใ่น
รปูแบบของกราฟ เพือ่มาพจิารณาในการทบทวนและแกไ้ขเพิม่ประสทิธภิาพการทำางาน ทัง้นีผ้ลการประเมนิแบง่ตามหวัขอ้ 
ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะ
กรรมการ การทำาหน้าที่ของกรรมการ  ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้
บริหาร ซึ่งผลคะแนนการประเมินของคณะกรรมการบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 5 = ดีมาก, 4 = ดี, 3 = มาตรฐาน, 2 = พอใช้, 
1 = ต้องปรับปรุงอย่างมาก สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2552 ในภาพ
รวมอยู่ในระดับคะแนน 4.69 จากคะแนนเต็ม 5  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ บางท่านได้มีข้อเสนอให้มี
การเพิ่มการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติม เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และเห็นควรให้เน้นความสำาคัญในเรื่องการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นด้วย

นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดก้ำาหนดใหม้กีารประเมนิผลงานของกรรมการผูจ้ดัการ เพือ่เปรยีบเทยีบกบัผล
การดำาเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ทำาการประเมินในแบบประเมินผลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปรับปรุงเพื่อให้
เหมาะสมกับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้แจ้งผลการประเมินต่อกรรมการ
ผู้จัดการและคณะกรรมการบริษัทฯ 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการได้กำาหนดไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับ
อุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้น
แลว้ กรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายใหเ้ปน็กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน  จะไดร้บัคา่ตอบแทน
เพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

คา่ตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการ : คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน จะนำาผลการประเมนิการ
ปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการ ทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ ไดร้ว่มกนัประเมนิ ไปใชใ้นการพจิารณากำาหนดคา่ตอบแทนของ
กรรมการผู้จัดการตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนด ซึ่งผลการประเมินกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้
ประธานกรรมการเป็นผู้แจ้งผลการประเมินต่อกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบอีกครั้ง

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะกำาหนดหลักเกณฑ์ และ
โครงสร้างค่าตอบแทนผู้บริหาร ซึ่งพิจารณาเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนด ทั้งยัง
สอดคล้องกับผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ และผลการบริหารงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยกรรมการผู้จัดการจะเป็น
ผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกำาหนดค่าตอบแทนรายบุคคล และการปรับอัตราเงินเดือนประจำาปีของผู้บริหารระดับสูง 
พร้อมทั้งรายงานค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ 
เพื่อรับทราบอีกครั้ง

ในปี พ.ศ. 2552 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งสิ้น 28.60 ล้านบาท           
ตามรายละเอียดในหัวข้อค่าตอบแทนผู้บริหาร
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การพัฒนาความรู้ของกรรมการ 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญในการพัฒนาความรู้ของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำาหนดไว้ใน        
หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้มีการส่งเสริมและอำานวยความสะดวกให้กรรมการได้รับการฝึกอบรมความ
รู้ต่างๆ จากหน่วยงานกำากับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำาเสมอและต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้            
เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ประสานงานกับกรรมการเพื่อแจ้งหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ 

การปฐมนเิทศกรรมการใหม ่ คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้อบใหเ้ลขานกุารบรษิทัฯ สรปุขอ้มลูตา่งๆ ใหก้รรมการ
ใหมไ่ดร้บัทราบผา่นทางคูม่อืกรรมการบรษิทัฯ ซึง่จดัทำาและมอบใหก้รรมการบรษิทัฯ ในทกุป ีเพือ่ใชเ้ปน็ขอ้มลูอา้งองิ ทีค่รบ
ถว้นและทนัสมยั  และยงักำาหนดใหก้รรมการใหมไ่ดเ้ขา้เยีย่มชมกจิการ เพือ่ใหเ้ขา้ใจการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัฯไดด้ยีิง่ขึน้ 

ภายในคูม่อืกรรมการ มเีนือ้หาสรปุประกอบดว้ย ขอ้มลูทีเ่กีย่วกบับรษิทัฯ และขอ้มลูสำาหรบักรรมการ  เชน่  ประเดน็
ที่น่าสนใจเกี่ยวกับบริษัทฯ  ประวัติความเป็นมา  โครงสร้างองค์กร  ธุรกิจของบริษัทฯ  ข้อบังคับของบริษัทฯ  การประชุม
คณะกรรมการ  หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี  จรรยาบรรณสำาหรับกรรมการ  ผู้บริหาร และพนักงาน  รายการที่เกี่ยวโยง
กัน  การจัดทำาและเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์  ข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้อง  เป็นต้น       

แผนการสืบทอดตำาแหน่ง  คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ และฝ่ายบริหาร จัดทำาแผน
ในการทดแทนตำาแหน่งงาน (Succession Plan) ในระดับบริหารและตำาแหน่งงานในสายงานหลัก โดยพิจารณาจากผลการ
ปฏิบัติงานและศักยภาพของแต่ละบุคคลเป็นหลัก และกำาหนดให้มีการเตรียมความพร้อมสำาหรับบุคคลที่สามารถทดแทน
ตำาแหนง่งาน การพฒันาความรูค้วามสามารถ และทกัษะทีจ่ำาเปน็  นอกจากนัน้คณะกรรมการบรษิทัฯ ยงักำาหนดใหก้รรมการ
ผู้จัดการรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบถึงแผนเตรียมความพร้อมกรณีที่ผู้บริหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน  บริษัทฯ ได้กำาหนดเป็นนโยบาย และขั้นตอนเป็นลายลักษณ์อักษร ในแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุม
ผู้บริหารให้ทราบถึงประกาศของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กำาหนดให้ ผู้บริหาร  (ซึ่งได้รวม
ถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์  ต่อสำานักงานกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์  ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปี พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับ
จากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และให้แจ้งให้เลขานุการบริษัทฯ ทราบเพื่อแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบต่อ
ไป นอกจากนั้นยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำาหนดดังกล่าว

บริษัทฯ ได้กำาหนดเป็นนโยบาย ในแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณของคณะกรรมการ
ผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนข้อบังคับพนักงานเกี่ยวกับการกำาหนดไม่ให้นำาเอกสารหรือข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัว  หรือนำาออกนอกบริษัทฯ ก่อนได้รับอนุญาต  รวมทั้งห้ามนำาข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่รับทราบ
เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และห้ามทำาการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูล 
งบการเงินหรือข้อมูลอื่นจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน  ถือเป็นการกระทำาผิดวินัยของบริษัทฯ หากผู้บริหารหรือพนักงานที่
ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่สำาคัญคนใดกระทำาผิดวินัย  จะได้รับโทษตั้งแต่การตักเตือน  การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้
รับค่าจ้าง  จนถึงการเลิกจ้าง

ในปี พ.ศ. 2552 กรรมการ และผู้บริหาร ได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำานักงานกำากับ              
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ตามมาตรา 59 ทุกครั้งและได้แจ้งให้เลขานุการบริษัทฯ ทราบ 
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บคุลากร   บรษิทัฯ มจีำานวนบคุลากรทีเ่ปน็พนกังานประจำาทัง้ทีส่ำานกังานใหญ ่และสาขาทัว่ประเทศ (ไมร่วมแรงงาน
จัดจ้างภายนอก Outsource Worker)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม ดังนี้  

                                                                          (หน่วย : คน)

รายการ 2552 2551 2550

พนักงานประจำาสำานักงานใหญ่ 942 888 816

พนักงานประจำาสาขา 1,436 1,384 1,242

                                   รวมทั้งสิ้น 2,378 2,272 2,058

โดยบริษัทฯ ให้ผลตอบแทนทั้ง เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ในปี พ.ศ. 2552, 2551 และ 
2550 เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 414.59 ล้านบาท, 380.00 ล้านบาท และ 370.95 ล้านบาท ตามลำาดับ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายอัตราค่าตอบแทนพนักงาน โดยคำานึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของ
อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงค่าตอบแทนพนักงานจะต้องเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตของบริษัทฯ 

นอกเหนือจากการที่บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานในรูป เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุน
สำารองเลี้ยงชีพแล้ว บริษัทฯ ยังมีสวัสดิการอื่นๆ ให้กับพนักงานทุกคน เช่น ค่ารักษาพยาบาล, การตรวจสุขภาพ                                   
ประจำาปี, ค่าที่พัก, ค่าเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด, ประกันชีวิต, เครื่องแบบพนักงานสาขา, บริการรถรับ-ส่ง                    
พนักงาน, เงินช่วยเหลือค่าครองชีพเดือนละ 500 บาท และเงินช่วยเหลืออื่นๆ รวมถึงการให้รางวัลสำาหรับพนักงานที่มี
ความตั้งใจในการทำางานจนมีอายุงานครบ 10, 20 และ 30 ปี เพื่อเป็นการจูงใจให้พนักงานของบริษัทฯ มีขวัญและกำาลังใจ
ในการสร้างความเจริญเติบโตให้กับบริษัทฯ ในระยะยาว

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน  บริษัทฯ มีนโยบายในการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคลากรขึ้นมา
อยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการแขง่ขนั และรบัมอืกบัวทิยาการใหม่ๆ  ทีพ่ฒันาเปลีย่นแปลงตลอดเวลา จงึจดัใหม้ ี
การอบรมภายในองค์กร  และกับองค์กรภายนอก  โดยแบ่งตามหลักสูตรต่างๆ ที่เหมาะสมกับตำาแหน่งงานงาน  มาตรฐาน
วชิาชพี หรอืตามเปา้หมายและวตัถปุระสงคข์องหนว่ยงานยอ่ย  นอกจากนัน้  บรษิทัฯ ยงัใหค้วามสำาคญักบัการทีใ่หพ้นกังาน
มีสติ ได้เข้าใจชีวิต และปรับตัวอยู่ร่วมกับส่ิงรอบข้างอย่างมีความสุข ในปี พ.ศ. 2552 บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ วัดปัญญ�นันทร�ร�ม
เพื่อจัดหลักสูตร การเจริญสติเพื่อพัฒนาตนและพัฒนางาน  ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ เป็นการเฉพาะอย่างต่อเนื่อง

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้น
ให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดใน
การบริหารงาน  ตลอดจนการดูแลรักษาทรัพย์สิน การลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น การป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้น
กับบริษัทฯ การจัดการด้านการเงิน การบริหารความเสี่ยง  และการกำากับการดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจ
ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดได้ใน               
ระยะยาว  นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ ได้พยายามส่งเสริมและผลักดันให้บริษัทฯ มีการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของกฎหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัทฯ 
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ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ได้ประเมินความ                
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านได้เข้าร่วมประชุม โดยสามารถ           
สรุปความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ออกเป็น 5 ส่วน  ดังนี้

ส่วนที่ 1 องค์กรและสภาพแวดล้อม  เป้าหมายการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ กำาหนดขึ้นมาอย่างรอบคอบ  
ชัดเจน  และมีความเป็นไปได้  ทั้งนี้บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กร ที่เอื้ออำานวยต่อการดำาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่
ตัง้ไว ้ และมขีอ้กำาหนดและบทลงโทษ  หา้มฝา่ยบรหิารและพนกังาน ปฏบิตัตินในลกัษณะทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์กับกิจการ  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานในธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อและ
การบริหาร  ทั้งนี้ในการจัดทำานโยบายและแผนการปฏิบัติงานดังกล่าว จะคำานึงถึงความเป็นธรรมต่อคู่ค้า เพื่อประโยชน์
ของบริษัทฯ ในระยะยาว

ส่วนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง  การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ กระทำาโดยการประเมินความเสี่ยงใน        
การประกอบธุรกิจ  ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกอย่างสม่ำาเสมอ โดยคณะทำางานซึ่งประกอบด้วย กรรมการ         
ผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการในสายงานที่เกี่ยวข้องกับแต่ละความเสี่ยง และผู้บริหารในแต่ละ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จะวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทำาให้เกิดปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ การกำาหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง  
รวมถึงติดตามการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง

ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร มีการแบ่งแยกหน้าที่
ความรับผิดชอบด้านการอนุมัติ  การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน ออกจากกัน
โดยเด็ดขาด ทั้งนี้การอนุมัติการทำาธุรกรรมใดๆ จะอนุมัติโดยกรรมการผู้มีอำานาจ 2 ใน 3 ท่าน

การอนมุตักิารทำาธรุกรรมของบรษิทัฯ กบัผูถ้อืหุน้รายใหญ ่กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคล  ดงักลา่ว 
จะคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และพิจารณาเสมือนเป็นรายการที่กระทำากับบุคคลภายนอก

ส่วนที่ 4  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล บริษัทฯ จัดให้มีข้อมูลที่สำาคัญต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บางครั้งบริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งข้อมูลทางการเงิน                 
เพือ่ประกอบการพจิารณาในการประชมุ ใหแ้กก่รรมการไดพ้รอ้มกบัหนงัสอืนดัประชมุ ทีไ่ดจ้ดัสง่ใหก้รรมการลว่งหนา้กอ่น
วันประชุมโดยเฉลี่ย 7 วัน 

เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่างๆ จัดเก็บไว้อย่างเป็นหมวดหมู่ และจัดขึ้นตามนโยบายบัญชีตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ

ส่วนที่ 5  ระบบการติดตาม  บริษัทฯ จัดให้มีการติดตามผลการดำาเนินงาน โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย  การ
ดำาเนินธุรกิจที่ได้ตั้งไว้เป็นรายไตรมาส การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในมีขึ้นอย่างสม่ำาเสมอ 
โดยผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดทำารายงานผลการตรวจสอบ เสนอโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หากมีการตรวจพบ            
ข้อบกพร่องอันเป็นสาระสำาคัญ จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบในระยะเวลาอันควร รวมถึง  การรายงานความ
คืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องดังกล่าว

นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบ ไดใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัการประเมนิประสทิธภิาพ การควบคมุภายในดา้นบญัชี
ของบริษัทฯ ว่าไม่พบจุดอ่อนที่เป็นสาระสำาคัญในระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี



   

                                                                                
ขอแสดงความนับถือ

                                                                                       
(นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์)          

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี

ที่.GL066/2553

                วันที่ 24 กุมภาพันธ์  2553

เรื่อง   รายงานระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี

เรียน  คณะกรรมการ
         บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำากัด (มหาชน)
        1858/87-90 อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ชั้น 19
         ถนน บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา
        กรุงเทพฯ 10260

ตามท่ีบริษัทฯ สำานักงาน เอ เอ็ม ซี (“สำานักงาน”) ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน 
จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป เพื่อแสดง
ความเหน็วา่งบการเงนิดงักลา่วแสดงฐานะการเงนิและผลการดำาเนนิงาน โดยถกูตอ้งตามทีค่วรในสาระสำาคญัตามหลกัการ
บัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่เพียงใดนั้น สำานักงาน ได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพ ระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี
ตามที่เห็นว่าจำาเป็น เพื่อประโยชน์ในการกำาหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบให้รัดกุมและเหมาะสม

สำานักงานขอเรียนว่าการตรวจสอบบัญชีมิได้ตรวจสอบทุกรายการ หากแต่ได้ใช้วิธีทดสอบเท่านั้น นอกจากนี้          
การศึกษา และประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีมีวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวในตอนต้น ดังนั้นจึงไม่
อาจชี้ให้เห็นจุดอ่อนที่อาจมีอยู่ในระบบการควบคุมภายในได้ อย่างไรก็ดีในการตรวจสอบบัญชี สำานักงานไม่พบจุดอ่อน         
ที่มีสาระสำาคัญของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงินดังกล่าว  

สำานักงานขอขอบคุณฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงาน           
ของเจ้าหน้าที่ของสำานักงานเป็นอย่างดี

บริษัท สำ�นักง�น เอ เอ็ม ซี จำ�กัด
SAM NAK-NGAN A.M.C. Co., Ltd.AMC

ชั้นที่ 19 ยูนิต 4 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
4th Unit, 19th Floors, Silom Complex Building, 191 Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel: 662-231-3980-7  Fax: 662-231-3988   E-mail : amc@amc.mri.com  Website: www.amc-mri.com
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คณะกรรมการบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำากัด (มหาชน) ได้ให้ความสำาคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแล
กิจการบริษัทให้มีการจัดการที่ดี ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท กฎหมาย และข้อกำาหนดของหน่วยงาน
กำากบัดแูล โดยกำากบัดแูลใหร้ายงานทางการเงนิของบรษิทัมกีารบนัทกึขอ้มลูทางบญัชทีีถ่กูตอ้ง ครบถว้น สามารถสะทอ้น
ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานที่เป็นจริงของบริษัท เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส

คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน
รายงานประจำาปี  คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า งบการเงินประจำาปี 2552 ของบริษัทและบริษัทย่อย งบการเงิน          
ดงักลา่วจดัทำาขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป โดยเลอืกใชน้โยบายบญัชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัอิยา่งสม่ำาเสมอ 
และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่เหมาะสมที่สุดในการจัดทำา  รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำาคัญ
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้จัดให้มีและดำารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผล
ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบ                
จุดอ่อน  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำาคัญ

ในการนีค้ณะกรรมการของบรษิทัฯ ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ  ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการทีไ่มเ่ปน็ ผูบ้รหิาร
เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ตามปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปีแล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้าง   
ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552

                             นายสมบูรณ์ ชินสวนานนท์                             นายทนง โชติสรยุทธ์
                                     ประธานกรรมการ                                       กรรมการผู้จัดการ

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
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บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี  สำาหรับรอบบัญชีปี พ.ศ. 2552 ให้แก่บริษัท สำานักงาน 
เอ เอ็ม ซี จำากัด ในอัตราค่าสอบบัญชีรวมทั้งสิ้น 700,000 บาท  ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในด้านอื่นๆ 
อีกนอกจากการสอบบัญชีเท่านั้น

ค่าบริการอื่น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ให้แก่บริษัท สำานักงาน เอ เอ็ม ซี จำากัด สำาหรับ
รอบบัญชีปี พ.ศ. 2552

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี



วิเคราะห์ฐานะทางการเงิน                            
จากผลการดำาเนินงานปี พ.ศ. 2552
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วิเคราะห์ฐานะทางการเงิน            
และงบการเงิน
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ภาพรวมผลการดําเนินงานที่ผานมา

ตลอดระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา บริษัทฯ สามารถสรางระดับการเติบโตของรายไดใหเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง เปนท่ีนาพอใจ         
การเติบโตหลักมาจากการเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายผานรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร และรานเครือขาย (ศูนยหนังสือ
มหาวิทยาลัย และจุดขายยอย) ซึ่งเปนรานหนังสือของบริษัทฯ 

ในป พ.ศ. 2552 บริษัทฯ ไดเปดสาขาของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร เพิ่มข้ึนอีกจํานวน 21 สาขา รวมเปนสาขาท่ียัง
เปดดําเนินการอยู ณ วันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2552 ทั้งสิ้น 324 สาขา  และจุดขายท้ังสิ้นที่ยังเปดดําเนินการอยูจํานวน 

33 จุดขาย  และเพิ่มบทบาทการเปนผูจัดจําหนายหนังสือ  ใหกับสํานักพิมพอื่นมากย่ิงขึ้น  รวมท้ังเนนการผลิตหนังสือที่
ขายดีใหมีสัดสวนมากข้ึน

ผลการดาํเนนิงาน สาํหรับผลการดําเนนิงานสําหรับป สิน้สดุวันที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 มีสาระสําคัญ สรุปไดดังนี้

การจัดทํางบการเงินรวม  ในไตรมาส 4/2552 บริษัทฯ มีการจัดทํางบการเงินรวมระหวางบริษัทฯ กับบริษัท     

เพลินพัฒน จํากัด ซึ่งเปนผูดําเนินกิจการ โรงเรียนเพลินพัฒนา โดยมีผลสืบเนื่องมาจากการท่ีคุณทนง โชติสรยุทธ        
กรรมการผูจัดการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ไดเขาไปดํารงตําแหนงรักษาการผูอํานวยการของโรงเรียนเพลินพัฒนา
ในไตรมาส 4 ป พ.ศ. 2552 ที่ผานมา ทําใหบริษัทฯ มีอํานาจในการควบคุมการกําหนดนโยบายทางการเงิน และการ
ดําเนินงานของบริษัท เพลินพัฒน จํากัด ซึ่งถือไดวาบริษัทดังกลาว เปนบริษัทยอยตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 27 เรื่อง                                                                          
“งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (ปรับปรุง 2550)” ดังนัน้ บริษทัฯ จงึนาํงบการเงนิของบรษิทั เพลนิพฒัน จาํกัด 

มาจัดทํางบการเงินรวมต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เปนตนไป

รายไดรวมสําหรับป พ.ศ. 2552 ประกอบดวย  

•  รายไดรวมตามงบการเงินรวม : บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายไดรวมสําหรับป พ.ศ. 2552 เปนเงิน 4,673.69 

ลานบาท โดยในจํานวนนี้เปนรายไดจากการขาย และรายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษาและบริการ จํานวน 

4,621.07 ลานบาท 

•  รายไดรวมตามงบการเงินเฉพาะกจิการ : บริษทัฯ มีรายไดรวมสําหรับป พ.ศ. 2552 เปนเงนิ 4,646.84 ลานบาท    

หรือเติบโตสูงข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน 5.03%  โดยในจํานวนนี้เปนรายไดจากการขายจํานวน 4,595.76 

ลานบาท หรือเตบิโตสูงขึน้ 5.17% สวนใหญเกดิจากการเปดสาขาใหมของซเีอด็บุคเซน็เตอรเปนจาํนวนมากใน

ป พ.ศ. 2551 และป พ.ศ. 2552  ทําใหรายไดของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร และรานเครือขาย เพิ่มสูงขึ้น 5.62% 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552 2551 2550

รายไดรวม (ลานบาท) 4,646.84 4,424.50 3,950.59

อัตราการเติบโตจากปกอน (%) +5.03 +12.00 +6.01

วิเคราะหฐานะทางการเงิน                   
จากผลการดําเนินงานป พ.ศ. 2552
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 นอกจากนั้นรายได้จากธุรกิจรับจัดจำาหน่ายหนังสือ และขายส่งหนังสือให้ร้านหนังสืออื่น และสถาบันการศึกษา 

สูงเพิ่มขึ้นกว่างวดเดียวกันของปีก่อน 7.35% ซึ่งเป็นผลมาจากยอดขายหนังสือที่บริษัทฯ ผลิตเองและรับ               

จัดจำาหน่ายที่สูงเพิ่มขึ้น  ประกอบกับการที่สำานักพิมพ์อื่นให้ความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำาหน่ายหนังสือ

ที่อยู่ในกระแสความนิยม มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

กำาไรสุทธิสำาหรับปี พ.ศ. 2552 ประกอบด้วย

•  กำ�ไรสทุธติ�มงบก�รเงนิรวม : บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มกีำาไรสทุธสิำาหรบัป ีพ.ศ. 2552  เปน็เงนิ 217.51 ลา้นบาท

•  กำาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ : บริษัทฯ มีกำาไรสุทธิสำาหรับปี พ.ศ. 2552  เป็นเงิน 214.36 ล้านบาท 

หรือเติบโตสูงขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 8.50% ส่วนใหญ่เกิดจ�ก

- อัตรากำาไรขั้นต้นปรับตัวสูงขึ้น  จากการจำาหน่ายหนังสือที่บริษัทฯ ผลิตเอง และหนังสือที่รับจัดจำาหน่าย 
ในร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ และร้านเครือข่าย ที่มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น

- มีการเปลี่ยนแปลงระบบการบันทึกสินค้าประเภทวารสารและหนังสือพิมพ์ ในร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ที่ใน
อดีตมีการบันทึกเป็นต้นทุนขายทั้งจำานวน ตั้งแต่รับมาจำาหน่ายเนื่องจากระบบบาร์โค๊ดของวารสารและ
หนังสือพิมพ์ของประเทศไทยยังไม่สมบูรณ์

การเปิดสาขาของร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ในปี พ.ศ. 2552 บริษัทฯ ได้ขย�ยส�ข�ของร้�นซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์       
เพิ่มขึ้นอีก 21 ส�ข� รวมเป็นส�ข�ที่ยังเปิดดำ�เนินก�รอยู่ ณ วันที่ 31 ธันว�คม พ.ศ. 2552 ทั้งสิ้น 324 ส�ข� และจุดข�ย
ย่อยทั้งสิ้นที่ยังเปิดดำ�เนินก�รอยู่จำ�นวน 33 จุดข�ย 

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน สำาหรับปี พ.ศ. 2552 เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2551

ด้านสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ทั้งสิ้น 2,125.39 ล้านบาท 
สินทรัพย์ดังกล่าวเป็นส่วนของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำานวน 1,946.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน 
125.70 ล้านบาท โดยมีการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ที่สำาคัญดังนี้

•  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เท่ากับ 506.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
169.93 ล้านบาท จากรับเงินจากการขายสินค้าที่สาขาช่วงปลายปี 

•  เงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ เท่ากับ 188.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.01 ล้านบาท เนื่องจากนำาเงินฝากประจำา 7 เดือน 
และมูลค่าราคาตลาดของหลักทรัพย์เผื่อขายปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

•  ลูกหนี้การค้า-สุทธิ เท่ากับ 96.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.68 ล้านบาท เกิดจากลูกหนี้รับจัดจำาหน่าย เนื่องจาก      
มีการรับรู้รายได้จากการฝากขายจากลูกหนี้รายใหญ่ในช่วงสิ้นปี

•  เงนิใหกู้ย้มืแกบ่รษิทัรว่ม ลดลง 11 ลา้นบาท เนือ่งจากบรษิทั เพลนิพฒัน ์จำากดั สามารถหาแหลง่เงนิกูท้ีม่ตีน้ทนุ
ทางการเงินที่ต่ำากว่าได้  จึงจ่ายคืนเงินกู้ในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2552

•  สินค้าคงเหลือ-สุทธิ เท่ากับ 438.84 ล้านบาท ลดลง 59.78 ล้านบาท  เนื่องจากสามารถขายหนังสือต่างประเทศ
ในกลุ่มแบบเรียนของสำานักพิมพ์ Oxford University Press ที่สำารองไว้เพื่อขายเมื่อปลายปีก่อน ได้เป็นจำานวน
มากประกอบกับการบริหารสินค้าคงเหลือมีประสิทธิภาพมากขึ้น

•  ลกูหนีเ้งนิชดเชยคา่เสยีหาย เพิม่ขึน้ 17.79 ลา้นบาท  เกดิจากการรอรบัชำาระคา่เคลมประกนัความเสยีหายจาก
บริษัทประกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้รับชดเชยจากบริษัทประกันภัยครบถ้วนแล้วในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

•  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ  เท่ากับ 318.87 ล้านบาท ลดลง 26.35 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจาก              
ค่าเสื่อมราคาประจำางวด

•  สิทธิการเช่าอาคาร-สุทธิ เท่ากับ 116.56 ล้านบาท ลดลง 12.56 ล้านบาท เกิดจากการตัดจ่ายประจำาปี              

พ.ศ. 2552
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ด้านหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินทั้งสิ้น 1,381.58 ล้านบาท                  
โดยเป็นส่วนของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำานวน 1,264.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนจำานวน 92.43 
ล้านบาท คิดเป็น 7.88% โดยมีการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินที่สำาคัญ ดังนี้

•  เจ้าหนี้การค้า เท่ากับ 1,031.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58.22 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้

หนังสือรับจัดจำาหน่าย ในปลายไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2552

•  เจ้าหนี้อื่น เท่ากับ 46.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.80 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น

จากการเปิดสาขาที่เพิ่มขึ้นทุกปี

•  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เท่ากับ 106.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.85 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการตั้งโบนัสค้างจ่าย

•  ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 9.50 ล้านบาท จากกำาไรที่เพิ่มสูงขึ้นและสิทธิประโยชน์ทางภาษีลดลง         

จากปีก่อนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการขายอาคารพาณิชย์ที่ดินแดง

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นคงเหลือ 743.81 
ล้านบาท โดยเป็นส่วนของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำานวน 681.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.27 ล้านบาท                   
คิดเป็น 5.14% เนื่องจาก

• กำาไรสุทธิสำาหรับปี พ.ศ. 2552 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำานวน 214.36 ล้านบาท

•  กำาไรสะสมลดลงจากการจ่ายเงินปันผลรวม 191.11 ล้านบาท 

•  ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน ลดลง 11.02 ล้านบาท เนื่องจากราคาตลาดของหลักทรัพย์

เผื่อขายราคาสูงขึ้นจากปลายปีที่ผ่านมา

กระแสเงินสดและความเพียงพอของโครงสร้างเงินทุน
(หน่วย : ล้านบาท)

สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงิน
รวม

ม.ค.-ธ.ค.

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552 2552 2551 เพิ่มขึ้น 
(ลดลง)

%

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป)              
ในกิจกรรมดำาเนินงาน 434.10 419.42    334.97      84.45      25.21

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป)               
ในกิจกรรมการลงทุน (32.80) (56.26)   (113.66)     57.40     50.50

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป)                
ในกิจกรรมจัดหาเงิน (193.17) (193.23) (183.41) (9.82)      (5.35)

กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น  (ลดลง) 208.13 169.93      37.90    132.03    348.36
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กระแสเงินสดได้มาจากการดำาเนินงาน สำาหรับ ปี พ.ศ. 2552 จำานวน 434.10 ล้านบาท โดยเป็นส่วน                      
ของบริษัทฯ จำานวน 419.42 ล้านบาท เนื่องจาก

•  กำาไรจากการดำาเนินงานที่เป็นตัวเงิน จำานวน 416.86 ล้านบาท 
- กำาไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับ ปี พ.ศ. 2552 จำานวน 290.15 ล้านบาท
- รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นตัวเงินหรือไม่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานหลัก จำานวน 126.71 ล้านบาท          

(เช่น ค่าเสื่อมราคาและสิทธิการเช่า 108.13 ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายจากสินค้าสูญหาย 21.11 ล้านบาท,                
ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้า 19.90 ล้านบาท)

•  เงินสดเพิ่มจากเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น จำานวน 65.31 ล้านบาท

•  เงินสดลดจากลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 16.25 ล้านบาท เนื่องจากในปลายไตรมาส 4/2552 มีการบันทึกรับรู้รายได้
จากการฝากขายจากลูกหนี้รายใหญ่ช่วงสิ้นปี

•  เงินสดลดจากการจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล 66.29 ล้านบาท 

กระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมการลงทุน สำาหรับ ปี พ.ศ. 2552  จำานวน (32.80) ล้านบาท โดยเป็นส่วนของ 
บริษัทฯ จำานวน (56.26) ล้านบาท เนื่องจาก  

•  เงินสดลดจากการซื้อทรัพย์สิน จำานวน 69.39 ล้านบาท เนื่องจากการลงทุนเพื่อขยายสาขา

•  เงินสดเพิ่มขึ้นจากการรับชำาระเงินจากบริษัทย่อย (บริษัท เพลินพัฒน์ จำากัด) 11.00 ล้านบาท

•  เงินสดลดจากการนำาเงินไปฝากประจำา 7 เดือน จำานวน 10.00 ล้านบาท

•  เงินสดเพิ่มขึ้นจากการรับเงินปันผลจากเงินลงทุน จำานวน 10.14 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินสำาหรับ ปี พ.ศ. 2552  จำานวน  (193.17) ล้านบาท  ซึ่งเป็นส่วนของ 
บริษัทฯ จำานวน  (193.23) เนื่องจาก  การจ่ายเงินปันผล
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(นางสาวศันสนีย์   พูลสวัสดิ์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6977

กรุงเทพมหานคร
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 งบกำาไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลง                    
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำากัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย งบดุลซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 งบกำาไรขาดทุนซึ่งแสดงเงินลงทุน          
ตามวิธีส่วนได้เสีย งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบกระแสเงินสด                   
ซึ่งแสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำากัด (มหาชน) และ                              
งบดลุเฉพาะกจิการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 งบกำาไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง                           
ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีเฉพาะของ              
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำากัด (มหาชน) ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลใน         
งบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า งบการเงินของบริษัทร่วมตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 10 ซึ่งนำามาบันทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ผ่านการตรวจสอบและสอบทาน โดยผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตอืน่ซึง่เสนอรายงานอย่างไม่มเีงือ่นไข ข้าพเจ้าได้รบัรายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นนั้น และการเสนอรายงานของข้าพเจ้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจำานวนเงินของรายการต่างๆ ของ
บริษัทร่วมซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย           
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2551 ซึง่ถอืตามรายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตอืน่นัน้ เงนิลงทนุในบรษิทัร่วมดงักล่าวทีแ่สดงรวม
ไว้ในงบการเงินรวม และงบการเงิน ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย จำานวน 26.08 ล้านบาท และ 75.50 ล้านบาท 
ตามลำาดบั คดิเป็นร้อยละ 1.23 ของสนิทรพัย์รวมในงบดลุรวมและร้อยละ 4.13 ของสนิทรพัย์รวมในงบดลุซึง่แสดงเงนิลงทนุ
ตามวธิส่ีวนได้เสยีตามลำาดบั และส่วนแบ่งกำาไร(ขาดทนุ)จากเงนิลงทนุในบรษิทัร่วมดงักล่าวทีแ่สดงรวมไว้ในงบกำาไรขาดทนุ
รวมสำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และงบกำาไรขาดทุนซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียสำาหรับปีสิ้นสุด          
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จำานวน 2.82 ล้านบาท และ (1.42) ล้านบาท ตามลำาดับ คิดเป็นร้อยละ 1.29 ของกำาไรสุทธิ              
ในงบการเงินรวม และร้อยละ (0.73) ของกำาไรสุทธิในงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ตามลำาดับ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำาหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผน
และปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่            
การตรวจสอบรวมถงึการใชว้ธิกีารทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทัง้ทีเ่ปน็จำานวนเงนิและการเปดิเผยขอ้มลูในงบการเงนิ 
การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำาคัญ
ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำาขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำาเสนอในงบการเงินโดยรวม 
ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวประกอบกับรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่กล่าวถึงในวรรคแรกให้ข้อสรุป  
ที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

จากการตรวจสอบของข้าพเจ้าและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืน ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมแสดงฐานะ
การเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ผลการดำาเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวม สำาหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันของ                                                      
บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2551 ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด สำาหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จำากัด (มหาชน) และ                
งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ผลการดำาเนินงานเฉพาะกิจการ
และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำาหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันของแต่ละปีเฉพาะของบริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จำากัด (มหาชน) โดยถูกต้อง             
ตามท่ีควรในสาระสำาคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป

บริษัท สำานักงาน เอ เอ็ม ซี จำากัด

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม
งบการเงินซึ่ง

แสดงเงินลงทุน  

ตามวิธี 

สวนไดเสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุ 2552  2551  2552 2551

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 544,807,252.81  336,679,068.11  506,609,307.22  336,679,068.11

เงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ 6 188,944,627.38  167,931,223.92  188,944,627.38  167,931,223.92

ลูกหนี้การคา-สุทธิ 7 98,692,635.02  81,116,238.75  96,799,050.02  81,116,238.75

เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย  
  (ปี 2551 : บริษัทรวม)

5.1 - 11,000,000.00 - 11,000,000.00

สินคาคงเหลือ-สุทธิ 8 441,346,476.37  498,624,607.45  438,836,456.40  498,624,607.45

คาใชจายจายลวงหนา 25,361,987.52  23,709,133.67  25,361,987.52  23,709,133.67

ลูกหนี้เงินชดเชยคาเสียหาย 9  17,792,554.66  -  17,792,554.66  -

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 22,798,877.86 14,434,473.70 18,050,548.55 14,434,473.70 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,339,744,411.62 1,133,494,745.60 1,292,394,531.75 1,133,494,745.60 

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทยอยและ 
 บริษัทรวม-สุทธิ 10 26,177,125.45  75,595,444.85  69,532,021.51  69,532,021.51

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 11 485,683,399.64  345,220,602.50  318,867,702.65  345,220,602.50

สิทธิการเชาที่ดิน-สุทธิ 12  8,045,458.01  -  -  - 

สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ 13 116,557,406.89  129,124,847.65  116,557,406.89  129,124,847.65

ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดินไมใช 
 ด�าเนินงาน-สุทธิ 14 33,586,474.53  33,652,265.12  33,586,474.53  33,652,265.12

สินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธิ 15 7,416,717.78  8,213,540.68  7,106,840.63  8,213,540.68

คาลิขสิทธิ์และคาแปลจายลวงหนา 24,053,513.70  21,711,354.34  24,053,513.70  21,711,354.34

เงินค�้าประกันการเชาและเงินมัดจ�า 69,323,572.31  63,680,608.13  69,323,572.31  63,680,608.13

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 16 14,802,463.83 15,796,391.04 14,708,541.13 15,796,391.04

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 785,646,132.14 692,995,054.31 653,736,073.35 686,931,630.97

รวมสินทรัพย 2,125,390,543.76 1,826,489,799.91 1,946,130,605.10 1,820,426,376.57

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม
งบการเงินซึ่ง

แสดงเงินลงทุน  

ตามวิธี 

สวนไดเสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุ 2552  2551  2552 2551

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้การคา 1,031,765,086.08  973,139,272.82  1,031,355,768.52  973,139,272.82

เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน 5.1  1,210,000.00  -  -  - 

รายไดรับลวงหนารอรับรูรายไดภายในหนึ่งปี 17  34,655,521.25  -  -  - 

คาใชจายคางจาย 106,294,367.67  97,448,137.38  106,294,367.67  97,448,137.38

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 31,596,181.82  22,095,916.00  31,596,181.82  22,095,916.00

เจาหนี้อื่น 46,465,433.76  36,669,147.45  46,465,433.76  36,669,147.45

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 44,116,241.20 34,806,917.54 40,387,542.61 34,806,917.54 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,296,102,831.78 1,164,159,391.19 1,256,099,294.38 1,164,159,391.19

หนี้สินไมหมุนเวียน

รายไดรับลวงหนารอตัดบัญชี-สุทธิ 17  16,981,252.25  -  -  - 

เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน 5.1  1,400,000.00  -  -  -

เงินกูยืมระยะยาว 18  58,000,000.00  -  -  - 

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น      9,094,711.20     8,380,839.20     8,870,839.20      8,380,839.20 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน     85,475,963.45     8,380,839.20     8,870,839.20      8,380,839.20 

รวมหนี้สิน 1,381,578,795.23 1,172,540,230.39 1,264,970,133.58 1,172,540,230.39

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินซึ่ง
แสดงเงินลงทุน  

ตามวิธี 

สวนไดเสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุ 2552  2551  2552 2551

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 19

ทุนจดทะเบียน

หุนสามัญ 328,345,090 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท 328,345,090.00 328,345,090.00 328,345,090.00 328,345,090.00 

ทุนที่ออกและช�าระแลว

หุนสามัญ 323,921,130 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท 323,921,130.00 323,921,130.00 323,921,130.00 323,921,130.00

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 149,420,557.75 149,420,557.75 149,420,557.75 149,420,557.75 

ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย 6 (10,536,683.44) (21,555,812.87) (10,536,683.44) (21,555,812.87)

สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม 11 28,076,002.66  29,065,427.81  28,076,002.66  29,065,427.81

สวนต�่ากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวน

การถือหุนในบริษัทยอย (ปี 2551: บริษัทรวม) 10.2 (6,643,495.87)  (6,764,068.74)  -  -

ก�าไรสะสม 20

จัดสรรแลว

ส�ารองตามกฎหมาย 35,626,916.56  35,626,916.56  35,626,916.56  35,626,916.56

ยังไมไดจัดสรร 169,693,361.48 144,235,419.01 154,652,547.99 131,407,926.93

รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 689,557,789.14  653,949,569.52  681,160,471.52  647,886,146.18

สวนของผูถือหุนสวนนอย  54,253,959.39  -  -  -

รวมสวนของผูถือหุน 743,811,748.53 653,949,569.52 681,160,471.52 647,886,146.18 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 2,125,390,543.76 1,826,489,799.91 1,946,130,605.10 1,820,426,376.57 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก�ำไรขำดทุน
ส�าหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

งบการเงินรวม
งบการเงินซึ่ง

แสดงเงินลงทุน  

ตามวิธีสวนไดเสีย
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2552  2551  2552 2551

รายไดจากการขาย 4,596,004,862.87  4,370,001,374.29  4,595,757,997.87  4,370,001,374.29

รายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษาและบริการ 25,067,708.50  -  -  -

รวมรายได  4,621,072,571.37  4,370,001,374.29  4,595,757,997.87  4,370,001,374.29

ตนทุนขาย (3,138,733,710.34)  (3,030,307,321.72)  (3,138,545,352.55)  (3,030,307,321.72)

ตนทุนบริการ (17,404,208.90)  -  -  - 

รวมตนทุนขายและบริการ  (3,156,137,919.24)  (3,030,307,321.72)  (3,138,545,352.55)  (3,030,307,321.72)

ก�าไรขั้นตน 1,464,934,652.13 1,339,694,052.57 1,457,212,645.32 1,339,694,052.57

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 12,803,740.02  18,193,639.12  14,248,925.05  19,693,639.12

รายไดอื่น 36,995,928.18  34,801,984.88  36,830,425.15  34,801,984.88

ก�าไรกอนคาใชจาย  1,514,734,320.33  1,392,689,676.57  1,508,291,995.52  1,394,189,676.57

คาใชจายในการขาย (773,358,862.41)  (706,979,324.26)  (773,358,862.41)  (706,979,324.26)

คาใชจายในการบริหาร (417,641,185.11)  (397,864,366.89)  (412,580,929.64)  (397,864,366.89)

คาตอบแทนผูบริหารและกรรมการ 23 (32,038,510.00)  (33,526,443.00)  (32,038,510.00)  (33,526,443.00)

รวมคาใชจาย  (1,223,038,557.52)  (1,138,370,134.15)  (1,217,978,302.05)  (1,138,370,134.15)

สวนแบงก�าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทรวม 2,819,230.02  (1,424,172.69)  -  -

ก�าไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล 294,514,992.83  252,895,369.73  290,313,693.47  255,819,542.42

ตนทุนทางการเงิน (1,214,642.95)  (171,335.55)  (163,845.15)  (171,335.55)

ก�าไรสุทธิกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 293,300,349.88  252,724,034.18  290,149,848.32  255,648,206.87

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 24 (75,791,760.56)  (58,091,895.87)  (75,791,760.56)  (58,091,895.87)

ก�าไรสุทธิ 217,508,589.32  194,632,138.31  214,358,087.76  197,556,311.00

การแบงปนก�าไร 

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 216,571,409.17  194,632,138.31  214,358,087.76  197,556,311.00

สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 937,180.15  -  -  -

217,508,589.32  194,632,138.31  214,358,087.76  197,556,311.00

ก�าไรตอหุนสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 0.67  0.60  0.66 0.61 

จ�านวนหุนสามัญ (หนวย : หุน) 323,921,130  323,921,130  323,921,130  323,921,130

หมายเหตุ ประกอบ งบ การเงิน เปน สวนหนึ่ง ของ งบการ เงิน นี้

(หนวย : บาท)
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งบการเงินรวม
งบการเงินซึ่ง

แสดงเงินลงทุน  

ตามวิธี 

สวนไดเสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552 2551  2552 2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไรสุทธิกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 293,300,349.88  252,724,034.18  290,149,848.32  255,648,206.87

ปรับกระทบก�าไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)จากการด�าเนินงาน

หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ(หนี้สูญไดรับคืน) 185,470.90  (2,957,841.11)  185,470.90  (2,957,841.11)

รายการปรับปรุงจากการเคลียรบัญชีลูกหนี้ (76,872.73)  (203,230.52)  (76,872.73)  (203,230.52)

คาใชจายจากประมาณการรับคืนสินคา (โอนกลับบัญชี)  456,895.19  (6,560,469.94)  456,895.19  (6,560,469.94)

คาใชจายจากสินคาสูญหาย  21,114,282.95  27,392,842.17  21,114,282.95  27,392,842.17 

คาใชจายจากส�ารองสินคาสูญหาย เสื่อมสภาพและ
เคลื่อนไหวชา (โอนกลับบัญชี)

 (151,134.71)  1,373,082.48  (151,134.71)  1,373,082.48 

คาใชจายจากการบริจาคสินคา  19,903,839.80  16,533,410.29  19,903,839.80  16,533,410.29 

คาใชจายจากการท�าลายสินคา  5,034,982.55  10,042,082.83  5,034,982.55  10,042,082.83 

รายไดรอชดเชยจากบริษัทประกันภัย  (9,823,823.14)  -  (9,823,823.14)  - 

สวนแบง(ก�าไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (2,819,230.02)  1,424,172.69  -  -

คาเสื่อมราคา-สินทรัพยถาวรที่ใชในการด�าเนินงาน 99,017,468.84  88,480,637.40  95,493,164.22  88,480,637.40

คาเสื่อมราคา-สินทรัพยถาวรที่ไมใชในการด�าเนินงาน 65,790.59  65,985.54  65,790.59  65,985.54

(ก�าไร) ขาดทุนจากการจ�าหนายและตัดจ�าหนาย 
 สินทรัพยถาวร 144,888.09  (3,677,281.25)  121,767.15  (3,677,281.25)

สิทธิการเชาที่ดินตัดจาย  88,253.49  -  -  -

สิทธิการเชาอาคารตัดจาย 12,567,440.76  12,601,872.12  12,567,440.76  12,601,872.12

สินทรัพยไมมีตัวตนตัดจาย 3,008,193.91  3,457,684.52  2,996,070.98  3,457,684.52

รายการปรับปรุงจากการเคลียรบัญชีเจาหนี้ (7,092,629.44)  363,366.13  (7,092,629.44)  363,366.13

ดอกเบี้ยจาย 1,214,642.95  171,335.55  163,845.15  171,335.55

รายไดดอกเบี้ย (4,159,704.94)  (8,879,222.08)  (4,104,889.97)  (8,879,222.08)

รายไดเงินปนผล (8,644,035.08)  (9,314,417.04)  (10,144,035.08)  (10,814,417.04)

รายไดเงินชดเชยจากการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของสาขา  -  5,260,736.18  -  5,260,736.18

ก�าไรจากการจ�าหนายเงินลงทุนชั่วคราว -  (1,038,346.64)  -  (1,038,346.64)

ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน -  (703,304.92)  -  (703,304.92)

ก�าไรจากการด�าเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพยและหนี้สินด�าเนินงาน

423,335,069.84 386,557,128.58  416,860,013.49  386,557,128.58

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
 ส�าหรับ ป สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย : บาท)
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งบการเงินรวม
งบการเงินซึ่ง

แสดงเงินลงทุน  

ตามวิธี 

สวนไดเสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552  2551  2552 2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน (ตอ)
สินทรัพยด�าเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง

ลูกหนี้การคา (16,485,949.93)  20,813,239.79  (16,248,304.63)  20,813,239.79

สินคาคงเหลือ 5,966,015.64  (107,462,410.26)  5,918,242.94  (107,462,410.26)
คาใชจายจายลวงหนา (1,652,853.85)  2,742,200.70  (1,652,853.85)  2,742,200.70
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (5,056,277.96)  6,547,634.67  (4,051,505.25)  6,547,634.67
คาลิขสิทธิ์และคาแปลจายลวงหนา (2,342,159.36)  (2,287,562.26)  (2,342,159.36)  (2,287,562.26)
เงินค�้าประกันการเชาและเงินมัดจ�า (5,642,964.18)  (8,052,462.62)  (5,642,964.18)  (8,052,462.62)
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 2,151,054.70  (5,362,986.38)  2,153,910.44  (5,362,986.38)

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคา 64,439,459.92  112,963,562.27  65,309,125.14  112,963,562.27
รายไดรับลวงหนารอตัดบัญชี  10,860,403.00  -  -  - 
คาใชจายคางจาย 8,846,230.29  3,034,475.68  8,846,230.29  3,034,475.68
เจาหนี้อื่น 9,796,286.31  8,993,884.35  9,796,286.31  8,993,884.35
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 6,907,418.37  2,997,099.67  6,435,827.70  2,997,099.67
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 485,589.04  800,001.00  490,000.00  800,001.00

เงินสดรับจากกิจกรรมด�าเนินงาน 501,607,321.83  422,283,805.19  485,871,849.04  422,283,805.19
จายดอกเบี้ยจาย (1,214,642.95)  (171,335.55)  (163,845.15)  (171,335.55)
จายภาษีเงินไดนิติบุคคล (66,291,494.74)  (87,147,374.96)  (66,291,494.74)  (87,147,374.96)

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 434,101,184.14 334,965,094.68 419,416,509.15 334,965,094.68

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการจ�าหนายเงินลงทุนชั่วคราว 5,725.97  21,610,086.97  5,725.97  21,610,086.97
เงินสดจายจากการซื้อเงินลงทุนชั่วคราว  (10,000,000.00)  -  (10,000,000.00)  -
ลงทุนเพิ่มในเงินลงทุนอื่น (1,066,060.53)  (500,000.00)  (1,066,060.53)  (500,000.00)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดจากบริษัทยอย  24,414,373.15  -  -  -
เงินสดรับคืนจากการใหกูยืมแกบริษัทรวม  14,000,000.00  -  14,000,000.00  - 
เงินสดจายจากการใหกูยืมแกบริษัทรวม (3,000,000.00)  (11,000,000.00)  (3,000,000.00)  (11,000,000.00)
ดอกเบี้ยรับ 4,578,182.48  8,403,120.91  4,540,320.37  8,403,120.91
เงินปนผลรับ 10,144,035.08  11,683,864.39  10,144,035.08  11,683,864.39
ซื้ออุปกรณ (70,392,776.25) (164,736,713.09)  (69,393,811.59)  (164,736,713.09)
ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (1,889,370.93)  (444,988.62)  (1,889,370.93)  (444,988.62)
เงินสดรับจากการจ�าหนายอุปกรณ 402,577.25  1,326,637.66  402,577.25  1,326,637.66
เงินสดรับจากการจ�าหนายสินทรัพยรอจ�าหนาย  -  20,000,000.00  -  20,000,000.00

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (32,803,313.78) (113,657,991.78) (56,256,584.38) (113,657,991.78)

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย : บาท)
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งบการเงินรวม
งบการเงินซึ่ง

แสดงเงินลงทุน  

ตามวิธีสวนไดเสีย
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552  2551  2552 2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้น 60,000.00  -  -  -
เงินสดจายเจาหนี้คาสินทรัพย (2,116,218.96)  (2,171,668.53)  (2,116,218.96)  (2,171,668.53)
เงินสดรับจากผูมาใชใบส�าคัญแสดงสิทธ ิ
 ซื้อหุนสามัญเพิ่ม

-  155,800.00  -  155,800.00

จายเงินปนผล (191,113,466.70)  (181,395,832.80)  (191,113,466.70)  (181,395,832.80)
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (193,169,685.66) (183,411,701.33) (193,229,685.66) (183,411,701.33)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น  
(ลดลง) - สุทธิ

208,128,184.70 37,895,401.57  169,930,239.11 37,895,401.57

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนปี 336,679,068.11  298,783,666.54  336,679,068.11  298,783,666.54
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายป 544,807,252.81  336,679,068.11  506,609,307.22  336,679,068.11

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม
1.  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย

เงินสด 25,649,047.14  21,597,239.56  25,596,745.89  21,597,239.56
เงินฝากธนาคาร (อายุไมเกิน 3 เดือน) 311,999,419.81  155,081,828.55  297,318,963.43  155,081,828.55
พันธบัตรรัฐบาล (อายุไมเกิน 3 เดือน) 207,158,785.86  160,000,000.00  183,693,597.90  160,000,000.00

รวม 544,807,252.81  336,679,068.11  506,609,307.22  336,679,068.11

2. รายการที่ไมกระทบกระแสเงินสด
2.1 บันทึกรายการก�าไร(ขาดทุน)ที่ยังไม 

เกิดขึ้นจากการปรับมูลคาเงินลงทุน ใน 
หลักทรัพยเผื่อขายกับสวนของผูถือหุน

11,019,129.43  (18,798,346.76)  11,019,129.43  (18,798,346.76)

2.2 ซื้อสินทรัพยโดยยังไมไดจายช�าระ 1,261,016.33  2,116,218.96  1,261,016.33  2,116,218.96
2.3 ตัดจายสวนเกินทุนจากการตีราคา

สินทรัพยเพิ่ม
989,425.15  992,201.34  989,425.15  992,201.34

2.4 บันทึกลูกหนี้เงินชดเชยคาเสียหายจาก
เหตุการณไฟไหมและน�้าทวม  

  ซึ่งยังไมไดรับช�าระ
17,792,554.66  -  17,792,554.66  -

2.5 บันทึกตั้งคาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพจาก
เหตุการณไฟไหมและน�้าทวม

7,967,937.52  -  7,967,937.52  - 

2.6 รับรูสวนต�่ากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลง
สัดสวนการถือหุนในบริษัทยอย 
ลดลงจากสวนผูถือหุนสวนนอย

120,572.87  -  -  - 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

(หนวย : บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินรวม
งบการเงินซึ่ง

แสดงเงินลงทุน  

ตามวิธีสวนไดเสีย
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552  2551  2552 2551

ขอมูลเพิ่มเติม

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงระดับความสัมพันธในบริษัทรวมแหงหนึ่งไปเปนบริษัทยอย โดยมี
ราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สิน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ของบริษัทยอยซึ่งน�ามารวมในการจัดท�างบการเงินรวม ดังนี้

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 24,414,373.15

ลูกหนี้การคา-สุทธิ  1,655,939.70

สินคาคงเหลือ  2,557,792.67 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  3,726,603.74 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ  169,364,157.89 

สิทธิการเชาที่ดิน-สุทธิ  8,133,711.50 

สินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธิ  322,000.08 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  91,066.96 

เจาหนี้การคา (1,278,982.78)

รายไดรับลวงหนารอตัดบัญชี (40,776,370.50)

เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน (1,150,000.00)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (3,257,107.92)

เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน (1,400,000.00)

เงินกูยืมระยะยาว (58,000,000.00)

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น (228,282.96)

สวนของผูถือหุนสวนนอย (53,437,352.11)

สินทรัพยสุทธิสวนของบริษัทใหญ  50,737,549.42

ซึ่งเปนผลใหงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 แสดงเงินลงทุนในบริษัทรวมลดลง 50.99 ลานบาท

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

(หนวย : บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

1. ขอความทั่วไป

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2517 และแปลงสภาพ
เปนบริษัทมหาชนจ�ากัด เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2536 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107536000285 ส�านักงานใหญตั้งอยู
เลขที่ 1858/87-90 อาคารเนชั่นทาวเวอร ชั้นที่ 19 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 ศูนย
กระจายสินคาตั้งอยูเลขที่ 99 หมู 1 ถนนกิ่งแกว ต�าบลราชาเทวะ อ�าเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540

• ลักษณะการด�าเนินงานของบริษัทฯ
1. จ�าหนายหนังสือและวารสารในลักษณะขายปลีกผานรานซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร และ Book Variety ซึ่งเปนราน

หนังสือของบริษัทฯ

2. ผลิตและจ�าหนายหนังสือ และวารสารเชิงวิชาการ บริษัทฯ เปนผูแทนจ�าหนายหนังสือเชิงวิชาการของ 
หนวยงานและส�านักพิมพอื่น เพื่อจ�าหนายใหกับรานหนังสือทั่วไป

3. รับจางโฆษณาเพื่อจัดลงในวารสารที่บริษัทฯ ผลิตขึ้น

4. รับจางพิมพ จ�าหนายอุปกรณและเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกสและอ่ืนๆ

2. หลักเกณฑการจัดท�างบการเงิน
2.1 งบการเงินรวม งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการไดจัดท�าขึ้นตาม

หลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปภายใตพระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 ซึง่หมายความถงึมาตรฐานการบญัชี
รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งจัดตั้งตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ไดมีมติใหประกาศใชแลว และตามขอก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดท�าและน�าเสนอรายงานทางการเงิน

งบการเงินนี้ไดจัดท�าขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิม เวนแตจะเปิดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายบัญชี

2.2 การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง มาตรฐานการบัญชี โดยยกเลิกแมบทการบัญชี
และมาตรฐานการบัญชีบางฉบับเพื่อออกฉบับใหมแทน และประกาศใชแมบทการบัญชี มาตรฐานการบัญชี 
มาตราการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับใหมดังนี้



127รายงานประจ�าปี 2552

ประกาศ
สภาวิชาชีพบัญชี

ฉบับที่
ลงวันที่

แมบทการบัญชี/
มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ยกเลิก

แมบทการบัญชี/มาตรฐานการบัญชี
/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ที่ประกาศใชใหมหรือแทนฉบับเดิมที่ยกเลิก*

บังคับใชในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคมของป

86/2551 12/11/2551 - ฉบับที่ 36
 เรื่อง การดอยคาของ

สินทรัพย

- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) 
เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย (ฉบับ 36 เดิม)

2552

- ฉบับที่ 54 
 เรื่อง การด�าเนินงานที่

ยกเลิก

- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 
(ปรับปรุง 2550) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ถือไวเพื่อขายและการด�าเนินงานที่ยกเลิก 
(ฉบับ 54 เดิม)

2552

16/2552 21/05/2552 - แมบทการบัญชี - แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2550) -

- ฉบับที่ 47 เรื่อง การ
เปิดเผยขอมูลเกี่ยว
กับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกัน

- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550) 
เรื่อง การเปิดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกัน

2554

- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 เรื่อง การบัญชี
ส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล

2555

- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 เรื่อง 
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

2554

- แนวปฏิบัติทางการบัญชีส�าหรับการบันทึก
บัญชีสิทธิการเชา

ทันที

- แนวปฏิบัติทางการบัญชีส�าหรับการรวมธุรกิจ
ภายใตการควบคุมเดียวกัน

2552

*หมายเหตุ : หมายเลขระบุฉบับมาตรฐานการบัญชีไดแกไขตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 12/2552 ลงวันที่ 15 
พฤษภาคม 2552 เรือ่ง การจดัเลขระบฉุบบัมาตรฐานการบญัชขีองไทยใหตรงตามมาตรฐานการบญัชรีะหวาง
ประเทศ

ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ไดประเมินแลวเห็นวา แมบทการบัญชี มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่มีผลบังคับใชในปี 2552 ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระ
ส�าคัญตองบการเงินส�าหรับปีที่เริ่มใช

2.3 งบก�าไรขาดทุนและงบแสดงการเปลี่ยนสวนของผูถือหุน ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ไดมีการจัด
ประเภทรายการบญัชแีละรปูแบบทีน่�าเสนอเพือ่ใหสอดคลองกบัรายการในงบการเงนิส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 
ธันวาคม 2552 ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา ลงวันที่ 30 มกราคม 2552 เรื่อง ก�าหนดรายการยอที่
ตองมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552 ซึ่งงบก�าไรขาดทุนมีรายการจัดประเภทดังนี้

(หนวย : พันบาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

กอนจัดประเภท เพิ่ม (ลด) หลังจัดประเภท

คาใชจายในการขาย 398,323 308,656 706,979

คาใชจายในการบริหาร 730,322 (332,458) 397,864

คาตอบแทนผูบริหารและกรรมการ 9,724 23,802 33,526
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งบดุลซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ไดจัด
ประเภทบัญชีหนี้สินหมุนเวียนอื่นไปยังบัญชีเจาหนี้การคา จ�านวน 1.03 ลานบาท

ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบกับงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งไมมีผล 
กระทบตอก�าไรสุทธิหรือสวนของผูถือหุนตามที่ไดรายงานไปแลว

2.4 บรษิทัฯ ไดจดัท�างบการเงนิเปนภาษาไทยตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย ซึง่หลกัการบญัชทีี่
ใชอาจแตกตางจากหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศอืน่ เพือ่ความสะดวกของผูอานงบการเงนิ บรษิทัฯ 
ไดจัดท�างบการเงินฉบับภาษาอังกฤษโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ เพื่อวัตถุประสงคของการ
รายงานภายในประเทศ

3. หลักเกณฑในการจัดท�างบการเงินรวม
3.1 งบการเงินรวมนี้ไดจัดท�าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

ดังตอไปนี้   

สัดสวนรอยละการลงทุน

ชื่อบริษัท ลักษณะการถือหุน ประเทศที่จดทะเบียน ลักษณะทางธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2552 2551

บริษัท เพลินพัฒน จ�ากัด ทางตรง ประเทศไทย สถาบันการศึกษาเอกชน 48.82 49.01

งบการเงินของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท เพลินพัฒน จ�ากัด ไดน�ามารวมในการจัด
ท�างบการเงินรวมในไตรมาส 4 ปี 2552 เนื่องจากผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ มีอ�านาจในการควบคุมการ
ก�าหนดนโยบายทางการเงินและการด�าเนินงานของบริษัท เพลินพัฒน จ�ากัด ซึ่งถือไดวาบริษัทดังกลาวเปน
บริษัทยอยตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 เรื่อง “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (ปรับปรุง 
2550)” (ฉบับที่ 44 เดิม) โดยบริษัทฯ เริ่มน�างบการเงินของบริษัท เพลินพัฒน จ�ากัด มาจัดท�างบการเงินรวม
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 เปนตนไป

3.2 บริษัทยอย เปนกิจการที่อยูภายใตการควบคุมของบริษัทฯ การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทฯ มีอ�านาจควบคุม
ทั้งทางตรงและทางออมในการก�าหนดนโยบายทางการเงินและการด�าเนินงานของบริษัทนั้นเพื่อใหไดมาซึ่ง
ประโยชนจากกิจกรรมของบริษัทยอย งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวมของกลุมบริษัท 
นับแตวันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

3.3 รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท เพลินพัฒน จ�ากัด สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี

3.4 งบการเงนิรวมจดัท�าขึน้โดยใชนโยบายการบญัชเีดยีวกนั ส�าหรบัรายการบญัชทีีเ่หมอืนกนัหรอืเหตกุารณการ
บัญชีที่คลายคลึงกัน

3.5 ยอดคงคางและรายการระหวางกันที่มีสาระส�าคัญของบริษัทฯ และบริษัทยอย ตลอดจนยอดเงินลงทุน ใน
บริษัทยอยในบัญชีของบริษัทฯ และทุนเรือนหุนของบริษัทยอยไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว

4. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

4.1  การรับรูรายไดและคาใชจาย   

4.1.1 รายไดจากการขายรับรูเมื่อสงมอบสินคาใหแกลูกคาเรียบรอยแลว ยกเวนในกรณีการฝากขายจะรับรู
รายไดจากการฝากขาย เมื่อไดรับรายงานการขายหรือไดรับช�าระแลวแตเหตุการณใดจะเกิดขึ้นกอน

4.1.2 รายไดจากการโฆษณารับรูเมื่อมีการลงโฆษณาแลว

4.1.3 รายไดเงินปนผลรับรูเมื่อมีสิทธิไดรับเงินปนผล
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4.1.4 รายไดดอกเบี้ยรับรับรูตามงวดระยะเวลา

4.1.5 รายไดคาธรรมเนียมแรกเขา รับรูเปนรายไดเมื่อสิทธิ์การเปนนักเรียนเกิดขึ้นโดยจะทยอยรับรูรายได
ตามระยะเวลา 1 ปี

4.1.6 รายไดคาบ�ารุงการศึกษา รับรูเปนรายไดตามระยะเวลาการศึกษา

4.1.7 รายไดอื่นและคาใชจายบันทึกตามเกณฑคงคาง

4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดรวมเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย กระแสรายวันและประจ�าไมเกิน 
3 เดือน และพันธบัตรรัฐบาล อายุไมเกิน 3 เดือนที่ไมติดภาระผูกพัน

4.3 เงินลงทุนชั่วคราว เปนเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนในความตองการของตลาด ซึ่งบันทึกเปน 
หลักทรัพยเผื่อขาย เปนเงินลงทุนที่ไมระบุชวงเวลาที่จะถือไวซึ่งอาจขายเมื่อตองการเสริมสภาพคลอง ฝ่าย
บริหารก�าหนด การจัดประเภทที่เหมาะสมส�าหรับเงินลงทุน ณ เวลาที่ลงทุนและทบทวนการจัดประเภทเปน
ปกติอยางสม�่าเสมอ โดยเงินลงทุนนี้แสดงดวยมูลคายุติธรรมซึ่งค�านวณจากราคาปิด ณ วันสิ้นงวดบัญชี และ
รบัรูการเปลีย่นแปลงมลูคาเปนรายการแยกตางหากในสวนของผูถอืหุนโดยจะรบัรูในงบก�าไรขาดทนุเมือ่มกีาร
จ�าหนายเงินลงทุนหรือเงินลงทุนเกิดการดอยคา

4.4 ลกูหนีก้ารคาแสดงตามมลูคาสทุธทิีจ่ะไดรบั โดยคาเผือ่หนีส้งสยัจะสญูประมาณขึน้จากการค�านวณจากอตัรา
รอยละตามอายหุนีท้ีค่งคางของยอดลกูหนี ้ณ วนัสิน้งวดบญัช ีและการพจิารณาจากลกูหนีแ้ตละรายทีค่าดวา
จะไมไดรับช�าระ

4.5 บริษัทฯ มีนโยบายตั้งคาเผื่อรับคืนสินคาในอัตรารอยละของการรับคืนถัวเฉลี่ยทั้งปีของลูกหนี้ตางจังหวัด ณ 
วันสิ้นงวดบัญชี

4.6 สินคาคงเหลือ

4.6.1 วัตถุดิบกระดาษ บันทึกบัญชีในราคาทุนตามวิธีถัวเฉลี่ย (Weighted Average) และงานระหวางผลิต
บันทึกบัญชีในราคาทุนที่เกิดขึ้นจริงหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต�่ากวา 

4.6.2 สินคาส�าเร็จรูปบันทึกในราคาทุนตามวิธีถัวเฉลี่ย (Weighted Average) หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลว
แตราคาใดจะต�่ากวา

4.6.3 คาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวชา ประมาณการสัดสวนรอยละจากอัตราการหมุนของสินคา
ประกอบกับการพิจารณาของบรรณาธิการหนังสือ

4.6.4 คาเผื่อสินคาสูญหาย บริษัทฯ มีนโยบายตั้งคาเผื่อสินคาสูญหายในอัตรารอยละ 1.00 ของยอดขายใน
แตละสาขา ซึง่บรษิทัฯ จะพจิารณาปรบัปรงุคาเผือ่ดงักลาว เมือ่มกีารตรวจนบัสนิคาคงเหลอืแลวพบวา
สินคาคงเหลือสูญหายจริงในสาขานั้นๆ

4.7 เงินลงทุน

4.7.1 เงินลงทุนในบริษัทยอย (บริษัท ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร จ�ากัด) ในงบการเงินรวม งบการเงินซึ่งแสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย และในงบการเงินเฉพาะกิจการ บันทึกตามราคาทุน (Cost Method) 

4.7.2 เงนิลงทนุในบรษิทัยอย (บรษิทั เพลนิพัฒน จ�ากดั) ในงบการเงนิเฉพาะกจิการบนัทกึบญัชตีามวธิรีาคา
ทนุ (Cost Method) สทุธดิวยคาเผือ่การดอยคาสะสมและจะบนัทกึรบัรูการเปลีย่นแปลงมลูคาเงนิลงทนุ
ในงบก�าไรขาดทุนเมื่อจ�าหนายเงินลงทุนหรือเงินลงทุนเกิดการดอยคา

4.7.3 เงนิลงทนุในบรษิทัรวม ในงบการเงนิรวม งบการเงนิซึง่แสดงเงนิลงทนุตามวธิสีวนไดเสยี บนัทกึตามวธิี
สวนไดเสีย (Equity Method) และในงบการเงินเฉพาะกิจการ บันทึกตามวิธีราคาทุน (Cost Method) 

โดยเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงรายการสุทธิจากคาเผื่อการปรับมูลคาของเงินลงทุน
มีการพิจารณาจากผลการด�าเนินงานในปจจุบันและอนาคตของแตละบริษัท
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4.8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

4.8.1 ที่ดินและอาคารพรอมสวนปรับปรุง บันทึกมูลคาเริ่มแรกดวยราคาทุนและแสดงดวยมูลคายุติธรรมเมื่อ
ตีราคาใหมโดยผูประเมินราคาอิสระ ซึ่งมีนโยบายที่จะใหผูประเมินราคาอิสระประเมินราคาสินทรัพย 
ดังกลาวเปนครั้งคราว และในระหวางนี้หากมีปจจัยอื่นใดที่มีผลกระทบอยางมีสาระส�าคัญตอมูลคา
สินทรัพยจะมีการประเมินราคาใหมในปีนั้นๆ สวนที่เพิ่มขึ้นของราคาที่ประเมินใหมจะถูกบันทึกตรงไป
ยังสวนของผูถือหุนภายใตบัญชีสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม ส�าหรับสวนที่ลดลงของราคา
ที่ประเมินใหมจากราคาทุนจะถือเปนรายการขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพยลดลงในงบก�าไรขาดทุน 

4.8.2 คาตกแตงอาคาร เครื่องใชส�านักงาน เครื่องปรับอากาศ และยานพาหนะ บันทึกบัญชีในราคาทุนสุทธิ
จากคาเสื่อมราคาสะสม

4.8.3 คาเสื่อมราคา ค�านวณดวยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานที่ประมาณไวดังตอไปนี้

• สวนปรับปรุงที่ดิน 20 ปี

• อาคารและสวนปรับปรุง 20 ปี

• คาตกแตงอาคาร 5-6 ปี

• เครื่องใชส�านักงานและเครื่องปรับอากาศ 3-5 ปี

• ยานพาหนะ 5 ปี

• ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาส�าหรับที่ดินและงานระหวางกอสราง 

คาเสือ่มราคารวมอยูในการค�านวณผลการด�าเนนิงาน ยกเวนคาเสือ่มราคาของสวนทีต่รีาคาเพิม่ขึน้ ซึง่
บริษัทฯ น�าไปหักออกจากสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่มในสวนของผูถือหุน

4.9 สิทธิการเชาที่ดินและอาคารตัดจ�าหนายตามวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชา

4.10 ที่ดินไมใชด�าเนินงาน บันทึกมูลคาเริ่มแรกดวยราคาทุนและแสดงรายการสุทธิจากคาเผื่อการดอยคาสะสม
และสวนปรับปรุงที่ดินไมใชด�าเนินงาน บันทึกดวยราคาทุนและแสดงรายการสุทธิจากคาเสื่อมราคาสะสมซึ่ง
ค�านวณดวยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณ 10 ปี

4.11 สนิทรพัยไมมตีวัตนแสดงมลูคาตามราคาทนุหกัคาตดัจ�าหนายสะสมและคาเผือ่การดอยคาสะสม (ถาม)ี บรษิทัฯ 
และบรษิทัยอยคดิคาตดัจ�าหนายของสนิทรพัยไมมตีวัตนทีม่อีายกุารใหประโยชนทราบไดแนนอนอยางมรีะบบ
ตลอดอายกุารใหประโยชนของสนิทรพัยนัน้ บรษิทัฯ และบรษิทัยอยจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ�าหนายและ
วธิกีารตดัจ�าหนายของสนิทรพัยไมมตีวัตนทีม่อีายกุารใหประโยชนทราบไดแนนอนทกุสิน้ปีเปนอยางนอย คา
ตัดจ�าหนายรับรูเปนคาใชจายในงบก�าไรขาดทุน

สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจ�ากัดมีอายุการใชประโยชนดังนี้

• คาลิขสิทธิ์การใชซอฟทแวร 5-10 ปี

4.12 การดอยคาของสินทรัพย โดยทุกวันที่ในงบดุล บริษัทฯ และบริษัทยอยจะท�าการประเมินวามีขอบงชี้ซึ่งแสดง
วาสินทรัพยดอยคาลงหรือไม หากมีขอบงชี้ของการดอยคา บริษัทฯ และบริษัทยอยจะท�าการประมาณมูลคา
ทีค่าดวาจะไดรบัคนืของสนิทรพัยและหากพบวาราคาตามบญัชขีองสนิทรพัยนัน้มมีลูคาสงูกวามลูคาทีค่าดวา
จะไดรับคืน บริษัทฯ และบริษัทยอยจะลดมูลคาของสินทรัพยลงใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน และรับรู
ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงบก�าไรขาดทุน (มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยหมายถึง
ราคาขายสุทธิหรือมูลคาจากการใชของสินทรัพยนั้นแลวแตจ�านวนใดจะสูงกวา)

4.13 สินทรัพยภายใตสัญญาเชาซึ่งความเสี่ยงและกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยที่เชาเปนของผูใหเชาไดจัดประเภท
เปนสัญญาเชาด�าเนินงาน คาเชาที่จายภายใตการสัญญาเชาด�าเนินงานไดบันทึกเปนคาใชจายตลอดอายุ 
สัญญาเชา

4.14 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นแสดงมูลคาราคาทุน
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4.15 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยแสดงมูลคาราคาทุน โดยบันทึกคาใชจายเกี่ยวกับการเกิดหนี้สินเปนคาใชจาย 
ส�าหรับปี

4.16 ประมาณการหนี้สิน บริษัทฯ และบริษัทยอยจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแน
ของการเกิดภาระผูกพันในปจจุบันตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอันเปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณใน
อดีต ภาระผูกพันดังกลาวคาดวาจะสงผลใหสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพื่อจายช�าระภาระ
ผูกพันและจ�านวนที่ตองจายสามารถประมาณการไดอยางนาเชื่อถือ หากคาดวาจะไดรับคืนรายจายที่จาย
ช�าระไปตามประมาณการหนี้สินทั้งหมดหรือบางสวนอยางแนนอน บริษัทฯ และบริษัทยอยจะรับรูรายจายที่
ไดรับคืนเปนสินทรัพยแยกตางหาก แตตองไมเกินจ�านวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวของ และแสดงคาใชจาย
ที่เกี่ยวของกับประมาณการหนี้สินในงบก�าไรขาดทุนโดยแสดงสุทธิจากจ�านวนรายจายที่จะไดรับคืนที่รับรูไว

4.17 หุนสามัญ จัดประเภทเปนทุน ตนทุนสวนเพิ่มที่เกี่ยวของโดยตรงกับการออกหุนสามัญและสิทธิซื้อหุนรับรู
เปนรายการหักจากสวนของทุน

4.18 สวนเกินมูลคาหุนสามัญ ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ใน
กรณทีีบ่รษิทัฯ เสนอขายหุนสงูกวามลูคาหุนทีจ่ดทะเบยีนไว บรษิทัฯ ตองน�าคาหุนสวนเกนินีต้ัง้เปนทนุส�ารอง 
(“สวนเกินมูลคาหุนสามัญ”) สวนเกินมูลคาหุนสามัญนี้จะน�าไปจายเปนเงินปนผลไมได

4.19 สวนต�า่กวาทนุจากการเปลีย่นแปลงสดัสวนการถอืหุนในบรษิทัยอย (ปี 2551 : บรษิทัรวม) เปนผลตางระหวาง
เงนิทีจ่ายซือ้สดัสวนของบรษิทัยอยกบัมลูคาตามบญัชขีองบรษิทัยอย ซึง่เกดิจากการเปลีย่นแปลงสดัสวนการ
ลงทุน ในบริษัทยอย โดยสวนต�่าดังกลาวไดแสดงในงบดุลรวมและงบดุลซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
ภายใตสวนของผูถือหุน

4.20 เงินปนผลจายบันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการของบริษัทฯ 
ไดอนุมัติการจายเงินปนผล

4.21 ส�ารองตามกฎหมายตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทฯ 
จะตองจดัสรรทนุส�ารอง (“ส�ารองตามกฎหมาย”) อยางนอยรอยละ 5 ของก�าไรสทุธปิระจ�าปีหลงัจากหกัขาดทนุ
สะสมยกมา (ถามี) จนกวาส�ารองดังกลาวมีจ�านวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส�ารองนี้จะ
น�าไปจายเปนเงินปนผลไมได

4.22 สวนของผูถือหุนสวนนอย หมายถึง มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยตามสัดสวนการถือหุน
ของผูถือหุนสวนนอยหรือสวนไดเสียที่ไมไดเปนของกลุมบริษัท สวนของผูถือหุนสวนนอยแยกแสดงรายการ
ในสวนของผูถือหุนในงบดุลรวมและรายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิของผูถือหุนสวนนอยแยกแสดงในงบก�าไร
ขาดทุนรวม

4.23 รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ยอด
คงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นงวดบัญชีแปลงคาโดยการใชอัตราแลก
เปลี่ยน ณ วันสิ้นงวดบัญชีนั้น ก�าไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาดังกลาว ถือเปนรายไดหรือคาใชจายในงบ
ก�าไรขาดทุน

4.24 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ และบริษัทยอย หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุม
บริษัทฯ และบริษัทยอยหรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯ และบริษัทยอยไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม 
หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ และบริษัทยอย นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยัง
หมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่งถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงไมวาทางตรงหรือทางออม และมีอิทธิพลอยาง
เปนสาระส�าคัญกับบริษัทฯ และบริษัทยอย ผูบริหารที่ส�าคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ และบริษัท
ยอยที่มีอ�านาจในการวางแผนและควบคุมการด�าเนินงานของบริษัทฯ ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิด
กับบุคคลดังกลาว ซึ่งมีอ�านาจชักจูงหรืออาจชักจูงใหปฏิบัติตามบุคคลดังกลาวและกิจการที่บุคคลดังกลาวมี
อ�านาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอยางเปนสาระส�าคัญไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
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4.25 บริษัทฯ ใหมีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพซึ่งเปนลักษณะของแผนการจายสมทบตามที่ไดก�าหนดการจายสมทบไว
แลว สินทรัพยของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพไดแยกออกไปจากสินทรัพยของบริษัทฯ และไดรับการบริหารโดยผู
จดัการกองทนุภายนอก กองทนุส�ารองเลีย้งชพีดงักลาวไดรบัเงนิสะสมเขากองทนุจากพนกังานและเงนิสมทบ
จากบรษิทัฯ เงนิจายสมทบกองทนุส�ารองเลีย้งชพีบนัทกึเปนคาใชจายในงบก�าไรขาดทนุส�าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชทีีเ่กดิรายการนัน้ อยางไรกต็ามบรษิทัฯ มไิดตัง้หนีส้นิส�าหรบัผลประโยชนพนกังานตามกฎหมายแรงงาน
ไทย

4.26 คาตอบแทนผูบรหิาร ประกอบดวย คาตอบแทนทีเ่ปนตวัเงนิ ผลประโยชนตอบแทนทีใ่หแกกรรมการ ผูจดัการ
หรือผูด�ารงต�าแหนงระดับบริหารสี่รายแรกนับตอจากผูจัดการลงมา ผูซึ่งด�ารงต�าแหนงเทียบเทากับ ผูด�ารง
ต�าแหนงระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และหมายรวมถึงผูด�ารงต�าแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการ
เงินที่เปนระดับผูจัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเทา

4.27 ตนทนุทางการเงนิ ประกอบดวย ดอกเบีย้จายและคาใชจายในท�านองเดยีวกนับนัทกึในงบก�าไรขาดทนุในงวด
ที่คาใชจายดังกลาวเกิดขึ้น ยกเวนในกรณีที่มีการบันทึกเปนตนทุนสวนหนึ่งของสินทรัพย อันเปนผลมาจาก
การใชเวลายาวนานในการจัดหากอสราง หรือการผลิตสินทรัพยดังกลาวกอนที่จะน�ามาใชเองหรือเพื่อขาย 
ดอกเบี้ยซึ่งเปนสวนหนึ่งของคางวดตามสัญญาเชาการเงินบันทึกในงบก�าไรขาดทุนโดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริง

4.28 ภาษีเงินไดนิติบุคคลบันทึกเปนคาใชจายเมื่อมีภาระภาษีตองเสีย

4.29 ก�าไรตอหุน ค�านวณโดยหารก�าไรสุทธิดวยจ�านวนหุนสามัญที่ออกและไดรับช�าระแลวถัวเฉลี่ยถวงน�้าหนักใน
ระหวางปี

4.30 สวนงานทางธุรกิจเปนสวนธุรกิจที่จัดหาผลิตภัณฑหรือใหบริการที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนซึ่งแตกตาง
ไปจากความเสีย่งและผลตอบแทนของผลติภณัฑหรอืบรกิารทีใ่หของสวนธรุกจิอืน่ โดยขอมลูจ�าแนกตามสวน
งานไดเปิดเผยแยกตามสวนงานธุรกิจของกลุมบริษัท

4.31 เครื่องมือทางการเงิน ประกอบดวย สินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบดุล ไดแก เงินฝากธนาคาร เงินลงทุน 
ลกูหนีก้ารคา และเงนิใหกูยมื หนีส้นิทางการเงนิทีแ่สดงในงบดลุ ไดแก เจาหนีก้ารคาและเงนิกูยมื ซึง่นโยบาย
การบัญชีเฉพาะส�าหรับรายการแตละรายการไดเปิดเผยแยกไวในแตละหัวขอที่เกี่ยวของ

4.32 ประมาณการทางบัญชีในการจัดท�างบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ผูบริหารตองใช
ประมาณการและขอสมมติฐาน ซึ่งมีผลกระทบตอการก�าหนดนโยบายและการรายงานจ�านวนเงินที่เกี่ยวกับ
สินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย การประมาณและขอสมมติฐานมาจากประสบการณและปจจัยตางๆ 
ที่ผูบริหารมีความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลภายใตสภาวการณแวดลอมนั้น ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงจากการ
ตั้งขอสมมติฐานตอมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินอาจแตกตางจากที่ประมาณไว

ประมาณการและขอสมมตฐิานทีใ่ชในการจดัท�างบการเงนิจะไดรบัการทบทวนอยางสม�า่เสมอ การปรบั
ประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวน หากการปรับประมาณ
การกระทบเฉพาะงวดนั้นๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับหรืองวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบ
ทั้งงวดปจจุบันและอนาคต



133รายงานประจ�าปี 2552

5. รายการกับกิจการที่เกี่ยวของกัน

บริษัทฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ไดแก รายการระหวางบริษัทฯ กับบริษัทยอย บริษัท
รวม นิติบุคคลที่เปนผูถือหุนของบริษัทฯ รวมถึงกิจการที่เกี่ยวของกับนิติบุคคลดังกลาว ยอดคงเหลือและรายการ
ระหวางกันที่ส�าคัญระหวางบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวของกันมีดังนี้

5.1 สินทรัพยและหนี้สินระหวางกัน  
(หนวย : พันบาท)

ลักษณะ 
ความสัมพันธ

งบการเงินรวม
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ

งบการเงินซึ่งแสดงเงิน
ลงทุน ตามวิธีสวนไดเสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2552 2552 2551

เงินใหกูยืม

บริษัท เพลินพัฒน จ�ากัด บริษัทยอย

ยอดตนงวด (ปี 2551 : บริษัทรวม) - 11,000 -

ใหกูเพิ่มระหวางปี - 3,000 16,000

รับช�าระคืนระหวางปี - (14,000) (5,000)

ยอดปลายงวด - - 11,000

ดอกเบี้ยคางรับ

บริษัท เพลินพัฒน จ�ากัด บริษัทยอย
(ปี 2551 : บริษัทรวม)

- - 211

ลูกหนี้การคา

บริษัท เพลินพัฒน จ�ากัด บริษัทยอย
(ปี 2551 : บริษัทรวม)

- 44 -

สิทธิการเชาที่ดิน

ผูถือหุน/กรรมการบริษัทยอย บุคคลที่เกี่ยวของกัน 8,045 - -

เจาหนี้การคา

บริษัท เอ็ม แอนด อี จ�ากัด บริษัทรวม 2,314 2,314 2,023

บริษัท จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด 
(มหาชน)

ผูถือหุน 4,711 4,711 8,870

บริษัท บลิส พับลิชชิ่ง จ�ากัด บริษัทที่เกี่ยวของ 
กับผูถือหุน

4,860 4,860 5,231

บริษัท โพสต พับลิชชิ่ง จ�ากัด 
(มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ 
กับผูถือหุน

5,709 5,709 1,946

รวม 17,594 17,594 18,070

เงินกูยืมระยะสั้น

ผูถือหุนบริษัทยอย บุคคลที่เกี่ยวของกัน

ยอดตนปี 150 - -

กูเพิ่มระหวางปี 60 - -

จายคืนระหวางปี - - -

ยอดปลายป 210 - -

กรรมการบริษัทยอย บุคคลที่เกี่ยวของกัน

ยอดตนปี 1,000 - -

กูเพิ่มระหวางปี - - -

จายคืนระหวางปี - - -

ยอดปลายป 1,000 - -

รวม 1,210 - -
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(หนวย : พันบาท)

ลักษณะ 
ความสัมพันธ

งบการเงินรวม
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน ตามวิธี
สวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2552 2552 2551

เงินกูยืมระยะยาว

ผูถือหุนบริษัทยอย บุคคลที่เกี่ยวของกัน

ยอดตนปี 500 - -

กูเพิ่มระหวางปี - - -

จายคืนระหวางปี - - -

ยอดปลายป 500 - -

กรรมการบริษัทยอย บุคคลที่เกี่ยวของกัน

ยอดตนปี 900 - -

กูเพิ่มระหวางปี - - -

จายคืนระหวางปี - - -

ยอดปลายป 900 - -

รวม 1,400 - -

ในปี 2552 และ 2551 เงนิใหกูยมืแกบรษิทัยอย (ปี 2551 : บรษิทัรวม) เปนเงนิใหกูยมืในรปูตัว๋สญัญาใชเงนิอาย ุ1 ปี 
คดิดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อของธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง ในอัตรารอยละ MOR ตอปี เทากันทั้งสองปี โดย
มีวตัถปุระสงค เพือ่ใหบรษิทัยอยใชในการกอสรางและเปนเงนิทนุหมนุเวยีนในการด�าเนนิงานของโรงเรยีน ซึง่ในวันที่ 10 
กุมภาพันธ 2552 บริษัทฯ ไดรับช�าระเงินสวนที่เหลือทั้งหมดแลว

ในปี 2552 เงินกูยืมระยะสั้นเปนเงินกูยืมจากผูถือหุนของบริษัทยอย เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท
ยอย โดยคิดดอกเบี้ยเทากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก  ถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 5 แหงบวกดวยรอยละ 
3.00 ตอปี โดยไมมีการท�าสัญญาระหวางกัน 

ในปี 2552 เงินกูยืมระยะยาวเปนเงินกูยืมจากผูถือหุนและกรรมการของบริษัทยอย เพื่อใชเปนเงินทุนหมนุเวยีน
ภายในบรษิทัยอย เปนเงนิกูยมืในรปูตัว๋สญัญาใชเงนิอาย ุ3 ปี คิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 6.00 ตอปี

5.2 รายไดและคาใชจายระหวางกัน
(หนวย : พันบาท)

ลักษณะความ
สัมพันธ

งบการเงินรวม
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน 
ตามวิธีสวนไดเสีย/งบการ

เงินเฉพาะกิจการ นโยบายการ
คิดราคา

ระหวางกัน

ส�าหรับป ส�าหรับป ส�าหรับป

สิ้นสุดวันที่  
31 ธันวาคม

สิ้นสุดวันที่  
31 ธันวาคม

สิ้นสุดวันที่  
31 ธันวาคม

2552 2552 2551

มูลคาซื้อสินคา

บริษัท เพลินพัฒน จ�ากัด บริษัทยอย - 321 1,608 ราคาตลาด

บริษัท เอ็ม แอนด อี จ�ากัด บริษัทรวม 492 492 1,594 ราคาตลาด

บริษัท จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่ 
จ�ากัด (มหาชน)

ผูถือหุน 9,575 9,575 10,202 ราคาตลาด

บริษัท บลิส พับลิชชิ่ง จ�ากัด บริษัทที่เกี่ยวของ
กับผูถือหุน

17,834 17,834 16,131 ราคาตลาด
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(หนวย : พันบาท)

ลักษณะความ
สัมพันธ

งบการเงินรวม
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน 
ตามวิธีสวนไดเสีย/งบการ

เงินเฉพาะกิจการ นโยบายการ
คิดราคา

ระหวางกัน

ส�าหรับป ส�าหรับป ส�าหรับป

สิ้นสุดวันที่  
31 ธันวาคม

สิ้นสุดวันที่  
31 ธันวาคม

สิ้นสุดวันที่  
31 ธันวาคม

2552 2552 2551

บริษัท โพสต พับลิชชิ่ง จ�ากัด 
(มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของ
กับผูถือหุน

31,537 31,537 - ราคาตลาด

59,438 59,759 29,535

มูลคาดอกเบี้ยรับ

บริษัท เพลินพัฒน จ�ากัด บริษัทยอย
(ปี 2551 :  
บริษัทรวม)

- 114 556 รอยละ MOR 
ตอปี

คาเชาที่ดิน

ผูถือหุน/กรรมการบริษัทยอย บุคคลที่เกี่ยวของกัน 208 - - ตามสัญญาที่
ตกลงรวมกัน

สิทธิการเชาที่ดินตัดจาย

ผูถือหุน/กรรมการบริษัทยอย บุคคลที่เกี่ยวของกัน 88 - - ตามสัญญาที่
ตกลงรวมกัน

ดอกเบี้ยจาย

ผูถือหุน/กรรมการบริษัทยอย บุคคลที่เกี่ยวของกัน 11 - - รอยละ 3-6 
ตอปี

6. เงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ

ประกอบดวย
(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2552

ราคาทุน มูลคายุติธรรม เงินปันผล
ส�าหรับป

เงินปันผล
ที่ไดรับสะสม

หลักทรัพยเผื่อขาย :-

ตราสารทุน

หนวยลงทุน

กองทุนเปิด เอกเอเซียพูนผล 30,000,000.00 22,107,678.10 2,979,471.44 2,979,471.44

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยบางกอก 19,101,000.00 17,190,900.00 1,337,070.00 6,451,027.30

กองทุนรวมวายุภักษหนึ่ง 30,000,000.00 30,450,000.00 1,350,000.00 10,050,000.00

ตราสารหนี้

กองทุนเปิด แอสเซทพลัสตราสารหนี้ปนผล 2 110,380,310.82 109,196,049.28 2,977,493.64 8,786,343.68

รวม 189,481,310.82 178,944,627.38 8,644,035.08 28,266,842.42

หัก  ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย (10,536,683.44) - - -

สุทธิ 178,944,627.38 178,944,627.38 8,644,035.08 28,266,842.42

เงินฝากประจ�า 7 เดือน 10,000,000.00 10,000,000.00 - -

รวมเงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ 188,944,627.38 188,944,627.38 8,644,035.08 28,266,842.42
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(หนวย : บาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2551

ราคาทุน มูลคายุติธรรม เงินปันผล
ส�าหรับป

เงินปันผล
ที่ไดรับสะสม

หลักทรัพยเผื่อขาย :-

ตราสารทุน

หนวยลงทุน

กองทุนเปิด เอกเอเซียพูนผล 30,000,000.00 16,821,797.81 - -

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยบางกอก 19,101,000.00 14,325,750.00 1,375,272.00 5,113,957.30

กองทุนรวมวายุภักษหนึ่ง 30,000,000.00 27,900,000.00 2,100,000.00 8,700,000.00

ตราสารหนี้

กองทุนเปิด แอสเซทพลัสตราสารหนี้ปนผล - - 30,295.00 30,295.00

กองทุนเปิด แอสเซทพลัสตราสารหนี้ปนผล 2 110,386,036.79 108,883,676.11 5,808,850.04 5,808,850.04

รวม 189,487,036.79 167,931,223.92 9,314,417.04 19,653,102.34

หัก  ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย (21,555,812.87) - - -

รวมเงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ 167,931,223.92 167,931,223.92 9,314,417.04 19,653,102.34

7. ลูกหนี้การคา-สุทธิ

ลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้ที่คางช�าระดังนี้
(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2552 2552 2551

ลูกหนี้การคา

ยังไมถึงก�าหนดช�าระ 51,289,090.18 51,284,402.68 47,143,570.77

เกินก�าหนดช�าระไมเกิน 6 เดือน 48,002,793.98 46,873,602.68 38,438,031.60

เกินก�าหนดช�าระมากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน 2,310,473.58 1,892,460.58 2,047,711.78

เกินก�าหนดช�าระมากกวา 12 เดือน 25,975,096.11 24,962,522.41 21,058,496.84

รวมลูกหนี้การคา 127,577,453.85 125,012,988.35 108,687,810.99

หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (23,650,449.40) (22,979,568.90) (22,794,098.00)

       คาเผื่อรับคืนสินคา (5,234,369.43) (5,234,369.43) (4,777,474.24)

สุทธิ 98,692,635.02 96,799,050.02 81,116,238.75

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 ลกูหนีก้ารคาสวนทีเ่กนิก�าหนดช�าระมากกวา 12 เดอืน ตามงบการเงนิรวม  
งบการเงนิซึง่แสดงเงนิลงทนุตามวธิสีวนไดเสยีและงบการเงนิเฉพาะกจิการ สวนหนึง่จ�านวน 18.15 ลานบาท เทากัน
ทั้งสองปี เปนลูกหนี้การคาที่ตั้งส�ารองแลวตั้งแตปี 2541 และบริษัทฯ ไดด�าเนินการฟ้องรองลูกหนี้ดังกลาว จนกระทั่ง 
วนัที ่5 กมุภาพนัธ 2550 ศาลลมละลายกลางไดมคี�าสัง่ใหบรษิทัฯ ไดรบัช�าระหนีต้ามค�าพพิากษาจากกองทรพัยสนิของ
ลูกหนี้รายดังกลาว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เจาพนักงานพิทักษทรัพยไดแจงวาทรัพยสินของบริษัทดังกลาวได
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ถูกขายทอดตลาดหมดแลว เปนเงินประมาณ 2.00 ลานบาท เมื่อพิจารณาถึงการเฉลี่ยหนี้เพื่อจายคืนเจาหนี้นั้นไม
เพียงพอที่จะน�ามาเฉลี่ยหนี้ใหแกเจาหนี้ในขณะนี้ได ประกอบกับยังเหลือค�าขอรับช�าระของเจาหนี้อีกสวนหนึ่งที่อยูใน
ระหวางการพิจารณา บริษัทฯ จึงคาดวาจะไมไดรับช�าระหนี้ดังกลาวทั้งจ�านวน 

โดยปกตริะยะเวลาการใหสนิเชือ่แกลกูคาของบรษิทัฯ และบรษิทัยอย มรีะยะเวลาตัง้แต 30 วนั ถงึ 90 วนั

ในระหวางงวด มีรายการเคลื่อนไหวของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังนี้
(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 (22,794,098.00) (22,794,098.00)

(งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย)

บวก ตั้งส�ารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2,338,666.78) (2,338,666.78)

หัก โอนกลับบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 2,153,195.88 2,153,195.88

เพิ่มขึ้นจากสวนของบริษัทรวมเปลี่ยนสถานะเปนบริษัทยอย (670,880.50) -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 (23,650,449.40) (22,979,568.90)

8. สินคาคงเหลือ-สุทธิ

ประกอบดวย
(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2552 2552 2551

วัตถุดิบคงเหลือ 25,836,288.33 25,836,288.33 38,709,100.94

งานระหวางผลิต 4,856,145.44 4,856,145.44 10,571,870.42

สินคาส�าเร็จรูปคงเหลือ 506,570,413.64 504,060,393.67 537,443,204.32

รวม 537,262,847.41 534,752,827.44 586,724,175.68

หัก  คาเผื่อสินคาสูญหาย (18,315,726.15) (18,315,726.15) (19,908,665.44)

      คาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวชา (77,600,644.89) (77,600,644.89) (68,190,902.79)

สุทธิ 441,346,476.37 438,836,456.40 498,624,607.45

9. ลูกหนี้เงินชดเชยคาเสียหาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เปนลูกหนี้เงินชดเชยคาเสียหายทั้งจ�านวนที่เกิดจากเหตุการณเพลิงไหมใน
บริเวณใกลเคียงของสาขารานหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอรแหงหนึ่งในเดือนกรกฎาคม 2552 และเหตุการณน�้าทวมโกดัง
เกบ็สนิคาชัว่คราว สงผลใหเกดิความเสยีหายแกสนิคาและทรพัยสนิบางสวน ซึง่บรษิทัฯ ไดรบัชดเชยจากบรษิทัประกนั
ภยัส�าหรบัคาเสยีหายดงักลาวครบถวนแลวในเดอืนกมุภาพนัธ 2553
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10. เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม-สุทธิ

ประกอบดวย
 (หนวย : บาท)

งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ประเภทกิจการ ประเทศ
ทุนช�าระ

แลว
(พันบาท)

สัดสวน
รอยละ

เงินลงทุน

เงินลงทุน
เงินปันผลวิธีสวนไดเสีย วิธีราคาทุน

บริษัทยอย

บริษัท ซีเอ็ด 
บุ๊คเซ็นเตอร จ�ากัด

ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ไทย 100 99.93 99,930.00 99,930.00 -

บริษัท เพลินพัฒน 
จ�ากัด

สถาบันการศึกษาเอกชน-
โรงเรียนเพลินพัฒนา

ไทย 170,000 48.82 - 83,000,000.00 -

บริษัทรวม

บริษัท เอ็ม แอนด อี 
จ�ากัด

ส�านักพิมพผูผลิตวารสาร
เทคนิคและคูมือวิศวกร

ไทย 400 25.00 26,077,195.45 100,000.00 1,500,000.00

รวมเงินลงทุน 26,177,125.45 83,199,930.00 1,500,000.00

หัก  คาเผื่อการปรับมูลคาของเงินลงทุน-บริษัท เพลินพัฒน จ�ากัด - (13,667,908.49) -

สุทธิ 26,177,125.45 69,532,021.51 1,500,000.00

 (หนวย : บาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ประเภทกิจการ ประเทศ
ทุนช�าระ

แลว
(พันบาท)

สัดสวน
รอยละ

เงินลงทุน

เงินลงทุน
เงินปันผล

วิธีสวนไดเสีย วิธีราคาทุน

บริษัทยอย

บริษัท ซีเอ็ด 
บุ๊คเซ็นเตอร จ�ากัด

ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ไทย 100 99.93 99,930.00 99,930.00 -

บริษัทรวม

บริษัท เอ็ม แอนด อี 
จ�ากัด

ส�านักพิมพผูผลิตวารสาร
เทคนิคและคูมือวิศวกร

ไทย 400 25.00 24,502,582.23 100,000.00 1,500,000.00

บริษัท เพลินพัฒน 
จ�ากัด

สถาบันการศึกษาเอกชน-
โรงเรียนเพลินพัฒนา

ไทย 169,350 49.01 50,992,932.62 83,000,000.00 -

รวมเงินลงทุน 75,595,444.85 83,199,930.00 1,500,000.00

หัก  คาเผื่อการปรับมูลคาของเงินลงทุน-บริษัท เพลินพัฒน จ�ากัด - (13,667,908.49) -

สุทธิ 75,595,444.85 69,532,021.51 1,500,000.00
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ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทรวม
(หนวย : บาท)

บริษัท เอ็ม แอนด อี จ�ากัด  (งวดบัญชี : 31 ธันวาคม)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ส�าหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2551 2550 2551 2550

สินทรัพยรวม 114,218,980.53 108,044,667.49

หนี้สินรวม 3,910,198.72 4,034,338.55

รายไดรวม 39,749,924.23 41,199,078.69

ก�าไรสุทธิ 12,298,452.87 12,850,791.93

(หนวย : บาท)

บริษัท เพลินพัฒน จ�ากัด (งวดบัญชี : 31 มีนาคม)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2552 2551

สินทรัพยรวม 222,071,748.92 187,413,460.30

หนี้สินรวม 116,652,075.85 83,367,484.74

(หนวย : บาท)

ส�าหรับงวดสามเดือน ส�าหรับงวด 6 เดือน ส�าหรับงวด 9 เดือน ส�าหรับงวด 9 เดือน ส�าหรับป

สิ้นสุดวันที่  
31 มีนาคม

สิ้นสุดวันที่  
30 กันยายน

สิ้นสุดวันที่  
31 ธันวาคม

สิ้นสุดวันที่  
30 กันยายน

สิ้นสุดวันที่  
31 ธันวาคม

2552 2551 2552 2551 2552 2551

รายไดรวม 21,448,082.50 17,005,852.10 51,261,822.02 64,946,816.48 72,709,904.52 81,952,668.58

ก�าไร(ขาดทุน)
สุทธิ

(3,228,065.02) (6,372,353.39) 2,706,990.97 (3,106,538.76) (521,074.05) (9,478,892.15)

10.1 เงินลงทุนในบริษัท เอ็ม แอนด อี จ�ากัด ซึ่งเปนบริษัทรวม บริษัทฯ รับรูสวนไดเสียจากผลการด�าเนิน
งานในงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียดังนี้

ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 บรษิทัฯ รบัรูสวนไดเสยีจากผลการด�าเนนิงาน
ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 ของบรษิทัรวม ซึง่ไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบญัชี
รับอนุญาตอื่น โดยแสดงสวนแบงก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบก�าไรขาดทุนรวม ส�าหรับปีสิ้นสุด 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2552 จ�านวนเงนิ 3.07 ลานบาท คดิเปนรอยละ 1.41 ของก�าไรสทุธใินงบการเงนิรวม และ
ในงบก�าไรขาดทนุซึง่แสดงเงนิลงทนุตามวธิสีวนไดเสยีส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2551 จ�านวนเงนิ 
3.21 ลานบาท คดิเปนรอยละ 1.65 ของก�าไรสทุธใินงบการเงนิซึง่แสดงเงนิลงทนุตามวธิสีวนไดเสยี และ ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 บรษิทัฯ มเีงนิลงทนุในบรษิทัรวมดงักลาว จ�านวน 26.08 ลานบาท และ 
24.50 ลานบาท ตามล�าดบั คดิเปนรอยละ 1.23 ของสนิทรพัยรวมในงบการเงนิรวม และ 1.34 ของสนิทรพัย
รวมในงบการเงนิซึง่แสดงเงนิลงทนุตามวธิสีวนไดเสยี ตามล�าดบั

10.2 เงินลงทุนในบริษัท เพลินพัฒน จ�ากัด 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2552 บรษิทัฯ ไดน�างบการเงนิของบรษิทั เพลนิพฒัน จ�ากดั มาจดัท�างบการเงนิ
รวม ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอที ่3.1

ในปี 2552 และ 2551 บริษัทฯ รับรูสวนไดเสียจากผลการด�าเนินงานในงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย ดังนี้
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1) ปี 2552 บริษัทฯ รับรูสวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบก�าไรขาดทุนรวม จ�านวน 
0.26 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.12 ของก�าไรสุทธิในงบการเงินรวม จากงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
31 มีนาคม 2552 (รับรูเฉพาะผลการด�าเนินงานส�าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552) 
และงบการเงนิส�าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2552 ของบรษิทัรวม ซึง่ผานการตรวจสอบ
และสอบทานโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแลว ตามล�าดับ

2) ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ รับรูสวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมใน 
งบก�าไรขาดทนุซึง่แสดงเงนิลงทนุตามวธิสีวนไดเสยี จ�านวน 4.63 ลานบาท คดิเปนรอยละ 2.38 ของก�าไร
สทุธใินงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย จากงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 
2551 และงบการเงนิส�าหรบังวดเกาเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2551 ของบรษิทัรวม ซึง่ผานการตรวจ
สอบและสอบทานโดยผูสอบบญัชรีบัอนญุาตอืน่แลว ตามล�าดบั และ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2551 บรษิทัฯ 
มเีงนิลงทนุในบรษิทัรวมดังกลาว จ�านวน 50.99 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.79 ของสินทรัพยรวมในงบ
การเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย

3) ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2552 บรษิทัฯ ไดปรบัปรงุรายการสวนต�า่กวาทนุจากการเปลีย่นแปลงสดัสวน
การถอืหุนในบรษิทัยอยลดลง จ�านวน 0.12 ลานบาท เปนผลใหเงนิลงทนุเพิม่ขึน้ และมสีวนต�า่จากการ
เปลีย่นแปลงสดัสวนการถอืหุนในบรษิทัยอย (ปี 2551 : บรษิทัรวม) ลดลงในสวนของผูถอืหุนดวยจ�านวน
เดยีวกนั และสดัสวนการถอืหุนในบรษิทัยอยลดลงคดิเปนรอยละ 0.19

10.3 บริษัทฯ ไมไดน�าเสนองบการเงินรวมระหวางบริษัทฯ และบริษัท ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร จ�ากัด ซึ่งเปนบริษัท
ยอยเนื่องจากมูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวไมมีสาระส�าคัญตองบการเงินของบริษัทฯ 

11. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ

ประกอบดวย
(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม

รายการ
ที่ดินและ

สวนปรับปรุง
อาคารและ

สวนปรับปรุง
คาตกแตง

อาคาร

เครื่องใชส�านักงาน
และเครื่องปรับ

อากาศ
ยานพาหนะ

งานระหวาง
กอสราง

รวม

ราคาทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 4,714,125.00 2,353,700.00 312,078,532.68 466,777,632.27 38,336,635.12 25,625,155.65 849,885,780.72

เพิ่มขึ้นจากการรับรูสวนของ

บริษัทยอย

33,554,690.33 163,959,477.90 - 27,467,109.74 1,543,265.00 2,659,853.88 229,184,396.85

ซื้อเพิ่ม 215,615.70 30,602.00 10,965,809.50 34,183,979.46 665,403.43 25,592,382.49 71,653,792.58

โอนเขา - - 19,808,428.10 28,319,552.41 - - 48,127,980.51

จ�าหนาย - - (2,227,091.54) (8,257,820.96) (491,323.76) - (10,976,236.26)

ตัดจ�าหนาย - - (5,294,126.68) (9,234,064.06) (529,397.93) - (15,057,588.67)

โอนออก - - - - - (48,127,980.51) (48,127,980.51)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 38,484,431.03 166,343,779.90 335,331,552.06 539,256,388.86 39,524,581.86 5,749,411.51 1,124,690,145.22

คาเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 - (2,353,699.00) (214,337,475.74) (293,260,048.07) (23,779,383.22) - (533,730,606.03)

เพิ่มขึ้นจากการรับรูสวนของ

บริษัทยอย

(6,712,972.16) (31,902,863.82) - (18,264,369.07) (1,234,601.39) - (58,114,806.44)

คาเสื่อมราคาส�าหรับปี (371,735.50) (2,065,187.58) (32,856,558.55) (59,483,662.58) (4,240,324.63) - (99,017,468.84)

จ�าหนาย - - 2,227,077.54 8,140,846.41 490,227.94 - 10,858,151.89

ตัดจ�าหนาย - - 5,003,823.19 9,094,201.58 529,388.93 - 14,627,413.70

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 (7,084,707.66) (36,321,750.40) (239,963,133.56) (353,773,031.73) (28,234,692.37) - (665,377,315.72)
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(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม

รายการ
ที่ดินและ

สวนปรับปรุง
อาคารและ

สวนปรับปรุง
คาตกแตง

อาคาร

เครื่องใชส�านักงาน
และเครื่องปรับ

อากาศ
ยานพาหนะ

งานระหวาง
กอสราง

รวม

สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 21,385,547.00 17,292,418.41 - - - - 38,677,965.41

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 21,385,547.00 17,292,418.41 - - - - 38,677,965.41

คาเสื่อมราคาสะสม-สวนเกินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 - (9,612,537.60) - - - - (9,612,537.60)

คาเสื่อมราคาส�าหรับปี - (989,425.15) - - - - (989,425.15)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 - (10,601,962.75) - - - - (10,601,962.75)

คาเผื่อการดอยคาสินทรัพย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 - - - - - - -

เพิ่มขึ้นจากการรับรูสวนของ

บริษัทยอย

- (1,705,432.52) - - - - (1,705,432.52)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 - (1,705,432.52) - - - - (1,705,432.52)

มูลคาสุทธิตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 26,099,672.00 7,679,881.81 97,741,056.94 173,517,584.20 14,557,251.90 25,625,155.65 345,220,602.50

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 52,785,270.37 135,007,052.64 95,368,418.50 185,483,357.13 11,289,889.49 5,749,411.51 485,683,399.64

คาเสื่อมราคาที่แสดงในงบก�าไรขาดทุน ส�าหรับป

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 88,480,637.40

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 99,017,468.84

(หนวย : บาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

รายการ
ที่ดินและ

สวนปรับปรุง
อาคารและ

สวนปรับปรุง
คาตกแตง

อาคาร

เครื่องใชส�านักงาน
และเครื่องปรับ

อากาศ
ยานพาหนะ

งานระหวาง
กอสราง

รวม

ราคาทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 4,714,125.00 2,353,700.00 269,238,225.08 405,407,069.35 31,204,436.34 5,973,730.71 718,891,286.48

ซื้อเพิ่ม - - 21,808,465.90 80,275,931.60 10,886,327.67 53,882,206.88 166,852,932.05

โอนเขา - - 34,024,872.81 81,374.15 - - 34,106,246.96

จ�าหนาย - - (7,604,841.87) (18,499,412.72) (3,754,128.89) - (29,858,383.48)

ตัดจ�าหนาย - - (5,388,189.24) (487,330.11) - (124,534.98) (6,000,054.33)

โอนออก - - - - - (34,106,246.96) (34,106,246.96)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 4,714,125.00 2,353,700.00 312,078,532.68 466,777,632.27 38,336,635.12 25,625,155.65 849,885,780.72

ซื้อเพิ่ม - - 10,965,809.50 33,738,256.50 665,403.43 25,285,358.49 70,654,827.92

โอนเขา - - 19,808,428.10 28,319,552.41 - - 48,127,980.51

จ�าหนาย - - (2,227,091.54) (8,192,802.96) (491,323.76) - (10,911,218.26)

ตัดจ�าหนาย - - (5,294,126.68) (9,234,064.06) (529,397.93) - (15,057,588.67)

โอนออก - - - - - (48,127,980.51) (48,127,980.51)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 4,714,125.00 2,353,700.00 335,331,552.06 511,408,574.16 37,981,316.86 2,782,533.63 894,571,801.71

คาเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 - (2,353,699.00) (193,710,994.30) (257,123,269.71) (23,710,350.84) - (477,398,313.85)

คาเสื่อมราคาส�าหรับปี - - (31,761,677.47) (53,001,330.15) (3,717,679.78) - (88,480,637.40)

จ�าหนาย - - 7,009,036.07 16,882,790.31 3,648,597.49 - 27,540,423.78

ตัดจ�าหนาย - - 4,126,159.96 481,761.48 - - 4,607,921.44

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 - (2,353,699.00) (214,337,475.74) (293,260,048.07) (23,779,383.22) - (533,730,606.03)
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(หนวย : บาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

รายการ
ที่ดินและ

สวนปรับปรุง
อาคารและ

สวนปรับปรุง
คาตกแตง

อาคาร

เครื่องใชส�านักงาน
และเครื่องปรับ

อากาศ
ยานพาหนะ

งานระหวาง
กอสราง

รวม

คาเสื่อมราคาส�าหรับปี - - (32,856,558.55) (58,423,931.34) (4,212,674.33) - (95,493,164.22)

จ�าหนาย - - 2,227,077.54 8,140,846.41 490,227.94 - 10,858,151.89

ตัดจ�าหนาย - - 5,003,823.19 9,052,304.52 529,388.93 - 14,585,516.64

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 - (2,353,699.00) (239,963,133.56) (334,490,828.48) (26,972,440.68) - (603,780,101.72)

สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 21,385,547.00 17,292,418.41 - - - - 38,677,965.41

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 21,385,547.00 17,292,418.41 - - - - 38,677,965.41

คาเสื่อมราคาสะสม-สวนเกินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 - (8,620,336.26) - - - - (8,620,336.26)

คาเสื่อมราคาส�าหรับปี - (992,201.34) - - - - (992,201.34)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 - (9,612,537.60) - - - - (9,612,537.60)

คาเสื่อมราคาส�าหรับปี - (989,425.15) - - - - (989,425.15)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 - (10,601,962.75) - - - - (10,601,962.75)

มูลคาสุทธิตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 26,099,672.00 7,679,881.81 97,741,056.94 173,517,584.20 14,557,251.90 25,625,155.65 345,220,602.50

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 26,099,672.00 6,690,456.66 95,368,418.50 176,917,745.68 11,008,876.18 2,782,533.63 318,867,702.65

คาเสื่อมราคาที่แสดงในงบก�าไรขาดทุน ส�าหรับป

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 88,480,637.40

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 95,493,164.22

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 คาตกแตงอาคารบนสัญญาเชาและบนสัญญาสิทธิการเชา ตาม 
งบการเงินรวม งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ ราคาตามบัญชี จ�านวน 
95.37 ลานบาท และ 97.74 ลานบาท ตามล�าดับ เมื่อสิ้นสุดสัญญาเชา สินทรัพยดังกลาวสวนใหญตกเปนของผูใหเชา
หรือรื้อถอนคืนสูสภาพเดิมซึ่งเปนไปตามสัญญา ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 26.2

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามงบการเงินรวม มีสินทรัพยซึ่งคิดคาเสื่อมราคาทั้งจ�านวนแลวในราคาทุน จ�านวน 
391.24 ลานบาท และ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 ตามงบการเงนิซึง่แสดงเงนิลงทนุตามวธิสีวนไดเสยีและ
งบการเงนิเฉพาะกจิการ และจ�านวน  381.68 ลานบาท และ 318.51 ลานบาท ตามล�าดบั โดยบางสวนยงัคงใชงานอยู

จากการที่บริษัทฯ เลือกบันทึกบัญชีตามเกณฑราคาทุน โดยเมื่อมีการตีราคาสินทรัพยเพิ่มขึ้นจะบันทึกเฉพาะ
มลูคาสทุธขิองราคาตามบญัชทีีเ่พิม่ขึน้ไปยงับญัชสีนิทรพัยทีต่รีาคาเพิม่คูกบับญัชสีวนเกนิทนุจากการตรีาคาสนิทรพัย
เพิม่นัน้ ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 มคีาเสือ่มราคาสวนเกนิทนุฯ ซึง่ตดัจายไปยงับัญชีสวนเกิน
ทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่มในสวนของผูถือหุน จ�านวน 0.99 ลานบาท เทากันทั้งสองปี ซึ่งถาบรษิทัฯ เลอืกบนัทกึ
บญัชคีาเสือ่มราคาสวนเกนิทนุฯ ผานงบก�าไรขาดทนุจะท�าใหบรษิทัฯ แสดงก�าไรสทุธ ิส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
2552 และ 2551 ลดลงจ�านวน 0.99 ลานบาท เทากนัทัง้สองปี แตไมมผีลกระทบตอก�าไรตอหุนอยางมีสาระส�าคัญ 

เมือ่วนัที ่ 5 ตลุาคม 2549 บรษิทัฯ ไดท�าการประเมนิราคาทีด่นิพรอมสิง่ปลกูสรางโดยผูประเมนิราคาอิสระ โดย
ใชวิธีการตนทุน (Cost Approach) ซึ่งหมายถึง การประมาณการตนทุนในการสรางอาคารทดแทนใหมตามราคา ณ 
ปจจบุนั แลวหกัลบดวยคาเสือ่มตามอายกุารใชงาน และบวกดวยมลูคาตลาดของทีด่นิ ทรพัยสนิดงักลาวจึงประเมนิเพิ่ม
ขึ้น เปนจ�านวนเงิน 36.00 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯ ไดบันทึกสวนเกินทุนดังกลาวแสดงไวในสวนของผูถือหุน
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12. สิทธิการเชาที่ดิน-สุทธิ
สิทธิการเชาที่ดินทั้งจ�านวน เปนคาใชประโยชนจากหนาที่ดินตามสัญญาเชาที่ดินของบริษัทยอยโดยเชาจาก

ผูถือหุนของบริษัทยอยรวม 2 สัญญา จ�านวน 10.00 ลานบาท มีระยะเวลาเชา 30 ปี พื้นที่ประมาณ 20 ไร เพื่อใช
ประกอบธุรกิจสถานศึกษา โดยมีขอตกลงวาในระหวางที่สัญญานี้มีผลบังคับ ผูใหเชาสัญญาวาจะไมขายที่ดินที่เชา
ใหแกบุคคลใดๆ โดยไมไดรับความยินยอมจากผูเชา และหากผูใหเชามีความจ�าเปนอยางถึงที่สุดอันมิอาจหาทางอื่น
ใดได ผูใหเชาสัญญาวาจะเสนอขายใหแกผูเชากอนในราคาเชนเดียวกับที่เสนอขายแกบุคคลภายนอกและหากผูเชา
ไมตอบรับขอเสนอภายใน 60 วัน นับแตวันที่ไดรับค�าเสนอก็ใหผูใหเชาตกลงขายใหแกบุคคลภายนอกได โดยผูให
เชาจะด�าเนินการใหผูซื้อผูกพันตามสัญญาเชานี้ดวย

ตามงบการเงินรวม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 สิทธิการเชาที่ดินขางตน ตัดจายเปนคาใชจาย 
จ�านวน 0.09 ลานบาท

13. สิทธิการเชาอาคาร-สุทธิ
สทิธิการเชาอาคารทัง้จ�านวน เปนสทิธกิารเชาพืน้ทีใ่นศนูยการคาชัน้น�าของบรษิัทฯ เพื่อเปิดสาขารานหนงัสอื

ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร จ�านวน 13 แหง ซึ่งสวนใหญมีอายุประมาณ 15-30 ปี โดยส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 
และ 2551 ตัดจายเปนคาใชจาย จ�านวน 12.57 ลานบาท และ 12.60 ลานบาท ตามล�าดับ

14. ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดินไมใชด�าเนินงาน-สุทธิ
ประกอบดวย

(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน สวนปรับปรุงที่ดิน รวม

ราคาทุน :

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551  49,495,608.93 658,413.00 50,154,021.93

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 49,495,608.93 658,413.00 50,154,021.93

คาเสื่อมราคาสะสม :

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 - (422,793.30) (422,793.30)

คาเสื่อมราคาส�าหรับปี - (65,985.54) (65,985.54)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 - (488,778.84) (488,778.84)

คาเสื่อมราคาส�าหรับปี - (65,790.59) (65,790.59)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 - (554,569.43) (554,569.43)

คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย :

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 (16,012,977.97) - (16,012,977.97)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 (16,012,977.97) - (16,012,977.97)

มูลคาสุทธิตามบัญชี :

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 33,482,630.96 169,634.16 33,652,265.12

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 33,482,630.96 103,843.57 33,586,474.53

คาเสื่อมราคาที่แสดงในงบก�าไรขาดทุนส�าหรับป

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 65,985.54

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 65,790.59
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เมือ่วนัที ่3 ตลุาคม 2549 บรษิทัฯ ไดท�าการประเมนิราคาทีด่นิทีไ่มใชด�าเนนิงานโดยผูประเมนิราคาอิสระ ซึ่งใชวิธี
การเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Comparison Approach) วิธีการนี้จะพิจารณามูลคาตามสภาพราคาตลาด ณ 
ปจจุบันเปนส�าคัญ โดยมีราคาประเมินจ�านวน 33.80 ลานบาท บริษัทฯ ไดปรับลดคาเผื่อการดอยคาของทรัพยสิน
จากการตีราคาแลว

15. สินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธิ

ประกอบดวย 
(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน

ตามวิธีสวนไดเสีย/ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ

คาลิขสิทธิ์การใชซอฟทแวร คาลิขสิทธิ์การใชซอฟทแวร

ราคาทุน : 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 33,440,198.21 33,440,198.21

ซื้อเพิ่ม 444,988.62 444,988.62

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 33,885,186.83 33,885,186.83

เพิ่มขึ้นจากการรับรูสวนของบริษัทยอย 481,355.00 -

ซื้อเพิ่ม 1,889,370.93 1,889,370.93

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 36,255,912.76 35,774,557.76

คาตัดจ�าหนายสะสม :

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 (22,213,961.63) (22,213,961.63)

คาตัดจ�าหนายส�าหรับปี (3,457,684.52) (3,457,684.52)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 (25,671,646.15) (25,671,646.15)

เพิ่มขึ้นจากการรับรูสวนของบริษัทยอย (159,354.92) -

คาตัดจ�าหนายส�าหรับปี (3,008,193.91) (2,996,070.98)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 (28,839,194.98) (28,667,717.13)

มูลคาสุทธิตามบัญชี :

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 8,213,540.68 8,213,540.68

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 7,416,717.78 7,106,840.63

คาตัดจ�าหนายที่แสดงในงบก�าไรขาดทุนส�าหรับป

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 3,457,684.52 3,457,684.52

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 3,008,193.91 2,996,070.98

16. สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นของบริษัทฯ ไดรวมรายการเงินลงทุนซึ่งติดภาระค�้าประกันการใชไฟฟ้า การเชา
พื้นที่ และตัวแทนจ�าหนายหนังสือ ดังนี้

• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 เงินฝากประจ�า 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.00-1.50 ตอปี สวน
หนึ่งของเงินฝากประจ�าจ�านวนเงิน 8.67 ลานบาท และ 8.47 ลานบาท ตามล�าดับ ใชค�้าประกันเปน
จ�านวนเงิน 4.56 ลานบาท และ 4.63 ลานบาท ตามล�าดับ
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• ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 พนัธบตัรออมทรพัยอาย ุ7 ปี อตัราดอกเบีย้รอยละ 4.25-5.10 ตอปี 
สวนหนึ่งของพันธบัตรจ�านวนเงิน 3.00 ลานบาท และ 2.00 ลานบาท ตามล�าดับ ใชค�้าประกันเปนจ�านวน
เงิน 2.10 ลานบาท และ 1.70 ลานบาท ตามล�าดับ

17. รายไดรับลวงหนารอตัดบัญชี-สุทธิ

รายไดรบัลวงหนาของบรษิทัยอย เกดิจากการเรยีกรบัช�าระคาธรรมเนยีมแรกเขาและคาบ�ารงุการศกึษาลวงหนา
จากผูปกครองซึ่งแบงไดเปน

17.1 รายไดคาธรรมเนียมแรกเขา เปนรายไดที่เรียกเก็บจากนักเรียนในครั้งแรกที่เขาสมัครเปนนักเรียน

17.2 รายไดคาบ�ารงุการศกึษา สวนใหญเปนรายไดรบัลวงหนาทีไ่ดรบัจากโครงการรบัช�าระคาบ�ารงุการศกึษาลวงหนา 
ซึ่งจัดท�าในรูปแบบใบตอบรับแจงความประสงคเขาโครงการฯ ภายในระยะเวลา 3-6 ปี จะมีสวนลดใหประมาณ 
รอยละ 7.00 ตอปี ตามที่ก�าหนดในโครงการฯ หากไมไดเรียนตอจนจบขอตกลง ใหถือวาสละสิทธการได
รับสวนลดพิเศษและใหคิดคาธรรมเนียมการเรียนตามที่เรียนในอัตราปกติตามเวลาเรียนที่เกิดขึ้นจริง โดย 
บริษัทยอยจะคืนเงินสวนที่เหลือให

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทยอยมีรายไดรับลวงหนาคงเหลือ และรายการเคลื่อนไหว ดังนี้

 
 

รายไดคา 
ธรรมเนียมแรกเขา

รายไดคาบ�ารุง 
การศึกษา

รวม

รายไดรับลวงหนารอตัดบัญชี-สุทธิ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2552 7,365,000.00 33,411,370.50 40,776,370.50

บวก เพิ่มขึ้นระหวางงวด 5,872,500.00 29,204,947.50 35,077,447.50

หัก รับรูเปนรายไดระหวางงวด (3,300,000.00) (20,917,044.50) (24,217,044.50)

คงเหลือรายไดรับลวงหนารอตัดบัญชี 9,937,500.00 41,699,273.50 51,636,773.50

หัก รายไดรับลวงหนารอรับรูรายไดภายในหนึ่งปี (8,293,750.00) (26,361,771.25) (34,655,521.25)

รายไดรับลวงหนารอตัดบัญชี-สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 1,643,750.00 15,337,502.25 16,981,252.25

18. เงินกูยืมระยะยาว
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2552 เงนิกูยมืระยะยาวเปนเงนิกูยมืจากผูปกครองนกัเรยีนในโครงการกูเงนิเพือ่การศกึษา

ของบรษิัท เพลินพัฒน จ�ากัด เพื่อใชในการกอสรางอาคารและเปนเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทยอยดงักลาว โดยมี
สัญญาเงินกูระหวางกัน มีก�าหนดระยะเวลา 3-7 ปี อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.80-7.50 ตอปี

19. ทุนเรือนหุน
ตามมติที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2544 อนุมัติใหออก 

ใบส�าคญัแสดงสทิธเิพือ่ซือ้หุนสามญัส�าหรบักรรมการ พนกังานและผูรบัชวงซือ้หลกัทรพัย จ�านวน 31,648,000 หนวย 
ราคา 1.00 บาทตอหนวย โดยแบงเปน 5 ฉบบั ระยะเวลาการใชสทิธแิตละฉบบัหางกนัทกุ 1 ปี ซึ่งสามารถใชสทิธไิด
ทกุ 3 เดอืน และสามารถใชสทิธคิรัง้สดุทายในวนัที ่14 มกราคม 2551 โดยแตละฉบบัสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญได
เปนสัดสวนรอยละ 10, 10, 10, 30 และ 40 ของจ�านวนสิทธิที่ไดรับทั้งหมด ตามล�าดับ

การใชสทิธแิปลงสภาพของใบส�าคญัแสดงสทิธซิือ้หุนสามญัของบรษิทัฯ ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2551 
โดยมีกรรมการและพนักงานมาใชสิทธิซื้อหุนสามัญ จ�านวน 155,800 หนวย มีผลใหทุนที่ออกและช�าระแลวของ 
บริษัทฯ เพิ่มขึ้นจ�านวน 0.16 ลานบาท โดยบริษัทฯ ไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช�าระแลวเมื่อวันที่ 22 มกราคม 
2551 และใบส�าคัญแสดงสิทธิดังกลาวหมดสิทธิแปลงสภาพแลว เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2551
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20. ก�าไรสะสม

เงินปันผลและส�ารองตามกฎหมาย 

ประกอบดวย

ผลการด�าเนินงาน ป 2552

มติที่ประชุม
คณะกรรมการ

ครั้งที่
วันที่ประชุม

วันที่จาย
เงินปันผล

เงินปันผล
ตอหุน
(บาท)

รวมจาย
เงินปันผล
(ลานบาท)

ส�ารองตามกฎหมาย

% ตอก�าไร
สุทธิ

จ�านวนเงิน
(ลานบาท)

ไตรมาส 1 3/2552 11/05/2552 09/06/2552 0.10 32.39 - -

ไตรมาส 2 4/2552 14/08/2552 11/09/2552 0.10 32.39 - -

ไตรมาส 3 6/2552 12/11/2552 11/12/2552 0.10 32.39 - -

รวม 0.30 97.17 -

ผลการด�าเนินงาน ป 2551

มติที่ประชุม
คณะกรรมการ/

ประชุมใหญ 
สามัญผูถือหุน

ครั้งที่

วันที่ประชุม
วันที่จาย

เงินปันผล

เงินปันผล
ตอหุน
(บาท)

รวมจาย
เงินปันผล
(ลานบาท)

ส�ารองตามกฎหมาย

% ตอก�าไร
สุทธิ

จ�านวนเงิน
(ลานบาท)

ไตรมาส 1 2/2551 12/05/2551 06/06/2551 0.10 32.39 - -

ไตรมาส 2 3/2551 08/08/2551 05/09/2551 0.10 32.39 - -

ไตรมาส 3 4/2551 12/11/2551 11/12/2551 0.10 32.39 - -

ไตรมาส 4 1/2552 29/04/2552 28/05/2552 0.29 93.94 - -

รวม 0.59 191.11 -

ผลการด�าเนินงาน ป 2550

มติที่ประชุม
คณะกรรมการ/ 

ประชุมใหญ 
สามัญผูถือหุน

ครั้งที่

วันที่ประชุม
วันที่จาย

เงินปันผล

เงินปันผล
ตอหุน
(บาท)

รวมจาย
เงินปันผล
(ลานบาท)

ส�ารองตามกฎหมาย

% ตอก�าไร
สุทธิ

จ�านวนเงิน
(ลานบาท)

ไตรมาส 1 2/2550 10/05/2550 08/06/2550 0.10 32.36 - -

ไตรมาส 2 3/2550 09/08/2550 06/09/2550 0.10 32.37 - -

ไตรมาส 3 5/2550 13/11/2550 11/12/2550 0.10 32.38 - -

ไตรมาส 4 1/2551 29/04/2551 28/05/2551 0.26 84.22 - -

รวม 0.56 181.33 -

21. การบริหารจัดการทุน 
วัตถุประสงคของบริษัทฯ บริษัทยอยและบริษัทรวมในการบริหารทางการเงิน คือ การด�ารงไวซึ่งความสามารถ

ในการด�าเนินงานอยางตอเนื่อง และการด�ารงไวซึ่งโครงสรางของทุนที่เหมาะสม
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22. คาใชจายตามลักษณะ

ประกอบดวย

(หนวย : บาท)

งบการเงินรวม
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ

งบการเงินซึ่งแสดง
เงินลงทุนตามวิธีสวน

ไดเสีย/งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ

ส�าหรับป ส�าหรับป ส�าหรับป

สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม

สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม

สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม

2552 2552 2551

เงินเดือน คาแรงและผลประโยชนอื่นของพนักงาน 452,262,133.88 438,367,590.73 404,128,512.97

คาตอบแทนผูบริหารและกรรมการ 32,038,510.00 32,038,510.00 33,526,443.00

คาเสื่อมราคาและตัดจ�าหนาย 114,747,147.59 111,122,466.55 104,606,179.58

คาเชา คาบริการและคาสาธารณูปโภค 408,492,861.29 407,711,495.59 364,212,299.22

คาใชจายในการด�าเนินงาน 212,058,618.17 208,490,941.52 210,308,985.04

คาใชจายประมาณการทางบัญชี 2,747,573.59 2,747,573.59 1,373,082.48

คาใชจายผันแปรตามยอดขาย 66,200,102.16 66,200,102.16 68,157,402.62

คาใชจายการผลิต 127,743,811.78 124,653,723.98 130,172,902.78

ซื้อสินคาและวัตถุดิบใชไป 2,926,297,202.64 2,926,092,714.85 2,894,177,969.78

การเปลี่ยนแปลงในสินคาส�าเร็จรูปและงานระหวางท�า 36,588,515.66 39,098,535.63 (41,986,321.60)

ดอกเบีย้จาย 1,214,642.95 163,845.15 171,335.55

รวม 4,380,391,119.71 4,356,687,499.75 4,168,848,791.42

23. คาตอบแทนผูบริหารและกรรมการ
23.1 คาตอบแทนผูบรหิารและกรรมการสวนหนึง่เปนคาตอบแทนกรรมการ ซึง่เปนผลประโยชนทีจ่ายใหแกกรรมการ

ของบริษัทฯ ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด โดยไมรวมเงินเดือน และประโยชนที่
เกี่ยวของที่จายใหกับกรรมการบริหารของบริษัทฯ ดังนี้

(หนวย : ลานบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2552 2551

คาตอบแทนกรรมการ 4.00 7.42

23.2 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2551 มีมติเปนเอกฉันท
อนุมัติวงเงินคาตอบแทน(บ�าเหน็จ)ที่จะจายใหคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ ส�าหรับผลการ
ด�าเนนิงานปี 2550 ในวงเงนิไมเกนิ 3.42 ลานบาท และส�าหรบัปี 2551 ในวงเงนิรวมทัง้สิน้ไมเกนิ 4.00 ลานบาท 
ซึง่มตดิงักลาวไดรบัการอนมุตัจิากทีป่ระชมุใหญสามญัผูถอืหุนของบรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2551 เมือ่วนัที ่29 เมษายน 
2551 แลว เปนผลใหงบการเงนิส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2551 บนัทกึคาตอบแทน (บ�าเหนจ็)กรรมการ 
ซึ่งเปนสวนหนึ่งของคาตอบแทนกรรมการตามขอ 23.1 ดังนี้
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• คาตอบแทน(บ�าเหน็จ)กรรมการ จากผลการด�าเนินงานส�าหรับปี 2550 จ�านวน 3.42 ลานบาท

• คาตอบแทน(บ�าเหนจ็)กรรมการ จากผลการด�าเนนิงานส�าหรบัปี 2551 บนัทกึเปนคาบ�าเหนจ็คางจาย จ�านวน 
4.00 ลานบาท 

24. ภาษีเงินไดนิติบุคคล
บริษัทฯ ค�านวณภาษีเงินไดนิติบุคคล ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ในอัตรารอยละ 25 

ของก�าไรสุทธิทางบัญชีภายหลังการบวกกลับรายการปรับปรุงตามประมวลรัษฎากร ตามพระราชกฤษฎีกาออก
ตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตรารัษฎากร ฉบับที่ 475 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2551 โดยใหลดอัตรา
ภาษีเงินไดนิติบุคคลจากรอยละ 30 เปนรอยละ 25 ของก�าไรสุทธิ ส�าหรับบริษัทจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยหลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้เฉพาะก�าไรสุทธิในสวนที่ไมเกิน 300 ลานบาท เปนเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีตอ
เนื่องกันนับตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551

บริษัทยอยไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวย
การยกเวนรัษฎากร ฉบับที่ 284 พ.ศ. 2538 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2538 โดยใหยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลส�าหรับ
ก�าไรสทุธทิีไ่ดจากกจิการโรงเรยีนเอกชนทีต่ัง้ขึน้ตามกฎหมายวาดวยโรงเรยีนเอกชนหรอืกจิการสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน
ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

25. การเสนอขอมูลทางการเงินจ�าแนกตามสวนงาน
รายละเอยีดขอมลูทางการเงนิจ�าแนกตามสวนงานตามงบการเงนิรวมและงบการเงนิซึง่แสดงเงนิลงทนุตามวธิี

สวนไดเสีย ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีดังนี้

(หนวย : พันบาท)

ธุรกิจผลิตและ
จ�าหนายหนังสือ

สถาบันการศึกษา
เอกชน

ตัดรายการ 
ระหวางกัน

รวม

2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551

รายไดจากการด�าเนินงาน 4,595,758 4,370,001 265 - (18) - 4,596,005 4,370,001

ก�าไรกอนตนทุนทางการเงิน 
และภาษีเงินไดนิติบุคคล 292,528 252,896 2,881 - (894) - 294,515 252,896

ตนทุนทางการเงิน (164) (171) (1,051) - - - (1,215) (171)

ก�าไรสุทธิกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 292,364 252,725 1,830 - (894) - 293,300 252,725

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (75,792) (58,092) - - - - (75,792) (58,092)

ก�าไรสุทธิ 216,572 194,633 1,830 - (894) - 217,508 194,633

การแบงปันก�าไร

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 216,571 194,633

สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 937 -

217,508 194,633

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ลูกหนี้การคา-สุทธิ 96,799 81,116 1,937 - (43) - 98,693 81,116

สินคาคงเหลือ-สุทธิ 438,836 498,625 2,510 - - - 441,346 498,625

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ 318,868 345,221 166,816 - - - 485,684 345,221

สินทรัพยอื่น 1,100,029 901,528 51,395 - (51,756) - 1,099,668 901,528

สินทรัพยรวม 1,954,532 1,826,490 222,658 - (51,799) - 2,125,391 1,826,490
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26. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหนา
26.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนี้

(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2552

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2551

วงเงินทั้งสิ้น วงเงินใชไป วงเงินคงเหลือ วงเงินทั้งสิ้น วงเงินใชไป วงเงินคงเหลือ

หนังสือค�้าประกัน 49,000 4,779 44,221 49,000 4,847 44,153

วงเงินเลตเตอรออฟเครดิต 4,000 - 4,000 4,000 - 4,000

วงเงินเบิกเกินบัญชี 30,000 - 30,000 30,000 - 30,000

วงเงินกูยืมระยะสั้น 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 หนังสือค�้าประกัน สวนหนึ่งจ�านวนเงิน 4.56 ลานบาท และ 4.63 
ลานบาท ตามล�าดับ ค�้าประกันโดยบัญชีเงินฝากประจ�า 12 เดือน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 16

26.2 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 บรษิทัฯ มสีญัญาเชาอาคารและสญัญาบรกิารกบับรษิทัและบคุคลภายนอก 
เพื่อใชเปนที่ท�าการส�านักงานใหญและศูนยกระจายสินคาของบริษัทฯ และไดท�าสัญญาเชาพื้นที่เพื่อเปนที่ตั้ง
สาขารวมทั้งสิ้น จ�านวน 304 สาขา และ 283 สาขา ตามล�าดับ โดยมีอายุสัญญาเชาตั้งแต 1 ปีถึง 10 ปี 
ซึ่งส�าหรับปี 2552 และ 2551 คาเชาและคาบริการสาธารณูปโภคที่ตองจายรวมทั้งหมดตอปี ประมาณ 421.17 
ลานบาท และ 374.66 ลานบาท ตามล�าดับ โดยสวนใหญค�านวณจากรอยละของยอดขาย

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 บรษิทัฯ ไดท�าสญัญาเชาคลงัสนิคา (ถนนกิง่แกว) กบับรษิทัแหงหนึง่ 
จ�านวน 3 ฉบับดังนี้

• สัญญาเชาที่ดินและอาคารคลังสินคา ระยะเวลาการเชา 3 ปี ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2554 โดยมีอัตราคาเชาอยูระหวางปีละ 12.00 ลานบาท ถึง 12.83 ลานบาท

• สัญญาเชาอาคารส�านักงานบริเวณคลังสินคา ระยะเวลาการเชา 3 ปี ตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน 2549 ถึง 
วันที่ 14 มิถุนายน 2552 ปจจุบันมีการตอสัญญาฉบับใหมระยะเวลาการเชา 2 ปี 6 เดือน เริ่มตั้งแตวันที่ 15 
มถินุายน 2552 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2554 โดยมอีตัราคาเชาอยูระหวางปีละ 4.17 ลานบาท ถงึ 4.47 ลานบาท

• สัญญาเชาอาคารคลังสินคา(ใหม) ระยะเวลาการเชา 12 ปี 9 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2551 ถึงวันที่ 
31 สิงหาคม 2564 มีอัตราคาเชาอยูระหวางปีละ 1.78 ลานบาท ถึง 2.64 ลานบาท และจายช�าระเงินมัดจ�า 
จ�านวน 1.60 ลานบาท ซึ่งผูใหเชาจะคืนเงินประกันเมื่อสิ้นสุดสัญญาเชา

ทั้งนี้สัญญาเชาทั้ง 3 ฉบับดังกลาวใหช�าระคาเชาลวงหนาเปนรายปี

26.3 บรษิทัฯ ท�าสญัญาแตงตัง้ตวัแทนจ�าหนายกบับรษิทัในตางประเทศแหงหนึง่ อายสุญัญา 3 ปี ตัง้แตวนัที ่1 มกราคม 
2550 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2552 โดยบรษิทัฯ ตองสนบัสนนุการสงเสรมิการขายและการตลาดของตวัแทนจ�าหนาย 
ในอัตรารอยละ 2.50 ของยอดซื้อหนังสือ และบริษัทฯ ตองจัดใหมีพื้นที่ส�านักงานและบริการเพือ่การสนบัสนนุ
การตลาด ซึง่ตนทนุทีเ่กดิขึน้จรงิสามารถหกัคาใชจายเพือ่การสนบัสนนุแกตวัแทนจ�าหนายได



150 รายงานประจ�าปี 2552

26.4 สัญญาลิขสิทธิ์

บรษิทัฯ ท�าสญัญาอนญุาตใหใชลขิสทิธิห์นงัสอืกบัเจาของผลงานตางๆ โดยมอีายสุญัญา 3 ปี และสามารถ
ตออายสุญัญาไปอกี 3 ปี โดยอตัโนมตัแิละมกีารจายคาตอบแทนเปนอตัรารอยละของจ�านวนเลมที่จัดพิมพหรือ
จ�าหนาย

26.5 บรษิทัฯ ท�าสญัญาและขอตกลงเพือ่เชาเครือ่งพมิพกบับรษิทัแหงหนึง่ ก�าหนดระยะเวลา 1 ปี เมือ่ครบก�าหนดอายุ
สญัญาแลวไมมฝีา่ยใดฝา่ยหนึ่งบอกเลกิสญัญาเปนลายลักษณอักษรใหถอืเสมือนวาสญัญามผีลผกูพนัตามเดมิ
ตอไปอกี 1 ปี อตัราคาบรกิารงานพมิพคดิจากจ�านวนการพมิพเอกสาร ส�าหรบัปี 2552 และ 2551 คาบริการที่
ตองจายรวมทั้งสิ้นตอปี ประมาณ 3.90 ลานบาท และ 3.36 ลานบาท ตามล�าดับ เมื่อสิ้นสุดสัญญาเชา ผูให
เชามีสิทธิที่จะน�าเครื่องพิมพที่ใหเชากลับคืนจากผูเชาไดทันที

26.6 บริษัทยอยท�าสัญญาเชาที่ดิน อายุสัญญาเชา 30 ปี นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2546 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2576  
เพืี่อใชประกอบธุรกิจสถานศึกษา โดยมีอัตราคาเชา 827,000.00 บาท ตอปี ก�าหนดใหขึ้นคาเชาในอัตรา 
รอยละ 10.00 ทุก 3 ปี

27. เครื่องมือทางการเงิน
27.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

บริษัทฯ และบริษัทยอย มีความเสี่ยงอันเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย และอัตรา 
แลกเปลี่ยนอยูในระดับต�่า เนื่องจากการขยายงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยมีนโยบายลงทุนสวนใหญดวย 
กระแสเงินสดหมุนเวียน และลักษณะการด�าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยที่เกี่ยวของกับเงินตรา 
ตางประเทศอยางไมมีสาระส�าคัญ ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทยอย จะพิจารณาใชเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสม
เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกลาว นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทยอย ไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสาร
ทางการเงินนอกงบดุลที่เปนตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งก�าไรหรือเพื่อการคา

27.2 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา อยางไรก็ตาม เนื่อง
จากบริษัทฯ และบริษัทยอยมีนโยบายการใหสินเชื่อที่ระมัดระวัง นอกจากนี้ ลูกหนี้ของบริษัทฯ และบริษัทยอย
ประกอบดวยลูกหนี้หลายราย ดังนั้น บริษัทฯ และบริษัทยอยจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายอยางเปนสาระ
ส�าคัญจากการเก็บหนี้

27.3 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บรษิทัฯ และบรษิทัยอยมคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ทีเ่กดิขึน้จากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ในตลาด
ในอนาคต ซึง่จะสงผลกระทบตอผลการด�าเนนิงานและกระแสเงนิสดของบรษิทัฯ และบรษิทัยอย แตอยางไรกต็าม 
บริษัทฯ และบริษัทยอยบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยใชวิธีการตางๆ รวมถึงการจัดสรรเงินลงทุน
ที่เปนอัตราดอกเบี้ยคงที่และลอยตัวใหเหมาะสม และสอดคลองกับกิจกรรมตางๆ ของบริษัทฯ และบริษัทยอย

27.4 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บรษิทัฯ มสีญัญาซือ้ขายเงนิตราตางประเทศลวงหนากบัธนาคารพาณชิยแหงหนึง่เพือ่ป้องกนัความเสีย่ง
จากอตัราแลกเปลีย่นในการจายช�าระหนีส้นิในรปูเงนิตราตางประเทศ ซึง่บรษิทัฯ ยงัไมไดบนัทกึหนีส้นิทางการเงิน
ดังกลาวในงบการเงิน วันครบก�าหนดช�าระเงินของสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาที่เปิดสถานะไว
มีอายุไมเกิน 6 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้
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งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ

จ�านวนเงินที่ท�าสัญญา
GBP

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

จ�านวนเงินที่ไดตามสัญญา
บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2552 2551 2552 2551

- 70,000.00 - 3,839,500.00

มูลคายุติธรรมสุทธิของอนุพันธทางการเงิน ณ วันที่ในงบดุล มีดังนี้
(หนวย : บาท)

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2552 2551

มูลคายุติธรรมสุทธิตามสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา - (261,653.00)

27.5 มูลคายุติธรรม

เนื่องจากสินทรัพย และหนี้สินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้น ดังนั้นมูลคาตามบัญชีของ
สนิทรพัยและหนีส้นิทางการเงนิดงักลาวจงึแสดงมลูคาไมแตกตางจากมลูคายตุธิรรมอยางมสีาระส�าคญัประกอบ
กับเงินลงทุนชั่วคราวของบริษัทฯ ไดปรับมูลคาเงินลงทุนเปนมูลคายุติธรรมแลว

28. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ ไดรวมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุน 

ส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ และพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 5.00 
ของเงินเดือน กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนอยุธยา จ�ากัด และจะจายใหแก
พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2552 และ 2551 บริษัทฯ ไดจายเงินสมทบกองทุนเปนจ�านวนเงิน 9.37 ลานบาท และ 8.89 ลานบาท ตามล�าดับ

29. การอนุมัติงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ไดอนุมัติการออกงบการเงินนี้แลวเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 

2553





บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) ได้รับรำงวัล Top Corporate 
Governance Report Awards 2009  และ Corporate Social 
Responsibility Awards 2009 ในงำน SET AWARDS 2009 

SE-EDUCATION Public Co.,Ltd received the Top Corporate 
Governance Report Awards 2009 and Corporate Social 
Responsibility Awards 2009 in SET AWARDS 2009.

“โครงกำรหนังสือเพื่อน้อง” ในปี 2552 ได้บริจำคหนังสือให้ห้องสมุด
ของโรงเรียนต่ำงๆ ทั่วประเทศ มำกกว่ำ 443 โรงเรียน และมำกกว่ำ 
328,000 เล่ม หรือคิดเป็นมูลค่ำรำคำปกกว่ำ 52 ล้ำนบำท

“Books for the Young” project donation to more than 443 
schools over 328,000 copies off books, worth more than 
52 million baht.

“โครงกำร SE-ED Enjoy Reading เพื่อน้อง”  ในปี พ.ศ. 2552 ได้ร่วม
กับผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียน และตัวแทนครูกว่ำ 28 โรงเรียนน�ำร่อง 
ในกำรพัฒนำทักษะทำงภำษำอังกฤษของนักเรียนไทยทั้งประเทศ

In 2009 SE-ED and directors as well as teachers from over 28 
schools worked in the “SE-ED Enjoy Reading For Kids” to 
improve English skills for Thai children.

324
ณ 31 ธันวาคม 2552
As of December 31, 2009

สาขา
Branches

33 จุดขายย่อย
Point of Sales

การประชุมประจ�าปีผู้จัดการสาขา
ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์

SE-ED Book Center Managers 
Annual Conference.

ซีเอ็ดพบนักลงทุน Opportunity Day

SE-ED met investors on the  Opportunity 
Day.

การประชุมวางแผนงานประจ�าป ี

Annual planning workshop.

งำนแถลงข้อมูล “ที่สุดในธุรกิจหนังสือ 
ประจ�ำปี 2552”

Press Conference “Best in Book Business 
2009”.

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร

Human resources development 
activities.

คณะตัวแทนส�านักพิมพ์และผู้จัดจ�าหน่าย
หนังสือ จากประเทศเวียดนาม เยี่ยมชม
กิจการ ณ SE-ED Learning Center

Vietnam Delegation (Publishers and 
Booksellers) visited  
SE-ED Learning Center.

TTV 1 
เสาร 9.00-9.30 น.

www.se-ed.com

กิจกรรม Activities
ภารกิจ
ซีเอ็ด จะด�าเนินธุรกิจที่เอื้ออ�านวยต่อการศึกษาหาความรู้ในสาขาที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ จะ
ด�าเนินธุรกิจที่จะท�าให้ “คนไทยเก่งขึ้น”  โดยพัฒนาขึ้นเป็นธุรกิจที่ยั่งยืน มีการเติบโตต่อเนื่องที่สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม เป็นบริษัทตัวอย่างที่ดี สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์และเป็นที่
ยอมรับในวงกว้าง พนักงานมีความสุข และสามารถให้ผลตอบแทนการลงทุนที่น่าพึงพอใจในระยะยาว

Mission
SE-ED seeks to do business in the areas that promote education for knowledge in the fields 
that is necessary to the development of the nation. It operates in the business that will make 
“Thais Smarter” by developing the sustainable business with a continuous earning growth 
at the above the industry average, being a role model company that can create work result 
deems beneficial and accepted by society at large with happy staffs, and able to deliver and 
maintain an attractive long-term investment returns at the satisfaction level.
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