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หมายเหตุ	:	*	เป็นการค�านวณตัวเลขตามงบการเงินรวม

	 **	เป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายจากก�าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จากผลประกอบการของปี 2554 ทั้งสิ้น 0.51112 บาท/หุ้น โดยเป็นการ
จ่ายเงินปันผล 0.41112 บาท/หุ้น และหุ้นปันผลในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่หรือเท่ากับ 0.10 บาท/หุ้น ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการบริษัทฯ 
โดยยังรอการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2555
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ผลประกอบการ		บริษัท	ซีเอ็ดยูเคชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา
และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย	(EBITDA)	และก�าไรสุทธิ

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(ROE) อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์	(ROA)

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

เงินปันผลต่อหุ้น
ตามผลการด�าเนินงานในแต่ละปี
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H I G H L I G H T S
จุดเด่นในรอบปี

หน่วย : ล้านบาท
Unit : Million Baht

ผลการด�าเนินงาน
Operating	Results

งบการเงินรวม
Consolidated	Financial	Statements

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
Financial	Statements	in	which	the	Equity	Method	

is	Applied	to	Investment

2554
2011

2553
2010	

2552
2009

2551
2008

2550
2007

2549
2006

รายได้รวม 
Total Revenue 5,561.77 5,171.79  4,673.69  4,423.00 3,949.59  3,725.74

ก�าไรสุทธิ
Net Profit 225.22 243.06  216.57  194.63 183.80  209.19

ก�าไรสุทธิต่อรายได้รวม
Net Profit Margin (%) 4.05 4.70  4.63  4.40 4.65  5.61

ก�าไรต่อหุ้น	(บาท)	
EPS (Baht) 0.70 0.77  0.67  0.60 0.57  0.67

มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น	(บาท)
Book Value per share (Baht) 2.03 2.12  2.02  2.05 2.00  1.95

สินทรัพย์รวม
Total Assets 2,458.99 2,244.29*  2,125.39  1,826.49 1,740.30  1,477.50

หนี้สินรวม
Total Liabilities 1,728.85 1,459.28*  1,381.58  1,172.54 1,073.19  812.49

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
Shareholders Equity 668.24 725.39  689.56  653.95 667.11  665.01

ทุนที่ออกและที่เรียกช�าระแล้ว
Paid - up Capital 323.92 323.92  323.92  323.92 323.76  332.90

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
ROA (%) 13.61* 15.14*  14.91  14.18 17.15  20.43

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
ROE (%) 32.32 34.36  32.24  29.47 27.60  32.73

ณ	วันที่
As	of

30/12/2554
30/12/2011

30/12/2553
30/12/2010

30/12/2552
30/12/2009

30/12/2551
30/12/2008

28/12/2550
28/12/2007

29/12/2549
29/12/2006

ราคาล่าสุด	(บาท)
Last Price (Baht) 10.40 10.60  8.05  5.85 9.50  7.20

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
Market Cap. 3,368.78 3,433.56  2,607.57  1,894.94 3,075.77  2,387.85

หมายเหตุ :	* อัตราส่วนทางการเงินบางรายการไม่ตรงกับอัตราส่วนทางการเงินที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องจากงบการเงินปี 2553 และ 2552 มีการจัดประเภทใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับงบการเงินปี 2554



อัตราส่วนสภาพคล่อง	(LIQUIDITY	RATIO)

อัตราส่วน
งบการเงินรวม

2554 2553 2552*

อัตราส่วนสภาพคล่อง  (เท่า) 0.82 1.04 1.03

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.55 0.74 0.64

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (รอบ) 0.32 0.37 0.33

อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้า  (รอบ) 7.94 8.16 7.72

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย  (วัน) 45 44 47

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ  (รอบ) 10.32 9.05 6.20

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย  (วัน) 35 40 58

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้  (รอบ) 2.98 3.14 3.04

ระยะเวลาชำาระหนี้เฉลี่ย  (วัน) 121 115 118

Cash Cycle  (วัน) (41) (31) (14)

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร		(PROFITABILITY	RATIO)

อัตราส่วน 2554 2553 2552
อัตรากำาไรขั้นต้น (%) 31.44 31.48 31.70

อัตรากำาไรจากการดำาเนินงาน (%) 5.74 6.40 6.37

อัตรากำาไรอื่น (%) 1.46 1.16 1.07

อัตราส่วนเงินสดต่อการทำากำาไร (%) 150.07 199.21 147.40

อัตรากำาไรสุทธิ  (%) 4.05 4.70 4.63

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 32.32 34.36 32.24

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน	(EFFICIENCY	RATIO)	

อัตราส่วน 2554 2553 2552

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  (%) 13.61 15.14 14.91

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 42.67 55.20 54.29

อัตราการหมุนของสินทรัพย์  (เท่า) 2.36 2.37 2.20

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน	(FINANCIAL	POLICY	RATIO)

อัตราส่วน 2554 2553 2552

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.37 1.86 2.00

อัตราส่วนความสามารถชำาระดอกเบี้ย  (เท่า) 128.49 136.22 420.79

อัตราส่วนความสามารถชำาระภาระผูกพัน  (เท่า) 0.72 1.32 1.65

อัตราการจ่ายเงินปันผล  (%) 59.13** 97.28 99.73

หมายเหตุ	:	 * งบการเงินรวมส�าหรับ ปี พ.ศ. 2552 บริษัทฯ ได้เริ่มน�างบการเงินของบริษัท เพลินพัฒน์ จ�ากัด มาจัดท�าเป็นงบการเงินรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป

 ** เป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายจากก�าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จากผลประกอบการของปี 2554 โดยเป็นการจ่ายเงินปันผล 

0.41112 บาท/หุ้น และจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่หรือเท่ากับ 0.10 บาท/หุ้น รวมเป็นการจ่ายปันผลทั้ง

สิ้น 0.51112 บาท/หุ้น ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยยังรอการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี  

วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2555

อัตราส่วนทางการเงิน



zz วัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง ซีเอ็ด โดยกลุ่มวิศวกรจากจุฬาฯ เมื่อ 37 ปีก่อน คือ “จะด�ำเนินธุรกิจกำรเผยแพร่ควำมรู้ โดยเน้นกำรพัฒนำ
ควำมรู้ควำมสำมำรถของคนไทยในสำขำที่จ�ำเป็นต่อกำรพัฒนำประเทศ โดยจะเน้นด้ำนวิทยำศำสตร์ วิศวกรรมศำสตร์ และกำรศึกษำ”

zz ภารกิจของซีเอ็ด คือ ซีเอ็ดจะด�าเนินธุรกิจที่เอื้ออ�านวยต่อการศึกษาหาความรู้ ในสาขาที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ จะด�าเนินธุรกิจที่จะ
ท�าให้ “คนไทยเก่งขึ้น” โดยพัฒนาขึ้นเป็นธุรกิจที่ยั่งยืน มีการเติบโตต่อเนื่องที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม เป็นบริษัทตัวอย่างที่ดี 
สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง พนักงานมีความสุข และสามารถให้ผลตอบแทนการลงทุนที่น่าพึง
พอใจในระยะยาว 

zz ปัจจุบัน ซีเอ็ด มุ่งมั่นที่จะท�ำให้คนไทยเก่งขึ้น โดยเอาปัญหาของประเทศในการพัฒนาคน (เพื่อมาพัฒนาประเทศ) มาเป็นโจทย์ของชาว 
ซเีอด็  จงึเป็นบรษิทัทีน่�าเอาอดุมการณ์ทางสงัคม มาเป็นเป้าหมายการด�าเนนิงานแบบธรุกจิ เพือ่ให้เตบิโตได้ยัง่ยนื  และเป็นวถิชีวีติปฏบิตัิ  
ตั้งแต่วันแรกของการก่อตั้ง จนถึงปัจจุบัน

zz เป็นผู้บุกเบิกการผลิตหนังสือ และวารสาร เชิงวิชาการ การจัดจ�าหน่ายหนังสือ และการเปิดเชนร้านหนังสือในศูนย์การค้ารูปแบบต่างๆ  
จนประสบผลส�าเร็จ และเป็นที่ยอมรับในธุรกิจสิ่งพิมพ์ของประเทศไทย

zz เป็นบริษัทสิ่งพิมพ์ ที่ครองความเป็นแนวหน้า ในทั้ง 3 ด้านของธุรกิจสิ่งพิมพ์ในประเทศ  คือ  

z■ เป็นส�านกัพมิพ์ทีม่ยีอดขายเข้าระบบร้านหนงัสอือยูใ่นล�าดบัต้นของประเทศ โดยเน้นด้านคอมพวิเตอร์ วศิวกรรมศาสตร์  วทิยาศาสตร์ 
การจัดการธุรกิจ หนังสือส่งเสริมเยาวชน หนังสือสาระความรู้ทั่วไป และหนังสืออ้างอิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพจนานุกรม หนังสืออ่าน
นอกเวลาภาษาอังกฤษ และแผนที่

z■ เป็นผู้จัดจ�าหน่ายหนังสือเข้าสู่ระบบร้านหนังสือรายใหญ่ที่สุด และมีระบบการจัดจ�าหน่าย ที่ถือได้ว่าดีที่สุดระบบหนึ่งในธุรกิจหนังสือ
ของประเทศ โดยเป็นผู้พัฒนาระบบการจัดจ�าหน่ายที่เรียกว่า Standing Order ส�าหรับประเทศไทย ขึ้นมา

z■ เป็นร้านหนังสือเครือข่ายที่มียอดขายสูงสุดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 และยังได้รับรางวัล “ร้านหนังสือเครือข่าย ยอดเยี่ยมประจ�าปี 
พ.ศ. 2545 และ 2546” และรางวัล “ร้ำนหนังสือยอดเยี่ยมประจ�ำทศวรรษ (ปี พ.ศ. 2547)” จากชมรมส่งเสริมการจัดจ�าหน่ายหนังสือ 
(ชมรมสายส่งหนังสือ) ในสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ�าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

zz ในปี พ.ศ. 2553 มีรายได้รวมเป็นอันดับที่ 687 ของบริษัททั้งหมดในประเทศไทย  ถือเป็นอันดับที่ 1 ของธุรกิจสิ่งพิมพ์ของประเทศไทย 
(ข้อมูลจำกนิตยสำร Business+ Special Edition “Top 1000 Companies” ประจ�ำปี 2011-2012 ซึ่งเป็นกำรจัดอันดับบริษัทที่มีรำยได้รวม
สูงสุดของประเทศ จำกฐำนข้อมูลงบกำรเงินประจ�ำปี 2553 ของกระทรวงพำณิชย์  จัดพิมพ์เผยแพร่ในเดือนธันวำคม 2554 โดยบริษัท 
เออำร์ ไอพี จ�ำกัด (มหำชน)) 

zz ซีเอ็ด เป็นผู้ถือหุ้น และมีส่วนร่วมในการบริหารงาน โรงเรียนเพลินพัฒนำ (อยู่บนถนนพุทธมณฑล สาย 2 บนพื้นที่ 20 ไร่)  ซึ่งเป็นโรงเรียน
แนวใหม่ ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยในทิศทางที่ประเทศต้องการ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล (1 ขวบ 6 เดือน) จนถึงชั้น
มัธยม 6 ในปีการศึกษา 2554 มีนักเรียน 1,109 คน โดยมีนักเรียนชั้นสูงสุดถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6

zz เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีจุดเด่นที่น่าสนใจต่อไปนี้

z■ มีการเติบโตเฉลี่ยของรายได้รวม ประมาณ 47.2 เท่าภายในระยะเวลา 20 ปี หรือเติบโตเฉลี่ย 21% ต่อปี นับแต่ปีแรกที่เข้าตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ จนถึงสิ้นปี 2554

z■ ได้รับประกาศเกียรติคุณ “คณะกรรมการแห่งปี - 
ดเีด่น” (Board of the Year for Distinctive Practices) 
ประจ�าปี พ.ศ. 2553/54  ซึง่เป็นการประกาศเกยีรตคิณุ
ให ้แก ่คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่สามารถปฏิบัติ
งานได้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยค�านงึ
ถงึความโปร่งใส และความเป็นธรรมต่อผูม้ส่ีวนได้เสยี
ทกุฝ่าย ภายใต้หลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีจากการ
จัดประกวดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย ร่วมกับ 6 องค์กรภาคเอกชนชั้นน�า

z■ ได้รับรางวัล SET Award of Honor (รางวัลเกียรติยศ
แห่งความส�าเรจ็) ด้านการรายงานบรรษทัภบิาล (SET 
Awards 2011) ซึง่เป็นรางวลัทีย่กย่องเชดิชเูกยีรตคิณุ
จากการได้รับรางวัลดีเยี่ยมในด้านการรายงาน 
บรรษทัภบิาล ตดิต่อกนั เป็นปีที ่3 จากการจดัประกวด
โดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ร่วมกบัวารสาร
การเงินธนาคาร

	ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ	“ซีเอ็ด”

คุณทนง โชติสรยุทธ์ กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) 
รับถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  
จำกกำรประกวดผลงำนตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2



คุณสมบูรณ์ ชินสวนำนนท์ ประธำนกรรมกำร 
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) รับรำงวัลประกำศเกียรติคุณ  
“คณะกรรมกำรแห่งปี - ดีเด่น 2553 / 2554”

	ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ	“ซีเอ็ด”
z■ ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น 

(SET Awards 2011) จากการจัดประกวดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร

z■ ได้รับการประกาศผลรายงานการประเมินการก�ากับดูแลกิจการของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประจ�าปี พ.ศ. 2554, 2553, 
2552 และ 2551 (Corporate Governance Report of Thai Listed 
Companies 2011, 2010, 2009 and 2008) ว่าอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” 
(5 ดาว) ติดต่อกัน 4 ปีซ้อน ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

ปี พ.ศ. 2554 มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยที่ได้รับการส�ารวจครั้งนี้ทั้งสิ้นจ�านวน 497 บริษัท 
โดยมีบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมินในเกณฑ์ “ดีเลิศ” 
(5 ดาว) จ�านวน 47 บริษัทฯ โดยซีเอ็ดเป็นบริษัทเดียว ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมบริการ (Service) หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ ที่ได้
ระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกัน 4 ปีซ้อน

ปี พ.ศ. 2553 มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยที่ได้รับการส�ารวจครั้งนี้ทั้งสิ้นจ�านวน 480 บริษัท 
โดยมีบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมินในเกณฑ์ “ดีเลิศ” 
(5 ดาว) จ�านวน 70 บริษัทฯ  โดยซีเอ็ดเป็นบริษัทเดียว ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมบริการ (Service) หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ ที่ได้
ระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกัน 3 ปีซ้อน

ปี พ.ศ. 2552  มีบรษิัทจดทะเบยีนทีไ่ด้รบัการคดัเลอืกและสมคัร
ใจเข้าร่วมการประเมินครั้งนี้ทั้งสิ้นจ�านวน 290 บริษัทฯ โดยมี
บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมินในเกณฑ์ “ดีเลิศ” (5 ดาว) 
จ�านวน 52 บริษัทฯ โดยซีเอ็ดเป็นบริษัทเดียว ในกลุ ่ม
อุตสาหกรรมบริการ (Service) หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ ที่ได้
ระดับ “ดีเลิศ”

ปี พ.ศ. 2551  มีบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมการประเมินทั้งสิ้น  
448 บรษิทั  โดยมบีรษิทัจดทะเบยีนทีไ่ด้รบัการประเมนิในระดบั 
“ดีเลิศ” (5 ดาว) ทั้งสิ้น 22 บริษัท  โดยซีเอ็ดเป็น 1 ใน 6 บริษัท
ทีไ่ด้รบัรางวลัทีม่ขีนาด Medium Cap และ Small Cap  นอกจาก
นัน้ เป็นบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุม่ SET100  ซึง่ทัง้หมดเป็นกจิการขนาด 
Large Cap และเกือบทั้งหมดเป็นบริษัทในกลุ่มพลังงาน และ
สถาบันการเงิน 

z■ ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  ในประเภทธุรกิจขนาดใหญ่ จากการประกวดผลงาน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2553 โดยเป็น
บริษัทนอก SET50 บริษัทเดียวใน 5 บริษัททั้งหมดที่ได้รับรางวัลใน
ประเภทธุรกิจขนาดใหญ่

z■ ได้รับรางวัล Top Corporate Governance Report Awards 2009 - 2010 
(รางวลับรษิทัจดทะเบยีนด้านการรายงานบรรษทัภบิาลดเียีย่ม) ตดิต่อกนั 
2 ปีซ้อน จากการจัดประกวดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วม
กับวารสารการเงินธนาคาร โดยซีเอ็ดเป็นบริษัทจดทะเบียนนอก SET50 
รายเดียวใน 10 บริษัทที่ได้รับรางวัลนี้

z■ ได้รับรางวัล Corporate Social Responsibility Awards 2009 - 2010 
(รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม) ติดต่อ
กัน 2 ปีซ้อน จากการจัดประกวดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร โดยซีเอ็ดเป็นบริษัทจดทะเบียนนอก 
SET100 รายเดียวใน 4 บริษัทที่ได้รับรางวัลนี้

คุณทนง โชติสรยุทธ์ กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น 
จ�ำกัด (มหำชน) กับรำงวัลเกียรติยศแห่งควำมส�ำเร็จ 
(SET Award of Honor) ด้ำนกำรรำยงำนบรรษัทภิบำล 
และ รำงวัลดีเด่นด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม จำกงำน 
SET Awards 2011



z■ ได้รับรางวัล Best Shareholder Treatment Awards 2008 (รางวัล
บรษิทัจดทะเบยีนยอดเยีย่มในการดแูลผูถ้อืหุน้) จากการจดัประกวด
โดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ด้วยความ
ร่วมมือจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริม 
ผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และชมรมนักลงทุน
สัมพันธ์ โดยซีเอ็ดเป็นบริษัทจดทะเบียนนอก SET100 รายเดียวใน 
6 บริษัทที่ได้รับรางวัลนี้

z■ ได้รบัการคดัเลอืกให้เป็นผูเ้ข้าชงิรอบสดุท้าย (Finalist) 1 ใน 3 บรษิทั
ของกลุ่ม SET (ที่เหลือจาก SET100) เพื่อเข้าชิงรางวัล IR Excel-
lence Awards 2008 (รางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านนักลงทุน
สัมพันธ์) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการให้รางวัล SET Awards 2008 ซึ่ง
จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงิน
ธนาคาร  

z■ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เข้าชิงรอบสุดท้าย (Finalist) 1 ใน 10 
บรษิทั เพือ่เข้าชงิรางวลั Corporate Social Responsibilities Awards 
2008 (รางวลับรษิัทจดทะเบยีนดเีด่นในการด�าเนินธรุกจิอย่างรบัผดิ
ชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม) ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของการให้รางวลั SET 
Awards 2008 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ
วารสารการเงนิธนาคาร โดยซเีอด็เป็นบรษิทันอก SET100 เพยีงราย
เดียวใน 10 บริษัทที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เข้าชิงรางวัลรอบสุดท้าย 
(Finalist) 

z■ ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัล “คณะกรรมการดีเด่นแห่งปี” หรือ 
“Board of The Year for Distinctive Practices” ประจ�าปี พ.ศ. 
2549/2550  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai 
Institute of Director หรือ IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย และ
สภาธรุกิจตลาดทุนไทย โดยคณะกรรมการของบรษิัทจดทะเบยีนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณคณะ
กรรมการดีเด่น และดีเลิศ ส�าหรับปี พ.ศ. 2549/2550 มีจ�านวนรวม
ทัง้สิน้ 19 คณะ (ดเีด่น 14 คณะ ดเีลศิ 5 คณะ) จากบรษิทัจดทะเบยีน
ทั้งหมดกว่า 400 บริษัท โดย ซีเอ็ด เป็น 1 ใน 2 บริษัท ที่ได้รับรางวัล
ที่ไม่เป็น Large Cap นอกนั้นเป็นบริษัทที่เป็น Large Cap ทั้งสิ้น ซึ่ง
ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มพลังงาน และธนาคาร นอกจากนั้น ซีเอ็ดยังเป็น 
1 ใน 6 บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม SET100 ที่ได้รับรางวัลนี้

z■ ได้รบัการประเมนิจาก ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียน และ
สมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย  ในเรือ่งการจดัการประชมุผูถ้อืหุน้สามญั 
(AGM)  ประจ�าปี พ.ศ. 2554, 2553, 2552, 2551 และ 2550 อยู่ใน
เกณฑ์ “ดีเยี่ยม และสมควรเป็นตัวอย่าง” ติดต่อกัน 5 ปีซ้อน โดยอยู่
ในกลุม่บรษิทัทีไ่ด้คะแนนเตม็ 100 คะแนนขึน้ไป ซึง่ได้รบัการยกย่อง
ให้เป็นตัวอย่างที่ดี จาก ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) การประเมินการจัดการประชุมผู้ถือ
หุ้น  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนได้ตระหนักถึงสิทธิของ
ผู้ถือหุ้นและหลักบรรษัทภิบาลที่ดี   

ในปี พ.ศ. 2554 ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม  โดยเป็น 1 ใน 64 
บริษัทที่ได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดี จากบริษัทที่ได้รับ
การประเมินทั้งสิ้น 416 บริษัท   

ในปี พ.ศ. 2553 ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม โดยเป็น 1 ใน 63 
บริษัทที่ได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดี จากบริษัทที่ได้รับ
การประเมินทั้งสิ้น 479 บริษัท

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

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

คุณทนง โชติสรยุทธ์  กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด 
(มหำชน) กับรำงวัล Corporate Social Responsibility Awards 2010  
และ Top Corporate Governance Report Awards 2010 จำก
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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คุณสมบูรณ์  ชินสวนำนนท์  ประธำนกรรมกำร 
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) ขึ้นรับรำงวัล  
“คณะกรรมกำรดีเด่นแห่งปี พ.ศ. 2549 / 2550”

ในปี พ.ศ. 2552 ได้คะแนน 100 คะแนนเตม็ และได้คะแนนพิเศษ 
ซึ่งเป็นปีแรกที่เปลี่ยนจากคะแนนพิเศษ 10 คะแนน เป็นให้
คะแนนพิเศษ 5 ดาว แทน และ เป็น 1 ใน 41 บริษัทที่ได้รับการ
ยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดี จากบริษัทที่ได้รับการประเมินทั้งสิ้น 
497 บริษัท

ในปี พ.ศ. 2551 ได้คะแนน 107.50 เป็น 1 ใน 74 บริษัทที่ได้รับ
การยกย่องให้เป็นตวัอย่างทีด่จีาก ก.ล.ต. จากบรษิทัทีไ่ด้รบัการ
ประเมินทั้งหมด 486 บริษัท

ในปี พ.ศ. 2550 ได้คะแนน 103.75 เป็น 1 ใน 19 บริษัทที่ได้รับ
การยกย่องให้เป็นตวัอย่างทีด่จีาก ก.ล.ต. จากบรษิทัทีไ่ด้รบัการ
ประเมินทั้งหมด 460 บริษัท 

การได้รบัการประเมนิดเียีย่มเช่นนี ้สะท้อนการจดัการประชมุเป็น
ไปตามหลักบรรษัทภิบาล โปร่งใส และยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ซักถามได้เต็มที่จนหมดค�าถาม

z■ SE-ED ได้รบัการคดัเลอืกให้เป็นหุน้ 1 ใน 6 ส�าหรบัการแข่งขนั YRC 2007 และผูท้ีไ่ด้รางวลัส�าหรบัสาย SET 4 ใน 5 คนเลอืกวเิคราะห์
หุ้น SE-ED   

โครงการ Young Researcher Competition (YRC) เป็นโครงการส�าหรับนิสิต นักศึกษา ในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 และ 4 หรือ
เทยีบเท่า จนถงึระดบัปรญิญาโท เป็นโครงการทีมุ่ง่เน้นการเพิม่พนูความรูใ้ห้แก่ผูเ้ข้าร่วมโครงการ ผูส้มคัรเข้าร่วมโครงการทีผ่่าน
การคัดเลือกในแต่ละรอบจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าอบรมในหัวข้อต่างๆ ที่มีเนื้อหาเข้มข้นขึ้นตามล�าดับ เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การจัดส่งบทวิเคราะห์หลักทรัพย์เข้าประกวด โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบที่ 3 (30 คน แบ่งเป็น สาย SET 15 คน และ สาย 
mai 15 คน) จะต้องน�าเสนอผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการคัดเลือก  เพื่อคัดเลือก Top Five SET Young 
Researchers และ Top Five mai Star Researchers ตามล�าดับ หลังจากนั้นในรอบชิงชนะเลิศ คณะกรรมการตัดสินจะคัดเลือก
ผู้ชนะเลิศ หรือ SET Young Researcher และ mai Star Researcher ตามล�าดับ 

Young Researcher Competition เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถานีโทรทัศน์ 
Money Channel และ สมาคมนกัวเิคราะห์หลกัทรพัย์  โดยความสนบัสนนุของสถาบนัพฒันาความรูต้ลาดทนุ (TSI)  ตลาดหลกัทรพัย์ 
เอม็ เอ ไอ (mai)  บรษิทั เซท็ เทรด ดอท คอม จ�ากดั (SETTRADE) สมาคมบรษิทัจดัการลงทนุ สมาคมบรษิทัจดทะเบยีน  สมาคม
บริษัทหลักทรัพย์ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

ส�าหรับการแข่งขัน YRC 2007 เริ่มรับสมัครตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2550 และตัดสินรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 10 มกราคม 
พ.ศ. 2551 หุ้นที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหุ้นส�าหรับการวิเคราะห์ในการแข่งขันรอบที่ 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 ต่างก็ได้มาจากการ
วิเคราะห์หุ้น SE-ED  ส่วนที่ได้รางวัลสมทบอีก 3 ท่านนั้น วิเคราะห์หุ้น SE-ED จ�านวน 2 ท่าน

z■ ได้รบัการประเมนิความพงึพอใจ “ดเียีย่มทีส่ดุ” ตดิต่อกนัเป็นปีที ่2 ในการชีแ้จงต่อนกัลงทนุ และนกัวเิคราะห์ ในงาน “บรษิทัจดทะเบยีน
พบนักลงทุน” (Opportunity Day) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�าหรับ Q4/2549 และ Q4/2548 โดยได้รับการประเมินสูงที่สุด
ในทั้ง 3 ด้าน คือ ประโยชน์ของข้อมูลที่ได้รับ การน�าเสนอข้อมูล และความเหมาะสมของเวลาในการน�าเสนอ เมื่อเทียบกับบริษัทจด
ทะเบียน 48 ราย และ 68 รายตามล�าดับ ที่เข้าร่วมชี้แจงในคราวเดียวกัน 

z■ ได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ให้เป็นบริษัทที่มีบรรษัทภิบาล ของปี พ.ศ. 2549 ในเกณฑ์ 
“ดีมาก” โดยเป็นบริษัทสิ่งพิมพ์แห่งเดียวในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับคะแนนรวมบรรษัทภิบาล ในระดับ ดีมาก-ดีเลิศ และเป็นหนึ่งใน 
71 บริษัท ที่ได้รับการประเมินว่ามีบรรษัทภิบาลของปี พ.ศ. 2549 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก - ดีเลิศ จากบริษัทที่ไดัรับการประเมินทั้งหมด 
402 บริษัท 
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z■ ได้รับการประเมินจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ติดอันดับในกลุ่มบริษัทที่ได้รับผลการประเมินบรรษัท
ภิบาลดีที่สุด 85 อันดับแรก (Top Quartile Companies) ของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2546   

z■ ได้รับการประเมินจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ให้เป็น หนึ่งใน 20 ล�าดับแรก ที่มีการก�ากับดูแลกิจการดีที่สุด
ส�าหรับปี พ.ศ. 2545 จากการส�ารวจทั้งหมด 234 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์

z■ ได้รับรางวัล Disclosure Report Award 2002 และ Disclosure Report Award 2003 จาก คณะกรรมการส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในฐานะ “บริษัทจดทะเบียน ที่สมควรได้รับการชมเชยเป็นพิเศษ ในการเปิดเผย
ข้อมูลต่อผู้ลงทุน”  ซึ่ง ก.ล.ต. จัดรางวัลนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมการมีระบบบรรษัทภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) ขึ้นใน
ประเทศไทย

z■ ได้รับการคัดเลือกจากนิตยสาร Forbes ฉบับ Global ประจ�าวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นนิตยสารธุรกิจชั้นน�าของโลก ให้
อยู่ในรายชื่อ 200 บริษัทยอดเยี่ยมนอกสหรัฐอเมริกา ที่มียอดขายน้อยกว่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ (200 Companies for 2002 
: Best Under a Billion) โดยคัดเลือกจากบริษัทชั้นน�า 20,000 รายทั่วโลก 

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

zz เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ Book Variety ซึ่งออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9.00 - 9.30 น. ทาง Nation Channel, ผ่านดาวเทียมระบบ 
C-Band และเคเบิ้ลทีวีท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยเริ่มออกอากาศตอนแรกในเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2544

zz เป็นผู้จัดงาน Thailand Electronics & Industrial Technology  ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ

zz เป็นเจ้าของเว็บไซต์ www.se-ed.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีผู้เข้ามาใช้บริการมากที่สุดในหมวดธุรกิจหนังสือ

zzzzzzzzzzzzz
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อ		สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่	คลังสินค้า	และ	SE-ED	Learning	Center

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์	 :	 บริษัท	ซีเอ็ดยูเคชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)
ชื่อย่อ : SE-ED
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : เลขที่ 1858/87-90 อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนบางนา-ตราด กม. 4.5 แขวงบางนา 

เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
ที่ตั้งคลังสินค้า : เลขที่  99 หมู่ 1 ถนนกิ่งแก้ว ต�าบลราชาเทวะ อ�าเภอบางพลี สมุทรปราการ  10540
 : โกดังพิทักษ์ธรรม เลขที่ 1/12, 1/17, 1/29 ถนนกิ่งแก้ว ต�าบลราชาเทวะ อ�าเภอบางพลี 

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

กรุงเทพฯ 10330  
เว็บไซต์ : 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 คือ

zz ผลิตหนังสือและวารสารเชิงวิชาการ
zz รับจัดจ�าหน่ายหนังสือ
zz ธุรกิจร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ (SE-ED Book Center หรือ SBC) และร้านเครือข่าย 

(ร้ำนเครือข่ำยซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ศูนย์หนังสือมหำวิทยำลัยหลำยแห่งที่บริษัทฯ เป็นผู้บริหำรเอง 
และจุดขำยย่อย) ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

zz ศูนย์การเรียนรู้ SE-ED Learning Center จัดกิจกรรมการเรียนรู้ส�าหรับเยาวชน จัดหลักสูตร 
ฝึกอบรม และสัมมนา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการท�างานส�าหรับบุคคลทั่วไป

zz ด�าเนินกิจการ โรงเรียนเพลินพัฒนา ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับเตรียมอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000285
ทุนจดทะเบียน : 323,921,130.00 บาท (หุ้นสามัญ 323,921,130 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนรับช�าระแล้ว : 323,921,130.00 บาท (หุ้นสามัญ 323,921,130 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ชื่อ	สถานที่ตั้งของบริษัทย่อย	

ชื่อ : บริษัท	เพลินพัฒน์	จ�ากัด
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  โดยด�าเนินกิจการ โรงเรียนเพลินพัฒนำ ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับ 

เตรียมอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทุนจดทะเบียน               : ทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้วจ�านวน 170,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญ 17,000,000 หุ้น มูลค่า

หุ้นละ 10 บาท สัดส่วนเงินลงทุนอัตราร้อยละ 48.82



ชื่อ	 :	 บริษัท	ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์	จ�ากัด
ที่ตั้ง : 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 และเรียกช�าระแล้วจ�านวน 100,000 บาท เป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น 
  มูลค่าหุ้นละ 10 บาท  สัดส่วนเงินลงทุนอัตราร้อยละ 99.93

ชื่อ	สถานที่ตั้งของบริษัทร่วม	

ชื่อ : บริษัท	เอ็ม	แอนด์	อี	จ�ากัด	 
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 : ส�านักพิมพ์ผู้ผลิตวารสารและหนังสือส�าหรับวิศวกร  
ทุนจดทะเบียน : ทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้วจ�านวน 400,000 บาท เป็นหุ้นสามัญ 4,000 หุ้น  

มูลค่าหุ้นละ 100 บาท สัดส่วนเงินลงทุนอัตราร้อยละ 25

ชื่อ	สถานที่ตั้งของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ	

นายทะเบียนหุ้น :	 บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

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		 :	 นางสาวพิมพ์ใจ	มานิตขจรกิจ	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4521	และ/หรือ
	 	 นางสาวรุ้งนภา	เลิศสุวรรณกุล	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3516	และ/หรือ
	 	 นายชยพล	ศุภเศรษฐนนท์	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3972			
ที่ตั้ง : บริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด
  193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์  : 0-2264-0777
โทรสาร  : 0-2264-0789
อีเมล : Ernstyoung.thailand@th.ey.com
เว็บไซต์ : www.ey.com

ที่ปรึกษากฎหมาย : ส�านักงาน	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---

zzzzzzzzzzzzz



คณะกรรมการบริษัท
บริษัท	ซีเอ็ดยูเคชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)



	 1.	นายสมบูรณ์	ชินสวนานนท์
	 2.	นายสาโรช	ล้�าเลิศประเสริฐกุล
	 3.	นายทนง	โชติสรยุทธ์	
	 4.	รศ. ยืน	ภู่วรวรรณ
	 5.	นายคเชนทร์	เบญจกุล
	 6.	นายวิบูลย์ศักดิ์	อุดมวนิช
	 7.	นายวรสิทธิ์	โภคาชัยพัฒน์

	 8.	นายไพรัช	สิฏฐกุล
	 9.	นายสุวัฒน์	ด�ารงชัยธรรม
	10.	นายยงศักดิ์	เอกปรัชญาสกุล
	11.	นายพงษ์ศักดิ์	ศิวะภัทรก�าพล
	12.	นายประวิทย์	ตันติวศินชัย
	13.	นายวัฒนา	เชียงกูล	
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คณะกรรมการบริษัท
1.	 นายสมบูรณ์		ชินสวนานนท์	

ประธานกรรมการ	และกรรมการอิสระ
การศึกษา
zz Master of Management (Finance), Kellogg School of 
Management, Northwestern University, U.S.A

zz วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจาก	IOD
zz - ไม่มี - 

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง	/	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
zz 155,842 หุ้น / 0.0481%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
zz - ไม่มี -

ประวัติการท�างาน
zz 2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น

zz 2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ผลตอบแทน บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น

zz 2538 - 2548  กรรมการและกรรมการอิสระ 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 

zz ธ.ค. 2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
บจก. อุตสาหกรรมผ้าวิจิตรไทย

zz 2523 - ปัจจุบัน กรรมการ 
บจก. อุตสาหกรรมผ้าวิจิตรไทย

zz 2547 - 2554 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน 
คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน 
ธนาคารแห่งประเทศไทย

zz 2538 - 2542 รองกรรมการผู้จัดการ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในปัจจุบัน
zz กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -
zz กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-  มีจ�านวน 1 บริษัท
z❏ ประธานกรรมการ 
บจก. อุตสาหกรรมผ้าวิจิตรไทย

2.	 นายสาโรช		ล้�าเลิศประเสริฐกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ	
รองประธานกรรมการ	และกรรมการอิสระ	
การศึกษา
zz บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
zz บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมจาก	IOD
zz Director Certification Program (DCP)
zz Audit Committee Program (ACP)

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง	/	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	
zz - ไม่มี - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
zz - ไม่มี - 

ประวัติการท�างาน
zz ก.พ. 2552 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
zz 2542 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและ 
กรรมการอิสระ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น

zz 2549 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. เอซีที แมเนจเม้นท์ 		
zz 2543 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. ซีเอเอส แมเนจเม้นท์  

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในปัจจุบัน
zz กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -
zz กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-  มีจ�านวน 2 บริษัท   
z❏ กรรมการผู้จัดการ บจก. เอซีที แมเนจเม้นท์
z❏ กรรมการผู้จัดการ บจก. ซีเอเอส แมเนจเม้นท์                      

3.	 นายทนง		โชติสรยุทธ์
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม	และรักษาการผู้อ�านวยการฝ่าย
วิจัยและพัฒนาทางวิศวกรรม	
การศึกษา
zz วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
zz อยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาโท คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจาก	IOD
zz Director Certification Program (DCP)

การอบรมจากสถาบันอื่น
zz สถาบันวิทยาการตลาดทุน (CMA) : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง	/	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
zz 9,849,742 หุ้น* / 3.0408% 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
zz คู่สมรสของ นางมณฑลี โชติสรยุทธ์

ประวัติการท�างาน
zz 2530 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
zz 2553 - ปัจจุบัน รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายวิจัยและ 
พัฒนาทางวิศวกรรม บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น

zz 2528 - 2530 กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการด้านการตลาด 
บจก. ซีเอ็ดยูเคชั่น

zz 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์
zz 2552 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

zz 2553 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการโรงเรียนเพลินพัฒนา บจก. เพลินพัฒน์
zz 2549 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร โรงเรียนเพลินพัฒนา 
บจก. เพลินพัฒน์

zz 2546 - 2549 กรรมการและกรรมการบริหาร บจก. เพลินพัฒน์
zz 2527 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็ม แอนด์ อี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในปัจจุบัน
zz กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -
zz กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- มีจ�านวน 3 บริษัท
z❏ กรรมการ บจก. ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์
z❏ ประธานคณะกรรมการบริหารและผู้อ�านวยการโรงเรียน 
เพลินพัฒนา บจก. เพลินพัฒน์
z❏ กรรมการ บจก. เอ็ม แอนด์ อี

5.	 นายคเชนทร์		เบญจกุล
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
การศึกษา
zz ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์และ 
การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

zz วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจาก	IOD
zz Director Accreditation Program (DAP)

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง	/	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	
zz 391,100 หุ้น* / 0.1207%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
zz - ไม่มี - 

ประวัติการท�างาน
zz พ.ย. 2552 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น

zz 2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
zz 2551 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาทางด้านทรัพยากรมนุษย์  
บจก. เพลินพัฒน์

zz 2549 - 2551 กรรมการบริหาร บจก. เพลินพัฒน์
zz 2544 - 2547 นักวิเคราะห์อาวุโส 
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ 

zz 2543 - 2544 นักวิเคราะห์ กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญ
ข้าราชการ

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในปัจจุบัน
zz กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -
zz กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-  มีจ�านวน 1 บริษัท   
z❏ ที่ปรึกษาทางด้านทรัพยากรมนุษย์ บจก. 
เพลินพัฒน์

6.	 นายวิบูลย์ศักดิ์		อุดมวนิช
กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม,	เลขานุการบริษัทฯ	
และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานส�านักพิมพ์
การศึกษา	
zz วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจาก	IOD
zz Director Accreditation Program (DAP)

การอบรมจากสถาบันอื่น
zz สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) : Corporate Secretary 
Development Program

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง	/	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	
zz 1,360,555 หุ้น* / 0.4200%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	
zz - ไม่มี - 

ประวัติการท�างาน
zz 2550 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัทฯ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
zz 2530 - ปัจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น

zz 2546 - ปัจจุบัน รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
สายงานส�านักพิมพ์ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น

zz 2528 - 2530 กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการด้านการผลิต 
บจก. ซีเอ็ดยูเคชั่น

zz 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร ์                                                  
zz 2546 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจก. เพลินพัฒน์
zz 2535 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ยูนิตี้ ไบน์ดิ้ง เซ็นเตอร์
zz 2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ยูนิตี้ กราฟิกส์
zz 2552 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันภาษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

zz 2540 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โรงเรียนกอบวิทยา

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในปัจจุบัน
zz กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -
zz กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- มีจ�านวน 4 บริษัท
z❏ กรรมการ บจก. ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์
z❏ กรรมการบริหาร บจก. เพลินพัฒน์
z❏ กรรมการ บจก. ยูนิตี้ ไบน์ดิ้ง เซ็นเตอร์
z❏ กรรมการ บจก. ยูนิตี้ กราฟิกส์

4.	 รศ.ยืน		ภู่วรวรรณ
กรรมการ
การศึกษา
zz วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

zz วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

zz วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจาก	IOD
zz - ไม่มี -

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง	/	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
zz 13,174,940 หุ้น* / 4.0673%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
zz - ไม่มี - 

ประวัติการท�างาน
zz 2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
zz 2546 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาส�านักบริการคอมพิวเตอร์ และ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ที่ปรึกษาโรงเรียนเพลินพัฒนา บจก. เพลินพัฒน์

zz 2545 - 2554 รองอธิการบดี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

zz 2534 - 2543 ผู้อ�านวยการ ส�านักบริการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในปัจจุบัน
zz กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -
zz กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -



คณะกรรมการบริษัท

13.	นายวัฒนา		เชียงกูล
กรรมการ
การศึกษา
zz วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจาก	IOD
zz Director Accreditation Program (DAP)

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง	/	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
zz 4,118,292 หุ้น / 1.2714%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
zz - ไม่มี - 

ประวัติการท�างาน
zz พ.ย. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและ 

12.	นายประวิทย์		ตันติวศินชัย		
กรรมการตรวจสอบ	และกรรมการอิสระ
การศึกษา
zz ประกาศนียบัตรบัณฑิต การสอบบัญชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

zz บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจาก	IOD
zz Director Accreditation Program (DAP)

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง	/	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
zz - ไม่มี - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
zz - ไม่มี -

ประวัติการท�างาน
zz 2542 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น

zz 2549 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มบัญช ี
และการเงิน บจก. เอ็ม เค เรสโตรองต์      

zz 2537 - 2549 ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน  
บจก. เอ็ม เค เรสโตรองต์

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในปัจจุบัน
zz กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -
zz กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-  มีจ�านวน 1 บริษัท   
z❏ รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มบัญชีและการเงิน 
บจก. เอ็ม เค เรสโตรองต์ 

11.	นายพงษ์ศักดิ์		ศิวะภัทรก�าพล
กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม
การศึกษา
zz วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจาก	IOD
zz Director Accreditation Program (DAP)

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง	/	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
zz 10,850,842 หุ้น / 3.3498%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	
zz - ไม่มี - 

ประวัติการท�างาน
zz 2536 - ปัจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ  
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น

zz 2533 - 2536 กรรมการและบรรณาธิการบริหารฝ่ายวารสาร 
ไมโครคอมพิวเตอร์ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น

zz 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์
zz 2535 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ยูนิตี้ ไบน์ดิ้ง เซ็นเตอร์
zz 2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ยูนิตี้ กราฟิกส์

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในปัจจุบัน
zz กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -
zz กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- มีจ�านวน 3 บริษัท
z❏ กรรมการ บจก. ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์
z❏ กรรมการ บจก. ยูนิตี้ ไบน์ดิ้ง เซ็นเตอร์ 
z❏ กรรมการ บจก. ยูนิตี้ กราฟิกส์

9.	 นายสุวัฒน์		ด�ารงชัยธรรม	
กรรมการ
การศึกษา
zz บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
(ABAC)

การอบรมจาก	IOD
zz - ไม่มี -

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง	/	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
zz - ไม่มี - (ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
zz - ไม่มี -

ประวัติการท�างาน
zz พ.ย. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
zz 2548 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
zz 2547 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ สายงาน 
Digital Business บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่

zz 2541 - มิ.ย. 2553 กรรมการผู้จัดการ (สังกัด แกรมมี่ บิ๊ก) 
บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่

zz 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทรี-อาร์ดี
zz 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บจก. ดิจิตอล อาร์มส์
zz 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. จีเอ็มเอ็ม ดิจิตอล โดเมน จ�ากัด
zz 2547 - 2548 กรรมการผู้จัดการ บจก. สยามอินฟินิท
zz 2545 - 2548 กรรมการผู้จัดการ บจก. จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในปัจจุบัน
zz กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- มีจ�านวน 1 บริษัท
z❏ กรรมการบริหาร บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
z❏ กรรมการผู้จัดการ สายงาน Digital Business 
บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่

zz กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- มีจ�านวน 3 บริษัท

z❏ กรรมการ บจก. ทรี-อาร์ดี
z❏ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บจก. ดิจิตอล อาร์มส์
z❏ กรรมการ บจก. จีเอ็มเอ็ม ดิจิตอล โดเมน

10.	นายยงศักดิ์	เอกปรัชญาสกุล
กรรมการ
การศึกษา	
zz Mini MBA  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
zz The Boss รุ่นที่ 30 Management and Psychology 
Institute

การอบรมจาก	IOD
zz Director Accreditation Program (DAP)

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง	/	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
zz - ไม่มี - (ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
zz - ไม่มี - 

ประวัติการท�างาน
zz 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
zz 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ยูสตาร์ (ประเทศไทย)
zz 2545 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการขายและ
การตลาด หน่วยงานจีเอ็มเอ็ม เทรดดิ้ง 
บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ 

zz 2542 - 2545 ผู้อ�านวยการฝ่ายขาย บจก. เอ็มจีเอ 
zz 2531 - 2542 ผู้จัดการฝ่ายขาย บจก. เอ็มจีเอ

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในปัจจุบัน
zz กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- มีจ�านวน 1 บริษัท
z❏ กรรมการและกรรมการผู้จัดการขายและ 
การตลาด หน่วยงานจีเอ็มเอ็ม เทรดดิ้ง 
บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่

zz กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- มีจ�านวน 1 บริษัท

z❏ กรรมการ บจก. ยูสตาร์ (ประเทศไทย)

หมายเหตุ	 * จ�ำนวนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ ของกรรมกำรและผู้บริหำร 

ได้รวมกำรถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ 

และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องตำมมำตรำ 258 ด้วย

7.	 นายวรสิทธิ์		โภคาชัยพัฒน์	
กรรมการอิสระ
การศึกษา
zz คอมพิวเตอร์และการบริหารระบบข้อมูล, Bentley 
College, Massachusetts, U.S.A

zz เศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ  Carnegie-Mellon University, 
Pennsylvania, U.S.A

การอบรมจาก	IOD
zz Director Certification Program (DCP)

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง	/	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
zz - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
zz - ไม่มี - 

ประวัติการท�างาน
zz 2549 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณา 
ผลตอบแทน บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น

zz 2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
zz 2541 - 2548 กรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
zz 2534 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บมจ. ฟินันซ่า
zz 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พลานามัย
zz 2533 - 2534 ผู้ช่วยผู้จัดการ บจก. เชส แมนฮัตตัน 
(ประเทศไทย)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในปัจจุบัน
zz กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-  มีจ�านวน 1 บริษัท
z❏ กรรมการผู้จัดการ บมจ. ฟินันซ่า

zz กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
-  มีจ�านวน 1 บริษัท   

z❏ กรรมการ บจก. พลานามัย

8.	 นายไพรัช		สิฏฐกุล
กรรมการ
การศึกษา	
zz วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจาก	IOD
zz Director Accreditation Program (DAP)

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง	/	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
zz 3,470,000* / 1.0712%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
zz - ไม่มี -

ประวัติการท�างาน
zz 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
zz 2548 - 2554 กรรมการอิสระ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
zz 2548 - พ.ย. 2552 กรรมการตรวจสอบ 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น

zz 2517 - 2548 กรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
zz 2551 - ก.ย. 2553 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการโครงการเดินเครื่อง
และบ�ารุงรักษาประจ�าโรงไฟฟ้า บจก. ผลิตไฟฟ้าราชบุรี

zz 2545 - 2551 วิศวกรระดับ 11 ฝ่ายบ�ารุงรักษาไฟฟ้า 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

zz 2542 - 2545 ผู้จัดการกองบ�ารุงรักษา 
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน

zz 2540 - 2542 ผู้จัดการกองวิศวกรรรมบ�ารุงรักษาไฟฟ้า 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในปัจจุบัน
zz กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -
zz กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

พิจารณาผลตอบแทน บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น
zz เม.ย. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
zz 2548 - เม.ย. 2553 กรรมการอิสระ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
zz 2533 - 2548 กรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
zz 2545 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. โทเท็มส์
zz 2540 - 2545 ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจบ�ารุงรักษา 
บจก. เอบีบี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในปัจจุบัน
zz กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -
zz กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-  มีจ�านวน 1 บริษัท
z❏ กรรมการผู้จัดการ บจก. โทเท็มส์



โครงสร้างองค์กร
บริษัท	ซีเอ็ดยูเคชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)

เลขานุการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ
วิบูลยศักดิ์  อุดมวนิช

กรรมการผูจัดการ
ทนง โชติสรยุทธ

รองกรรมการผูจัดการ
วิบูลยศักดิ์ อุดมวนิช

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
สายงานสำนักพิมพ
วิบูลยศักดิ์ อุดมวนิช
(รักษาการแทน)

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
สายงานขายและจัดจำหนาย

กาญจนา  เจริญวงษ

ผูอำนวยการ
ฝายการเงิน

สจิพัฒน พุมพึ่งพุทธ

ผูอำนวยการ
ฝายบัญชี
อารี แซอึ้ง

ผูอำนวยการ
ฝายขายและจัดจำหนาย

ดวงใจ จีนานุรักษ

ผูอำนวยการฝาย
ทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาองคกร

วิโรจน  ลักขณาอดิศร

ผูอำนวยการฝาย
ที่ปรึกษาทางวิชาการ
และธุรกิจตางประเทศ

มีโชค ทองไสว

ผูอำนวยการฝาย
การจัดการสารสนเทศ

เชิงกลยุทธ

เอกสิทธ  วิวัฒนาประสิทธิ์

ผูอำนวยการฝาย
วิจัยและพัฒนา
ทางวิศวกรรม

ทนง โชติสรยุทธ
(รักษาการแทน)

ผูอำนวยการฝาย
โลจิสติกส

อภิชิต  สวนอนันตภูมิ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
สายงานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร

มณฑลี  โชติสรยุทธ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
สายงานวารสาร

นุชนารถ  กองวิสัยสุข

รองกรรมการผูจัดการ
พงษศักดิ์ ศิวะภัทรกำพล

 

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน 

แผนกตรวจสอบภายใน
และปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท 



คณะผู้บริหารคณะผู้บริหาร

ทนง		โชติสรยุทธ์
กรรมกำรผู้จัดกำร 

วิบูลย์ศักดิ์		อุดมวนิช
รองกรรมกำรผู้จัดกำร 

พงษ์ศักดิ์		ศิวะภัทรก�าพล
รองกรรมกำรผู้จัดกำร 

มณฑลี		โชติสรยุทธ์
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร 

สำยงำนซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ 

สจิพัฒน์		พุ่มพึ่งพุทธ
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงิน

นุชนารถ		กองวิสัยสุข
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร

สำยงำนวำรสำร

วิโรจน์		ลักขณาอดิศร
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล

และพัฒนำองค์กร

อภิชิต		สวนอนันตภูมิ
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยโลจิสติกส์

เอกสิทธิ์		วิวัฒนาประสิทธิ์
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกำรจัดกำร 

สำรสนเทศเชิงกลยุทธ์

มีโชค		ทองไสว
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยที่ปรึกษำทำงวิชำกำร 

และธุรกิจต่ำงประเทศ

ดวงใจ		จีนานุรักษ์
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยขำยและจัดจ�ำหน่ำย

กาญจนา		เจริญวงษ์
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร

สำยงำนขำยและจัดจ�ำหน่ำย

อารี		แซ่อึ้ง
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบัญชี



1.	 นายทนง		โชติสรยุทธ์
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม	และรักษาการ	
ผู้อ�านวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาวิศวกรรม
การศึกษา
zz วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
zz อยู่ระหว่างการศึกษาปริญญาโท คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจาก	IOD
zz Director Certification Program (DCP)

การอบรมจากสถาบันอื่น
zz สถาบันวิทยาการตลาดทุน (CMA) : หลักสูตรผู้บริหาร
ระดับสูง รุ่นที่ 3

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง	/	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
zz 9,849,742 หุ้น** / 3.0408%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
zz คู่สมรสของ นางมณฑลี โชติสรยุทธ์

ประวัติการท�างาน
zz 2530 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
zz 2553 - ปัจจุบัน รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายวิจัยและ 
พัฒนาวิศวกรรม บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
zz 2528 - 2530 กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ 
ด้านการตลาด บจก. ซีเอ็ดยูเคชั่น
zz 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์
zz 2552 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
zz 2553 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการโรงเรียนเพลินพัฒนา  
บจก. เพลินพัฒน์
zz 2549 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร 
โรงเรียนเพลินพัฒนา บจก. เพลินพัฒน์
zz 2546 - 2549 กรรมการและกรรมการบริหาร 
บจก. เพลินพัฒน์
zz 2527 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็มแอนด์อีี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในปัจจุบัน
zz กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -
zz กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- มีจ�านวน 3 บริษัท
z❏ กรรมการ บจก. ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์
z❏ ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
เพลินพัฒนา บจก. เพลินพัฒน์
z❏ กรรมการ บจก. เอ็ม แอนด์ อี

2.	 นายวิบูลย์ศักดิ์		อุดมวนิช
กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม	
เลขานุการบริษัทฯ	และรักษาการผู้ช่วยกรรมการ	
ผู้จัดการ	สายงานส�านักพิมพ์
การศึกษา	
zz วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจาก	IOD
zz Director Accreditation Program (DAP)

การอบรมจากสถาบันอื่น
zz สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) : Corporate 
Secretary Development Program

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง	/	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
zz 1,360,555 หุ้น** / 0.4200%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	
zz - ไม่มี - 

ประวัติการท�างาน
zz 2550 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัทฯ 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
zz 2530 - ปัจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
zz 2546 - ปัจจุบัน รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
สายงานส�านักพิมพ์ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
zz 2528 - 2530 กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ 
ด้านการผลิต บจก. ซีเอ็ดยูเคชั่น
zz 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์
zz 2546 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจก. เพลินพัฒน์
zz 2535 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ยูนิตี้ ไบน์ดิ้ง เซ็นเตอร์
zz 2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ยูนิตี้ กราฟิกส์ จ�ากัด
zz 2552 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันภาษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
zz 2540 - ปัจจุบัน กรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิ  
โรงเรียนกอบวิทยา

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในปัจจุบัน
zz กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -
zz กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- มีจ�านวน 4 บริษัท
z❏ กรรมการ บจก. ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์
z❏ กรรมการบริหาร บจก. เพลินพัฒน์
z❏ กรรมการ บจก. ยูนิตี้ ไบน์ดิ้ง เซ็นเตอร์
z❏ กรรมการ บจก. ยูนิตี้ กราฟิกส์

3.	 นายพงษ์ศักดิ์		ศิวะภัทรก�าพล
กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม
การศึกษา
zz วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจาก	IOD
zz Director Accreditation Program (DAP)

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง	/	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
zz 10,850,842 หุ้น / 3.3498%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	
zz - ไม่มี  -

ประวัติการท�างาน
zz 2536 - ปัจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
zz 2533 - 2536 กรรมการและบรรณาธิการบริหารฝ่าย
วารสารไมโครคอมพิวเตอร์ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
zz 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์
zz 2535 - ปัจจุบัน กรรมการ 
บจก. ยูนิตี้ ไบน์ดิ้ง เซ็นเตอร์
zz 2533 - ปัจจุบัน กรรมการ 
บจก. ยูนิตี้ กราฟิกส์ จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในปัจจุบัน
zz กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -
zz กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- มีจ�านวน 3 บริษัท
z❏ กรรมการ บจก. ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์
z❏ กรรมการ บจก. ยูนิตี้ ไบน์ดิ้ง เซ็นเตอร์
z❏ กรรมการ บจก. ยูนิตี้ กราฟิกส์

4.	 นางมณฑลี		โชติสรยุทธ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์	
การศึกษา
zz การศึกษาศาสตรบัณฑิต   
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตปทุมวัน

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง	/	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
zz 9,849,742 หุ้น** / 3.0408%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
zz คู่สมรสของ นายทนง โชติสรยุทธ์ 

ประวัติการท�างาน	
zz 2539 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
สายงานซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
zz 2538 - 3539 ผู้อ�านวยการซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
zz 2527 - 2541 บรรณาธิการฝ่ายต�าราและหนังสือ 
เชิงวิชาการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
zz 2524 - 2527 ผู้ช่วยบรรณาธิการ ฝ่ายต�าราและหนังสือ
เชิงวิชาการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในปัจจุบัน
zz กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -
zz กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

5.	 นางกาญจนา		เจริญวงษ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานขายและจัดจ�าหน่าย
การศึกษา
zz วิทยาศาสตรบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง	/	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
zz 50,000 หุ้น** / 0.0154%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
zz - ไม่มี -

ประวัติการท�างาน
zz 2541 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานขาย
และจัดจ�าหน่าย บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
zz 2534 - 2538 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารกลาง
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
zz 2524 - 2534 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน  
บจก. ซีเอ็ดยูเคชั่น
zz 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ฉกาจ

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในปัจจุบัน
zz กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -
zz กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- มีจ�านวน 1 บริษัท 
z❏ กรรการ, กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม 
บจก. ฉกาจ 

6.	 นางนุชนารถ		กองวิสัยสุข
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ																							
สายงานวารสาร
การศึกษา	
zz บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)   
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง	/	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
zz 1,583,800 หุ้น** / 0.4889%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
zz - ไม่มี -

ประวัติการท�างาน	
zz 2544 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ     
สายงานวารสาร บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
zz 2542 - 2543 ผู้อ�านวยการกลุ่มวารสารด้าน
อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรม บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
zz 2522 - 2542 ผู้จัดการโฆษณากลุ่มวารสารด้าน
อิเล็กทรอนิกส์ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในปัจจุบัน
zz กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -
zz กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

คณะผู้บริหาร



7.	 นางสาวสจิพัฒน์		พุ่มพึ่งพุทธ
ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน
การศึกษา	
zz บริหารการจัดการบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง	/	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
zz 122,140 หุ้น / 0.0377%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
zz - ไม่มี -

ประวัติการท�างาน
zz 2547 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
zz 2534 - 2546 ผู้จัดการแผนกการเงิน 
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในปัจจุบัน
zz กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -
zz กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

8.	 นางสาวอารี		แซ่อึ้ง
ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี
การศึกษา	
zz ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
zz บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
zz ประกาศนียบัตรบัณฑิต การสอบบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
zz บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง	/	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	
zz - ไม่มี  -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
zz - ไม่มี -

ประวัติการท�างาน
zz 2547 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี  
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
zz 2544 - 2546 ผู้จัดการแผนกบัญชี  
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
zz 2543 - 2544 ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน  
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
zz 2537 - 2543 หัวหน้าทีมตรวจสอบบัญชี  
บจก. ส�านักงาน เอ เอ็ม ซี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในปัจจุบัน
zz กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -
zz กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

9.	 นายวิโรจน์		ลักขณาอดิศร*
ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนา
องค์กร	
การศึกษา
zz บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
zz วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
ยานยนต์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง	/	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
zz 300 หุ้น / 0.0001%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
zz - ไม่มี -

ประวัติการท�างาน
zz 2546 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ
พัฒนาองค์กร บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
zz 2543 - 2546 เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษา 
บจก. โนโว ควอลิตี้ เซอร์วิส-เซส (ประเทศไทย)
zz 2541 - 2543 วิศวกรควบคุมคุณภาพ 
บจก. อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในปัจจุบัน
zz กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -
zz กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -                          

10.	 นายอภิชิต		สวนอนันตภูมิ*
	 ผู้อ�านวยการฝ่ายโลจิสติกส์	
	 การศึกษา

zz บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน  
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
zz วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
ยานยนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 จ�านวนหุ้นที่ถือครอง	/	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
zz 81,120 หุ้น / 0.0250%

	 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
zz - ไม่มี -

	 ประวัติการท�างาน
zz 2547 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการฝ่ายโลจิสติกส์  
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
zz 2546 - 2547 เจ้าหน้าที่การตลาดและการจัดการคู่ค้า 
บจก. โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค
zz 2545 - 2546 วิศวกรอาวุโส แผนกจัดซื้อ  
บจก. อีซูซุ  (ไทยแลนด์)
zz 2542 - 2545 วิศวกร แผนกจัดซื้อ  
บจก. อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย)

	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในปัจจุบัน
zz กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

        - ไม่มี -
zz กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
   - ไม่มี -

11.	 นายเอกสิทธิ์		วิวัฒนาประสิทธิ์*
	 ผู้อ�านวยการฝ่ายการจัดการสารสนเทศ	

เชิงกลยุทธ์	
	 การศึกษา

zz วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
zz วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

	 จ�านวนหุ้นที่ถือครอง	/	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
zz - ไม่มี - 

	 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
zz - ไม่มี -

		 ประวัติการท�างาน
zz 2548 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการฝ่ายการจัดการสารสนเทศ
เชิงกลยุทธ์ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
zz 2548 - 2548 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการจัดการเทคโนโลยี 
และสารสนเทศ บจก. คอมพาส อีส อินดัสตรี
zz 2546 - 2548 เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาอาวุโส 
บจก. ดีลอยท์ ทู้ช โทมัสสุ ไชยยศ
zz 2544 - 2546 นักวิเคราะห์ระบบเชิงกลยุทธ์  
บมจ. บ้านปู

	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในปัจจุบัน
zz กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
  - ไม่มี -
zz กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  - ไม่มี -

หมายเหตุ	 * เป็นผู้บริหำรที่ไม่อยู่ในนิยำมในประกำศของ
ส�ำนักงำน ก.ล.ต.

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

12.	 นายมีโชค		ทองไสว*
	 ผู้อ�านวยการฝ่ายที่ปรึกษาทางวิชาการและ

ธุรกิจต่างประเทศ
	 การศึกษา	

zz บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
zz บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

	 จ�านวนหุ้นที่ถือครอง	/	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	
zz 100,000 หุ้น (0.0309%)

	 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี -

	 ประวัติการท�างาน
zz 2554 - ปัจจุบัน :   ผู้อ�านวยการฝ่ายที่ปรึกษาทาง
วิชาการและธุรกิจต่างประเทศ
zz 2546 - 2547 :   ผู้จัดการแผนกหนังสือต่างประเทศ 
ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ 

	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในปัจจุบัน
zz กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
zz - ไม่มี -
zz กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
zz - ไม่มี -

13.	 นางสาวดวงใจ		จีนานุรักษ์*
	 ผู้อ�านวยการฝ่ายขายและ	

จัดจ�าหน่าย
	 การศึกษา	

zz บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

	 จ�านวนหุ้นที่ถือครอง	/	สัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษัทฯ	
zz 27,630 หุ้น (0.0085%)

	 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี -

	 ประวัติการท�างาน
zz 2554 - ปัจจุบัน : ผู้อ�านวยการฝ่ายขายและ
จัดจ�าหน่าย บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น

zz 2542 - 2554 : ผู้จัดการแผนกรับจัด
จ�าหน่าย บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
zz 2539 - 2541 : ผู้จัดการฝ่ายขายจัด
จ�าหน่าย บมจ. เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป  
zz 2536 - 2539 : ผู้จัดการร้าน บจก. 
แมคไทย
zz 2534 - 2536 : พนักงานบัญชี 
บจก. ล๊อกซเล่ย์ อลูมิเนียมและ
วิศวกรรม 

	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในปัจจุบัน
zz กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
zz - ไม่มี -
zz กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
zz - ไม่มี -

คณะผู้บริหาร



สารจากคณะกรรมการ
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น	

ปี พ.ศ. 2554 ทีผ่่านมา ความเชือ่มัน่ของผูบ้รโิภคภายในประเทศ ได้รบัผลกระทบทัง้ทางบวกและลบจากปัจจยัหลายอย่าง เช่น การเปลีย่นแปลง
ทางการเมือง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ฯลฯ เช่นเคยบริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ได้ใช้สรรพก�าลังในด้านต่างๆ เพื่อสร้างผลประกอบการที่ 
น่ายินดีและยั่งยืน  และในปี พ.ศ. 2555 บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นที่จะสานต่อเจตนารมณ์ในการ “ท�าให้คนไทยเก่งขึ้น” และตั้งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจที่ 
เอื้ออ�านวยต่อการศึกษาหาความรู้ ตามอุดมการณ์ที่มีมาตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ เมื่อ 37 ปีก่อน

ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2554  บริษัทฯ ได้ขยายงานอย่างต่อเนื่องในทุกสายงาน โดยเปิดสาขาใหม่ของร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ เพิ่มขึ้นอีกจ�านวน 50 
สาขา รวมเป็นสาขาที่เปิดด�าเนินการอยู่ ณ สิ้นปี 2554 จ�านวน 397 สาขา  แม้ว่าบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ แต่คณะ
กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ยังคงมุ่งมั่นบริหาร จัดการ และด�าเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปอย่างราบรื่น เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดี 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นส�าคัญ ท�าให้ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา ปรากฏดังนี้

zy บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวมตามงบการเงินรวมส�าหรับปี พ.ศ. 2554 เป็นเงิน 5,559.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.56% โดยเป็นรายได้
รวมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จ�านวน 5,441.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.64% เมื่อเทียบกับปีก่อน

zy บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีก�าไรสุทธิตามงบการเงินรวม ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ปี พ.ศ. 2554 เป็นเงิน 225.22 ล้านบาท 
ลดลง 7.34%  โดยเป็นก�าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จ�านวน 222.83 ล้านบาท ลดลง 5.97% เมื่อเทียบกับปีก่อน

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ก็ยังคงยึดมั่นและให้ความส�าคัญ กับการส่งเสริมการด�าเนินงานบนหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และค�านึงถึง 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเป็นตัวอย่างที่ดีในหลายๆ ด้าน  จนท�าให้ในปี พ.ศ. 2554  บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากความตั้งใจ
ท�าดี ดังนี้

zy ได้รับประกาศเกียรติคุณ “คณะกรรมการแห่งปี - ดีเด่น” (Board of the Year for Distinctive Practices) ประจ�าปี พ.ศ. 2553/54 ซึ่งเป็น 
การประกาศเกียรติคุณ ให้แก่คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยค�านึงถึงความโปร่งใส และความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ภายใต้หลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี  จากการจัดประกวดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับ 6 องค์กรภาคเอกชนชั้นน�า

zy ได้รบัรางวลัเกยีรตยิศแห่งความส�าเรจ็ (SET Award of Honor) ด้านการรายงานบรรษทัภบิาล  จากงาน SET Awards 2011 ซึง่เป็นรางวลั
ที่ยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ จากการได้รับรางวัลดีเยี่ยมในด้านการรายงานบรรษัทภิบาล ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ซึ่งจัดประกวดโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร

zy ได้รบัรางวลับรษิทัจดทะเบยีนด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมดเีด่น (Outstanding Corporate Social Responsibility) จากงาน SET Awards 
2011 ซึ่งจัดประกวดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร

zy ได้รับการประเมินการก�ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ให้อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาว ติดต่อกันเป็นปีที่ 4  จากสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

zy ได้รับการประเมินในเรื่องการจัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น (AGM) อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยมและสมควรเป็นตัวอย่าง” ติดต่อกัน 5 ปีซ้อน

ท้ายที่สุดนี้ ด้วยทิศทางที่ชัดเจนและเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่น และความส�าเร็จทั้งหมด
ที่เกิดขึ้น คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ขอขอบพระคุณ ผู้ถือหุ้น 
ลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ที่ได้ร่วมกันสร้าง 
ความแข็งแกร่งแก่บริษัทฯ และเป็นก�าลังส�าคัญในการช่วยสนับสนุนและส่งเสริม 
ให้บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) พร้อมเป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการแข่งขัน  
สามารถสร้างสรรค์ผลงานทีม่คีณุค่า  และมส่ีวนเอือ้ต่อการพฒันาศกัยภาพของคนไทย  
เพื่อให้คนไทยเป็นก�าลังส�าคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ประเทศ ให้เจริญเติบโต 
อย่างยั่งยืนต่อไป

นายสมบูรณ์	ชินสวนานนท์
ประธำนกรรมกำร

นายทนง	โชติสรยุทธ์
กรรมกำรผู้จัดกำร
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จากความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจที่เอื้ออ�านวยต่อการศึกษาหาความรู้  ในสาขาที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ  (จะด�ำเนินธุรกิจ
ที่จะท�ำให้ “คนไทยเก่งขึ้น”)  โดยพัฒนาขึ้นเป็นธุรกิจที่ยั่งยืน  มีการเติบโตต่อเนื่องที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม  เป็นบริษัท
ตวัอย่างทีด่ ี  สามารถสร้างสรรค์ผลงานทีเ่ป็นประโยชน์และเป็นทีย่อมรบัในวงกว้าง พนกังานมคีวามสขุ และสามารถให้ผลตอบแทน
การลงทุนที่น่าพึงพอใจในระยะยาว

โดยตลอดระยะเวลากว่า 37 ปี ทีผ่่านมา บรษิทัฯ ได้ด�าเนนิธรุกจิอยูบ่นพืน้ฐานของการเป็น “บรษิทัตวัอย่างทีด่”ี และมกีระบวนการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง และจากความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสได้ส่งผลสะท้อนให้บริษัทฯ  
ได้รับการยอมรับจากสาธารณชนและได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆ ดังนี้

zz ได้รบัประกาศเกยีรตคิณุ “คณะกรรมการแห่งปี - ดเีด่น” (Board of 
the Year for Distinctive Practices) ประจ�าปี พ.ศ. 2553/54  ซึง่
เป็นการประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะกรรมการของบริษัทจด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ทีส่ามารถปฏบิตังิาน
ได้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยค�านงึถงึความโปร่งใส 
และความเป็นธรรมต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย ภายใต้หลกัการก�ากบั
ดูแลกิจการที่ดี จากการจัดประกวดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบรษิทัไทย ร่วมกบั 6 องค์กรภาคเอกชนชัน้น�า

รางวัลเกียรติคุณส่วนหนึ่ง

คณะกรรมกำรซีเอ็ดส่วนหนึ่ง ถ่ำยรูปร่วมกัน หลังรับประกำศเกียรติคุณ  
“คณะกรรมกำรแห่งปี - ดีเด่น 2553 / 2554”

คุณสมบูรณ์ ชินสวนำนนท์ ประธำนกรรมกำร 
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำขน) รับรำงวัลประกำศ
เกียรติคุณ “คณะกรรมกำรแห่งปี - ดีเด่น 2553 / 2554”



คณุทนง โชตสิรยทุธ์ กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ�ำกดั 
(มหำชน) กับรำงวัลเกียรติยศแห่งควำมส�ำเร็จ (SET Award of 
Honor) ด้ำนกำรรำยงำน บรรษทัภบิำล และรำงวลัดเีด่นด้ำนควำม
รับผิดชอบต่อสังคม จำกงำน SET Awards 2011

zz ได้รบัรางวลั SET Award of Honor (รางวลัเกยีรตยิศแห่งความส�าเรจ็) ด้าน
การรายงานบรรษทัภบิาล (SET Awards 2011) ซึง่เป็นรางวลัทีย่กย่องเชดิชู
เกยีรตคิณุจากการได้รบัรางวลัดเียีย่มในด้านการรายงานบรรษทัภบิาล ตดิต่อ
กนั เป็นปีที ่3 จากการจดัประกวดโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ร่วม
กบัวารสารการเงนิธนาคาร

zz ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น (SET 
Awards 2011)  จากการจดัประกวดโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
ร่วมกบัวารสารการเงนิธนาคาร

zz ได้รบัการประกาศผลรายงานการประเมนิการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทัจด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ ประจ�าปี 2554, 2553, 2552 และ 2551 (Cor-
porate Governance Report of Thai Listed Companies 2011, 2010, 2009 
and 2008) ว่าอยูใ่นระดบั “ดเีลศิ” (5 ดาว) ตดิต่อกนั 4 ปีซ้อน  ซึง่จดัโดย
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

zz ได้รบัรางวลัถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราช-
กมุาร ี ในประเภทธรุกจิขนาดใหญ่ จากการประกวดผลงานตามปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง ครัง้ที ่2 พ.ศ. 2553 โดยเป็นบรษิทันอก SET50 บรษิทั
เดยีวใน 5 บรษิทัทัง้หมดทีไ่ด้รบัรางวลัในประเภทธรุกจิขนาดใหญ่

zz ได้รบัรางวลั Top Corporate Governance Report Awards 2009 - 2010 
(รางวลับรษิทัจดทะเบยีนด้านการรายงานบรรษทัภบิาลดเียีย่ม) ตดิต่อกนั 2 
ปีซ้อน จากการจัดประกวดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ
วารสารการเงนิธนาคาร โดยซเีอด็เป็นบรษิทัจดทะเบยีนนอก SET50 ราย
เดยีวใน 10 บรษิทัทีไ่ด้รบัรางวลันี้

zz ได้รบัรางวลั Corporate Social Responsibility Awards 2009 - 2010 (รางวลั
บริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม) ติดต่อกัน 
2 ปีซ้อน  จากการจดัประกวดโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ร่วมกบั
วารสารการเงนิธนาคาร โดยซเีอด็เป็นบรษิทัจดทะเบยีนนอก SET100 ราย
เดยีวใน 4 บรษิทัทีไ่ด้รบัรางวลันี้

คุณทนง โชติสรยุทธ์ กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) กับ
รำงวัล Corporate Social Responsibility Awards 2010 and 2009 และ Top Cor-
porate Governance Report Awards 2010 and 2009 จำกตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

ถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
จำกกำรประกวดผลงำนตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2



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

คุณทนง โชติสรยุทธ์ กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) กับ
รำงวัล Best Shareholder Treatment Awards 2008 และใบประกำศเกียรติคุณที่
แสดงถึงกำรได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้เข้ำชิงรำงวัลรอบสุดท้ำย (Finalist) ส�ำหรับ
รำงวัล IR Excellence Awards 2008 และ CSR Awards 2008

คณะกรรมกำรบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)  ได้รับประกำศเกียรติคุณรำงวัล 
“คณะกรรมกำรดีเด่นแห่งปี” ประจ�ำปี พ.ศ. 2549 / 2550 จำกสมำคมส่งเสริมสถำบัน 
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) และสมำคมอื่นอีก 6 องค์กร

zz ได้รบัรางวลั Best Shareholder Treatment Awards 2008  (รางวลับรษิทัจด
ทะเบยีนยอดเยีย่มในการดแูลผูถ้อืหุน้)  จากการจดัประกวดโดย บรษิทั ศนูย์
รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ�ากดั  ด้วยความร่วมมอืจากตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 
และชมรมนกัลงทนุสมัพนัธ์ โดยซเีอด็เป็นบรษิทัจดทะเบยีนนอก SET100 
รายเดยีวใน 6 บรษิทัทีไ่ด้รบัรางวลันี้

zz ได้รบัการคดัเลอืกให้เป็นผูเ้ข้าชงิรอบสดุท้าย (Finalist) 1 ใน 3 บรษิทัของ
กลุม่ SET (ทีเ่หลอืจาก SET 100)  เพือ่เข้าชงิรางวลั IR Excellence Awards 
2008 (รางวลับรษิทัจดทะเบยีนดเีด่นด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์)  ซึง่เป็นส่วนหนึง่
ของการให้รางวัล SET Awards 2008  ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ร่วมกบัวารสารการเงนิธนาคาร

zz ได้รบัการคดัเลอืกให้เป็นผูเ้ข้าชงิรอบสดุท้าย (Finalist) 1 ใน 10 บรษิทั เพือ่
เข้าชงิรางวลั Corporate Social Responsibilities Awards 2008 (รางวลั
บริษัทจดทะเบียนดีเด่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ง
แวดล้อม)  ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของการให้รางวลั SET Awards 2008 ซึง่จดัโดย
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ร่วมกบัวารสารการเงนิธนาคาร  โดยซเีอด็
เป็นบรษิทันอก SET100 เพยีงรายเดยีวใน 10 บรษิทัทีไ่ด้รบัรบัคดัเลอืกให้
เป็นผูเ้ข้าชงิรางวลัรอบสดุท้าย (Finalist)

zz ได้รบัประกาศเกยีรตคิณุรางวลั “คณะกรรมการดเีด่นแห่งปี” หรอื “Board of 
The Year for Distinctive Practices” ประจ�าปี  2549 / 2550  จากสมาคม
ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (Thai Institute of Director หรอื IOD) 
ร่วมกบัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย  สมาคมธนาคารไทย  สมาคมบรษิทัจด
ทะเบยีนไทย  และสภาธรุกจิตลาดทนุไทย  

zz ได้รับการประเมินจาก ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกบัสมาคมบรษิทัจดทะเบยีน และสมาคมส่ง
เสรมิผูล้งทนุไทย  ในเรือ่งการจดัการประชมุผูถ้อืหุน้สามญั (AGM)  ประจ�า
ปี 2554, 2553, 2552, 2551 และ 2550 อยูใ่นเกณฑ์ “ดเียีย่ม และสมควรเป็น
ตวัอย่าง” ตดิต่อกนั 5 ปีซ้อน โดยอยูใ่นกลุม่บรษิทัทีไ่ด้คะแนนเตม็ 100 คะแนน
ขึน้ไป ซึง่ได้รบัการยกย่องให้เป็นตวัอย่างทีด่ ี จาก ก.ล.ต. การประเมนิการ
จดัการประชมุผูถ้อืหุน้ มวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้บรษิทัจดทะเบยีนได้ตระหนกัถงึ
สทิธขิองผูถ้อืหุน้และหลกับรรษทัภบิาลทีด่ี

zz ได้รบัรางวลั Disclosure Award 2002 และ Disclosure Report Award 2003 
จาก คณะกรรมการส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาด–
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในฐานะ “บริษัทจดทะเบียน ที่สมควรได้รับการชมเชย
เป็นพเิศษ ในการเปิดเผยข้อมลูต่อผูล้งทนุ”  ซึง่ ก.ล.ต. จดัรางวลันีข้ึน้ เพือ่
ส่งเสรมิการมรีะบบบรรษทัภบิาลทีด่ ี(Good Corporate Governance) ขึน้ใน
ประเทศไทย 

zz ได้รบัรางวลั “ร้านหนงัสอืเครอืข่าย ยอดเยีย่มประจ�าปี 2545 และ 2546” และ
รางวลั “ร้านหนงัสอืยอดเยีย่มประจ�าทศวรรษ (ปี พ.ศ. 2547)” จากชมรมส่ง
เสรมิการจดัจ�าหน่ายหนงัสอื (ชมรมสายส่งหนงัสอื) ในสมาคมผูจ้ดัพมิพ์และ
ผูจ้�าหน่ายหนงัสอืแห่งประเทศไทย

zz ได้รบัการคดัเลอืกจากนติยสาร Forbes ฉบบั Global  ประจ�าวนัที ่28 ตลุาคม 
พ.ศ. 2545 ซึง่เป็นนติยสารธรุกจิชัน้น�าของโลก  ให้อยูใ่นรายชือ่ 200 บรษิทั
ยอดเยีย่มนอกสหรฐัอเมรกิา ทีม่ยีอดขายน้อยกว่า 1,000 ล้านเหรยีญสหรฐั 
(200 Companies for 2002 : Best Under a Billion) โดยคดัเลอืกจากบรษิทั
ชัน้น�า 20,000 รายทัว่โลก
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สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2554  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเพียง 0.1%  ซึ่งต่ำา
กว่าปีก่อนที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 7.8% โดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2554 เศรษฐกิจไทยหดตัวถึง 9.0%  ซึ่งมี
ปัจจัยสำาคัญมาจากเหตุการณ์อุทกภัย ที่กระทบต่อการผลิตภาคอุตสาหกรรม การบริโภค การลงทุน การส่งออก และการ
ท่องเที่ยว ส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในราคาประจำาปี คิดเป็นมูลค่า 328,154 ล้านบาท  อย่างไรก็ตาม 
บริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาระดับการเติบโตของรายได้ และกำาไรได้อย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความผันผวนทางเศรษฐกิจ

ธุรกิจหนังสือในปี พ.ศ. 2554 ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำาหน่ายหนังสือแห่ง
ประเทศไทย คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมหนังสือมีมูลค่าตลาดในปี 2554 ประมาณ 21,000 – 21,700 ล้านบาท โดยครึ่งปี
แรกเติบโตประมาณ 10% แต่ด้วยผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำาท่วม ยอดรวมทั้งปีจึงเติบโตเพียง 1 - 1.5% และสำานักพิมพ์
ส่วนหนึ่งก็ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำาท่วมดังกล่าว มีมูลค่าความเสียหายรวมประมาณ 500 ล้านบาท  อย่างไร
ก็ตาม สมาคมฯ ได้คาดการณ์ว่า ในปี พ.ศ. 2555 อุตสาหกรรมสำานักพิมพ์จะกลับมาเติบโตไม่น้อยกว่า 5% หรือมีมูลค่า
ตลาดรวมไม่น้อยกว่า 22,800 ล้านบาท เพราะผลกระทบจากสถานการณ์น้ำาท่วมเริ่มคลี่คลาย และภาพรวมของเศรษฐกิจ
ที่ดีขึ้น รวมถึงการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

ในส่วนของ ebook ที่มีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น การเริ่มมีกระแสข่าวการตื่นตัวของเครื่องอ่าน
อิเล็กทรอนิกส์ (ebook Reader) และ Tablet ตั้งแต่ช่วงปลายปี พ.ศ. 2553  ที่ซึ่งคาดว่าจะมีผลกระทบต่อยอดขายหนังสือ
เลม่ในอนาคต อยา่งไรกต็าม บรษิทัฯ เชือ่วา่ ebook จะเปน็ชอ่งทางใหมท่ีจ่ะมสีว่นชว่ยสง่เสรมิใหค้นไทยทีช่ืน่ชอบเทคโนโลย ี
สามารถเข้าถึงการอ่านได้มากขึ้น  เป็นส่วนช่วยสนับสนุนยอดขายของสำานักพิมพ์ให้เพิ่มมากขึ้นได้อีกทางหนึ่ง  จึงเป็นสิ่ง
ทีผู่ป้ระกอบการในอตุสาหกรรมสำานกัพมิพต์อ้งเริม่กำาหนดแผนรองรบัความกา้วหนา้ดงักลา่วนี ้และตอ้งปรบัตวัใหท้นั  อนึง่ 
บริษัทฯ ได้เตรียมการในด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศไว้พร้อมแล้ว ซึ่งจะดำาเนินการให้บริการ ebook อย่างเป็นทางการ 
ในช่วงต้นปี 2555  



   

ธุรกิจหนังสือถือว่าเป็นอุตสาหกรรมหนึ่ง ที่ยังคงมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำาหน่าย
หนังสือแห่งประเทศไทย คาดว่า อุตสาหกรรมหนังสือมีมูลค่าตลาดในปี 2554 ประมาณ 21,000 – 21,700 ล้านบาท โดย
ครึ่งปีแรกเติบโตประมาณ 10% แต่เนื่องด้วยเหตุการณ์น้ำาท่วมในช่วงปลายปี จึงทำาให้การเติบโตทั้งปีอยู่ที่ 1% – 1.5%  
อย่างไรก็ตาม สมาคมฯ เชื่อมั่นว่าอุตสาหกรรมสำานักพิมพ์จะกลับมาเติบโตไม่น้อยกว่า 5% หรือ มีมูลค่าตลาดรวมไม่น้อย
กว่า 22,800 ล้านบาท ในปี 2555  เพราะผลกระทบจากสถานการณ์น้ำาท่วมเริ่มคลี่คลาย และภาพรวมของเศรษฐกิจที่ดีขึ้น  
อนึ่ง ด้วยปัจจัยเกื้อหนุนที่สำาคัญจากแรงสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐที่กำาหนดให้ปี พ.ศ. 2552 - 2561 เป็น “ทศวรรษ
แห่งการอ่าน” และเชื่อว่าขนาดตลาดยังเล็ก และยังมีช่องว่างทางการตลาดอยู่มาก จึงทำาให้มีผู้สนใจเข้ามามากในธุรกิจ
สำานกัพมิพ ์ธรุกจิรา้นหนงัสอื และธรุกจิวารสาร การแขง่ขนัจงึเริม่มมีากขึน้ แตก่ถ็อืวา่มสีว่นชว่ยกระตุน้ใหข้นาดของตลาด
ใหญ่ขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม  บริษัทฯ ยังคงมีอัตราการเติบโตที่ดีในธุรกิจร้านหนังสือ  ธุรกิจสำานักพิมพ์  และธุรกิจรับจัดจำาหน่าย  
เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีจุดแข็งที่ชัดเจน และเป็นการเติบโตที่เกื้อหนุนกัน ส่วนธุรกิจวารสารในภาพรวม ได้รับผล             
กระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง  และมีการแข่งขันรุนแรง  อีกทั้ง ผลกระทบจากวารสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่อาจส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป

โอกาสและอุปสรรค เนื่องจากภาครัฐบาลส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น และมี               
นโยบายให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้ทันต่อการพัฒนาของโลกโดยการประกาศให้ปี พ.ศ. 2552 - 2561 
เปน็ “ทศวรรษแหง่การอา่น”  ขณะเดยีวกนักม็หีนงัสอืทีน่า่สนใจออกใหมเ่ปน็จำานวนมาก ทำาใหก้ระแสการอา่นเพิม่สงูขึน้                                
สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ทำาให้ธุรกิจหนังสือ ซึ่งเดิมมีขนาดเล็กมาก สามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการเร่ง                                                                                                                                
ขยายตัวของซูเปอร์เซ็นเตอร์ในช่วงที่ผ่านมา ทำาให้บริษัทฯ มีทำาเลสำาหรับร้านหนังสือใหม่ๆ ของซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์                               
เพิ่มตามไปด้วย บริษัทฯ ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตและจัดจำาหน่ายหนังสือรายใหญ่ของประเทศ และเป็นเจ้าของเครือข่าย              
ร้านหนังสือ ที่มีความพร้อมในการขยายงานได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งยังมีสภาพคล่องทางการเงินสูง จึงทำาให้มีศักยภาพ            
การเติบโตอย่างต่อเนื่องได้มากกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม

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

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
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หนังสือมีต้นทุนต่ำาลง นอกจากนั้นยังส่งผลให้การผลิตหนังสือมีโอกาสประสบความสำาเร็จสูงขึ้นอีกด้วย 
เนื่องจากมีช่องทางที่สามารถกระจายสินค้าตรงไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้สะดวกและรวดเร็ว

2. บริษัทฯ มีส่ือและเคร่ืองมือการประชาสัมพันธ์เป็นของตนเอง ได้แก่ เว็บไซต์ www.se-ed.com,                             
www.thailandindustry.com, www.se-edlearning.com, วารสารที่บริษัทฯ ผลิตขึ้นเอง, รายการโทรทัศน์ 
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       
จะเติบโตจากผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีความพร้อม เพียงไม่กี่รายเท่านั้น

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

เนื่องจากธุรกิจหนังสือ ยังมีข้อจำากัดจากระบบการจัดฐานข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์เพียงพอ ทำาให้การคาดการณ์       
ส่วนแบ่งการตลาดในแต่ละส่วน จึงอาจจะมีความคลาดเคลื่อนมากระดับหนึ่ง

ธุรกิจร้านหนังสือ บริษัทฯ คาดว่าเครือข่ายร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ของบริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดในลำาดับ
ต้นของประเทศ  

สำาหรับในธุรกิจรับจัดจำาหน่ายหนังสือสู่ระบบร้านหนังสือ บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำาหน่ายรายใหญ่ที่สุดของตลาด แต่ก็
ยังมีสัดส่วนไม่สูงนัก เพราะส่วนแบ่งทางการตลาดมีการกระจายตัวมาก  

ส่วนธุรกิจสำานักพิมพ์  บริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดเป็น 1 ใน 3 ลำาดับแรกของตลาดในร้านหนังสือ  แต่ก็ยังมีส่วนแบ่ง
ไม่สูงนัก เพราะส่วนแบ่งทางการตลาดมีการกระจายตัวมาก  

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                 
ยังมีสัดส่วนการตลาดไม่มากนักในขณะนี้



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

บริษัทฯ กำาหนดทิศทางระยะยาว และกลยุทธ์ทางการตลาดไว้ ซึ่งสรุปโดยสังเขปได้ ดังต่อไปนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)  ซีเอ็ด จะเป็นผู้นำ�ในก�รทำ�ให้คนไทยห�คว�มรู้ได้ง่�ยขึ้น 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              
โดยเน้นตั้งแต่การเพิ่มจำานวนร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ให้ครอบคลุมพื้นที่บริการมากขึ้น การเพิ่มสินค้าที่น่าสนใจ        
โดยเน้นการดำาเนินกลยุทธ์ทางการตลาด 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 ในทุกช่องทางการ
ให้บริการ โดยมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที่ดี ภายใต้แนวคิดที่ว่า “นึกอยากอ่าน อย่างช้าพรุ่งนี้ต้อง                     
ได้อ่าน”  จึงได้มีการจัดโครงการ “สั่งวันนี้ พรุ่งนี้ได้” ด้วยการนำาเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานกับการจัดการ
ในรปูแบบใหม ่ใหม้คีวามเชือ่มโยงกนั ตัง้แตก่ารผลติ การเกบ็สนิคา้ การรบัคำาสัง่ซือ้ดว้ยการปรบัปรงุระบบการ
สั่งซื้อหนังสือ และสินค้าอื่นๆ ผ่านทางสาขา หรือทางเว็บไซต์ www.se-ed.com และการจัดส่งสินค้า เพื่อให้
ศักยภาพด้านการจัดการระบบโลจิสติกส์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ลดข้อจำากัดจากการที่สาขามีพื้นที่ไม่เพียง
พอกับปริมาณหนังสือทั้งหมดในตลาด สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการมากขึ้น และสามารถให้
บริการครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศมากยิ่งขึ้น เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่
ลกูคา้ไดส้งูสดุ รวมทัง้เปน็การตอบสนองแนวคดิทีว่า่ “รา้นเลก็เหมอืนรา้นใหญ”่  มาแลว้ไดส้ิง่ทีต่อ้งการกลบั
ไปแน่นอน ซึ่งจะทำาให้บริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น และเป็นจุดได้เปรียบในการแข่งขัน

3. บริษัทฯ เน้นการสรรหาหรือพัฒนาสินค้าที่น่าสนใจ และจัดส่วนผสมของสินค้า ในสาขาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
มีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น และทำาให้ลูกค้ามาใช้บริการถี่มากขึ้น ซึ่งจะมีผลทำาให้เกิดความแตกต่างจากร้าน
หนังสืออื่นมากยิ่งขึ้น รวมถึงส่งผลให้สภาพการทำากำาไรของสาขาดียิ่งขึ้น

ทิศทางการดำาเนินธุรกิจ
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4. บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำาคัญกับการบริการที่เป็นเลิศ และการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ 
โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรและทีมงานอย่างต่อเนื่อง และสร้างทัศนคติของพนักงานในการให้บริการอย่าง
มืออาชีพ การใส่ใจต่อการสนองความต้องการของลูกค้าในรายละเอียด และทำาให้ลูกค้ามีความประทับใจเพิ่ม            
มากขึ้น    

5. บริษัทฯ เน้นการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ โดยการพัฒนาเครื่องมือ และช่องทางการประชาสัมพันธ์
สินค้า และการสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงดำาเนินกิจกรรม                           
ด้านการตลาดอย่างจริงจัง เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ และตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงประเด็นที่สุด และทำาให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ มีโอกาสประสบ
ความสำาเร็จสูงขึ้นตั้งแต่เริ่มวางตลาด เช่น มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการต่างๆ ของบริษัทฯ                
ผ่านทางจอ LCD ที่ติดตั้งตามสาขาต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ในการจับจ่ายซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้น

6. บริษัทฯ เน้นการสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ในการร่วมงานกันอย่างใกล้ชิด โดยยึด
มั่นในการปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัดภายใต้กรอบกติกา มารยาทของการดำาเนินธุรกิจ และ              
มุ่งเน้นการอยู่บนพื้นฐานของความสำาเร็จในการประกอบธุรกิจร่วมกัน โดยบริษัทฯ ได้เปิดรับการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในการดำาเนินธุรกิจ เพ่ือร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา หรืออุปสรรคท่ีเกิดข้ึน และนำาข้อมูล
ดังกล่าว กลับมาพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ กระบวนการบริหารจัดการของบริษัทฯ เพ่ือยกระดับมาตรฐานใน
การทำางานให้สูงขึ้นตลอดเวลา และก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย

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

8. บริษัทฯ มุ่งเน้นการผลักดันยอดขายของผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ ในการจัดงาน 
Events ซึ่งมีทีมงานที่ทำาหน้าที่นี้โดยเฉพาะ เพื่อผลักดันยอดขาย และสร้างการรับรู้ให้แก่ลูกค้าว่า “คิดถึง
หนังสือ คิดถึงซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์” รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมการผลักดันสินค้าที่น่าสนใจในร้านมากยิ่งขึ้น

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

การจำาหน่ายและช่องทางการจำาหน่าย  บริษัทฯ จัดจำาหน่ายหนังสือ และวารสาร ผ่านเครือข่ายร้านซีเอ็ด
บุ๊คเซ็นเตอร์ และร้านหนังสืออื่นๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมทั้งสถาบันการศึกษา โดยบริหารช่องทางการจัด
จำาหน่าย แบ่งตามประเภทของลูกค้าและสินค้าหรือบริการ ดังนี้

1. ลูกค้าขายปลีกหนังสือและวารสาร ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นบุคคลท่ัวไป บริษัทฯ จำาหน่ายผ่านเครือข่าย           
ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ที่เปิดไปแล้วจำานวน 423 สาขา โดยเป็นสาขาที่ยังเปิดดำาเนินงานอยู่จำานวน 397 สาขา 
ซึ่งจำานวนนี้ได้รวมร้านเครือข่าย 6 สาขา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554) และที่ www.se-ed.com  
ซึ่งเป็นศูนย์รวมสื่อความรู้ความบันเทิง สำาหรับทุกคนในครอบครัวและคนทำางาน โดยเปิดดำาเนินการตาม
ศูนย์การค้าชั้นนำา และซูเปอร์เซ็นเตอร์ทั่วไป ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด และในสถาบันการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา

2. ลูกค้าขายส่งหนังสือและวารสาร คือ กลุ่มร้านหนังสืออื่น ทั้งรายใหญ่ที่มีเครือข่าย และรายย่อยทั่วประเทศ
ประมาณ 5,500 ร้าน โดยบริษัทฯ จัดส่งหนังสือที่บริษัทฯ รับจัดจำาหน่ายทั้งหมดไปสู่ร้านค้าต่างๆ ในเขต
กรุงเทพฯ เองทั้งหมด ส่วนการจัดส่งหนังสือไปยังร้านหนังสือในต่างจังหวัด บริษัทฯ ใช้บริการของบริษัทรับ
ส่งพัสดุของเอกชนแล้วแต่ความเหมาะสม ดังนี้ี้
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• การจัดจำาหน่ายวารสารที่บริษัทฯ ผลิตขึ้นเอง บริษัทฯ จะติดต่อกับสายส่งหลายราย เพื่อกระจายวารสาร
ไปยังร้านค้าย่อยในแต่ละพื้นที่

• การจัดจำาหน่ายหนังสือ เพื่อส่งร้านหนังสือส่วนใหญ่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล บริษัทฯ ใช้ระบบ             
การจัดจำาหน่ายหนังสือที่เรียกว่า Standing Order เป็นหลัก ซึ่งเป็นระบบการจัดจำาหน่ายที่บริษัทฯ พัฒนา
ขึ้น โดยเป็นส่วนผสมระหว่างการฝากขายและการขายขาด สำาหรับร้านหนังสือในต่างจังหวัดส่วนใหญ่ 
บริษัทฯ ใช้ระบบการจัดจำาหน่ายแบบขายขาด  และรับคืนได้จำานวนหนึ่ง

3. ลกูคา้ใชบ้รกิารโฆษณาในวารสาร ไดแ้ก ่กลุม่ลกูคา้อตุสาหกรรม คอมพวิเตอร ์และอเิลก็ทรอนกิส ์ ซึง่ลกูคา้
ที่ใช้บริการโฆษณานี้  มีทั้งลูกค้าที่ใช้บริการโฆษณาเป็นรายปี  หรือที่ใช้บริการโฆษณาเป็นครั้งคราว



ในป ีพ.ศ. 2554 บรษิทัฯ ยงัคงขยายธรุกจิตามทศิทางระยะยาว  เพราะเชือ่มัน่วา่ธรุกจิหนงัสอื  และธรุกจิการศกึษา 
ยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก  โดยเน้นหนักที่การขยายสาขาของร้าน ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ อย่างต่อเนื่อง  และเน้นการเพิ่ม
บทบาทการเป็นผู้จัดจำาหน่ายหนังสือและสำานักพิมพ์มากขึ้น  เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของธุรกิจหนังสือใน
ภาพรวม  นอกจากนั้น  บริษัทฯ เน้นการพัฒนาระบบสารสนเทศ  ระบบการสื่อสารระหว่างสาขาทั่วประเทศกับสำานักงาน
ใหญ่  และศูนย์กระจายสินค้า  เพื่อรองรับการให้บริการที่หลากหลายเพ่ิมขึ้นในอนาคต  เพิ่มประสิทธิภาพการทำางาน  และ
ลดโอกาสการสูญเสียต่างๆ ลง

บริษัทฯ มีพัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญในปี พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา ที่นอกเหนือจากการดำาเนินงาน                    
ตามปกติ ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้ขยายสาขาของร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงสาขาเดิมที่มีศักยภาพ      
ให้ใหญ่ขึ้น มีประสิทธิภาพการขายดีขึ้น และทันสมัยเพิ่มขึ้น โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

•  บริษัทฯ ได้เปิดสาขาของร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์เพิ่มขึ้น จำานวน 50 สาขา รวมเป็นสาขาที่ยังเปิดดำาเนิน       
การอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ทั้งสิ้น 397 สาขา และจุดขายทั้งสิ้นที่ยังเปิดดำาเนินการอยู่จำานวน      
30 จุดขาย

•  ปรับปรุงสาขาเดิมจำานวน 6 สาขา  โดยบางส่วนมีการย้ายพื้นที่สาขาให้เหมาะสมขึ้น  บางสาขาขยายพื้นที่
เพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนที่เพิ่มขึ้น  บางสาขาปรับปรุงให้มีความทันสมัยและน่าเข้า
ใช้บริการมากขึ้น และรวมถึงการปรับปรุงสาขาอันเนื่องมาจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การชุมนุม
ทางการเมืองและวิกฤตอุทกภัย

2. โครงการศูนย์การเรียนรู้ SE-ED Learning Center ซึ่งได้เปิดอย่างเป็นทางการไป เมื่อเดือนกันยายน                      
พ.ศ. 2551 ทีอ่าคารจตัรุสัจามจรุ ีสามยา่น ตรงขา้มวดัหวัลำาโพง โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหค้วามรู ้และแรงบนัดาล
ใจกับเยาวชน และบุคคลทั่วไปในวงที่กว้างขึ้น โดยนอกจากจะจัดค่าย  SE-ED Kiddy Camp ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2545  ให้มีจำานวนค่ายให้เลือกมากขึ้นระหว่างช่วงปิดเทอมแล้ว  ยังเพิ่มเติมหลักสูตรอื่นๆ ในวันหยุด 
โดยในปี พ.ศ. 2554 บริษัทฯ จัดอบรมที่ศูนย์การเรียนรู้ SE-ED Learning Center ไปแล้ว 56 ครั้ง โดยแบ่งเป็น 
การจัดหลักสูตรสำาหรับเยาวชนในวันหยุดและหลังเลิกเรียน 26 ครั้ง ได้แก่ นักประดิษฐ์หุ่นยนต์เตะฟุตบอล, 
English through Activities, Kiddy Art: Enjoy your Life, หลักสูตร คณิตศาสตร์, นักสร้างเกมคอมพิวเตอร์รุ่น
เยาว์, หลักสูตรศิลปะ, Fan Math สนุกคิดพิชิตโจทย์, I-GO ฉลาดคิดกับหมากล้อม และการจัดหลักสูตรสัมมนา
สำาหรับบุคคลทั่วไป 30 ครั้ง ได้แก่ CSS for Modern Web Design, หลักสูตรถ่ายภาพขั้นพื้นฐานการควบคุม
กล้อง, หลักสูตรรวยทะลุเลนส์, การสร้าง eBook / eMagazine, การสร้างเว็บไซต์แบบสำาเร็จรูปด้วย Joomla 
CMS, Administering A Microsoft SQL Server 2008 Database, และ Alignment สำาหรับเครื่องจักรหมุนใน
โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

3. ติดตั้งระบบ SE-ED Channel ซึ่งเป็นระบบการควบคุมเสียง และภาพ จากสำานักงานใหญ่ ไปยังสาขาต่างๆ ทั่ว
ประเทศ ผ่านระบบสื่อสารทางไกลที่บริษัทฯ ได้ติดตั้งไปเรียบร้อยทั้งหมดแล้ว  เริ่มใช้งานจริงได้ตั้งแต่กลางปี 
พ.ศ. 2551 โดยในปี พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมาบริษัทได้ดำาเนินการติดตั้งเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันมีสาขาที่
ติดตั้งระบบ SE-ED Channel ไปแล้วกว่า 382 สาขา โดยระบบนี้จะช่วยการประชาสัมพันธ์สินค้า และบริการ
ต่างๆ ที่สาขามีให้ลูกค้าทราบ รวมทั้งใช้ในการฝึกอบรม และการสื่อสารต่างๆ ระหว่างสาขากับสำานักงานใหญ่
ด้วย

พัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลง          
ที่สำาคัญในป พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา
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4. จัดงานแถลงข้อมูล “ที่สุดในธุรกิจหนังสือ ปี 2553 Grow Together” เมื่อวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์                    
พ.ศ. 2554 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรกองทัพบก โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้สำานักพิมพ์แต่ละแห่ง              
ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลสถิติและดัชนีต่างๆ ในมิติที่น่าสนใจ ความเคลื่อนไหวของวงการหนังสือ หวังให้
ผู้ที่อยู่ในวงการหนังสือได้เห็นการเปลี่ยนแปลงและได้ข้อมูลที่สามารถนำาไปปรับใช้กับการวางแผนงานใน
องค์กรของตนเอง เพื่อการพัฒนาธุรกิจและวงการหนังสือให้เติบโตเจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างทันสมัยและ                       
ทันโลก โดยเน้นให้ทุกฝ่ายศึกษาความสำาเร็จของผู้อื่น ในลักษณะที่จะนำาแง่คิดต่างๆ ไปสร้างจุดยืน หรือ          
จุดเด่น เพื่อสร้างความแตกต่าง หรือเพื่อสร้างในสิ่งที่สังคมไทยยังขาดแคลนอยู่เพื่อให้ได้รับความสำาเร็จ          
มากขึ้น โดยภายในงานมีสำานักพิมพ์ ผู้จัดจำาหน่ายที่เป็นคู่ค้า และสื่อมวลชนสนใจเข้าร่วมงานกว่า 400 คน

5.  จัดงาน Events อย่างเต็มรูปแบบ ต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 โดยทีม SBC’s Events 
ซึง่มวีตัถปุระสงคเ์พือ่สรา้งยอดขาย  การประชาสมัพนัธ ์ใหรู้จ้กัซเีอด็บุค๊เซน็เตอรท์ีเ่ปน็รา้นหนงัสอืเตม็รปูแบบ 
จนสามารถพูดติดปากได้ว่า “คิดถึงหนังสือ คิดถึงซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์” รวมถึงการสร้างสายสัมพันธ์ ระหว่าง
เพื่อนสำานักพิมพ์ ผู้บริหารท้องถิ่น ครู อาจารย์ ตลอดจนลูกค้าที่ให้การสนับสนุนทุกคน

6.  การปรับปรุงโครงการ “สั่งวันนี้ พรุ่งนี้ได้” ซึ่งเป็นโครงการปรับปรุงระบบการรับการสั่งซื้อหนังสือ และสินค้า
อื่นผ่านทางสาขา หรือผ่านทาง www.se-ed.com ให้ได้รับสินค้าเร็วที่สุด และเป็นจุดได้เปรียบในการแข่งขัน  
และเพื่อเป็นการสนองตอบแนวคิด “ร้านเล็กเหมือนร้านใหญ่” เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้ามาแล้วจะได้สิ่งที่ต้องการ
กลับไปแน่นอน  สำาหรับโครงการ “สั่งวันนี้ พรุ่งนี้ได้” ได้รับการปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงต้นปี พ.ศ. 
2553 จนสามารถส่งสินค้าได้ทันตามกำาหนดแล้วประมาณ 99% ในสิ้นปี พ.ศ. 2553 ซึ่งในปี 2554 บริษัทฯ 
ยังคงมุ่งมั่นดำาเนินงานปรับปรุงโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเพิ่มความหลากหลายของจำานวนสินค้า 
เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

7.  โครงการ “SE-ED Enjoy Reading เพื่อน้อง” เป็นโครงการเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนไทยเก่งภาษาอังกฤษผ่าน
การอ่านหนังสืออ่านนอกเวลาภาษาอังกฤษ โดยนำาเงินจาก “โครงการเงินทอนเพื่อน้อง” ที่ลูกค้าร้านหนังสือ
ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ร่วมบริจาคในการจัดหาหนังสือและสื่อที่ดี ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ ทั้งนี้ทุก
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการสนับสนุนหนังสืออ่านนอกเวลาภาษาอังกฤษชุด SE-ED Enjoy 
Reading และการติดตามและประเมินผลความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ตลอดระยะเวลา 2 ภาคเรียน หรือ 1 ปี
การศึกษา อย่างต่อเนื่องจากบริษัทฯ

8.  โครงการหนังสือเพื่อน้อง ปีที่ 6  เป็นการบริจาคหนังสือ ให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนต่างๆ  โดยถึงวันที่ 31ธันวาคม 
พ.ศ. 2554 ได้บริจาคไปแล้ว 2,415 โรงเรียน เป็นหนังสือจำานวน 1.43 ล้านเล่ม มูลค่าราคาปก 226 ล้านบาท  
โดยในปี 2554 ได้บริจาคหนังสือให้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ จำานวน 533 แห่ง  มูลค่าราคาปก
รวมกว่า 49.45 ล้านบาท

9.  “โครงการสานฝันปั้นเด็กไทยเก่งอังกฤษ 2554” (Total Solution to English Proficiency 2011) ซึ่งจัดต่อ        
เนื่องเป็นปีที่ 3  โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับศักยภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเด็กนักเรียนไทย
ใหเ้กง่องักฤษดว้ยวธิทีีม่ปีระสทิธภิาพทีส่ดุ  เนน้ใหเ้กดิผลสมัฤทธิใ์หน้กัเรยีนใชภ้าษาองักฤษทัง้ 4 ทกัษะไดท้ัง้
การสื่อสารในชีวิตประจำาวัน และใช้ในเชิงวิชาการ  โดยมุ่งจัดกิจกรรมกับบุคลากร 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ อาจารย์ 
ผูส้อนวชิาภาษาองักฤษ และนกัเรยีน ซึง่กจิกรรมในโครงการประกอบไปดว้ยงาน 2 สว่น ไดแ้ก ่โครงการสมัมนา
วิชาการสำาหรับอาจารย์ ที่เน้นการแลกเปลี่ยนแนวคิดและเทคนิคการสอนเพื่อนำาไปใช้ในการจัดการสอนใน  
ชั้นเรียน โดยมีอาจารย์เข้าร่วมโครงการถึง 1,000 คน  พร้อมกันนี้ ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพของ
นักเรียน ให้ได้นำาความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ทั้งไวยากรณ์ การอ่าน การเขียน และการสื่อสาร 
และการใช้ภาษาไทย มาใช้งานจริงในลักษณะประมวลทักษะรวมขั้นสูงได้  อีกส่วนหนึ่ง คือ  โครงการสานฝัน
เยาวชนสู่วงการนักแปลมืออาชีพ 2554 (SE-ED Translation Championship 2011 Thailand Princess Cup)  
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนทั่วประเทศ จำานวนถึง 1,200 คน
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10. บริษัทฯ ได้จัดทำา โครงการปรับปรุงงาน A3 เป็นปีที่ 2 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นโครงการที่รณรงค์ให้พนักงาน
ทั้งองค์กร ได้พิจารณาปรับปรุงงานของตนเอง หรืองานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง  ให้ทำางานได้มีประสิทธิผล
มากขึ้น หรือลดขั้นตอนลง หรือทำาให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องมีความสุขมากขึ้น โดยผ่านการสรุปแนวคิดทั้งหมด
บนกระดาษ A3 โดยไม่จำาเป็นต้องรอคำาสั่งจากผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาภาวะผู้นำา และความมี               
สว่นรว่มของพนกังานในทกุระดบั ใหม้มีมุมองในการพฒันาองคก์ร นอกจากนีย้งัเปน็การเปดิโอกาสใหพ้นกังาน 
และผู้บริหารได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรร่วมกัน โดยโครงการดังกล่าวได้เริ่ม                                                                          
นำามาใช้งานตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2553

11. พัฒนาและปรับปรุงระบบสั่งซื้อออนไลน์ สำาหรับลูกค้า กลุ่มสถาบัน องค์กร และร้านหนังสือ ให้สามารถ            
สั่งซื้อหนังสือที่บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำาหน่ายได้ที่ www.se-ed.com/wholesale เพื่ออำานวยความสะดวกให้
ลูกค้านั้นสามารถสั่งซื้อได้รวดเร็ว และสามารถลดขั้นตอนการสั่งซื้อจากลูกค้ามายังบริษัทฯ พร้อมยังช่วยลด            
ขั้นตอนการทำางานภายในองค์กร ให้สามารถทำางานได้รวดเร็วขึ้นอีกด้วย

12. จัดงานมหกรรมหนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ปี พ.ศ. 2554  ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  ในปีนี้รูปแบบการ
จัดงานจัดภายใต้แนวคิด “อ่านทั่วไทย อ่านได้ทุกที่”  สำาหรับหนังสือที่ขายดี อันดับหนึ่ง ได้แก่ การ์ตูนความ
รู้ชุด Tales Runner  และสำาหรับหนังสือที่ได้รับความสนใจรองลงมา ได้แก่ หนังสือบริหารธุรกิจกลุ่มหุ้น-การ
ลงทุน หนังสือในกลุ่มพัฒนาตนเอง และหนังสือที่มีนักเขียนมาร่วมแจกลายเซ็น เช่น คุณบัณฑิต อึ้งรังษี                                                                                                                                   
กบัผลงาน “เชือ่มัน่ในตน”, หนงัสอื AX25 โดยครพูีแ่นน (คณุอรสิรา ธนาปกจิ), หนงัสอื “คำาตอบใน Facebook” 
โดยคุณดังตฤณ, หนังสือ “คมคิด Twitter” โดย อ.เจริญ วรรธนสิน, หนังสือ “เมื่อเวรกรรมไล่ล่าดาราดัง” โดย
คุณปรียานุช ปานประดับ เป็นต้น

13. ดำาเนินการจัดงาน Company Visit  โดยในปี พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำากัด (มหาชน)           
ร่วมกับโรงเรียนเพลินพัฒนา (บริษัท เพลินพัฒน์ จำากัด “บริษัทย่อย”) จัดงานเยี่ยมชมกิจการ “เปิดชุมชน
แห่งการเรียนรู้ เปิดโรงเรียนเพลินพัฒนา” ซึ่งได้รับความสนใจจากนักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์    
และผู้สนใจทั่วไป  โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ที่สนใจทั่วไป ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ลักษณะการดำาเนินธุรกิจ และได้พบปะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และโรงเรียนเพลินพัฒนา รวมถึงรับ
ทราบแนวทางการเรียนการสอน วิถีแห่งการเรียนรู้ ในรูปแบบเพลินพัฒนา ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมงานทั้งสิ้น           
จำานวน 88 ท่าน

14. ดำาเนินการซื้อที่ดินและวางแผนการสร้างศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ เพื่อขยายศักยภาพของระบบ                         
โลจิสติกส์ รองรับการขยายตัวของธุรกิจ  โดยในปี พ.ศ. 2554 บริษัทฯ ได้ดำาเนินการซื้อที่ดินเปล่าติดถนน
บางนา-ตราด กม. 21 จำานวน 30 ไร่ เพื่อสร้างเป็นศูนย์กระจายสินค้า  ซึ่งคาดว่าจะเปิดดำาเนินการอย่างเต็ม
รูปแบบ ในปลายปี 2556 

15. ได้รับประกาศเกียรติคุณ “คณะกรรมการแห่งปี - ดีเด่น” (Board of the Year for Distinctive Practices) ประจำา
ป ีพ.ศ. 2553/54  ซึง่เปน็การประกาศเกยีรตคิณุใหแ้กค่ณะกรรมการของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำานึงถึงความโปร่งใส และ
ความเปน็ธรรมตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝา่ย ภายใตห้ลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ี จากการจดัประกวดโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับ 6 องค์กรภาคเอกชนชั้นนำา 

16. ได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำาเร็จ (SET Award of Honor) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล จากงาน SET 
Awards 2011  ซึ่งเป็นรางวัลที่ยกย่องเชิดชูเกียรติคุณจากการได้รับรางวัลดีเยี่ยมในด้านการรายงานบรรษัท 
ภิบาล ติดต่อกัน เป็นปีที่ 3 จากการจัดประกวดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงิน
ธนาคาร ซึ่งบริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนนอก SET 100 รายเดียวที่ได้รับรางวัลนี้

17. ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น (Outstanding Corporate Social                    
Responsibility Awards) จากงาน SET Awards 2011 จากการจัดประกวดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร
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18. ได้รับการประกาศผลรายงานประเมินการกำากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ ประจำา
ปี พ.ศ. 2554, 2553, 2552 และ 2551 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2011, 
2010, 2009 and 2008) ว่าอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาวติดต่อกัน 4 ปีซ้อน จัดการประเมินโดย สมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการ
กำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) โดยซเีอด็เปน็บรษิทัเดยีว ในกลุม่อตุสาหกรรมบรกิาร (Service) 
หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ ที่ได้รับการประเมินในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกัน 4 ปีซ้อน

19. ไดร้บัการประเมนิจาก สำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) รว่มกบัสมาคม
บริษัทจดทะเบียน และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในเรื่องการจัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น (AGM)  
ประจำาปี พ.ศ. 2554  อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม และสมควรเป็นตัวอย่าง” ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ติดต่อกัน 
5 ปีซ้อน  โดยบริษัทฯ เป็น 1 ใน 64 บริษัท ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งมีบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วม
โครงการทั้งสิ้น 416 บริษัท



บริษัทฯ เริ่มก่อตั้งจากการรวมตัวกันของวิศวกรไฟฟ้าจำานวน 10 คน ซึ่งต่างก็เคยมีประสบการณ์ในการดำาเนิน
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ในชุมนุมวิชาการ ขณะที่เป็นนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และตระหนัก
ดีว่า ประเทศไทยยังขาดแคลนการพัฒนาสื่อความรู้ทางวิชาการอยู่มาก และไม่มีผู้ที่สนใจเข้ามาพัฒนาอย่างจริงจัง                       
จึงได้ก่อตั้งบริษัทฯ ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2517 โดยกำาหนดเรื่องนี้ไว้ในวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งว่า “ซีเอ็ดจะดำ�เนินธุรกิจที่
เอื้ออำ�นวยต่อก�รศึกษ�ห�คว�มรู้ เพื่อพัฒน�คว�มรู้คว�มส�ม�รถของคนไทย ในส�ข�ที่จำ�เป็นต่อก�รพัฒน�ประเทศ”                               
และเน้นย้ำาภารกิจนี้ผ่านชื่อย่อของบริษัทฯ คือ SE-ED ซึ่งย่อมาจากคำาว่า Science, Engineering & EDucation เพื่อเป็น 
การเน้นสาขาที่จำาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ที่บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะให้ความสำาคัญ คือ  ด้านวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์         
และการศึกษา ผ่านความมุ่งมั่นในภารกิจที่จะทำาให้คนไทยเก่งขึ้น โดยมีวิสัยทัศน์ (Vision) และภารกิจ (Mission) ที่แสดง
ความมุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)  : ซีเอ็ด  จะเป็นผู้นำาในการทำาให้คนไทยหาความรู้ ได้ง่ายขึ้น และสะดวกขึ้น

ภารกิจ (Mission)   :  ซีเอ็ด จะดำาเนินธุรกิจที่เอื้ออำานวยต่อการศึกษาหาความรู้ ในสาขาที่จำาเป็นต่อการพัฒนา
ประเทศ จะดำาเนนิธรุกจิทีจ่ะทำาให ้“คนไทยเกง่ขึน้” โดยพฒันาขึน้เปน็ธรุกจิทีย่ัง่ยนื มกีาร
เตบิโตตอ่เนือ่งทีส่งูกวา่คา่เฉลีย่ของอตุสาหกรรม เปน็บรษิทัตวัอยา่งทีด่ ีสามารถสรา้งสรรค์
ผลงานทีเ่ปน็ประโยชน ์และเปน็ทีย่อมรบัในวงกวา้ง พนกังานมคีวามสขุ และสามารถใหผ้ล
ตอบแทนการลงทุนที่น่าพึงพอใจในระยะยาว

กรอบแนวคิดเพื่อความยั่งยืนระยะยาว (Sustainability Framework)

เพื่อทำาให้บริษัทฯ สามารถดำาเนินธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมๆ กับสังคมได้อย่างยั่งยืน สามารถอยู่รอดได้ในระยะยาว 
ผู้บริหาร และพนักงานทุกๆ คน มีความมุ่งมั่น (Commitment) และแรงบันดาลใจ (Inspiration) ร่วมกันที่จะทำาให้องค์กร
สามารถทำาหนา้ทีเ่ปน็ “สือ่ความรูสู้ส่งัคมไทย (Knowledge Provider)” เพือ่ทีจ่ะทำาใหค้นไทยเกง่ขึน้ ซึง่จะเหน็ไดว้า่จากอดตี 
จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ดำาเนินธุรกิจ พร้อมกับสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองภารกิจ “เรามุ่งมั่นที่จะทำาให้คน
ไทยเก่งขึ้น” อย่างจริงจังมาโดยตลอด ซึ่งสามารถสรุปเป็นแผนผังการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ  ได้ดังต่อไปนี้

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
(Corporate Social Responsibility หรือ CSR)
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จากแผนผังการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ข้างต้น จะเห็นได้ว่าปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำาเนินธุรกิจ และกิจกรรมต่างๆ 
อย่างบูรณาการเพื่อทำาให้คนไทยเก่งขึ้น ดังต่อไปนี้

• สำานักพิมพ์ซีเอ็ด : มีหน้าที่ในการผลิตจัดพิมพ์ หนังสือ วารสาร และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้คนไทยได้ใช้
พัฒนาศักยภาพของตนเอง  เริ่มดำาเนินการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2517

• ธุรกิจรับจัดจำาหน่ายหนังสือ : มีหน้าที่ในการกระจายหนังสือดีๆ จากสำานักพิมพ์ซีเอ็ด และสำานักพิมพ์อื่นๆ 
ทีผ่ลติหนงัสอืดมีปีระโยชน ์เพือ่ใหห้นงัสอืดีๆ  เหลา่นัน้ไปยงัรา้นหนงัสอืซเีอด็บุค๊เซน็เตอร ์และรา้นหนงัสอือืน่ๆ 
ทั่วประเทศ  เริ่มดำาเนินการอย่างจริงจังหลังจาก ปี พ.ศ. 2541 เป็นต้นมา

• ร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ : เป็นร้านหนังสือที่เริ่มดำาเนินการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2534 โดยมีความมุ่งมั่นที่
จะขยายสาขาเพือ่ใหค้นไทยทัง้ประเทศสามารถเขา้ถงึแหลง่สาระความรูไ้ดอ้ยา่งสะดวก สามารถอา่นหนงัสอืดีๆ  
ไดง้า่ยขึน้  หนงัสอืภายในรา้นหนงัสอืซเีอด็บุค๊เซน็เตอรจ์ะตอ้งเปน็หนงัสอืดทีีม่คีวามหลากหลาย ไมม่หีนงัสอืที่
มีเนื้อหาลามกอนาจาร ส่งเสริมความรุนแรง หมิ่นเหม่ต่อการผิดกฎหมาย และศีลธรรมอันดีงามของสังคมไทย

• SE-ED Learning Center : บริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการค่ายเยาวชนประเภทความรู้ ขึ้นมาเป็นตัวอย่าง                       
ในปี พ.ศ. 2530 (ค่ายคอมพิวเตอร์ และค่ายธรรมชาติ) เพื่อกระตุ้นให้มีผู้สนใจดำาเนินกิจกรรมค่ายเยาวชนกัน
มากขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 จึงรื้อฟื้นพัฒนาขึ้นมาใหม่เป็นค่าย SE-ED Kiddy Camp โดยเป็นกิจกรรมที่
จัดขึ้นทุกปิดเทอม และได้ก่อตั้งแผนก SE-ED Learning Center ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2549 เพื่อบริหารกิจกรรม
เยาวชนทั้งหมดอย่างเอาจริงเอาจัง และเพื่อรองรับการขยายงานในอนาคตที่จะมากขึ้น โดยได้เปิดศูนย์                             
การเรียนรู้  SE-ED Learning Center บนพื้นที่ประมาณ 600 ตารางเมตร ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี  (Chamchuri 
Square) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2551 เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ ที่มุ่งเน้น
การจัดหลักสูตรเสริม และกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเยาวชน เพื่อพัฒนาศักยภาพ และพัฒนาการให้กับเด็กๆ 
นอกจากนี้ ยังมีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ และการพัฒนา
ศักยภาพตนเอง ให้กับบุคคลทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย โดยมีแผนงานที่จะขยายบทบาทให้มากขึ้นทั่วประเทศใน
อนาคต 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำากัด (มหาชน) มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น 

รายการโทรทัศน์ Book          
Variety และ Read Around

สำานักพิมพ์ SE-ED Learning 
Center

โรงเรียนเพลินพัฒนา โครงการรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR Project)   

สำ�นักพิมพ์อื่นๆ 
ธุรกิจรับจัด

จำาหน่ายหนังสือ

ผู้จัดจำ�หน่�ย
หนังสืออื่นๆ ร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์  ร้�นหนังสืออื่นๆ องค์กร และสถ�บันก�รศึกษ�  

 

คนไทยเก่งขึ้น
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• โรงเรียนเพลินพัฒนา : เป็นโรงเรียนทางเลือกแนวใหม่ในระดับเตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่บริษัท  
ซีเอ็ดยูเคชั่น จำากัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง โดยเปิดดำาเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมา เป็น
โรงเรียนที่มีการออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนมีความสมบูรณ์ พร้อมทั้งทักษะความรู้ 
(Knowledge Skill) ทกัษะการทำางาน (Working Skill) และทกัษะการดำาเนนิชวีติ (Life Skill) เพือ่ใหเ้ดก็สามารถ
พัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ  เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้ ความสามารถ  ประกอบกับมีจิตอาสา มีศีลธรรม
อันดีงาม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
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• รายการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมการอ่าน : ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อปลูกฝังนิสัย                    
รักการอ่านให้กับคนไทยด้วยกัน 2 รายการ ได้แก่ รายการ Book Variety (ออกอากาศตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2544) 
และรายการ Read Around (ออกอากาศตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2553) ซึ่งออกอากาศทาง Nation Channel และ Money 
Channel / True Visions 178 ตามลำาดับ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านเคเบิ้ลทีวีท้องถิ่นทั่วประเทศ

• โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Project) : บริษัทฯ ได้กำาหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็น       
ส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนองค์กร โดยให้มีความสอดคล้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ
ดำาเนินกิจกรรม CSR ในตัวเนื้องานหลักขององค์กรในลักษณะที่เรียกว่า CSR in Process โดยไม่มีแผนกที่
รับผิดชอบกิจกรรม CSR โดยตรง แต่หลังจากการที่มีกิจกรรมบางส่วนที่มีปริมาณมาก ในด้านการประสาน
งาน และการดำาเนินงาน เพื่อให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ในปี พ.ศ. 2552 จึงจัดตั้งแผนก CSR เพื่อรับผิดชอบ
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการทำาให้เด็กๆ และชุมชนในสังคมไทยที่ด้อยโอกาส 
ได้เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ได้ง่ายมากขึ้น ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่นการบริจาคหนังสือ และสื่อการเรียนรู้ ให้กับ
โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร โดยในปี พ.ศ. 2554 บริษัทฯ ได้บริจาคหนังสือให้แก่โรงเรียนที่ด้อยโอกาส และสถาน
ศึกษาต่างๆ มากถึง 533 แห่ง มูลค่าราคาปกกว่า 50 ล้านบาท  รวมถึงการบริจาคอุปกรณ์ชั้นวางหนังสือ                           
เพื่อจัดห้องสมุดให้สวยงาม สะอาด และสามารถดึงดูดเด็กให้เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่าน
ให้ติดตัวไปตลอดชีวิต

นอกจากนี้ บริษัทฯ ดำาเนินการจัดตั้ง “มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น”  อย่างเป็นทางการในวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2554 
โดยมูลนิธิดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์ในการทำากิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกเพศ ทุกวัย เพื่อให้คนไทยเป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า พร้อมๆ กับมีคุณภาพชีวิตในสังคมที่ดีขึ้น เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะได้ใช้ศักยภาพที่ตนเองมี
ช่วยพัฒนาให้ประเทศชาติเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน สามารถแข่งขันกับนานาอารยประเทศของโลกได้ โดยมูลนิธิคนไทย
เก่งขึ้น จะมีบทบาทในการทำางานควบคู่ไปกับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้
คนไทยเก่งขึ้น สังคมไทยยั่งยืน 

จากที่กล่าวมาข้างต้นนี้ จะพบว่ากรอบในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ นั้นคือ การเป็นธุรกิจที่มีส่วนช่วยในการ
แก้ไขปัญหาที่สำาคัญของประเทศ ผลักดันให้ประเทศมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นกลไกในการพัฒนาศักยภาพ
ของคนไทยให้กลายเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า และเป็นทรัพยากรสำาคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญเติบโต                    
อย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ความรับผิดชอบต่อสังคม และการเป็นบริษัทฯ ที่มีจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ และเป็นตัวอย่าง  
ที่ดี จึงเป็นภารกิจหนึ่งในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ต้องยึดมั่นอย่างเคร่งครัด 

บริษัทฯ จึงได้นำาเอาความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Responsibility) และ บรรษัทภิบาล (Corporate             
Governance) ซึ่งบริษัทฯ ได้ยึดถือเป็นกลยุทธ์ และแนวทางในการดำาเนินธุรกิจจะต้องคำานึงถึงความพึงพอใจของผู้มีส่วน
ได้เสีย (Stakeholders) อันได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างครบถ้วนสมดุล มีการ
จัดลำาดับความสำาคัญอย่างเหมาะสม ดังรูปต่อไปนี้

พนักงาน
พนักงานทำางานอย่างมีความสุข 
มีความมั่นคงในการดำาเนินชีวิต 
มีโอกาสแสดงศักยภาพ มีสำานึก
แห่งการเป็นพลเมืองที่ดี ผู้ถือหุ้น

องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน มีผลการ
ตอบแทนที่น่าพึงพอใจในระยะยาว  
บริษัทฯ มีบรรษัทภิบาล มีความ
โปร่งใสในการดำาเนินธุรกิจ

สิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ พยายามจะใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า ลดผลกระทบ          
ที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม               
ให้น้อยที่สุด

ลูกค้า
ได้รับสินค้าที่ดี มีคุณภาพ        
คุ้มค่า มีประโยชน์ในการพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว มีความพึงพอใจ 
และมีส่วนร่วมกับบริษัทฯ ในการ
รับผิดชอบต่อสังคม

คู่ค้าและคู่แข่งขัน
ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา มีจริยธรรม 
ในการดำาเนินธุรกิจกับ คู่ค้า คู่แข่งขัน 
เพื่อสร้างตลาดหนังสือให้เติบโตแข็ง
แรงไปด้วยกัน ร่วมกันใช้สายสัมพันธ์
ในการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม
ร่วมกันชุมชนและสังคม

องค์กรมีส่วนทำาให้สังคมไทย 
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ องค์กร
ดำาเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย มีศีลธรรมอันดีงาม

ซีเอ็ด
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้น้อมนำาเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้กำากับแนวทางในการดำาเนินธุรกิจ           
ของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำาเนินธุรกิจได้อย่างมีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน โดยมั่นใจว่าบริษัทฯ จะใช้
ข้อมูลสารสนเทศ และองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อตัดสินใจในการดำาเนินธุรกิจต่างๆ พร้อมกับใช้หลักคุณธรรม และจริยธรรม 
เป็นเครื่องชี้นำาในการดำาเนินธุรกิจ

นอกจากนี้ หากพิจารณาจาก “วัฒนธรรมองค์กร” ซึ่งบริษัทฯ ได้เพียรพยายามปลูกฝังให้กับพนักงานทุกๆ คนเพื่อ
ใชเ้ปน็แบบแผนในการทำางาน และการดำาเนนิชวีติมาตัง้แตอ่ดตีจนปจัจบุนั จะพบวา่วฒันธรรมองคก์รของบรษิทัฯ  มคีวาม
สอดคล้องกับหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯ  และแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถแสดงได้ดังรูปภาพ ต่อไปนี้

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การที่จะทำาให้บริษัทฯ สามารถธำารงไว้ซึ่งแบบอย่างการดำาเนินธุรกิจที่ดีไว้ได้อย่างยั่งยืน
นั้น บริษัทฯ จำาเป็นต้องปลูกฝังวัฒนธรรมในการทำางานที่ดีให้กับพนักงานทุกๆ คน เพื่อให้วัฒนธรรมองค์กรที่ดี บ่มเพาะ           
ค่านิยม (Shared Value) และทัศนคติที่ดีในการทำางาน และการดำาเนินชีวิตให้แก่พนักงานทุกๆ คน ซึ่งวัฒนธรรมองค์กร
ที่ดีนั้นจะทำาหน้าที่ส่งเสริมให้เกิดปัจจัยแห่งความสำาเร็จต่างๆ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และลักษณะธุรกิจขององค์กร           
ใหเ้กดิขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง เปน็พลงัผลกัดนัใหเ้กดิการสรา้งสรรคง์านบกุเบกิทีม่เีปา้หมายทางอดุมการณ ์ทีต่อ้งอาศยัความมุง่   
มัน่สงู เปน็งานทีต่อ้งการการทำางานแบบสรา้งสรรค ์และเปน็ประโยชนต์อ่ประเทศ พนกังานทกุคนพรอ้มรบัการเปลีย่นแปลง
ตลอดเวลา พรอ้มทีจ่ะรบัฟงัเหตแุละผลซึง่กนัและกนั และใหค้วามสำาคญักบัประสทิธภิาพ การทำากำาไร และความยัง่ยนืของ
องคก์ร และสงัคมเปน็สำาคญั และดว้ยวฒันธรรมองคก์รทีไ่ดร้บัการบม่เพาะลงไปในทศันคตขิองพนกังานทกุๆ คนจนเปน็วถิี
ปฏบิตัอิยา่งตอ่เนือ่ง ผา่นการทำางานรว่มกนั และการรว่มทกุขร์ว่มสขุภายในองคก์ร บรษิทัฯ จงึมคีวามมัน่ใจเปน็อยา่งยิง่วา่
พนกังานทกุๆ คน จะสามารถนอ้มนำาเอาหลกัการปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติจรงิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  
ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำากัด (มหาชน) สามารถแสดงได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ความพอประมาณ

ซีเอ็ด

ความยั่งยืนขององค์กรและสังคม

เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม

การมี
ภูมิคุ้มกัน

ที่ดี

ความมี
เหตุผล

วัฒ

นธรรมองค์กร
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ปรัชญาการดำาเนินงาน และแรงผลักดัน

• เราจะเอา อุดมการณ์ มาทำางานเป็น วิชาชีพ โดยเราจะทำางานสร้างสรรค์ งานบุกเบิก อย่างมีความสุข        
ด้วยความเชื่อมั่นว่า พวกเราสามารถนำาความฝัน มาทำาให้เกิดสิ่งที่ดีงาม และสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ให้เกิดขึ้นได้ ใน
สังคมไทย

• เราจะคิดใหญ่ไม่คิดเล็ก

ความโปร่งใส และจริยธรรม

• เราจะเป็น บริษัทตัวอย่างที่ดี

• เราจะไม่โกง ไม่ผิดกฎหมาย ยุติธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม

• เราจะมี จริยธรรม ในการปฏิบัติต่อลูกค้า ต่อคู่ค้า ต่อคู่แข่งขัน ต่อเพื่อนพนักงานด้วยกัน อย่างมีคุณธรรม

การพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลง

• ระเบียบทุกข้อ แก้ไขได้ ถ้ามีเหตุผล และทำาให้พนักงานดีขึ้น โดยไม่กระทบกระเทือนต่อบริษัทฯ ในเชิงลบ

• พรอ้มเปลีย่นแปลงในทกุเรือ่ง โดยพรอ้มจะฟงั จะคดิตาม จะเรยีนรู ้ และจะปรบัปรงุใหด้ขีึน้ ตลอดเวลา โดย
ไม่รู้สึกเสียหน้า และไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิม และพยายามทะลุข้อจำากัด หรือปัญหาที่เป็นอุปสรรคสำาคัญ  

• ไม่มีอะไร สมบูรณ์ ที่ซีเอ็ด

• ให้โอกาสการได้ทำางานที่ชอบ

การดำารงตน

• ประหยัด สมถะ ไม่ฟุ้งเฟ้อ  

• ติดดิน ไม่แบ่งชั้นวรรณะ

• ใช้จ่ายเงิน และทรัพยากร อย่างมีเหตุผล ตามความจำาเป็น โดยไม่ยึดติดกับรูปแบบ หรือสิ่งที่เคยทำามา  
เราจะใช้เงินให้คุ้มค่า เพื่อประโยชน์ของงานเป็นที่ตั้ง หรือ Zero-Based Budgeting

การอยู่ร่วมกัน

• มีทัศนคติที่ดี ต่อการมองชีวิต  ต่อการมองปัญหา (Positive Thinking)

• เข้าใจผู้อื่น  เชื่อมั่นว่า ไม่มีใครตั้งใจเป็นคนไม่ดี

• ไม่สนใจการแสดงออก แต่สนใจสาระ

• ทำาใหบ้รรยากาศการทำางาน  นา่ทำางาน มคีวามสขุ  มองตารูใ้จ  พรอ้มจะทำางานหนกั  สนกุกบังานทีท่า้ทาย 

• อยู่แบบพี่น้อง  มีความสุข  ฝากผีฝากไข้ได้

การมุ่งเน้นที่ CSR in Process

ไม่ผิดนักหากจะกล่าวว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะนำาเอาปัญหาของประเทศในด้านการพัฒนาคน และนำาเอา
อุดมการณ์ทางสังคม มาเป็นเป้าหมายการดำาเนินงานแบบธุรกิจ  เพื่อให้บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกๆ ฝ่าย ตลอดจน
สังคมเติบโตไปพร้อมๆ กันได้อย่างยั่งยืน โดยยึดถือเป็นวิถีชีวิตปฏิบัติมาโดยตลอด ตั้งแต่วันแรกของการก่อตั้งจนถึง
ปจัจบุนั โดยถา่ยทอดความมุง่มัน่ และภารกจินี ้ผา่นวฒันธรรมองคก์ร ผา่นผลงานความพยายามทีจ่ะเปน็ “บรษิทัตวัอยา่ง                    
ที่ดี” ในทุกด้าน ผ่านผลงานที่ออกมา และผ่านทิศทางการเติบโตในด้านต่างๆ ขององค์กร  
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 บริษัทฯ ยึดมั่นเสมอว่า “ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR: Corporate Social Responsibility)” นั้น คือการที่
บริษัทฯ จะต้องมุ่งมั่นที่จะดำาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม  มีความยั่งยืนในการดำาเนินธุรกิจที่สามารถประสบความสำาเร็จไป
ควบคู่กับการจรรโลงสังคม โดยให้ความสำาคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ทุกๆ ฝ่ายอย่างครบถ้วน สมดุล  

การที่จะบรรลุเป้าหมายข้างต้นนี้ บริษัทฯ จำาเป็นจะต้องทำาให้ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” เป็นงานประจำา                    
เป็นหน้าที่ และความรับผิดชอบของพนักงานทุกๆ คน เป็นการทำาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การก่อตั้ง และการดำาเนิน
ธุรกิจปกติ  โดยอยู่ในกระบวนการทำางานหลักขององค์กร  จึงไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายมากกว่ากระบวนการปกติ และให้พนักงาน 
มสีว่นรว่ม การดำาเนนิงานดา้น CSR ของบรษิทัฯ จงึเปน็ความรบัผดิชอบภายในกระบวนการ (CSR in Process) ซึง่เปน็การ
ตอกย้ำาปรชัญาแนวทางการบรหิารงานของบรษิทัฯ ทีผ่า่นมาทัง้หมดวา่ “เราไมไ่ดท้ำาอะไรทีต่า่งไปจากการดำาเนนิธรุกจิปกต ิ 
เราเพียงเปลี่ยน วิธีคิด และดำาเนินธุรกิจปกตินั้นด้วย วิธีก�รที่แตกต่�งจ�กเดิม เท่านั้นเอง”

ธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งหมด จึงมุ่งเน้นเติบโตไปตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการบุกเบิกการผลิต
หนังสือ วารสาร และสื่อการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย แต่ยังขาดแคลนนั้น การช่วยรับจัดจำาหน่ายหนังสือให้
กับสำานักพิมพ์อื่น  เพื่อให้หนังสือดีๆ เหล่านั้นมีโอกาสได้รับการเผยแพร่ดีขึ้น อยู่รอดได้  แข็งแรงขึ้น  และพร้อมจะผลิต
หนงัสอืดีๆ  ไดม้ากขึน้  ตลอดจนการทีเ่พิม่จำานวนรา้นหนงัสอืซเีอด็บุค๊เซน็เตอรไ์ปยงัชมุชนตา่งๆ  มกีารจดัหนงัสอื และสือ่
การเรียนรู้ต่างๆ ที่เหมาะสมกับคนในชุมชน มีการพัฒนาระบบการสั่งซ้ือและสั่งจองหนังสือให้มีความสะดวกรวดเร็ว เพื่อ

ความรับผิดชอบภายในกระบวนการ (CSR in Process)

บริษัท

วิสัยทัศน์ (Vision) 

ภารกิจ (Mission) 

วัตถุประสงค์ (Objective) 

กระบวนการทางธุรกิจ
(Business Process) 

การประสบความสำาเร็จอย่างยั่งยืน  สังคม

คู่แข่งขัน
ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า

ชุมชน

สิ่งแวดล้อม
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ให้ทุกๆ ชุมชนสามารถเข้าถึงหนังสือได้ง่ายขึ้น มีโอกาสในการเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมกันทั่วประเทศ  นอกจากนี้บริษัทฯ 
ยังได้จัดตั้ง SE-ED Learning Center  เพื่อเผยแพร่ความรู้  และกระตุ้นแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ให้กับสังคมไทย ผ่าน
การจัดค่ายเยาวชนซีเอ็ดคิดดีแคมป์  กิจกรรมการเรียนรู้สำาหรับเยาวชน  หลักสูตรฝึกอบรม และสัมมนาสำาหรับบุคคล
ทั่วไป ในการพัฒนาศักยภาพการทำางานในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีส่วนสำาคัญ
ในการกอ่ตัง้ และดำาเนนิงาน “โรงเรยีนเพลนิพฒันา” เพือ่ใหเ้ปน็โรงเรยีนตวัอยา่งแนวใหมข่องการพฒันาเยาวชนใหเ้ปน็
กำาลงัสำาคญัของประเทศในอนาคต โดยมุง่เนน้ในการพฒันาใหเ้ยาวชนมทีกัษะความรู ้(Knowledge Skill) ทกัษะการทำางาน 
(Working Skill) และทักษะชีวิต (Life Skill) ตลอดจนมีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Accountability) 
อย่างครบถ้วนและสมดุล

ดังนั้น  สำาหรับชาวซีเอ็ดแล้ว เรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จึงไม่ใช่เป็นเพียงกิจกรรม
เสรมิขององคก์รดงัเชน่ทัว่ไป หากแตเ่ปน็ภารกจิหลกัของบรษิทัฯ และเปน็ทกุลมหายใจของชาวซเีอด็ ในฐานะนกัสรา้งสรรค ์ 
นักบุกเบิก  และการเป็นตัวอย่างที่ดี  โดยพนักงานทั้งองค์กรต่างมีส่วนร่วมต่อภารกิจนี้ในคนละด้าน หรือในแต่ละโครงการ  

ปัจจุบันถือได้ว่าบริษัทฯ มีบทบาทอย่างมากในการบุกเบิกธุรกิจหนังสือทั้งในภาพรวม และในด้านหนังสือสาระ
ความรู้ ให้ขยายฐานอย่างรวดเร็ว

บรษิทัฯ เชือ่มัน่ดว้ยวา่ การทีจ่ะพฒันาใหอ้งคก์รเปน็ธรุกจิทีย่ัง่ยนืไดน้ัน้ นอกจากจะตอ้งสามารถสรา้งผลตอบแทน 
และการเติบโตที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ ยังจะต้องพัฒนาตนเองให้เป็นบริษัทตัวอย่างที่ดี โดยสามารถ
สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  และเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง พนักงานมีความสุข  รวมถึงการส่งเสริม
และรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการดำาเนินธุรกิจ การเติบโตนั้นจึงจะเป็นการเติบโตที่มีโอกาสยั่งยืนได้จริง บริษัทฯ จึง
ดำาเนินธุรกิจไปบนความเชื่อมโยงของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเชื่อว่า “ยิ่งทำาดี                              
ยิ่งเติบโต ยิ่งกำาไร ยิ่งแข็งแรง ยิ่งยั่งยืน”

แนวคิดการกำากับดูแลกิจการที่ดี  (Good Corporate Governance)                           
ของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำากัด (มหาชน)

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้  โดยตระหนักและให้ความสำาคัญ
ในการปลกูฝงัจติสำานกึเรือ่ง จรยิธรรมในการดำาเนนิธรุกจิ อยา่งมคีณุธรรม ดำาเนนิธรุกจิดว้ยความโปรง่ใส การเปน็ตวัอยา่ง
ที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม ซื่อสัตย์ ความเท่าเทียมกัน สิทธิพึงมีพึงได้ของพนักงาน กรรมการ ผู้ถือหุ้น จนกลายเป็น 
วฒันธรรมขององคก์รทีแ่ขง็แกรง่  โดยเริม่จากประธานคณะกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ  และกรรมการบรษิทัฯ  ทีเ่ปน็แรง
ขบัเคลือ่นทีส่ำาคญัในการผลกัดนันโยบายใหบ้รษิทัฯ มกีระบวนการดำาเนนิธรุกจิทีค่ำานงึถงึการดำาเนนิงานดว้ยความโปรง่ใส 
และความรับผิดชอบต่อสังคมเปน็หลัก  และจัดให้มีการถ่ายทอด / ปลูกฝังนโยบาย ดังกล่าวให้พนักงานรับทราบทั้งองค์กร  
โดยเริ่มตั้งแต่ระดับกรรมการ ผู้บริหาร ลงมาสู่พนักงานระดับปฏิบัติการ  

ดังนั้น การจัดทำาแผนธุรกิจในทุกกระบวนการ และทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานขององค์กร จะถูกดำาเนินการภายใต้
ความรบัผดิชอบตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝา่ยดว้ยความเสมอภาค  ไมว่า่จะเปน็ ผูถ้อืหุน้, คูค่า้, คูแ่ขง่, เจา้หนี,้ ลกูคา้, พนกังาน 
ชมุชนและสงัคม อยา่งสม่ำาเสมอ บรษิทัฯ จงึกำาหนดใหพ้นกังานทกุคนปฏบิตัติามเอกสารจรรยาบรรณ / จรยิธรรม ทีบ่รษิทัฯ 
จัดทำาขึ้น เพื่อยึดเป็นแนวทางในการนำาไปใช้เป็นข้อมูลประกอบแผนในการดำาเนินธุรกิจ ในทุกกระบวนการ และขั้นตอน
การปฏิบัติงานขององค์กร 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังเล็งเห็นถึงความสำาคัญของระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได ้ จงึไดจ้ดัใหพ้นกังานทกุคน และพนกังานทีเ่ขา้ทำางานใหม ่ไดร้บัทราบแนวปฏบิตั ิ/ กฎระเบยีบ ในการ
ดำาเนินธุรกิจขององคก์ร วา่ดว้ยคูม่ือจรรยาบรรณ / จรยิธรรมทางธุรกจิ ทีอ่งค์กรจัดทำาขึน้ เพราะเชื่อว่าแนวทางดงักลา่วจะ
เปน็สว่นหนึง่ในการชว่ยสรา้งความเชือ่มัน่และความมัน่ใจตอ่ผูถ้อืหุน้ ผูล้งทนุ ผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝา่ย  ทีจ่ะเปน็แรงสนบัสนนุ
และเป็นแรงผลักดันในการเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีความเข้มแข็ง และสร้างความสามารถในการแข่งขัน และความสำาเร็จใน
ระยะยาวใหก้บับรษิทัฯ  ทีผ่า่นมาบรษิทัฯ ไดด้ำาเนนิกจิกรรมสำาคญัตา่งๆ เพือ่สนบัสนนุการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีดงัตอ่ไปนี้
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•  การจดัทำาคูม่อืกรรมการเพือ่ใชเ้ปน็แนวทางในการปฏบิตัตินของกรรมการ  บรษิทัฯ 
ยึดมั่นกับหลักการบริหารที่มีบรรษัทภิบาลที่ดี  มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ มีความรับผิด
ชอบต่อสังคม  โดยให้ คณะกรรมการ และผู้บริหาร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต        
ตรงไปตรงมา บริษัทฯ จึงจัดทำา คู่มือคณะกรรมก�รบริษัท และ คู่มือนโยบ�ยก�รกำ�กับ
ดแูลกจิก�รทีด่ ี ใหก้รรมการและผูบ้รหิารปฏบิตัติาม เพือ่ใหอ้ยูภ่ายใตก้รอบของกฎหมาย 
และระเบียบ ของบริษัทฯ โดยให้ยึดถือจรรยาบรรณนี้ในการกระทำาในทุกกิจกรรม การ
ตัดสินใจ และการทำาธุรกรรมต่างๆ โดยบริษัทฯ จะดำาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์เป็น        
ที่ตั้ง 

• กำาหนดให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามเอกสาร จรรยาบรรณ / จริยธรรม  ที่บริษัทฯ 
จัดทำาขึ้น  และกำาหนดให้พนักงานที่เข้าทำางานใหม่ ได้รับทราบแนวปฏิบัติ / กฎระเบียบ
ในการดำาเนนิธรุกจิขององคก์ร วา่ดว้ยคูม่อืจรรยาบรรณ / จรยิธรรมทางธรุกจิ  เพราะเชือ่
วา่แนวทางดงักลา่วจะเปน็สว่นหนึง่ในการช่วยสรา้งความเชือ่มัน่และความมัน่ใจตอ่ผูถ้อื
หุน้ ผูล้งทนุ ผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝา่ย  ทีจ่ะเปน็แรงสนบัสนนุและเปน็แรงผลกัดนัในการเสรมิ
สร้างให้บริษัทฯ มีความเข้มแข็ง และสร้างความสามารถในการแข่งขัน และความสำาเร็จ
ในระยะยาวให้กับบริษัทฯ

• บริษัทได้ร่วมลงนามเป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition)  เพื่อการ
ต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชน  ในต้นปี พ.ศ. 2554  บริษัทฯ ได้ลงนามเข้าร่วมเพื่อ
ประกาศเจตนารมณเ์ปน็แนวรว่มปฏบิตั ิ(Collective Action Coalition) ตอ่ตา้นการทจุรติ
ของภาคเอกชนไทย  ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย 
สมาคมธนาคารไทย หอการค้าต่างชาติ และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อแสดง
เจตจำานงทีจ่ะดำาเนนิธรุกจิทีม่คีวามโปรง่ใส ถกูตอ้งตามกฎหมาย ตอ่ตา้นและไมส่นบัสนนุ
การคอรัปชั่น เพื่อให้การดำาเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล (CG: 
Corporate Governance) ทีด่ ี นอกจากนีบ้รษิทัฯ ยงัมนีโยบายทีจ่ะสนบัสนนุใหพ้นกังาน 
ดำารงตนให้ถูกต้องตามกฎหมายเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ตลอดจนส่งเสริมให้        
คู่ค้าของบริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยความโปร่งใส โดยมีเป้าหมาย
ในการสร้างความร่วมมือในการจรรโลงสังคมให้เจริญรุดหน้าอย่างยั่งยืน  

แนวคิดในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR: Corporate Social
Responsibility) ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีแนวทางในการดำาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR: Corporate Social Responsibility)             
ที่ชัดเจน 3 แนวทางด้วยกัน คือ

1. กจิกรรมความรบัผดิชอบตอ่สงัคมโดยทัว่ไปของบรษิทัฯ จะตอ้งใหค้วามสำาคญัตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยี (Stakeholders) 
ทุกๆ ฝ่าย อันได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า (รวมถึงคู่แข่งขัน) ผู้ถือหุ้น ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
มีการจัดลำาดับความสำาคัญอย่างเหมาะสมเพื่อให้ทุกๆ ฝ่ายได้รับความพึงพอใจร่วมกันสูงสุด บริษัท ผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่าย และสังคม สามารถประสบความสำาเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน

2. บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมภายในกระบวนการปกติของบริษัทฯ (CSR in         
Process) ซึง่หมายถงึ กจิกรรมความรบัผดิชอบตอ่สงัคมของบรษิทัฯ เปน็สว่นหนึง่ของเนือ้งานทีพ่นกังานทกุๆ 
คนต้องรับผิดชอบ เพื่อไม่ให้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ  เป็นภาระเพิ่มเติมจากหน้าที่ และ
ความรบัผดิชอบประจำาทีพ่นกังานไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัฯ ซึง่จะทำาให ้“ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม” ถกูปลกู
ฝังกลายเป็นพื้นฐานความคิดของพนักงานทุกๆ คน



รายงานประจำาปี 2554 45

3. บรษิทัฯ มุง่เอาโจทยข์องประเทศในดา้นการศกึษา และการพฒันาศกัยภาพของคนไทย มาเปน็โจทยข์องบรษิทัฯ  
ทีจ่ะตอ้งพยายามหาทางทำาใหส้ำาเรจ็  ประเดน็ทีมุ่ง่เนน้แกไ้ขปญัหาใหก้บัประเทศ  คอื  พฒันาขดีความสามารถ
ทางภาษาองักฤษ คณติศาสตร ์และวทิยาศาสตร ์ เพือ่พฒันาใหเ้ยาวชนไทยมคีณุลกัษณะอนัพงึประสงคท์ีส่ำาคญั
ต่อการพัฒนาประเทศ และการสร้างสังคมที่มีความยั่งยืน

พัฒนาการ สู่การก่อตั้ง “มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น”

จากการดำาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ที่ผ่านมาจากอดีต จนถึงปัจจุบัน ทำาให้บริษัทฯ            
เล็งเห็นโอกาส ที่บริษัทฯ จะสามารถใช้องค์ความรู้ ศักยภาพ ทรัพยากร และเครือข่ายองค์กรต่างๆ ที่บริษัทฯ มี ในการเป็น
ส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติ ให้มีความยั่งยืน สามารถแข่งขันกับนานาอารยประเทศได้อย่างสร้างสรรค์  

แตเ่พือ่ใหก้ารดำาเนนิกจิกรรมความรบัผดิชอบตอ่สงัคมของบรษิทัฯ มคีวามคลอ่งตวัเพิม่ขึน้ สามารถแสวงหาความ
ร่วมมือกับประชาชนทั่วไป และองค์กรอื่นๆ ได้สะดวกขึ้น สามารถขยายขอบเขตให้ครอบคลุมในระดับชาติที่กว้างขวางขึ้น  
ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงได้ตัดสินใจก่อตั้ง “มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น” ในปี พ.ศ. 2554  เพื่อให้ ก�รขย�ยบทบ�ทคว�มรับผิดชอบ
ตอ่สงัคมใหม้ผีลก�รเปลีย่นแปลงอย�่งเปน็รปูธรรมในวงกว้�ง เปน็ภารกจิสำาคญัทางยทุธศาสตรท์ีบ่รษิทัฯ จะตอ้งทุม่สรรพ
กำาลังทั้งหมดให้ประสบความสำาเร็จให้จงได้

มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น จะเน้นการมีบทบาทสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของคนไทยในด้านภาษาอังกฤษ  
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และบ่มเพาะคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในตัวเยาวชนไทย  โดยผ่านโครงการย่อยต่างๆ  โดย
เน้นการเป็นโครงการนำาร่อง  หรือโครงการที่ช่วยสร้างโอกาสให้กับเยาวชนไทยที่ขาดแคลน  หรือโครงการที่ดำาเนินไปได้
ด้วยตนเองระยะยาว  โดยอาศัยเงินสนับสนุนหลักจาก “โครงการเงินทอนเพื่อน้อง” ซึ่งเป็นเงินบริจาคของลูกค้าของร้าน
หนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ และประชาชนคนไทยทุกๆ คน ในการช่วยกันบริจาคเงินตามกำาลังที่มี  เพื่อที่จะระดมทุนเพื่อ
ใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพ ความสามารถ และคุณค่าของคนไทย

ในปี พ.ศ. 2554 มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้นได้เริ่มวางแผนเพื่อผลักดันแนวคิด “โครงการคืนคุณค่าความเป็นคน”  ซึ่งเป็น
อกีแนวคดิสำาคญัของมลูนธิคินไทยเกง่ขึน้ ทีจ่ะใหโ้อกาสกบัคนทีด่อ้ยโอกาส  หรอืคนยากไร ้ หรอืผูท้ีห่มดทางออกในชวีติใน
สงัคมไทย ในการฝกึอาชพี และเปดิโอกาสใหเ้ขาไดใ้ชค้วามรูว้ชิาชพีในการสรา้งผลผลติ สรา้งรายไดเ้พือ่ใชใ้นการเลีย้งตนเอง 
และครอบครัวโดยสุจริต โดยให้เป็นโครงการที่ยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง และมีขีดความสามารถในการขยายบทบาทได้ต่อเนื่อง

ความรับผิดชอบต่อสังคม – ต่อลูกค้า (CSR in Customer’s Perspective)

• โครงการเปดิรา้นหนงัสอืซเีอด็บุค๊เซน็เตอรใ์หค้รอบคลมุทัว่ประเทศ :  บรษิทัฯ มุง่มัน่ทีจ่ะเปดิรา้นหนงัสอื
ซเีอด็บุค๊เซน็เตอร ์ใหค้รอบคลมุทกุภมูภิาคของประเทศไทย เพือ่ใหค้นไทยทกุคนสามารถเขา้ถงึหนงัสอืไดง้า่ย 
และสะดวกสบายมากขึ้น มีความเท่าเทียมกันในการหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
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• การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการสั่งซื้อหนังสือของลูกค้า : ปัจจุบันบริษัทฯ ได้พัฒนาระบบ
โลจิสติกส์ของบริษัทฯ จนสามารถที่จะส่งมอบหนังสือให้กับลูกค้าภายในวันรุ่งขึ้นภายใต้ชื่อบริการ “สั่งวันนี้                   
พรุ่งนี้ได้” บริการดังกล่าวนี้จะช่วยทำาให้ลูกค้าสามารถหาหนังสือ และสื่อความรู้ในการพัฒนาตนเองได้อย่าง
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

• ร้านหนังสือสีขาว : ร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ มีนโยบายจำาหน่ายเฉพาะหนังสือดีมีประโยชน์ ปราศจาก
หนงัสอืหรอืผลติภณัฑ ์ทีห่มิน่เหมต่อ่การผดิกฎหมาย ขดักบัหลกัจรยิธรรม และศลีธรรมอนัดงีามของสงัคมไทย

• การผลิตหนังสือ วารสาร และสื่อความรู้ที่มีส่วนสำาคัญต่อการพัฒนาประเทศ :  นับตั้งแต่วันก่อตั้ง
บรษิทัฯ  จนถงึปจัจบุนั บรษิทัฯ มนีโยบายทีแ่นว่แนใ่นการผลติหนงัสอื วารสาร และสือ่การเรยีนรูท้ีม่สีว่นสำาคญั                 
ตอ่การพฒันาประเทศเรือ่ยมา เชน่ หนงัสอืดา้นวศิวกรรม คอมพวิเตอร ์บรหิาร / การจดัการ หนงัสอืเพือ่พฒันา
ทักษะภาษาต่างประเทศ  พจนานุกรม  หนังสือพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หนังสือการ์ตูน         
ความรู้  วารสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และอุตสาหกรรมต่างๆ
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ความรับผิดชอบต่อสังคม – ต่อพนักงาน (CSR in Employee’s Perspective)

• โครงการเจริญสติ ณ สถานปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาพื้นฐานจิตใจ :  บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนใน
องค์กร มีภูมิคุ้มกันในตัวเอง มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น  และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข จึงจัดให้
มหีลกัสตูรการพฒันาพืน้ฐานจติใจของพนกังาน  เพือ่สง่เสรมิใหพ้นกังานไดม้โีอกาสปฏบิตัธิรรม พฒันาพืน้ฐาน
ทางจติใจทีด่ ีเพือ่เปน็การฝกึสมาธ ิเจรญิสต ิปลกูฝงัคณุธรรม เพือ่เสรมิสรา้งจติสำานกึทีด่ใีนการทำางาน และการ
ใช้ชีวิตประจำาวัน รวมถึงมีความเข้มแข็งที่จะเผชิญกับปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีสติ

• โครงการ SE-ED Family Big Cleaning Day : โครงการทำาความสะอาดบา้นหลงัน้ำาลด ซึง่เปน็โครงการจติอาสา
จากเพื่อนพนักงานเพื่อช่วยเหลือเพื่อนพนักงานด้วยกัน จากการที่บ้านและที่พักอาศัยได้ประสบมหาอุทกภัย
ในช่วงปลายปี 2554 โดยมีพนักงานเข้าร่วมเป็นทีมงานจิตอาสาเป็นจำานวนมาก สามารถเข้าช่วยเหลือ ฟื้นฟู
บ้านและที่พักอาศัยของพนักงานทั้งหมดที่ประสบอุทกภัยได้เสร็จสมบูรณ์อย่างรวดเร็ว  อีกทั้งยังเป็นกิจกรรม
ทีช่ว่ยเยยีวยาสภาพจติใจของพนกังานทีป่ระสบภยัดงักลา่ว ใหม้กีำาลงัใจทีจ่ะลกุขึน้ ยนืหยดั ตอ่สูก้บัปญัหาและ
อุปสรรคต่างๆ ต่อไป ด้วยมิตรภาพความเป็นเพื่อนจากกิจกรรมนี้
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• โครงการให้เงินช่วยเหลือแก่พนักงานที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ : ทั้งอุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม รวม
ทั้งอุปัทวเหตุที่ทำาให้พนักงานต้องสูญเสียทรัพย์สินอย่างรุนแรง โดยไม่ได้คาดคิดมาก่อน สำาหรับเงินช่วยเหลือ          
ขา้งตน้จะทำาใหพ้นกังานสามารถปรบัตวั และตัง้หลกักลบัมาปฏบิตังิาน และดำาเนนิชวีติอยา่งปกตติอ่ไป นอกจาก
นี้บริษัทฯ ยังให้พนักงานที่ประสบภัยข้างต้น กู้เงิน เพื่อซ่อมแซมบ้านพักอาศัยของตนเองหรือบ้านของพ่อแม่ 
โดยไม่คิดดอกเบี้ย

• โครงการสง่เสรมิสขุภาพของพนกังานและครอบครวัของพนกังาน  :  บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามสำาคญักบัสขุภาพ
ของพนกังาน และครอบครวัของพนกังาน เพราะเชือ่วา่หากพนกังาน และครอบครวัของพนกังานมสีขุภาพดแีลว้ 
พนักงานย่อมมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้ดำาเนินกิจกรรม ดังต่อไปนี้อย่างต่อเนื่อง

- การตรวจสุขภาพประจำาปีให้กับพนักงาน โดยมีรายการตรวจที่เหมาะสมสอดคล้องกับวัยของพนักงาน 
นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ครอบครัวของพนักงานมาตรวจสุขภาพในราคาถูกอีกด้วย

- การจดัสวสัดกิารคา่รกัษาพยาบาล ทีมุ่ง่เนน้การชว่ยเหลอืพนกังานในกรณทีีพ่นกังานตอ้งเขา้รบัการรกัษา
ในฐานะผูป้ว่ยใน นอกจากนีย้งัเปดิโอกาสใหก้บัครอบครวัของพนกังานไดท้ำาประกนัสขุภาพรว่มกบัพนกังาน
ในอัตราค่าเบี้ยประกันที่ไม่แพงอีกด้วย

• โครงการปรับปรุงคุณภาพชีวิต และการสร้างความมั่นคงในการดำาเนินชีวิตให้กับพนักงาน : บริษัทฯ 
ได้ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความมั่นคงไปพร้อมๆ กับความ
เจริญรุดหน้าของบริษัทฯ  ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงได้ดำาเนินโครงการ ดังต่อไปนี้

- โครงการประกันชีวิตในวงเงิน 24 เท่าของเงินเดือนงวดสุดท้าย ในกรณีที่พนักงานต้องเสียชีวิตก่อนวัย          
อันควร จึงเปรียบเสมือนว่าบริษัทฯ ยินดีที่จะอาสาดูแลครอบครัวของพนักงานต่อไปอีกเป็นเวลา 2 ปี เพื่อ
ให้ครอบครัวของพนักงานได้มีเวลาในการปรับตัว กลับมายืนหยัดต่อสู้อีกครั้ง

- โครงการ Flexible Time ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้เลือกเวลาในการเข้าปฏิบัติงานได้สอดคล้อง
กับสภาพสังคม เช่น พนักงานบางคนมีความจำาเป็นต้องไปส่งลูกเข้าโรงเรียนในตอนเช้า ก็สามารถเลือก 
เข้างานในช่วงสายได้

- กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ “ซีเอ็ดเกษียณรวย” เพื่อส่งเสริมการออม เพื่อให้พนักงานมีเงินก้อนไว้ใช้ในวัยหลัง
เกษียณอายุอย่างมีความสุข เป็นคนแก่ที่มีเงินเลี้ยงตัวเอง มีความสุขอย่างพอเพียงได้ชั่วชีวิต

- โครงการช่วยเหลือภาระหนี้สินให้กับพนักงาน  โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการสำารวจภาระหนี้สินของพนักงาน 
และได้มอบหมายให้ฝ่ายนิติกรของบริษัทฯ ในการเข้าไปช่วยเหลือพนักงานในการประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ 
พร้อมกับพิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้กับพนักงานจำานวนหนึ่ง ในการชำาระหนี้สิน เพื่อให้พนักงานได้กลับมาตั้ง
ต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง
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• โครงการเพิ่มคุณค่าให้กับพนักงาน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความสามารถและศักยภาพ
อย่างเต็มที่ : บริษัทฯ มีนโยบายในการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการทำางานเชิงรุกของพนักงาน                         
โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาภาวะผู้นำา (Leadership) และการทำางานข้ามสายงาน (Cross Functional 
Management) ผ่านโครงการปรับปรุงงานที่ชื่อว่า “A3” และ “โครงการ Project Leader” โดยให้พนักงานทุก
คนสามารถอาสาตนเองในการปรับปรุงพัฒนาองค์กร มาที่ผู้บริหารระดับสูงได้โดยตรง โดยผู้บริหารมีนโยบาย
ที่ชัดเจนที่จะสนับสนุนให้พนักงานได้บุกเบิก เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และแสดงความสามารถ และคุณค่าของตนเอง          
ผ่านโครงการปรับปรุงงานต่างๆ 

• โครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารระหว่างบริษัทฯ กับพนักงาน : บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการสื่อสาร
ระหว่างพนักงานที่ร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ทั่วประเทศ กับพนักงานในสำานักงานใหญ่ และพนักงานที่คลัง
สินค้า ทั้งระบบโทรศัพท์ ADSL โปรแกรม iPOS ที่ทำาให้หน้าร้าน และสำานักงานใหญ่สามารถส่ง อีเมล ถึงกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนมี LCD TV เพื่อใช้ในการสื่อสารข้อมูลสำาคัญๆ ให้กับพนักงานที่หน้าร้านได้
รับทราบอย่างพร้อมเพรียงกัน แม้พนักงานจะอยู่ห่างไกล แต่ก็สามารถสื่อสารซึ่งกันและกันเหมือนเป็นคนใน
ครอบครัวเดียวกัน
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ความรับผิดชอบต่อสังคม – ต่อคู่ค้า และผู้ถือหุ้น (CSR in Business Partner’s              
Perspective and Shareholder’s Perspective)

•  โครงการเผยแพร่ข้อมูล และแนวโน้มธุรกิจหนังสือ แก่คู่ค้า และผู้สนใจทั่วไป  ด้วยความที่บริษัทฯ เป็น        
ผูจ้ำาหนา่ยและจดัจำาหนา่ยหนงัสอืรายใหญข่องประเทศ ดว้ยเหตนุี ้บรษิทัฯ จงึมขีอ้มลู และสารสนเทศทีส่มบรูณ์
เพียงพอที่จะใช้อ้างอิงในการชี้แนวโน้มต่างๆ รวมทั้งเป็นดัชนีบ่งชี้ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของธุรกิจ
หนังสือ ดัชนีดังกล่าวนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาธุรกิจหนังสือให้มีความแข็งแรง สำานักพิมพ์ และ
ผู้จัดจำาหน่ายต่างๆ สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้ในการทำา Benchmarking และเกิดการเรียนรู้จากตัวอย่างที่ดี 
(Best Practice) ในวงการหนังสือ

 ทีผ่า่นมาบรษิทัฯ ไดเ้ผยแพรข่อ้มลูเหลา่นีผ้า่น “ง�นแถลงขอ้มลูทีส่ดุในธรุกจิหนงัสอื ประจำ�ป”ี  ซึง่บรษิทัฯ รเิริม่
มาตัง้แตป่ ีพ.ศ. 2547 เปน็ตน้มา จนถงึปจัจบุนั  โดยบรษิทัฯ เชือ่วา่การเผยแพรข่อ้มลูในลกัษณะนีจ้ะเปน็กลไก
ที่สำาคัญที่ให้อุตสาหกรรมหนังสือสามารถพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน โดยในปี พ.ศ. 2554 บริษัทฯ ได้มี
การจัด “งานแถลงข้อมูลที่สุดในธุรกิจหนังสือ ประจำาปี 2553” ที่ ชั้น 3 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรกองทัพ
บก ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงาน 400 คน 

• โครงการสง่เสรมิความปลอดภยัในการทำางาน :  บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามสำาคญักบัความปลอดภยัในการทำางาน
เรื่อยมา ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้มีการซ้อมหนีไฟ และดับเพลิงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการจัดสถานที่ทำางาน และ
ระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ รวมถึงจัดเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ ให้เพียงพอต่อการทำางาน เพื่อให้
พนักงานทุกๆ คนได้รับความปลอดภัย และสุขอนามัยที่ดีจากการทำางาน
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• การมนีโยบายในการดำาเนนิธรุกจิอยา่งเปน็ธรรม โปรง่ใส ตรวจสอบได ้ :  บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะดำาเนนิ
ธุรกิจโดยยึดถือหลักบรรษัทภิบาล และการกำากับดูแลกิจการที่ดี  เปิดเผยข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้น และนักลงทุน
อยา่งครบถว้น  เปดิชอ่งทางใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝา่ย สามารถรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการดำาเนนิงาน หรอืสนิคา้ หรอื
บรกิาร ทีบ่กพรอ่ง ไมเ่หมาะสม  หรอืแจง้เบาะแสการทจุรติ การผดิจรรยาบรรณของผูบ้รหิาร และพนกังานไดท้ี ่
comment@se-ed.com หรือ sbc@se-ed.com หรือที่ กรรมการอิสระ id@se-ed.com

• การยึดมั่นข้อตกลง และปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่ดี กับ คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ :  บริษัทฯ มีจุด
มุ่งหมายในการดำาเนินธุรกิจที่ตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต และยึดมั่นในการปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อลูกค้า
อย่างเคร่งครัดภายใต้กรอบ กติกามารยาทในการดำาเนินธุรกิจอย่างยุติธรรม อยู่ในกรอบที่กฎหมายกำาหนด  
โดยไม่ใช้นโยบายที่เอาเปรียบคู่ค้า หรือใช้ความได้เปรียบทำาให้เกิดความไม่เป็นธรรม

• การประกาศเจตนารมณท์ีช่ดัเจนในการตอ่ตา้นการละเมดิลขิสทิธิ ์ : บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะไมผ่ลติสนิคา้  
จำาหน่าย หรือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ โดยเด็ดขาด รวมถึงการส่งเสริม และทำาความเข้าใจให้คู่ค้า 
นักเขียน และบุคคลที่สนใจทั่วไป ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ทางปัญญา เช่น การจัดการอบรม
สัมมนาเรื่อง “ลิขสิทธิ์งานเขียน : สิ่งที่ควรทราบ” เป็นต้น

ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม – ตอ่ชมุชน และสงัคม (CSR in Community’s Perspective 
and Society’s Perspective)

• โครงการหนงัสอืเพือ่นอ้ง :   เปน็โครงการบรจิาคหนงัสอืใหก้บัหอ้งสมดุโรงเรยีนตา่งๆ ทีข่าดแคลนทัว่ประเทศ  
เพือ่เพิม่โอกาสในการเรยีนรูแ้กเ่ดก็นกัเรยีนในชมุชนทีห่า่งไกลความเจรญิ  นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัไดใ้หพ้นกังาน
ได้มีจิตสำานึกรักบ้านเกิด  โดยให้พนักงานเสนอชื่อโรงเรียนที่จะบริจาคหนังสือ ตลอดจนทำาหน้าที่เป็นตัวแทน
บริษัทฯ ในการนำาหนังสือไปส่งมอบให้กับโรงเรียน
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 ในระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมาจนถึงสิ้นปี พ.ศ. 2554  บริษัทฯ ได้บริจาคหนังสือให้แก่โรงเรียนทุกภาคทั่วประเทศ  
มากกว่า 2,400 โรงเรียน จำานวนมากกว่า 1.40 ล้านเล่ม และมีมูลค่าราคาปกรวมกว่า 220 ล้านบาท  และยังได้
ร่วมบริจาคหนังสือ และอุปกรณ์การศึกษา  ให้กับโครงการ 1 อำาเภอ 1 โรงเรียนในฝันของกระทรวงศึกษาธิการ                   
ซึง่เปน็การสนบัสนนุสือ่การเรยีนรูใ้หแ้กโ่รงเรยีนในฝนั ซึง่จะเปน็ตน้แบบในการพฒันาโรงเรยีนตา่งๆ ทัว่ประเทศ
ต่อไป

• โครงการสร้างห้องสมุดให้โรงเรียนที่ขาดแคลน : บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคชั้นวางหนังสือ อุปกรณ์การศึกษา  
และหนังสือ  เพื่อสร้างห้องสมุดของโรงเรียนหลายแห่งทั้งในกรุงเทพฯ  และต่างจังหวัด  โดยในปี พ.ศ. 2554 
บรษิทัฯ ไดด้ำาเนนิการปรบัปรงุหอ้งสมดุใหม ่ใหก้บัโรงเรยีนตา่งๆ ทัว่ประเทศ จำานวน 7 โรงเรยีน ไดแ้ก ่โรงเรยีน
บา้นสามขา จงัหวดัลำาปาง โรงเรยีนตำารวจตระเวนชายแดนบา้นดอยลา้น จงัหวดัเชยีงราย โรงเรยีนเจา้พอ่หลวง
อปุถมัภ ์จงัหวดัเชยีงใหม ่โรงเรยีนบา้นคลองสำาอาง จงัหวดัสระแกว้ โรงเรยีนบา้นตาหนกึ จงัหวดัตราด โรงเรยีน
บ้านโนนเขืองจงเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านปากลา จังหวัดอุบลราชธานี
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• โครงการเงินทอนเพื่อน้อง : เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้
ลูกค้าของซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ และบุคคลทั่วไปได้มีส่วนร่วมใน
การบริจาคเงินสบทบทุนโครงการ ผ่านกล่องรับบริจาคที่ร้าน                           
ซเีอด็บุค๊เซน็เตอรท์กุสาขาทัว่ประเทศ หรอืโอนเงนิสมทบทนุตาม
บัญชีของโครงการฯ ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้จะอยู่ในความรับผิด
ชอบของ “มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น” โดยเงินบริจาคทั้งหมดนี้มูลนิธิ
คนไทยเก่งขึ้นจะนำาไปใช้ตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งมูลนิธิ 
กลา่วคอืการดำาเนนิกจิกรรมทีมุ่ง่เนน้ในการพฒันาศกัยภาพ และ
ความสามารถของคนไทย ปรับปรุงคุณค่า และคุณภาพชีวิตของ
คนไทย เพือ่ใหค้นไทยทกุๆ คนมสีว่นรว่มในการใชค้วามสามารถ
ของตนเองในการพัฒนาประเทศ

• โครงการสานฝันปั้นเด็กไทยเก่งอังกฤษ 2554  (Total Solution to English Proficiency 2011) : ซึ่ง
บริษัทฯ ได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3  โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับศักยภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของ
เด็กนักเรียนไทยให้เก่งอังกฤษด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุด  เน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษ
ทั้ง 4 ทักษะ ได้ทั้งในการสื่อสารในชีวิตประจำาวัน และใช้ในเชิงวิชาการ  โดยมุ่งจัดกิจกรรมกับบุคลากร 2 กลุ่ม
หลกั ไดแ้ก ่อาจารยผ์ูส้อนวชิาภาษาองักฤษ และนกัเรยีนกจิกรรมในโครงการประกอบไปดว้ยงาน 2 สว่น ไดแ้ก ่ 
โครงการสัมมนาวิชาการสำาหรับอาจารย์  ที่เน้นการแลกเปลี่ยนแนวคิดและเทคนิคการสอนเพื่อนำาไปใช้ในการ 
จดัการสอนในชัน้เรยีน  โดยมอีาจารยเ์ขา้รว่มโครงการกวา่ 1,000 คน  พรอ้มกนันี ้ยงัไดจ้ดักจิกรรมเพือ่สง่เสรมิ
ศักยภาพของนักเรียน ให้ได้นำาความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ทั้งไวยากรณ์ การอ่าน การเขียน และ
การสือ่สาร และการใชภ้าษาไทย มาใชง้านจรงิในลกัษณะประมวลทกัษะรวมขัน้สงูใน  โครงการสานฝนัเยาวชน
สู่วงการนักแปลมืออาชีพ 2554 (SE-ED Translation Championship 2011 Thailand Princess Cup)  ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนทั่วประเทศ กว่า 1,200 คน   
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• โครงการผลิตหนังสือชุดอัจฉริยะ : บริษัทฯ ได้ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) ผลิตหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียน และพัฒนาอัจฉริยภาพในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, 
คอมพิวเตอร์, ชีววิทยา, ฟิสิกส์  และเคมี  รวมถึงหนังสือที่ใช้ในการเตรียมการสอบแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ                             

• การให้ความร่วมมือกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ในการสร้างแหล่งเรียนรู้
วิทยาศาสตร์สำาหรับเยาวชนใจกลางเมือง : บริษัทฯ มีนโยบายในการสนับสนุนให้เยาวชนเกิดแรงบันดาล
ใจทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จึงได้สนับสนุนองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 
ในการประสานงานจัดหาพื้นที่ในศูนย์การค้าที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทฯ เพื่อให้ “องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ (อพวช.)” จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ในอัตราค่าเช่าพิเศษ หรือไม่คิด                         
ค่าเช่า ปัจจุบันได้ดำาเนินการจัดหาพื้นที่ให้แล้ว 5 แห่งด้วยกัน คือ จัตุรัสจามจุรี, บิ๊กซี  เชียงใหม่, สุนีย์พลาซ่า 
อุบลราชธานี, ศูนย์การค้าแหลมทอง ระยอง  และศูนย์การค้าแหลมทอง ชลบุรี

ความรับผิดชอบต่อสังคม – ต่อสิ่งแวดล้อม (CSR in Environment’s Perspective)

• โครงการสาขาอนุรักษ์พลังงาน : บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการใช้ทรัพยากร และพลังงานอย่างคุ้มค่า             
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำาเนินโครงการ และกิจกรรมในการอนุรักษ์ และประหยัดการ
ใช้ทรัพยากร และพลังงาน ดังต่อไปนี้

- การเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ภายในร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ให้เป็นอุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงาน 
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- โครงการสำานักงานใหญ่ประหยัดน้ำา โดย
บริษัทฯ ได้ติดตั้งวาล์วเปิด – ปิดน้ำาแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมี Contact Switch ที่ประตู
ห้องน้ำา โดยวาล์วน้ำาจะเปิดก็ต่อเมื่อห้องน้ำามี
การใช้งานเท่านั้น เพื่อป้องกันปัญหาน้ำารั่วซึม
โดยเปล่าประโยชน์

- การประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่คลังสินค้า และ
ศูนย์กระจายสินค้า โดยการเปลี่ยนหลอดไฟ
แสงสว่าง เป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์รุ่น T5 
ขนาด 28 วัตต์ แทนการใช้หลอด T8 เดิมที่
มีขนาด 36 วัตต์ ซึ่งสามารถช่วยประหยัด
พลังงานไฟฟ้าได้ถึง 33% นอกจากนี้ยังได้มี
การใชห้ลอดรุน่ T5 HO  ทดแทนหลอดโซเดยีม 
ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ สามารถประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าลดลงได้ถึง 50% จากการติดตั้งบนพื้นที่
กว่า 15,000 ตารางเมตร 

- การออกแบบสวิทช์เปิด-ปิดไฟแสงสว่าง เป็น
แบบเชอืกดงึภายในอาคารสำานกังานทกุพืน้ที่
ทำางาน เพือ่ใหพ้นกังานสามารถดงึเชอืกเปดิ – 
ปิดไฟแสงสว่างได้โดยสะดวก ให้สว่างเฉพาะ
ในพื้นที่ทำางานเท่านั้น

- โครงการลดการใช้กระดาษ บริษัทฯ ส่งเสริม
ให้พนักงานจัดเก็บเอกสารสำาคัญ หรือข้อมูล
ทางธุรกิจในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์              
(eDocument) เพื่อเป็นการลดการใช้กระดาษ 
และก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการสืบค้น



รายงานประจำาปี 255456

นวัตกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (Innovation of CSR) :

บริษัทฯ ยึดมั่นแนวทางที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำาให้ “คนไทยเก่งขึ้น” ด้วยแนวคิดที่ทำาให้ผู้มีส่วนได้เสีย              
ทุกฝ่ายเกิดความพึงพอใจอย่างสมดุล ด้วยเหตุนี้แนวคิดในการวิจัย และพัฒนา (Research and Development) รวมทั้ง  
การสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) จึงมุง่ตอบสนองวัตถุประสงค์ และแนวคิดดงักล่าว โดยนวัตกรรมที่บริษัทฯ รังสรรค์
ขึ้นนั้น จะต้องมีคุณสมบัติในการเอื้อประโยชน์ต่อวงการธุรกิจหนังสือในภาพรวม มีส่วนที่ทำาให้คนไทยได้มีโอกาสเพิ่มพูน
ความรู้ได้อย่างสะดวกขึ้น มีการนำาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้กับการดำาเนินธุรกิจขององค์กร เพื่อช่วยปรับปรุง
ประสิทธิภาพการดำาเนินงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยนวัตกรรมที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทฯ ได้มุ่งมั่น 
จัดทำาจนประสบความสำาเร็จ มีดังนี้

ตัวอย่างนวัตกรรมที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาธุรกิจหนังสือในประเทศไทย

• โครงการพัฒนาระบบการจัดจำาหน่ายหนังสือ ที่เรียกว่า “Standing Order” : จากการเป็นผู้จัดจำาหน่าย
หนังสือเข้าสู่ระบบร้านหนังสือรายใหญ่ที่สุด จึงได้เล็งเห็นปัญหาในการบริหารระบบสต็อกหนังสือของธุรกิจ
หนังสือทั้งระบบ ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นระบบฝากขาย ทำาให้การติดตามยอดขาย และการเก็บเงินมีความ
ยุ่งยาก ซับซ้อน และขาดความน่าเชื่อถือ บริษัทฯ จึงคิดค้น และพัฒนาระบบการจัดจำาหน่ายที่เรียกว่า                             
Standing Order ซึ่งเป็นระบบที่ให้ร้านหนังสือวางหนังสือใหม่จำานวนหนึ่งไว้ที่ร้านก่อน โดยยังไม่เก็บเงินจาก
ร้านหนังสือ เพื่อให้เจ้าของร้านหนังสือกล้าที่จะลองขายหนังสือใหม่ๆ ได้อย่างเต็มที่ หากหนังสือเล่มใดขายได้
ดี จึงจะเติมสินค้าเข้าไปเพิ่มและเก็บเงินจากจำานวนที่ส่งเข้าไปเพิ่ม โดยพนักงานของบริษัทฯ เป็นผู้ตรวจสอบ
ยอดการขายให้ทั้งหมด  ระบบ Standing Order นั้นมีคุณูปการต่อวงการหนังสือมาก เพราะเป็นระบบที่ทำาให้
หนังสือใหม่ถูกนำาเสนอในร้านหนังสือได้มากขึ้น คนไทยได้มีโอกาสเห็นหนังสือที่หลากหลาย ร้านหนังสือมี
ความเสี่ยงในการดำาเนินธุรกิจลดลง ผู้จัดจำาหน่าย และสำานักพิมพ์ ได้รับทราบข้อมูลการขายเพื่อนำาไปใช้ใน
การวางแผนงานได้ดีขึ้น  มีระบบการเก็บเงินได้ดีขึ้น ข้อดีของระบบ Standing Order นี้ได้รับการยอมรับจาก
วงการหนังสือ และได้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในธุรกิจหนังสือต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

• โครงการพัฒนาระบบการบริหารสินค้า : บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการกระจาย
สนิคา้ (Distribution Model)  และระบบการสัง่ซือ้เตมิสนิคา้อตัโนมตั ิ(IARS: Intelligent Automatic Reordering           
System)  เพื่อทำาให้บริษัทฯ สามารถกระจายหนังสือใหม่จากสำานักพิมพ์ต่างๆ และสั่งเติมสินค้าในร้านหนังสือ 
ซเีอด็บุค๊เซน็เตอร ์ไดส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของแตล่ะชมุชน  และปรมิาณการขายจรงิ จงึทำาใหร้า้นหนงัสอื 
ซเีอด็บุค๊เซน็เตอรม์รีายการหนงัสอืทีต่รงกบัความสนใจของชมุชนทอ้งถิน่ ขณะเดยีวกนั บรษิทัฯ  และสำานกัพมิพ์
คูค่า้ มคีวามเสีย่งในการดำาเนนิธรุกจิทีต่่ำาลง เพราะไมจ่ำาเปน็ตอ้งสิน้เปลอืงทรพัยากรในการจดัพมิพห์นงัสอืเปน็
จำานวนมาก เพื่อกระจายสินค้าโดยไม่มีข้อมูลสารสนเทศรองรับ นอกจากนี้ ด้วยระบบสารสนเทศที่แม่นยำาส่ง
ผลทำาใหร้า้นหนงัสอืซเีอด็บุค๊เซน็เตอรท์กุๆ สาขามรีายการหนงัสอืทีต่รงกบัความตอ้งการของชมุชนในปรมิาณ
ที่เพียงพอ จึงทำาให้สามารถลดต้นทุน และลดการสูญเสียโอกาสการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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• การพัฒนาเว็บไซต์เพื่ออำานวยความสะดวกในการซื้อขายหนังสือซึ่งสนับสนุนระบบค้าปลีก และ              
ค้าส่งอย่างมีประสิทธิภาพ : บริษัทฯ ได้พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ www.se-ed.com/eshop เพื่อรองรับการ
คา้ปลกีหนงัสอืในระบบ E-Commerce และพฒันา www.se-ed.com/wholesale เพือ่รองรบัการคา้สง่ใหก้บัรา้น
หนังสืออื่น และองค์กรสถาบันต่างๆ

 ปัจจุบันเว็บไซต์ www.se-ed.com ของบริษัทฯ เป็นเว็บไซต์ร้านหนังสือออนไลน์ที่มีลูกค้าเข้ามาเลือกซื้อ
สินค้ามากที่สุด มีรายการหนังสือให้ลูกค้าเลือกซื้ออย่างครบถ้วนมากที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังได้
แบ่งปันข้อมูลรายการหนังสือขายดีจากร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ และข้อมูลสารสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้                              
ไดร้บัทราบวา่หนงัสอือะไรทีส่งัคมใหค้วามสนใจอยูใ่นแตล่ะชว่งเวลา  และหนงัสอืทีล่กูคา้ตอ้งการซือ้นัน้จำาหนา่ย
ที่สาขาใดบ้าง  ซึ่งเป็นสารสนเทศที่เพียงพอต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ

 อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้พัฒนาเว็บไซต์ m.se-ed.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของบริษัทฯ สำาหรับการเข้าถึงด้วยอุปกรณ์
เคลื่อนที่ชนิดต่างๆ  เช่น smart phone หรือ tablet  เพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกในการซื้อสินค้าได้สะดวกยิ่งขึ้น  
รองรับการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการซื้อขายที่เป็น eBook มากขึ้นในอนาคต จากการที่มีจำานวนผู้ใช้งาน
อินเทอร์เน็ตเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

• การพัฒนาระบบโลจิสติกส์แบบบูรณาการ : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของ           
บริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ สามารถส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วด้วยต้นทุนที่ต่ำา และสามารถแข่งขันได้ 
ด้วยแนวคิดนี้จะทำาให้หนังสือดีๆ สามารถไปถึงมือคนไทยได้อย่างรวดเร็ว เมื่อไรที่คนไทยต้องการอ่านหนังสือ 
เพือ่ใชใ้นการพฒันาตนเอง บรษิทัฯ มหีนา้ทีใ่นการสง่มอบหนงัสอื และสือ่การเรยีนรูน้ัน้ๆ ใหถ้งึมอืคนไทยอยา่ง
รวดเร็วที่สุด

 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์แบบบูรณาการของบริษัทฯ ประกอบด้วย โครงการ หรือระบบดังต่อไปนี้

- โครงการ “สั่งวันนี้ พรุ่งนี้ได้”  บริษัทฯ ได้พัฒนาและปรับปรุงระบบการรับการสั่งซื้อหนังสือ และสินค้าอื่น
ผ่านทางสาขา หรือ www.se-ed.com เพื่อเป็นการสนองตอบแนวคิด “ร้านเล็กเหมือนร้านใหญ่”  เมื่อลูกค้า
เข้ามาภายในร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ และหาหนังสือที่ต้องการอ่านไม่พบ ลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้ที่
เคาน์เตอร์แคชเชียร์ ด้วยระบบโลจิสติกส์ และสารสนเทศที่บริษัทฯ ได้พัฒนาขึ้น บริษัทฯ สามารถส่งมอบ
หนงัสอืทีล่กูคา้ตอ้งการไปยงัสาขาปลายทางทีล่กูคา้สะดวกเดนิทางไปรบัไดภ้ายใน 1 วนัทำาการ โดยไมเ่สยี
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 

- ระบบงานขายหน้าร้าน (iPOS : Intelligent Point Of Sale)  บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบงานขายหน้าร้านขึ้น
มาเพื่อรองรับการขายหนังสือ และสินค้าที่ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์  โดยมีระบบการให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ
หนังสือ และสินค้า เพื่อให้พนักงานที่ร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของลูกค้า
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- พฒันาระบบการเชือ่มโยงขอ้มลูระหวา่งทกุสาขาของรา้นซเีอด็บุค๊เซน็เตอร ์ สำานกังานใหญ ่ และคลงัสนิคา้  
ผ่านระบบเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์แบบ Real Time ทำาให้การปฏิบัติงานระหว่างกันมีประสิทธิภาพ  
รวดเร็ว  และมีความถูกต้องแม่นยำามากยิ่งขึ้น 

- การกระจายสนิคา้ดว้ยระบบดจิติอล (Digital Assorting System)  บรษิทัฯ ไดพ้ฒันาระบบและวธิกีารทำางาน
การกระจายสินค้าด้วยระบบดิจิตอล ทำาให้บริษัทฯ สามารถวางระบบการจัดสินค้าที่ยืดหยุ่น  เพื่อสามารถ
รองรับหนังสือด่วน และสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ระบบดัง
กล่าวยังสามารถลดการใช้ปริมาณกระดาษลงได้มากกว่า 5 แสนแผ่นต่อเดือน   
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ตัวอย่างนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของคนไทย

• การพฒันาขดีความสามารถทางภาษาองักฤษใหก้บัเยาวชนไทยอยา่งมปีระสทิธผิล :  บรษิทัฯ ไดศ้กึษา
และวิจัย เพื่อค้นหาแนวทางในการทำาให้เยาวชนไทย ซึ่งไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจำาวัน ให้มีขีดความสามารถทางภาษาอังกฤษดีขึ้นได้อย่างมีนัยสำาคัญ โดยไม่เพิ่มภาระให้ครู และ
ใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด  ผลการศึกษาผ่านโครงการทดลองวิจัยของบริษัทฯ พบว่า การอ่านหนังสือนอกเวลา
ภาษาอังกฤษที่ออกแบบแบ่งระดับความยากง่ายของภาษาและคำาศัพท์ (Graded Readers) ด้วยวิธีตามหลัก
การ Extensive Reading นั้น ทำาให้เด็กพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษได้สูงขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ  โดยเฉพาะ
ในแง่การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ  จุดประกายแห่งการเรียนรู้ให้เด็กต่อยอดการเรียนรู้ในระดับที่
สูงขึ้นได้ด้วยตนเอง  และการสร้างนิสัยรักการอ่าน ซึ่งเป็นส่วนสำาคัญของการเป็นนักเรียนรู้ด้วยตนเองตลอด
ชีวิต (Life-Time Self-Learners)

 ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงได้เริ่มโครงการผลิตหนังสืออ่านนอกเวลาภาษาอังกฤษชุด SE-ED Enjoy Reading ขึ้น
ในปี พ.ศ. 2551 เพื่อพัฒนาหนังสืออ่านนอกเวลาภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่อย่างจริงจัง โดยร่วมมือกับสำานัก
พิมพ์ชั้นนำาของโลกในด้าน Extensive Reading และ Graded Readers เพื่อคัดเลือกหนังสือจำานวนมาก ให้มี
เนื้อเรื่องหลากหลายแนว และหลากหลายระดับชั้นความรู้  เพื่อให้รองรับความสนใจของเด็กส่วนใหญ่ในระบบ
โรงเรียนได้ โดยใช้เป็นเครื่องมือสำาคัญในการพัฒนาขีดความสามารถทางภาษาอังกฤษของเยาวชนไทยทั้ง
ประเทศ จากนั้นจึงพัฒนากระบวนการนำาไปใช้งานที่ได้ผล โดยผ่านกระบวนการทำางานที่เป็นรูปธรรม มีงาน
วิจัยรองรับ เพื่อให้สามารถขยายผลไปสู่การนำาไปใช้งานจริงในระบบโรงเรียนทั่วประเทศต่อไป

 ในปี พ.ศ. 2552 - 2553  บริษัทฯ ได้เริ่มโครงการทดลองกับโรงเรียนที่ขาดแคลนทรัพยากรจำานวน 20 โรงเรียน 
ในระดบัประถมปลายและมธัยมตน้ ซึง่ผลการทดลองเบือ้งตน้พบวา่ ไดผ้ลสมัฤทธิใ์นการพฒันาขดีความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษอย่างน่าพึงพอใจ จากการให้เด็กอ่านหนังสือชุด SE-ED: Enjoy Reading ตามหลักการ          
Extensive Reading และชุดกระบวนการสอนในห้องเรียนจากโครงการฯ

 เพือ่ขยายผลแนวคดิโครงการพฒันาขดีความสามารถภาษาองักฤษของเดก็ ไปยงับคุลากรทีม่บีทบาทสำาคญัใน
การสรา้งความเปลีย่นแปลงเชงิบวกแกเ่ดก็  ในป ีพ.ศ. 2553  โครงการฯ จงึไดจ้ดัการฝกึอบรมผูบ้รหิารโรงเรยีน
และอาจารยผ์ูส้อนวชิาภาษาองักฤษใหแ้กโ่รงเรยีนในภาคเหนอื ภาคกลาง ภาคใต ้และภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
รวมกว่า 70 โรงเรียน เพื่อเตรียมทดลองและวิจัยเชิงลึกเพิ่มเติมในปีการศึกษา 2554 โดยทุกโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการฯ จะได้รับการสนับสนุนหนังสืออ่านนอกเวลาภาษาอังกฤษชุด SE-ED Enjoy Reading  การอบรมครู  
และชุดคู่มือเตรียมกระบวนการสอน  การติดตามและประเมินผลความรู้ภาษาอังกฤษ ตลอดระยะเวลา 1 ปีการ
ศึกษา

 ในป ีพ.ศ. 2554 ดว้ยความรว่มมอืดา้นประชาสมัพนัธจ์ากหนว่ยงานหลกัดา้นการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร  
ได้แก่ สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน  บริษัทฯ ได้จัดอบรมครู 1,000 คนทั่วประเทศ  ภายใต้แนวคิด Total Solution to English Proficiency 
เพือ่สานตอ่แนวคดิดา้นการปรบัปรงุวธิกีารยกระดบักระบวนการเรยีนการสอนแบบเนน้ผลสมัฤทธิท์ัง้ระบบ ให้
ช่วยให้นักเรียนมีทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อนำาไปใช้สื่อสารจริงในชีวิตประจำาวัน (Communicative English) 
และด้านการศึกษา (Academic English) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  แนวคิดดังกล่าวประกอบไปด้วย  การพัฒนา
หลักสูตร การประเมินผลการเรียน  การคัดสรรสื่อที่เหมาะสมสำาหรับชั้นเรียน  การอบรมครู  การปลูกฝังการ
อ่านให้เด็ก และกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อต่อยอดความรู้
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รางวัลแห่งการเป็นบริษัทตัวอย่างที่ดี

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่น และมีแรงบันดาลใจที่ดีในการดำารงตนให้เป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของประเทศชาติตลอดมานับตั้งแต่วันก่อตั้ง จนถึงปัจจุบัน เพื่อทำาให้ “คนไทยเก่งขึ้น” โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
มีความพึงพอใจอย่างสมดุล รางวัลที่บริษัทฯ ได้รับ สะท้อนให้เห็นว่าซีเอ็ดให้ความสำาคัญกับการเป็น “บริษัทตัวอย่างที่ดี” 
มาโดยตลอด  ส่งผลให้ได้รับการยอมรับจากสาธารณชน ดังนี้

- ได้รับประกาศเกียรติคุณ “คณะกรรมการแห่งปี - ดีเด่น” (Board of the Year for Distinctive Practices) ประจำา
ปี พ.ศ. 2553/54

- ได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำาเร็จ (SET Award of Honor) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล  จากงาน SET 
Awards 2011  ซึ่งเป็นรางวัลที่ยกย่องเชิดชูเกียรติคุณจากการได้รับรางวัลดีเยี่ยมในด้านการรายงานบรรษัท 
ภิบาล ติดต่อกัน เป็นปีที่ 3

- ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น (Outstanding Corporate Social Respon-
sibility Awards) จากงาน SET Awards 2011

- ไดร้บัรางวลั ถว้ยพระราชทานจากสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีในฐานะบรษิทัธรุกจิขนาด
ใหญ ่ทีน่อ้มนำาเอาหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยกุตใ์ชใ้นการบรหิารธรุกจิ จากการประกวดผลงานตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2553

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

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

- ได้รับการประเมินบรรษัทภิบาล ระดับ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาวติดต่อกัน 4 ปีซ้อน (2011, 2010, 2009 และ 2008)

- ได้รางวัล Best Shareholder Treatment Awards 2008
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- ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัล คณะกรรมการดีเด่นแห่งปี 2549/2550

- ได้คะแนนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี “ดีเยี่ยม และสมควรเป็นตัวอย่าง” ติดต่อกัน 5 ปีซ้อน                 
(2550 - 2554)

- ได้คะแนนความพึงพอใจ “ดีเยี่ยมที่สุด” ในการชี้แจงนักลงทุนและนักวิเคราะห์ในงาน บริษัทจดทะเบียนพบ         
นักลงทุน ติดต่อกันหลายปี

- ได้รับรางวัล “ร้านหนังสือเครือข่าย ยอดเยี่ยม ประจำาปี พ.ศ. 2545 และ 2546” และรางวัล “ร้านหนังสือ            
ยอดเยี่ยมประจำาทศวรรษ (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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ความเป็นมา และการจัดการ

ประวัติความเปนมา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทในกลุ่ม                             
และรายการระหว่างกัน

โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ

รายงานคณะกรรมการสรรหา                       
และพิจารณาผลตอบแทน

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ปัจจัยความเสี่ยง

การกำากับดูแลกิจการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการต่อรายงานทางการเงิน

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี



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 เซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์  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 อย่างจริงจัง โดยเน้นหนังสือที่สามารถ ช่วยคนทำางาน
ให้ทำางานได้ดีขึ้น 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

แมว้า่บรษิทัฯ จะมยีอดขาย และมกีารเตบิโตอยา่งนา่พอใจ  เมือ่เทยีบกบัอตุสาหกรรมหนงัสอืโดยเฉลีย่ โดยในขณะ
นัน้บรษิัทฯ เปน็สำานกัพมิพ์ทีม่ยีอดขายสงูสดุในระบบรา้นหนังสอื และเปน็ผูจ้ดัจำาหนา่ยหนงัสอืรายใหญท่ีส่ดุดว้ย แตก่พ็บ
วา่มขีอ้จำากดัทีจ่ำานวนรา้นหนงัสอืทีด่มีนีอ้ยเกนิไป ทำาใหห้นงัสอืทีบ่รษิทัฯ ผลติขึน้มา ไมส่ามารถกระจายออกไป และไดร้บั
การจัดวางอย่างเหมาะสมได้ ยอดขายที่ได้สำาหรับหนังสือแต่ละเรื่อง จึงไม่สามารถทำาได้มากขึ้นกว่าเดิมนัก 

ประวัติความเป็นมา
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เมื่อทำาการสำารวจต่อมา พบว่าร้านหนังสือเดิมไม่พร้อมจะขยายงาน และไม่พร้อมจะปรับปรุงได้มากกว่าเดิม           
เทา่ไรนกั ขณะทีร่ะยะเวลาดงักลา่ว ศนูยก์ารคา้ยคุใหมก่ำาลงัจะเริม่ทยอยเปดิอยา่งตอ่เนือ่ง โดยบรษิทัฯ เชือ่มัน่วา่ศนูยก์ารคา้
เหล่านั้น น่าจะเป็นแม่เหล็กที่ทำาให้เกิดชุมชนขนาดใหญ่ และน่าจะทำาให้พฤติกรรมของคนไทยเปลี่ยนแปลงวิถีสัญจรไป     
ดงันัน้ ถา้จะทำาใหค้นไทยหาหนงัสอือา่นไดง้า่ยและสะดวกขึน้ จงึสมควรมรีา้นหนงัสอืทีด่ใีนศนูยก์ารคา้เหลา่นัน้ 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 ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์จะ
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 หลังจากที่ได้ปรับรูปแบบของซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์                
ใหเ้ปน็โฉมใหม ่ทีเ่นน้การใชส้สีดใสใหด้ทูนัสมยัขึน้ เนน้การออกแบบชัน้หนงัสอืทีส่ามารถผลติไดง้า่ยขึน้ และมตีน้ทนุต่ำาลง 
เพื่อความรวดเร็วในการเปิดสาขาใหม่ และเน้นการพัฒนา ศูนย์กระจ�ยหนังสือ (Book Distribution Center) ให้มีขีดความ
สามารถที่จะรองรับปริมาณงานได้ถึง 600 สาขา โดยในปี พ.ศ. 2549 ได้เพิ่มพื้นที่ศูนย์กระจายหนังสือ จากเดิมประมาณ 
7,400 ตารางเมตร เป็นประมาณ 10,000 ตารางเมตร และในปลายปี พ.ศ. 2551 บริษัทฯ ได้เพิ่มพื้นที่คลังสินค้าขึ้นอีก
ประมาณ 3,000 ตารางเมตร เป็น 13,000 ตารางเมตร หรือเพิ่มพื้นที่ขึ้นประมาณ 30% และในปี พ.ศ. 2553 บริษัทฯ ได้
เพิ่มพื้นที่คลังสินค้า จากเดิม 13,000 ตารางเมตร เป็นประมาณ 15,000 ตารางเมตร ตลอดจนได้พัฒนาโมเดลของการอยู่
รอด และการเติบโต ที่ได้พัฒนาและทดลองใช้มาจนเหมาะสมแล้ว จึงทำาให้ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ มีความพร้อมในการเติบโต
อย่างแข็งแรง และสามารถเปิดสาขาใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยต้นทุน และค่าใช้จ่ายดำาเนินการที่ต่ำาลง และมีโอกาสที่จะ
ประสบความสำาเร็จสูงขึ้น  

นอกจากนั้น ยังพัฒนาความสัมพันธ์กับศูนย์การค้า และซูเปอร์เซ็นเตอร์ รายใหญ่ทุกราย จนได้รับความไว้วางใจ
ในฐานะพันธมิตรธุรกิจที่สำาคัญของแต่ละแห่ง ทำาให้มีโอกาสพัฒนารูปแบบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันถือได้ว่า ซีเอ็ด
บุ๊คเซ็นเตอร์เป็นร้านหนังสือเครือข่าย (Chain Bookstores) ที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง  และเติบโตอย่างรวดเร็ว จนเป็น
เครือข่ายร้านหนังสือเต็มรูปแบบที่มียอดขายมากที่สุดในประเทศไทย 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

อยา่งไรกต็าม การทีไ่ดป้ระสบกบัปญัหาเศรษฐกจิทีร่นุแรง  ทำาใหบ้รษิทัฯ ไดเ้ริม่ทบทวนโครงสรา้งธรุกจิของบรษิทัฯ 
เพือ่ใหม้คีวามเขม้แขง็ระยะยาว มกีารกระจายความเสีย่งอยา่งเหมาะสม และไดป้รบัปรงุโครงสรา้งทางการเงนิอยา่งจรงิจงั 
โดยไดเ้พิม่ทนุเพือ่รองรบัปญัหาทางเศรษฐกจิทีไ่มแ่นน่อนไวใ้นระดบัหนึง่ในป ีพ.ศ. 2541 และกำาหนดมาตรการทางการเงนิ
ที่รัดกุม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถชำาระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินได้หมด และมีสภาพคล่องทางการเงินที่เพียง
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พอที่จะขยายงานได้โดยไม่ติดขัด ดังนั้น ภายในปี พ.ศ. 2542 บริษัทฯ จึงสามารถพลิกฟื้นสภาพการทำากำาไรขึ้นมาได้อีก  
จนมีสภาพคล่องทางการเงินอยู่ในระดับที่น่าพอใจ 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 ซึง่บรษิทัฯ ไมส่ามารถทำาการขายหุน้ทีซ่ือ้คนืไดต้ามเงือ่นไขของมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการ ดงันัน้เพือ่ใหเ้ปน็ไป
ตามข้อกำาหนดในกฎกระทรวง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2550 วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2550 จึงมีมติอนุมัติ
การลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นที่ซื้อคืน จำานวน 19,783,600 หุ้น ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษัท  คงเหลือ 328,345,090 หุ้น 
โดยบริษัทฯ ได้ทำาการจดทะเบียนลดทุน ในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2550 และต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ที่ประชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2554 ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับ
ทุนรับชำาระแล้ว ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทคงเหลือ 323,921,130 หุ้น โดยบริษัทฯ ได้ทำาการจดทะเบียนลดทุน                
ในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ในปี พ.ศ. 2527 บริษัทฯ เข้าไปถือหุ้นร้อยละ 25 ในบริษัท เอ็ม แอนด์ อี จำากัด ซ่ึงมีทุนชำาระแล้วเท่ากับ 400,000 บาท
บริษัท เอ็ม แอนด์ อี จำากัด ประกอบธุรกิจเป็นสำานักพิมพ์ โดยเป็นผู้ผลิตวารสารเทคนิค และผลิตหนังสือวิชาชีพด้าน
วิศวกรรมศาสตร์  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 ได้เพิ่มสัดส่วน                               
การถือหุ้นเป็นร้อยละ 48.82 จากทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้วจำานวน 170,000,000 บาท ต่อมาในไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 
2552 คุณทนง โชติสรยุทธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำากัด (มหาชน)  ได้เข้าไปดำารงตำาแหน่งรักษาการ                     
ผู้อำานวยการของโรงเรียนเพลินพัฒนา และได้ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการโรงเรียนเพลินพัฒน� ในปี พ.ศ. 2553 โดยบริษัท           
เพลินพัฒน์ จำากัด ประกอบกิจการโรงเรียนในนาม โรงเรียนเพลินพัฒน� ซึ่งตั้งอยู่บนถนนพุทธมณฑล สาย 2 เปิดสอนใน
ระดับตั้งแต่เตรียมอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยเริ่มเปิดรับนักเรียนอย่างเป็นทางการ  ในปีการศึกษา 2547  ซึ่งถือ
เป็นการรวมตัวครั้งสำาคัญของผู้ที่รักงานการศึกษากว่า 70 คน จากกลุ่มต่างๆ ได้แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง คุณครู นักวิชาการ  
ผูบ้รหิารโรงเรยีน รว่มกบัองคก์รเอกชนทีม่บีทบาทสำาคญัในสถาบนัครอบครวัและการศกึษา เพือ่สรา้งสรรคโ์รงเรยีนตน้แบบ
แนวคิดใหม่  ที่สามารถสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพให้กับประเทศ  
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นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2551 บริษัทได้เปิดศูนย์การเรียนรู้ SE-ED Learning Center บนพื้นที่ประมาณ 600 ตาราง
เมตร ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี (Chamchuri Square) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการเติบโตของการจัดกิจกรรม
เยาวชนในรูปแบบต่างๆ มากขึ้นในอนาคต รวมทั้งการฝึกอบรมทางด้านวิชาชีพ และกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของ     
คนไทยในด้านต่างๆ  แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลัก 5 ส่วน คือ

1. ธุรกิจร้านหนังสือ โดยเป็นผู้ดำาเนินงาน ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ และเครือข่าย ซึ่งได้แก่ ร้าน เครือข่ายซีเอ็ด
บุค๊เซน็เตอร ์และศนูยห์นงัสอืมหาวทิยาลยัหลายแหง่ทีบ่รษิทัฯ เปน็ผูบ้รหิารเอง ทัง้ในกรงุเทพฯ และตา่งจงัหวดั 
รวมทั้งการบริหารพื้นที่ขายหนังสือในรูปแบบต่างๆ ในพื้นที่ศูนย์การค้า (มีสัดส่วนรายได้ประมาณ 83 % ของ
รายได้รวมปี พ.ศ. 2554)

2. ธรุกจิรบัจดัจำาหนา่ยหนงัสอื  โดยจดัจำาหนา่ยใหก้บัหนงัสอืทีบ่รษิทัฯ ผลติเอง และสำานกัพมิพอ์ืน่ เพือ่จำาหนา่ย
ให้กับร้านหนังสือทั่วไป รวมทั้งช่องทางการขายอื่นๆ

3. ธุรกิจสำานักพิมพ์ โดยผลิตหนังสือ วารสารเชิงวิชาการและสาระความรู้ รับจ้างโฆษณาเพื่อจัดพิมพ์ลง
ในวารสารรายเดือนที่บริษัทฯ ผลิตขึ้น รับจ้างพิมพ์หนังสือ เป็นผู้จัดงานประจำาปี Thailand Electronics &            
Industrial Technology และงานแสดงสินค้าทางเทคโนโลยีเฉพาะทางอีกหลายงาน

4.  SE-ED Learning Center  เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ความรู้  และกระตุ้นแรงบันดาลใจในการเรียน
รู้ให้กับสังคมไทยผ่านการจัดค่ายเยาวชน SE-ED Kiddy Camp กิจกรรมการเรียนรู้สำาหรับเยาวชน หลักสูตร
การฝึกอบรม และสัมมนาสำาหรับบุคคลทั่วไป 

5.  โรงเรียนเพลินพัฒนา เป็นการร่วมลงทุน เพื่อสร้างเป็นโรงเรียนทางเลือกแนวใหม่ที่สอนในระดับเตรียม
อนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เน้นการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่นเพื่อพัฒนาศักยภาพให้นักเรียน                
ที่จะเติบโตเป็นกำาลังสำาคัญของประเทศในอนาคต 

ในธุรกิจร้านหนังสือ ธุรกิจรับจัดจำาหน่ายหนังสือ และธุรกิจสำานักพิมพ์ทั้งสามส่วนนี้ บริษัทฯ มีบทบาทในฐานะที่
เป็นผู้นำาตลาดรายใหญ่ของธุรกิจแต่ละส่วน และธุรกิจทั้งห้าส่วนนี้แต่ละส่วนต่างเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ทำาให้เกิดความได้
เปรียบในการแข่งขัน  และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มโดยรวมให้กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

โครงสร้างการถือหุ้น บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

หมายเหตุ (1)  ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนครั้งล่�สุด วันที่ 28 พฤศจิก�ยน พ.ศ. 2554

บมจ. จีเอ็มเอ็ม
แกรมมี่ (1)

13.10%

ผู้ถือหุ้นอื่น (1)

86.90%

บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
(ทุนจดทะเบียน 323.92 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�ยที่เครือข่�ยร้�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. 2554, 2553 และ 2552 คิดเป็นร้อยละ   

 6.89, 7.36 และ 7.55 ของร�ยได้จ�กก�รข�ยต�มลำ�ดับ
3  ร�ยได้กลุ่มว�รส�ร ได้แก่ ร�ยได้จ�กก�รข�ยโฆษณ�, ก�รจัดค่�ย SE-ED Kiddy Camp,  ก�รจัดง�นสัมมน�  

                        วิช�ก�รและข�ยสินค้�ท�งด้�นเทคโนโลยี 

*  ไตรม�ส 4 ปี 2552 บริษัทฯ มีก�รจัดทำ�งบก�รเงินรวมระหว่�งบริษัทฯ กับบริษัท เพลินพัฒน์ จำ�กัด
   ซึ่งเป็นผู้ดำ�เนินกิจก�ร โรงเรียนเพลินพัฒน� โดยมีผลสืบเน่ืองม�จ�กก�รท่ี                                                    
   คุณทนง โชติสรยุทธ์ กรรมก�รผูจ้ดัก�รบรษิทัฯ ไดเ้ข�้ไปดำ�รงตำ�แหนง่รกัษ�ก�ร                     

  ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนเพลินพัฒน� ส่งผลให้บริษัทฯ มีอำ�น�จในก�รควบคุมนโยบ�ย
   ก�รดำ�เนินง�น และก�รเงิน      

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการที่สำาคัญ   

ผลิตภัณฑ์  และบริการที่สำาคัญที่บริษัทฯ ดำาเนินการอยู่ มีดังนี้

1. หนังสือ ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตหนังสือสู่ระบบร้านหนังสือ เป็นรายใหญ่รายหน่ึงของประเทศ โดยเป็น             
ผู้บุกเบิก และเป็นผู้นำาตลาดในการผลิตหนังสือสาระความรู้ในหมวดต่างๆ ได้แก่ การบริหาร/การจัดการ การพัฒนา
ตนเอง จิตวิทยา วิศวกรรมศาสตร์สาขาต่างๆ หนังสือสาระความรู้สำาหรับเยาวชน ภาษาศาสตร์ และพจนานุกรม              
แม่และเด็ก อาหารและสุขภาพ แผนที่ เป็นต้น รวมทั้งผลิตสินค้าที่เป็น nonbook เช่น CD เพื่อพัฒนาศักยภาพ               
ในด้านต่างๆ

2. วารสาร ณ สิ้นปี พ.ศ. 2554 บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จำานวน            
9 ฉบับ  ดังนี้

• วารสารเซมคิอนดกัเตอรอ์เิลก็ทรอนกิสพ์ลสั เปน็วารสารรายเดอืน เนน้หนกัดา้นการใหค้วามรูใ้นสาขา
อเิลก็ทรอนกิส ์ เริม่ออกจำาหนา่ยตัง้แต ่พ.ศ. 2517  ตอ่มาบรษิทัฯ ไดเ้ปลีย่นชือ่วารสารจากเดมิคอื  ว�รส�ร
เซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ เป็น ว�รส�รเซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์พลัส ตั้งแต่เดือนมกราคม 
พ.ศ. 2551 โดยยังคงเนื้อหาเดิม

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

มูลค่ารายได้รวมตามผลิตภัณฑ์และบริการจำาแนกตามช่องทางการขาย

ขายปลีก 1
ร้อยละ 81.88

2553

ขายส่ง 2
ร้อยละ 13.12

รับจ้างพิมพ์
ร้อยละ 0.21

กลุ่มวารสาร 3
ร้อยละ 1.36

รายได้อื่นๆ 
ร้อยละ 1.32

ขายปลีก 1
ร้อยละ 82.25

2552

ขายส่ง 2
ร้อยละ 14.09

รับจ้างพิมพ์
ร้อยละ 0.31

กลุ่มวารสาร 3
ร้อยละ 1.68

รายได้อื่นๆ 
ร้อยละ 1.13

รายได้
ค่าธรรมเนียม
การศึกษา          
และบริการ
ร้อยละ 2.11

รายได้
ค่าธรรมเนียม
การศึกษา          
และบริการ
ร้อยละ 0.54*

ขายปลีก 1
ร้อยละ 82.98

2554

ขายส่ง 2
ร้อยละ 12.25

รับจ้างพิมพ์
ร้อยละ 0.13

กลุ่มวารสาร 3
ร้อยละ 1.08

รายได้อื่นๆ 
ร้อยละ 1.56

รายได้
ค่าธรรมเนียม
การศึกษา          
และบริการ
ร้อยละ 2.00
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• วารสาร MICRO COMPUTER เป็นวารสารรายเดือน เน้นหนักด้านการให้ความรู้ในสาขาคอมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับองค์กร  เริ่มออกจำาหน่ายตั้งแต่ พ.ศ. 2526

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

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

• วารสาร Mechanical Technology เป็นวารสารรายเดือน ท่ีให้ความรู้ด้านวิศวกรรมเคร่ืองกล เก่ียวกับ
เทคนคิการใชง้าน และการแกป้ญัหาในงานดา้นเครือ่งกลแกว่ศิวกร และผูท้ีส่นใจทัว่ไป โดยเริม่ออกจำาหนา่ย
ตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2544

• วารสาร The Absolute Sound & Stage เป็นวารสารรายเดือน ที่เน้นการให้สาระความรู้ด้านเทคโนโลยี
ของระบบเครื่องเสียงและระบบแสงสีบนเวที งานในด้านสตูดิโอ และอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เริ่มออกจำาหน่ายตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2545

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

• วารสาร add Magazine เปน็วารสารรายเดอืนประเภท  free magazine  ทีน่ำาเสนอเกรด็สาระความรูต้า่งๆ 
และเทคโนโลยีสมัยใหม่  เพื่อนำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน  เริ่มแจกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2549  
โดยแจกที่ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ เป็นหลัก และต่อมาเมือ่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 ทางบริษัทฯ ได้พัฒนา
ให้ผู้อ่านสามารถดาวน์โหลดวารสาร  add Magazine ฟรี ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่  www.se-ed.com 
ในรูปแบบของ eMagazine ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย    

รายได้ของบริษัทฯ ในส่วนนี้ จะเกิดจากรายได้จากการรับลงโฆษณา รายได้จากการขายวารสาร รายได้จากการ 
จัดทำาหนังสือพิเศษ และรายได้จากการจัดกิจกรรมต่างๆ  

3.  การรับจัดจำาหน่ายหนังสือ บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำาหน่ายหนังสือที่บริษัทฯ ผลิตขึ้นเอง และยังรับจัดจำาหน่าย
หนงัสอืใหส้ำานกัพมิพแ์ละองคก์รอืน่ ทีม่ผีลติภณัฑส์อดคลอ้งกบัทศิทางของบรษิทัฯ โดยขายสง่ใหร้า้นหนงัสอืทัง้ขนาดเลก็
และขนาดใหญ่ทั่วประเทศประมาณ 5,500 ร้าน อีกทั้งยังขายให้กับสถาบันการศึกษาโดยตรง

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          
6,500 ชื่อ 

4.  ธุรกิจร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์  (SE-ED Book Center หรือ SBC) บริษัทฯ เป็นผู้ดำาเนินงานร้านหนังสือ 
ซเีอด็บุค๊เซน็เตอร ์และเครอืขา่ย ซึง่ประกอบดว้ย รา้นเครอืขา่ยซเีอด็บุค๊เซน็เตอร ์และศนูยห์นงัสอืมหาวทิยาลยัหลายแหง่ที่
บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเอง ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมทั้งการบริหารพื้นที่ขายในศูนย์การค้ารูปแบบต่างๆ กัน 
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ร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ เป็นร้านหนังสือทั่วไปขนาดกลาง ที่มีลักษณะการออกแบบและการจัดวางสินค้า           
ทีท่นัสมยั มปีระสทิธภิาพการขายทีด่ ีและเนน้การเปดิในทำาเลทีอ่ำานวยความสะดวกใหแ้กค่นทัว่ไป ใหส้ามารถหาซือ้หนงัสอื
ที่ดีได้ง่ายขึ้น ส่วนใหญ่จึงตั้งอยู่ในซูเปอร์เซ็นเตอร์ชั้นนำา (เช่น เทสโก้โลตัส บิ๊กซี  เป็นต้น) ศูนย์การค้าชั้นนำา (เช่น สย�ม
พ�ร�กอน  เซ็นทรัล  เดอะมอลล์ โรบินสัน  ฟิวเจอร์ป�ร์ครังสิต  ฟิวเจอร์ป�ร์คบ�งแค  และศูนย์ก�รค้�ชั้นนำ�ของต่�ง
จังหวัด เป็นต้น) และสถาบันการศึกษา (เช่น มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย
ธรุกจิบณัฑติย ์มห�วทิย�ลยัสย�ม มห�วทิย�ลยัขอนแกน่ มห�วทิย�ลยัหอก�รค�้ไทย และมห�วทิย�ลยั   ศรนีครนิทรวโิรฒ 
ประส�นมิตร) โดยเปิดในรูปแบบต่างๆ กัน ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

จนถึงสิ้นปี พ.ศ. 2554 บริษัทฯ เปิดร้าน ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ และร้านเครือข่ายซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ได้รวมทั้งสิ้น 
423  สาขา  โดยเป็นสาขาที่ยังเปิดดำาเนินการอยู่จำานวน 397 สาขา อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 144 สาขา และอยู่
ในต่างจังหวัดอีก 253 สาขา ในจำานวนทั้งหมดนี้เป็นร้านที่ บริษัทฯ บริหารเองทั้งสิ้น 391 สาขา เป็นร้านเครือข่ายซีเอ็ด
บุ๊คเซ็นเตอร์ (เป็นร้านที่ได้รับความช่วยเหลือเต็มรูปแบบ โดยซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ เป็นผู้จัดส่งสินค้าให้) จำานวน 4 สาขา                          
และเปน็รา้นเครอืขา่ยซเีอด็ (เปน็รา้นทีไ่ดร้บัความชว่ยเหลอืไมเ่ตม็รปูแบบ รา้นสัง่สนิคา้เอง)  จำานวน 2 สาขา และยงัเขา้ไป
บริหารพื้นที่ขายหนังสือและวารสารในซูเปอร์เซ็นเตอร์ ในศูนย์การค้า และจุดบริการย่อยอื่นๆ อีกประมาณ 30 จุดบริการ 
ปัจจุบันซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์  นับเป็นเครือข่ายร้านหนังสือเต็มรูปแบบที่มียอดขายมากที่สุดในประเทศไทย

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. 2554 มีส�ข�ที่เปิดดำ�เนินก�รอยู่ 397 ส�ข� โดยเป็นส�ข�ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 144 ส�ข�  และ
ส�ข�ในต่�งจังหวัด 253 ส�ข�  ในจำ�นวนดังกล่�ว  มีส�ข�ขน�ดเล็กอยู่จำ�นวน 19 ส�ข�

- ณ สิน้ป ีพ.ศ. 2554 มสี�ข�ทีเ่ปดิดำ�เนนิก�รอยูใ่นชือ่ของ ซเีอด็บุค๊เซน็เตอร ์จำ�นวน 387 ส�ข� และศนูยห์นงัสอืมห�วทิย�ลยั 
จำ�นวน 4 ส�ข�

- ณ สิ้นปี พ.ศ. 2554 มีร้�นเครือข่�ยซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ (บริษัทฯ รับผิดชอบก�รจัดห�สินค้�ให้ทั้งหมด) ที่เปิดดำ�เนินก�ร
อยู่จำ�นวน 4 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�  และมี  kiosk 30 จุด  

จำานวน kiosk ที่เปิดดำาเนินการอยู่

สาขาที่เพิ่มขึ้นในปี

รวมสาขาที่เปิดดำาเนินการอยู่

รวมจุดขายทั้งสิ้นที่เปิดดำาเนินการอยู่

          ข้อมูลจำานวนสาขาของซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ และร้านในเครือข่าย ณ วันสิ้นปี

2534   2535  2536  2537  2538  2539  2540  2541  2542  2543  2544  2545  2546  2547  2548  2549  2550  2551  2552  2553  2554
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5.  SE-ED Learning Center  ในปี พ.ศ. 2549  บริษัทฯ ได้ก่อตั้งแผนก SE-ED Learning Center  เพื่อบริหาร
กิจกรรมเยาวชนทั้งหมด และได้เปิดศูนย์การเรียนรู้ SE-ED Learning Center บนพื้นที่ประมาณ 600 ตารางเมตร ที่อาคาร
จัตุรัสจามจุรี (Chamchuri Square) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2551 เพื่อให้การบริการ
ครอบคลุมถึงการฝึกอบรมทางด้านวิชาชีพ การอบรมในสาขาต่างๆ ให้แก่ผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนเยาวชน และนักเรียน 
นักศึกษา โดยในปัจจุบันการดำาเนินงานของ SE-ED Learning Center ได้จัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลายดังต่อไปนี้

• จัดค่ายกิจกรรมเยาวชน SE-ED Kiddy Camp  สำาหรับเยาวชนอายุ 8 -14 ปี โดยจะจัดในช่วงปิดเทอมการ
ศึกษา ซึ่งมีหลายค่ายให้เลือก ทั้งแบบไปค่ายต่างจังหวัด  และแบบเช้าไปเย็นกลับ  เพื่อกระตุ้นเยาวชนให้
สนุกกับการเรียนรู้  ขณะเดียวกันก็ได้ศึกษาพฤติกรรมของเด็กในการเรียนรู้  ก่อนที่จะขยายความคิดและ
ผนึกกับแนวทางอื่นๆ ที่เสริมกันเพื่อสร้างเด็กไทย ให้เก่งขึ้นในปริมาณที่มากขึ้น และส่งเสริมให้เยาวชนที่
เข้าค่าย มีความกล้าในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์  สิ่งประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์  
การทำางานเป็นทีม  ความเป็นผู้นำา  การเรียนรู้ด้วยตนเอง  ความรู้พื้นฐานในการดำารงชีวิต  ศีลธรรม  และ
โดยเฉพาะอยา่งยิง่มติรภาพ  นอกจากนี ้ยงัไดร้ว่มสนกุในกจิกรรมตา่งๆ อกีมากมาย  เชน่  นกัสำารวจนอ้ย  
เข้าฐานกิจกรรม  เล่นเกม  ออกกำาลังกาย  เล่นกีฬา ฯลฯ

• จัดงานอบรมสัมมนาด้านบริหารจัดการ วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ วิชาชีพเฉพาะ และความรู้ทั่วไป เป็นงาน
อบรมที่ตอบสนองความต้องการของภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ และบุคคลทั่วไป

6. โรงเรียนเพลินพัฒนา บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนในโรงเรียนเพลินพัฒนา โดยมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 48.82          
จากทนุจดทะเบยีนและทนุรบัชำาระแลว้จำานวน 170,000,000 บาท โดยรว่มบรหิาร เพือ่ระดมทรพัยากร ความรูค้วามสามารถ
ที่มี ก่อตั้งโรงเรียนเพลินพัฒนาขึ้นมาเป็นโรงเรียนทางเลือกแนวใหม่ ด้วยความมุ่งหวังที่พัฒนาศักยภาพเด็กไทยให้เป็น
กำาลังสำาคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่น โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับ
ช่วงชั้นเตรียมอนุบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 บนเนื้อที่ 20 ไร่ ในสภาพแวดล้อมชานเมืองกรุงเทพฯ 

ทั้งนี้ในรอบปีการศึกษา 3 ปีที่ผ่านมาโรงเรียนเพลินพัฒนามีจำานวนนักเรียนในแต่ละปีการศึกษาดังนี้

7. กิจกรรมอื่นๆ บริษัทฯ ยังมีกิจกรรมเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2554 ดังนี้

•  ผลิตรายการ Book Variety เป็นรายการที่นำาเสนอสาระความรู้ในหลากหลายแง่มุมจากหนังสือ เช่น ด้าน
สขุภาพ ธรรมะ การบรหิารการจดัการ หุน้และการเงนิ หนงัสอืเดก็และเยาวชน โดยนำาเสนอผา่น การแนะนำา
หนังสือและการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องในวงการหนังสือ รวมทั้งนักเขียน นักแปล หรือบรรณาธิการ 
ออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9.00 - 9.30 น. ทาง Nation Channel, ผ่านดาวเทียมระบบ C-Band และ
เคเบิ้ลทีวีท้องถิ่นทั่วประเทศ

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

สินค้าที่ซื้อมาขายไปจากสำานักพิมพ์อื่น โดยทั่วไปประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

• หนังสือที่รับจัดจำาหน่าย ปัจจุบันหนังสือที่บริษัทฯ รับจัดจำาหน่ายไปยังระบบร้านหนังสือทั่วประเทศ
นั้น มาจากหนังสือที่บริษัทฯ ผลิตเอง และมาจากสำานักพิมพ์อื่นอีกประมาณ 450 ราย ที่ติดต่อให้สายงาน                   
รับจัดจำาหน่ายของบริษัทฯ เป็นผู้จัดจำาหน่ายไปยังร้านหนังสืออื่นทั่วประเทศ โดยบริษัทฯ จะพิจารณารับต่อ
เมื่อเห็นว่า เป็นผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับทิศทางของบริษัทฯ และมีโอกาสการขายที่เป็นไปได้

ปีการศึกษา ปี 2554 ปี 2553 ปี 2552

จำานวนนักเรียนในปีการศึกษา 1,109 1,052 1,003

(หน่วย : คน)
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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 พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2552

มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %

มูลค่าสินค้าที่ซื้อมาเพื่อจำาหน่าย												
จากคู่ค้ารายใหญ่	10	รายแรก

1,114.20 29.65 1,230.46 35.15 987.40 31.29

ต้นทุนขายรวม 3,758.14 100 3,500.86 100 3,156.14 100

	 	 ในป	ีพ.ศ.	2554	ถอืวา่ไมม่รีายใดมนี้ำาหนกัมากนกัจนมผีลกระทบรนุแรงตอ่บรษิทัฯ	นอกจากนัน้		บรษิทัฯ	
ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ	กับผู้จำาหน่ายดังกล่าว	และไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องซื้อในอนาคต

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

	 	 อัตราการใช้กำาลังการผลิต	 เนื่องจากบริษัทฯ	 ไม่มีโรงพิมพ์เอง	ดังนั้น	การผลิตหนังสือและวารสาร		
จะมีหน่วยงานภายในรับผิดชอบดูแลการผลิตครบวงจร	 และกระจายงานพิมพ์ไปตามโรงพิมพ์ต่างๆ																						
ใหเ้หมาะสมกบักำาหนดการผลติ	ดงันัน้อตัราการผลติจรงิ	จงึสามารถเพิม่หรอืลดได้	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	32.23%	ของต้นทุนผลิต	หรือคิดเป็น	1.47%	ของต้นทุน
ขาย	ทั้งหมดของบริษัทฯ	ในปี	พ.ศ.	2554	ซึ่งถือว่าไม่มีรายใดมีน้ำาหนักมากจนมีผลกระทบรุนแรง

 ขั้นตอนและเทคโนโลยีการผลิต	 ขั้นตอนการผลิตหนังสือใหม่	 	 เริ่มต้นจากกองบรรณาธิการ																				
จะประชุมเพื่อวางแผนและพิจารณาสรรหาต้นฉบับ	 ต้นฉบับนี้อาจได้มาจากผู้เขียนเสนอต้นฉบับมาให้
พิจารณา	 หรือจากการที่บริษัทฯ	 จัดหาผู้ที่เหมาะสมมาเขียนหรือแปล	 ตามแนวทางที่บริษัทฯ	 กำาหนด														
จากนั้นกองบรรณาธิการจะพิจารณาแนวเนื้อหา	 ความถูกต้อง	 และความน่าอ่าน	 ซึ่งรวมถึงการส่งไปให้ที่
ปรึกษาเฉพาะสาขาของบริษัทฯ	ที่มีความรู้และสนใจในกลุ่มเนื้อหานั้นๆ	ให้ความเห็นต่างๆ	ในเชิงการตลาด	
เพือ่พจิารณาวา่จะรบัมาผลติหรอืไม	่เมือ่ผา่นการพจิารณาแลว้จงึจะปรบัปรงุเนือ้หาและรปูแบบใหเ้หมาะสม
ยิ่งขึ้นต่อไป	และจึงจะทำาสัญญาการใช้ลิขสิทธิ์	กับผู้เขียน	ผู้แปล	หรือสำานักพิมพ์ในต่างประเทศ				
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  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               
PC และแมคอินทอช รวมถึงอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เหล่านี้ มีแนวโน้มว่า
ประสทิธภิาพสงูขึน้แตร่าคาถกูลง นอกจากนีบ้คุลากรทีอ่ยูใ่นกองบรรณาธกิาร ลว้นเปน็ผูม้คีวามเชีย่วชาญ
เฉพาะด้านในการผลิตต้นฉบับ สำาหรับการเขียนเรื่องและบทความ มาจากทั้งบุคลากรในกองบรรณาธิการ
และนักเขียนทั่วไป

  เมื่อผลิตต้นฉบับเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะว่าจ้างโรงพิมพ์ โดยบริษัทฯ เป็นผู้สั่งซื้อกระดาษเอง และ
กำาหนดให้ผู้ขายกระดาษส่งกระดาษไปยังโรงพิมพ์โดยตรง ตามกำาหนดเวลาที่ต้องการใช้ เพื่อจัดพิมพ์
ต้นฉบับดังกล่าวเป็นหนังสือหรือวารสาร เพื่อจัดจำาหน่ายต่อไป

  ความสามารถ ความจำาเป็น และค่าใช้จ่ายในการปรับเคร่ืองจักรให้แข่งขันได้  เน่ืองจากบริษัทฯ 
ไม่มีโรงพิมพ์ จึงไม่มีการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์การพิมพ์ทั้งหลาย ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีความ
จำาเป็นต้องพัฒนาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านั้นด้วยตนเอง และด้วยสภาพการแข่งขันของธุรกิจ
โรงพิมพ์ ทำาให้บริษัทฯ มีความสามารถในการต่อรอง และเลือกสรรโรงพิมพ์ที่เหมาะสมได้ตลอดเวลา

  ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม สายงานการผลติหลกัของบรษิทัฯ เปน็กองบรรณาธกิาร ดงันัน้กระบวนการ
ผลิตจะเป็นการจัดทำาต้นฉบับและประสานงานอยู่ภายในสำานักงานของบริษัทฯ จึงไม่สร้างมลภาวะที่มีผล 
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม  และไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานรัฐใดๆ



ในปี พ.ศ. 2527 บริษัทฯ เข้าไปถือหุ้นร้อยละ 25 ในบริษัท เอ็ม แอนด์ อี จำากัด ซึ่งมีทุนรับชำาระแล้วเท่ากับ               
400,000 บาท  บริษัท เอ็ม แอนด์ อี จำากัด  ประกอบธุรกิจเป็นสำานักพิมพ์  โดยเป็นผู้ผลิตวารสารเทคนิค และผลิตหนังสือ
วิชาชีพด้านวิศวกรรมศาสตร์  และมอบหมายให้บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำาหน่ายหนังสือให้

บริษัทฯ เข้าถือหุ้นร้อยละ 99.93 ในบริษัท ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ จำากัด (จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2544)  
ซึ่งมีทุนรับชำาระแล้วเท่ากับ 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 ได้เพิ่ม                                                    
สัดส่วนการถือหุ้นเป็นร้อยละ 48.82 จากทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้วจำานวน 170,000,000 บาท โดยในไตรมาส 4 ปี 
พ.ศ. 2552 คณุทนง โชตสิรยทุธ ์กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จำากดั (มหาชน) ไดเ้ขา้ไปดำารงตำาแหนง่  รกัษาการ
ผู้อำานวยการของโรงเรียนเพลินพัฒนา และได้ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการโรงเรียนเพลินพัฒนา ในปี พ.ศ. 2553 โดยบริษัท 
เพลินพัฒน์ จำากัด ประกอบกิจการโรงเรียนในนาม โรงเรียนเพลินพัฒนา ซึ่งตั้งอยู่บนถนนพุทธมณฑล สาย 2 เปิดสอน                                                                                    
ในระดบัตัง้แตเ่ตรยีมอนบุาล จนถงึมธัยมศกึษาปทีี ่6 โดยเริม่เปดิรบันกัเรยีนอยา่งเปน็ทางการ ในปกีารศกึษา 2547 ซึง่ถอื
เป็นการรวมตัวครั้งสำาคัญของผู้ที่รักงานการศึกษากว่า 70 คน  จากกลุ่มต่างๆ ได้แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง คุณครู  นักวิชาการ                                                                          
ผูบ้รหิารโรงเรยีน รว่มกบัองคก์รเอกชนทีม่บีทบาทสำาคญัในสถาบนัครอบครวัและการศกึษา เพือ่สรา้งสรรคโ์รงเรยีนตน้แบบ
แนวคิดใหม่  ที่สามารถสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพให้กับประเทศ

บริษัท เพลินพัฒน์ จำากัด  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 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 8 รายการกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ความจำาเปน็และความสมเหตสุมผลของรายการระหวา่งกนั  ทางบรษิทัฯ กำาหนดใหร้ายการระหวา่งกนัทีม่ี
สาระสำาคัญระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย  บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติ เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม มีนโยบายการกำาหนดราคา
ที่เหมาะสม ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่าง 
บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

คณะกรรมการอนุมัติในหลักการ ตามคำาแนะนำาของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) ในการปฏิบัติตามมาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 ให้
ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำาธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
กับธุรกรรมนั้น หากธุรกรรมเหล่านั้น มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำากับคู่สัญญาทั่วไปใน
สถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
บคุคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิทัฯ มอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ นำาเสนอรายการทีอ่าจมคีวาม
ขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกันในการทำาธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อไตรมาส เพื่อรายงาน
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบอย่างสม่ำาเสมอทุกไตรมาส

นโยบายและแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทฯ อาจมีการทำารายการระหว่างกันกับ           
ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่และกบัผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ในอนาคต ซึง่รายการทีเ่กดิขึน้จะเปน็ในรปูของการทำาสญัญาเชา่พืน้ที ่สญัญา
บริการ  และสัญญาลิขสิทธิ์  ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์ทางการค้าของบริษัทฯ เท่านั้น โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยชนิด และมูลค่า
ของรายการระหวา่งกนัของบรษิทัฯ กบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ภายใตป้ระกาศและขอ้บงัคบัของสำานกังานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)



                  

 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก โดยรวมจำานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่ง             
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และผูถ้อืหุน้ทีอ่ยูภ่ายใตม้าตราดงักลา่ว ณ วนัที ่28 พฤศจกิายน    
พ.ศ. 2554 (วันปิดสมุดทะเบียนครั้งล่าสุดของบริษัทฯ) มีดังนี้  

ลำาดับที่ ชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น
% ของทุน
ที่ชำาระแล้ว

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

2 นายฤทธิ์  ธีระโกเมน 23,008,782 7.10

3 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 18,151,900 5.60

4 กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องเบสท์ ฟอร์จูน 13,583,200 4.19

5 รศ. ยืน ภู่วรวรรณ 13,174,940 4.07

6 นายพงษ์ศักดิ์ ศิวะภัทรกำาพล 10,850,842 3.35

7 นายทนง โชติสรยุทธ์ 9,849,742 3.04

8 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด 7,319,950 2.26

9 นายส่ง สุขดานนท์ 5,596,500 1.73

10 นายธัชชัย  โชติสรยุทธ์ 5,520,000 1.70

รวม 149,478,056 46.15

หมายเหตุ  :       -  ทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว ณ วันที่ 28 พฤศจิก�ยน  พ.ศ. 2554 เท่�กับ 323,921,130 บ�ท                                                  

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

โดย ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นสามัญ (SE-ED) ที่ถือผ่าน บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด 
จำานวน 4,039,800 หุ้น หรือ 1.25% ของทุนที่ชำาระแล้ว ดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ

ลำาดับที่ ชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น

1 CHASE NOMINEES LIMITED  4,039,800 

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

การกระจายการถือหุ้น ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 (วันปิดสมุดทะเบียนครั้งล่าสุดของบริษัทฯ)

รายการ

การถือครองหลักทรัพย์
รวม

บุคคลธรรมดา นิติบุคคล

จำานวน
ราย

จำานวน          
หุ้น

%
จำานวน

ราย
จำานวน

หุ้น
%

จำานวน
ราย

จำานวน
หุ้น

%

ผู้ถือหลักทรัพย์
สัญชาติไทย

3,886 218,383,905 67.42 35 102,333,255 31.59  3,921 320,717,160 99.01

ผู้ถือหลักทรัพย์
สัญชาติต่างด้าว

     8      162,470 0.05  6 3,041,500 0.94      14 3,203,970 0.99

รวม 3,894 218,546,375 67.47 41 105,374,755 32.53  3,935 323,921,130 100.00

ณ วันปิดสมุดทะเบียนดังกล่าว มีผู้ถือหลักทรัพย์สัญชาติไทยจำานวน 3,921 ราย รวมจำานวน 320,717,160 หุ้น  
(99.01%) ซึง่แบง่เปน็นติบิคุคลจำานวน 35 ราย และบคุคลธรรมดาจำานวน 3,886 ราย และมผีูถ้อืหลกัทรพัยส์ญัชาตติา่งดา้ว
จำานวน 14 ราย รวมจำานวน 3,203,970 หุ้น (คิดเป็น 0.99%) แบ่งเป็นนิติบุคคลจำานวน 6 ราย และบุคคลธรรมดาจำานวน 
8 ราย

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยพฤติการณ์ที่มีอิทธิพลต่อการกำาหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำาเนินงานของ 
บริษัทฯ อย่างมีนัยสำาคัญ มีเพียง 1 ราย คือ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำากัด (มหาชน)
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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. 2554 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 13 ท่าน         
โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง ประเภทกรรมการ การดำารงตำาแหน่ง

1.   นายสมบูรณ์ ชินสวนานนท์ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ รับตำาแหน่ง 29 เม.ย. พ.ศ. 2553

2.   นายสาโรช ล้ำาเลิศประเสริฐกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ              
และรองประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ รับตำาแหน่ง 29 เม.ย. พ.ศ. 2553

3.   นายประวิทย์ ตันติวศินชัย กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ รับตำาแหน่ง 28 เม.ย. พ.ศ. 2554

4.   นายคเชนทร์  เบญจกุล กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ รับตำาแหน่ง 28 เม.ย. พ.ศ. 2554

5.   นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ กรรมการ กรรมการอิสระ รับตำาแหน่ง 28 เม.ย. พ.ศ. 2554

6.   นายไพรัช สิฏฐกุล กรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร รับตำาแหน่ง 28 เม.ย. พ.ศ. 2554

7.  นายวัฒนา เชียงกูล กรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร รับตำาแหน่ง 29 เม.ย. พ.ศ. 2553

8.   รศ. ยืน ภู่วรวรรณ กรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร รับตำาแหน่ง 29 เม.ย. พ.ศ. 2553

9.   นายยงศักดิ์ เอกปรัชญาสกุล กรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร รับตำาแหน่ง 28 เม.ย. พ.ศ. 2554

10. นายสุวัฒน์  ดำารงชัยธรรม กรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร รับตำาแหน่ง 28 เม.ย. พ.ศ. 2554

11. นายทนง โชติสรยุทธ์
กรรมการ และกรรมการ         
ผู้จัดการ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

รับตำาแหน่ง 29 เม.ย. พ.ศ. 2552

12. นายวิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิช
กรรมการ และรองกรรมการ               
ผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

รับตำาแหน่ง 29 เม.ย. พ.ศ. 2552

13. นายพงษ์ศักดิ์ ศิวะภัทรกำาพล
กรรมการ และรองกรรมการ              
ผู้จัดการ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

รับตำาแหน่ง 29 เม.ย. พ.ศ. 2552
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   การถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทฯ  ในปี พ.ศ. 2554 และ 2553 แสดงจำานวนหุ้นโดยรวมจำานวนหุ้น
ของคู่สมรส, บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ และผู้ถือหุ้นท่ีอยู่ภายใต้มาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 ดังน้ี

ชื่อ-นามสกุล

จำานวนหุ้น

31 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2553
จำานวนหุ้น              

เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี

1.   นายสมบูรณ์ ชินสวนานนท์ 155,842 155,842 -

2.   นายสาโรช ล้ำาเลิศประเสริฐกุล ไม่มี ไม่มี -

3.   นายประวิทย์ ตันติวศินชัย ไม่มี ไม่มี -

4.   นายคเชนทร์ เบญจกุล 391,100 391,100 -

5.   นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ไม่มี ไม่มี -

6.   นายไพรัช สิฏฐกุล 3,470,000 ไม่มี 3,470,000

7.   นายวัฒนา เชียงกูล 4,118,292 5,186,992 (1,068,700)

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

9.   นายยงศักดิ์ เอกปรัชญาสกุล ไม่มี ไม่มี -

10. นายสุวัฒน์  ดำารงชัยธรรม ไม่มี ไม่มี

11. นายทนง โชติสรยุทธ์ 9,849,742 9,849,742 -

12. นายวิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิช 1,360,555 4,084,352 (2,723,797)

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 ตลอดจนมติที่ประชุม
ของผู้ถือหุ้น เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นกับ              
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  

3. กำาหนดแนวทางการบริหาร และจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุม เพื่อให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. จดัใหม้กีารจดัทำารายงานทางการเงนิ และการเปดิเผยขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง ชดัเจน โปรง่ใส นา่เชือ่ถอื ตามกฎระเบยีบ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5. ดูแลให้มีช่องทางการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม

6. ดแูลใหม้รีะบบหรอืกลไกการจา่ยคา่ตอบแทนผูบ้รหิารระดบัสงูทีเ่หมาะสม เพือ่กอ่ใหเ้กดิแรงจงูใจในการทำางาน
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7. พิจารณาอนุมัติวงเงินเพื่อทำาธุรกรรมทางการเงิน เช่น วงเงินเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์, วงเงินเพื่อการกู้ยืม 
โดยมิให้อนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่คณะกรรมการมีส่วนได้เสีย

เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้  ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำาเนินการ

1. เรื่องที่กฎหมายกำาหนดให้ต้องใช้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. การทำารายการทีเ่กีย่วโยงกนั ซึง่มมีลูคา่ของรายการทีต่อ้งขออนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ตามกฎระเบยีบ หรอื
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน

3. การซือ้หรอืขายสนิทรพัยส์ำาคญัซึง่มมีลูคา่ของสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ ทีต่อ้งขออนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ทัง้นี ้
ตามกฎระเบียบหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่องการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

ทัง้นีไ้ดม้กีารทบทวนขอบเขตอำานาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการบรษิทัฯ ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการกำากบัดแูลกจิการ
ที่ดี  (Good Corporate Governance Policy)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการบริษัทฯ จำานวน 10 ท่าน            
จากทั้งหมดจำานวน 13 ท่าน ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), หลักสูตร Director   
Certification Program (DCP), Audit Committee Program (ACP) ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association) และได้ผ่านการอบรมหลักสูตร 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 / เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

1. ใหค้ำาแนะนำาเบือ้งตน้แกก่รรมการเกีย่วกบัขอ้กฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบัและขอ้มลูตา่งๆ ของบรษิทั และตดิตาม
ให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำาเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำาคัญแก่กรรมการ

2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตาม
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 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
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คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำานวน 3 ท่าน  และมีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  
1 ท่าน  ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระจำานวน 3 ท่าน โดยท้ัง 3 ท่าน เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความเข้าใจ  หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชี
หรือการเงินโดยตรง ดังรายช่ือต่อไปน้ี

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง

1. นายสาโรช ล้ำาเลิศประเสริฐกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอสิระ และมปีระสบการณด์า้นบญัชหีรอืการเงนิ

2. นายประวิทย์ ตันติวศินชัย กรรมการตรวจสอบ กรรมการอสิระ และมปีระสบการณด์า้นบญัชหีรอืการเงนิ

3. นายคเชนทร์ เบญจกุล กรรมการตรวจสอบ กรรมการอสิระ และมปีระสบการณด์า้นบญัชหีรอืการเงนิ

โดยมี น�ยชลวิทย์ เอี่ยมรักษ�เกียรติ ผู้จัดก�รแผนกตรวจสอบภ�ยในและปรับปรุงประสิทธิภ�พท�งธุรกิจ เป็นเลข�นุก�ร

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

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

3. สอบทานใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ขอ้กำาหนดของตลาดหลกัทรพัย ์
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
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7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การสรรหา การแต่งตั้ง และวาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบรษิทัฯ เปน็ผูแ้ตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบ โดยการนำาเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผล
ตอบแทน ซึ่งพิจารณาจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ และอย่างน้อย 2 ท่าน ที่มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน  มีวาระการ
ดำารงตำาแหน่งคราวละ 2 ปี โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้

กรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างสม่ำาเสมออย่างน้อยไตรมาสละครั้ง ร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก ฝ่ายบัญชี 
และฝ่ายตรวจสอบภายในมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความ
สำาคัญของการดำาเนินงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ จึงมีนโยบายให้กรรมการตรวจสอบสามารถประชุมร่วมกับฝ่ายบัญชี ฝ่าย
ตรวจสอบภายในไดโ้ดยไมม่กีรรมการบรหิารเขา้รว่มประชมุ แตอ่ยูภ่ายใตก้ารรบัรูข้องกรรมการบรหิาร  และในการประชมุ
คณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เป็นการประชุมระหว่างคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยจำานวน 1 ครั้ง 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท         
จำานวน 1 ทา่น จากทัง้หมดจำานวน 3 ทา่น ไดผ้า่นการอบรมหลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) ซึง่จดัโดยสมาคม               
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association) 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ  มีหน้าที่สรรหาและ
คัดเลือกบุคคลเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ และติดตามแผนสืบทอดตำาแหน่งเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสำาหรับ
การดำารงตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
แล้วแต่กรณี นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ร่วมกันพิจารณาทบทวนการกำาหนดผลตอบแทนให้กับกรรมการ, กรรมการชุดย่อย
และผู้บริหารของบริษัทฯ โดยคำานึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ ประเภท ขนาด เพื่อให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน           
รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการที่ควรมีอัตราเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตของผลการดำาเนินงานของ 
บริษัทฯ  ตลอดจนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ, กรรมการชุดย่อย  และผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อเสนอ          
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น  ณ วันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2554  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. นายวัฒนา เชียงกูล กรรมการ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  

1. ทำาหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการ ติดตามแผนสืบทอด
ตำาแหน่งเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสำาหรับการดำารงตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูง  เมื่อครบวาระหรือมีตำาแหน่ง
ว่างลง

2.  กำาหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทฯ  กรรมการผู้จัดการ  เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

3. กำาหนดวธิกีารและหลกัเกณฑก์ารเสนอรายชือ่บคุคลผูม้คีณุสมบตั ิเปน็การลว่งหนา้จากผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ย  เพือ่
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม  และเท่าเทียมกัน



รายงานประจำาปี 2554 83

4.  มีอำานาจเรียกเอกสารและบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

5.  เสนอนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสำาหรับกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง                
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง และพนักงาน

6.  พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนประจำาปีของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง ที่ปรึกษา              
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง และพนักงาน

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

การสรรหา การแต่งตั้ง และวาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยให้มีวาระการดำารงตำาแหน่ง
คราวละ 2 ปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้กำาหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอรายชื่อเป็นกรรมการ 
ดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน พจิารณาโครงสรา้ง ขนาด และองคป์ระกอบของคณะกรรมการ 
และกำาหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาทดแทน ในความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์และ
ความเชีย่วชาญของกรรมการโดยรวม เพือ่ใหม้อีงคป์ระกอบและคณุสมบตัติามกฎหมายหรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนกำาหนดวิธีการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ รวมถึงวิธีการเสนอ
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเป็นการล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ดำาเนินการสรรหาและพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมใน
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ 

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการ และสรุปผล
การสรรหา และเสนอชื่อผู้มีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการบริษัทฯ พร้อมเหตุผลประกอบและนำาเสนอต่อ            
คณะกรรมการบริษัทฯ ผ่านทางเลขานุการบริษัทฯ

5. คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทนนำาเสนอ  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 จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่ต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำากัด, กฎหมาย            
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

3.  เลขานุการคณะกรรมการ  เสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมต่อไป

 หมายเหตุ คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้มอบหมายให้               
เลขานุการบริษัทฯ ทำาหนังสือหารือกับหน่วยงานกำากับดูแล และฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาล ถึงข้อขัดแย้งระหว่าง              
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 มาตรา 89/28 ที่กำาหนดสิทธิให้กับผู้ถือหุ้นซึ่งรวม
ตัวกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ให้สามารถเสนอเรื่องที่จะบรรจุ
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เป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น แต่ตามแนวปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี สำาหรับบริษัทจดทะเบียน        
ปี พ.ศ. 2549 ได้กำาหนดสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ที่เสนอวาระไว้ไม่ควรเกินร้อยละ 5 นั้น ทั้งนี้หน่วยงานกำากับ
ดแูลไดต้อบขอ้หารอืสรปุไดว้า่ การกำาหนดสดัสว่นการถอืหุน้ของผูท้ีเ่สนอวาระขัน้ต่ำานอ้ยกวา่รอ้ยละ 5 บรษิทัฯ 
อาจปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ในปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานกำากับดูแลที่กำาหนดเรื่องนี้อย่างชัดเจน                                                                                                                      
แต่หากบริษัทฯ ต้องการให้หน่วยงานที่กำากับดูแลเรื่องบรรษัทภิบาลที่ดีพิจารณาว่าบริษัทฯ มีแนวปฏิบัติที่ดี
ตามหลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่ใีนเรือ่งสทิธขิองผูถ้อืหุน้นัน้ ควรกำาหนดสดัสว่นการถอืหุน้ของผูท้ีเ่สนอวาระ             
ขั้นต่ำาน้อยกว่าร้อยละ 5

ในปี พ.ศ. 2554 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  มีการประชุมจำานวน 2 ครั้ง  และมีการรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

ผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 มีทั้งหมด 13 ท่าน ดังนี้ (ผู้บริหารลำาดับที่ 1 - 8 เป็น               
ผู้บริหารตามนิยามในประกาศของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง

1. นายทนง  โชติสรยุทธ์ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม และรักษาการแทน         

ผู้อำานวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาทางวิศวกรรม

2. นายวิบูลย์ศักดิ์  อุดมวนิช กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม และเลขานุการ 

บริษัทฯ และรักษาการแทนผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสำานักพิมพ์

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. นายวิโรจน์  ลักขณาอดิศร ผู้อำานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และพัฒนาองค์กร

10. นายอภิชิต  สวนอนันตภูมิ ผู้อำานวยการฝ่ายโลจิสติกส์

11. นายเอกสิทธิ์  วิวัฒนาประสิทธิ์ ผู้อำานวยการฝ่ายการจัดการสารสนเทศเชิงกลยุทธ์

12. นายมีโชค ทองไสว ผู้อำานวยการฝ่ายที่ปรึกษาทางวิชาการและธุรกิจต่างประเทศ

13. นางสาวดวงใจ จีนานุรักษ์ ผู้อำานวยการฝ่ายขายและจัดจำาหน่าย
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      รายงานการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ของผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ชื่อ-นามสกุล

จำานวนหุ้น

หมายเหตุ
31 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2553

จำานวนหุ้น  
เพิ่ม (ลด)

ระหว่างปี (หุ้น)

1. นายทนง โชติสรยุทธ์ 7,937,242 7,937,242 - คู่สมรสของ

นางมณฑลี โชติสรยุทธ์

2. นายวิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิช 1,360,555 4,084,352 (2,723,797)

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

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

นายทนง โชติสรยุทธ์

5. นางกาญจนา  เจริญวงษ์ -  153,600                     (153,600  )

6. นางนุชนารถ  กองวิสัยสุข 1,583,800 1,553,800            30,000

7. นางสาวสจิพัฒน์  พุ่มพึ่งพุทธ 122,140 122,140 -

8. นางสาวอารี  แซ่อึ้ง ไม่มี ไม่มี -

ขอบเขตหน้าที่และอำานาจการอนุมัติของกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ มีอำานาจในการ
ดำาเนินงานแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องดังนี้

1.  บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับ  ตลอดจนระเบียบอำานาจดำาเนินการ  และ
มตทิีอ่อกโดยทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ  และใหม้อีำานาจบงัคบับญัชาพนกังานและลกูจา้งของบรษิทัฯ และ
ในการบริหารกิจการ  กรรมการผู้จัดการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

2.  จา้ง บรรจ ุแตง่ตัง้ ลงโทษทางวนิยัพนกังานและลกูจา้ง  และใหพ้นกังานหรอืลกูจา้งพน้สภาพ  รวมทัง้การเลือ่น
หรอืปรบัคา่จา้งของพนกังาน  แตไ่มร่วมถงึพนกังานหรอืลกูจา้ง ซึง่คณะกรรมการหรอืระเบยีบขอ้บงัคบักำาหนด
ให้คณะกรรมการเป็นผู้จ้าง 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  
เพื่อการนี้ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม จะมอบอำานาจให้บุคคลใดกระทำากิจการเฉพาะ
อย่างแทนก็ได้
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7.  เมื่อกรรมการผู้จัดการไม่อยู่  หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หากเป็นงานประจำาวันตามปกติโดยทั่วไป ให้รอง
กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติแทนตามความจำาเป็นและเหมาะสม แล้วรายงาน หรือเสนอกรรมการ        
ผูจ้ดัการโดยตรงในภายหลงั นอกเหนอืจากนัน้ ใหเ้สนอตอ่ประธานกรรมการเปน็ผูพ้จิารณาอนมุตั ิหรอืในกรณี
ที่ตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการว่างลง และยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการคนใหม่ ให้คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้แต่งตั้งผู้รักษาการแทน โดยอาจจะคัดเลือกจากกรรมการหรือผู้ถือหุ้น ท่านใด
ท่านหนึ่งก็ได้ ซึ่งมีคุณสมบัติ  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษัทฯ

8.  การอนมุตัริายการทีเ่กนิวงเงนิทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ กำาหนด จะตอ้งเสนอตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ 
เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทฯ  หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำาหนด

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด          
ป ีพ.ศ. 2535 และไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.)
เกี่ยวกับเรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ นอกจากนั้น ไม่ปรากฏว่ามีประวัติการทำาความผิด
ตามกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการและผู้บริหาร  ดำาเนินการดังนี้

องคป์ระกอบและการแตง่ตัง้คณะกรรมการบรษิทัฯ ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ คณะกรรมการของบรษิทัไมน่อ้ย
กว่า 5 คน  และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมด  ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

การสรรหากรรมการ วิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอรายชื่อเป็นกรรมการ มีดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน  พจิารณาโครงสรา้ง ขนาด และองคป์ระกอบของคณะกรรมการ 
และกำาหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาทดแทน เหมาะสมโดยคำานึงถึงความรู้ ประสบการณ์และ
ความเชีย่วชาญของกรรมการโดยรวม เพือ่ใหม้อีงคป์ระกอบและคณุสมบตัติามกฎหมายหรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนกำาหนดวิธีการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ รวมถึงวิธีการเสนอ      
รายชือ่ผูม้คีณุสมบตั ิเปน็การลว่งหนา้จากผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ย ซึง่ไดก้ำาหนดใหม้ชีอ่งทางใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเสนอ
ชื่อผู้มีคุณสมบัติ เป็นการล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม สำาหรับปี พ.ศ. 2554 โดยมีการแจ้ง
ใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบผา่นชอ่งทางการแจง้ขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  เวบ็ไซตน์กัลงทนุสมัพนัธ์
ของบริษัทฯ และเว็บไซต์นักลงทุนอื่นๆ พร้อมทั้งแสดงแบบฟอร์มการเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติบนเว็บไซต์ด้วย

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 
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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 

สำาหรับผู้บริหารตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการ จนถึงผู้อำานวยการฝ่าย ฝ่ายจัดการจะเป็นผู้พิจารณาสรรหา
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามระเบียบของการบริหารทรัพยากรบุคคล และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ 
ยกเว้นกรณีการแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน

กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ณ วันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2554  บริษัทฯ มีกรรมการที่เป็น
ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำานวน 2 ท่าน  โดยเป็นตัวแทนจาก บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำากัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาผลตอบแทน
สำาหรบักรรมการ และผูบ้รหิาร โดยพจิารณาถงึความเหมาะสมและความรบัผดิชอบของกรรมการ ผูบ้รหิาร สภาพแวดลอ้ม 
สภาวะเศรษฐกจิ และสอดคลอ้งเปรยีบเทยีบไดก้บับรษิทัในธรุกจิอตุสาหกรรมเดยีวกนั นอกจากนี ้คณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาผลตอบแทนไดน้ำาเสนอนโยบายการกำาหนดคา่ตอบแทน และหลกัเกณฑก์ารใหค้า่ตอบแทนสำาหรบักรรมการแตล่ะ
ตำาแหน่ง เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำาทุกปี อนึ่ง ค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ได้รับการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแล้ว

(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 
2554 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ แยกเป็นรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน (เท่ากับปี 2553) ประกอบด้วย

•  ประธานกรรมการ เดือนละ 15,000 บาท 

•  กรรมการอิสระ และกรรมการ เดือนละ 10,000 บาท 
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ค่าเบี้ยประชุม เฉพาะกรรมการที่มาประชุม อนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการชุดย่อยอาจมีมติ แสดงความประสงค์ไม่ขอรับเบี้ยประชุมสำาหรับครั้งนั้นๆ ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ และ
มติของกรรมการชุดย่อย

•  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 1/2554 ยังมีมติอนุมัติค่าบำาเหน็จกรรมการสำาหรับปี พ.ศ. 2554 ในวงเงิน
รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยมอบให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาจัดสรรตามความ
เหมาะสม และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการจัดสรรในการประชุมผู้ถือหุ้นปีถัดไป โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทนครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ได้มีมติจัดสรรบำาเหน็จกรรมการสำาหรับปี พ.ศ. 
2554 จำานวนรวมทั้งสิ้น 4,000,000 บาท ซึ่งน้อยกว่าวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่เท่ากับค่าบำาเหน็จ
กรรมการสำาหรับปี 2553
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ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในตำาแหน่งกรรมการประจำาปี พ.ศ. 2554 รวมจำานวน 14 ท่าน มีรายละเอียดดังนี้                                            

 (หน่วย : บาท)

รายชื่อคณะกรรมการ ตำาแหน่ง

ค่าตอบแทนประจำาตำาแหน่ง                                     
และเบี้ยประชุมปี พ.ศ. 2554

ค่าบำาเหน็จ 
(จ่ายจริง)        

ปี พ.ศ. 2554
รวมคณะ

กรรมการ
บริษัท

คณะ
กรรมการ

ตรวจ
สอบ

คณะ
กรรมการ

สรรหา
และ

พิจารณา
ผล

ตอบแทน

เงินประจำา
ตำาแหน่ง

1. นายสมบูรณ์ ชินสวนานนท์ ประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ 60,000 - 10,000 180,000 464,000 714,000

2. นายสาโรช ล้ำาเลิศประเสริฐกุล

ประธานกรรมการ            
ตรวจสอบ,            
รองประธาน 
กรรมการและ
กรรมการอิสระ

40,000   50,000 - 120,000 351,000 561,000

3. นายประวิทย์ ตันติวศินชัย กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ 40,000 35,000 - 120,000 328,000 523,000

4. นายคเชนทร์ เบญจกุล กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ 40,000 35,000 - 120,000 328,000 523,000

5. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ กรรมการอิสระ 40,000 - 7,000 120,000 281,000 448,000

6. นายไพรัช สิฏฐกุล กรรมการ 40,000 - - 120,000 281,000 441,000

7. นายวัฒนา เชียงกูล กรรมการ 40,000 - 7,000 120,000 281,000 448,000

8. รศ. ยืน ภู่วรวรรณ กรรมการ 40,000 - - 120,000 281,000 441,000

9. นายสุเมธ ดำารงชัยธรรม(1) กรรมการ - - - - 241,736.99 241,736.99

10. นายยงศักดิ์ เอกปรัชญาสกุล กรรมการ 30,000 - - 120,000 281,000 431,000

11. นายสุวัฒน์ ดำารงชัยธรรม(1) กรรมการ 40,000 - - 120,000 39,263.01 199,263.01

12. นายทนง โชติสรยุทธ์

กรรมการ,         
กรรมการผู้จัดการ
และกรรมการ                   
ผู้มีอำานาจลงนาม

40,000 - - 120,000 281,000 441,000

13. นายวิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิช

กรรมการ,            
รองกรรมการ             
ผู้จัดการ, กรรมการ 
ผู้มีอำานาจลงนาม
และเลขานุการ 
บริษัทฯ

30,000 - - 120,000 281,000 431,000

14. นายพงษ์ศักดิ์ ศิวะภัทรกำาพล

กรรมการ,             
รองกรรมการ             
ผู้จัดการ และ
กรรมการผู้มี   
อำานาจลงนาม

30,000 - - 120,000 281,000 431,000

รวม 510,000 120,000 24,000 1,620,000 4,000,000 6,274,000

หมายเหตุ : (1)  ในก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ คร้ังท่ี 4/2553 เม่ือวันพุธท่ี 10 พฤศจิก�ยน พ.ศ. 2553 คณะกรรมก�ร                       

                    รับทร�บก�รล�ออกของ น�ยสุเมธ ดำ�รงชัยธรรม และมีมติแต่งต้ัง น�ยสุวัฒน์ ดำ�รงชัยธรรม แทน
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สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี พ.ศ. 2554  2553  และ 2552

 (หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทน
ปี 2554 ปี 2553 ปี 2552

จำานวนราย จำานวนเงิน จำานวนราย จำานวนเงิน จำานวนราย จำานวนเงิน

ค่าบำาเหน็จ (จ่ายจริง)    14(3) 4,000,000 13 3,420,000 13 3,420,000

ค่าตอบแทนกรรมการ 13 2,274,000 14(3) 2,284,000 13 2,557,000

                รวม 6,274,000 5,704,000 5,977,000

ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อคนต่อปี 482,615 438,769 459,769

วงเงินค่าตอบแทน               
คณะกรรมการได้รับอนุมัติ

จากผู้ถือหุ้นกลุ่มธุรกิจ
บริการ(1)

N/A 7,024,431 N/A

ค่าตอบแทนเฉลี่ยใน
อุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์

ต่อคนต่อปี(2)
N/A 495,072  478,132

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

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

       (3)  ในก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ คร้ังท่ี 4 / 2553 เม่ือวันพุธท่ี 10 พฤศจิก�ยน พ.ศ. 2553 คณะกรรมก�รรับทร�บ  
                       ก�รล�ออกของน�ยสุเมธ ดำ�รงชัยธรรม และมีมติแต่งต้ังน�ยสุวัฒน์ ดำ�รงชัยธรรม แทน

  (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. 2554

จำานวนราย จำานวนเงิน
(บาท)

เงินเดือน 6 17,235,444

โบนัส 6 7,027,211

ค่าตอบแทนอื่น :-

-  เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 6 860,519

-  อื่นๆ 6 612,000

รวม 25,735,174

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท   

บริษัทฯ  มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงิน
เฉพาะกิจการ โดยเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลประจำาปี  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีถัดจากปีที่ดำาเนินการ  เว้น
แตเ่ปน็การจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาล  คณะกรรมการบรษิทัฯ มอีำานาจอนมุตักิารจา่ยเงนิปนัผลได ้ และรายงานใหท้ีป่ระชมุ
ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย (บริษัท เพลินพัฒน์ จำากัด)

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะกระทำาได้ เมื่อบริษัทฯ ได้จัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำารอง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิประจำาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำารองนี้จะมีจำานวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  และมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำาไร และกรณีที่
บริษัทมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล  โดยเงินปันผลจะแบ่งตามจำานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน อย่างไรก็ตาม                               
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว  เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำาไรสมควรพอที่จะทำา
เช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมทราบในการประชุมคราวต่อไป  โดยการจ่ายเงินปันผลให้กระทำาภายใน 1 เดือน นับแต่วัน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี

นอกจากนี ้ตามพระราชบญัญตัโิรงเรยีนเอกชน พ.ศ. 2550  มาตรา 45 ไดร้ะบวุา่ ผลกำาไรทีไ่ดจ้ากการดำาเนนิกจิการ
ของโรงเรียนในระบบในแต่ละปี  ให้คณะกรรมการจัดสรร ดังต่อไปนี้

1. ให้โรงเรียนในระบบที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐจัดสรรเงินจากผลกำาไรเข้ากองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบตาม
ที่คณะกรรมการกำาหนด  ซึ่งต้องไม่เกินร้อยละสาม

2. จัดสรรเข้ากองทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ

3. จัดสรรให้แก่ผู้รับใบอนุญาตไม่เกินร้อยละสี่สิบ

4. ในกรณทีีม่กีองทนุอืน่ ใหจ้ดัสรรกำาไรสว่นทีเ่หลอืเขา้กองทนุอืน่นัน้ ในกรณทีีไ่มม่กีองทนุอืน่ใหจ้ดัสรรกำาไรสว่น
ที่เหลือเข้ากองทุนสำารอง



คณะกรรมการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำากัด (มหาชน)  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน     
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จำานวน 3 ท่าน โดยมี นายสมบูรณ์  ชินสวนานนท์ กรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน นายวรสิทธิ์  โภคาชัยพัฒน์ กรรมการอิสระ และนายวัฒนา เชียงกูล กรรมการที่ไม่ได้เป็น
ผู้บริหาร โดยในปี พ.ศ. 2554 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้ประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน มขีอบเขต  หนา้ที ่ และความรบัผดิชอบตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ  ซึ่งได้แก่ การกำาหนดวิธีการ ทำาหน้าที่สรรหา กรรมการ กรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้งจัดทำาแผนการ
สืบทอดตำาแหน่ง และกำาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

สำาหรับการสรรหากรรมการ ผู้บริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้ดำาเนินการสรรหา                  
คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำาหนด และไม่ขัดต่อข้อกำาหนดของหน่วยงาน
กำากับดูแล ในปี พ.ศ. 2554 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณา เสนอต่อวาระการเป็นกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอราย
ชื่อผู้มีคุณสมบัติ เป็นการล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผ่านทางช่องทางติดต่อของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการสรร
หาฯ ได้พิจารณา

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้รายงานผลการประชุมทุกครั้งให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับ
ทราบเป็นประจำาอย่างต่อเนื่องทุกครั้ง ในรอบปี พ.ศ. 2554 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้ปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เต็มความสามารถ และเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น                                                                             
และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ อย่างเหมาะสมแล้ว

                                                นายสมบูรณ์  ชินสวนานนท ์ 
                                  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

                                                     19 มีนาคม 2555

รายงานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน



คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำานวน                 
3 ท่าน โดยมี นายสาโรช ล้ำาเลิศประเสริฐกุล เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายประวิทย์  ตันติวศินชัย และนายคเชนทร์  
เบญจกุล  เป็นกรรมการตรวจสอบ และมีนายชลวิทย์ เอ่ียมรักษาเกียรติ  เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการ         
ตรวจสอบแต่ละท่านมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด

ในรอบปี พ.ศ. 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมตามวาระจำานวน 6 คร้ัง โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่าน
เข้าร่วมประชุมครบทุกคร้ัง นอกจากน้ีกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมกันเองระหว่างกรรมการตรวจสอบ กรรมการ
อิสระ ผู้สอบบัญชี และผู้บริหารระดับสูงทางด้านบัญชี การเงิน และตรวจสอบภายใน โดยไม่มีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม 
แต่อยู่ภายใต้การรับรู้ของฝ่ายบริหาร จำานวน 1 คร้ัง

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระ ตามขอบเขตอำานาจหน้าท่ีท่ีกำาหนดไว้ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง                      
คณะกรรมการตรวจสอบ ตระหนักถึงความสำาคัญของการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเส่ียง และการกำากับดูแล
กิจการท่ีดี เพ่ือให้บริษัทฯ มีการควบคุมภายในท่ีดี มีการบริหารจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมและยอมรับได้  
ตลอดจนการรายงานทางการเงินท่ีมีความถูกต้อง เช่ือถือได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการหารือแลกเปล่ียนข้อคิดเห็น
กับกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีทุกไตรมาส สรุปสาระสำาคัญในการปฏิบัติหน้าท่ีใน
รอบปี พ.ศ. 2554 ได้ดังน้ี 

1. สอบทานงบการเงินประจำาปี พ.ศ. 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส                          
และงบการเงินประจำาปี พ.ศ. 2554 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ก่อนนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยได้ประชุมร่วม
กับผู้สอบบัญชี ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบัญชี และแผนกตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ในการพิจารณางบการเงินรวมรายไตรมาส               
และงบการเงินประจำาปี เพ่ือสอบทานความถูกต้องครบถ้วน การปฏิบัติตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป การเลือกใช้นโยบาย
การบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลท่ีเพียงพอ รวมท้ังได้นำาข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีมาปรับปรุงแก้ไขในการจัดทำางบการเงินของ 
บริษัทฯ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน                                             
การบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน

2.  สอบทานการกำากับดูแลกิจการท่ีดี  คณะกรรมการตรวจสอบได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการกำากับดูแล
กิจการท่ีดี โดยได้ทบทวนนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดีปีละคร้ัง รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงาน                      
ทุกคน มุ่งม่ันท่ีจะนำาการกำากับดูแลกิจการท่ีดีมาใช้ในการดำาเนินกิจการจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร ดำาเนินธุรกิจอย่าง
มีคุณธรรมด้วยความโปร่งใสและมีความรับผิดชอบต่อสังคม จนได้รับการประเมินให้เป็นบริษัทท่ีมีบรรษัทภิบาลในระดับ                  
ดีเลิศ 4 ปีซ้อน (ปี พ.ศ. 2551 - ปี พ.ศ. 2554) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึง การได้รับรางวัล         
เกียรติยศแห่งความสำาเร็จ (SET Award of Honor) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล ซ่ึงเป็นรางวัลท่ีแสดงถึงความเป็นเลิศต่อเน่ือง    
ติดต่อกัน 3 ปีซ้อน จากงาน SET Awards 2011 ท่ีจัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินการธนาคาร 

3. สอบทานการบริหารจัดการความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบได้กำากับดูแลการบริหารจัดการความเส่ียง            
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าความเส่ียงต่างๆ ของบริษัทฯ อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ โดยคณะกรรมการ           
ตรวจสอบได้สอบทานแผนการบริหารจัดการความเส่ียง รับทราบการดำาเนินการบริหารความเส่ียงเป็นระยะๆ คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม 
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4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน ให้มีการปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความ
เห็นว่า ไม่พบประเด็นท่ีเป็นสาระสำาคัญในเร่ืองการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงาน
กำากับดูแลท่ีเก่ียวข้อง

5. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการท่ีเก่ียวโยงกันและรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวม
ถึงการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อ
กำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรายการดังกล่าวเป็นรายการปกติของธุรกิจ มีความเหมาะสมเพ่ือประโยชน์
ท้ังหมดของบริษัท

6. กำากับดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้กำากับดูแลให้มีระบบ         
การควบคุมภายในท่ีดี มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการใช้ทรัพยากร และการปฏิบัติงาน คณะกรรมการได้รับทราบการปฏิบัติ
งานของแผนกตรวจสอบภายในทุกไตรมาส  และเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไข รวมท้ังให้มีการติดตามแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่อง          
ท่ีตรวจพบ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนการตรวจสอบประจำาปี 2555 โดยตระหนักถึงความเส่ียงท่ีอาจจะเกิด
ข้ึนท่ีจะมีผลต่อการดำาเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท นอกจากน้ียังได้เน้นย้ำาการตรวจสอบภายในโดยคำานึงถึงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพทางธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมรายได้และลดค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน

7. คัดเลือกและเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณา
ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบ ทีมงานของผู้สอบบัญชีในสำานักงาน                 
และค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการ        
บริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 1/2555 เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เพ่ือขออนุมัติต่อท่ีประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้น ให้แต่งต้ังผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2555

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและอำานาจหน้าที่ ที่ได้กำาหนดไว้ในกฎบัตร                 
คณะกรรมการตรวจสอบด้วยความระมัดระวังรอบคอบและมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยได้รับความร่วมมือจาก
ฝ่ายบริหาร พนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นอย่างดี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า คณะกรรมการบริษัท 
กรรมการบริหารและพนักงานทุกท่านได้ให้ความสำาคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานและการดำาเนินงานภายใต้ระบบ                                
การกำากับดูแลกิจการที่ดี อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยความโปร่งใสเชื่อถือได้ เพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น
นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

                                            นายสาโรช  ล้ำาเลิศประเสริฐกุล   
                                             ประธานกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการและผู้บริหารของ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำากัด (มหาชน) ตระหนักดีถึงความรับผิดชอบในการดูแลให้
มีการกำากับกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในธุรกิจ
ที่ดำาเนินการปัจจุบันอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทำาให้ปัจจัยความเสี่ยงในด้านต่างๆ ได้รับการควบคุมให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ อาทิ  ความเสี่ยงทางด้านการดำาเนินงาน ความเสี่ยงทางด้านธุรกิจ ความเสี่ยงทางด้านการเงิน  ความเสี่ยงทาง
ด้านการผลิต เป็นต้น 

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

ความเสี่ยงทางด้านการดำาเนินงาน

•  ความเสี่ยงจากข้อขัดข้องของสถานที่ดำาเนินงานที่สำาคัญ

-   คลังสินค้า สนิคา้สว่นใหญท่ีจ่ำาหน่ายในเครอืขา่ยรา้น ซเีอด็บุค๊เซ็นเตอร ์และสนิคา้ทีบ่รษิัทฯ รบัจัดจำาหนา่ย
ไปให้ร้านหนังสืออื่น ถูกส่งจากคลังสินค้าของบริษัทฯ ดังนั้นคลังสินค้าจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำาคัญของ
การดำาเนินธุรกิจของบริษัท

-   อาคารเรียนของโรงเรียนเพลินพัฒนา ถือเป็นปัจจัยสำาคัญในการดำาเนินงานของบริษัทย่อย

ทั้งนี้กรณีมีความเสียหายที่เกิดกับคลังสินค้าของบริษัทฯ หรืออาคารเรียนของโรงเรียนเพลินพัฒนา ทั้งจากภัย
ธรรมชาต ิอบุตัเิหต ุหรอืจากเหตอุืน่ๆ ทีไ่มส่ามารถควบคมุไดย้อ่มมผีลกระทบตอ่การดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย

แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ทำาประกันความเสียหายของทรัพย์สินและสินค้าของบริษัทฯ                  
ไวอ้ยา่งครอบคลมุ และมกีารปรบัเปลีย่นวงเงนิประกนัภยัใหส้อดคลอ้งกบัมลูคา่ของทรพัยส์นิอยา่งสม่ำาเสมอ รวมถงึกำาหนด
ให้มีมาตรการการรักษาความปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงที่คาดไม่ถึงเกี่ยวกับภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับคลังสินค้า และ
อาคารเรียน

นอกจากนั้น บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบการทำางานสำารอง เพื่อให้สามารถทำางานทดแทนได้ใน
กรณีที่ระบบของคลังสินค้าเกิดการขัดข้องใดๆ รวมทั้งพร้อมเปิดคลังสินค้าชั่วคราว เพื่อทำาหน้าที่รับสินค้าจากสำานักพิมพ์         
และผู้จัดจำาหน่าย ส่งผ่านไปยังสาขาทั่วประเทศได้ 

•  ความเสี่ยงทางด้านอัคคีภัย อุทกภัย และภัยทางธรรมชาติอื่น  ในธุรกิจด้านสื่อและสิ่งพิมพ์ ทรัพย์สินและ
สินค้าของบริษัทฯ อาจเสียหายหรือชำารุดได้โดยง่าย จากเหตุภัยในด้านต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำาเนินงานของ 
บริษัทฯ ได้  อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทฯ จะได้ทำาประกันภัยไว้อย่างครอบคลุม แต่บริษัทฯ ก็ยังได้ตระหนักถึงความสำาคัญ
ของเหตุดังกล่าวอยู่เสมอ จึงได้มีการปรับปรุงมาตรการป้องกันภัยต่างๆ ไว้อย่างต่อเนื่อง

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีแผนปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่งจัดให้มีการอบรมให้
ความรู้แก่พนักงาน พร้อมจัดทำาคู่มือแผนป้องกันภัย โดยมีการระบุถึงขั้นตอนการปฏิบัติ และบทบาทหน้าที่ของบุคคล
และทีมงานต่างๆ เพื่อความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ได้ทันท่วงที หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้น  อีกทั้งจัดให้มีการอบรมการใช้

ปัจจัยความเสี่ยง
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เครือ่งดบัเพลงิแกพ่นกังาน การตรวจสภาพและปรบัปรงุอปุกรณไ์ฟฟา้ใหพ้รอ้มใชง้านอยา่งสม่ำาเสมอ เพือ่เปน็การปอ้งกนั
การเกิดอุบัติเหตุจากไฟฟ้าลัดวงจร การศึกษาและจัดทำาแผนป้องกันภัยน้ำาท่วม เช่น การจัดซื้อเครื่องสูบน้ำา การวางแผน          
การวางกระสอบทรายและกอ่แนวกำาแพงปอ้งกนัชอ่งทางเขา้ออกทีส่ำาคญั  รวมถงึแผนระยะยาวเพือ่ปรบัปรงุระบบปอ้งกนั
อัคคีภัยและอุทกภัยตามมาตรฐานสากล ในการสร้างศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่

• ความเสี่ยงเกี่ยวกับสินค้าสูญหาย ในฐานะที่บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจค้าปลีกร้านหนังสือที่มีจำานวนสาขากว่า
สี่ร้อยสาขาทั่วประเทศ จึงประสบปัญหาสินค้าสูญหายทั้งจากการถูกขโมยหนังสือ และสาเหตุอื่นๆ เช่นเดียวกับธุรกิจ              
ค้าปลีกโดยทั่วไป

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญในการป้องกันและดูแลปัญหาสินค้าสูญหาย จึงได้ดำาเนินการทยอยติดตั้ง        
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) มาตั้งแต่ปลายไตรมาส 4 ของปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมาจนครบทุกสาขาในกลางปี 
พ.ศ.2550 และจัดตั้ง แผนกป้องกันก�รสูญเสีย  (Loss Prevention Department หรือ LPD) ขึ้นมา เพื่อกำาหนดมาตรการ
ตา่งๆ และดำาเนนิการเพือ่ลดสนิคา้สญูหายเปน็การเฉพาะ สง่ผลใหม้ลูคา่สนิคา้สญูหายทีส่าขาลดลงจากเดมิประมาณ 1.4%                   
ในปี พ.ศ. 2549 ลงมาเหลือเพียงประมาณ 0.3% ของยอดขายสาขาในปี พ.ศ. 2554 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีมาตรการติด
ตั้งเสากันขโมย ในสาขาที่มีความเสี่ยงจากกลุ่มมิจฉาชีพจำานวนหนึ่งควบคู่กับการใช้กล้อง CCTV 

• ความเสี่ยงจากความผิดพลาด หรือขัดข้อง ของระบบคอมพิวเตอร์ และระบบข้อมูลสารสนเทศ             
บริษัทฯ  และบริษัทย่อย ได้ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศต่างๆ ในระบบงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
โดยครอบคลุม เช่น ระบบการขายหน้าร้าน ระบบบริหารคลังสินค้า ระบบจัดซื้อ ระบบบัญชีการเงิน เป็นต้น ซึ่งระบบ
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ถือเป็นปัจจัยสำาคัญที่ช่วยผลักดันให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถดำาเนินธุรกิจได้อย่าง        
มีประสิทธิภาพ ดังนั้น ความผิดพลาดหรือขัดข้องของระบบคอมพิวเตอร์และระบบข้อมูลสารสนเทศ จึงอาจมีผลกระทบ  
ต่อการบริหารจัดการได้

ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบจากความผิดพลาด หรือขัดข้อง ของระบบคอมพิวเตอร์และระบบข้อมูลสารสนเทศทั้ง
ที่สาขา คลังสินค้า สำานักงานใหญ่ และบริษัทย่อย บริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงได้จัดให้มีระบบป้องกัน  และสำารองข้อมูล
ตามมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ตลอดจนเตรียมแผนการป้องกันภัยต่างๆ และแผนสำารอง รวมถึงการฝึกซ้อม
แผนป้องกันอย่างสม่ำาเสมอ 

นอกจากนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้พัฒนาระบบทั้งหมดให้มีศักยภาพในการทำางานทดแทนได้ทันที (High 
Availability) ซึ่งเป็นระบบที่มีขีดความสามารถในการรองรับปริมาณรายการซื้อขาย (Transaction) ที่มากขึ้นครอบคลุม
ถึงระบบการป้องกันไวรัส และรองรับปริมาณการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์มากขึ้น อย่างไรก็ตาม พัฒนาการทางเทคโนโลยีมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องพัฒนาระบบเครือข่ายทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีเสถียรภาพ และ   
สามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจใหม่ได้

•  ความเสีย่งเกีย่วกบัภาวะการขาดแคลนบคุลากรทีเ่ชีย่วชาญเฉพาะดา้น บคุลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญและ 
มคีวามสามารถเฉพาะดา้น นบัเปน็ทรพัยากรทีส่ำาคญัทีส่ดุตอ่บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย  ไมว่า่จะเปน็เรือ่งของการผลติหนงัสอื
และวารสารเชิงวิชาการต่างๆ หรือการสรรหาครูชำานาญการพิเศษ ที่มีศักยภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักเรียน 
และการสร้างสรรค์ผลงานอื่น  ในธุรกิจที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ดำาเนินงาน ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็นธุรกิจบุกเบิก  

แม้ว่าที่ผ่านมาบริษัทฯ และบริษัทย่อย จะต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ผนวกกับปัญหาราคา
น้ำามันที่ปรับราคาสูงขึ้น และภาวะเงินเฟ้อที่ปรับค่าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้พนักงานทุกคนต้องประสบกับปัญหา                            
ค่าครองชีพที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ทางผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญในการ
รักษาบุคลากรขององค์กรให้ดำารงอยู่คู่กับองค์กรตลอดไป จึงได้ร่วมประชุมเพื่อหามาตรการในการให้ความช่วยเหลือ
พนักงาน เพื่อไม่ให้พนักงานได้รับผลกระทบที่รุนแรงมากเกินไปจากอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ
ให้สามารถปฏิบัติงานกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้อย่างมีความสุขเช่นเดิม โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย จัดให้มีการ
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ทบทวนการปรับโครงสร้างอัตราค่าตอบแทนสำาหรับพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยจัดให้มี ค่าครองชีพ และค่า               
เบี้ยเลี้ยง การตรวจสุขภาพประจำาปี การประกันสุขภาพ  การประกันอุบัติเหตุ  และวงเงินคุ้มครองที่เกี่ยวข้องให้เพียงพอ                      
เพื่อสร้างเสถียรภาพ และความมั่นคงให้แก่พนักงาน และครอบครัวมากขึ้น เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระให้กับพนักงาน         
เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น และสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ 

นอกจากนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อย ยังมุ่งมั่นที่จะสรรหาพนักงานที่มีศักยภาพมารองรับการเติบโตในอนาคต  
พัฒนาความรู้เชิงวิชาการและพัฒนาจิตใจให้กับบุคลากรและทีมงานอย่างต่อเนื่อง และสร้างโอกาสในการเจริญเติบโตใน
หน้าที่การงานของพนักงานที่ต้องการเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งมีการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร        
ขึ้นมา เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้ดีขึ้น  ทำางานได้อย่างมีความสุขมากขึ้น 

•  ความเสี่ยงจากการเช่าที่ดินเพื่อใช้ดำาเนินงานของบริษัทย่อย  ปัจจุบันบริษัทย่อยโรงเรียนเพลินพัฒนา 
ประกอบกิจการซึ่งตั้งอยู่บนถนนพุทธมณฑลสาย 2 ในพื้นที่กว่า 20 ไร่ โดยเช่าที่ดินจากผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย รวม 2 
สญัญา มลูคา่ 10 ลา้นบาท และมรีะยะเวลาเชา่ 30 ป ีเพือ่ใชป้ระกอบธรุกจิสถานศกึษา โดยมขีอ้ตกลงวา่ในระหวา่งทีส่ญัญา
นี้มีผลบังคับ ผู้ให้เช่าสัญญาว่าจะไม่ขายที่ดินที่เช่าให้แก่บุคคลใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทย่อย และหากผู้
ให้เช่ามีความจำาเป็นอย่างถึงที่สุดอันมิอาจหาทางอื่นได้ ผู้ให้เช่าสัญญาว่าจะเสนอขายให้แก่บริษัทย่อยก่อนในราคาเช่น
เดียวกับที่เสนอขายแก่บุคคลภายนอก และหากบริษัทย่อยไม่ตอบรับข้อเสนอภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำาเสนอก็ให้                 
ผู้ให้เช่าตกลงขายให้แก่บุคคลภายนอกได้ อย่างไรก็ตามบริษัทย่อย อยู่ในระหว่างการพิจารณา เพื่อกำาหนดเงื่อนไขสัญญา         
ที่เหมาะสมในการทำาสัญญาเช่าเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ดินดังกล่าว เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

ความเสี่ยงทางด้านธุรกิจ

• ความเสี่ยงในเรื่องผลิตภัณฑ์ล้าสมัย ชำารุด หรือถูกสื่ออื่นทดแทน  ในปัจจุบันธุรกิจหนังสือมีการเติบโต 
มากขึ้นเรื่อยๆ มีปริมาณหนังสือออกใหม่มากขึ้น ส่งผลให้มีการแย่งชิงพื้นที่วางขายที่มีอยู่อย่างจำากัด จึงทำาให้อัตรา
การคืนหนังสือเพิ่มสูงขึ้น และหนังสือที่รับคืนกลายเป็นสินค้าที่หาช่องทางจำาหน่ายได้ยากขึ้น และส่วนที่ชำารุดมีสัดส่วน               
มากขึ้น บริษัทฯ จึงกำาหนดแนวทางการสั่งซื้อสินค้าที่ลูกค้ามีความต้องการ และกำาหนดวงเงินอนุมัติในการสั่งซื้อที่                   
เหมาะสม รวมถึงกำาหนดให้มีการผลักดันการจัดจำาหน่ายสินค้าล้าสมัย และชำารุด โดยการจัดโปรโมชั่นในราคาพิเศษ                       
เพื่อใหส้อดรบักบัสภาพการณใ์นภาวะปจัจบุัน นอกจากนัน้เทคโนโลยทีางดา้นคอมพิวเตอร ์ ไดร้บัการพฒันาอยา่งรวดเรว็              
จึงทำาให้หนังสือในกลุ่มคอมพิวเตอร์  ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้นำาตลาดด้วยรายหนึ่ง  มีอายุการขายสั้นลงกว่าเดิม และเริ่มมีการ
ใชส้ือ่อเิลก็ทรอนกิส ์ เขา้มาแทนทีห่นงัสอืบางประเภทและการใชง้านบางรปูแบบ บรษิทัฯ จงึปรบัทศิทางโดยเนน้การเลอืก
ผลติหนงัสอืทีม่อีายยุาวและขายด ีเปน็สดัสว่นมากขึน้ นอกจากนีบ้รษิทัฯ ยงัผลกัดนัใหม้ชีอ่งทางการระบายสนิคา้ทีม่อีตัรา                 
การหมนุเวยีนชา้ รวมทัง้ไดจ้ดัทำาเวบ็ไซตช์ือ่ www.se-ed.com และ m.se-ed.com เพือ่ใหผู้ท้ีส่นใจไดท้ราบขา่วสารหนงัสอื
ออกใหม่ และหนังสือที่อยู่ในกระแสความนิยมในช่วงเวลาต่างๆ ได้รวดเร็วขึ้น

แมส้ือ่อเิลก็ทรอนกิสจ์ะไดร้บัการพฒันาอยา่งรวดเรว็ และมกีระแสการบกุตลาดของ ebook และ ebook Reader  
แต่บริษัทฯ คาดว่ายังต้องใช้เวลาพอสมควรที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมคนไทยส่วนใหญ่ที่ยังไม่คุ้นเคยการอ่านหนังสือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ จนเริ่มมีน้ำาหนักที่กระทบต่อธุรกิจหนังสืออย่างมีนัยสำาคัญ ซึ่งเมื่อถึงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ ก็มั่นใจว่าจะ
สามารถปรับตัวรับกับกระแสดังกล่าวได้ทันท่วงที  เนื่องจากได้เตรียมโครงสร้างพื้นฐานไว้รองรับแล้วระดับหนึ่ง

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

ที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงได้กระจายความเสี่ยงทางด้านช่องทางการจำาหน่ายออกไปหลายทาง นอกจากช่องทาง
ร้านหนังสือเดิม โดยการเปิดร้านหนังสือของตนเองในชื่อ  ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ และเครือข่าย ตามศูนย์การค้าชั้นนำา  ซูเปอร์
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เซ็นเตอร์  ศูนย์การค้าท้องถิ่น  ศูนย์คอมพิวเตอร์  สถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย  ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด   
รวมถึงการเปิดดำาเนินการร้านหนังสือ Book Outlet เพื่อเป็นช่องทางการบริหารและจัดการสินค้าที่ล้าสมัยและมีตำาหนิ         
จนกระทั่งมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 85% ของรายได้รวมของบริษัทฯ  ในปี พ.ศ. 2554

ในการเปิดร้านหนังสือของตนเองนั้น นอกจากบริษัทฯ มีนโยบายปรับปรุงสาขาให้มีความเหมาะสมกับการให้
บริการในแต่ละทำาเลเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันได้ตลอดเวลาแล้ว บริษัทฯ ยังได้
กระจายความเสีย่งโดยการทีม่ไิดผ้กูมดั หรอืเปดิทำาการเฉพาะศนูยก์ารคา้ใดศนูยก์ารคา้หนึง่ แตเ่ปดิกระจายอยูห่ลายกลุม่
ผูป้ระกอบการ โดยสาขาทีม่พีืน้ทีข่นาดใหญส่ว่นหนึง่ไดท้ำาสญัญาเชา่ระยะยาว หรอืเซง้พืน้ที ่เพือ่ใหม้เีสถยีรภาพเรือ่งพืน้ที่
ขายในระดับหนึ่ง ดังนั้น  หากปีใดศูนย์การค้าหรือซูเปอร์เซ็นเตอร์รายใดประสบปัญหา หรืออยู่ในภาวะใดๆ ที่ไม่สามารถ
เปิดดำาเนินการต่อได้  หรือมีนโยบายต่อผู้เช่าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  รายได้ของบริษัทฯ ก็จะได้รับผลกระทบไม่มากนัก

บริษัทฯ ยังได้ประกันความเสียหายของทรัพย์สินและสินค้าในสาขาเหล่านั้น ไว้อย่างครอบคลุม เพื่อลดความ
เสี่ยงที่คาดไม่ถึงเกี่ยวกับภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น 

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีการพัฒนาช่องทางการจำาหน่ายสินค้าผ่าน www.se-ed.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์                   
ของบริษัทฯ ที่พัฒนาขึ้นมารองรับการซื้อขายหนังสือในระบบ e-Commerce และอีกช่องทางหนึ่งคือ m.se-ed.com ซึ่ง
เป็นเว็บไซต์ของบริษัทฯ สำาหรับการเข้าถึงด้วยอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ชนิดต่างๆ เช่น Smart Phone หรือ Tablet เพื่อให้
ลกูคา้มทีางเลอืกในการซือ้สนิคา้ไดส้ะดวกขึน้ และหาสนิคา้ไดห้ลากหลายมากขึน้ คาดวา่ชอ่งทางดงักลา่วจะเปน็ชอ่งทางใน
การสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ได้อย่างมากในอนาคต จากการที่มีจำานวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และ
รองรับการเปลี่ยนแปลงลักษณะการซื้อขายเป็น ebook มากขึ้นในอนาคตด้วย 

• ความเสีย่งจากภาวะเศรษฐกจิชะลอตวัสง่ผลกระทบตอ่การเตบิโตของอตุสาหกรรมโฆษณา ซึง่อาจสง่ผล 
กระทบตอ่รายไดร้วมของบรษิทัฯ เนือ่งจากธรุกจิวารสารเชงิวชิาการทีบ่รษิทัฯ เปน็ผูผ้ลติอยู ่จะมรีายไดจ้ากคา่โฆษณาเปน็
หลัก อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าว จึงมีการพัฒนาสิ่งพิมพ์ใหม่ๆ ที่เน้นตลาดเฉพาะทางมากขึ้น 
โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาและเตรียมเปิดให้บริการวารสารในรูปแบบดิจิตอลแม็กกาซีน (Digital Magazine) โดย
จะใช้ช่องทางการกระจายผ่านทางออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้อ่านเป้าหมายได้มากขึ้นและรวดเร็วขึ้น ทั้งยังเป็นการ
ขยายตลาดออกไปสู่กลุ่มผู้อ่านใหม่ๆ ได้มากขึ้น เนื่องจากมีความสะดวกในการอ่านที่สามารถอ่านได้จากทุกที่ทุกเวลา 
ผ่านทางอุปกรณ์ไอทีและอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ชนิดต่างๆ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการขายโฆษณาในวารสารได้มาก
ขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการทำาสัญญาลงโฆษณาล่วงหน้ากับลูกค้าในระยะยาว และใช้กลยุทธ์
การสง่เสรมิการขาย โดยเนน้ใหม้กีารจดัโปรโมชัน่พเิศษในการดงึดดูลกูคา้ใหห้นัมาสนใจในการลงโฆษณากบับรษิทัฯ  เชน่                  
การทำา Barter สนิคา้ แลกกบัคา่โฆษณา เพือ่ขยายฐานลกูคา้และสนบัสนนุการเตบิโตของธรุกจิ และลดผลกระทบของความ
เสี่ยงจากอุตสาหกรรมโฆษณาที่อาจจะชะลอตัวลงในบางช่วง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังหารายได้จากกิจกรรมการจัดสัมมนา 
และหาสินค้าทางเทคโนโลยีมาจำาหน่าย เพื่อชดเชยรายได้ที่ขาดหายไป

• ความเสี่ยงทางด้านการจำาหน่ายสินค้าที่ไม่ผ่านการอนุญาต  และละเมิดลิขสิทธิ์หนังสือ เนื่องจากสินค้า
บางอย่าง เช่น CD และสิ่งพิมพ์ เป็นสินค้าที่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องควบคุม บางอย่างต้องขออนุญาตเพื่อจำาหน่ายก่อน และ
ส่วนใหญ่มีเรื่องลิขสิทธิ์มาเกี่ยวข้อง ทำาให้การผลิต และการรับมาจำาหน่าย ทั้งการขายปลีก และการขายส่งของบริษัทฯ ใน
สินค้าเหล่านั้น ต้องระมัดระวังมากขึ้น  เพื่อไม่ให้ผิดกฎหมาย ไม่ไปละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และไม่มีข้อขัดแย้งที่จะนำาไปสู่
การถูกฟ้องร้อง และการได้รับการต่อต้านใดๆ 

เพือ่ลดโอกาสความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้ดงักลา่ว  บรษิทัฯ จงึไดร้ะบใุนเงือ่นไขสญัญา  ทีผู่เ้ขยีน หรอืเจา้ของ
สินค้า จะต้องเป็นผู้ยืนยันว่าผลงานหรือสินค้าของตน มิได้ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้หนึ่งผู้ใด และหากมีปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์   
เกิดขึ้น จะยินยอมรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดที่บริษัทฯ ต้องจ่ายจากการละเมิดดังกล่าวด้วย

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ โดยเด็ดขาด พร้อมทั้งได้จัดอบรมเพื่อส่งเสริม      
ให้ผู้เขียน และบุคคลทั่วไปเข้าใจ และรับทราบถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
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อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นน้อยครั้ง  และผลกระทบมีมูลค่าที่ไม่มีนัยสำาคัญ

•  ความเสี่ยงเกี่ยวกับการแข่งขันในอุตสาหกรรมการพิมพ์ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ลงทุนสร้าง โรงพิมพ์เป็น
ของตนเอง จึงทำาให้บริษัทฯ ไม่มีความเสี่ยงจากการลงทุน และไม่ได้รับผลกระทบในเชิงลบจากการแข่งขันตัดราคากัน       
ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ ในการนี้  บริษัทฯ เลือกใช้โรงพิมพ์หลายแห่งเป็นฐานรองรับการผลิต ซึ่งทำาให้สามารถควบคุม        
คา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งเหมาะสม จากสถานการณก์ารแขง่ขนัเสนอราคาคา่พมิพอ์ยูต่ลอดเวลา และยงัสามารถกำาหนดระยะเวลา
การผลิตได้อย่างแน่นอนอีกด้วย

ความเสี่ยงทางด้านการเงิน

•  ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า อย่างไร
ก็ตาม บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายการกำาหนดวงเงินการให้สินเชื่อกับลูกค้าอย่างเหมาะสม รวมถึงมีระบบการติดตาม
ทวงถามหนีจ้ากลกูหนีอ้ยา่งสม่ำาเสมอ และกำาหนดใหม้กีารทบทวนวงเงนิการใหส้นิเชือ่กบัลกูหนีข้องบรษิทัฯ เปน็ประจำาทกุป ี                                         
เพื่อปรับเปลี่ยนวงเงินการให้สินเชื่อที่เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน  เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบาย
การใหส้นิเชือ่ทีร่ะมดัระวงั มกีารกระจายน้ำาหนกัของลกูหนีก้ระจายตวัออกไป และมกีารพจิารณาคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูอยา่ง         
เหมาะสม จึงเชื่อว่าบริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการที่ลูกหนี้จะไม่ชำาระหนี้อยู่ในระดับต่ำา

• ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จากการที่บริษัทฯ ได้เซ็นสัญญาเป็นตัวแทน                     
จัดจำาหน่ายหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ (ELT) แต่ผู้เดียวในประเทศไทยให้กับสำานักพิมพ์ Oxford University Press          
(OUP) และมีสิทธิการขายในประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และอินโดนีเซีย ด้วย เพื่อช่วยผลักดันการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ในประเทศไทย และประเทศข้างเคียง ส่งผลให้บริษัทฯ อาจประสบปัญหาจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน                           
อันเนื่องมาจากภาระผูกพันที่เกิดจากการซื้อหรือจำาหน่ายสินค้า ในสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความ
เสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้นั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการพิจารณาเลือกทำาสัญญาป้องกัน 
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ตามความเหมาะสม

ความเสี่ยงทางด้านการผลิต

• ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขาดแคลนวัตถุดิบและสินค้า กระดาษเป็นวัตถุดิบที่สำาคัญในการผลิตหนังสือ             
และการเปลี่ยนแปลงด้านราคาแปรผันตามความต้องการของตลาดและตามปริมาณการผลิตอยู่ตลอดเวลา แต่เนื่องจาก
หนังสือที่บริษัทฯ ผลิต มีกลุ่มเป้าหมายที่มีกำาลังซื้อ และมีการศึกษา จึงทำาให้บริษัทฯ สามารถใช้นโยบายปรับราคา            
ตามสภาพต้นทุนที่แท้จริงได้เป็นระยะๆ โดยไม่ได้รับผลกระทบมากนัก

ในฐานะที่บริษัทฯ มีบทบาทเป็นทั้งสำานักพิมพ์ ผู้รับจัดจำาหน่าย และผู้ค้าปลีก บริษัทฯ จึงพยายามรักษา
บทบาทความเปน็กลางโดยขายหนงัสอืจากทกุสำานกัพมิพท์ีม่คีวามตอ้งการของตลาด และกำาหนดนโยบายการดำาเนนิธรุกจิ            
บนพื้นฐานของจริยธรรมธุรกิจที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม โดยมิให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับความเดือดร้อน        
หรือไม่เป็นธรรมจากการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะทำาให้บริษัท ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าของสินค้าส่วนใหญ่ใน                                                            
ระยะยาว และไม่พึ่งพิงรายใดรายหนึ่งมากเกินไป



 บริษัทฯ ให้ความสำาคัญ และจัดให้มีกระบวนการกำากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ปลูก
ฝังจิตสำานึกเรื่อง จริยธรรมธุรกิจในการปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งขัน สังคม และเพื่อนพนักงานกันเอง อย่างมีคุณธรรม                
การมีความโปร่งใส การเป็นตัวอย่างที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม ความซื่อสัตย์ ความเท่าเทียมกัน สิทธิพึงมีพึงได้               
สิทธิของพนักงาน กรรมการ  ผู้ถือหุ้น  คู่ค้า จนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่แข็งแกร่ง ซึ่งถือปฏิบัติมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง
บรษิทัฯ เมือ่ 37 ปกีอ่น วา่ “ซเีอด็ จะดำ�เนนิธรุกจิทีเ่อือ้อำ�นวยตอ่ก�รศกึษ�ห�คว�มรู ้ในส�ข�ทีจ่ำ�เปน็ตอ่ก�รพฒัน�ประเทศ                                                                           
จะดำ�เนินธุรกิจที่จะทำ�ให้ “คนไทยเก่งขึ้น” โดยพัฒน�ขึ้นเป็นธุรกิจที่ยั่งยืน มีก�รเติบโตต่อเนื่องที่สูงกว่�ค่�เฉลี่ยของ                                                                                                  
อุตส�หกรรม เป็นบริษัทตัวอย่�งที่ดี ส�ม�รถสร้�งสรรค์ผลง�นที่เป็นประโยชน์ และเป็นที่ยอมรับในวงกว้�ง พนักง�น                                                                          
มีคว�มสุข และส�ม�รถให้ผลตอบแทนก�รลงทุนที่น่�พึงพอใจในระยะย�ว”  

ดังนั้น วัฒนธรรมองค์กรนี้ จึงเป็นจุดแข็งของบริษัทฯ ที่จะช่วยพัฒนาการกำากับดูแลกิจการที่ดี ให้ประสบความ
สำาเร็จได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น และเป็นรูปธรรม และเมื่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้นำาหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี           
15 ข้อ ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเป็น 5 หมวด มาเผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสำาหรับบริษัทจดทะเบียนนั้น บริษัทฯ 
จึงสามารถปรับใช้เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ 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. 2554 ไมม่กีรรมการบรษิทัฯ ทา่นใดเขา้ไปดำารงตำาแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
เกินกว่า 3 บริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง ตระหนักถึงความสำาคัญของการพัฒนาความรู้  และประสบการณ์ใน
การปฏิบัติหน้าที่ โดยกรรมการบริษัทส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 77 ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) นอกจากนี้ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่  คณะกรรมการได้จัดให้มีเอกสารและ
ขอ้มลูทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่การปฏบิตัหินา้ทีข่องกรรมการใหม ่ซึง่รวมถงึขอ้มลูแนะนำาลกัษณะธรุกจิ และแนวทางการดำาเนนิ
ธุรกิจมอบให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดก้ำาหนดใหม้กีารจดัทำาแผนการพฒันาและสบืทอดงาน ของกรรมการผูจ้ดัการ และ ผูบ้รหิาร
ระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง กรณีที่กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

ในปี พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดให้จัดทำารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรอย่าง           
ต่อเนื่อง เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการ
ดำาเนินธุรกิจเพื่อสังคม

การกำากับดูแลกิจการ
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จากการทีบ่รษิทัฯ ใหค้วามสำาคญัตอ่การพฒันาการกำากบัดแูลกจิการทีด่มีาโดยตลอด ซึง่ความมุง่มัน่ในการดำาเนนิ
ธุรกิจอย่างโปร่งใสดังกล่าวได้ส่งผลสะท้อนในปี พ.ศ. 2554 ดังนี้

•  ได้รับประกาศเกียรติคุณ “คณะกรรมการแห่งปี - ดีเด่น” (Board of the Year for Distinctive Practices) ประจำา
ปี พ.ศ. 2553/54  ซึ่งเป็นการประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำานึงถึงความโปร่งใส และ
ความเปน็ธรรมต่อผู้มสี่วนไดเ้สยีทุกฝ่าย ภายใต้หลักการกำากบัดแูลกจิการทีด่ี  จากการจัดประกวดโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับ 6 องค์กรภาคเอกชนชั้นนำา

•  ได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำาเร็จ (SET Award of Honor) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล จากงาน SET 
Awards 2011 ซึ่งเป็นรางวัลที่ยกย่องเชิดชูเกียรติคุณจากการได้รับรางวัลดีเยี่ยมในด้านการรายงานบรรษัท      
ภิบาล ติดต่อกัน เป็นปีที่ 3  จากการจัดประกวดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงิน
ธนาคาร ซึ่งบริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนนอก SET100 รายเดียวที่ได้รับรางวัลนี้ 

•  ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น (Outstanding Corporate Social Respon-
sibility Awards) จากงาน SET Awards 2011  จากการจัดประกวดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วม
กับวารสารการเงินธนาคาร   

•  ไดร้บัการประกาศผลรายงานประเมนิการกำากบัดแูลกจิการของบรษิทัจดทะเบยีน ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ประจำา
ปี พ.ศ. 2554 2553 2552 และ 2551 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2011, 
2010, 2009 and 2008) ว่าอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาวติดต่อกัน 4 ปีซ้อน  ซึ่งประเมินโดย สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD), ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  และสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกั
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  โดยซีเอ็ดเป็นบริษัทเดียว ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ (Service) หมวด
ธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ ที่ได้รับการประเมินในระดับ  “ดีเลิศ” ติดต่อกัน 4 ปีซ้อน

•  ได้รับการประเมินจาก สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคม
บรษิทัจดทะเบยีน และสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย  ในเรือ่งการจดัการประชมุใหญส่ามญัผูถ้อืหุน้ (AGM) ประจำา
ปี พ.ศ. 2554 อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม และสมควรเป็นตัวอย่าง” ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ติดต่อกัน 5 ปีซ้อน  
โดยบริษัทฯ เป็น 1 ใน 64 บริษัท ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งมีบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการ            
ทั้งสิ้น 416 บริษัท

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. 2554 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดท้บทวนหลกัการกำากบัดแูลกจิการ
ที่ดี ซึ่งเป็นฉบับแก้ไขฉบับที่ 9 นับจากปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา โดยได้แก้ไขในประเด็นดังนี้

1.  ปรับประเภทหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับกรอบในการพิจารณาหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
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2.  ปรับปรุงข้อมูลทั้ง 5 หมวด ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

3.  เพิ่มเติมหน้าที่ของกรรมการที่จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ให้เลขานุการบริษัทฯ 
พร้อมกับที่กรรมการแจ้งให้สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทราบ

4.  เพิม่เตมิ นโยบายความปลอดภยัสขุอนามยัในสถานทีท่ำางาน เพือ่ใหพ้นกังานมคีวามปลอดภยัและมสีิง่แวดลอ้ม
ในการทำางานที่ดี และทำางานอย่างมีความสุข

5.  เพิ่มเติม นโยบายเคารพสิทธิมนุษยชน เพื่อสร้างความเท่าเทียมกันในแง่ศักด์ศรีความเป็นมนุษย์ และถือเป็น
วัฒนธรรมขององค์กรที่จะให้เกียรติกับบุคคลทุกๆคนที่เกี่ยวข้อง

6.  เพิ่มเติม นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่น เพื่อให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว และเป็นบริษัท
ตัวอย่างที่ดีตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการ ไว้ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำาหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี มาใช้ในการ
ดำาเนินกิจการ และจัดโครงสร้างการบริหาร เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงที่ดีระหว่าง คณะกรรมการ ผู้บริหาร            
ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

2. ผู้ถือหุ้น จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และมีช่องทางในการ
สื่อสารกับบริษัทฯ ได้อย่างชัดเจน

3. คณะกรรมการบรษิทัฯ จะจดัใหม้กีารอำานวยความสะดวกแกผู่ถ้อืหุน้สว่นนอ้ยในการเสนอเพิม่วาระการประชมุ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น  รวมถึงการกำาหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน

4. คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศ  ทั้งในเรื่องการเงิน  และเรื่องที่มิใช่เรื่องการเงินอย่าง
เพียงพอ  เชื่อถือได้  ทันเวลา  โปร่งใส  เท่าเทียม  เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้
รับสารสนเทศอย่างเพียงพอและเท่าเทียมกัน 

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 รวมทั้งควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำาเนินงานตามนโยบาย และแผนงานตามที่กำาหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

9. คณะกรรมการบรษิทัฯ มบีทบาทสำาคญัในการสง่เสรมิใหจ้ดัทำาจรยิธรรมธรุกจิเปน็ลายลกัษณอ์กัษร และสง่เสรมิ
ให้กรรมการ  ผู้บริหาร  และพนักงานทุกคน  ปฏิบัติตามแนวจริยธรรมที่ดี 

10. คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดให้มีการประเมินผลของตนเองเป็นรายปี เพื่อสร้างกรอบการตรวจสอบการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

11. คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดให้มีระบบคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำาแหน่งบริหาร โดยมี
กระบวนการสรรหาที่โปร่งใส  และเหมาะสม 

นอกจากนั้นในปี พ.ศ. 2552 บริษัทฯ ได้จัดทำานโยบายการกำากับดูแลกิจการ เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักลงทุน
ทั่วไปได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติม สำาหรับหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี แนวปฏิบัติที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับสมบูรณ์ 
สามารถดูได้จากเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ www.se-ed.com/ir
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คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวน ปรับปรุงเนื้อหาคู่มือหลักการกำากับดูแล
กจิการทีด่ ีแนวปฏบิตั ิจรยิธรรม และนโยบายการดแูลสิง่แวดลอ้มและสงัคม ใหม้คีวามสมบรูณ ์และถกูตอ้งตามกฎระเบยีบ
ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตามหลักเกณฑ์การกำากับดูแลกิจการที่ดี
สำาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ซึ่งแบ่งเป็นหัวข้อหลัก 5 หมวด ได้แก่

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

3. การคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหก้รรมการไดท้บทวนผลงาน ปญัหา อปุสรรคตา่งๆ ในปทีีผ่า่นมา โดยใหม้กีารประเมนิ
ผลตนเองของกรรมการ ในภาพรวมของคณะกรรมการทั้งคณะ เพื่อนำาผลการประเมินมาวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการ และนำาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงต่อไป นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ
ได้มีการพัฒนาความรู้ต่างๆ โดยให้กรรมการเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ
กรรมการจากบริษัทจดทะเบียนอื่น

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

•  คู่มือพนักงาน

•  คู่มือ “นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี”

•  การจัดประชุมใหญ่พนักงานประจำาปี

•  การประชุมวางแผนงานประจำาปี

•  ระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ และเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์

•  ผ่านทาง e-mail ของบริษัทฯ

•  บอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ

สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิในความเป็นเจ้าของในการควบคุมบริษัทฯ ผ่านการแต่งต้ังคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ให้ทำาหน้าที่แทนผู้ถือหุ้น และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญของบริษัทฯ                                                    
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน ตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้แก่ การซื้อขาย 
หรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำาไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ และผู้ถือหุ้นควรได้
รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม และข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุม                         
รวมถึงมีโอกาสซักถามกรรมการทั้งในที่ประชุมและส่งคำาถามล่วงหน้า นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังตระหนัก           
และให้ความสำาคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระทำาการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือน        
นับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชี และกรณีมีความจำาเป็นต้องเสนอวาระเป็นพิเศษ ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของ              
ผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อกำาหนดที่บังคับ ที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะเรียกประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป
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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  อนึ่ง ในการประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี พ.ศ. 2554 บริษัทฯ ได้นำาข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจำาปี พ.ศ. 2553 เปิด
เผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุม 30 วัน และส่งหนังสือเชิญประชุมฯ ผ่านทางนายทะเบียน ล่วงหน้า
ก่อนการประชุม 21 วัน

ผู้ถือหุ้น : สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม

การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

สำาหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี พ.ศ. 2554 คณะกรรมการได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ 
ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น รับทราบผ่านทางช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ ให้ผู้ถือ
หุ้น สามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม, รายชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ และส่งคำาถามเป็นการล่วงหน้าได้                         
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดช่วงเวลาการรับเรื่องดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2553 โดยผ่านช่องทางโดยตรงกับเลขานุการบริษัทฯ, หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์, กรรมการอิสระ หรือผ่านทาง
เว็บไซต์ โดยเป็นการให้เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน 
ก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี อนึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำารงตำาแหน่ง
กรรมการ สำาหรบัการสง่คำาถามเปน็การลว่งหนา้บรษิทัฯ ไดเ้ปดิโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สง่คำาถามไดจ้นถงึวนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ ทำา
หนังสือหารือกับหน่วยงานกำากับดูแล และฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาล ถึงข้อขัดแย้งระหว่าง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 มาตรา 89/28 ที่กำาหนดสิทธิให้กับผู้ถือหุ้นซึ่งรวมตัวกันได ้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำานวน
สทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ ใหส้ามารถเสนอเรือ่งทีจ่ะบรรจเุปน็วาระการประชมุผูถ้อืหุน้ แตต่ามแนวปฏบิตัติามหลกั
การกำากับดูแลกิจการที่ดี สำาหรับบริษัทจดทะเบียนปี พ.ศ. 2549 ได้กำาหนดสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ที่เสนอวาระไว้ไม่ควร
เกินร้อยละ 5 นั้น ทั้งนี้หน่วยงานกำากับดูแลได้ตอบข้อหารือสรุปได้ว่า การกำาหนดสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ที่เสนอวาระขั้น
ต่ำาน้อยกว่าร้อยละ 5 บริษัทฯ อาจปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ในปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานกำากับดูแลที่กำาหนดเรื่อง
นี้อย่างชัดเจน แต่หากบริษัทฯ ต้องการให้หน่วยงานที่กำากับดูแลเรื่องบรรษัทภิบาลที่ดีพิจารณาว่าบริษัทฯ มีแนวปฏิบัติ
ที่ดีตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นนั้น ควรกำาหนดสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ที่เสนอวาระขั้นต่ำา
น้อยกว่าร้อยละ 5 

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาแล้ว มีมติให้
บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำาหนดของกฎหมายอย่างเคร่งครัด ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะไม่ได้รับการประเมินจากหน่วยงานกำากับ
ดูแลเรื่องบรรษัทภิบาลที่ดี ในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับการกำาหนดสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ที่เสนอวาระขั้นต่ำาน้อย
กว่าร้อยละ 5

สำาหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี พ.ศ. 2555 คณะกรรมการได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ             
ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น รับทราบผ่านทางช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ ให้ผู้ถือ
หุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม, รายชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ และส่งคำาถามเป็นการล่วงหน้าได้                                  
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดช่วงเวลาการรับเรื่องดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม    
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พ.ศ. 2554 โดยผ่านช่องทางโดยตรงกับเลขานุการบริษัทฯ, หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์, กรรมการอิสระ หรือผ่านทาง
เว็บไซต์  โดยเป็นการให้เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน 
ก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี และบริษัทฯ ได้นำาหลักเกณฑ์วิธีการต่างๆ แสดงบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ตั้งแต่วันที่ 30 
กันยายน พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา อนึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำารง
ตำาแหน่งกรรมการ สำาหรับการส่งคำาถามเป็นการล่วงหน้าบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำาถามได้จนถึงวันประชุม
ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ในการจดัการประชมุผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดใ้หค้วามสำาคญัตอ่สทิธขิองผูถ้อืหุน้  โดยเริม่การจดัสง่หนงัสอื
เชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม วัตถุประสงค์และเหตุผล พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ รายละเอียดของ
เรื่องเพื่อพิจารณาเหตุผลความจำาเป็น ผลกระทบทั้งด้านบวกและลบในแต่ละวาระ หนังสือมอบฉันทะ และรายชื่อของ
กรรมการอิสระ พร้อมทั้งคำาแนะนำาในการมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้  
รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 14 วันก่อนวันประชุม ซึ่งเริ่มปฏิบัติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547  
เป็นต้นมา  และได้ประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวัน  ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน  และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อ
บอกกลา่วเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เปน็การลว่งหนา้  อนึง่ ในการประชมุใหญส่ามญัผูถ้อืหุน้ ประจำาป ีพ.ศ. 2554 บรษิทัฯ ไดน้ำา
ขอ้มลูหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้และรายงานประจำาป ีพ.ศ. 2553 เปดิเผยในเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ลว่งหนา้กอ่นการประชมุ
มากกว่า 30 วัน และส่งหนังสือเชิญประชุมฯ ผ่านทางนายทะเบียน ล่วงหน้าก่อนการประชุม 21 วัน

วันประชุมผู้ถือหุ้นและการดำาเนินการประชุม

บริษัทฯ ได้พยายามปรับปรุงกระบวนการจัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ให้มีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง            
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา โดยยึดหลักที่จะให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้มีโอกาสได้รับทราบ และได้ใช้
สิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งมีสิทธิในการให้ความเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

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

บริษัทฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการอำานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นรวมถึงการให้ข้อมูลสารสนเทศ และตอบคำาถาม
ต่างๆ นอกจากนั้นยังจัดให้มีการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมสำาหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วย

สำาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 ท่าน หรือมอบฉันทะให้กรรมการผู้จัดการ หรือ เลขานุการบริษัทฯ เข้าประชุมและ       
ลงคะแนนเสียงแทน โดยในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี พ.ศ. 2554 มีจำานวนผู้ถือหุ้นมอบฉันทะดังนี้

•  ผู้ถือหุ้นจำานวน 3 ราย มอบอำานาจให้คุณสมบูรณ์  ชินสวนานนท์  ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

•  ผูถ้อืหุน้จำานวน 1 ราย มอบอำานาจใหค้ณุสาโรช  ล้ำาเลศิประเสรฐิกลุ ประธานกรรมการตรวจสอบและรองประธาน
กรรมการและกรรมการอิสระ

•  ผู้ถือหุ้นจำานวน 1 ราย มอบอำานาจให้คุณคเชนทร์  เบญจกุล  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

•  ผู้ถือหุ้นจำานวน 18 ราย มอบอำานาจให้คุณไพรัช สิฏฐกุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

•  ผู้ถือหุ้นจำานวน 44 ราย มอบอำานาจให้คุณวิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิช กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ และ              
เลขานุการบริษัทฯ
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กอ่นการประชมุ  บรษิทัฯ ไดเ้ปดิวดีทีศันเ์รือ่ง การสง่เสรมิบรรษทัภบิาลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทั
จดทะเบยีน ซึง่จดัทำาโดยสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) รว่มกบั ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย เพื่อแนะนำาและให้ความรู้แก่ผู้ถือหุ้นถึงการเตรียมตัวเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทจดทะเบียน จากนั้น ต่อด้วยการเปิดวิดีทัศน์แนะนำา ประวัติความเป็นมาของบริษัทฯ ผลการดำาเนินงานสรุป        
ในรอบปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลโดยสรุปก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น  เมื่อเริ่มการประชุมทุกครั้ง  ประธานกรรมการ
จะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน โดยบริษัทฯ ได้แสดงขั้นตอนการนับคะแนน และแสดงการสรุปผลคะแนนทุกขั้น
ตอนอย่างชัดเจนในห้องประชุม นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือ
หุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่น  กรรมการอิสระ กรรมการผู้จัดการ หรือเลขานุการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน ในระหว่างการ
ประชมุ  บรษิทัฯ ไดจ้ดัสรรเวลาในการประชมุอยา่งเพยีงพอ และเปดิโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธอิยา่งเทา่เทยีมกนัในการแสดง
ความคดิเหน็และตัง้คำาถามในทีป่ระชมุ โดยกรรมการทีเ่กีย่วขอ้ง โดยเฉพาะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะ
กรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงด้านบัญชีการเงิน ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี                                                                                                                     
เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อตอบคำาถามในที่ประชุม ประธานกรรมการ จะดำาเนินการประชุมตามลำาดับวาระ
การประชุม รวมถึงจะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า รวมระยะเวลาการประชุมแต่ละครั้ง
ประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง หรือมากกว่านั้น

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำาคัญในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อตอบข้อซักถามและรับฟัง          
โดยในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นปี พ.ศ. 2554 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, การศึกษา และการทำางาน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบวิสัยทัศน์ของแต่ละท่าน
ก่อนการลงคะแนน ในกรณีที่เป็นกรรมการเดิม จะให้ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่าง 
ครบถ้วนด้วย

•  การแตง่ตัง้ผูส้อบบญัช ี: บรษิทัฯ ไดใ้หร้ายละเอยีดเกีย่วกบัชือ่ผูส้อบบญัช ีสำานกังานสอบบญัช ี  คา่ตอบแทน 
เหตผุลของการคดัเลอืกผูส้อบบญัช ีคณุภาพของการปฏบิตังิานในชว่งปทีีผ่า่นมา และความสมัพนัธก์บับรษิทัฯ 

•  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
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ภายหลังจากการประชุมแล้วเสร็จ คณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุนทั่วไปได้
สอบถามคำาถามเพิ่มเติม โดยมีประธานกรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูงด้าน
บัญชีการเงิน ร่วมตอบคำาถาม อย่างไรก็ตามในการตอบคำาถามคณะกรรมการ ได้ยึดถือความเท่าเทียมของการให้ข้อมูล
สารสนเทศเป็นสำาคัญ 

ภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชมุไดบ้นัทกึประเดน็ขอ้ซกัถามและขอ้คดิเหน็ทีส่ำาคญัไวใ้นรายงานการประชมุอยา่งถกูตอ้งครบถว้น  และ
สรปุดว้ยการลงมตแิละนบัคะแนนเสยีง เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบได ้โดยจดัใหร้ายงานการประชมุผูถ้อืหุน้แสดงบน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายหลังการประชุมไม่เกิน 14 วัน รวมถึงจัดให้มีการบันทึกสื่อทั้งทางภาพและเสียง เพื่อเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ www.se-ed.com ของบริษัทฯ 

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงการดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม         
โดยดำาเนินการ ดังนี้

1. คณะกรรมการไดม้อบหมายใหเ้ลขานกุารบรษิทัฯ ไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ รบัทราบผา่นทางชอ่งทางตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทยและเวบ็ไซตน์กัลงทนุสมัพนัธ ์ใหผู้ถ้อืหุน้ สามารถเสนอเพิม่วาระการประชมุ, รายชือ่บคุคลเพือ่
เขา้ดำารงตำาแหนง่กรรมการ และสง่คำาถามเปน็การลว่งหนา้ได ้ คณะกรรมการไดก้ำาหนดชว่งเวลารบัเรือ่งตัง้แต่
เดอืนตลุาคม ถงึเดอืนธนัวาคม สำาหรบัป ีพ.ศ. 2554 โดยผา่นชอ่งทางโดยตรงกบัเลขานกุารบรษิทัฯ, หนว่ยงาน 
นักลงทุนสัมพันธ์, กรรมการอิสระ หรือผ่านทางเว็บไซต์  โดยให้เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้า
ดำารงตำาแหน่งกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ซึ่งได้เปิดเผยหลักเกณฑ์ในการ
พจิารณา บนเวบ็ไซตน์กัลงทนุสมัพนัธข์องบรษิทั ทัง้นีเ้ลขานกุารบรษิทัฯ จะเสนอชือ่บคุคลตามทีผู่ถ้อืหุน้เสนอ
ใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทนเพือ่พจิารณาคณุสมบตั ิและนำาเสนอคณะกรรมการบรษิทั และ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยคณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของการบรรจุหรือไม่บรรจุ
ระเบียบวาระการประชุมตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนด โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ และเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า ได้ปฏิบัติมาตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2549

2. คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระอย่างน้อยจำานวน 1 ท่าน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบ
ฉันทะให้กับผู้ถือหุ้นในหนังสือมอบฉันทะเพื่อใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในแต่วาระ 
โดยในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอรายชื่อของกรรมการ
อิสระจำานวน 6 ท่าน 

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

6.  บริษัทฯ ได้กำาหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร โดย
การแจ้งทุกท่านให้รับทราบ บทบาทภาระหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัท และรับทราบการจัดทำารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลัก
ทรัพย์ ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปี พ.ศ. 2535 ภายใน 3 
วนัทำาการหลงัจากวนัทีซ่ือ้ ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัย ์ ซึง่บรษิทัฯ มกีารแจง้เตอืนในการประชมุคณะกรรม
การบรษิทัฯ และคณะกรรมการบรหิารทกุครัง้  นอกจากนีก้รรมการและผูบ้รหิารยงัไดร้บัทราบหนา้ทีแ่ละความ
รับผิดชอบตามที่กำาหนด รวมถึงบทกำาหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปี พ.ศ. 
2535 และบริษัทฯ ได้กำาหนดห้ามผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในกระทำาการใดๆ ซึ่งเป็นการขัดต่อมาตรา                            
241 ของ พ.ร.บ.ดังกล่าว รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

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

รายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์  คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดด้แูลอยา่งรอบคอบเมือ่เกดิรายการ
ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และรายการทีเ่กีย่วโยงกนั โดยกำาหนดเปน็นโยบายและขัน้ตอนการอนมุตัริายการไว้
เปน็ลายลกัษณอ์กัษร นอกจากนัน้คณะกรรมการตรวจสอบจะนำาเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิทัฯ เกีย่วกบัรายการทีม่คีวาม
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และรายการทีเ่กีย่วโยงกนัอยา่งสม่ำาเสมอ  และคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาความเหมาะสม 
อยา่งรอบคอบทกุครัง้ รวมทัง้มกีารปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย ์ โดยกำาหนดราคาและเงือ่นไขเสมอืนการทำา
รายการกบับคุคลภายนอก  (Arm’s Length Basis)  และไดเ้ปดิเผยรายการระหวา่งกนัทีม่สีาระสำาคญัจะเปดิเผยรายละเอยีด  
มูลค่ารายการ  คู่สัญญา  เหตุผล/ความจำาเป็น  ในรายงานประจำาปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี  

คณะกรรมการอนมุตัใินหลกัการ ตามคำาแนะนำาของสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
(ก.ล.ต.)  ในการปฏบิตัติามมาตรา 89/12 (1) แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 ให้
ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำาธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
กบัธรุกรรมนัน้ไดใ้นกรณทีีธ่รุกรรมเหลา่นัน้มขีอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญชูนจะพงึกระทำากบัคูส่ญัญาทัว่ไป
ในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
บคุคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง ทัง้นีค้ณะกรรมการบรษิัทฯ มอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ นำาเสนอรายการทีอ่าจมคีวาม
ขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกันในการทำาธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อไตรมาส เพื่อรายงาน
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ  รับทราบอย่างสม่ำาเสมอทุกไตรมาส

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวาระใดที่กรรมการมีส่วนได้ส่วนเสีย ประธานกรรมการจะขอความร่วม
มือให้กรรมการปฏิบัติตามนโยบาย โดยขอให้กรรมการแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ และงดออกเสียงหรือความเห็นใดๆ        
ในวาระนั้นๆ  

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ ได้กำาหนดเป็นนโยบาย และขั้นตอนเป็นลายลักษณ์อักษร ในแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ
ที่ประชุมผู้บริหาร ให้ทราบถึงประกาศของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กำาหนดให้
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ผู้บริหาร (ซึ่งรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อสำานักงาน                        
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และแจ้งให้เลขานุการบริษัทฯ 
ทราบเพื่อแจ้งให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป นอกจากนั้นยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามข้อกำาหนดดังกล่าว

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

ในปี พ.ศ. 2554 กรรมการ และผู้บริหาร ได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำานักงาน                            
คณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 ทกุครัง้ และไดแ้จง้ใหเ้ลขานกุารบรษิทัฯ ทราบ

การคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดใ้หค้วามสำาคญัตอ่สทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ ไมว่า่จะเปน็ผูม้สีว่นไดเ้สยีภายใน ไดแ้ก ่
พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่  คู่ค้า คู่แข่ง นักเขียน ผู้แปล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และ
หนว่ยงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  เนือ่งจากบรษิทัฯ ไดต้ระหนกัถงึแรงสนบัสนนุจากผูม้สีว่นไดเ้สยีตา่งๆ ซึง่จะสรา้งความสามารถ
ในการแข่งขัน และสร้างกำาไรให้แก่บริษัทฯ ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความสำาเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ ได้ โดยบริษัทฯ ได้
กำาหนดแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร ไว้ในนโยบายการกำากับดูแลกิจการว่า คณะกรรมการบริษัทฯ จะส่งเสริม
ใหม้กีระบวนการเสรมิสรา้งความรว่มมอืระหวา่งบรษิทัฯ กบัผูม้สีว่นไดเ้สยี และจดัใหม้กีารจดัทำาคูม่อืพนกังานวา่ดว้ยจรรยา
บรรณ / จริยธรรมทางธุรกิจ โดยประกาศให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบแนวปฏิบัติ / กฎระเบียบใน
การดำาเนินธุรกิจขององค์กรอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำาหนดช่องทางการสื่อสารระหว่างกัน นอกจากนั้น บริษัทฯ จะดูแล         
ผูม้สีว่นไดเ้สยีตามสทิธทิีม่ตีามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ไมก่ระทำาการใดๆ ทีเ่ปน็การละเมดิสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยี สรปุไดด้งันี้

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
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ในปี พ.ศ. 2554 ได้มีการประกาศนโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำางาน, นโยบายการเคารพใน
สทิธมินษุยชน, นโยบายตอ่ตา้นการทจุรติและคอรปัชัน่ และนโยบายการไมล่ว่งละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา และนโยบายอืน่
ที่คำานึงถึงการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติที่ดี ตลอดจนเป็นการสนับสนุนให้
เกิดการดำาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ถูกต้อง โปร่งใส และอย่างเหมาะสม

นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้กำาหนดช่องทางสำาหรับการสื่อสารกับกรรมการอิสระทางไปรษณีย์ หรือ
อีเมล เพื่อให้เกิดช่องทางการแจ้งข้อมูล และคำาแนะนำาต่างๆ เพื่อสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการ

สำาหรบัการรอ้งเรยีนแจง้เบาะแส  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทำาผดิกฎหมาย ความถกูตอ้งของรายงานทางการเงนิ ระบบ
ควบคุมภายในที่บกพร่องหรือการผิดจรรยาบรรณของผู้บริหาร และพนักงาน สามารถร้องเรียนได้ที่

จดหมายลงทะเบียน             กรรมการอิสระ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำากัด (มหาชน) 
                                      1858/87-90  อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนบางนา-ตราด กม. 4.5                

     แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

อีเมล   id@se-ed.com  

โดยกรรมการจะเกบ็ขอ้มลูผูแ้จง้เบาะแสเปน็ความลบั โดยขอ้มลูการรอ้งเรยีนตา่งๆ กรรมการอสิระ สามารถรายงาน
ต่อประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้โดยตรง

ในปี พ.ศ. 2554 ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียรายใด แจ้งข้อมูลผ่านทางช่องทางสื่อสารกับกรรมการอิสระ และกรรมการ 
ตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับทราบช่องทางสื่อสารกับกรรมการอิสระ
เพิ่มมากขึ้น

นโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม ดูหัวข้อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) 

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเป็นบริษัทตัวอย่างที่ดี  ดำาเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการเปิด
เผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย พร้อมทั้งดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ครบถ้วน และทัน
เวลา และทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน 

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
รายงานประจำาปี
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คณะกรรมการบรษิัทฯ มคีวามเห็นว่า  ระบบควบคมุภายในของบรษิัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำากดั (มหาชน) โดยรวมอยู่ใน
ระดับที่น่าพอใจ  และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของ  บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น 
จำากัด (มหาชน)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

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
ทางการเงนิ, ประวตักิารจา่ยเงนิปนัผล, ขอ้มลูการนำาเสนอแกผู่ถ้อืหุน้ และนกัลงทนุตา่งๆ และขอ้มลูทีม่ใิชข่อ้มลูทางการเงนิ 
เช่น นโยบายการกำากับดูแลกิจการ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ อันดับหนังสือขายดีประจำาสัปดาห์ อันดับหนังสือขายดี 100 
อนัดบั ซึง่เปน็ขอ้มลูการขายหนงัสอืของวนักอ่นหนา้ เปน็ตน้ ซึง่ขอ้มลูเหลา่นีม้กีารปรบัปรงุขอ้มลูใหท้นัสมยัอยา่งสม่ำาเสมอ  

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำาหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน             
ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทฯ หรือต้องการ
สอบถาม ได้ที่ คุณชลวิทย์ เอี่ยมรักษาเกียรติ โทร. 0-2739-8000 กด 8, 0-2739-8989 โทรสาร 0-2739-8699 หรือที่อีเมล                         
ir@se-ed.com และที่เว็บไซต์ www.se-ed.com/ir นอกจากนี้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ยังเป็นสมาชิกชมรมนักลงทุน
สัมพันธ์แห่งประเทศไทย (Thai IR Club) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549

ในปี พ.ศ. 2554 บริษัทฯ มีการนำาเสนอผลการดำาเนินงาน ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินแก่                     
นักวิเคราะห์ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น โดยผ่านทางอีเมล เว็บไซต์และโทรศัพท์ รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ 
อย่างสม่ำาเสมอ สรุปได้ดังต่อไปนี้

•  นักลงทุนสถาบัน ในและต่างประเทศ พบผู้บริหาร                                      3    ครั้ง

•  เว็บไซต์ และโทรศัพท์         70  ครั้ง

•  การเดินทางไปพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุน / บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน         1  ครั้ง

นอกจากนีห้นว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์ไดก้ำาหนดระยะเวลางดการเปดิเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลประกอบการของ 
บรษิทัฯ แกผู่ถ้อืหุน้ นกัลงทนุและนกัวเิคราะห ์กอ่นวนัทีบ่รษิทัฯ จะรายงานผลประกอบการ   รายไตรมาสตอ่ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยเป็นเวลา 7 วัน

นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำาหนดของกฎหมายจากหน่วยงานกำากับดูแลแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ   
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

ในปี พ.ศ. 2554 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์บริษัท                     
จดทะเบยีนอืน่  ไดเ้ขา้รว่มสงัเกตการณก์ารปฏบิตังิานการจดัการประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ โดยมกีารตอบขอ้ซกัถาม และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับการประเมิน ในเรื่องการจัดการประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้น (AGM)  ประจำาปี พ.ศ. 2554 อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม และสมควรเป็นตัวอย่าง” ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
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ตดิตอ่กนั 5 ปซีอ้น ทัง้นีเ้พือ่วตัถปุระสงคจ์ะแบง่ปนัประสบการณ ์และสง่เสรมิใหบ้รษิทัจดทะเบยีนอืน่ในขนาดกลาง  ขนาด
ย่อม และบริษัทจดทะเบียน mai ได้ร่วมกันพัฒนาการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ตลอดจนส่งเสริมให้บริษัท
จดทะเบียนอื่นได้ปฏิบัติตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

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  และถูกต้องตามกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับต่างๆ ของ
หนว่ยงานทีก่ำากบัดแูล  และหนว่ยงานทางราชการทีเ่กีย่วขอ้ง และตามมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้  เพือ่เพิม่มลูคา่ทางเศรษฐกจิ
สูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันก็คำานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารกลยุทธ์ เป้าหมาย และผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ให้กับ
กรรมการ/ผูบ้รหิาร พนกังาน ไดร้บัทราบและเขา้ใจทัว่ทัง้องคก์ร ผา่นทางชอ่งตา่งๆ ไมว่า่จะเปน็ทางอเีมลของบรษิทัฯ  การ
ติดประกาศตามบอร์ด การประชุมฝ่ายบริหารประจำาสัปดาห์ การประชุมพนักงานประจำาปี โดยบริษัทฯ จะมีการจัดประชุม
ใหญ่พนักงานประจำาทุกปี ซึ่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ จะเป็นผู้สรุปสถานการณ์ และภาพรวมของผลการดำาเนินงาน 
ของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งแจ้งทิศทางการดำาเนินงาน และเป้าหมายของบริษัทในปีต่อไป และนอกจากนี้
บรษิทัฯ จะมกีารจดัประชมุผูบ้รหิาร  รว่มกบัพนกังานระดบัหวัหนา้งานขึน้ไป เพือ่รว่มกนัจดัทำาแผนประจำาป ีในการกำาหนด
ทิศทาง  แนวทางที่สำาคัญๆ ในการกำาหนดแผนงานให้สอดคล้องกับทิศทาง และเป้าหมายขององค์กร  ซึ่งจะส่งผลให้การ
ดำาเนินธุรกิจทั่วทั้งองค์กรมุ่งไปสู่จุดหมายเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

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            
นับจากปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณากำาหนดนโยบายการไปดำารงตำาแหน่งใน
บริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำานวนไม่เกิน 5 บริษัท และในปี พ.ศ. 2553 ได้มีการพิจารณา
เสนอให้แก้ไข นโยบายการไปดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                                                                                                                                 
เป็น จำานวนไม่เกิน 3 บริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อแนะนำาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนั้นคณะ   
กรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดให้ กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง สามารถรับตำาแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นได้ตาม
ความจำาเป็น และไม่ทำาให้มีผลกระทบต่อหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทฯ โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทหรือผู้มีอำานาจอนุมัติก่อน 
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คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้กำาหนดจำานวนวาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการ และกรรมการอิสระ เนื่องจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเชื่อว่าความเชี่ยวชาญในธุรกิจหนังสือ และเรื่องต่างๆ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำานวนวาระ
การดำารงตำาแหน่ง หากแต่กรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความสามารถและอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มความสามารถที่
จะกำาหนดนโยบาย กลยทุธ ์วสิยัทศัน ์และการใหค้ำาปรกึษาในการดำาเนนิธรุกจิตา่งๆ โดยการตดัสนิใจในการคดัเลอืกบคุคล
เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าทำาหน้าที่แทนตน

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำานวน 13 ท่าน  ประกอบด้วย

•  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร                 จำานวน 3   ท่าน

•  กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ   จำานวน 5   ท่าน

•  กรรมการที่เป็นอิสระ        จำานวน 5   ท่าน

ดังนั้น บริษัทฯ มีกรรมการที่เป็นอิสระทั้งหมด 5 ท่าน  คิดเป็นร้อยละ 38.46 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งน้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของกรรมการทั้งคณะ แต่เนื่องจากนิยามของกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้มกว่ากรอบขั้นต่ำาของนิยามที่ประกาศโดย
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น ผู้มี
สว่นไดเ้สยีจงึมัน่ใจไดว้า่กรรมการสามารถปฏบิตังิานในฐานะตวัแทนของผูถ้อืหุน้ไดอ้ยา่งเปน็อสิระ  ซึง่จะทำาใหเ้กดิการถว่ง
ดุลและการสอบทานการบริหารงานของกรรมการ

ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ
ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์                                                              
ของบริษัทฯ โดยกรรมการบริษัทฯ มีวาระการดำารงตำาแหน่งที่แน่นอน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำาหนดไว้ว่า                                                                                                                                           
ในการประชุมสามัญประจำาปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำานวน 1 ใน 3 ออกจากตำาแหน่ง โดยให้กรรมการที่ดำารงตำาแหน่งนาน
ที่สุดเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง 

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  

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

7.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8.  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท

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

อย่างไรก็ตาม กรรมการอิสระได้ตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการอิสระของตนเป็นประจำาทุกปี และคณะกรรมการ 
บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการกำาหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ซึ่งเข้มกว่ากรอบขั้นต่ำาของสำานักงานคณะกรรมการกำากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพียงพอที่กรรมการอิสระของบริษัทฯ มี
ความเป็นอิสระอย่างแท้จริงเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัทฯ

การรวมหรือแยกตำาแหน่ง บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายที่จะให้ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้
จัดการ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และมีการสอบทานการบริหารงานได้อย่างโปร่งใส  

ประธานกรรมการมาจากกรรมการอสิระ และเปน็ผูน้ำา  ผูค้วบคมุการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ใหม้ปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิล  โดยการสนบัสนนุและผลกัดนัใหก้รรมการทกุคนมสีว่นรว่มในการประชมุ เชน่  การตัง้คำาถามทีส่ำาคญัตา่งๆ  
หารือ  ช่วยเหลือแนะนำา  และสนับสนุนการดำาเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ  ผ่านทางกรรมการผู้จัดการอย่างสม่ำาเสมอ  แต่
จะไมเ่ขา้ไปกา้วกา่ยในงานประจำา  ทีฝ่า่ยจดัการมหีนา้ทีเ่ปน็ผูร้บัผดิชอบดแูล และมกีรรมการผูจ้ดัการเปน็หวัหนา้ของฝา่ย
จัดการ  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบอำานาจให้กรรมการผู้จัดการ  หรือผู้รับมอบอำานาจเท่านั้น  เป็นผู้ที่มีอำานาจลงนาม
ผูกพันแทนบริษัทฯ ตามอำานาจที่มอบไว้ กรรมการผู้จัดการได้มอบอำานาจให้ฝ่ายจัดการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
ตามอำานาจหนา้ทีท่ีร่บัผดิชอบทีไ่ดก้ำาหนดไวอ้ยา่งชดัเจน ทัง้นีจ้ะเหน็วา่อำานาจของคณะกรรมการและฝา่ยจดัการ ไดม้กีาร
แบ่งแยกบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนไม่ก้าวก่ายต่อกัน

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 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในรายงานประจำาปี 

ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยจำานวน 2 คณะ ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อ หน้าที่ความรับผิดชอบ อยู่ในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ 
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บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ  มีทักษะ  มีประสบการณ์ในการดำาเนินธุรกิจ  
และมีความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ ที่ต้องรับผิดชอบเป็นอย่างดี ทำาให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการกำาหนดวิสัยทัศน์  ภารกิจ  กลยุทธ์  เป้าหมาย  และแผนธุรกิจของ 
บรษิทัฯ ตลอดจนกำากบัดแูล ตดิตาม  และประเมนิผลการปฏบิตังิานของฝา่ยบรหิารและฝา่ยจดัการ ใหเ้ปน็ไปตามเปา้หมาย  
และแผนธรุกจิทีก่ำาหนดไว ้อยา่งมปีระสทิธภิาพ และมปีระสทิธผิล  และถกูตอ้งตามกฎ  ระเบยีบ ขอ้บงัคบัตา่งๆ ของหนว่ย
งานทีก่ำากบัดแูล และหนว่ยงานทางราชการทีเ่กีย่วขอ้ง และตามมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่เพิม่มลูคา่ทางเศรษฐกจิสงูสดุ
ให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น  ขณะเดียวกันก็คำานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดี  เพื่อเพิ่มความโปร่งใส  เพิ่มขีดความ
สามารถในการแขง่ขนัของกจิการ  และเพิม่ความเชือ่มัน่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้  ผูล้งทนุ  และผูเ้กีย่วขอ้งทกุฝา่ย  จงึไดม้อบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบ ดำาเนนิการจดัทำานโยบายการกำากบัดแูลกจิการ  เปน็ลายลกัษณอ์กัษร ตลอดจนปรบัปรงุนโยบาย
การกำากับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม การดำาเนินธุรกิจ และเป็น
สากลมากขึ้น โดยกำาหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกำากับดูแลกิจการปีละ 1 ครั้ง  โดยในปี พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2550 
คณะกรรมการตรวจสอบ  ไดด้ำาเนนิการจดัทำาแนวปฏบิตัทิีด่เีพิม่ขึน้  เพือ่ใหเ้กดิแนวทางทีช่ดัเจนเพือ่ใหก้รรมการ  ผูบ้รหิาร  
และพนักงานได้ถือปฏิบัติ และในปี พ.ศ. 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็น
ฉบับแก้ไขฉบับที่ 9 นับจากปี พ.ศ. 2544 รวมถึงในปี พ.ศ. 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำาเนินการปรับปรุงเพิ่มเติม
หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้มีความชัดเจน และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายบริหาร ได้สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
เห็นถึงความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลต่างๆ  ของการกำากับดูแลกิจการ
ที่ดี ทั้งจากการปฐมนิเทศกรรมการ และพนักงานใหม่ การเพิ่มเนื้อหาในหลักสูตรของการฝึกอบรมของพนักงาน นอกจาก
นั้นยังมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการที่ดีผ่านเว็บไซต์ผ่านช่องทางการสื่อสารภายในบริษัทฯ 
และมีช่องทางการรับเรื่องเพื่อปรับปรุงและแก้ไข เพื่อเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ

ในปี พ.ศ. 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินการกำากับดูแลกิจการที่ดี ด้วยแบบประเมินการปฏิบัติ
ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 (Corporate Governance Self Assessment)                                  
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพิจารณาร่วมกับหลักเกณฑ์การสำารวจการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน
ไทย ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่า บริษัทฯ มีจุดบกพร่อง
ในส่วนใด เพื่อปรับปรุง และแก้ไข พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบยังกำาหนดช่องทางให้พนักงาน
เสนอแนวทางปรับปรุง เกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการที่ดีผ่านทางแผนกตรวจสอบภายในและปรับปรุงประสิทธิภาพทาง
ธุรกิจ อนึ่งในการประเมินการกำากับดูแลกิจการบริษัท จดทะเบียนไทยประจำาปี พ.ศ. 2554 (Corporate Governance 
Report of Thai Listed Companies 2011) บริษัทฯ ได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้ี้

คะแนนเฉลี่ยโดยรวม

รายการ 2554 2553 2552

บริษัทจดทะเบียนโดยรวม (%) 77 80 82

บริษัทในกลุ่ม SET100 (%) 85 86 88

บริษัทในกลุ่ม SET50 (%) 88 89 88

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำากัด (มหาชน) (%) 94 95 93
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คะแนนแยกเป็นรายหมวด

หมวดการพิจารณา

คะแนนเฉลี่ย (%)
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น 

จำากัด (มหาชน)บริษัทจดทะเบียน
โดยรวม

บริษัทในกลุ่ม 
SET100

บริษัทในกลุ่ม 
SET50

ปี พ.ศ. 2554 2553 2552 2554 2553 2552 2554 2553 2552 2554 2553 2552

สิทธิของผู้ถือหุ้น 90 91 91 94 94 95 95 95 95 94 95 95

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
อย่างเท่าเทียมกัน

85 84 83 88 87 86 88 87 85 95 95 87

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 61 74 79 78 85 88 85 92 89 94 100 88

การเปิดเผยข้อมูล      
และความโปร่งใส

89 88 90 92 93 93 94 95 94 99 98 96

ความรับผิดชอบ       
ของคณะกรรมการ

64 63 68 76 75 77 78 79 78 91 91 93

จริยธรรมธุรกิจ บริษัทฯ ได้ยึดมั่นในการกระทำาสิ่งที่ถูกต้อง เป็นแนวทางการดำาเนินธุรกิจของกรรมการและ
พนกังานทกุคน โดยบรษิทัฯ ไดป้ระกาศบงัคบัใชจ้รรยาบรรณพนกังาน และจรรยาบรรณในการดำาเนนิธรุกจิ เพือ่ใหก้รรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  
และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน และสังคม บริษัทฯ มอบหมายให้แผนก
ตรวจสอบภายในและปรบัปรงุประสทิธภิาพทางธรุกจิ ตดิตามดแูลการปฏบิตัติามจรรยาบรรณอยา่งสม่ำาเสมอ และไดก้ำาหนด
โทษทางวินัยในกรณีละเมิดจรรยาบรรณไว้ด้วย 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า กระบวนการการกำากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ
ธุรกิจ จะช่วยส่งเสริมการดำาเนินงานของบริษัทฯ และเป็นเครื่องมือช่วยให้สามารถบรรลุเป้าหมายพื้นฐานที่สำาคัญ                              
อย่างหนึ่ง อันจะส่งผลให้เกิดการเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น คุณค่าที่บริษัทฯ มุ่งหวัง และคาดหวังให้กรรมการ                   
และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติในทุกภารกิจ  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
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รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการ
ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และรายการทีเ่กีย่วโยงกนั โดยกำาหนดเปน็นโยบายและขัน้ตอนการอนมุตัริายการไว้
เปน็ลายลกัษณอ์กัษร นอกจากนัน้คณะกรรมการตรวจสอบจะนำาเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิทัฯ  เกีย่วกบัรายการทีม่คีวาม
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างสม่ำาเสมอ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสม 
อยา่งรอบคอบทกุครัง้ รวมทัง้มกีารปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย ์โดยกำาหนดราคาและเงือ่นไขเสมอืนการทำา
รายการกบับคุคลภายนอก  (Arm’s Length Basis)  และไดเ้ปดิเผยรายการระหวา่งกนัทีม่สีาระสำาคญัจะเปดิเผยรายละเอยีด 
มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจำาเป็น ในรายงานประจำาปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี   

คณะกรรมการอนมุตัใินหลกัการ ตามคำาแนะนำาของสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
(ก.ล.ต.) ในการปฏบิตัติามมาตรา 89/12 (1) แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 ให้
ฝา่ยจดัการสามารถอนมุตักิารทำาธรุกรรม ระหวา่งบรษิทัฯ บรษิทัยอ่ย กบักรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบคุคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง
ธุรกรรมนั้น หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำากับคู่สัญญาทั่วไปใน
สถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
บคุคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง ทัง้นีค้ณะกรรมการบรษิัทฯ มอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ นำาเสนอรายการทีอ่าจมคีวาม
ขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกันในการทำาธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อไตรมาส เพื่อรายงาน
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบอย่างสม่ำาเสมอทุกไตรมาส

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวาระใดที่กรรมการมีส่วนได้เสีย ประธานกรรมการจะขอความร่วมมือให้
กรรมการปฏิบัติตามนโยบาย โดยขอให้กรรมการแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ และงดออกเสียงหรือแสดงความเห็นใดๆ 
ในวาระนั้นๆ  

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ ได้กำาหนดเป็นนโยบาย และขั้นตอนเป็นลายลักษณ์อักษร                    
ในแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท           
ที่ประชุมผู้บริหาร ทราบถึงประกาศของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)                         
ที่กำาหนดให้ผู้บริหาร (ซึ่งได้รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์                                                           
ตอ่สำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ ปี พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และแจ้งให้เลขานุ                                                                                       
การบริษัทฯ ทราบเพื่อแจ้งให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป นอกจากนั้นยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำาหนดดังกล่าว

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. 2554 กรรมการ และผู้บริหาร ได้รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำานักงานคณะกรรมการ       
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  ตามมาตรา 59 ทุกครั้งและได้แจ้งให้เลขานุการบริษัทฯ ทราบ 

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

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

บริษัทฯ มีแผนกตรวจสอบภายในและปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจ  ทำาหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการ
ปฏบิตังิานหลกั  และกจิกรรมทางการเงนิสำาคญัของบรษิทัฯ ไดด้ำาเนนิการตามแนวทางทีก่ำาหนดไว ้ และมปีระสทิธภิาพ 
รวมถึงตรวจสอบ การปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ (Compliance Control) และเพื่อให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในและปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจ มีความเป็นอิสระ สามารถทำาหน้าที่ตรวจสอบและ
ถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำาหนดให้แผนกตรวจสอบภายในและปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจรายงาน
ผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

2. การบริหารความเสี่ยง  การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ กระทำาโดยการประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร  
ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกอย่างสม่ำาเสมอ โดยคณะทำางานซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายบริหารและผู้บริหาร                  
ระดับสูง  ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับแต่ละความเสี่ยง  หัวหน้างานในแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน จะวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทำาให้เกิดปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ การกำาหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง รวมถึงติดตาม 
การปฏบิตัติามแผนการบรหิารความเสีย่ง  และรายงานผลใหก้บัคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่เสนอตอ่คณะกรรมการตอ่ไป

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญกับระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างความ
มั่นใจได้ว่าจะบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  และมีการจัดสรรและใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้องเหมาะสม
และเกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยให้ข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำาหนดการประชุมล่วงหน้า และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำาเป็น โดยมีการ
กำาหนดวาระชดัเจนไวล้ว่งหนา้  และมวีาระพจิารณาตดิตามผลการดำาเนนิงานเปน็ประจำา  ประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้จัดการ ได้ร่วมกันพิจารณากำาหนดวาระการประชุมกรรมการ โดยพิจารณาเรื่องที่สำาคัญและนำาเข้าสู่วาระการประชุม  
นอกจากนั้น กรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้ เลขานุการบริษัทฯ ได้จัดทำา
หนงัสอืเชญิประชมุพรอ้มระเบยีบวาระการประชมุ และเอกสารประกอบการประชมุกอ่นการประชมุลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั                                        
เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม   

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

คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดให้ฝ่ายบริหารจัดทำารายงานผลการดำาเนินงานเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เป็น
ประจำาทุกเดือน แม้ไม่ได้ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายเดือน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถติดตามความ
ก้าวหน้าในการดำาเนินงานของบริษัทฯ ได้

คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกันเองได้ตามความเหมาะสม โดยไม่มี
กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ และเรื่องที่อยู่ในความสนใจของกรรมการ โดยให้มีการรายงานผลการประชุมให้ประธานกรรมการและ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบ

โดยในปี พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เวลาประชุมเฉลี่ย 5 ชั่วโมง                   
ในแต่ละครั้ง มีผู้อำานวยการฝ่ายบัญชี ผู้บริหารส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหารของแผนกตรวจสอบภายในและปรับปรุง
ประสิทธิภาพทางธุรกิจร่วมให้สารสนเทศเพิ่มเติม
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คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง เป็นการประชุมวาระปกติจำานวน 5 ครั้ง และเป็นการประชุม
ระหว่างกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการจำานวน 1 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง  และประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง  
โดยรายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ  ในปี พ.ศ. 2554 มีดังนี้ 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณาผล
ตอบแทน

การประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้น

ปี 2554 

ประชุมทั้งหมด 

(4 ครั้ง)

ประชุมทั้งหมด 

(6 ครั้ง)

ประชุมทั้งหมด 

(2 ครั้ง)

ประชุมทั้งหมด 

(1 ครั้ง)

1.  นายสมบูรณ์ ชินสวนานนท์ 3/4 - 2/2 1/1

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

3.  นายประวิทย์ ตันติวศินชัย 4/4 6/6 - 1/1

4.  นายคเชนทร์ เบญจกุล 4/4 6/6 - 1/1

5.  นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ 4/4 - 2/2 1/1

6.  นายไพรัช สิฏฐกุล 4/4 - - 1/1

7.  นายวัฒนา เชียงกูล 4/4 - 2/2 1/1

8.   รศ. ยืน ภู่วรวรรณ 4/4 - - 1/1

9.  นายสุวัฒน์ ดำารงชัยธรรม 4/4 - - 1/1

10. นายยงศักดิ์ เอกปรัชญาสกุล 3/4 - - 1/1

11. นายทนง โชติสรยุทธ์ 4/4 - - 1/1

12. นายวิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิช 3/4 - - 1/1

13. นายพงษ์ศักดิ์ ศิวะภัทรกำาพล 3/4 - - 1/1

การประเมินการปฏิบัติงานของตนเองโดยกรรมการ

คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองเป็นประจำาทุกปี โดยจัดให้มีการประเมินใน                  
2 รูปแบบ ทั้งในรูปแบบของการประเมินรายบุคคล (โดยตนเอง) และประเมินรายคณะ เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณา
ทบทวนผลงาน ปญัหาและอปุสรรค ในการดำาเนนิงานระหวา่งปทีีผ่า่นมา เพือ่ใหน้ำามาแกไ้ข และเพิม่ประสทิธภิาพการทำางาน 
โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม ได้ใช้แนวทางแบบประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย แต่มีการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และจะมีการนำาผลการประเมินซึ่ง      
อยู่ในรูปแบบของกราฟ  เพื่อมาพิจารณาในการทบทวนและแก้ไขเพิ่มประสิทธิภาพการทำางาน

การประเมินแบ่งตามหัวข้อ 6 หัวข้อ ได้แก่  โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ  บทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ  การประชุมคณะกรรมการ  การทำาหน้าที่ของกรรมการ  ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ
การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร  ซึง่ผลคะแนนการประเมนิของคณะกรรมการบรษิทัฯ แบง่ออกเปน็ 
5 = ดีมาก, 4 = ดี, 3 = มาตรฐาน, 2 = พอใช้, 1 = ต้องปรับปรุงอย่างมาก สรุปได้ดังนี้ี้

•  การประเมินภาพรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.82 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

•  การประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคล (โดยตนเอง) มีคะแนนเฉลี่ย 4.73 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่
ในเกณฑ์ดีมาก
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นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดให้มีการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการ เพื่อเปรียบเทียบกับ       
ผลการดำาเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ทำาการประเมินในแบบประเมินผลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปรับปรุง
เพื่อให้เหมาะสมกับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้แจ้งผลการประเมินต่อ   
กรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการบริษัทฯ 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการได้กำาหนดไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับ
อุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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. 2554 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร (ตามนิยามของสำานักงานคณะ
กรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จำานวน 6 ท่าน โดยไม่รวมผู้อำานวยการฝ่ายการเงินและผู้อำานวย
การฝ่ายบัญชี) รวมทั้งสิ้น 32.01 ล้านบาท ตามรายละเอียดในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

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 เพือ่ใหเ้ขา้ใจการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ ไดด้ยีิง่ขึน้ 

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

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

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน  บริษัทฯ ได้กำาหนดเป็นนโยบาย และขั้นตอนเป็นลายลักษณ์อักษร               
ในแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท                
ที่ประชุมผู้บริหารให้ทราบถึงประกาศของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)                   
ที่กำาหนดให้ผู้บริหาร (ซึ่งได้รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อ
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ปี พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และให้แจ้งให้เลขานุ
การบริษัทฯ ทราบเพื่อแจ้งให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป นอกจากนั้นยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำาหนดดังกล่าว

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

ในปี พ.ศ. 2554 กรรมการ และผู้บริหาร ได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 ทุกครั้งและได้แจ้งให้เลขานุการบริษัทฯ 

บุคลากร บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจำานวนบุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม ดังนี้  

                                                                          (หน่วย : คน)

รายการ 2554 2553 2552**

บริษัทฯ* :

พนักงานประจำาสำานักงานใหญ่ 1,000 980 942

พนักงานประจำาสาขา 1,653 1,540 1,436

บริษัทย่อย :

ครู 204 207 190

บุคลากรอื่น 97 94 77

                                   รวมทั้งสิ้น 2,954 2,821 2,645

หมายเหตุ :  *  ไม่รวมแรงง�นจัดจ้�งภ�ยนอก Outsource Worker

                 **  ในไตรม�ส 4/2552 คุณทนง โชติสรยุทธ์ กรรมก�รผู้จัดก�รบริษัทฯ ได้เข้�ไปดำ�รงตำ�แหน่งรักษ�ก�รผู้อำ�นวย  

         ก�รโรงเรียนเพลินพัฒน� ส่งผลให้ บริษัทฯ มีอำ�น�จในก�รควบคุมนโยบ�ยก�รดำ�เนินง�นและก�รเงินเป็นปีแรก
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โดยบริษัทฯ ให้ผลตอบแทนทั้ง เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน (ตามงบการเงินรวม) ในปี       
พ.ศ. 2554  2553 และ 2552 เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 628.96 ล้านบาท 563.67 ล้านบาท และ 475.20 ล้านบาท ตามลำาดับ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายอัตราค่าตอบแทนพนักงาน โดยคำานึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของ
อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงค่าตอบแทนพนักงานจะต้องเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตของบริษัทฯ 

นอกเหนือจากการที่บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานในรูป เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำารอง
เลี้ยงชีพแล้ว บริษัทฯ ยังมีสวัสดิการอื่นๆ ให้กับพนักงานทุกคน เช่น ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำาปี                        
คา่ทีพ่กั คา่เดนิทางไปปฏบิตังิานตา่งจงัหวดั ประกนัชวีติ เครือ่งแบบพนกังานสาขา บรกิารรถรบั-สง่พนกังาน เงนิชว่ยเหลอื
ให้กับพนักงานที่ประสบภัยพิบัติ เงินช่วยเหลือค่าครองชีพและเงินช่วยเหลืออื่นๆ รวมถึงการให้รางวัลสำาหรับพนักงานที่มี
ความตั้งใจในการทำางานจนมีอายุงานครบ 10  20 และ 30 ปี เพื่อเป็นการจูงใจให้พนักงานของบริษัทฯ มีขวัญและกำาลังใจ
ในการสร้างความเจริญเติบโตให้กับบริษัทฯ ในระยะยาว

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน บริษัทฯ มีนโยบายในการเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิผลของบุคลากรอย่าง       
ต่อเนื่อง  เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขัน  และรับมือกับวิทยาการใหม่ๆ ที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ควบคู่กับ 
การทำาใหพ้นกังานมคีวามสขุนัน้ ซึง่เปน็ภารกจิสำาคญัอกีภารกจิหนึง่ตามภารกจิ (Mission) ของบรษิทัฯ เพราะบรษิทัฯ เชือ่
ว่าหากพนักงานมีความสุข  พนักงานก็จะมีประสิทธิภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความพร้อมทุ่มเททำางาน ซึ่งจะส่งผลทำา
ให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

แนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทฯ  มีสาระสำาคัญดังนี้ 

•  การปรบัปรงุประสทิธผิลของทรพัยากรมนษุยอ์ยา่งตอ่เนือ่ง บรษิทัฯ ไดต้ดิตามประสทิธผิลของทรพัยากร
มนุษย์ (Human Resources’ Productivity) ผ่านตัวชี้วัด (Key Performance Indicator: KPI) เพื่อทำาให้มั่นใจว่า
ประสทิธผิลดา้นทรพัยากรมนษุยด์อียา่งตอ่เนือ่ง  ในการปรบัปรงุประสทิธผิลนัน้ บรษิทัฯ เนน้การจดัโครงสรา้ง
การปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับสถานการณ์  การวางแผนงานที่เหมาะสม  การปรับปรุงระบบและกระบวนการ
จัดการที่มีประสิทธิภาพและมีการสูญเปล่าให้น้อยที่สุด  การจัดสรรอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทำางานให้สูงขึ้น  และการจัดหลักสูตรในการฝึกอบรม หรือพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน  

 สิ่งหนึ่งที่บริษัทฯ ยึดมั่นเสมอก็คือ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการปรับลด หรือปลดพนักงานออกจากงานตาม
ปญัหาภาวะวกิฤตเิศรษฐกจิ  เพือ่ใหบ้คุลากรของบรษิทัฯ มคีวามมัน่ใจ และพรอ้มทุม่เทในการทำางานระยะยาว
ที่ส่วนใหญ่เป็นลักษณะงานบุกเบิก 

 นอกจากนั้น  บริษัทฯ ยังได้จัดสรรรางวัล และโบนัสสำาหรับพนักงานในแต่ละปี  เพื่อจูงใจให้พนักงานเร่งสร้าง
ผลการปฏิบัติงานที่ดี 

•  การมุ่งเน้นพัฒนาทักษะด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านโครงการ A3 ในปัจจุบัน บริษัทฯ                  
มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถในการหาประเด็นที่ควรปรับปรุง  การคิดวิเคราะห์  การหาข้อมูล  และการ
แก้ไขปัญหา  เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่อง  โดยใช้ฐานความรู้ใน
การตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผลตลอดทั้งองค์กร  ส่งผลทำาให้ระบบงานต่างๆ สามารถกระจายอำานาจได้  โดยไม่
ต้องรอให้ผู้บริหารตัดสินใจ  ทำาให้การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างรวดเร็ว และเหมาะสมยิ่งขึ้น 

  ในโครงการ A3 นี้  พนักงานแต่ละหน่วยงาน จะส่งแนวความคิดการปรับปรุงงาน และรายละเอียดต่างๆ ลงบน
กระดาษขนาด A3 เพยีงแผน่เดยีว เพือ่นำาเสนอใหผู้บ้รหิารพจิารณาโครงการ  เมือ่ไดร้บัอนมุตัแิลว้  กจ็ะดำาเนนิ
การปรับปรุง และรายงานความคืบหน้าของงานจนกว่าจะแล้วเสร็จ

•  การเปดิโอกาสใหก้บัพนกังานไดพ้ฒันาศกัยภาพในการทำางาน และภาวะผูน้ำา (Leadership) ผา่นระบบ 
Project Leader บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมศักยภาพ และการทำางานเชิงรุกของพนักงาน โดยที่ไม่ต้องยึดติด
กบัผงัการบงัคบับญัชา โดยเปดิโอกาสใหพ้นกังานทีม่แีนวคดิในการปรบัปรงุประสทิธภิาพการทำางานขององคก์ร
ไดใ้ชค้วามรูค้วามสามารถในการแกไ้ขปญัหา ผา่นระบบ Project Leader โดยจะไดร้บัมอบหมายใหเ้ปน็หวัหนา้
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โครงการ (Project Leader) ร่วมกับพนักงานจากหน่วยงานเดียวกัน หรือต่างหน่วยงาน เพื่อรวมทีมกันเป็น    
“ทีมข้ามสายงาน (Cross Functional Team)” โดยอาจจะมีผู้บริหารระดับสูงทำาหน้าที่เป็นที่ปรึกษา 

 ระบบ Project Leader มีส่วนสำาคัญที่ทำาให้บริษัทฯ มีการขับเคลื่อนอย่างรวดเร็ว  โดยไม่ต้องอาศัยระบบการ
บงัคบับญัชาทีซ่บัซอ้น เนือ่งจากเปน็ระบบทีเ่อือ้ใหพ้นกังานทีม่ศีกัยภาพไดม้โีอกาสในการสรา้งผลงาน และไดม้ี
โอกาสทำางานรว่มกบัผูบ้รหิารระดบัสงู เปน็การฝกึใหพ้นกังานทีม่ศีกัยภาพไดม้ภีาวะผูน้ำา ไดเ้รยีนรูแ้นวคดิจาก
ผู้บริหารระดับสูงผ่านการทำางานร่วมกันเป็นทีม เข้าใจเหตุผลเชิงนโยบาย และข้อจำากัดในการทำางานต่างๆ ใน
อีกมุมหนึ่ง 

•  การสร้างความผูกพัน และความเป็นกันเองระหว่างพนักงาน และผู้บริหาร วัฒนธรรมการทำางานของ 
บรษิทัฯ มุง่เนน้การสรา้งความเปน็กนัเองระหวา่งพนกังานกบัผูบ้รหิาร  และไมม่รีะบบเลอืกปฏบิตัภิายในองคก์ร  
เพราะพนกังานทกุคนถอืวา่เปน็สมาชกิในครอบครวัเดยีวกนั  ซึง่มคีณุคา่กบัองคก์ร  ดงันัน้ ทกุกจิกรรมและทกุ
ความร่วมมือระหว่างผู้บริหาร และพนักงาน จึงอยู่ในบรรยากาศการทำางานแบบพี่แบบน้อง มีความสนุกและ
ท้าทายในการทำางาน

 ดงันัน้ วฒันธรรมดงักลา่วจงึเอือ้ตอ่การดำาเนนิงานทีต่อบสนองตอ่นโยบายบรษิทัฯ ทีเ่ปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
รวดเรว็ เกดิผลสมัฤทธิต์ามทีค่าดหวงั ตลอดจนปญัหาและอปุสรรคทีเ่กดิขึน้กจ็ะไดร้บัการรายงาน และแกไ้ขได้
ทันต่อสถานการณ์ 

 สำาหรับพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำา ณ ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ซึ่งกระจายอยู่ทั่วภูมิภาคในประเทศไทย  
บรษิทัฯ ไดด้ำาเนนิการฝกึอบรมทีส่ำานกังานใหญอ่ยา่งสม่ำาเสมอ รวมทัง้ผูบ้รหิารเขา้ตรวจเยีย่มสาขาเปน็ประจำา 
เพื่อให้คำาปรึกษา และการปรับปรุงต่อเนื่อง นอกจากนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ ยังได้ติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการสื่อสารระหว่างพนักงานที่ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ กับสำานักงานใหญ่ได้อย่างสะดวก                      
มากขึ้น ดังนี้

- บรษิทัฯ ใชร้ะบบโทรศพัท ์ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) ซึง่ใชส้ญัญาณอนิเตอรเ์นต็ระหวา่ง
สำานกังานใหญ ่กบัรา้นซเีอด็บุค๊เซน็เตอรท์กุสาขา และคลงัสนิคา้  โดยสามารถโทรศพัทต์ดิตอ่สือ่สาร  อเีมล 
และรับส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเวลา 

- การติดตั้งจอ LCD TV ที่สาขาร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์  ทำาให้สำานักงานใหญ่สามารถส่งภาพ และ
เสยีงในรปูแบบของวดิโีอใหก้บัพนกังานรบัทราบถงึขา่วสาร  การประชาสมัพนัธผ์ลติภณัฑ ์ และการบรกิาร
พิเศษในช่วงเวลาต่างๆ  ตลอดจนการอบรมพนักงานผ่านจอ LCD TV ได้ทุกช่วงเวลา

•  การมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมจิตบริการ (Service Mind)  จิตคุณธรรม (Merit Mind)  จิตอาสา                
(Volunteer Mind)  และวัฒนธรรม “ไม่เสียหน้า” ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร ผ่านพนักงานทุกระดับ

 บริษัทฯ ได้เน้นย้ำากับพนักงานเสมอว่า บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะสนับสนุนการทำาธุรกิจที่ขัดต่อกฎหมาย และ
หลักศีลธรรม จริยธรรมอันดีงามของสังคม ดังนั้น จิตคุณธรรม (Merit Mind) จึงกลายเป็นบรรทัดฐานของการ
ทำางานอย่างทั่วทั้งองค์กรครอบคลุมทั้งระดับพนักงาน และระดับบริหาร  ดังนั้นหากมีโครงการใหม่ๆ ด้านการ
ตลาด หรือการเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อนำามาจำาหน่าย จะต้องสอดคล้องกับบรรทัดฐาน และเจตนารมณ์ที่
ดีงามของบริษัทฯ สำาหรับมาตรการที่ช่วยส่งเสริมจิตคุณธรรมนั้น บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนจากวัดปัญญา
นันทาราม ในการจัดส่งพนักงานไปฝึกสมาธิ เจริญสติ ปลูกฝังคุณธรรม อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างจิตสำานึก
ที่ดีในการทำางาน และพนักงานสามารถนำามาประยุกต์ใช้ในการดำารงชีวิตประจำาวันได้อย่างมีความสุข

 นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจัดฝึกอบรม และสัมมนาในหลักสูตร “การบริการตอบสนองที่เป็นเลิศ” (Excellent 
Reactive Service: ERS) ให้กับพนักงาน เพื่อปลูกฝังให้พนักงานมีจิตบริการ (Service Mind) มีความเอื้อเฟื้อ
เผื่อแผ่ที่จะช่วยเหลือต่อลูกค้า และเพื่อนพนักงานรอบข้างอย่างเป็นมิตร  โดยการพัฒนาจิตอาสา (Volunteer 
Mind) นั้น บริษัทฯ ได้ดำาเนินผ่านกิจกรรมการบริจาคหนังสือโครงการเงินทอนเพื่อน้อง โดยเปิดโอกาสให้
พนักงานอาสาที่จะเดินทางไปบริจาคหนังสือ และจัดหนังสือให้กับห้องสมุดในโรงเรียนที่ขาดแคลน สามารถ
เสนอรายชื่อโรงเรียนที่อยู่ในภูมิลำาเนาของพนักงานได้ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำานึกรักบ้านเกิด 
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จากกิจกรรมดังกล่าวนี้  นอกจากจะพัฒนาจิตอาสา (Volunteer Mind) ให้กับพนักงานแล้ว ยังเป็นการส่งเสริม
ความรูร้กัสามคัคใีหเ้กดิขึน้กบัพนกังานภายในองคก์ร และทำาใหพ้นกังานรูส้กึภาคภมูใิจในตนเอง และเปน็สว่น
หนึ่งที่ทำาให้เด็กๆ ในโรงเรียนที่ขาดแคลนได้มีโอกาสที่จะเก่งขึ้น ตามเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ของบริษัทที่ “มุ่งมั่น
ที่จะทำาให้คนไทยเก่งขึ้น” 

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 

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ได้ประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านได้เข้าร่วมประชุม โดยสามารถสรุปความเห็น
เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 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 กระทำาโดยการประเมินความเสี่ยงในการ
ประกอบธรุกจิ  ทัง้ทีเ่ปน็ปจัจยัภายในและปจัจยัภายนอกอยา่งสม่ำาเสมอ โดยคณะทำางานซึง่ประกอบดว้ย กรรมการผูจ้ดัการ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ  ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการในสายงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัแตล่ะความเสีย่ง และผูบ้รหิารในแตล่ะหนว่ยงานที่
เกีย่วขอ้ง  จะวเิคราะหถ์งึสาเหตทุีท่ำาใหเ้กดิปจัจยัความเสีย่งตา่งๆ การกำาหนดมาตรการบรหิารความเสีย่ง  รวมถงึตดิตาม
การปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง

ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร มีการแบ่งแยกหน้าที่
ความรับผิดชอบด้านการอนุมัติ และมีการกำาหนดวงเงินการอนุมัติที่เหมาะสม สำาหรับผู้บริหารในแต่ละระดับ การบันทึก
รายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน ออกจากกันโดยเด็ดขาด ทั้งนี้การอนุมัติการทำาธุรกรรม
ใดๆ จะอนุมัติโดยกรรมการผู้มีอำานาจ 2 ใน 3 ท่าน

การอนมุตักิารทำาธรุกรรมของบรษิทัฯ กบัผูถ้อืหุน้รายใหญ ่กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคล  ดงักลา่ว 
จะคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และพิจารณาเสมือนเป็นรายการที่กระทำากับบุคคลภายนอก

ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล บริษัทฯ จัดให้มีข้อมูลที่สำาคัญต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนข้อมูลล่าสุดอาจทำาให้ในบาง
โอกาส ไม่สามารถจัดส่งข้อมูลทางการเงิน เพื่อประกอบการพิจารณาในการประชุม ให้แก่กรรมการได้พร้อมกับหนังสือนัด
ประชุม ที่ได้จัดส่งให้กรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมโดยเฉลี่ย 7 วัน 

เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่างๆ จัดเก็บไว้อย่างเป็นหมวดหมู่ และจัดขึ้นตามนโยบายบัญชีตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ
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ส่วนที่ 5  ระบบการติดตาม  บริษัทฯ จัดให้มีการติดตามผลการดำาเนินงาน โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย  การ
ดำาเนินธุรกิจที่ได้ตั้งไว้เป็นรายไตรมาส การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในมีขึ้นอย่างสม่ำาเสมอ 
โดยผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดทำารายงานผลการตรวจสอบ เสนอโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หากมีการตรวจพบ            
ข้อบกพร่องอันเป็นสาระสำาคัญ จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบในระยะเวลาอันควร รวมถึงการรายงานความ
คืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องดังกล่าว

นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบ ไดใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัการประเมนิประสทิธภิาพ การควบคมุภายในดา้นบญัชี
ของบริษัทฯ ว่าไม่พบจุดอ่อนที่เป็นสาระสำาคัญในระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี



คณะกรรมการบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำากัด (มหาชน) ได้ให้ความสำาคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแล
กิจการบริษัทให้มีการจัดการที่ดี ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท กฎหมาย และข้อกำาหนดของหน่วยงาน
กำากบัดแูล โดยกำากบัดแูลใหร้ายงานทางการเงนิของบรษิทัมกีารบนัทกึขอ้มลูทางบญัชทีีถ่กูตอ้ง ครบถว้น สามารถสะทอ้น
ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานที่เป็นจริงของบริษัท เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส

คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน
รายงานประจำาปี  คณะกรรมการของบริษัทฯ มีความเห็นว่า งบการเงินประจำาปี 2554 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. 2554

                             นายสมบูรณ์ ชินสวนานนท์                             นายทนง โชติสรยุทธ์
                                     ประธานกรรมการ                                       กรรมการผู้จัดการ

รายงานความรับผิดชอบ                       
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน



บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำาหรับรอบบัญชีปี พ.ศ. 2554 ให้แก่บริษัท สำานักงาน   
เอนิสท์ แอนด ์ยงั จำากดั ในอตัราคา่สอบบญัชรีวมทัง้สิน้ 1,220,000 บาท  (โดยไมร่วมคา่เดนิทางในการปฏบิตังิาน, คา่ทีพ่กั 
และคา่สงัเกตการณใ์นการตรวจนบัสนิคา้) ทัง้นีผู้ส้อบบญัชไีมม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ ในดา้นอืน่ๆ อกี นอกจากการสอบ
บัญชีเท่านั้น                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ค่าบริการอื่น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ให้แก่บริษัท สำานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัด 
สำาหรับรอบบัญชีปี พ.ศ. 2554

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี





วิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
จากผลการดำาเนินงานปี พ.ศ. 2554

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

งบการเงิน

วิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
ผลการดำาเนินงาน และงบการเงิน



          

ภาพรวมผลการดำาเนินงานที่ผ่านมา

 *  รายได้รวม เป็นรายได้รวมตามงบการเงิน ที่บวกด้วยส่วนแบ่งกำาไรจากบริษัทร่วม ซึ่งตรงตามการเปิดเผยข้อมูลรายได้รวม ตามตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย

ตลอดระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ สามารถสร้างระดับการเติบโตของรายได้ให้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองเป็นท่ีน่าพอใจ  
การเติบโตหลักมาจากการเพ่ิมช่องทางการจำาหน่ายผ่านร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์  และร้านเครือข่าย (ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย และ
จุดขายย่อย) ซ่ึงเป็นร้านหนังสือของบริษัทฯ 

ผลการดำาเนนิงาน สำาหรบัผลการดำาเนนิงานสำาหรบัป ีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 มสีาระสำาคญั สรปุไดด้งันี้

• รายได้รวม ตามงบการเงินรวม ปี 2554 เป็นเงิน 5,561.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.54% โดยเป็นรายได้รวม          
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำานวน 5,441.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.64% จากปีก่อน

•  กำาไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ปี 2554 เป็นเงิน 225.22 ล้านบาท ลดลง 7.34% โดย
เป็นกำาไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำานวน 222.83 ล้านบาท ลดลง 5.97% จากปีก่อน

•  การขยายสาขาของร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ในปี 2554 เพิ่มขึ้น 50 สาขา รวมเป็นสาขาที่ยังเปิดดำาเนินการอยู่       
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ทั้งสิ้น 397 สาขา และจุดขายย่อยทั้งสิ้นที่ยังเปิดดำาเนินการอยู่จำานวน 30 จุดขาย

•  อัตราการเติบโตของยอดขายของกลุ่มสาขาเดิม ในปี 2554 เติบโตเพิ่มขึ้นประมาณ 3.44% จากปีก่อน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2552 2554 2553 2552

รายได้รวม (ล้านบาท)* 5,561.77 5,171.79 4,673.69 5,441.25 5,054.98 4,646.84

อัตราการเติบโตจากปีก่อน (%) +7.54 +10.66 - +7.64 +8.78 +5.03

วิเคราะห์ฐานะทางการเงิน                   
จากผลการดำาเนินงานป พ.ศ. 2554
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บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวมสำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เป็นเงิน 5,559.76 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นกว่างวดเดียวกันของปีก่อน 7.56% โดยเป็นรายได้รวม ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำานวน 5,441.25 ล้านบาท 
ซึ่งเติบโตสูงขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 7.64% โดยในจำานวนนี้เป็นรายได้จากการขายจำานวน 5,363.88 ล้านบาท หรือ
เติบโตสูงขึ้น 7.40%

การเติบโตส่วนใหญ่มาจากยอดขายของสาขาเดิมที่เติบโตสูงขึ้นมากกว่างวดปีก่อนประมาณ 3.4% อันเนื่องจากการ
ปรับปรุงส่วนผสมของสินค้า (Product Mix) ในร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของยอดขายใน
สาขาใหม่ของซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ที่เปิดเพิ่มขึ้นใน ปี 2554 จำานวน 50 สาขา ที่ทำาให้รายได้ของร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ และ
ร้านเครือข่าย ยังมีอัตราการเติบโตที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องประมาณ 8.99%  

งบการเงินรวม

สำาหรับปี เปลี่ยนแปลง

ปี 2554 ปี 2553 เพิ่มขึ้น / (ลดลง) (%)

รายได้

รายได้จากการขาย 5,370.06 4,999.89 370.17 7.40 

รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา 111.34 108.99 2.35 2.16 

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 23.95 20.79 3.16 15.20 

รายได้อื่น 54.41 39.36 15.05 38.24 

       รวมรายได้ 5,559.76 5,169.03 390.73 7.56 

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย 3,676.14 3,425.20 250.94 7.33 

ต้นทุนบริการ 82.00 75.66 6.34 8.38 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 924.72 831.98 92.74 11.15 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 558.89 508.20 50.69 9.97 

       รวมค่าใช้จ่าย 5,241.75 4,841.04 400.71 8.28 

กำาไรขั้นต้น 1,723.26 1,608.02 115.24 7.17 

อัตรากำาไรขั้นต้น 31.44 31.48 (0.04)

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนค่าเสื่อม

   ราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) 443.61 450.57   (6.96)     (1.54)

กำาไรที่เป็นตัวเงินจากกิจกรรม

   ดำาเนินงานจากงบกระแสเงินสด 484.53 475.09 (9.44) (1.99)

กำาไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 225.22 243.06 (17.84) (7.34)

กำาไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.70 0.75 (0.05) (6.67)

ผลการดำาเนินงาน สำาหรับ ปี 2554 เทียบกับ ปี 2553
(หน่วย : ล้านบาท)
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ต้นทุนขายสินค้าและบริการ ตามงบการเงินรวม สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เป็นเงิน 
3,758.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.35% ต้นทุนขายสินค้าตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นเงิน 3,674.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
7.41% โดยอัตรากำาไรขั้นต้น สำาหรับปี 2554 เท่ากับ 31.49% ซึ่งใกล้เคียงกับปีก่อน จากการได้รับส่วนลด (Rebate)         
เพิ่มขึ้น แต่ได้รับผลกระทบจากยอดขายที่มีอัตรากำาไรขั้นต้นสูงลดลง เช่น ยอดขายส่งสินค้าที่ซีเอ็ดผลิตเอง ลดลงจาก
การที่สถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ ต้องปิดการเรียนการสอนต่อเนื่องในช่วงปลายปี และรายได้รับโฆษณาในวารสารลดลง  

คา่ใชจ้า่ยขายและบรหิาร ตามงบการเงนิรวม สำาหรบัป ีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 เปน็เงนิ 1,483.61 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.70% ค่าใช้จ่ายขายและบริหารตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นเงิน 1,455.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
10.39% เกิดจาก

• ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรในปี 2554 เพิ่มขึ้นกว่าปกติ  อันเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างเงินเดือนใน
หลายๆ ส่วนงาน  เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำา และอัตราค่าครองชีพที่สูงขึ้น  นอกจาก
นั้น บริษัทฯ มีการรับรู้ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตามมาตรฐาน
การบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปี 2554

• ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นตามจำานวนสาขาใหม่ที่เปิดเพิ่มขึ้นถึง 50 สาขา เมื่อเทียบกับปีก่อนเปิดสาขาเพียง 25 
สาขา ได้แก่ ค่าเช่า ค่าบริการ ค่าขนส่งสินค้า และค่าวัสดุในการหีบห่อ

• คา่ใชจ้า่ยสนิคา้และทรพัยส์นิเสยีหายจากน้ำาทว่ม จำานวน 19.95 ลา้นบาท ซึง่บรษิทัฯ ทำาประกนัครอบคลมุ
ความเสียหายที่เกิดขึ้น และได้บันทึกรายได้จากการเคลมประกันในงบการเงินปี 2554 เท่ากับมูลค่าความ
เสยีหายทีเ่กดิขึน้ เนือ่งจากบรษิทัฯ ไดร้บัหนงัสอืแจง้สรปุเงนิชดเชยคา่เสยีหายเบือ้งตน้จากการเคลมประกนั
ในช่วงต้นปี 2555

บริษัทฯ มีกำาไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล สำาหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ สำาหรับปี 2554  เป็นเงิน 
310.38 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1.41% ซึ่งส่วนใหญ่ลดลงเนื่องจากยอดขายที่ลดลง เนื่องจากผลกระทบจากการเกิด
มหาอุทกภัยในไตรมาส 4 ปีนี้

อย่างไรก็ตาม  เมื่อคิดภาษีเงินได้นิติบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีจาก 25% ในปี 2553 มาเป็น 30% ในปี 
2554 กำาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นเงิน 222.83 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 5.97% 

ส่วนกำาไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ตามงบการเงินรวม สำาหรับปี 2554 เป็นเงิน 225.22 ล้านบาท           
ลดลงจากงวดเดียวกันปีก่อน 7.34% 
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การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน สำาหรับปี พ.ศ. 2554 เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2553

ด้านสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ทั้งสิ้น 2,458.99  ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากสิ้นปีก่อน 214.70 ล้านบาท คิดเป็น 9.57% โดยมีการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ดังนี้

• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เท่ากับ 570.31 ล้านบาท ลดลง 149.74 
ล้านบาท คิดเป็น -20.80% จากการนำาเงินไปซื้อที่ดินเปล่า เพื่อก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าในอนาคต 

• ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เท่ากับ 132.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.90 ล้านบาท คิดเป็น 11.73% ส่วนใหญ่เป็น
ลูกหนี้รอเรียกเก็บ จากเงินเคลมประกันสินค้าและทรัพย์สินที่เสียหายจากน้ำาท่วม

• สินค้าคงเหลือ เท่ากับ 396.08 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น 19.09 ล้านบาท คิดเป็น 5.06% ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของ
สินค้าที่ขายในร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์, หนังสือรับจัดจำาหน่าย และวัตถุดิบกระดาษ

• สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เท่ากับ 39.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.18 ล้านบาท คิดเป็น 34.22% ส่วนใหญ่เป็น           
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าของสาขา

• ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เท่ากับ 844.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 347.30 ล้านบาท คิดเป็น 69.85% เนื่องจากมี
การซื้อที่ดินเปล่าติดถนนบางนา-ตราด กม. 21 เพื่อสร้างเป็นศูนย์กระจายสินค้า และจัดประเภทที่ดินเปล่าจาก 
บัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้งาน

• สิทธิการเช่าอาคาร เท่ากับ 110.30 ล้านบาท ลดลง 13.09 ล้านบาท คิดเป็น -10.61% จากการตัดจำาหน่ายสิทธิ
การเช่าตามอายุสัญญา

• อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ลดลง 33.52 ล้านบาท เนื่องจากจัดประเภทที่ดิน ที่ยังไม่ได้ใช้ในการดำาเนินงาน 
ไปไว้ในหมวดที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

• เงินค้ำาประกันการเช่าและเงินมัดจำา เท่ากับ 92.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.67 ล้านบาท จากการเปิดสาขาใหม่ 
จำานวน 50 สาขา

• สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เท่ากับ 15.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.41 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายล่วงหน้า
ค่าบริการดูแลระบบ Software EA, SA, CAL และค่าเช่าสาขากลุ่มตึกคอมล่วงหน้า 3 ปี (ส่วนที่ให้ประโยชน์
เกินกว่า 1 ปี)

ด้านหนี้สิน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนี้สินทั้งสิ้น 1,728.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 269.57 
ล้านบาท คิดเป็น 18.47% โดยมีการเปลี่ยนแปลงของหนี้สิน ดังนี้

• เจ้าหนี้การค้าเท่ากับ 1,500.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 233.90 ล้านบาท คิดเป็น 18.47% โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่ม
ขึ้นของเจ้าหนี้การค้าของสายงานซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์จากยอดขายและจำานวนสาขาที่เพิ่มขึ้น

• สำารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน ทีถ่งึกำาหนดชำาระภายในหนึง่ป ีเพิม่ขึน้ 6.12 ลา้นบาท ตามมาตรฐาน
การบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปี 2554

• ภาษีเงินได้ค้างจ่าย เป็นเงิน 34.18 ล้านบาท ลดลง 7.05 เนื่องจากกำาไรสุทธิของไตรมาส 4/2554 ลดลง 

• เงินกู้ระยะยาว เป็นเงิน 64.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.60 ล้านบาท โดยเป็นเงินกู้ของ บริษัท เพลินพัฒน์ จำากัด
เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม

• สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน เป็นเงิน 39.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38.14 ล้านบาท ตามมาตรฐานการ
บัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปี 2554
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ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้นคงเหลือ 730.14 ล้านบาท 
โดยเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ จำานวน 668.23 ล้านบาท ลดลง 57.16 ล้านบาท การเปลี่ยนแปลงของส่วนของ
ผู้ถือหุ้น มีดังนี้ 

• กำาไรสุทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ สำาหรับปี 2554 จำานวน 225.22 ล้านบาท 

• ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน เพิ่มขึ้น 7.63 ล้านบาท เนื่องจากราคาตลาดของเงินลงทุน
ชั่วคราวลดลง

• กำาไรสะสมลดลงจากการจ่ายเงินปันผลรวม 236.46 ล้านบาท แบ่งเป็นการจ่ายจาก :-

 ผลการดำาเนินไตรมาส 4/2553 หุ้นละ 0.43 บาท รวม 139.29 ล้านบาท

 ผลการดำาเนินไตรมาส 1/2554 หุ้นละ 0.10 บาท รวม 32.39 ล้านบาท

 ผลการดำาเนินไตรมาส 2/2554 หุ้นละ 0.10 บาท รวม 32.39 ล้านบาท

 ผลการดำาเนินไตรมาส 3/2554 หุ้นละ 0.10 บาท รวม 32.39 ล้านบาท

• ปรับกำาไรสะสมลดลงจากการตั้งสำารองเงินเกษียณ และเงินรางวัล 37.28 ล้านบาท ตามมาตรฐานการบัญชีใหม่

• มีการบันทึกส่วนต่ำากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยโอนไปกำาไรสะสม จำานวน            
6.64 ล้านบาท

กระแสเงินสดและความเพียงพอของโครงสร้างเงินทุน
(หน่วย : ล้านบาท)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม

2554 2553

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำาเนินงาน 480.26 494.90

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมการลงทุน (401.06) (104.40)

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป)  ในกิจกรรมจัดหาเงิน (228.93) (215.26)

กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น  (ลดลง) (149.73) 175.24
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กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมการดำาเนินงาน สำาหรับปี 2554 จำานวน  480.26 ล้านบาท เนื่องจาก

• กำาไรจากการดำาเนินงานที่เป็นตัวเงิน จำานวน 484.53 ล้านบาท ประกอบด้วย
 กำาไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้สำาหรับปี 2554 จำานวน 315.56 ล้านบาท
 รายการปรับกระทบยอดกำาไรก่อนภาษี จำานวน 168.97 ล้านบาท เช่น ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 

107.82 ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้า 20.36 ล้านบาท, ตัดจำาหน่ายสินค้าและอุปกรณ์ที่              
เสียหายจากน้ำาท่วม 19.95 ล้านบาท, สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารตัดจ่าย 13.43 ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายจาก
สนิคา้สญูหาย 12.50 ลา้นบาท, สำารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 7.10 ลา้นบาท, รายไดเ้งนิปนัผล 

(10.72) ล้านบาท และรายได้ดอกเบี้ย (13.23) ล้านบาท

• เงินสดเพิ่มจากลูกหนี้การค้าลดลง 5.70 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ขายส่ง โดยลดลงตามรายได้ขายส่งของ
ไตรมาส 4/2554 ทีล่ดลง ประกอบการรบัชำาระหนีจ้ากลกูคา้ขายสง่รายใหญ ่ซึง่เปน็ลกูหนีค้งคา้งในปลายป ี2553 
จากการเคลียร์ยอดตรวจนับสินค้าฝากขาย 

• เงินสดลดจากสินค้าคงเหลือ เพิ่มขึ้น 76.83 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของสินค้าที่สั่งซื้อไว้เพื่อขายใน
ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์, หนังสือรับจัดจำาหน่าย และวัตถุดิบกระดาษ

• เงินสดลดจากลูกหนี้เงินชดเชยค่าเสียหายจากการเคลมประกันเพิ่มขึ้น 19.81 ล้านบาท จากเหตุการณ์              
มหาอุทกภัย ในปลายปี 2554 

• เงินสดลดจากเงินค้ำาประกันการเช่าและเงินมัดจำา เพิ่มขึ้น 12.67 ล้านบาท จากการเปิดสาขาใหม่ จำานวน               
50 สาขา 

• เงินสดลดจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 12.41 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายล่วงหน้าค่าบริการ
ดูแลระบบ Software EA, SA, CAL และค่าเช่าสาขากลุ่มตึกคอมล่วงหน้า 3 ปี (ส่วนที่ให้ประโยชน์เกินกว่า 1 ปี)

• เงนิสดเพิม่จากเจา้หนีก้ารคา้ เพิม่ขึน้ 201.26 ลา้นบาท สว่นใหญเ่ปน็เจา้หนีก้ารคา้จากสายงานซเีอด็บุค๊เซน็เตอร ์
โดยเพิ่มขึ้นตามยอดขายปลีก และจำานวนสาขาที่เพิ่มขึ้น

• เงินสดเพิ่มจากค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เพิ่มขึ้น 19.76 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการตั้งเงินเกษียณอายุค้างจ่ายและ     
เงินรางวัลจากการทำางานครบกำาหนด, ค่าเช่า-บริการพื้นที่ และค่าขนส่งของสาขาค้างจ่าย 

• เงินสดเพิ่มจากเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 9.07 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ที่มาวางบิลในช่วง          
ปลายปี และเพิ่มขึ้นจากเช็คจ่ายล่วงหน้า

กระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมการลงทุน สำาหรับปี 2554 จำานวน (401.06) ล้านบาท เนื่องจาก

•  เงินสดลดจากการซื้อทรัพย์สิน จำานวน 427.80 ล้านบาท เกิดจากการนำาเงินไปซื้อที่ดินเพื่อทำาเป็นคลังสินค้า 
และค่าตกแต่งอาคาร ชั้นวางหนังสือและคอมพิวเตอร์ของสาขาใหม่ และส่วนของสำานักงานใหญ่

• เงินสดเพิ่มจากดอกเบี้ยรับ 13.23 ล้านบาท

• เงินสดเพิ่มจากเงินปันผลรับ จำานวน 12.72 ล้านบาท

กระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ สำาหรบัป ี2554 จำานวน (228.93) ลา้นบาท เนือ่งจาก สว่นใหญเ่ปน็การ
จ่ายเงินปันผลของกำาไรไตรมาส 4 ปี 2553 ซึ่งจ่ายในเดือนพฤษภาคม ปี 2554 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจาก     
ผลประกอบการไตรมาส 1, 2 และ 3 ปี 2554 



เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำากัด (มหาชน) 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 งบกำาไรขาดทุนรวม งบกำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
ของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซีเอ็ด
ยูเคชั่น จำากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลใน                                             
งบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า งบการเงินรวมของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 
ซีเอ็ดยูเคชั่น จำากัด (มหาชน) สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่นำามาแสดงเปรียบเทียบไว้ ณ ที่นี้ได้ตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชีท่านอื่น ซึ่งได้แสดงความเห็นไว้อย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำาหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและ
ปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่           
การตรวจสอบรวมถงึการใชว้ธิกีารทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทัง้ทีเ่ปน็จำานวนเงนิและการเปดิเผยขอ้มลูในงบการเงนิ 
การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำาคัญ 
ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำาขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำาเสนอในงบการเงินโดยรวม 
ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ผลการดำาเนินงานและกระแส
เงินสดสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและเฉพาะของบริษัท  
ซีเอ็ดยูเคชั่น จำากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

โดยมไิดเ้ปน็การแสดงความเหน็อยา่งมเีงือ่นไขตอ่งบการเงนิขา้งตน้ ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตตามทีก่ลา่วไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิขอ้ 5 ในระหวา่งปปีจัจบุนั บรษิทัฯไดป้ฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชฉีบบัปรบัปรงุและมาตรฐานการบญัชี
ใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อจัดทำาและนำาเสนองบการเงินนี้ 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

พิมพ์ใจ  มานิตขจรกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521

บริษัท สำานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัด
กรุงเทพฯ: 22 กุมภาพันธ์ 2555
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย : บาท) 

 หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด      9  570,313,730  720,044,731  540,048,337   681,847,473
เงินลงทุนชั่วคราว 10  178,856,222  186,484,074  178,856,222 186,484,074 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 11  132,413,781  118,507,777  116,604,185  113,480,707
เงินให้กู้ยืมแกบริษัทยอย 8 - - 15,024,000 24,000
สินค้าคงเหลือ 12  396,081,981  376,994,285  394,433,224 374,771,141 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 13 39,923,577     29,746,852     37,642,802     28,508,659 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  1,317,589,291  1,431,777,719  1,282,608,770  1,385,116,054 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอื่นที่มีภาระ

ค�้าประกัน
14 12,389,767 12,324,734 12,389,767 12,324,734

เงินลงทุนในบริษัทยอย 15  -  -  69,432,021  69,432,021 
เงินลงทุนในบริษัทรวม 16 27,044,395 27,037,098 100,000 100,000
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 17  844,502,319  497,199,924  656,326,364  325,445,042 
สิทธิการเชาที่ดิน 8,18  7,372,005  7,706,846  -  - 
สิทธิการเชาอาคาร 19  110,294,800  123,391,166  110,294,800  123,391,166 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 5,20 - 33,520,669 - 33,520,669  
สินทรัพย์ไมมีตัวตน 21 5,342,770 6,754,844 5,109,940 6,493,063
คาลิขสิทธิ์และคาแปลหนังสือจายลวงหน้า  27,178,920  22,381,807  27,178,920  22,381,807 
เงินค�้าประกันการเชาและเงินมัดจ�า 92,243,456  79,572,619  92,243,456  79,572,619 
สินทรัพย์ไมหมุนเวียนอื่น 22  15,030,957  2,620,418  14,806,002  2,486,963 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  1,141,399,389  812,510,125  987,881,270  675,148,084 

รวมสินทรัพย์ 2,458,988,680  2,244,287,844  2,270,490,040  2,060,264,138

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย : บาท)

 หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 8,24  1,500,207,097  1,266,299,044  1,494,765,388  1,261,875,328 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน   

ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 8  -  1,400,000  -  - 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น  3,400,000  1,000,000  -  - 
รายได้รับลวงหน้ารอรับรู้เปนรายได้ภายใน

หนึ่งปี
23  28,948,104  32,940,796  -  - 

ภาษีเงินได้ค้างจาย  34,177,556  41,227,155  34,177,556  41,227,155 
ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที่

ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี
34  6,121,974  -  6,121,974  - 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 26  37,957,936  39,242,556  36,903,209  36,632,178 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  1,610,812,667  1,382,109,551  1,571,968,127  1,339,734,661 

หนี้สินไม่หมุนเวียน
รายได้รับลวงหน้ารอตัดบัญชี 23  5,303,446  9,441,625  -  - 
เงินกู้ยืมระยะยาว 25  64,600,000  58,000,000  -  - 
ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 34 39,620,219 1,475,499 38,185,058  1,475,499  
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น  8,509,919  8,253,331  8,465,002  8,141,039 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  118,033,584 77,170,455  46,650,060  9,616,538 

รวมหนี้สิน  1,728,846,251  1,459,280,006  1,618,618,187  1,349,351,199

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หน่วย : บาท)

 หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน 27

หุ้นสามัญ 323,921,130 หุ้น มูลคา
หุ้นละ 1 บาท (2553: หุ้นสามัญ          
328,345,090 หุ้น มูลคาหุ้นละ 1 บาท)  323,921,130  328,345,090  323,921,130  328,345,090

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว
หุ้นสามัญ 323,921,130 หุ้น มูลคา   

หุ้นละ 1 บาท 323,921,130 323,921,130 323,921,130 323,921,130
สวนเกินมูลคาหุ้นสามัญ 149,420,558 149,420,558 149,420,558 149,420,558
ก�าไรสะสม

จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย 29 35,626,917 35,626,917 35,626,917 35,626,917
ยังไมได้จัดสรร 143,794,698 198,968,153 127,431,065 177,849,285

องค์ประกอบอื่นของสวนของผู้ถือหุ้น 15,472,183 17,451,553 15,472,183 24,095,049

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 668,235,486 725,388,311 651,871,853 710,912,939
สวนของผู้มีสวนได้เสียที่ไมมีอ�านาจควบคุม 

ของบริษัทยอย 61,906,943 59,619,527 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 730,142,429 785,007,838 651,871,853 710,912,939

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,458,988,680 2,244,287,844 2,270,490,040 2,060,264,138
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก�ำไรขำดทุน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หน่วย : บาท)

 หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

รายได้
รายได้จากการขาย 8 5,370,058,520 4,999,894,423 5,363,875,980 4,994,332,557

รายได้คาธรรมเนียมการศึกษา 23 111,344,731 108,989,657 - -

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 16 23,950,280 20,792,027 26,076,031 22,472,685

รายได้อื่น 12 54,409,048 39,355,644 51,301,798 38,172,213 

รวมรายได้ 5,559,762,579 5,169,031,751 5,441,253,809 5,054,977,455 

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย 8 (3,676,139,842) (3,425,205,821) (3,674,692,649) (3,421,069,990)
ต้นทุนบริการ (82,002,618) (75,655,200) - -

คาใช้จายในการขาย (924,719,886) (831,979,720) (924,719,886) (831,979,720)

คาใช้จายในการบริหาร 8 (558,889,023) (508,203,152) (531,131,867) (486,787,875) 

รวมค่าใช้จ่าย (5,241,751,369) (4,841,043,893) (5,130,544,402) (4,739,837,585)

ก�าไรก่อนส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
และ ภาษีเงินได้นิติบุคคล 318,011,210 327,987,858 310,709,407 315,139,870 

สวนแบงก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 16 2,007,297 2,759,903 - -

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 320,018,507 330,747,761 310,709,407 315,139,870

คาใช้จายทางการเงิน 8 (4,453,859) (4,237,314) (328,482) (73,047)

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 315,564,648 326,510,447 310,380,925 315,066,823 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 31 (87,545,934) (78,082,142) (87,545,934) (78,082,142)

ก�าไรส�าหรับปี 228,018,714 248,428,305 222,834,991 236,984,681 

การแบ่งปันก�าไร

สวนที่เปนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 225,215,377 243,062,737 222,834,991 236,984,681 

สวนที่เปนของผู้มีสวนได้เสียที่ไมมีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัทยอย 2,803,337 5,365,568

228,018,714 248,428,305

ก�าไรต่อหุ้น 32
ก�าไรตอหุ้นขั้นพื้นฐาน

ก�าไรสวนที่เปนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 0.70 0.75 0.69 0.73
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
 งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หน่วย : บาท)

 หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

ก�าไรส�าหรับปี 228,018,714 248,428,305 222,834,991 236,984,681 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
     ผลก�าไร(ขาดทุน) จากการวัดมูลคา

     เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย (7,633,376) 7,545,220 (7,633,376) 7,545,220
     คาเสื่อมราคาของสวนเกินทุนจากการ

     ตีราคาสินทรัพย์ 28 (989,490) (989,490) (989,490) (989,490)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี (8,622,866)    6,555,730 (8,622,866) 6,555,730

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 219,395,848 254,984,035 214,212,125 243,540,411

การแบ่งก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

สวนที่เปนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 216,592,511 249,618,467 214,212,125 243,540,411

สวนที่เปนของผู้มีสวนได้เสียที่ไมมีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัทยอย 2,803,337 5,365,568

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 219,395,848 254,984,035

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจ�าปี 2554144

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน
ก�าไรกอนภาษี 315,564,648  326,510,447 310,380,925  315,066,823
รายการปรับกระทบยอดก�าไรกอนภาษีเปนเงินสด

รับ(จาย) จากกิจกรรมด�าเนินงาน
คาเสื่อมราคา 107,822,439  103,959,231 97,050,761  92,291,896 
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 1,255,351  3,714,715 140,807  3,334,880
รายการปรับปรุงจากการเคลียร์บัญชีลูกหนี้ 448,094  (364,452) 448,094  (364,452)
คาใช้จายจากประมาณการรับคืนสินค้า 972,623  (1,114,392) 972,623  (1,114,392)
คาใช้จายจากสินค้าสูญหาย 12,496,225  15,694,495 12,496,225  15,694,495 
คาใช้จายจากส�ารองสินค้าสูญหาย เสื่อมสภาพ 

และเคลื่อนไหวช้า (โอนกลับบัญชี) 3,834,011  8,209,452 3,834,011  8,107,408
สวนแบงก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (2,007,297)  (2,759,903) -  - 
คาใช้จายสินค้าเสียหายจากเหตุการณ์ไฟไหม้ -  2,920,877 -  2,920,877
ตัดจ�าหนายสินค้าและอุปกรณ์ที่เสียหายจากน�้าทวม 19,950,313 - 19,814,287 -
คาใช้จายจากการบริจาคสินค้า 20,360,538 24,642,360 20,360,538 24,642,360
คาใช้จายจากการท�าลายสินค้า 5,804,035  1,175,921 5,804,035  1,175,921 
คาใช้จายจากการบริจาคอุปกรณ์ 2,195,224  - 1,861  - 
ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 7,101,990  - 6,674,865  - 
ขาดทุน(ก�าไร)จากการจ�าหนายและตัดจ�าหนาย 

อุปกรณ์ (1,386,561) 768,512 (919,500) 767,592
สิทธิการเชาที่ดินและอาคารตัดจาย 13,431,207 13,366,609 13,096,366 13,027,996
คาลิขสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์ตัดจาย 2,338,926 2,495,612 2,289,880 2,447,515
รายการปรับปรุงจากการเคลียร์บัญชีเจ้าหนี ้

การค้าและเจ้าหนี้คูปอง  (6,156,048)  (11,162,233)  (6,156,048)  (11,162,233)
รายการปรับปรุงจากการเคลียร์บัญชีคาลิขสิทธิ์    

และคาแปลหนังสือสุทธิกับรายการค้างจาย - 3,582,610  - 3,582,610
ดอกเบี้ยจาย 4,453,859  4,237,314 328,482  73,047 
รายได้ดอกเบี้ย (13,229,115)  (6,773,232) (13,154,025)  (6,653,890)
รายได้เงินปันผล (10,721,165)  (14,018,796) (12,922,007)  (15,818,796)

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน  484,529,297  475,085,147 460,542,180  448,019,657 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553



รายงานประจ�าปี 2554 145

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน (ต่อ)

สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้า  5,704,109  (15,137,311)  15,129,286  (14,757,008)

สินค้าคงเหลือ  (76,834,092)  (28,516,682)  (78,514,169)  (28,701,514) 
คาใช้จายจายลวงหน้า  (7,272,647)    9,090,979  (7,125,025)  9,593,379
ลูกหนี้เงินชดเชยคาเสียหายจากการเคลมประกัน  (19,814,287)  17,792,555  (19,814,287)   17,792,555 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  (5,375,977)  2,768,948  (2,009,120)  (88,900)
คาลิขสิทธิ์และคาแปลหนังสือจายลวงหน้า  (4,797,113)  (3,278,013)  (4,797,113)  (3,278,013)
เงินค�้าประกันการเชาและเงินมัดจ�า  (12,670,837)  (10,249,046)  (12,670,837)  (10,249,046)
สินทรัพย์ไมหมุนเวียนอื่น  (12,410,543)  (86,957)  (12,318,515)  (103,156)

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้า  201,263,313  128,297,571  208,936,870  128,169,312 
รายได้รับลวงหน้ารอตัดบัญชี  (8,130,871)  (9,254,353)  -  - 
คาใช้จายค้างจาย  19,763,772  28,110,786  19,214,256  24,459,924
เจ้าหนี้อื่น 9,074,981  (25,068,502)  10,161,971  (25,068,502)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น  6,659,237  (1,017,277)  270,506  1,745,353 
จายผลประโยชน์ระยะยาวให้พนักงาน  (634,120)   -  (634,120)  -  
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น  256,580  (953,672)  323,963  (729,800)

เงินสดรับจากกิจกรรมด�าเนินงาน  579,310,802  567,584,173  576,695,846  546,804,241 
จายดอกเบี้ย  (4,453,859)  (4,237,314)  (328,482)  (73,047)
จายภาษีเงินได้  (94,596,461)  (68,451,169)  (94,596,461)  (68,451,169)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 480,260,482  494,895,690  481,770,903  478,280,025

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)  (5,524)  10,005,774  (5,524)  10,005,774 
ดอกเบี้ยรับ 13,230,046  6,413,617  13,154,956  6,277,323 
เงินปันผลรับ  12,721,165  15,818,796  12,922,007  15,818,796 
ซื้อที่ดินและอุปกรณ์  (427,801,960)  (115,737,817)  (398,920,483)  (99,145,440)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 1,719,100  795,877 1,713,220  758,147 
ซื้อสินทรัพย์ไมมีตัวตน  (926,852)  (1,833,742)  (906,757)  (1,833,742)
เงินสดจายสิทธิการเชาพื้นที่สาขา  -  (19,861,755)  -  (19,861,755)

เงินสดจายจากการให้กู้ยืมแกบริษัทยอย  -  -  (15,000,000)  (12,000)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (401,064,025)  (104,399,250)  (387,042,581)  (87,992,897)

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553



รายงานประจ�าปี 2554146

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอื่นที่มีภาระค�้าประกัน

ลดลง  (65,033)  - (65,033)  - 
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น  9,000,000   -   -  - 
เงินสดจายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น  (1,400,000) (210,000)  -  - 
เงินสดจายเจ้าหนี้คาสินทรัพย์ -   (1,261,016)  -  (1,261,016)
จายเงินปันผล  (236,462,425)  (213,787,946)  (236,462,425)  (213,787,946)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (228,927,458)  (215,258,962)  (236,527,458)  (215,048,962)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) (149,731,001) 175,237,478 (141,799,136)  175,238,166 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินต้นปี 720,044,731 544,807,253  681,847,473  506,609,307

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินปลายปี (หมายเหตุ 9) 570,313,730  720,044,731  540,048,337  681,847,473 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการที่มิใชเงินสด 

รับรู้รายการก�าไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการ 
ปรับมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 
ในสวนของผู้ถือหุ้น  (7,633,376)  7,545,220  (7,633,376)   7,545,220 

ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไมได้จายช�าระ  4,281,021  2,263,540  4,281,021  2,210,746 
รับรู้คาเสื่อมราคา-สวนเกินทุนจากการตีราคา

สินทรัพย์เพิ่มในสวนของผู้ถือหุ้น  989,490  989,490  989,490  989,490 

รายการปรับปรุงส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานกับก�าไรสะสมต้นงวด เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเรื่องผลประโยชน์
พนักงาน  37,282,911  -  36,790,784 -

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553



บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล�าเนาในประเทศไทย 
บริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2536 ที่อยูตามที่จดทะเบียน
ของ บริษัทฯ อยูที่ 1858/87-90 อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ชั้นที่ 19 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา 
กรงุเทพมหานคร โดยมศีนูย์กระจายสนิค้าตัง้อยูเลขที ่99 หมู 1 ถนนกิง่แก้ว ต�าบลราชาเทวะ อ�าเภอบางพล ีจงัหวดั
สมุทรปราการ

•    บรษิทัฯ  และบรษิทัย่อยประกอบกจิการในประเทศไทย โดยได้รบัอนญุาตให้ประกอบ
ธุรกิจดังนี้

1. ธุรกิจร้านหนังสือ โดยเปนผู้ด�าเนินงาน ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ และเครือขาย ซึ่งได้แก ร้านเครือขายซีเอ็ด
บุ๊คเซ็นเตอร์ และศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยหลายแหงที่บริษัทฯ เปนผู้บริหารเอง ทั้งในกรุงเทพฯ และตาง
จังหวัด 

2. ธุรกิจรับจัดจ�าหน่ายหนังสือ โดยจัดจ�าหนายให้กับหนังสือที่บริษัทฯผลิตเองและส�านักพิมพ์อื่น เพื่อ
จ�าหนายให้กับร้านหนังสือทั่วไป รวมทั้งชองทางการขายอื่นๆ

3. ธุรกิจส�านักพิมพ์ โดยผลิตหนังสือ วารสารเชิงวิชาการและสาระความรู้ รับจ้างโฆษณาเพื่อจัดพิมพ์ลงใน
วารสารรายเดือนที่บริษัทฯ ผลิตขึ้น รับจ้างพิมพ์หนังสือ 

4. SE-ED Learning Center จดัคายเยาวชน SE-ED Kiddy Camp กจิกรรมการเรยีนรูส้�าหรบัเยาวชน หลกัสตูร
การฝึกอบรม และสัมมนาส�าหรับบุคคลทั่วไป

5. โรงเรียนเพลินพัฒนา สถาบันการศึกษาเอกชนเปิดสอนในระดับเตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษา ปีที่ 6 

2. เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

2.1  งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดง
รายการในงบการเงินตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

  งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษา
อังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

        งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแตจะได้เปิดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี
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2.2 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม

 ก)  งบการเงินรวมนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) (ซึ่งตอไปนี้เรียก
วา “บริษัทฯ”) และบริษัทยอย (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “บริษัทยอย”) ดังตอไปนี้

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้งขึ้นใน

ประเทศ

อัตราร้อยละของ          
การถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2554 2553

บริษัท ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ จ�ากัด* ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ไทย 99.93 99.93

บริษัท เพลินพัฒน์ จ�ากัด ธุรกิจโรงเรียน ไทย 48.82 48.82

 *  บริษัทฯ ไมได้รวมงบการเงินของ บริษัท ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ จ�ากัด ในงบการเงินรวม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554  

เนื่องจากมูลคาเงินลงทุนและผลด�าเนินงานของบริษัทยอยดังกลาว ไมมีสาระส�าคัญตองบการเงินรวมของบริษัทฯ   

 ข) บริษัทฯ น�างบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดท�างบการเงินรวมตั้งแตวันที่บริษัทฯ มีอ�านาจในการ
ควบคุมบริษัทยอยจนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น  

 ค) งบการเงินของบริษัทยอยได้จัดท�าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญเชนเดียวกันกับของบริษัทฯ

 ง)  ยอดคงค้างระหวางบริษัทฯ และบริษัทยอย รายการค้าระหวางกันที่มีสาระส�าคัญได้ถูกตัดออกจากงบ 
การเงินรวมนี้แล้ว 

 จ)  สวนของผู้มีสวนได้เสียที่ไมมีอ�านาจควบคุม คือ จ�านวนก�าไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทยอย
สวนที่ไมได้เปนของบริษัทฯ และแสดงเปนรายการแยกตางหากในสวนของก�าไรหรือขาดทุนรวมและสวน
ของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3  บรษิทัฯ จดัท�างบการเงนิเฉพาะกจิการเพือ่ประโยชน์ตอสาธารณะ โดยแสดงเงนิลงทนุในบรษิทัยอย และบรษิทั
รวมตามวิธีราคาทุน
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3. การปฎิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ในระหว่างปี

 ในระหวางปีปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมที่ออก
โดยสภาวิชาชีพบัญชีดังนี้

มาตรฐานการบัญชี เรื่อง

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) การน�าเสนองบการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) สินค้าคงเหลือ
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี                 

และข้อผิดพลาด
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญากอสร้าง
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเชา
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) รายได้
ฉบับที่ 19 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) ต้นทุนการกู้ยืม
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่ 26 การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษัทรวม
ฉบับที่ 29 การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) สวนได้เสียในการรวมค้า
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) ก�าไรตอหุ้น
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวางกาล
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) การด้อยคาของสินทรัพย์
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพย์ไมมีตัวตน
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง

ฉบับที่ 2 การจายโดยใช้หุ้นเปนเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพย์ไมหมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�าเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 6 การส�ารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง

ฉบับที่ 15 สัญญาการกอสร้างอสังหาริมทรัพย์

การตีความมาตรฐานการบัญชี เรื่อง

ฉบับที่ 31 รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

มาตรฐานการบญัชีข้างต้นไมมผีลกระทบอยางเปนสาระส�าคญัตองบการเงินนี้ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดงัตอไปนี้



รายงานประจ�าปี 2554150

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ก�าหนดให้กิจการรับรู้ผลประโยชน์ที่ให้กับพนักงานเปนคาใช้จายเมื่อกิจการได้รับบริการ
จ้างงานจากพนักงานแล้ว โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจการจะต้องประเมินและบันทึกหนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงาน
เนื่องจากเกษียณอายุ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นที่ให้กับพนักงาน โดยใช้การค�านวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
ซึ่งเดิมบริษัทฯ และบริษัทยอยรับรู้ผลประโยชน์ที่ให้กับพนักงานดังกลาวเมื่อเกิดรายการ

บริษัทฯ และบริษัทยอยได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวในปีปัจจุบันและรับรู้หนี้สินในชวงที่เปลี่ยนแปลง
โดยบันทึกปรับกับก�าไรสะสม ณ วันต้นงวดของปีปัจจุบันจ�านวน 37.8 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: จ�านวน 36.8 ล้าน
บาท) การเปลี่ยนแปลงนี้ท�าให้บริษัทฯและบริษัทยอยมีก�าไรส�าหรับปี 2554 ลดลงเปนจ�านวน 7.1 ล้านบาท (0.02 บาท
ตอหุ้น) (เฉพาะของบริษัทฯ: ก�าไรลดลงเปนจ�านวน 7.0 ล้านบาท ก�าไรตอหุ้นลดลง 0.02 บาทตอหุ้น) ผลสะสมของการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวแสดงอยูในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผู้ถือหุ้น

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เรื่องอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มาตรฐานการบญัชฉีบบันีก้�าหนดให้กจิการเลอืกบนัทกึอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุด้วยวธิรีาคาทนุ (ต้องเปิดเผย
มูลคายุติธรรมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน)หรือด้วยวิธีมูลคายุติธรรมซึ่งการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมให้รับรู้ใน
ก�าไรหรอืขาดทนุเดมิบรษิทัฯบนัทกึอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุภายใต้รายการทีด่นิและสวนปรบัปรงุทีด่นิไมใช้ด�าเนนิ
งาน ซึง่แสดงตามวธิรีาคาทนุ บรษิทัฯได้เปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชโีดยจดัประเภทอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุเปน
รายการแยกตางหากและบันทึกด้วยวิธีราคาทุน โดยเริ่มถือปฏิบัติในปีปัจจุบัน

4. มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดข้างลางนี้

มาตรฐานการบัญชี เรื่อง

ฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล

ฉบับที่่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศ

การตีความมาตรฐานการบัญชี เรื่อง

ฉบับที่ 10 ความชวยเหลอืจากรฐับาล - กรณทีีไ่มมคีวามเกีย่วข้องอยางเฉพาะ
เจาะจงกับกิจกรรมด�าเนินงาน

ฉบับที่ 21 ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไมได้คิดคาเสื่อม
ราคาที่ตีราคาใหม

ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ
ของผู้ถือหุ้น

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อวามาตรฐานการบัญชีข้างต้นจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระส�าคัญตองบการเงินเมื่อ
น�ามาถือปฏิบัติ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดังตอไปนี้ 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบญัชฉีบบันีก้�าหนดให้กจิการระบผุลแตกตางชัว่คราวทีเ่กดิจากความแตกตางของมลูคาสนิทรพัย์และ
หนี้สินระหวางเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร เพื่อรับรู้ผลกระทบทางภาษีเปนสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ อยูระหวางการประเมินผลกระทบที่อาจมีตองบการเงินในปีที่เริ่มน�ามาตรฐานการ
บัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ 

5. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการน�ามาตรฐานการ    
    บัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ 

ในระหวาง ปีปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทยอยได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญตามที่กลาวในหมายเหตุ 3 
เนือ่งจากบรษิทัฯน�ามาตรฐานการบญัชฉีบบัปรบัปรงุและมาตรฐานการบญัชใีหมมาถอืปฏบิตั ิผลสะสมของการเปลีย่นแปลง
นโยบายการบัญชีดังกลาวแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผู้ถือหุ้น                                                  

จ�านวนเงินของรายการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานมีผล 
กระทบตอรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 1 มกราคม 2554 ตามล�าดับ ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น 33,521 33,521

ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดินไมใช้ด�าเนินงานลดลง (33,521) (33,521)

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2554

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 37,799 36,791

ก�าไรสะสม - ยังไมได้จัดสรรลดลง (37,799) (36,791)



รายงานประจ�าปี 2554152

6. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

6.1 การรับรู้รายได้

 ก) รายได้จากการขายสินค้า รับรู้เมื่อบริษัทฯ ได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยส�าคัญของความเปน
เจ้าของสนิค้าให้กบัผูซ้ือ้แล้ว รายได้จากการขายแสดงมลูคาตามราคาในใบก�ากบัสนิค้าโดยไมรวมภาษมีลูคา
เพิ่ม ส�าหรับสินค้าที่ได้สงมอบหลังจากหักสวนลดแล้ว ยกเว้นรายได้จากการฝากขายจะรับรู้รายได้ เมื่อได้
รับรายงานการขายหรือได้รับช�าระคาสินค้าแล้วแตเหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นกอน

ข) รายได้จากการโฆษณารับรู้เมื่อมีการลงโฆษณาแล้ว

 ค) รายได้คาธรรมเนียมแรกเข้า รับรู้เปนรายได้ทั้งจ�านวนเมื่อสิทธิ์การเปนนักเรียนเกิดขึ้น 

 ง) รายได้คาบ�ารุงการศึกษา รับรู้เปนรายได้ตามระยะเวลาการศึกษา

 จ)  ดอกเบี้ยรับถือเปนรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

 ฉ) เงินปันผลรับถือเปนรายได้เมื่อบริษัทฯ มีสิทธิในการรับเงินปันผล

6.2  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

  เงนิสดและรายการเทยีบเทาเงนิสด หมายถงึ เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร และเงนิลงทนุระยะสัน้ทีม่สีภาพคลอง
สูง ซึ่งถึงก�าหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไมมีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้

6.3  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น/ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อรับคืนสินค้า

  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น แสดงมูลคาตามจ�านวนมูลคาสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ บันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญส�าหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้ 

  คาเผื่อรับคืนสินค้าค�านวณจากอัตราร้อยละของการรับคืนถัวเฉลี่ยทั้งปีของลูกหนี้ตางจังหวัด ณ วันสิ้นงวด
บัญชี 

6.4  สินค้าคงเหลือ/ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวช้าและค่าเผื่อสินค้าสูญหาย

  สินค้าส�าเร็จรูปแสดงมูลคาตามราคาทุนถัวเฉลี่ยถวงน�้าหนัก หรือ มูลคาสุทธิที่จะได้รับแล้วแตราคาใด                   
จะต�่ากวา ราคาทุนดังกลาวหมายถึงต้นทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้งคาโสหุ้ยโรงงานด้วย

  งานระหวางท�าแสดงมลูคาตามราคาทนุมาตรฐาน (ซึง่ใกล้เคยีงกบัต้นทนุจรงิ) หรอืมลูคาสทุธทิีจ่ะได้รบัแล้วแต
ราคาใดจะต�่ากวา 

  วัตถุดิบแสดงมูลคาตามราคาทุนถัวเฉลี่ยถวงน�้าหนักหรือมูลคาสุทธิที่จะได้รับแล้วแตราคาใดจะต�่ากวา และ   
จะถือเปนสวนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

  คาเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวช้า ประมาณการสัดสวนร้อยละจากอัตราการหมุนของสินค้าประกอบ
กับการพิจารณาของบรรณาธิการหนังสือ

  คาเผื่อสินค้าสูญหายในปี 2554 และ 2553 ค�านวณจากอัตราร้อยละ 0.30 และร้อยละ 0.55 ของยอดขายใน
แตละสาขา ตามล�าดบั ซึง่บรษิทัฯ จะกลบัรายการคาเผือ่ดงักลาว เมือ่มกีารตรวจนบัสนิค้าคงเหลอืและบนัทกึ
ผลขาดทุนจากสินค้าที่สูญหายจริงของสาขาจากผลการตรวจนับ
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6.5  เงินลงทุน

 ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของหลักทรัพย์
ดังกลาวบันทึกเปนรายการตางหากในสวนของผู้ถือหุ้น และจะบันทึกในสวนของก�าไรหรือขาดทุนเมื่อได้
จ�าหนายหลักทรัพย์นั้นออกไป 

ข) เงินลงทุนในบริษัทรวมที่แสดงอยูในงบการเงินรวมแสดงมูลคาตามวิธีสวนได้เสีย 

ค) เงินลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวมที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุน 

  มลูคายตุธิรรมของหลกัทรพัย์ในความต้องการของตลาด  ค�านวณจากราคาเสนอซือ้หลงัสดุ ณ สิน้วนัท�าการ
สดุท้ายของปี สวนมลูคายตุธิรรมของตราสารหนีค้�านวณโดยใช้อตัราผลตอบแทนทีป่ระกาศโดยสมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทย มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนค�านวณจากมูลคาสินทรัพย์สุทธิของหนวยลงทุน

  บริษัทฯ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถวงน�้าหนักในการค�านวณต้นทุนของเงินลงทุน 

6.6  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

  บริษัทฯ บันทึกมูลคาเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการท�ารายการ หลัง
จากนั้น บริษัทฯ จะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการ
ด้อยคา (ถ้ามี)

  คาเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนค�านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณ 10 ปี คาเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยูในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

  ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาส�าหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เปนที่ดิน

  บริษัทฯ รับรู้ผลตางระหวางจ�านวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจ�าหนายกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย์ในสวน
ของก�าไรหรือขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

6.7  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

  ทีด่นิและอาคารพร้อมสวนปรบัปรงุแสดงมลูคาตามราคาทีต่ใีหมหกัคาเสือ่มราคาสะสม และคาเผือ่การด้อยคา
ของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

  บริษัทฯ  บันทึกมูลคาเริ่มแรกของที่ดินและอาคารในราคาทุน ณ วันที่ได้สินทรัพย์มา หลังจากนั้นบริษัทฯ          
จัดให้มีการประเมินราคาที่ดินและอาคารโดยผู้ประเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพย์ดังกลาวในราคาที่ตีใหม 
ทั้งนี้บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินราคาสินทรัพย์ดังกลาวทุก 5 ปี เพื่อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะ
เวลารายงานแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระส�าคัญ

  อุปกรณ์แสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม และคาเผ่ือการด้อยคาของสินทรัพย์ (ถ้ามี) 

  บริษัทฯ บันทึกสวนตางซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์ดังตอไปน้ี 

-  บริษัทฯ บันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหมในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและ
รับรู้จ�านวนสะสมในบัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ในสวนของผู้ถือหุ้น อยางไรก็ตาม หาก
สนิทรพัย์นัน้เคยมกีารตรีาคาลดลงและบรษิทัฯ ได้รบัรูร้าคาทีล่ดลงในสวนของก�าไรหรอืขาดทนุแล้ว สวน
ทีเ่พิม่จากการตรีาคาใหมนีจ้ะถกูรบัรูเ้ปนรายได้ไมเกนิจ�านวนทีเ่คยลดลงซึง่รบัรูเ้ปนคาใช้จายปีกอนแล้ว

- บรษิทัฯ รบัรูร้าคาตามบญัชขีองสนิทรพัย์ทีล่ดลงจากการตรีาคาใหมในสวนของก�าไรหรอืขาดทนุ อยางไร
กต็าม หากสนิทรพัย์นัน้เคยมกีารตรีาคาเพิม่ขึน้และยงัมยีอดคงค้างของบญัช ี“สวนเกนิทนุจากการตรีาคา
สนิทรพัย์” อยูในสวนของผูถ้อืหุน้ สวนทีล่ดลงจากการตรีาคาใหมจะถกูรบัรูใ้นก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ใน
จ�านวนที่ไมเกินยอดคงเหลือของบัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” 
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  คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�านวณจากราคาทุนหรือราคาที่ตีใหมของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตาม
อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

สวนปรับปรุงที่ดิน    10 - 20 ปี

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร   20 - 24  ปี

คาตกแตงอาคาร    5 - 6  ปี

เครื่องใช้ส�านักงานและเครื่องปรับอากาศ  3 - 5  ปี

ยานพาหนะ     5  ปี 

  บริษัทฯ บันทึกคาเสื่อมราคาที่ค�านวณได้ข้างต้น ดังตอไปนี้

- คาเสื่อมราคาของสวนที่ค�านวณจากราคาทุนรวมอยูในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

- คาเสือ่มราคาของสวนทีต่รีาคาเพิม่ตดัจ�าหนายไปสูบญัชสีวนเกนิทนุจากการตรีาคาสนิทรพัย์ในสวนของ
ผู้ถือหุ้น

  ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาส�าหรับที่ดินและงานระหวางกอสร้าง

  บริษัทฯ และบริษัทยอยตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจ�าหนายสินทรัพย์หรือคาดวา
จะไมได้รบัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตจากการใช้หรอืการจ�าหนายสนิทรพัย์ รายการผลก�าไรหรอืขาดทนุ
จากการจ�าหนายสนิทรพัย์ จะรบัรูใ้นสวนของก�าไรหรอืขาดทนุเมือ่บรษิทัฯ และบรษิทัยอยตดัรายการสนิทรพัย์
นั้นออกจากบัญชี

6.8 ต้นทุนการกู้ยืม

  ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การกอสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการ
แปลงสภาพให้พร้อมใช้หรอืขาย ได้ถกูน�าไปรวมเปนราคาทนุของสนิทรพัย์จนกวาสนิทรพัย์นัน้จะอยูในสภาพ
พร้อมทีจ่ะใช้ได้ตามทีมุ่งประสงค์  สวนต้นทนุการกูย้มือืน่ถอืเปนคาใช้จายในงวดทีเ่กดิรายการ ต้นทนุการกูย้มื
ประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

6.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

  สินทรัพย์ไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจ�าหนายสะสมและคาเผื่อการด้อยคาสะสม (ถ้ามี) ของ
สินทรัพย์นั้น

  บริษัทฯ และบริษัทยอยตัดจ�าหนายสินทรัพย์ไมมีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดอยางมีระบบตลอดอายุ
การให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยคาของสินทรัพย์ดังกลาวเมื่อมีข้อบง
ชี้วาสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยคา บริษัทฯ และบริษัทยอยจะทบทวนระยะเวลา การตัดจ�าหนายและวิธีการตัด
จ�าหนายของสินทรัพย์ไมมีตัวตนดังกลาวทุกสิ้นปีเปนอยางน้อย คาตัดจ�าหนายรับรู้เปนคาใช้จายในสวนของ
ก�าไรหรือขาดทุน

  สินทรัพย์ไมมีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดมีดังนี้

     อายุการให้ประโยชน์

คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์  3 - 5 ปี

คาลิขสิทธิ์และคาแปลหนังสือ  ตัดจายตามปริมาณหนังสือที่ขายได้
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6.10 สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารและค่าตัดจ�าหน่าย

  สิทธิการเชาที่ดินและอาคารแสดงตามราคาทุนหักคาตัดจ�าหนายสะสม คาตัดจ�าหนายของสิทธิการเชาที่ดิน
และอาคารค�านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเชา

  คาตัดจ�าหนายรวมอยูในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

6.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูก 
บริษัทฯ ควบคุมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยูภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

  นอกจากนีบ้คุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนัยงัหมายรวมถงึบรษิทัรวมและบคุคลทีม่สีทิธอิอกเสยีงโดยทางตรง
หรือทางอ้อมซึ่งท�าให้มีอิทธิพลอยางเปนสาระส�าคัญตอบริษัทฯ ผู้บริหารส�าคัญ กรรมการหรือพนักงานของ 
บริษัทฯ ที่มีอ�านาจในการวางแผนและควบคุมการด�าเนินงานของบริษัทฯ

6.12 สัญญาเช่าระยะยาว

  สัญญาเชาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจ้าของสวนใหญได้โอนไป
ให้กับผู้เชาถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝ่ายทุนด้วยมูลคายุติธรรมของ
สนิทรพัย์ทีเ่ชาหรอืมลูคาปัจจบุนัสทุธขิองจ�านวนเงนิทีต้่องจายตามสญัญาเชาแล้วแตมลูคาใดจะต�า่กวา ภาระ
ผกูพนัตามสญัญาเชาหกัคาใช้จายทางการเงนิจะบนัทกึเปนหนีส้นิระยะยาว สวนดอกเบีย้จายจะบนัทกึในสวน
ของก�าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคา
ตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เชา

  จ�านวนเงนิทีจ่ายตามสญัญาเชาด�าเนนิงานรบัรูเ้ปนคาใช้จายในสวนของก�าไรหรอืขาดทนุตามวธิเีส้นตรงตลอด
อายุของสัญญาเชา

6.13 เงินตราต่างประเทศ

  รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์
และหนี้สินที่เปนตัวเงินซึ่งอยูในสกุลเงินตราตางประเทศได้แปลงคาเปนเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน              
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

  ก�าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยูในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

6.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์

  ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทยอยจะท�าการประเมินการด้อยคาของที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไมมีตัวตนอื่นของบริษัทฯ และบริษัทยอยหากมีข้อบงชี้วาสินทรัพย์ดังกลาวอาจด้อย
คา บริษัทฯ และบริษัทยอยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยคา เมื่อมูลคาที่คาดวาจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลคา
ต�่ากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลคาที่คาดวาจะได้รับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักต้นทุนใน
การขายของสินทรัพย์หรือมูลคาจากการใช้สินทรัพย์แล้วแตราคาใดจะสูงกวา

  บริษัทฯ และบริษัทยอยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยคาในสวนของก�าไรหรือขาดทุน ยกเว้น  ในกรณีที่
ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ซึง่ใช้วธิกีารตรีาคาใหมและได้บนัทกึสวนเกนิทนุจากการตรีาคาใหมไว้ในสวนของผูถ้อื
หุ้น ขาดทุนจากการด้อยคาจะรับรู้ในสวนของผู้ถือหุ้นไมเกินไปกวาสวนเกินทุนจากการตีราคาที่เคยบันทึกไว้
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  หากในการประเมนิการด้อยคาของสนิทรพัย์ มข้ีอบงชีท้ีแ่สดงให้เหน็วาผลขาดทนุจากการด้อยคาของสนิทรพัย์ที่
รบัรูใ้นงวดกอนได้หมดไปหรอืลดลง บรษิทัฯ และบรษิทัยอยจะประมาณมลูคาทีค่าดวาจะได้รบัคนืของสนิทรพัย์
นัน้ และจะกลบัรายการผลขาดทนุจากการด้อยคาทีร่บัรูใ้นงวดกอนกต็อเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงประมาณการที่
ใช้ก�าหนดมลูคาทีค่าดวาจะได้รบัคนืภายหลงัจากการรบัรูผ้ลขาดทนุจากการด้อยคาครัง้ลาสดุ โดยมลูคาตาม
บัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยคาต้องไมสูงกวามูลคาตามบัญชีที่
ควรจะเปน หากกิจการไมเคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยคาของสินทรัพย์ในงวดกอนๆ บริษัทฯ และบริษัท
ยอยจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยคาของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังสวนของก�าไรหรือขาดทุน
ทันที เว้นแตสินทรัพย์นั้นแสดงด้วยราคาที่ตีใหม การกลับรายการสวนที่เกินกวามูลคาตามบัญชีที่ควรจะเปน
ถือเปนการตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม

6.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน

  ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

  บริษัทฯ และบริษัทยอยรับรู้ เงินเดือน คาจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใช้จายเมื่อเกิด
รายการ

  ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

  โครงการสมทบเงิน

  บรษิทัฯ และพนกังานได้รวมกนัจดัตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชพี ซึง่ประกอบด้วยเงนิทีพ่นกังานจายสะสมและเงนิที่
บรษิทัฯ จายสมทบให้เปนรายเดอืน สนิทรพัย์ของกองทนุส�ารองเลีย้งชพีได้แยกออกจากสนิทรพัย์ของบรษิทัฯ
และบริษัทยอย เงินที่บริษัทฯ จายสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใช้จายในปีที่เกิดรายการ

  โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

  บริษัทฯ และบริษัทยอยมีภาระส�าหรับเงินชดเชยที่ต้องจายให้แกพนักงานเมื่อออกจากงาน ตามกฎหมาย
แรงงาน และตามโครงการผลตอบแทนพนกังานอืน่ๆ ซึง่บรษิทัฯ และบรษิทัยอยถอืวาเงนิชดเชยดงักลาวเปน
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�าหรับพนักงาน นอกจากนั้นบริษัทฯ จัดให้มีโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบก�าหนดระยะเวลา

  บริษัทฯ และบริษัทยอยค�านวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit 
Method) โดยฝ่ายบริหารด้านทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรของบริษัทฯ ได้ท�าการประเมินภาระผูกพัน 
ดังกลาวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

  ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�าหรับโครงการผลประโยชน์หลัง
ออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�าไรหรือขาดทุน

  ในการปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่19 เรือ่ง ผลประโยชน์ของพนกังานเปนครัง้แรกบรษิทัฯและบรษิทั
ยอยเลือกรับรู้หนี้สินในชวงการเปลี่ยนแปลงที่มากกวาหนี้สินที่รับรู้ ณ วันเดียวกันตามนโยบายการบัญชีเดิม 
โดยบันทึกปรับกับก�าไรสะสม ณ วันต้นงวดของปีปัจจุบัน

6.16 ประมาณการหนี้สิน

  บริษัทฯ และบริษัทยอยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณ์
ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเปนไปได้คอนข้างแนนอนวาบริษัทฯ และบริษัทยอยจะเสียทรัพยากรเชิง
เศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ และบริษัทยอยสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพัน
นั้นได้อยางนาเชื่อถือ 



รายงานประจ�าปี 2554 157

6.17 ภาษีเงินได้

  บรษิทัฯ บนัทกึภาษเีงนิได้ตามจ�านวนทีค่าดวาจะจายให้กบัหนวยงานจดัเกบ็ภาษขีองรฐั โดยค�านวณจากก�าไร
ทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากร

7. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ

ในการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารจ�าเปนต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรือ่งทีม่คีวามไมแนนอนเสมอ การใช้ดลุยพนิจิและการประมาณการดงักลาวนีส้งผลกระทบตอจ�านวน
เงินที่แสดงในงบการเงินและตอข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจาก
จ�านวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส�าคัญมีดังนี้

  สัญญาเช่า 

  ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาด�าเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน  ฝ่ายบริหาร
ได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวาบริษัทฯ และบริษัทยอยได้
โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เชาดังกลาวแล้วหรือไม

  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

  ในการประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจ�าเปนต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผล
ขาดทนุทีค่าดวาจะเกดิขึน้จากลกูหนีแ้ตละราย โดยค�านงึถงึประสบการณ์การเกบ็เงนิในอดตี อายขุองหนีท้ีค่ง
ค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะนั้น 

  ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ

  ในการค�านวณมูลคาสุทธิที่คาดวาจะได้รับของสินค้าคงเหลือ (มูลคาสุทธิจากคาเผื่อสินค้ารับคืน คาเผื่อสินค้า
เสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวช้า และคาเผื่อสินค้าสูญหาย) ฝ่ายบริหารจ�าเปนต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทนุทีค่าดวาจะเกดิขึ้นจากสนิค้าคงเหลือแตละประเภท โดยค�านึงถึงประสบการณ์การรับคืนสินค้า
ในอดตี อตัราการหมนุของสนิค้าคงเหลอื การพจิารณาของบรรณาธกิารหนงัสอื และ ประสบการณ์สนิค้าหาย
ในอดีต

   ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์

  บริษัทฯ จะตั้งคาเผื่อการด้อยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายและเงินลงทุนอื่น เมื่อมูลคายุติธรรมของ
เงินลงทุนดังกลาวได้ลดลงอยางมีสาระส�าคัญและเปนระยะเวลานาน  หรือเมื่อมีข้อบงชี้ของการด้อยคา การที่
จะสรปุวาเงนิลงทนุดงักลาวได้ลดลงอยางมสีาระส�าคญัหรอืเปนระยะเวลานานหรอืไมนัน้จ�าเปนต้องใช้ดลุยพนิจิ
ของฝ่ายบริหาร

  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

  ในการค�านวณคาเสือ่มราคาของอาคารและอปุกรณ์ ฝ่ายบรหิารจ�าเปนต้องท�าการประมาณอายกุารให้ประโยชน์
และมูลคาคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลคาคง
เหลือใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

  บริษัทฯ แสดงมูลคาของที่ดินและอาคารด้วยราคาที่ตีใหม ซึ่งราคาที่ตีใหมนี้ได้ประเมินโดยผู้ประเมินราคา
อสิระ โดยใช้วธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาดส�าหรบัสนิทรพัย์ประเภททีด่นิและวธิต้ีนทนุเปลีย่นแทนส�าหรบัสนิทรพัย์
ประเภทอาคาร ซึ่งการประเมินมูลคาดังกลาวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการประมาณการบางประการ
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   นอกจากนี ้ฝ่ายบรหิารจ�าเปนต้องสอบทานการด้อยคาของทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ในแตละชวงเวลาและบนัทกึ
ขาดทุนจากการด้อยคา หากคาดวามูลคาที่คาดวาจะได้รับคืนต�่ากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการ
นีฝ่้ายบรหิารจ�าเปนต้องใช้ดลุยพนิจิทีเ่กีย่วข้องกบัการคาดการณ์รายได้และคาใช้จายในอนาคตซึง่เกีย่วเนือ่ง
กับสินทรัพย์นั้น

  ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยาวอืน่
ของพนักงาน

  หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และตามโครงการผลประโยชน์  ระยะยาวอื่น
ของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานตางๆ ในการประมาณ
การนั้น เชน อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และ   อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวน
พนักงาน เปนต้น

8. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหวางปี บรษิทัฯ และบรษิทัยอยมรีายการธรุกจิทีส่�าคญักบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั รายการธรุกจิ
ดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯ  บริษัทยอย และบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

 (หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการ         
ก�าหนดราคา2554 2553 2554 2553

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

ขายสินค้า - - 250 380 ราคาตลาด

ดอกเบี้ยรับ - - 301 - ร้อยละ MOR ตอปี

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม

ซื้อสินค้า 2,658 3,632 2,658 3,632 ราคาตลาด

รายการธุรกิจกับผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัทย่อย

คาเชาที่ดิน 1,001 1,001 - - ตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน

สิทธิการเชาที่ดิน 335 339 - - ตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน

ดอกเบี้ยจาย 29 45 - - ร้อยละ 5-6 ตอปี

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ซื้อสินค้า 30,769 61,004 30,769 61,004 ราคาตลาด
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ยอดคงค้างระหวางบริษัทฯ บริษัทยอย และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
และ 2553 มีรายละเอียด ดังนี้

  (หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย

บริษัทยอย - - 15,024 24

สิทธิการเช่าที่ดิน

ผู้ถือหุ้น/กรรมการบริษัทยอย 7,372 7,707 - -

เจ้าหนี้การค้า

บริษัทรวม 2,296 2,371 2,296 2,371
ผู้ถือหุ้น 14,085 3,615 14,085 3,615
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น 13,601 13,743 13,601 13,743

สุทธิ 29,982 19,729 29,982 19,729

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ถือหุ้นบริษัทยอย - 500 - -
กรรมการบริษัทยอย - 900 - -

รวม - 1,400 - -

หัก สวนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี - (1,400) - -

สุทธิ - - - -

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย และเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมระยะยาว ระหวางบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
และ 2553 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมระยะยาวดังกลาว มีรายละเอียดดังนี้

 (หน่วย : พันบาท)

เงินให้กู้ยืม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลักษณะความสัมพันธ์
ยอดคงเหลือ ณ

วันที่ 31 ธันวาคม 
2553

เพิ่มขึ้น
ระหว่างปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2554

บริษัท ซีเอ็ด บุ๊คเซ็นเตอร์ จ�ากัด บริษัทยอย 24 - 24

บริษัท เพลินพัฒน์ จ�ากัด บริษัทยอย - 15,000 15,000

รวม 24 15,000 15,024

เงินให้กู้ยืมแกบริษัทยอย เปนเงินกู้ประเภทตั๋วสัญญาใช้เงิน ถึงก�าหนดช�าระจายคืนเมื่อทวงถาม เพื่อใช้ใน
การกอสร้างอาคารเรียน และเปนเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทยอย คิดดอกเบี้ยในอัตรา MOR ตอปี ของอัตรา
ดอกเบี้ยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์แหงหนึ่ง
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   (หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

เงินกู้ยืม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่   

31 ธันวาคม 2553
ลดลง    

ระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่       

31 ธันวาคม 2554

ผู้ถือหุ้นบริษัทยอย 500 (500) -

กรรมการบริษัทยอย 900 (900) -

รวม 1,400 (1,400) -

เงินกู้ยืมระยะยาวเปนเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทยอย เพื่อใช้เปนเงินทุนหมุนเวียนภายใน
บริษัทยอย คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.0 ตอปี และบริษัทยอยได้จายช�าระคืนเงินกู้ยืมดังกลาวเต็มจ�านวนแล้วใน
เดือนกรกฎาคม 2554

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหวางปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บรษิทัฯ และบรษิทัยอยมคีาใช้จายผลประโยชน์พนกังาน
ของกรรมการและผู้บริหาร ดังตอไปนี้                                                                        

                                                                                                                              (หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2554 2553 2554 2553

ผลประโยชน์ระยะสั้น 36.69     33.65 33.01     30.16
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน        1.09 0.46        1.06 0.46

รวม 37.78      34.11 34.07      30.62

9. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบด้วย

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2554 2553 2554 2553

เงินสด 26,651 24,876 26,390 24,692
เงินฝากธนาคารที่มีอายุไมเกิน 3 เดือน 180,009 279,845 150,004 241,831
พันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุไมเกิน 3 เดือน 363,654 415,324 363,654 415,324

รวม 570,314 720,045 540,048 681,847

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจ�าและพันธบัตรรัฐบาลมีอัตราดอกเบี้ยระหวาง
ร้อยละ 0.25 ถึง 3.20 ตอปี (2553: ร้อยละ 0.25 ถึง 1.90 ตอปี) 
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10. เงินลงทุนชั่วคราว 
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ

วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม
เงินปันผล      
ส�าหรับปี

เงินปันผลที่          
ได้รับสะสม

หลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารทุน 79,101 69,628 8,473 38,469
ตราสารหนี้ 110,380 109,228 2,449 14,738

รวมหลักทรัพย์เผื่อขาย 189,481 178,856 10,922 53,207

หัก ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลคาเงินลงทุน

(10,625) - - -

เงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ 178,856 178,856 10,922 53,207

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ

วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม เงินปันผลส�าหรับปี เงินปันผลที่ได้รับ
สะสม

หลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารทุน 79,101 77,777 10,516 29,996
ตราสารหนี้ 110,374 108,707 3,502 12,289

รวมหลักทรัพย์เผื่อขาย 189,475 186,484 14,018 42,285

หัก ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลคาเงินลงทุน

(2,991) - - -

เงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ 186,484 186,484 14,018 42,285
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11. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

ลูกหนี้การค้า-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ
ยังไมถึงก�าหนดช�าระ 40,582 78,810 40,582 78,810
ค้างช�าระ
     ไมเกิน 6 เดือน 57,775 37,285 43,834 34,093
     6 - 12 เดือน 3,764 2,116 2,669 1,715
     มากกวา 12 เดือน 32,860 24,868 31,195 23,533

รวมลูกหนี้การค้า 134,981 143,079 118,280 138,151

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (28,620) (27,365) (26,455) (26,314)
     คาเผื่อรับคืนสินค้า (3,147) (4,120) (3,147) (4,120)

รวมลูกหนี้การค้า-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน-สุทธิ 103,214 111,594 88,678 107,717

ลูกหนี้อื่น
เงินทดรองจาย 2,705 2,035 2,691 2,004
ลูกหนี้คาสินไหมทดแทน 19,820 2,027 19,820 2,027
อื่นๆ  6,675 2,852 5,415 1,733

รวมลูกหนี้อื่น 29,200 6,914 27,926 5,764

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ 132,414 118,508 116,604 113,481

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ลูกหนี้การค้าสวนที่เกินก�าหนดช�าระมากกวา 12 เดือน ตามที่                
ปรากฎในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ จ�านวน 18.15 ล้านบาท เปนลกูหนีก้ารค้าทีบ่รษิทัฯ ได้บนัทกึ
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้วตั้งแตปี 2541 และบริษัทฯ ได้ด�าเนินการฟ้องร้องลูกหนี้ดังกลาวแล้ว ขณะนี้คดีดัง
กลาวอยูในระหวางการสอบสวนเพิม่เตมิของเจ้าพนกังานพทิกัษ์ทรพัย์กบัเจ้าหนีร้ายอืน่ของลกูหนีร้ายดงักลาว ทัง้นี้                                                                                                                               
เจ้าพนกังานพทิกัษ์ทรพัย์ต้องด�าเนนิการสอบสวนเจ้าหนีท้กุรายให้เสรจ็สิน้กอนจงึสามารถท�าบญัชสีวนแบงทรพัย์สนิ
ของลูกหนี้รายดังกลาวได้



รายงานประจ�าปี 2554 163

12. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

ราคาทุน
รายการปรับลดเป็นมูลค่าสุทธิที่

จะได้รับ
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ

2554 2553 2554 2553 2554 2553

วัตถุดิบ 23,385 17,607 - - 23,385 17,607

งานระหวางท�า 9,074 14,961 (2,463) (1,917) 6,611 13,044
สินค้าส�าเร็จรูป 474,119 450,469 (108,033) (104,126) 366,086 346,343

รวม 506,578 483,037 (110,496) (106,043) 396,082 376,994

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน
รายการปรับลดเป็นมูลค่าสุทธิที่

จะได้รับ
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ

2554 2553 2554 2553 2554 2553

วัตถุดิบ 23,385 17,607 - - 23,385 17,607

งานระหวางท�า 9,074 14,961 (2,463) (1,917) 6,611 13,044
สินค้าส�าเร็จรูป 472,294 448,144 (107,857) (104,024) 364,437 344,120

รวม 504,753 480,712 (110,320) (105,941) 394,433 374,771

จากเหตุการณ์น�้าทวมอยางรุนแรงในประเทศไทยในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2554 ท�าให้สินค้า                   
และทรพัย์สนิทีส่าขาบางสวนของบรษิทัฯ ได้รบัความเสยีหาย บรษิทัฯ ได้ส�ารวจมลูคาความเสยีหายและตดัจ�าหนาย
สินค้าและทรัพย์สินดังกลาวด้วยมูลคาตามบัญชีสุทธิเปนจ�านวนเงินรวม 19.9 ล้านบาท อยางไรก็ตาม บริษัทฯ                    
ได้ท�าประกนัภยัซึง่ครอบคลมุความเสยีหายโดยตรงตอสนิค้าและทรพัย์สนิดงักลาวไว้แล้ว และได้แจ้งขอรบัคาชดเชย
คาสินไหมทดแทน โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 บริษัทฯได้รับหนังสือแจ้งยืนยันเงินชดเชยคาเสียหายเบื้องต้น
จากการเคลมประกันอุทกภัยที่เกิดขึ้นดังกลาวเปนจ�านวนประมาณ 30 ล้านบาท บริษัทฯ ได้บันทึกรับรู้เงินชดเชย             
ดังกลาวเปนรายได้บางสวนเทากับมูลคาความเสียหายของสินค้าและทรัพย์สินที่เกิดขึ้นโดยแสดงไว้เปนรายได้อื่น
ในงบก�าไรขาดทุนส�าหรับปีปัจจุบัน

13. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

วัสดุสิ้นเปลือง 10,986 9,101 10,499 8,517

คาใช้จายจายลวงหน้า 23,544 16,271 22,894 15,769
อื่นๆ 5,394 4,375 4,250 4,223

รวม 39,924 29,747 37,643 28,509
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14.  เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอื่นที่มีภาระค�้าประกัน

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ) ต่อปี

เงินฝากประจ�า 12 เดือน 8,824 8,759 0.75

พันธบัตรออมทรัพย์อายุ 7 ปี 3,566 3,566 4.00

รวม 12,390 12,325

บริษัทฯ ได้น�าเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนดังกลาวไปค�้าประกันการใช้ไฟฟ้า การเชาพื้นที่และตัวแทน
จ�าหนายหนังสือตามที่กลาวในหมายเหตุ 36.3 

15. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทยอยที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้

 (หน่วย : พันบาท)

ชื่อบริษัท
ทุนช�าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน

ค่าเผื่อการด้อยค่า
ของเงินลงทุน

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีราคา      

ทุน-สุทธิ

2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษัท ซีเอ็ด 
บุ๊คเซ็นเตอร์ จ�ากัด 100 100 99.93 99.93 100 100 - - 100 100

บริษัท เพลินพัฒน์ 
จ�ากัด 170,000 170,000 48.82 48.82 83,000 83,000 (13,668) (13,668) 69,332 69,332

83,100 83,100 (13,668) (13,668) 69,432 69,432

15.1 บริษัทฯ ได้น�าเสนองบการเงินรวมระหวางบริษัทฯ และบริษัทเพลินพัฒน์ จ�ากัด เนื่องจากผู้บริหารระดับ                   
สูงของบริษัทฯ มีอ�านาจในการควบคุมการก�าหนดนโยบายทางการเงินและการด�าเนินงานของบริษัท                 
เพลนิพฒัน์ จ�ากดั ซึง่ถอืได้วาบรษิทัดงักลาวเปนบรษิทัยอยตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่27 (ปรบัปรงุ 2552) 
เรื่อง “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ” 

15.2 ในเดอืนธนัวาคม 2550 บรษิทัฯ  ได้ปรบัปรงุรายการสวนต�า่กวาทนุจากการเปลีย่นแปลงสดัสวน  การถอืหุน้ใน
บรษิทัยอยจ�านวน 6.64 ล้านบาท ซึง่เกดิขึน้ในชวงปี 2548-2549 เปนผลให้  เงนิลงทนุลดลงและมสีวนต�า่จาก
การเปลีย่นแปลงสดัสวนการถอืหุน้ในบรษิทัรวมเพิม่ขึน้ในสวนของผูถ้อืหุน้ด้วยจ�านวนเดยีวกนั ในไตรมาส 1 
ของปีปัจจบุนั บญัชสีวนต�า่กวาทนุจากการเปลีย่นแปลงสดัสวนการถอืหุน้ในบรษิทัยอยได้ถกูโอนไปเปนสวน
หนึ่งของบัญชีก�าไรสะสมในงบการเงินรวม
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16. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

16.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม
 (หน่วย : พันบาท)

บริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้งขึ้นใน

ประเทศ

งบการเงินรวม

สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน
มูลค่าตามบัญชี      

ตามวิธีส่วนได้เสีย

2554 2553 2554 2553 2554 2553

(ร้อยละ) (ร้อยละ)
บริษัท เอ็ม แอนด์ อี จ�ากัด ส�านักพิมพ์ผู้

ผลิตวารสาร
เทคนิคและคูมือ

วิศวกร ไทย 25 25 100 100 27,044 27,037

100 100 27,044 27,037

 (หน่วย : พันบาท)

บริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้ง
ขึ้นใน

ประเทศ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน
ค่าเผื่อการด้อยค่า

ของเงินลงทุน

มูลค่าตาม
บัญชีตามวิธี          

ราคาทุน-สุทธิ

2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553

(ร้อยละ) (ร้อยละ)
บริษัท เอ็ม แอนด์ อี 
จ�ากัด

ส�านักพิมพ์         
ผู้ผลิตวารสาร
เทคนิคและ
คูมือวิศวกร ไทย 25 25 100 100 - - 100 100

100 100 - - 100 100

16.2  ส่วนแบ่งก�าไรและเงินปันผลรับ

  ในระหวางปี บรษิทัฯรบัรูส้วนแบงก�าไรจากการลงทนุในบรษิทัรวมในงบการเงนิรวมและรบัรู ้เงนิปันผลรบัจาก
บริษัทรวมดังกลาวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

บริษัท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วมในระหว่างปี

เงินปันผลที่บริษัทฯ รับระหว่างปี

2554 2553 2554 2553

บริษัท เอ็ม แอนด์ อี จ�ากัด 2,007 2,760 2,000 1,800

2,007 2,760 2,000 1,800
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16.3   ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม

ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยูในงบการเงินของบริษัทรวมโดยสรุป มีดังนี้
 (หน่วย : ล้านบาท)

ชื่อบริษัท

ทุนเรียกช�าระ             
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

สินทรัพย์รวม         
ณ วันที่ 31 
ธันวาคม

หนี้สินรวม                   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

รายได้รวม                  
ส�าหรับปี สิ้นสุด                 

วันที่ 31 ธันวาคม

ก�าไร                        
ส�าหรับปี สิ้นสุด               

วันที่ 31 ธันวาคม

2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552

บริษัท เอ็ม แอนด์ อี 
จ�ากัด 0.4 0.4 118.6 118.9 2.4 3.4 30.9 35.6 8.0 11.0

บริษัทฯ รับรู้สวนแบงก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 จาก
ผลการด�าเนนิงานปี 2553 และ 2552 ของบรษิทัรวมซึง่ได้ผานการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตอืน่ สวนแบง
ก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมที่รวมอยูในงบก�าไรขาดทุนรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
จ�านวนเงิน 2.01 ล้านบาท และ 2.76 ล้านบาท ตามล�าดับ คิดเปนร้อยละ 0.88 และร้อยละ 1.11 ของก�าไรส�าหรับ
ปีในงบการเงินรวม ตามล�าดับ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของเงินลงทุนใน
บริษัทรวมดังกลาวจ�านวน 27.04 ล้านบาท และ 27.03 ล้านบาท ตามล�าดับ คิดเปนร้อยละ 1.10 และร้อยละ 1.20 
ของสินทรัพย์รวมในงบการเงินรวม ตามล�าดับ 
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17. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ

ประกอบด้วย
(หน่วย : พันบาท)

รายการ

งบการเงินรวม

สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่า          
ตามราคาที่ตีใหม่

สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน

ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุง

ที่ดิน

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

อาคาร

ค่าตกแต่ง
อาคาร

เครื่องใช้
ส�านักงาน

และเครื่องปรับ
อากาศ

ยานพาหนะ
งานระหว่าง

ก่อสร้าง
รวม

ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่

ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 59,870 183,637 335,332 539,256 39,525 5,749 1,163,369

ซื้อเพิ่ม 160 - 7,441 58,588 - 51,812 118,001

จ�าหนาย - - - (8,434) (817) - (9,251)

ตัดจ�าหนาย (42) - (17,676) (10,679) (652) - (29,049)

โอนเข้า (ออก) 1,341 10,900 29,823 10,987 - (53,051) -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 61,329 194,537 354,920 589,718 38,056 4,510 1,243,070

ซื้อเพิ่ม 268,177 1,077 19,299 77,534 5,175 58,557 429,819

โอนเปลี่ยนประเภทจาก อสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน

50,154 - - - - - 50,154

จ�าหนาย - - (5,300) (18,111) (2,028) - (25,439)

ตัดจ�าหนาย - (1,598) (10,986) (13,522) - - (26,106)

โอนเข้า (ออก) - 938 29,291 2,642 - (32,871) -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 379,660 194,954 387,224 638,261 41,203 30,196 1,671,498

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 7,085 46,924 239,963 353,773 28,235 - 675,980

คาเสื่อมราคาส�าหรับปี 1,209 7,379 31,812 60,879 3,603 - 104,882

คาเสื่อมราคาส�าหรับสวนที่จ�าหนาย - - - (8,354) (310) - (8,664)

คาเสื่อมราคาส�าหรับสวนที่ตัดจ�าหนาย (6) - (17,424) (9,951) (652) - (28,033)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 8,288 54,303 254,351 396,347 30,876 - 744,165

โอนเปลี่ยนประเภทจากอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน

620 - - - - - 620

คาเสื่อมราคาส�าหรับปี 1,216 6,907 34,410 63,679 2,601 - 108,813

คาเสื่อมราคาส�าหรับสวนที่จ�าหนาย - - (5,231) (17,849) (2,026) - (25,106)

คาเสื่อมราคาส�าหรับสวนที่ตัดจ�าหนาย - - (8,003) (11,212) - - (19,215)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 10,124 61,210 275,527 430,965 31,451 - 809,277

ค่าเผื่อการด้อยค่า

ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 - 1,705 - - - - 1,705

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 - 1,705 - - - - 1,705

โอนเปลี่ยนประเภทจากอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน

16,013 - - - - - 16,013

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 16,013 1,705 - - - - 17,718

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 53,041 138,529 100,569 193,371 7,180 4,510 497,200

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 353,523 132,039 111,697 207,296 9,752 30,196 844,503

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี
 2553 104,882
2554 108,813
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(หน่วย : พันบาท)

รายการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่า          
ตามราคาที่ตีใหม่

สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน

ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุง

ที่ดิน

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

อาคาร

ค่าตกแต่ง
อาคาร

เครื่องใช้
ส�านักงาน

และเครื่องปรับ
อากาศ

ยานพาหนะ
งานระหว่าง

ก่อสร้าง
รวม

ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 26,100 19,646 335,332 511,409 37,981 2,783 933,251
ซื้อเพิ่ม - - 7,441 53,730 - 40,185 101,356
จ�าหนาย - - - (8,359) (817) - (9,176)
ตัดจ�าหนาย - - (17,676) (10,660) (652) - (28,988)
โอนเข้า (ออก) - - 29,823 10,893 - (40,716) -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 26,100 19,646 354,920 557,013 36,512 2,252 996,443
ซื้อเพิ่ม 267,776 - 19,299 73,706 5,174 35,035 400,990
โอนเปลี่ยนประเภทจาก อสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน

50,154 - - - - - 50,154

จ�าหนาย - - (5,300) (17,938) (2,028) - (25,266)
ตัดจ�าหนาย - - (10,986) (13,420) - - (24,406)
โอนเข้า (ออก) - - 29,291 1,978 - (31,269) -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 344,030 19,646 387,224 601,339 39,658 6,018 1,397,915

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 - 13,945 239,963 334,491 26,972 - 615,371
คาเสื่อมราคาส�าหรับปี - - 31,812 56,921 3,494 - 92,227
คาเสื่อมราคาส�าหรับสวนที่จ�าหนาย - - - (8,354) (310) - (8,664)
คาเสื่อมราคาส�าหรับสวนที่ตัดจ�าหนาย - - (17,424) (9,860) (652) - (27,936)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 - 13,945 254,351 373,198 29,504 - 670,998
โอนเปลี่ยนประเภทจากอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน

620 - - - - - 620

คาเสื่อมราคาส�าหรับปี 38 989 34,410 60,112 2,491 - 98,040
คาเสื่อมราคาส�าหรับสวนที่จ�าหนาย - - (5,231) (17,677) (2,026) - (24,934)
คาเสื่อมราคาส�าหรับสวนที่ตัดจ�าหนาย - - (8,003) (11,146) - - (19,149)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 658 14,934 275,527 404,487 29,969 - 725,575

ค่าเผื่อการด้อยค่า

ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 - - - - - - -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 - - - - - - -

โอนเปลี่ยนประเภทจากอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน

16,013 - - - - - 16,013

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 16,013 - - - - - 16,013

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 26,100 5,701 100,569 183,815 7,008 2,252 325,445

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 327,359 4,712 111,697 196,852 9,689 6,018 656,327

ค่าเสื่อมราคา ส�าหรับปี
 2553 92,227
2554 98,040
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ในระหวางปี บริษัทฯ ได้จัดประเภทรายการใหมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมายังบัญชีที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะส�ารองที่ดินดังกลาวไว้เปนที่ตั้งของโรงเรียน หรือ 
ศูนย์การศึกษาตามที่กลาวไว้ในหมายเหตุ 20

บรษิทัฯ และบรษิทัยอยได้จดัให้มกีารประเมนิราคาสนิทรพัย์โดยผูป้ระเมนิราคาอสิระในปี 2549 ตามรายกลุม
ของสินทรัพย์ซึ่งเกณฑ์ที่ใช้ประเมินราคาสินทรัพย์มีดังนี้ 

- ที่ดินประเมินราคาโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) 

- ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเมินราคาโดยใช้มูลคาต้นทุน (Cost Approach) ซึ่งหมายถึง  การประมาณ
การต้นทุนในการสร้างอาคารใหมทดแทนตามราคา ณ ปัจจุบันหักคาเสื่อมตามอายุการใช้งาน และบวก
ด้วยมูลคาตลาดของที่ดิน

รายละเอียดของที่ดินและอาคารดังกลาวแสดงตามราคาที่ตีใหมและคาเสื่อมราคาสะสม มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

2554 2553

ที่ดินและส่วน
ปรับปรุงที่ดิน

อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร

ที่ดินและส่วน
ปรับปรุงที่ดิน

อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร

ราคาทุนเดิม 308,120 177,662 39,943 177,245
สวนเพิ่มจากการตีราคา 21,386 17,292 21,386 17,292
โอนเปลี่ยนประเภทจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 50,154 - - -

ราคาที่ตีใหม่ 379,660 194,954 61,329 194,537

คาเสื่อมราคาสะสม-ราคาทุนเดิม 10,124 46,275 8,288 40,358
คาเสื่อมราคาสะสม-สวนเพิ่มจากการตีราคา - 14,935 - 13,945

ค่าเสื่อมราคาสะสม-ราคาที่ตีใหม่ 10,124 61,210 8,288 54,303

ในเดอืนเมษายน 2554 สภาวชิาชพีบญัชไีด้ออกประกาศสภาวชิาชพีบญัช ีฉบบัที ่18/2554 อนญุาตให้กจิการ
สามารถใช้ข้อผอนปรนวิธีการบันทึกบัญชีเมื่อมีการตีราคาสินทรัพย์ใหม (ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับ
ที่ 25/2549 เรื่อง การบัญชีเมื่อมีการตีราคาใหม) ตอไปได้จนถึงรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มกอนวันที่ 1 มกราคม 
2559 ซึ่งกิจการสามารถเลือกปฏิบัติส�าหรับสินทรัพย์ที่เคยใช้ ข้อผอนปรนอยูเดิมโดยค�านวณคาเสื่อมราคาที่ตัด
ไปสูสวนของก�าไรหรือขาดทุนจากราคาต้นทุนเดิม แทนที่จะค�านวณจากราคาที่ตีใหม ทั้งนี้ บริษัทฯเลือกที่จะใช้ข้อ                                                   
ผอนปรนดังกลาวตอไป อยางไรก็ตาม หากบริษัทฯค�านวณคาเสื่อมราคาที่ตัดไปสูสวนของก�าไรหรือขาดทุนจาก
ราคาที่ตีใหม ก�าไรส�าหรับปีและก�าไรตอหุ้นจะเปลี่ยนแปลงเปนดังนี้

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553

ก�าไรส�าหรับปีลดลง (ล้านบาท) 0.99 0.99

ก�าไรตอหุ้นลดลง (บาทตอหุ้น) 0.0031 0.0031

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 บรษิทัฯมอีาคารและอปุกรณ์จ�านวนหนึง่ซึง่ตดัคาเสือ่มราคาหมดแล้วแต ยงัใช้งาน
อยู มูลคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสม และคาเผื่อการด้อยคาของสินทรัพย์ดังกลาวมีจ�านวนเงินประมาณ 
499.14 ล้านบาท (2553: 424.18 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ: 480.27 ล้านบาท 2553: 414.79 ล้านบาท)
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18. สิทธิการเช่าที่ดิน

สิทธิการเชาที่ดินทั้งจ�านวน เปนคาใช้ประโยชน์จากที่ดินตามสัญญาเชาที่ดินของบริษัทยอย โดยเชา
จากผู้ถือหุ้นของบริษัทยอยรวม 2 สัญญา จ�านวน 10 ล้านบาท มีระยะเวลาเชา 30 ปี พื้นที่ประมาณ 20 ไร                                                                           
เพือ่ใช้ประกอบธรุกจิสถานศกึษา โดยมข้ีอตกลงวาในระหวางทีส่ญัญานีม้ผีลบงัคบั ผูใ้ห้เชาสญัญาวาจะไมขายทีด่นิที่
เชาให้แกบุคคลใดๆ โดยไมได้รับความยินยอมจากบริษัทยอย และหากผู้ให้เชามีความจ�าเปนอยางถึงที่สุดอันมิอาจ
หาทางอืน่ใดได้ ผูใ้ห้เชาสญัญาวาจะเสนอขายให้แกบรษิทัยอยกอนในราคาเชนเดยีวกบัทีเ่สนอขายแกบคุคลภายนอก
และหากบริษัทยอย ไมตอบรับข้อเสนอภายใน 60 วัน นับแตวันที่ได้รับค�าเสนอก็ให้ผู้ให้เชาตกลงขายให้แกบุคคล
ภายนอกได้ โดย ผู้ให้เชาจะด�าเนินการให้ผู้ซื้อผูกพันตามสัญญาเชานี้ด้วย

ในระหวางปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทยอยได้ตัดจ�าหนายสิทธิการเชาที่ดินข้างต้นเปนคาใช้จาย 
จ�านวน 0.33 ล้านบาท (2553: 0.33 ล้านบาท)

19. สิทธิการเช่าอาคาร

สิทธิการเชาอาคารทั้งจ�านวน เปนสิทธิการเชาพื้นที่ในศูนย์การค้าชั้นน�า เพื่อเปิดสาขาร้านหนังสือ ซีเอ็ด
บุค๊เซน็เตอร์ ซึง่สวนใหญมอีายปุระมาณ 10-30 ปี โดยส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2554 บรษิทัฯได้ตดัจ�าหนาย
สิทธิการเชาอาคารเปนคาใช้จายจ�านวน 13.10 ล้านบาท (2553: 13.03 ล้านบาท)

20. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 บริษัทฯได้เปลี่ยนนโยบายการบัญชีโดยจัดประเภทที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน                  
ที่ไมได้ใช้ด�าเนินงานเปนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนตามที่กลาวไว้ในหมายเหตุ 3 เนื่องจากทางผู้บริหารของ 
บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะขายในอนาคต โดยบริษัทฯได้ปรับย้อนหลังงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2553 เพื่อแสดงที่ดินดังกลาวเปนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ด้วยเชนกัน มูลคาตามบัญชีของบัญชีอสังหา              
ริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 แสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ(ปรับปรุงใหม่)

ที่ดิน ส่วนปรับปรุงที่ดิน รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ราคาทุน 49,496 658 50,154
หัก คาเสื่อมราคาสะสม - (620) (620)
หัก คาเผื่อการด้อยคา (16,013) - (16,013)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 33,483 38 33,521

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2554 ของบริษัทฯมีมติอนุมัติส�ารองที่ดิน 
ดังกลาวไว้ใช้เปนที่ตั้งของโครงการโรงเรียน หรือ ศูนย์เยาวชนในอนาคต ดังนั้น บริษัทฯได้จัดประเภทการแสดง
รายการของที่ดินดังกลาวใหม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554โดยแสดงไว้ภายใต้บัญชี “ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์” 
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21. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลคาตามบัญชีของสินทรัพย์ไมมีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 : 
ราคาทุน 35,876 35,394
หัก  คาตัดจ�าหนายสะสม (29,121) (28,901)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 6,755 6,493

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 : 
ราคาทุน 36,802 36,301

หัก  คาตัดจ�าหนายสะสม (31,459) (31,191)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 5,343 5,110

การกระทบยอดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย์ไมมีตัวตนส�าหรับปี 2554 และ 2553 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

มูลคาตามบัญชีต้นปี 6,755 7,417 6,493 7,107
ซื้อซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ 927 1,834 907 1,834
คาตัดจ�าหนาย (2,339) (2,496) (2,290) (2,448)

มูลค่าตามบัญชีปลายปี 5,343 6,755 5,110 6,493

22.  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

คาเชาจายลวงหน้าสวนที่เกินกวาหนึ่งปีี 12,325 2,487 12,325 2,487

อื่น ๆ 2,706 133 2,481 -

รวม 15,031 2,620 14,806 2,487
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23. รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี/รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ประกอบด้วย

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2554 2553

รายได้รับลวงหน้ารอตัดบัญชี 34,252 42,383
หัก สวนที่รอรับรู้รายได้ภายในหนึ่งปี (28,949) (32,941)

สุทธิ 5,303 9,442

ในระหวางปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 รายได้รับลวงหน้ารอตัดบัญชีมีรายการเคลื่อนไหวดังตอไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

รายได้ค่าธรรมเนียม
แรกเข้า

รายได้ค่าบ�ารุง
การศึกษา

รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 6,025 36,358 42,383

บวก  เพิ่มขึ้นระหวางปี 2,850 101,349 104,199
หัก    รับรู้เปนรายได้ระหวางปี (8,875) (102,470) (111,345)
หัก    คืนเงินเนื่องจากนักเรียนลาออก - (985) (985)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - 34,252 34,252

24. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 29,982 19,729 29,982 19,729

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไมเกี่ยวข้องกัน 1,284,160 1,091,165 1,283,154 1,090,627
คาใช้จายค้างจาย 151,562 131,798 147,126 127,911
เจ้าหนี้คาซื้อทรัพย์สิน 4,281 2,211 4,281 2,211
ตั๋วเงินจาย 30,222 21,397 30,222 21,397

รวม 1,500,207 1,266,300 1,494,765 1,261,875
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25. เงินกู้ยืมระยะยาว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เงินกู้ยืมระยะยาวเปนเงินกู้ยืมจากผู้ปกครองนักเรียนในโครงการกู้เงิน
เพื่อการศึกษาของบริษัท เพลินพัฒน์ จ�ากัด (บริษัทยอย) เพื่อใช้ในการกอสร้างอาคารและเปนเงินทุนหมุนเวียน
ภายในบรษิทัยอยดงักลาว โดยไมมหีลกัทรพัย์ค�้าประกนั อายสุญัญาเงนิกูม้กี�าหนดระยะเวลา 3 - 7 ปี อตัราดอกเบีย้
ร้อยละ 5.8 - 7.5 ตอปีี

26. หนี้สินหมุนเวียนอื่น
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

เจ้าหนี้คาคูปอง 20,872 23,777 20,872 23,777

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จายค้างจาย 5,168 4,957 4,675 4,711
รายได้รับลวงหน้า 7,668 3,443 7,668 3,443
อื่นๆ 4,250 7,065 3,688 4,701

รวม 37,958 39,242 36,903 36,632

27. ทุนจดทะเบียน

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2554 มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของ 
บริษัทฯเพื่อให้สอดคล้องกับทุนรับช�าระแล้ว ซึ่งเดิมได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับใบส�าคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้น
สามัญซึ่งใบส�าคัญแสดงสิทธิดังกลาวได้หมดสิทธิแปลงสภาพแล้วตั้งแตปี 2549 และ 2551 ของผู้ถือหุ้นรายเดิมและ
ส�าหรับกรรมการและพนักงาน ตามล�าดับโดยลดทุนจดทะเบียนจ�านวน 4,423,960 หุ้น มูลคา 4,423,960 บาท ทั้งนี้ 
บริษัทฯด�าเนินการจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 เปนทุนจดทะเบียน
จ�านวน 323,921,130 หุ้น คิดเปนมูลคา 323,921,130 บาท

 28. ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ คือสวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สวนเกินทุนจาก
การตีราคาสินทรัพย์ดังกลาว จะทยอยตัดจ�าหนายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที่เหลืออยูของสินทรัพย์นั้น 
และบันทึกโอนไปยังก�าไรสะสมโดยตรง 

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553

ยอดคงเหลือต้นปี 27,087 28,077
หัก  การตัดจ�าหนาย (990) (990)

ยอดคงเหลือปลายปี 26,097 27,087

 

สวนเกนิทนุจากการตรีาคาสนิทรพัย์ดงักลาวไมสามารถน�ามาหกักบัขาดทนุสะสมและไมสามารถ จายเปนเงนิปันผลได้          
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29. ส�ารองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรร
ก�าไรสทุธปิระจ�าปีสวนหนึง่ไว้เปนทนุส�ารองไมน้อยกวาร้อยละ 5 ของก�าไรสทุธปิระจ�าปีหกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยก
มา (ถ้ามี) จนกวาทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไมน้อยกวาร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ารองตามกฎหมายดังกลาวไม
สามารถน�าไปจายเงินปันผลได้

30.  ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ          
  รายการคาใช้จายแบงตามลักษณะ ประกอบด้วยรายการคาใช้จายที่ส�าคัญ ดังตอไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

เงินเดือนและคาแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 628,963 563,670 561,826 503,811

คาเสื่อมราคาและคาตัดจ�าหนาย 122,522 119,821 111,366 107,767
คาเชา คาบริการและคาสาธารณูปโภค 500,321 458,952 496,429 455,175
คาใช้จายปรับลดมูลคาลูกหนี้และสินค้าคงเหลือ 13,715 29,681 12,600 29,301
ซื้อสินค้าและวัตถุดิบใช้ไป 3,473,789 3,249,258 3,473,789 3,249,258

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�าเร็จรูปและงานระหวางท�า 29,838 7,650 29,838 7,465

คาใช้จายผันแปรตามยอดขาย 101,129 80,776 101,129 80,776

31. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

บริษัทฯ ค�านวณภาษีเงินได้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ในอัตราร้อยละ 30 และร้อย
ละ 25 ของก�าไรภายหลงัการบวกกลบัรายการปรบัปรงุตามประมวลรษัฎากรตามล�าดบั โดยมกีารเปลีย่นแปลงอตัรา
ภาษเีนือ่งจากบรษิทัฯใช้สทิธกิารลดอตัราภาษเีงนิได้ครบ 3 รอบระยะเวลาบญัชแีล้วตามพระราชกฤษฎกีาออกตาม
ความในประมวลรัษฎากรวาด้วยการลดอัตรารัษฎากรฉบับที่ 475 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2551

บรษิทัยอยไมมภีาระภาษเีงนิได้นติบิคุคล เนือ่งจากบรษิทัฯได้รบัยกเว้นภาษเีงนิได้ส�าหรบัก�าไรสทุธ ิทีไ่ด้จาก
กิจการโรงเรียนเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวาด้วยโรงเรียนเอกชน ตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 284 พ.ศ. 2538 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2538

32.  ก�าไรต่อหุ้น

ก�าไรตอหุ้นขั้นพื้นฐานค�านวณโดยหารก�าไรส�าหรับปีที่เปนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไมรวมก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ�านวนถัวเฉลี่ยถวงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยูในระหวางปี
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33. ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน

บริษัทฯ และบริษัทยอยด�าเนินกิจการใน 2 สวนงานหลักคือ (1) ธุรกิจผลิตและจ�าหนายหนังสือ (2) ธุรกิจ
โรงเรียน และด�าเนินธุรกิจในสวนงานของภูมิศาสตร์หลักในประเทศไทย ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามสวนงาน 
ของบริษัทฯและบริษัทยอยส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังตอไปนี้

 (หน่วย : ล้านบาท)
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ธุรกิจผลิตและ
จ�าหน่ายหนังสือ

ธุรกิจโรงเรียน
ตัดรายการ   
ระหว่างกัน

งบการเงินรวม

2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553

รายได้จากภายนอก 5,364 4,994 117 109 - - 5,481 5,103
รายได้จากการด�าเนินงานตามส่วนงาน 5,364 4,994 117 109 - - 5,481 5,103

ก�าไรจากการด�าเนินงานตามสวนงาน 233 254 6 13 - - 239 267

รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน

ดอกเบี้ยรับและเงินปันผล 24 21
รายได้อื่น 54 39

สวนแบงก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 2 3
คาใช้จายทางการเงิน (4) (4)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล (87) (78)

ก�าไรส�าหรับปี 228 248

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ธุรกิจผลิตและ
จ�าหน่ายหนังสือ

ธุรกิจโรงเรียน ตัดรายการระหว่างกัน งบการเงินรวม

2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 117 115 15 4 - - 132 119
สินค้าคงเหลือ 394 375 2 2 - - 396 377
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 656 325 189 172 - - 845 497
สินทรัพย์อื่น 1,103 1,247 41 49 (58) (45) 1,086 1,251

รวมสินทรัพย์ 2,270 2,062 247 227 (58) (45) 2,459 2,244

บริษัทฯ และบริษัทยอยใช้เกณฑ์ราคาที่คิดกับลูกค้าทั่วไปเปนเกณฑ์ในการก�าหนดราคาระหวางกัน
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34. ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน

34.1 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และพนักงานบริษัทฯได้รวมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารอง   
เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ และพนักงานจะจายสมทบเข้ากองทุนเปนรายเดือนในอัตรา ร้อยละ 5 ของเงิน
เดือน กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพนี้บริหาร โดยหลักทรัพย์จัดการกองทุนอยุธยา จ�ากัด และจะจายให้แกพนักงานเมื่อ
พนกังานนัน้ออกจากงานตามระเบยีบวาด้วยกองทนุของบรษิทัฯ ในระหวางปี 2554 บรษิทัฯได้จายเงนิสมทบกองทนุ
เปนจ�านวนเงิน 13.3 ล้านบาท (2553 : 12.1 ล้านบาท)      

34.2 ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

การเปลี่ยนแปลงภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ของพนักงานส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554               
สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลประโยชน์พนักงานค้างจายยกมา 1,475 1,475
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ
    ผลประโยชน์ของพนักงานโดยปรับกับก�าไรสะสมต้นปี 
    (หมายเหตุ 3) 37,283 36,791
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 5,962 5,071
ต้นทุนดอกเบี้ย 1,656 1,604
ผลประโยชน์ที่จายในระหวางปี (634) (634)

ยอดคงเหลือปลายปี 45,742 44,307

สมมติฐานที่ส�าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ร้อยละต่อปี)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

อัตราคิดลด 3.6 3.6 3.6 3.6

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (ขึ้นกับชวงอายุของพนักงาน) 3.0 - 8.0 3.0 - 8.0 3.0 - 8.0 3.0 - 8.0

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน* 6.0 - 40.0 6.0 - 40.0 6.0 - 40.0 6.0 - 40.0

* อัตราการเปลี่ยนแปลงของจ�านวนพนักงานสวนที่มีอัตราหมุนเวียนสูงจะเกิดเฉพาะสวนของพนักงานสาขา 
ซึ่งถือเปนปกติธุรกิจค้าปลีกที่มีอัตราการหมุนเวียนเฉลี่ยประมาณร้อยละ 30 - 60 ตอปี
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35. เงินปันผล

เงินปันผล อนุมัติโดย
เงินปันผล

จ่าย 
 (พันบาท)

เงินปันผล 
จ่ายต่อหุ้น  

(บาท)

เงินปันผลไตรมาสที่ 4 ปี 2552 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 116.61 0.36

เงินปันผลไตรมาสที่ 1 ปี 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 32.39 0.10
เงินปันผลไตรมาสที่ 2 ปี 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2553 32.39 0.10

เงินปันผลไตรมาสที่ 3 ปี 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 32.39 0.10

รวมเงินปันผลที่จ่ายในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 213.78 0.66

เงินปันผลไตรมาสที่ 4 ปี 2553 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 139.29 0.43
เงินปันผลไตรมาสที่ 1 ปี 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 32.39 0.10
เงินปันผลไตรมาสที่ 2 ปี 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2554 32.39 0.10
เงินปันผลไตรมาสที่ 3 ปี 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 32.39 0.10

รวมเงินปันผลที่จ่ายในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 236.46 0.73

36. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

36.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทยอยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝ่ายทุนจ�านวนเงิน 25.1 ล้านบาท              
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกแบบกอสร้างอาคารโรงเรียน

36.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�าเนินงาน

ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีสัญญาเชาพื้นที่เพื่อเปนที่ตั้งสาขารวมทั้งสิ้น จ�านวน 378 สาขา 
โดยมีอายุสัญญาเชาตั้งแต 1 ปีถึง 12 ปี 9 เดือน ซึ่งส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 คาเชาและคาบริการ
สาธารณูปโภคที่ต้องจายรวมทั้งหมดเทากับ 489.59 ล้านบาท โดยคาเชาบางสวนค�านวณจากร้อยละของยอดขาย
และบางสวนเปนอัตราคงที่

ข) บริษัทฯ และบริษัทยอยได้เข้าท�าสัญญาเชาด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเชาที่ดิน อาคารส�านักงาน  
คลังสินค้า และรถยนต์ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต 1 ถึง 30 ปี

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 บรษิทัฯ และบรษิทัยอยมจี�านวนเงนิขัน้ต�า่ทีต้่องจายในอนาคตทัง้สิน้ภายใต้สญัญา
เชาด�าเนินงานดังนี้

ภาระผูกพันที่ต้องจ่ายช�าระ ล้านบาท

ภายใน 1 ปี 35.1
1 ถึง 5 ปี 47.0
มากกวา 5 ปี 43.1

ในระหวางปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีรายจายตามสัญญาเชาที่รับรู้แล้วในงบก�าไรขาดทุนเปน
จ�านวนเงิน 31.3 ล้านบาท
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36.3 การค�้าประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ ได้น�าเงินฝากธนาคารจ�านวน 4.4 ล้านบาท ไปเปนหลักประกัน การออก
หนังสือค�้าประกันโดยธนาคารเพื่อค�้าประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาและประกันการเชาพื้นที่ นอกจากนี้ บริษัทฯ
ได้น�าเงินลงทุนอื่นจ�านวน 2.3 ล้านบาท ไปเปนหลักทรัพย์ในการค�้าประกันการใช้ไฟฟ้าและประกันการเชาพื้นที่
ส�านักงาน

36.4 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการระยะยาว

(1) บริษัทฯ ท�าสัญญาเปนตัวแทนจ�าหนายกับบริษัทในตางประเทศแหงหนึ่ง อายุสัญญา 1 ปี ตั้งแตวันที่ 1 
มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เมื่อครบก�าหนดอายุสัญญาแล้วไมมีฝ่ายใด  ฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญา
เปนลายลักษณ์อักษรให้ถือเสมือนมีผลผูกพันตามเดิมตอไปอีก 1 ปีจนกวาจะมีสัญญาใหม

(2) บริษัทฯ ท�าสัญญารับอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์หนังสือกับเจ้าของผลงานตางๆ โดยมีอายุสัญญา 3 ปี และ
สามารถตออายุสัญญาไปอีก 3 ปีโดยอัตโนมัติและมีการจายคาตอบแทนเปนอัตราร้อยละของจ�านวนเลมที่จัดพิมพ์
หรือจ�าหนาย

(3) บริษัทฯ ท�าสัญญาและข้อตกลงเพื่อเชาเครื่องพิมพ์กับบริษัทแหงหนึ่ง ก�าหนดระยะเวลา 1 ปีเมื่อครบ
ก�าหนดอายุสัญญาแล้วไมมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญาเปนลายลักษณ์อักษรให้ถือเสมือนวาสัญญามีผลผูกพัน
ตามเดิมตอไปอีก 1 ปี อัตราคาบริการงานพิมพ์คิดจากจ�านวนการพิมพ์เอกสาร ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2554 คาบริการที่ต้องจายมียอดรวมเทากับ 4.2 ล้านบาท เมื่อสิ้นสุดสัญญาเชา ผู้ให้เชามีสิทธิที่จะน�าเครื่องพิมพ์ที่
ให้เชากลับคืนจากผู้เชา ได้ทันที 

37. เครื่องมือทางการเงิน

37.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่ส�าคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107             
“การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเทา
เงนิสด ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ืน่ เงนิให้กูย้มื เงนิลงทนุ เงนิกูย้มืระยะสัน้ และเงนิกูย้มืระยะยาว บรษิทัฯและบรษิทั
ยอยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืม 
และตัว๋เงนิรบั ฝ่ายบรหิารควบคมุความเสีย่งนีโ้ดยการก�าหนดให้มนีโยบายและวธิกีาร ในการควบคมุสนิเชือ่ทีเ่หมาะ
สม ดังนั้นบริษัทฯและบริษัทยอยจึงไมคาดวาจะได้รับความเสียหายที่เปนสาระส�าคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ 
การให้สนิเชือ่ของบรษิทัฯและบรษิทัยอยไมมกีารกระจกุตวัเนือ่งจากบรษิทัฯและบรษิทัยอยมฐีานของลกูค้าทีห่ลาก
หลายและมอียูจ�านวนมากราย จ�านวนเงนิสงูสดุทีบ่รษิทัฯและบรษิทัยอยอาจต้องสญูเสยีจากการให้สนิเชือ่คอืมลูคา
ตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืม ที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�าคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน และ
เงนิเบกิเกนิบญัช ีอยางไรกต็าม เนือ่งจากสนิทรพัย์และหนีส้นิทางการเงนิสวนใหญมอีตัราดอกเบีย้ทีป่รบัขึน้ลงตาม
อตัราตลาด หรอืมอีตัราดอกเบีย้คงทีซ่ึง่ใกล้เคยีงกบัอตัราตลาดในปัจจบุนั ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ของบรษิทัฯ
และบริษัทยอยจึงอยูในระดับต�่า 
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ส�าคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อสินค้าเปนเงินตราตางประเทศ         
ซึ่งบริษัทฯมีนโยบายท�าสัญญาป้องกันความเสี่ยงตามความเหมาะสม

37.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนือ่งจากเครือ่งมอืทางการเงนิสวนใหญของบรษิทัฯ และบรษิทัยอยจดัอยูในประเภทระยะสัน้ เงนิให้กูย้มืและ
เงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯและบริษัทยอยจึงประมาณมูลคายุติธรรมของ
เครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

มลูคายตุธิรรม หมายถงึ จ�านวนเงนิทีผู่ซ้ือ้และผูข้ายตกลงแลกเปลีย่นสนิทรพัย์กนัในขณะทีท่ัง้สองฝ่ายมคีวาม
รอบรู ้และเตม็ใจในการแลกเปลีย่นและสามารถตอรองราคากนัได้อยางเปนอสิระในลกัษณะทีไ่มมคีวามเกีย่วข้องกนั 
วิธีการก�าหนดมูลคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลคายุติธรรมจะก�าหนดจากราคาตลาด
ลาสุด หรือก�าหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลคาที่เหมาะสม

38. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่ส�าคัญของบริษัทฯคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม
และการด�ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด�าเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง

กลุมบริษัทบริหารจัดการสถานะของทุนโดยใช้อัตราสวนหนี้สินตอทุน (Debt-to-Equity Ratio) ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2554 กลุมบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 2.37:1 (2553: 1.86:1) (เฉพาะบริษัทฯ: 2.48:1 (2553: 
1.90:1))

39. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติเสนอขออนุมัติตอที่ประชุม ผู้ถือหุ้น
เพื่อจายปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2554 เปนหุ้นสามัญจ�านวน 32,392,113 หุ้น มูลคาที่ตราไว้ หุ้นละ                                                                                                                     
1 บาท ให้แกผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตรา 10 หุ้นเดิม ตอ 1 หุ้นปันผล รวมมูลคาทั้งสิ้นไมเกิน 32.39 ล้านบาท 
หรือคิดเปนการจายปันผลในอัตรา 0.10 บาทตอหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้น
ปันผลแล้ว ให้จายปันผลเปนเงินสดแทนการจายเปนหุ้นปันผลในอัตรา 0.10 บาทตอหุ้น และจายปันผลเปนเงินสด
ในอัตราหุ้นละ 0.4112 บาท หรือคิดเปนจ�านวนเงินไมเกิน 133.18 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯได้จายเงินปันผลระหวาง
กาลไปแล้ว 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 0.10 บาทตอหุ้น คิดเปนเงินประมาณ 97.18 ล้านบาท  ดังนั้นบริษัทฯจึงจะจาย
ปันผลเปนเงินสดในงวดนี้ ในอัตราหุ้นละ 0.1112 บาท หรือคิดเปนจ�านวนเงินไมเกิน 36.00 ล้านบาท รวมเปนการ
จายปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผล และเงินสด ทั้งปีเทากับอัตราหุ้นละ 0.5112 บาท คิดเปนจ�านวนเงินรวมทั้ง
สิ้นไมเกิน 165.57 ล้านบาท

เงินปันผลและหุ ้นปันผลนี้จะจายและบันทึกบัญชีภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ                      
ประจ�าปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
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40. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน

บริษัทฯได้จัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ใหมเพื่อให้
สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปีปัจจุบันเนื่องจากบริษัทฯได้ปฏิบัติตามการแสดงรายการในงบการเงินตาม
ข้อก�าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตามที่กลาวไว้ใน หมายเหตุ 2 และได้น�ามาตรฐานการบัญชีฉบับใหมและ
ฉบับปรับปรุงมาถือปฏิบัติตามที่กลาวในหมายเหตุ 3

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ตามที่จัด        
ประเภทใหม่

ตามที่เคย
รายงานไว้

ตามที่จัด         
ประเภทใหม่

ตามที่เคย        
รายงานไว้

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 118,508 - 115,464 -
ลูกหนี้การค้า - 111,594 - 109,700
เงินให้กู้ยืมแกบริษัทยอย - - 24,000 -
สินค้าคงเหลือ 376,994 417,258 374,771 415,034
คาใช้จายจายลวงหน้า - 16,271 - 15,769

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 29,747 20,390 28,509 18,528

เงนิฝากธนาคารและเงนิลงทนุอืน่ทีม่ภีาระค�า้ประกนั 12,325 - 12,325 -
เงินลงทุนในบริษัทยอย - - 69,432 -
เงินลงทุนในบริษัทรวม 27,037 - 100 -
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม - 27,137 - 69,532
สินทรัพย์ไมหมุนเวียนอื่น 2,620 14,845 2,487 14,812

คาใช้จายค้างจาย - 133,038 - 129,387

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 1,266,299 - 1,261,875 -

เจ้าหนี้การค้า - 1,153,140 - 1,152,603

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 39,243 39,705 38,616 38,843

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 1,475 - 1,475 -

 

การจัดประเภทรายการบัญชีดังกลาวไมมีผลกระทบตอก�าไรหรือสวนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้รายงานไว้

41. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555
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