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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) ไดรับรางวัลเกียรติยศแหง
ความสําเร็จ ดานการรายงานบรรษัทภิบาล จากงาน SET Awards 
2014

SE-EDUCATION Public Co.,Ltd. received the ‘SET Award of 
Honor of Corporate Governance Report’  from SET Awards 
2014

โครงการพัฒนาการจัดการการเรียนรู เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน โดยการพัฒนาความสามารถการใชภาษาอังกฤษและการ
สนับสนุนสื่อเพื่อการเรียนรูใหกับโรงเรียนที่เขารวมโครงการ

Improving Knowledge Management for Increasing Educational 
Achievement Project : to increase educational achievement in 
core subjects by improving English Skills and giving learning 
media to schools.
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ณ 31 ธันวาคม 2557
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สาขา
Branches

9 จุดขายยอย

Point of Sales

412
ณ 31 ธันวาคม 2557
As of December 31, 2014

ภารกิจ
ซเีอ็ด จะดําเนนิธรุกจิทีเ่อือ้อํานวยตอการศึกษาหาความรูในสาขาท่ีจาํเปนตอการพัฒนาประเทศ จะดาํเนนิ
ธรุกจิทีจ่ะทาํให “คนไทยเกงขึน้”  โดยพฒันาขึน้เปนธรุกจิทีย่ั่งยืน มีการเติบโตตอเนือ่งทีสู่งกวาคาเฉลีย่
ของอุตสาหกรรม เปนบรษัิทตัวอยางทีดี่ สามารถสรางสรรคผลงานทีเ่ปนประโยชนและเปนทีย่อมรบัใน
วงกวาง พนกังานมีความสุข และสามารถใหผลตอบแทนการลงทนุทีน่าพึงพอใจในระยะยาว

Mission
SE-ED seeks to do business in the areas that promote education in the fi elds necessary to
the development of the nation. It operates the business that will make ‘Thais Smarter’ by 
developing a sustainable business with a continuous earning growth at the level above
the industry’s average, being a role-model company that can create work result deems
benefi cial and accepted by society at large with happy staffs, and able to deliver and maintain 
an attractive long-term investment returns at the satisfactory level.

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) ไดรับรางวัลอันทรงเกียรติ 
Investors’ Choice Award  เปนรางวัลดานการคํานึงถึงสิทธิและ
ความเทาเทียมของผูถือหุน จากการประชุมใหญสามัญผูถือหุน
ประจําป

SE-EDUCATION Public Co., Ltd. received the Investors’ Choice 
Award. The honorable award was given to a listed company 
who is aware of the importance of shareholders meetings by 
considering the rights and equality of all shareholders. 
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หมายเหตุ : * เป็นการค�านวณตัวเลขตามงบการเงินรวม

 ** เป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายจากก�าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จากผลประกอบการของปี 2557 ทั้งสิ้น 0.18 บาท/หุ้น ซึ่งเสนอโดย 
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยยังรอการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558
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ผลประกอบการ  บริษทั ซเีอด็ยเูคชั่น จ�ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา
และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) และกำาไรสุทธิ

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA)

กำาไรสุทธิ กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA)

เงินปันผลต่อหุ้น
ตามผลการดำาเนินงานในแต่ละปี

รายไดร้วม
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HIGHLIGHTSHIGHLIGHTSHIGHLIGHTSHIGHLIGHTSHIGHLIGHTSHIGHLIGHTSHIGHLIGHTSHIGHLIGHTSHIGHLIGHTS
จุดเด่นในรอบปี

หน่วย : ล้ำนบำท

Unit : Million Baht

ผลการดำาเนินงาน
Operating Results

งบการเงินรวม
Consolidated Financial Statements

2557
2014

2556
2013

2555
2012

(ปรับปรุงใหม่)

2554
2011

2553
2010

 

รายได้รวม 
Total Revenue 4,967.19 5,359. 09  5,727.96 5,561.77 5,171.79

กำาไรสุทธิ
Net Profi t 81.27 72.29 209.09 225.22 243.06

กำาไรสุทธิต่อรายได้รวม
Net Profi t Margin (%) 1.64 1.35 3.65 4.05 4.70

กำาไรต่อหุ้น (บาท) 
EPS (Baht) 0.21 0.18 0.53 0.63 0.68

มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)
Book Value per share (Baht) 2.30 2.30 2.06 2.03 2.12

สินทรัพย์รวม
Total Assets 2,801.78 2,599.46 2,628.24 2,458.99 2,244.29

หนี้สินรวม
Total Liabilities 1,815.87 1,628.96 1,691.36 1,728.85 1,459.28

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
Shareholders Equity 920.33 909.86 875.57 668.24 725.39

ทุนที่ออกและที่เรียกชำาระแล้ว
Paid - up Capital 391.94 391.94 356.31 323.92 323.92

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
ROA (%) 4.67 3.58 10.18 13.61 15.14

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
ROE (%) 8.88 8.11 26.72 32.32 34.36

ณ วันที่
As of

30/12/2557
30/12/2014

27/12/2556
27/12/2013

28/12/2555
28/12/2012

30/12/2554
30/12/2011

30/12/2553
30/12/2010

ราคาล่าสุด (บาท)
Last Price (Baht) 5.05 4.62 9.70 10.40 10.60

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
Market Cap. 1,979.32 1,810.78 3,456.24 3,368.78 3,433.56

หมายเหตุ :  อัตราสวนทางการเงินบางรายการไมตรงกับอัตราสวนทางการเงินที่เผยแพรบนเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

เนื่องจากงบการเงินปกอนหนามีการจัดประเภทใหม เพื่อใหสอดคลองกับงบการเงินปปจจุบัน



อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)

อัตราส่วน
งบการเงินรวม

2557 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่)

อัตราส่วนสภาพคล่อง  (เท่า) 0.73 0.47 0.69

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.41 0.19 0.40

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (รอบ) 0.04 0.04 0.15

อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้า  (รอบ) 10.46 9.15 7.56

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย  (วัน) 34 39 48

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ  (รอบ) 8.32 9.70 10.20

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย  (วัน) 43 37 35

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้  (รอบ) 2.75 2.63 2.60

ระยะเวลาช�าระหนี้เฉลี่ย  (วัน) 131 137 139

Cash Cycle  (วัน) (53) (57) (56)

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำาไร  (PROFITABILITY RATIO)

อัตราส่วน 2557 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่)

อัตราก�าไรขั้นต้น (%) 34.12 32.55 31.84

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน (%) 2.57 1.76 4.61

อัตราก�าไรอื่น (%) 1.05 0.91 1.47

อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร (%) 42.73 65.52 93.41

อัตราก�าไรสุทธิ  (%) 1.64 1.35 3.65

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 8.80 8.11 26.72

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน (EFFICIENCY RATIO) 

อัตราส่วน 2557 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  (%) 4.67 3.58 10.18

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 9.09 13.48 29.17

อัตราการหมุนของสินทรัพย์  (เท่า) 1.84 2.05 2.24

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)

อัตราส่วน 2557 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.84 1.68 1.81

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย  (เท่า) 4.97 13.00 62.28

อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน  (เท่า) 0.14 0.09 0.42

อัตราการจ่ายเงินปันผล  (%) 86.81* 97.59 70.06

หมายเหตุ : * เป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายจากก�าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จากผลประกอบการของปี 2557 โดยเป็นการจ่ายเงินปันผล 

0.18 บาท/หุ้น ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยยังรอการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี  

วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558

อัตราส่วนทางการเงิน



z	วัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง ซีเอ็ด โดยกลุ่มวิศวกรจากจุฬาฯ เมื่อ 40 ปีก่อน คือ “จะด�ำเนินธุรกิจกำรเผยแพร่ควำมรู้ โดยเน้นกำรพัฒนำ
ควำมรู้ควำมสำมำรถของคนไทยในสำขำที่จ�ำเป็นต่อกำรพัฒนำประเทศ โดยจะเน้นด้ำนวิทยำศำสตร์ วิศวกรรมศำสตร์ และกำรศึกษำ”

z	ภารกิจของซีเอ็ด คือ ซีเอ็ดจะด�าเนินธุรกิจที่เอื้ออ�านวยต่อการศึกษาหาความรู้ ในสาขาที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ จะด�าเนินธุรกิจที่จะ
ท�าให้ “คนไทยเก่งข้ึน” โดยพัฒนาขึ้นเป็นธุรกิจที่ย่ังยืน มีการเติบโตต่อเนื่องท่ีสูงกว่าค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรม เป็นบริษัทตัวอย่างท่ีดี 
สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง พนักงานมีความสุข และสามารถให้ผลตอบแทนการลงทุนที่น่าพึง
พอใจในระยะยาว 

z	ปัจจุบัน ซีเอ็ด มุ่งมั่นที่จะท�ำให้คนไทยเก่งขึ้น โดยเอาปัญหาของประเทศในการพัฒนาคน (เพื่อมาพัฒนาประเทศ) มาเป็นโจทย์ของชาว 
ซเีอด็  จงึเป็นบรษิทัท่ีน�าเอาอดุมการณ์ทางสงัคม มาเป็นเป้าหมายการด�าเนนิงานแบบธรุกจิ เพือ่ให้เตบิโตได้ยัง่ยนื  และเป็นวถิชีวิีตปฏิบัติ  
ตั้งแต่วันแรกของการก่อตั้ง จนถึงปัจจุบัน

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

z	 เป็นบริษัทสิ่งพิมพ์ ที่ครองความเป็นแนวหน้า ในทั้ง 3 ด้านของธุรกิจสิ่งพิมพ์ในประเทศ  คือ  

	■ เป็นส�านกัพมิพ์ทีมี่ยอดขายเข้าระบบร้านหนงัสอือยูใ่นล�าดับต้นของประเทศ โดยเน้นด้านคอมพวิเตอร์ วศิวกรรมศาสตร์  วทิยาศาสตร์ 
การจัดการธุรกิจ หนังสือส่งเสริมเยาวชน หนังสือสาระความรู้ทั่วไป และหนังสืออ้างอิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพจนานุกรม หนังสืออ่าน
นอกเวลาภาษาอังกฤษ และแผนที่

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

	■ 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

z	ซีเอ็ด เป็นผู้ถือหุ้น และมีส่วนร่วมในการบริหารงาน โรงเรียนเพลินพัฒนำ (อยู่บนถนนพุทธมณฑล สาย 2 บนพื้นที่ 20 ไร่)  ซึ่งเป็นโรงเรียน
แนวใหม่ ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยในทิศทางที่ประเทศต้องการ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล (1 ขวบ 6 เดือน) จนถึงชั้น
มัธยม 6 ในปีการศึกษา 2557 มีนักเรียน 1,203 คน โดยมีนักเรียนชั้นสูงสุดถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6

z	 เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีจุดเด่นที่น่าสนใจต่อไปนี้

	■ มีการเติบโตเฉลี่ยของรายได้รวม ประมาณ 42.1 เท่าภายในระยะเวลา 23 ปี หรือเติบโตเฉลี่ย 18% ต่อปี นับแต่ปีแรกที่เข้าตลาด 
หลักทรัพย์ฯ จนถึงสิ้นปี 2557

	■ ได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความส�าเร็จ (SET Award of Honor) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล จากงาน SET Awards 2014 เป็นครั้ง
ที่ 4 ซึ่งเป็นรางวัลที่ยกย่องเชิดชูเกียรติคุณจากการได้รับรางวัลดีเยี่ยมในด้านการรายงานบรรษัทภิบาล ติดต่อกัน เป็นปีที่ 6 จากการ
จัดประกวดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ซึ่งบริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนนอก SET100 
รายเดียวที่ได้รับรางวัลนี้

	■ ได้รับรางวัล Investors’ Choice Award จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จากการ
ประเมินผลการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี (AGM) ช่วงปี 2552-2557 ซึ่งได้
รับคะแนน 100% เต็ม ต่อเนื่องกัน 6 ปีซ้อน โดยรางวัลนี้เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่
มอบให้กับบรษิทัจดทะเบียนทีต่ระหนกัถงึความส�าคญัในการด�าเนนิการจดัประชมุผู้
ถือหุ้น ค�านึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้นโดยซีเอ็ดเป็นรายเดียวในธุรกิจ
สื่อและสิ่งพิมพ์ที่ได้รับรางวัลนี้

	■ ได้รับประกาศเกียรติคุณ “คณะกรรมการแห่งปี -ดีเด่น” (Board of the Year for 
Distinctive Practices) ประจ�าปี พ.ศ. 2553/54  ซึ่งเป็นการประกาศเกียรติคุณให้แก่
คณะกรรมการของบรษิทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค�านึงถึงความโปร่งใส และ
ความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี จาก
การจัดประกวดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับ 6 องค์กร
ภาคเอกชนชั้นน�า

	■ ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น (SET Awards 
2011) จากการจดัประกวดโดยตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการ
เงินธนาคาร

ประเดน็ทีน่า่สนใจเกีย่วกบั “ซเีอด็”

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) ได้รับ
รำงวัลเกียรติยศแห่งควำมส�ำเร็จ ด้ำนกำร
รำยงำนบรรษัทภิบำล จำกงำน 
SET Awards 2014



	■ ได้รบัการประกาศผลรายงานประเมินการก�ากับดูแลกิจการของบริษทั
จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ ประจ�าปี พ.ศ. 2557, 2556, 2555, 
2554, 2553, 2552 และ 2551 (Corporate Governance Report of 
Thai Listed Companies 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 and 
2008) ว่าอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาวติดต่อกัน 7 ปีซ้อน จัดการ
ประเมินโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD), 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านกังานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) จ�านวนบรษิทัท่ีส�ารวจทัง้สิน้
จ�านวน 550 บริษัท มีบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมินในเกณฑ์ 
“ดเีลศิ” (5 ดาว) จ�านวน 29 บรษิัทฯ โดยซเีอด็เป็นบรษิัทเดยีว ในกลุม่
อตุสาหกรรมบรกิาร (Service) หมวดธรุกจิส่ือและสิง่พมิพ์ ทีไ่ด้รบัการ
ประเมินในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกัน 7 ปีซ้อน  

ปี พ.ศ. 2556 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยท่ีได้รบัการส�ารวจคร้ังนีท้ัง้สิน้จ�านวน 526 บรษิทั โดย
มีบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมินในเกณฑ์ “ดีเลิศ” (5 ดาว) 
จ�านวน 87 บรษิทัฯ โดยซเีอด็เป็นบรษิทัเดยีว ในกลุ่มอตุสาหกรรม
บริการ (Service) หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ ที่ได้ระดับ “ดีเลิศ” 
ติดต่อกัน 6 ปีซ้อน

ปี พ.ศ. 2555 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยท่ีได้รบัการส�ารวจคร้ังนีท้ัง้สิน้จ�านวน 513 บรษิทั โดย
มีบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมินในเกณฑ์ “ดีเลิศ” (5 ดาว) 
จ�านวน 59 บรษิทัฯ โดยซเีอด็เป็นบรษิทัเดยีว ในกลุ่มอตุสาหกรรม
บริการ (Service) หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ ที่ได้ระดับ “ดีเลิศ” 
ติดต่อกัน 5 ปีซ้อน

ปี พ.ศ. 2554 มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยท่ีได้รบัการส�ารวจคร้ังนีท้ัง้สิน้จ�านวน 497 บรษิทั โดย
มีบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมินในเกณฑ์ “ดีเลิศ” (5 ดาว) 
จ�านวน 47 บรษิทัฯ โดยซเีอด็เป็นบรษิทัเดยีว ในกลุ่มอตุสาหกรรม
บริการ (Service) หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ ที่ได้ระดับ “ดีเลิศ” 
ติดต่อกัน 4 ปีซ้อน

ปี พ.ศ. 2553 มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยท่ีได้รบัการส�ารวจคร้ังนีท้ัง้สิน้จ�านวน 480 บรษิทั โดย
มีบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมินในเกณฑ์ “ดีเลิศ” (5 ดาว) 
จ�านวน 70 บรษิทัฯ โดยซเีอด็เป็นบรษิทัเดยีว ในกลุ่มอตุสาหกรรม
บริการ (Service) หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ ที่ได้ระดับ “ดีเลิศ” 
ติดต่อกัน 3 ปีซ้อน

ปี พ.ศ. 2552 มีบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการคัดเลือกและสมัคร
ใจเข้าร่วมการประเมินครั้งนี้ท้ังส้ินจ�านวน 290 บริษัทฯ โดยมี
บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมินในเกณฑ์ “ดีเลิศ” (5 ดาว) 
จ�านวน 52 บรษิทัฯ โดยซเีอด็เป็นบรษิทัเดยีว ในกลุ่มอตุสาหกรรม
บริการ (Service) หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ ที่ได้ระดับ “ดีเลิศ”

ปี พ.ศ. 2551 มีบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการคัดเลือกและสมัคร
ใจเข้าร่วมการประเมินครั้งนี้ท้ังส้ินจ�านวน 448 บริษัทฯ โดยมี
บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมินในเกณฑ์ “ดีเลิศ” (5 ดาว) 
จ�านวน 22 บริษัทฯ โดยซีเอ็ดเป็น 1 ใน 6 บริษัทที่ได้รับรางวัลที่
มีขนาด Medium Cap และ Small Cap นอกจากนั้น เป็นบริษัท
ที่อยู่ในกลุ่ม SET100 ซึ่งท้ังหมดเป็นกิจการขนาด Large Cap 
และเกือบทั้งหมดเป็นบริษัทในกลุ่มพลังงาน และสถาบันการเงิน 

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

ประเดน็ทีน่า่สนใจเกีย่วกบั “ซเีอด็”

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) ได้รับรำงวัลเกียรติยศแห่งควำม
ส�ำเร็จ ด้ำนกำรรำยงำนบรรษัทภิบำล จำกงำน SET Awards 2012

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) ได้รับรำงวัลเกียรติยศแห่งควำม
ส�ำเร็จ ด้ำนกำรรำยงำนบรรษัทภิบำล จำกงำน SET Awards 2013



	■ ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  ในประเภทธุรกิจขนาดใหญ่ จากการประกวดผลงานตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คร้ังที่ 2 พ.ศ. 2553 โดยเป็นบริษัท
นอก SET50 บริษทัเดียวใน 5 บริษทัทัง้หมดทีไ่ด้รับรางวลัในประเภท
ธุรกิจขนาดใหญ่

	■ ได้รับรางวัล Top Corporate Governance Report Awards 2009 - 2010 
(รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม) ติดต่อกัน 
2 ปีซ้อน จากการจดัประกวดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ
วารสารการเงินธนาคาร โดยซีเอ็ดเป็นบริษัทจดทะเบียนนอก SET50 ราย
เดียวใน 10 บริษัทที่ได้รับรางวัลนี้

	■ ได้รบัรางวลั Corporate Social Responsibility Awards 2009 - 2010 (รางวลั
บริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม) ติดต่อกัน 2 ปี
ซ้อน จากการจัดประกวดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ
วารสารการเงนิธนาคาร โดยซเีอ็ดเป็นบรษิทัจดทะเบยีนนอก SET100 ราย
เดียวใน 4 บริษัทที่ได้รับรางวัลนี้

	■ ได้รับรางวัล Best Shareholder Treatment Awards 2008 (รางวัล
บริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยมในการดูแลผู้ถือหุ้น) จากการจัดประกวด
โดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ด้วยความ
ร่วมมือจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริม 
ผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย และชมรมนกัลงทุนสมัพนัธ์ 
โดยซีเอ็ดเป็นบริษัทจดทะเบียนนอก SET100 รายเดียวใน 6 บริษัท
ที่ได้รับรางวัลนี้

	■ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เข้าชิงรอบสุดท้าย (Finalist) 1 ใน 3 บริษัท
ของกลุม่ SET (ท่ีเหลือจาก SET100) เพือ่เข้าชงิรางวลั IR Excellence 
Awards 2008 (รางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์) 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการให้รางวัล SET Awards 2008 ซึ่งจัดโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร  

	■ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู ้เข้าชิงรอบสุดท้าย (Finalist) 1 ใน  
10 บริษัท เพื่อเข้าชิงรางวัล Corporate Social Responsibilities 
Awards 2008 (รางวลับรษิทัจดทะเบียนดีเด่นในการด�าเนนิธรุกิจอย่าง
รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่แวดล้อม) ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของการให้รางวลั 
SET Awards 2008 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วม
กับวารสารการเงินธนาคาร โดยซีเอ็ดเป็นบริษัทนอก SET100 เพียง
รายเดียวใน 10 บริษัทท่ีได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เข้าชิงรางวัลรอบ
สุดท้าย (Finalist) 

	■ 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 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และ
สภาธุรกิจตลาดทุนไทย โดยคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณคณะ
กรรมการดีเด่น และดีเลิศ ส�าหรับปี พ.ศ. 2549/2550 มีจ�านวนรวม
ทั้งสิ้น 19 คณะ (ดีเด่น 14 คณะ ดีเลิศ 5 คณะ) จากบริษัทจดทะเบียน
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

คุณทนง โชติสรยุทธ์  กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด 
(มหำชน) กับรำงวัล Corporate Social Responsibility Awards 2010  
และ Top Corporate Governance Report Awards 2010 จำก
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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) รับถ้วยพระรำชทำน 
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  
จำกกำรประกวดผลงำนตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2

ประเดน็ทีน่า่สนใจเกีย่วกบั “ซเีอด็”



	■ ได้รับการประเมินจาก ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรพัย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมบริษทัจดทะเบียน และสมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  ในเร่ืองการจัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 
(AGM) ประจ�าปี พ.ศ. 2557 อยู่ในระดับ “5 TIA” ด้วยคะแนนเต็ม 100 
คะแนน ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 (2552 - 2557)  ซึ่งมีบริษัทจดทะเบียนเข้า
ร่วมการประเมินในปี 2557 นี้ทั้งสิ้น 528 บริษัท   

  ในปี พ.ศ. 2556 ได้คะแนน 100 คะแนนเตม็ โดยเป็น 1 ใน 96 บริษทั 
ท่ีได้รับการยกย่องให้เป็นตวัอย่างท่ีดี  จากบริษทัทีไ่ด้รบัการประเมิน
ทั้งสิ้น 475 บริษัท

  ในปี พ.ศ. 2555 ได้คะแนน 100 คะแนนเตม็ โดยเป็น 1 ใน 74 บริษทั
ท่ีได้รับการยกย่องให้เป็นตวัอย่างท่ีดี  จากบริษทัทีไ่ด้รบัการประเมิน
ทั้งสิ้น 450 บริษัท

  ในปี พ.ศ. 2554 ได้คะแนน 100 คะแนนเตม็ โดยเป็น 1 ใน 64 บริษทั
ท่ีได้รับการยกย่องให้เป็นตวัอย่างท่ีดี  จากบริษทัทีไ่ด้รบัการประเมิน
ทั้งสิ้น 416 บริษัท   

  ในปี พ.ศ. 2553 ได้คะแนน 100 คะแนนเตม็ โดยเป็น 1 ใน 63 บริษทั
ท่ีได้รับการยกย่องให้เป็นตวัอย่างท่ีดี  จากบริษทัทีไ่ด้รบัการประเมิน
ทั้งสิ้น 479 บริษัท

  ในปี พ.ศ. 2552 ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม และได้คะแนนพิเศษ 
ซึ่งเป็นปีแรกที่เปลี่ยนจากคะแนนพิเศษ 10 คะแนน เป็นให้คะแนน
พิเศษ 5 ดาว แทน และ เป็น 1 ใน 41 บริษัทที่ได้รับการยกย่องให้
เป็นตัวอย่างที่ดี จากบริษัทที่ได้รับการประเมินทั้งสิ้น 497 บริษัท 

 การได้รับการประเมินดีเยีย่มเช่นนี ้สะท้อนการจดัการประชมุเป็นไปตาม
หลักบรรษัทภิบาล โปร่งใส และยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้เต็ม
ที่จนหมดค�าถาม

	■ ได้รับการประเมินความพึงพอใจ “ดีเยี่ยมที่สุด” ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ใน
การชี้แจงต่อนักลงทุน และนักวิเคราะห์ ในงาน  “บริษัทจดทะเบียนพบ
นักลงทุน” (Opportunity Day) ท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ส�าหรับ Q4/2549 และ Q4/2548 โดยได้รับการประเมินสูงที่สุดในท้ัง 
3 ด้าน คือ ประโยชน์ของข้อมูลที่ได้รับ การน�าเสนอข้อมูล  และความ
เหมาะสมของเวลาในการน�าเสนอ  เมื่อเทียบกับบริษัทจดทะเบียน 48 
ราย และ 68 รายตามล�าดับ ที่เข้าร่วมชี้แจงในคราวเดียวกัน 

	■ ได้รบัการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
ให้เป็นบริษทัทีมี่บรรษทัภบิาล ของปี พ.ศ. 2549 ในเกณฑ์ “ดีมาก” โดย
เป็นบริษัทส่ิงพิมพ์แห่งเดียวในตลาดหลักทรัพย์ท่ีได้รับคะแนนรวม
บรรษัทภิบาล ในระดับ ดีมาก-ดีเลิศ และเป็นหนึ่งใน 71 บริษัท ที่ได้รับ
การประเมินว่ามีบรรษัทภิบาลของปี พ.ศ. 2549 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก - ดี
เลิศ จากบริษัทที่ไดัรับการประเมินทั้งหมด 402 บริษัท 

	■ ได้รับการประเมนิจาก สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย โดย
การสนบัสนนุจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านกังานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ติดอันดับ
ในกลุ่มบรษิทัท่ีได้รับผลการประเมินบรรษทัภบิาลดีท่ีสดุ 85 อนัดับแรก 
(Top Quartile Companies) ของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย 
ประจ�าปี พ.ศ. 2546   

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

ประเดน็ทีน่า่สนใจเกีย่วกบั “ซเีอด็”

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) ได้รับรำงวัลอันทรงเกียรติ 
Investors’ Choice Award  เป็นรำงวัลด้ำนกำรค�ำนึงถึงสิทธิและ 
ควำมเท่ำเทียมของผู้ถือหุ้น จำกกำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี

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



	■ ได้รับการประเมินจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ให้เป็น หนึ่งใน 20 ล�าดับแรก ท่ีมีการก�ากับดูแลกิจการดีท่ีสุด
ส�าหรับปี พ.ศ. 2545 จากการส�ารวจทั้งหมด 234 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์

	■ ได้รับรางวัล Disclosure Report Award 2002 และ Disclosure Report Award 2003 จาก คณะกรรมการส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ (ก.ล.ต.) ในฐานะ “บริษทัจดทะเบียน ทีส่มควรได้รับการชมเชยเป็นพเิศษ ในการเปิดเผยข้อมูล
ต่อผู้ลงทุน”  ซึ่ง ก.ล.ต. จัดรางวัลนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมการมีระบบบรรษัทภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) ขึ้นในประเทศไทย

	■ ได้รับการคัดเลือกจากนิตยสาร Forbes ฉบับ Global ประจ�าวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นนิตยสารธุรกิจชั้นน�าของโลก ให้อยู่
ในรายชื่อ 200 บริษัทยอดเย่ียมนอกสหรัฐอเมริกา ท่ีมียอดขายน้อยกว่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ (200 Companies for 2002 : 
Best Under a Billion) โดยคัดเลือกจากบริษัทชั้นน�า 20,000 รายทั่วโลก 

z	 เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ “อ่านเข้าเส้น” ซึ่งออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 8.00 - 8.30 น. ทาง One HD, ผ่าน Digital TV (ผ่านกล่อง
ดิจิตอลทีวี ช่อง 31, ผ่านกล่องทรู, กล่องดาวเทียมเคเบิ้ลทีวี ช่อง 41) 

z	 เป็นผู้จัดงาน “Thailand Electronics & Industrial Technology”  ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ

z	 เป็นเจ้าของเว็บไซต์ www.se-ed.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีผู้เข้ามาใช้บริการมากที่สุดในหมวดธุรกิจหนังสือ

z	z	z	z	z	z	z

ประเดน็ทีน่า่สนใจเกีย่วกบั “ซเีอด็”



ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อ  สถานที่ตั้งสำานักงานใหญ่ ศูนย์กระจายสินค้า และ SE-ED Learning Center

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำากัด (มหาชน)
ชื่อย่อ : SE-ED
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : เลขที่ 1858/87-90 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา 

เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
ที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้า : เลขที่ 118 หมู่ที่ 1 ต�าบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อ�าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ที่ตั้ง SE-ED Learning Center : ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค ชั้น 4 เลขที่ 61 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250  
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

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

(ร้ำนเครือข่ำยซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ศูนย์หนังสือมหำวิทยำลัยหลำยแห่งที่บริษัทฯ เป็นผู้บริหำรเอง และจุดขำย
ย่อย) ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

z	ศูนย์การเรียนรู้ SE-ED Learning Center มีรูปแบบในการด�าเนินธุรกิจ คือ การเป็นโรงเรียนสอนเสริม และ
ศูนย์การเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพของเยาวชน ด้วยการพัฒนาหลักสูตรเสริมการ
เรียนรู้ที่มีความจ�าเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพ อันได้แก่ วิชาคณิตศาตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ

z	ด�าเนินกิจการ โรงเรียนเพลินพัฒนา ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับเตรียมอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
z	ด�าเนินธุรกิจให้ค�าปรึกษา การจัดหา จ�าหน่ายเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ และให้ค�าปรึกษา จ�าหน่ายเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000285
ทุนจดทะเบียน : 391,944,529 บาท (หุ้นสามัญ 391,944,529 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนรับช�าระแล้ว : 391,944,418 บาท (หุ้นสามัญ 391,944,418 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ชื่อ สถานที่ตั้งของบริษัทย่อย 

ชื่อ : บริษัท เพลินพัฒน์ จำากัด
ที่ตั้ง : เลขที่ 33/39-40 หมู่ที่ 17 ถนนสวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ : 0-2885-2670-5
โทรสาร : 0-2885-2670-5 ต่อ 502
อีเมล : webmaster@plearnpattana.com
เว็บไซต์ : www.plearnpattana.com
ประเภทธุรกิจ : สถาบันการศึกษาเอกชน  โดยด�าเนินกิจการ โรงเรียนเพลินพัฒนำ ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับเตรียมอนุบาล 

จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
เลขทะเบียนบริษัท : 0105545100716
ทุนจดทะเบียน               : 169,475,500 บาท (หุ้นสามัญ 16,947,550 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนช�าระแล้ว : 169,475,500 บาท (หุ้นสามัญ 16,947,550 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
สัดส่วนเงินลงทุน : อัตราร้อยละ 48.97

ชื่อ : บริษัท ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ จำากัด
ที่ตั้ง : เลขที่ 1858/87-90 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนบางนา-ตราด  แขวงบางนา   

เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 0-2739-8000 
โทรสาร : 0-2751-5999
ประเภทธุรกิจ : บริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท : 0105544044332
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 
ทุนช�าระแล้ว : 1,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
สัดส่วนเงินลงทุน : อัตราร้อยละ 99.99 



ชื่อ : บริษัท เบสแล็บ จำากัด
ที่ตั้ง : เลขที่ 1858/87-90 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา 

เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 0-2739-8000
โทรสาร : 0-2751-5999
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจให้ค�าปรึกษาการพัฒนา การออกแบบ และการจ�าหน่ายซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ที่พัฒนาขึ้นเอง
ทะเบียนบริษัท : 0105556066298
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนช�าระแล้ว : 250,000 บาท (หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 2.50 บาท
สัดส่วนเงินลงทุน : อัตราร้อยละ 60

ชื่อ สถานที่ตั้งของบริษัทร่วม 

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

กรุงเทพฯ 10600 
โทรศัพท์ : 0-2862-1396-9  
โทรสาร : 0-2862-1395
เว็บไซต์ : www.me.co.th
ประเภทธุรกิจ : ส�านักพิมพ์ผู้ผลิตวารสารและหนังสือส�าหรับวิศวกร  
ทะเบียนบริษัท : 0105527008994
ทุนจดทะเบียน : 400,000 บาท (หุ้นสามัญ 4,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ทุนช�าระแล้ว : 400,000 บาท (หุ้นสามัญ 4,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
สัดส่วนเงินลงทุน : อัตราร้อยละ 25

ชื่อ สถานที่ตั้งของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ 

นายทะเบียนหุ้น : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด

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

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

ผู้สอบบัญชี  : นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ
  นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ
  นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ
  ผู้สอบบัญชีอื่นในสำานักงานเดียวกัน   

ที่ตั้ง : บริษัท ส�านักงาน อีวาย 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 : สำานักงาน ชวน แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ทนายความ
ที่ตั้ง : 1153/44 ซอยลาดพร้าว 101 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
โทรศัพท์  : 0-2731-5337 และ 0-2731-5338
โทรสาร : 0-2731-5759 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ :  ---ไม่มีหุ้นกู้---

z	z	z	z	z	z	z

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท



สาโรช ลำ้าเลิศประเสริฐกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ
รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

สมบูรณ์ ชินสวนานนท์
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และ
กรรมการอิสระ

วัฒนา เชียงกูล
กรรมการ กรรมการสรรหา
และพิจารณผลตอบแทน

คเชนทร์ เบญจกุล
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

ประวิทย์ ตันติวศินชัย
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

วรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
กรรมการ กรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน
และกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท



ทนง โชติสรยุทธ์
กรรมการ กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหาร และกรรมการ
ผู้มีอ�านาจลงนาม

ไพรัช สิฏฐกุล
กรรมการ

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
กรรมการ และกรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

วิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิช
กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ
เลขานุการบริษัทฯ กรรมการบริหาร
และกรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

จิราภรณ์ รุ่งศรีทอง
กรรมการ

ระฟา ดำารงชัยธรรม
กรรมการ

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)



นายสมบูรณ์  ชินสวนานนท์
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน และกรรมการอิสระ

 z อายุ  65 ปี

 z วันที่ได้รับตำาแหน่ง  พ.ศ. 2534 

 z วันที่ได้รับแต่งตั้งล่าสุด  25 เม.ย. 2556

การศึกษา 
 z Master of Management (Finance), Kellogg School of 

Management,  Northwestern University, USA.
 z วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจาก IOD
 z - ไม่มี -

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 
 z 188,568 หุ้น (0.0481%) (1) 
 z 188,568 หุ้น (0.0481%) (2)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 z - ไม่มี -

ประวัติการทำางาน
 z พ.ค. 2548 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z พ.ค. 2549 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการสรรหา

และพิจารณาผลตอบแทน บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z 2538 - 2548 : กรรมการ และกรรมการอิสระ

บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z ธ.ค. 2552 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ

บจ. อุตสาหกรรมผ้าวิจิตรไทย
 z 2523 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจ. อุตสาหกรรมผ้าวิจิตรไทย
 z 2547 - 2554 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบาย

สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
 z 2538 - 2542 : รองกรรมการผู้จัดการ

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
 z กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -
 z กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-  มีจ�านวน 1 บริษัท   
 ❏ ประธานกรรมการ บจ. อุตสาหกรรมผ้าวิจิตรไทย

นายสาโรช  ลำ้าเลิศประเสริฐกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ รองประธานกรรมการ

และกรรมการอิสระ

 z อายุ  52 ปี 

 z วันที่ได้รับตำาแหน่ง  22 ธ.ค. 2542

 z วันที่ได้รับแต่งตั้งล่าสุด  25 เม.ย. 2556

การศึกษา 
 z บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 z บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 
 z - ไม่มี - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
z - ไม่มี -

ประวัติการทำางาน
 z ก.พ. 2552 - ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ

บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z ธ.ค. 2542 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ

และกรรมการอิสระ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z ม.ค. 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บจ. ซีทรี บีเคเค
 z มี.ค. 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจ. อาร์ค โฮลดิ้ง
 z เม.ย. 2554 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจ. อาร์ค เอ็นเตอร์ไพรส์
 z 2549 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บจ. เอซีที แมเนจเม้นท์
 z 2543 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บจ. ซีเอเอส แมเนจเม้นท์

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
 z กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -
 z กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- มีจ�านวน 5 บริษัท   
 ❏ กรรมการผู้จัดการ บจ. เอซีที แมเนจเม้นท์
 ❏ กรรมการผู้จัดการ บจ. ซีเอเอส แมเนจเม้นท์
 ❏ กรรมการผู้จัดการ บจ. ซีทรี บีเคเค
 ❏ กรรมการ  บจ. อาร์ค โฮลดิ้ง
 ❏ กรรมการ บจ. อาร์ค เอ็นเตอร์ไพรส์

คณะกรรมการบริษัท

นายประวิทย์  ตันติวศินชัย
กรรมการ  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

 z อายุ  58 ปี 

 z วันที่ได้รับตำาแหน่ง  22 เม.ย. 2542

 z วันที่ได้รับแต่งตั้งล่าสุด  25 เม.ย. 2556

การศึกษา 
 z ประกาศนียบัตรบัณฑิต การสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 z บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจาก IOD
 z Director Accreditation Program (DAP)

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 
 z - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 z - ไม่มี -

ประวัติการทำางาน
 z 2542 - ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการตรวจสอบ

และกรรมการอิสระ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
 z 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
 z 2555 - ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและ

การเงิน บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
 z 2549 - 2555 : รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและ

การเงิน บจ. เอ็ม เค เรสโตรองต์
 z 2537 - 2549 : ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

บจ. เอ็ม เค เรสโตรองต์ 

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
 z กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-  มีจ�านวน 1 บริษัท
 ❏ กรรมการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
 ❏ รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มบัญชีและการเงิน บมจ. 

เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
 z กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-  ไม่มี 



หมายเหตุ  : (1) จ�ำนวนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ  ของกรรมกำร
ได้รวมกำรถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภำวะ และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ตำมมำตรำ 258 ด้วย

  (2) จ�ำนวนกำรถือหุ้นโดยกรรมกำร

นายวัฒนา  เชียงกูล
กรรมการ  กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

 z อายุ  63 ปี

 z วันที่ได้รับตำาแหน่ง  10 ต.ค. 2517

 z วันที่ได้รับแต่งตั้งล่าสุด  25 เม.ย. 2556

การศึกษา 
 z วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

การอบรมจาก IOD
 z Director Accreditation Program (DAP)

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 
 z 4,983,133 หุ้น (1.2714%)(1) 
 z 4,983,133 หุ้น (1.2714%)(2)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 z - ไม่มี -

ประวัติการทำางาน
 z พ.ย. 2553 - ปัจจุบัน : กรรมการสรรหาและพิจารณาผล

ตอบแทน บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z เม.ย. 2553 - ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z 2548 - เม.ย. 2553 : กรรมการอิสระ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z 2536 - 2548 : กรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z 2517 - 2536 : กรรมการ บจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z 2545 - ปัจจุบัน : Principal Consultant Physical Asset  

Management Consulting, บจ. โปรดักติวิตี้ แอสโซซิเอทส์
 z 2540 - 2545 : ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจบ�ารุงรักษาและวิศวกรรม

บ�ารุงรักษา บจ. เอบีบี

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
 z กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -
 z กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-  มีจ�านวน 1 บริษัท
 ❏ Principal Consultant Physical Asset

Management, บจ. โปรดักติวิตี้ แอสโซซิเอทส์

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำากัด (มหาชน)

นายคเชนทร์  เบญจกุล
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

 z อายุ  37 ปี

 z วันที่ได้รับตำาแหน่ง  28 มิ.ย. 2548

 z วันที่ได้รับแต่งตั้งล่าสุด  24 เม.ย. 2557

การศึกษา 
 z ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงิน 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 z วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

การอบรมจาก IOD
 z Director Accreditation Program (DAP)

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  
 z 473,231 หุ้น (0.1207%)(1)

 z 464,640 หุ้น (0.1185%)(2)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 z - ไม่มี -

ประวัติการทำางาน
 z พ.ย. 2552 - ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z 2548 - ปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการอิสระ

บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z 2551 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาทางด้านทรัพยากรบุคคล

บจ. เพลินพัฒน์
 z 2549 - 2551 : กรรมการบริหาร บจ. เพลินพัฒน์
 z พ.ค. 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ

บมจ. โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส
 z 2544 - 2547 : นักวิเคราะห์อาวุโส กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญ

ข้าราชการ
 z 2543 - 2544 : นักวิเคราะห์ กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
 z กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-  มีจ�านวน 1 บริษัท
 ❏ กรรมการตรวจสอบ

บมจ. โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส
 z กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-  มีจ�านวน 1 บริษัท   
 ❏ ที่ปรึกษาทางด้านทรัพยากรมนุษย์ 

บจ. เพลินพัฒน์

นายวรสิทธิ์  โภคาชัยพัฒน์
กรรมการ  กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
และกรรมการอิสระ

 z อายุ  51 ปี

 z วันที่ได้รับตำาแหน่ง  29 พ.ค. 2541

 z วันที่ได้รับแต่งตั้งล่าสุด  24 เม.ย. 2557

การศึกษา 
 z ปริญญาโท คอมพิวเตอร์และการบริหารระบบข้อมูล

Bentley College, Massachusetts, USA.
 z ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ

Carnegie-Mellon University, Pennsylvania, USA. 

การอบรมจาก IOD
 z Director Certification Program (DCP)

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 

 z - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 z - ไม่มี -

ประวัติการทำางาน
 z พ.ย. 2549 - ปัจจุบัน : กรรมการสรรหาและพิจารณาผล

ตอบแทน บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z 2548 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z พ.ค. 2541 - ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z 2534 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บมจ. ฟินันซ่า
 z 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจ. พลานามัย
 z 2533 - 2534 : ผู้ช่วยผู้จัดการ บจ.เชสแมนฮัตตัน (ประเทศไทย)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
 z กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-  มีจ�านวน 1 บริษัท
 ❏ กรรมการผู้จัดการ บมจ. ฟินันซ่า

 z กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
-  มีจ�านวน 1 บริษัท  

 ❏ กรรมการ บจ. พลานามัย



นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง
กรรมการ 

 z อายุ 46 ปี

 z วันที่ได้รับตำาแหน่ง  22 ก.พ. 2556
(22 ก.พ. 2556 - 17 ต.ค. 2556)

 z วันที่ได้รับแต่งตั้งล่าสุด  24 เม.ย. 2557

การศึกษา
 z บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) Winthrop University, SC, 

USA. 
 z อักษรศาสตรบัณฑิต ภาษาเยอรมัน มหาวิทยาลัยศิลปากร

การอบรมจาก IOD
 z Director Certification Program (DCP)
 z Advanced Audit Committee Program (AACP)
 z Role of the Nomination and Governance Committee (RNG)

การอบรมจากสถาบันอื่น
 z สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) : Executive 

Development Program (EDP)

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
 z 49,550,512 หุ้น (12.64%)(1)

(ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่)

 z - ไม่มี -(2)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 z - ไม่มี -

ประวัติการทำางาน
 z 24 เม.ย. 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z 21 ก.พ. 2556  - 17 ต.ค. 2556 : กรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z ก.พ. 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจ. แฟมมิลี่ โนฮาว
 z 2555 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน และรักษาการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
 z 2544 - ปัจจุบัน : กรรมการชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่ง

ประเทศไทย และกรรมการรางวัล SET Awards 
ด้านนักลงทุนสัมพันธ์

 z 2539 - 2555 : ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บมจ. ผลิตไฟฟ้า
 z 2538 - 2539 : Business Analyst International Team2,

Moody’s Investor Service, Charlotte, NC, USA.

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
 z กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -
 z กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- มีจ�านวน 1 บริษัท
 ❏ กรรมการ บจ. แฟมมิลี่ โนฮาว

รศ.ยืน  ภู่วรวรรณ
กรรมการ และกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

 z อายุ  64 ปี

 z วันที่ได้รับตำาแหน่ง  10 ต.ค. 2517

 z วันที่ได้รับแต่งตั้งล่าสุด  26 เม.ย. 2555 
การศึกษา 

 z วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบัน
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

 z วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

 z วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจาก IOD
 z - ไม่มี -

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  
 z 2,924,224 หุ้น (0.7461%)(1)

 z 1,843,538 หุ้น (0.4704%)(2)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 z - ไม่มี -

ประวัติการทำางาน
 z 2536 - ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z 2517 - 2536 : กรรมการ บจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z 2546 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาโรงเรียนเพลินพัฒนา

บจ. เพลินพัฒน์
 z 2554 - ปัจจุบัน : ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 z 2545 - 2554 : รองอธิการบดี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 z 2534 - 2543 : ผู้อ�านวยการ ส�านักบริการคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
 z กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -
 z กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

คณะกรรมการบริษัท

นายไพรัช  สิฏฐกุล
กรรมการ

 z อายุ  65 ปี

 z วันที่ได้รับตำาแหน่ง  10 ต.ค. 2517

 z วันที่ได้รับแต่งตั้งล่าสุด  24 เม.ย. 2557

การศึกษา 
 z วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจาก IOD
 z Director Accreditation Program (DAP)

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 
 z 4,236,650 หุ้น (1.0809%)(1)

 z 2,273,150 หุ้น (0.5800%)(2)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 z - ไม่มี -

ประวัติการทำางาน
 z 2554 - ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z 2548 - 2554 : กรรมการอิสระ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z พ.ย. 2548 - พ.ย. 2552 : กรรมการตรวจสอบ

บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z 2517 - 2548 : กรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z 2551 - ก.ย. 2553 : ผู้ช่วยผู้อ�านวยการโครงการเดินเครื่องและ

บ�ารุงรักษาประจ�าโรงไฟฟ้า บจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรี
 z 2545 - 2551 : วิศวกรระดับ 11 ฝ่ายบ�ารุงรักษาไฟฟ้า

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 z 2542 - 2545 : ผู้จัดการกองบ�ารุงรักษา 

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน
 z 2540 - 2542 : ผู้จัดการกองวิศวกรรมบ�ารุงรักษาไฟฟ้า

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
 z กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -
 z กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -



นายระฟา ดำารงชัยธรรม
กรรมการ 

 z อายุ  27 ปี

 z วันที่ได้รับตำาแหน่ง  22 ก.พ. 2556
(22 ก.พ. 2556 - 17 ต.ค. 2556)

 z วันที่ได้รับแต่งตั้งล่าสุด  24 เม.ย. 2557

การศึกษา
 z Bachelor of Arts in Communication, Faculty of 

Annenberg School for Communication, University of 
Southern California, USA. 

การอบรมจาก IOD
 z - ไม่มี -

การอบรมจากสถาบันอื่น
 z - ไม่มี -

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
 z 49,550,512 หุ้น (12.64%) (1)

(ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่)
 z - ไม่มี -(2)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 z - ไม่มี -

ประวัติการทำางาน
 z 24 เม.ย. 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z 21 ก.พ. 2556 - 17 ต.ค. 2556 : กรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z ก.พ. 2556 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มงาน 

Content Management บจ. จีเอ็มเอ็ม แซท
 z มิ.ย. 2554 - ม.ค. 2556 : หัวหน้ากลุ่มงาน

Content Management บจ. จีเอ็มเอ็ม แซท 
 z ก.พ.  2556 - มิ.ย. 2556 : ผู้อ�านวยการสายงานการตลาดและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ บจ. จีเอ็มเอ็ม แซท 
 z 2554 - 2556 :  Product Assistant Manager GMM Digital 

บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
 z 2553 - 2554 :  Executive Marketing GMM Digital

บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
 z กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -
 z กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุ  : (1) จ�ำนวนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ  ของกรรมกำร
ได้รวมกำรถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภำวะ และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ตำมมำตรำ 258 ด้วย

  (2) จ�ำนวนกำรถือหุ้นโดยกรรมกำร

นายทนง  โชติสรยุทธ์ 
กรรมการ กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

 z อายุ  61 ปี

 z วันที่ได้รับตำาแหน่ง  10 ต.ค. 2517

 z วันที่ได้รับแต่งตั้งล่าสุด  26 เม.ย. 2555

การศึกษา 
 z บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์
 z ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 z วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจาก IOD
 z Director Certification Program (DCP)

การอบรมจากสถาบันอื่น
 z สถาบันวิทยาการตลาดทุน (CMA) : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 

รุ่นที่ 3

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 
 z 12,132,247 หุ้น (3.0954%)(1)

 z 9,818,122 หุ้น (2.5050%)(2)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 z คู่สมรสของนางมณฑลี  โชติสรยุทธ์

ประวัติการทำางาน
 z 2536 - ปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 

บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z 2528 - 2530 : กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ

ด้านการตลาด บจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจ. เบสแล็บ
 z 2544 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจ. ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์
 z 2553 - ปัจจุบัน : ผู้อ�านวยการโรงเรียนเพลินพัฒนา บจ. เพลิน

พัฒน์
 z 2549 - ปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการบริหาร

โรงเรียนเพลินพัฒนา บจ. เพลินพัฒน์
 z 2546 - 2549 : กรรมการ และกรรมการบริหาร บจ. เพลินพัฒน์
 z 2527 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจ. เอ็มแอนด์อี
 z 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
 z 2552 - 2555 : ที่ปรึกษาสถาบันธุรกิจเพื่อสังคมตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
 z กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- มีจ�านวน 1 บริษัท
 ❏ กรรมการ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป

 z กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- มีจ�านวน 4 บริษัท

 ❏ กรรมการ บจ. ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์
 ❏ ประธานคณะกรรมการบริหารและผู้อ�านวยการ

โรงเรียนเพลินพัฒนา บจ. เพลินพัฒน์
 ❏ กรรมการ บจ. เอ็ม แอนด์ อี
 ❏ กรรมการ บจ. เบสแล็บ

นายวิบูลย์ศักดิ์  อุดมวนิช
กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัทฯ 
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

 z อายุ  60 ปี

 z วันที่ได้รับตำาแหน่ง  พ.ศ. 2519

 z วันที่ได้รับแต่งตั้งล่าสุด  26 เม.ย. 2555

การศึกษา 
 z วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจาก IOD
 z Director Accreditation Program (DAP)

การอบรมจากสถาบันอื่น
 z สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) : Corporate

Secretary Development Program

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 
 z 4,074,455 หุ้น (1.0395%)(1)

 z - ไม่มี -(2)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 z - ไม่มี -

ประวัติการทำางาน
 z 2550 - ปัจจุบัน : เลขานุการบริษัท บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z 2536 - ปัจจุบัน : กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ

บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z 2546 - 2555 : รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน

ส�านักพิมพ์ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z 2528 - 2530 : กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการด้าน

การผลิต บจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจ. เบสแล็บ
 z 2546 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บจ. เพลินพัฒน์
 z 2544 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจ. ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์
 z 2535 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจ. ยูนิตี้ ไบน์ดิ้ง เซ็นเตอร์
 z 2533 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจ. ยูนิตี้ กราฟิกส์

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
 z กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -
 z กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- มีจ�านวน 4 บริษัท
 ❏ กรรมการ บจ. ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์
 ❏ กรรมการบริหาร บจ. เพลินพัฒน์
 ❏ กรรมการ บจ. ยูนิตี้ ไบน์ดิ้ง เซ็นเตอร์
 ❏ กรรมการ บจ. เบสแล็บ
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คณะผูบริหาร
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)

นายทนง  โชติสรยุทธ์
กรรมการ กรรมการผู้จัดการ

และกรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

นายวิบูลย์ศักดิ์  อุดมวนิช
กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการ
ผู้มีอ�านาจลงนาม และเลขานุการบริษัทฯ

นางมณฑลี  โชติสรยุทธ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

สายงานซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์

นางกาญจนา  เจริญวงษ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

สายงานขายและจัดจ�าหน่าย

นางนุชนารถ  กองวิสัยสุข
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

สายงานวารสาร

นางสาวสจิพัฒน์  พุ่มพึ่งพุทธ
ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน

นางสาวอารี  แซ่อึ้ง
ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี

ดร.วิโรจน์  ลักขณาอดิศร
ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

และพัฒนาองค์กร

นายอภิชิต  สวนอนันตภูมิ
ผู้อ�านวยการฝ่ายโลจิสติกส์

ดร.มีโชค  ทองไสว
ผู้อ�านวยการฝ่ายที่ปรึกษาทางวิชาการ

และธุรกิจต่างประเทศ

นางสาวดวงใจ  จีนานุรักษ์  
ผู้อ�านวยการฝ่ายขายและจัดจ�าหน่าย

นางสาวสริดา  สาระจันทร์
บรรณาธิการบริหารฝ่ายผลิต

หนังสือต�าราวิชาการ

นางกนิษฐ์  พรหมเสน
บรรณาธิการบริหารฝ่ายผลิต

หนังสือทั่วไป

นางสาวพิศมัย  ชัยรัตน์
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์

ด้านงานบริหารและปฏิบัติการ

นางศรีนวล  ก้อนศิลา
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์

ด้านการตลาดและสินค้า

นางสาวศศรส  หงษ์ร่อน
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์

ด้านส่วนงานสั่งซื้อ
และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

นายชลวิทย์  เอี่ยมรักษาเกียรติ
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ 
ด้านวิเคราะห์กลยุทธ์และปรับปรุง

ประสิทธิภาพทางธุรกิจ



นายทนง  โชติสรยุทธ์ 
กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำานาจ
ลงนาม

อายุ  61 ปี

การศึกษา 
 z บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์
 z ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 z วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจาก IOD
 z Director Certification Program (DCP)

การอบรมจากสถาบันอื่น
 z สถาบันวิทยาการตลาดทุน (CMA) : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 

รุ่นที่ 3

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 
 z 12,132,247 หุ้น (3.0954%)(1)

 z 9,818,122 หุ้น (2.5050%)(2)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 z คู่สมรสของนางมณฑลี  โชติสรยุทธ์

ประวัติการทำางาน
 z 2536 - ปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z 2528 - 2530 : กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการด้าน

การตลาด บจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจ. เบสแล็บ
 z 2544 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจ. ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์
 z 2553 - ปัจจุบัน : ผู้อ�านวยการโรงเรียนเพลินพัฒนา

บจ. เพลินพัฒน์
 z 2549 - ปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการบริหาร

โรงเรียนเพลินพัฒนา บจ. เพลินพัฒน์
 z 2546 - 2549 : กรรมการ และกรรมการบริหาร

บจ. เพลินพัฒน์
 z 2527 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจ. เอ็มแอนด์อี
 z 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
 z 2552 - 2555 : ที่ปรึกษาสถาบันธุรกิจเพื่อสังคมตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
 z กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- มีจ�านวน 1 บริษัท
 ❏ กรรมการ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป

 z กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- มีจ�านวน 4 บริษัท

 ❏ กรรมการ บจ. ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์
 ❏ ประธานคณะกรรมการบริหารและผู้อ�านวยการ

โรงเรียนเพลินพัฒนา บจ. เพลินพัฒน์
 ❏ กรรมการ บจ. เอ็ม แอนด์ อี
 ❏ กรรมการ บจ. เบสแล็บ

นายวิบูลย์ศักดิ์  อุดมวนิช
กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำานาจ
ลงนาม และเลขานุการบริษัทฯ 

อายุ  60 ปี

การศึกษา 
 z วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจาก IOD
 z Director Accreditation Program (DAP)

การอบรมจากสถาบันอื่น
 z สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) : Corporate

Secretary Development Program

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 
 z 4,074,455 หุ้น (1.0395%)(1)

 z - ไม่มี -(2)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 z - ไม่มี -

ประวัติการทำางาน
 z 2550 - ปัจจุบัน : เลขานุการบริษัท บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z 2536 - ปัจจุบัน : กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ

บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z 2546 - 2555 : รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานส�านัก

พิมพ์ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z 2528 - 2530 : กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการด้าน

การผลิต บจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจ. เบสแล็บ
 z 2546 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บจ. เพลินพัฒน์
 z 2544 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจ. ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์
 z 2535 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจ. ยูนิตี้ ไบน์ดิ้ง เซ็นเตอร์
 z 2533 - 2557 : กรรมการ บจ. ยูนิตี้ กราฟิกส์

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
 z กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -
 z กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- มีจ�านวน 4 บริษัท
 ❏ กรรมการ บจ. ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์
 ❏ กรรมการบริหาร บจ. เพลินพัฒน์
 ❏ กรรมการ บจ. ยูนิตี้ ไบน์ดิ้ง เซ็นเตอร์
 ❏ กรรมการ บจ. เบสแล็บ

นางมณฑลี  โชติสรยุทธ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์

อายุ  56 ปี

การศึกษา 
 z การศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วิทยาเขตปทุมวัน

การอบรมจาก IOD
 z - ไม่มี -

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  
 z 12,132,247 หุ้น (3.0954%)(1)

 z 2,314,125 หุ้น (0.5904%)(2) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 z คู่สมรสของ นายทนง  โชติสรยุทธ์

ประวัติการทำางาน
 z 2539 - ปัจจุบัน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

สายงานซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z 2557 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการฝ่ายจัดการสารสนเทศ

เชิงกลยุทธ์ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z 2536 - ปัจจุบัน : ผู้อ�านวยการซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ 

บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจ. เบสแล็บ
 z 2535 - 2536 ที่ปรึกษา ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ บจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z 2536 - 2541 : บรรณาธิการฝ่ายต�าราและหนังสือเชิงวิชาการ 

บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z 2527 - 2536 บรรณาธิการฝ่ายต�ารา บจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z 2524 - 2527 : ผู้ช่วยบรรณาธิการฝ่ายต�าราและ

หนังสือเชิงวิชาการ บจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
 z กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -
 z กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- มีจ�านวน 1 บริษัท
 ❏ กรรมการ บจ. เบสแล็บ

คณะผู้บริหาร



นางกาญจนา  เจริญวงษ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานขายและจัดจำาหน่าย

อายุ  57 ปี

การศึกษา 
 z วิทยาศาสตรบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมจาก IOD
 z - ไม่มี -

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 
 z - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 z - ไม่มี -

ประวัติการทำางาน
 z 2541 - ปัจจุบัน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานขายและ

จัดจ�าหน่าย บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z 2534 - 2538 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารกลาง 

บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z 2524 - 2534 : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

บจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z 2544 - ปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม บจ. 

ฉกาจ

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
 z กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -
 z กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- มีจ�านวน 1 บริษัท 
 ❏ กรรมการ บจ. ฉกาจ

นางนุชนารถ  กองวิสัยสุข
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวารสาร

อายุ  60 ปี

การศึกษา 
 z บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

การอบรมจาก IOD
 z - ไม่มี -

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  
 z 1,437,488 หุ้น (0.3668%)(1)

 z 1,437,488 หุ้น (0.3668%)(2)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 z - ไม่มี -

ประวัติการทำางาน
 z 2544 - ปัจจุบัน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวารสาร 

บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z 2557 -ปัจจุบัน : ผู้อ�านวยการฝ่ายวารสาร บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจ. เบสแล็บ
 z 2542 - 2543 : ผู้อ�านวยการกลุ่มวารสารด้านอิเล็กทรอนิกส์ และ

อุตสาหกรรม บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z 2522 - 2542 : ผู้จัดการโฆษณากลุ่มวารสารด้านอิเล็กทรอนิกส์ 

บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
 z กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -
 z กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- มีจ�านวน 1 บริษัท
 ❏ กรรมการ บจ. เบสแล็บ

นางสาวสจิพัฒน์  พุ่มพึ่งพุทธ
ผู้อำานวยการฝายการเงิน

อายุ  51 ปี

การศึกษา 
 z บริหารการจัดการบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การอบรมจาก IOD
 z - ไม่มี -

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 
 z - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 z - ไม่มี -

ประวัติการทำางาน
 z 2547 - ปัจจุบัน : ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z 2534 - 2546 : ผู้จัดการแผนกการเงิน บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
 z กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -
 z กิจการ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

หมายเหตุ  : (1) จ�ำนวนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ ของผู้บริหำร 
ได้รวมกำรถือหุ้นของคู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ตำมมำตรำ 258 ด้วย

 (2) จ�ำนวนกำรถือหุ้นโดยผู้บริหำร

 (3)  เป็นผู้บริหำรที่ไม่อยู่ในนิยำมในประกำศของ
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำากัด (มหาชน)



นางสาวอารี  แซ่อึ้ง
ผู้อำานวยการฝายบัญชี

อายุ  43 ปี

การศึกษา 
 z ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5368 
 z บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
 z ประกาศนียบัตรบัณฑิต การสอบบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 z บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

การอบรมจาก IOD
 z - ไม่มี -

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 

 z - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 z - ไม่มี -

ประวัติการทำางาน
 z 2547 - ปัจจุบัน : ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z 2544 - 2546 : ผู้จัดการแผนกบัญชี บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z 2543 - 2544 : ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน

บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z 2537 - 2543 : หัวหน้าทีมตรวจสอบบัญชี 

บจ. ส�านักงาน เอ เอ็ม ซี

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
 z กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -
 z กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

ดร.วิโรจน์  ลักขณาอดิศร(3)

ผู้อำานวยการฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

อายุ  37 ปี

การศึกษา 
 z ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
(หลักสูตรนานาชาติ)

 z บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 z วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจาก IOD
 z - ไม่มี -

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 
 z 726 หุ้น (0.0002%)(1)

 z 726 หุ้น (0.0002%)(2)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 z - ไม่มี -

ประวัติการทำางาน
 z 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจ. เบสแล็บ
 z 2556 - ปัจจุบัน : ผู้อ�านวยการศูนย์การเรียนรู้

SE-ED Learning Center บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z 2546 - ปัจจุบัน : ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนา

องค์กร บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z 2543 - 2546 : เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษา

บจ. โนโว ควอลิตี้ เซอร์วิส-เชส (ประเทศไทย)
 z 2541 - 2543 : วิศวกรควบคุมคุณภาพ บจ. อีซูซุ มอเตอร์ 

(ประเทศไทย)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
 z กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -
 z กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- มีจ�านวน 1 บริษัท
 ❏ กรรมการ บจ. เบสแล็บ

นายอภิชิต  สวนอนันตภูมิ(3)

ผู้อำานวยการฝายโลจิสติกส์

อายุ  35 ปี

การศึกษา 
 z บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
 z วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจาก IOD
 z - ไม่มี -

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 
 z 47,555 หุ้น (0.0121%)(1)

 z 47,555 หุ้น (0.0121%)(2)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 z - ไม่มี -

ประวัติการทำางาน
 z 2547 - ปัจจุบัน : ผู้อ�านวยการฝ่ายโลจิสติกส์ 

บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z 2546 - 2547 : เจ้าหน้าที่การตลาดและการจัดการคู่ค้า 

บจ. โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค 
 z 2545 - 2546 : วิศวกรอาวุโส แผนกจัดซื้อ

บจ. อีซูซุ (ไทยแลนด์)
 z 2542 - 2545 : วิศวกร แผนกจัดซื้อ

บจ. อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
 z กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -
 z กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

คณะผู้บริหาร



ดร.มีโชค  ทองไสว(3)

ผู้อำานวยการฝายที่ปรึกษาทางวิชาการและ
ธุรกิจต่างประเทศ

อายุ  44 ปี

การศึกษา 
 z ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 z บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 z บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมจาก IOD
 z - ไม่มี -

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 
 z 121,000 หุ้น (0.0309%)(1)

 z 121,000 หุ้น (0.0309%)(2)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 z - ไม่มี -

ประวัติการทำางาน
 z 2554 - ปัจจุบัน : ผู้อ�านวยการฝ่ายที่ปรึกษาทางวิชาการและ

ธุรกิจต่างประเทศ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z 2544 - 2554 : ผู้จัดการแผนกหนังสือต่างประเทศ

ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์  บจ. ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
 z กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -
 z กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

นางสาวดวงใจ  จีนานุรักษ์(3)  
ผู้อำานวยการฝายขายและจัดจำาหน่าย

อายุ  46 ปี

การศึกษา 
 z เศรษฐสาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 z บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

การอบรมจาก IOD
 z - ไม่มี -

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
 z 432 หุ้น (0.0001%)(1)

 z 432 หุ้น (0.0001%)(2)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 z - ไม่มี -

ประวัติการทำางาน
 z 2554 - ปัจจุบัน : ผู้อ�านวยการฝ่ายขายและจัดจ�าหน่าย

บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z 2542 - 2554 : ผู้จัดการแผนกรับจัดจ�าหน่าย

บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
 z 2539 - 2541 : ผู้จัดการฝ่ายขายจัดจ�าหน่าย

บมจ. เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป  
 z 2536 - 2539 : ผู้จัดการร้าน บจ. แมคไทย
 z 2534 - 2536 : พนักงานบัญชี บจ. ล๊อกซเล่ย์ อลูมิเนียมและ

วิศวกรรม

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
 z กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -
 z กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

นางสาวสริดา  สาระจันทร์(3)

บรรณาธิการบริหารฝายผลิตหนังสือตำาราวิชาการ

อายุ  54 ปี

การศึกษา 
 z บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
 z ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

การอบรมจาก IOD
 z - ไม่มี -

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 
 z - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 z - ไม่มี -

ประวัติการทำางาน
 z 2548 - ปัจจุบัน : บรรณาธิการบริหารฝ่ายผลิต

แผนกหนังสือต�าราวิชาการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z 2542 - 2548 : บรรณาธิการการจัดการฝ่ายผลิต

แผนกหนังสือต�าราวิชาการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z 2535 - 2542 : รองบรรณาธิการการจัดการ

แผนกหนังสือต�าราวิชาการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z 2526 - 2535 : ผู้ช่วยบรรณาธิการการจัดการ

แผนกหนังสือต�าราวิชาการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
 z กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -
 z กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

หมายเหตุ  : (1) จ�ำนวนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ ของผู้บริหำร 
ได้รวมกำรถือหุ้นของคู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ตำมมำตรำ 258 ด้วย

 (2) จ�ำนวนกำรถือหุ้นโดยผู้บริหำร

 (3)  เป็นผู้บริหำรที่ไม่อยู่ในนิยำมในประกำศของ
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำากัด (มหาชน)



นางกนิษฐ์  พรหมเสน(3)

บรรณาธิการบริหารฝายผลิตหนังสือทั่วไป

อายุ  47 ปี

การศึกษา 
 z บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
 z วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์โรคพืช

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมจาก IOD
 z - ไม่มี -

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 
 z 152,166 หุ้น (0.0388%)(1)

 z 152,166 หุ้น (0.0388%)(2)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 z - ไม่มี -

ประวัติการทำางาน
 z 2548 - ปัจจุบัน : บรรณาธิการบริหาร ฝ่ายผลิตหนังสือทั่วไป  

บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z 2535 - 2548 : ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร ฝ่ายผลิตหนังสือทั่วไป 

บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z 2534 - 2535 : Office Administrator, PAC RIM GROUP
 z 2533 - 2534 : Cultural Orientation Teacher, 

The American Consortium

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
 z กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -
 z กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

นางสาวพิศมัย  ชัยรัตน์(3)

ผู้ช่วยผู้อำานวยการซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ด้านงานบริหาร
และปฏิบัติการ  

อายุ  46 ปี

การศึกษา 
 z ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมจาก IOD
 z - ไม่มี -

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 
 z 200,960 หุ้น (0.0513%)(1)

 z 200,960 หุ้น (0.0513%)(2)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 z - ไม่มี -

ประวัติการทำางาน
 z 2554 - ปัจจุบัน : ผู้ช่วยผู้อ�านวยการซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ 

ด้านงานบริหารและปฏิบัติการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z 2539 - 2554 : ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการสาขา 

ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z 2535 - 2538 : ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ 

บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
 z กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -
 z กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

นางศรีนวล  ก้อนศิลา(3)

ผู้ช่วยผู้อำานวยการซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ด้านการตลาด
และสินค้า

อายุ  45 ปี

การศึกษา 
 z ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมจาก IOD
 z - ไม่มี -

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 
 z 391,548 หุ้น (0.1009%)(1)

 z 391,548 หุ้น (0.1009%)(2)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 z - ไม่มี -

ประวัติการทำางาน
 z 2555 - ปัจจุบัน : ผู้ช่วยผู้อ�านวยการซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ 

ด้านสินค้าและการตลาด บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z 2539 - ปัจจุบัน : ผู้จัดการแผนกการตลาด ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ 

บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z 2537 - 2538 : ผู้จัดการร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ 

บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
 z กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -
 z กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

คณะผู้บริหาร



นางสาวศศรส  หงษ์ร่อน(3)

ผู้ช่วยผู้อำานวยการซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ด้านส่วนงาน
สั่งซื้อและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

อายุ  42 ปี

การศึกษา 
 z บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 z ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมจาก IOD
 z - ไม่มี -

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 
 z 57,112 หุ้น (0.0146%)(1)

 z 57,112 หุ้น (0.0146%)(2)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 z - ไม่มี -

ประวัติการทำางาน
 z 2555 - ปัจจุบัน : ผู้ช่วยผู้อ�านวยการซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ด้าน

ส่วนงานสั่งซื้อ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z 2549 - 2554 : ผู้จัดการแผนกสั่งซื้อและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z 2540 - 2549 : ผู้จัดการแผนกสั่งซื้อซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ 

บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z 2537 - 2540 : ผู้จัดการสาขาซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ 

บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
 z กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -
 z กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

นายชลวิทย์  เอี่ยมรักษาเกียรติ(3)

ผู้ช่วยผู้อำานวยการซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ด้านวิเคราะห์
กลยุทธ์และปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจ 

อายุ  37 ปี

การศึกษา 
 z วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 z วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจาก IOD

 z - ไม่มี -

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 
 z - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 z - ไม่มี -

ประวัติการทำางาน
 z 2555 - ปัจจุบัน : ผู้ช่วยผู้อ�านวยการซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ 

ด้านวิเคราะห์กลยุทธ์ และปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจ
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น

 z 2555 - 2556 : ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายในและ
นักลงทุนสัมพันธ์ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น

 z 2553 - 2555 : ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายในและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น

 z 2550 - 2553 : หัวหน้าโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ทางธุรกิจ สายงานซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
 z กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -
 z กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

หมายเหตุ  : (1) จ�ำนวนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ ของผู้บริหำร 
ได้รวมกำรถือหุ้นของคู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ตำมมำตรำ 258 ด้วย

 (2) จ�ำนวนกำรถือหุ้นโดยผู้บริหำร

 (3)  เป็นผู้บริหำรที่ไม่อยู่ในนิยำมในประกำศของ
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำากัด (มหาชน)



สารจากคณะกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

ในปี 2557 ทีผ่่านมา ยงัคงเป็นช่วงเวลาท่ีภาวะเศรษฐกจิโดยรวมชะลอตัวลงอย่างต่อเนือ่งจากปัจจยัหลายๆ ประการ 
ได้แก่ ภาวะการเปลี่ยนผ่านทางการเมือง ภาวะเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น ประชาชนมีหนี้ภาคครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น อัตราการว่าง
งานท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ปัจจัยเหล่าน้ีล้วนส่งผลให้ก�าลังซื้อของผู้บริโภคโดยรวมลดลง นอกจากนี้การเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็วทางด้านเทคโนโลย ีและสือ่ดิจิตอลต่างๆ ล้วนส่งผลกระทบต่อธรุกจิค้าปลีก และสินค้าบริโภคอืน่ๆ ท่ีลดลงตามภาวะ
รายได้ และการเงินที่มีข้อจ�ากัดมากขึ้น

จากพฤตกิรรมผูบ้ริโภคทีใ่ช้เวลากับสิง่เร้าอย่างอืน่มากขึน้ในปัจจบัุน ท�าให้มีแนวโน้มว่าจะใช้เวลาในการอ่านหนงัสอื
ลดน้อยลง จึงส่งผลให้ยอดขายของหนังสือลดลงในทุกภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทฯ ยังคงมีค่าใช้จ่ายในการด�าเนิน
งานที่สูงขึ้น ได้แก่ ค่าขนส่งเพิ่มมากข้ึน ค่าเช่าศูนย์การค้าท่ีปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับธุรกิจร้านหนังสือไม่สามารถปรับ
ราคาหนังสือซึ่งเป็นสินค้าหลัก ให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นได้ด้วยตนเอง

ในปีที่ผ่านมานี้ บริษัทฯ ได้เปิดใช้งานศูนย์กระจายสินค้าและคลังสินค้าแห่งใหม่อย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นการลด
ภาระค่าเช่าคลังสินค้าในระยะยาว และรองรบัการเติบโตในอนาคต มีการพฒันาโมเดลการท�างานให้มีความถกูต้อง แม่นย�า 
และรวดเร็ว โดยการปรับปรุงขั้นตอนการกระจายสินค้าด้วยระบบดิจิตอล (Digital Assorting System) ช่วยสนับสนุนให้
เกิดการหมุนเวียนของสินค้าใหม่ที่หน้าร้านได้อย่างต่อเนื่อง และให้บริการลูกค้าด้วยสินค้าที่หลากหลายมากขึ้น  

นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัได้ปรับสดัส่วนสินค้าภายในร้าน และผลักดันการขายสนิค้ากลุ่ม nonbook เพือ่ให้ได้ก�าไรขัน้
ต้นสูงขึ้น  มุ่งเน้นการขยายสาขาของร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ที่ระมัดระวังมากขึ้น โดยพิจารณาจากศักยภาพของท�าเลใน
อนาคตเป็นส�าคัญ และพิจารณาปิดสาขาจ�านวนหนึ่งที่ไม่สามารถท�าก�าไรได้ โดยส่วนใหญ่เป็นสาขาที่มีขนาดเล็กเพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการท�าก�าไรให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจบัุน  อกีท้ังยังได้พฒันาช่องทางการจ�าหน่ายสนิค้าระบบ
ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.se-ed.com  และพัฒนาเว็บไซต์ m.se-ed.com และ SE-ED Application เพื่อ
รองรับการท�างานบน smartphone หรือ tablet ให้สามารถใช้บริการทาง online ได้สะดวกง่ายดายขึ้น เป็นการเพิ่มช่อง
ทางให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสื่อความรู้ได้อย่างหลากหลายโดยไม่จ�ากัดแต่เพียงเฉพาะหนังสือเล่มเท่านั้น

นอกจากนีบ้ริษทัฯ ยงัได้ขยายฐานธรุกจิเข้าสู่ธรุกจิการศกึษาทัง้ในสถานศกึษา ในระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ระดับ
อาชีวศึกษา และระดับมหาวิทยาลัย และทักษะท่ีจ�าเป็นส�าหรับศตวรรษท่ี 21 รวมท้ังการเรียนเสริมหลังเลิกเรียนผ่าน 
SE-ED Learning Center  เพือ่น�าโจทย์ของประเทศในด้านการศกึษาและการพฒันาศกัยภาพของคนไทย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในการพัฒนาขีดความสามารถทางภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มาเป็นโจทย์ของบริษัทฯ 

อย่างไรก็ดีในท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศท่ียังไม่ดีในช่วงนี้ บริษัทฯ ยังคงได้รับการยอมรับจาก
ภายนอก ในการให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินงานภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเป็นตัวอย่างที่ดีในหลายๆ ด้าน จนท�าให้ในปี พ.ศ. 2557 บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากความ
ตั้งใจท�าดี ดังนี้

l ได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความส�าเร็จ (SET Award of Honor) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล  ครั้งที่ 4 จาก
งาน SET Awards 2014 ซึ่งเป็นรางวัลท่ียกย่องเชิดชูเกียรติคุณจากการได้รับรางวัลดีเยี่ยมในด้านการ
รายงานบรรษทัภบิาล  ตดิต่อกนัเป็นปีที ่6  ซึง่จดัประกวดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ร่วมกับวารสาร
การเงินธนาคาร
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นายสมบูรณ์ ชินสวนานนท์
ประธำนกรรมกำร

นายทนง โชติสรยุทธ์
กรรมกำรผู้จัดกำร

l ได้รบัการประกาศผลรายงานประเมินการก�ากับดูแลกิจการของบรษิทัจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ ประจ�าปี 
พ.ศ. 2557 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2014) ว่าอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” หรือ 
5 ดาวตดิต่อกัน 7 ปีซ้อน จดัการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD), ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

l ได้รับการประเมินจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคม
บริษัทจดทะเบียน และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในเรื่องการจัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น (AGM)  
ประจ�าปี พ.ศ. 2557 อยู่ในระดับ “5 TIA” ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 (2552 - 2557)

l ได้รับรางวลั Investors’ Choice Award จดัโดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทนุไทย จากการประเมินผลการประชมุใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี (AGM) ช่วงปี 2552 - 2557 ซึ่งได้รับคะแนน 100% เต็มต่อเนื่องกัน 6 ปีซ้อน โดย
รางวลันีเ้ป็นรางวลัอนัทรงเกียรตทิีม่อบให้กับบริษทัจดทะเบียนทีต่ระหนกัถงึความส�าคญัในการด�าเนนิการจดั
ประชุมผู้ถือหุ้น ค�านึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้นโดยซีเอ็ดเป็นรายเดียวในธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ที่
ได้รับรางวัลนี้

ท้ายที่สุดนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ขอขอบพระคุณ ผู้ถือหุ้น ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ
ทุกท่าน และพันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ท่ีได้ร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งแก่บริษัทฯ และ
เป็นก�าลงัส�าคัญในการช่วยสนบัสนนุและส่งเสรมิให้บรษิทัฯ พร้อมเป็นองค์กรท่ีมีศกัยภาพในการแข่งขนั  สามารถสร้างสรรค์
ผลงานที่มีคุณค่า  และมีส่วนเอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของคนไทย  

นายสมบูรณ์ ชินสวนานนท์
ประธำนกรรมกำร

นายทนง โชติสรยุทธ์
กรรมกำรผู้จัดกำร



จากความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจที่เอื้ออ�านวยต่อการศึกษาหาความรู้  ในสาขาที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ  (จะด�ำเนินธุรกิจที่
จะท�ำให้ “คนไทยเก่งขึ้น”)  โดยพัฒนาข้ึนเป็นธุรกิจท่ียั่งยืน  มีการเติบโตต่อเนื่องท่ีสูงกว่าค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรม  เป็นบริษัท
ตวัอย่างทีดี่   สามารถสร้างสรรค์ผลงานทีเ่ป็นประโยชน์และเป็นท่ียอมรบัในวงกว้าง พนกังานมีความสุข และสามารถให้ผลตอบแทน
การลงทุนที่น่าพึงพอใจในระยะยาว

โดยตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ทีผ่่านมา บริษทัฯ ได้ด�าเนนิธรุกิจอยูบ่นพืน้ฐานของการเป็น “บรษัิทตัวอย่างทีด่”ี และมีกระบวนการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง และจากความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสได้ส่งผลสะท้อนให้บริษัทฯ  ได้
รับการยอมรับจากสาธารณชนและได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆ ดังนี้

z	 ได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความส�าเร็จ (SET Award of Honor) 
ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล จากงาน SET Awards 2014
เป็นคร้ังท่ี 4 ซ่ึงเป็นรางวลัท่ียกย่องเชดิชเูกียรตคุิณจากการได้รับรางวัล
ดีเยีย่มในด้านการรายงานบรรษทัภบิาลตดิต่อกันเป็นปีที ่ 6 จากการ
จัดประกวดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสาร
การเงินธนาคาร ซึ่งบริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนนอก SET 100 
รายเดียวท่ีได้รบัรางวลันี้ 

z	 ได้รับการประกาศผลรายงานการประเมินการก�ากับดูแลกิจการของ
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ประจ�าปี 2557, 2556, 2555, 
2554, 2553, 2552 และ 2551 (Corporate Governance Report of 
Thai Listed Companies  2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 and 
2008) ว่าอยู่ในระดับ “ดีเลศิ” (5 ดาว) ตดิต่อกนั 7 ปีซ้อน  ซึง่จดัโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD)

z	 ได้รับการประเมินจาก ส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกบัสมาคมบรษิทัจดทะเบียน และสมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  ในเร่ืองการจัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 
(AGM) ประจ�าปี พ.ศ. 2557 อยูใ่นระดับ “5 TIA” ด้วยคะแนนเตม็ 100 
คะแนน ตดิต่อกันเป็นปีที ่6 ปี (2552 - 2557)  ซึง่มีบริษทัจดทะเบียน
เข้าร่วมการประเมินในปี 2557 นีท้ั้งสิน้ 528 บริษทั

รางวัลเกียรติคุณสวนหนึ่งรางวัลเกียรติคุณสวนหนึ่ง

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) ได้รับรำงวัลเกียรติยศ
แห่งควำมส�ำเร็จด้ำนกำรรำยงำนบรรษัทภิบำล
จำกงำน SET Awards 2014



คุณทนง โชติสรยุทธ์ กรรมกำรผู้จัดกำร 
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) กับรำงวัล
เกียรติยศแห่งควำมส�ำเร็จ (SET Award of Honor) 
ด้ำนกำรรำยงำนบรรษัทภิบำล และรำงวัลดีเด่น
ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม จำกงำน 
SET Awards 2011

z	 ได ้รับรางวัล Investors’ Choice Award จัดโดยสมาคมส่งเสริม
ผูล้งทุนไทย จาการประเมินผลการประชมุใหญ่สามัญผูถ้อืหุน้ประจ�าปี (AGM) 
ช่วงปี 2552-2557 ซึง่ได้คะแนน 100% เตม็ ต่อเนือ่งกัน 6 ปีซ้อน โดยรางวลั
นี้เป็นรางวัลอันทรงเกียรติท่ีมอบให้บริษัทจดทะเบียนท่ีตระหนักถึงความ
ส�าคัญในการด�าเนนิการจดัประชมุผูถ้อืหุน้ ค�านงึถงึสทิธแิละความเท่าเทยีม
ของผูถ้อืหุน้ โดยซเีอด็เป็นรายเดียวในธรุกิจสือ่สิง่พมิพ์ท่ีได้รบัรางวลันี้

z	 ได้รับประกาศเกยีรตคิณุ “คณะกรรมการแห่งปี - ดีเด่น” (Board of the Year 
for Distinctive Practices) ประจ�าปี พ.ศ. 2553/54  ซึ่งเป็นการประกาศ
เกยีรตคุิณให้แก่คณะกรรมการของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ทีส่ามารถปฏิบัตงิานได้อย่างมีประสิทธภิาพและประสทิธผิล โดย
ค�านงึถงึความโปร่งใส และความเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนได้เสยีทุกฝ่าย ภายใต้
หลักการก�ากับดูแลกิจการทีดี่ จากการจดัประกวดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบรษิทัไทย ร่วมกบั 6 องค์กรภาคเอกชนชัน้น�า

z	 ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น (SET 
Awards 2011)  จากการจดัประกวดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ร่วมกับวารสารการเงนิธนาคาร

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

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) ได้รับรำงวัลอัน
ทรงเกียรติ Investors’ Choice Award  เป็นรำงวัลด้ำน
กำรค�ำนึงถึงสิทธิและควำมเท่ำเทียมของผู้ถือหุ้น 
จำกกำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี

คณะกรรมกำรซีเอ็ดส่วนหนึ่งถ่ำยรูปร่วมกันหลังรับประกำศเกียรติคุณ 
“คณะกรรมกำรแห่งปี - ดีเด่น 2553 / 2554”



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

z	 ได้รบัรางวลัถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราช-กุมารี ในประเภทธรุกิจขนาดใหญ่ จากการประกวดผลงานตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง คร้ังที ่2 พ.ศ. 2553 โดยเป็นบริษทันอก 
SET50 บรษิทัเดียวใน 5 บริษทัทัง้หมดทีไ่ด้รับรางวลัในประเภทธรุกิจ
ขนาดใหญ่

z	 ได้รับรางวลั Top Corporate Governance Report Awards 2009 - 
2010 (รางวลับริษทัจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษทัภบิาลดีเยีย่ม) 
ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน จากการจัดประกวดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ร่วมกบัวารสารการเงนิธนาคาร โดยซเีอด็เป็นบริษทัจด
ทะเบยีนนอก SET50 รายเดียวใน 10 บริษทัทีไ่ด้รับรางวลันี้

z	 ได้รับรางวลั Corporate Social Responsibility Awards 2009 - 2010 
(รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม) 
ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน จากการจัดประกวดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ร่วมกบัวารสารการเงนิธนาคาร โดยซเีอด็เป็นบริษทัจด
ทะเบยีนนอก SET100 รายเดียวใน 4 บริษทัทีไ่ด้รับรางวลันี้

z	 ได้รับรางวลั Best Shareholder Treatment Awards 2008  (รางวลั
บริษทัจดทะเบียนยอดเยีย่มในการดูแลผูถ้อืหุน้)  จากการจดัประกวด
โดย บริษทั ศนูย์รับฝากหลักทรพัย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด  ด้วยความ
ร่วมมือจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุ
ไทย สมาคมบรษิทัจดทะเบียนไทย และชมรมนกัลงทนุสมัพนัธ์  โดย
ซเีอด็เป็นบริษทัจดทะเบียนนอก SET100 รายเดียวใน 6 บริษทัทีไ่ด้
รับรางวลันี้

z	 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผูเ้ข้าชงิรอบสดุท้าย (Finalist) 1 ใน 3 บรษิทั
ของกลุม่ SET (ทีเ่หลอืจาก SET 100)  เพือ่เข้าชงิรางวลั IR Excellence 
Awards 2008 (รางวลับริษทัจดทะเบียนดีเด่นด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์)  
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการให้รางวัล SET Awards 2008  ซึ่งจัดโดย
ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงนิธนาคาร

z	 ได้รบัการคดัเลอืกให้เป็นผู้เข้าชงิรอบสุดท้าย (Finalist) 1 ใน 10 บริษทั 
เพือ่เข้าชงิรางวลั Corporate Social Responsibilities Awards 2008 
(รางวลับรษิทัจดทะเบียนดีเด่นในการด�าเนนิธรุกิจอย่างรับผดิชอบต่อ
สงัคมและสิง่แวดล้อม)  ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของการให้รางวลั SET Awards 
2008 ซึง่จดัโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการ
เงนิธนาคาร  โดยซเีอด็เป็นบริษทันอก SET100 เพยีงรายเดียวใน 10 
บริษทัทีไ่ด้รับรบัคัดเลือกให้เป็นผูเ้ข้าชงิรางวลัรอบสุดท้าย (Finalist)

z	 ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัล “คณะกรรมการดีเด่นแห่งปี” หรือ 
“Board of The Year for Distinctive Practices” ประจ�าปี  2549 / 2550  
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of 
Director หรือ IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย  สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคม
ธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุน
ไทย  

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

คุณทนง โชติสรยุทธ์ กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
กับรำงวัล Corporate Social Responsibility Awards 2010 and 2009 และ
Top Corporate Governance Report Awards 2010 and 2009 จำก
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



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

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

z	 ได้รับรางวลั Disclosure Award 2002 และ Disclosure Report Award 2003 จาก คณะกรรมการส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาด–หลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) ในฐานะ “บรษิทัจดทะเบียน ท่ีสมควรได้รับการชมเชยเป็นพเิศษ ในการเปิดเผยข้อมูลต่อผูล้งทุน”  ซึง่ ก.ล.ต. 
จดัรางวลันีข้ึน้ เพือ่ส่งเสริมการมีระบบบรรษทัภบิาลทีดี่ (Good Corporate Governance) ขึน้ในประเทศไทย 

z	 ได้รับรางวลั “ร้านหนงัสือเครือข่าย ยอดเยีย่มประจ�าปี 2545 และ 2546” และรางวลั “ร้านหนงัสอืยอดเย่ียมประจ�าทศวรรษ (ปี พ.ศ. 2547)” 
จากชมรมส่งเสรมิการจดัจ�าหน่ายหนงัสือ (ชมรมสายส่งหนงัสอื) ในสมาคมผูจ้ดัพมิพ์และผูจ้�าหน่ายหนงัสอืแห่งประเทศไทย

z	 ได้รับการคัดเลือกจากนติยสาร Forbes ฉบับ Global  ประจ�าวนัที ่28 ตลุาคม พ.ศ. 2545 ซึง่เป็นนติยสารธรุกจิชัน้น�าของโลก  ให้อยู่ในราย
ชือ่ 200 บริษทัยอดเยีย่มนอกสหรัฐอเมรกิา ท่ีมียอดขายน้อยกว่า 1,000 ล้านเหรยีญสหรฐั (200 Companies for 2002 : Best Under a 
Billion) โดยคดัเลอืกจากบริษทัชัน้น�า 20,000 รายทัว่โลก
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 รายงานผลการด�าเนินงาน  
ปี พ.ศ. 2557

 สถานการณ์ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปี พ.ศ. 2557

 ภาวะอุตสาหกรรม และการแข่งขัน

 ทิศทางการด�าเนินธุรกิจ

 พัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ 
ในปี พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา

 กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กร (CSR)



สถานการณ์ธุรกิจสิ่งพิมพ์ ปี พ.ศ. 2557

ในภาพรวมส�าหรบัปี พ.ศ. 2557 ธุรกจิหนงัสอืไดร้บัผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิทีช่ะลอตวั และภาวะการ
เปลีย่นผา่นทางการเมอืง ท�าใหย้อดขายของธุรกจิหนงัสอืทัง้ระบบชะลอตวัลง จงึสง่ผลใหย้อดขายทุกภมูภิาคลดลง
อยา่งต่อเน่ืองเชน่เดยีวกบัธุรกจิคา้ปลกีสว่นใหญ่ ท�าใหห้นงัสอืออกใหมล่ดลงตลอดทัง้ปี

 สิง่ทีก่ระทบต่อธุรกจิคา้ปลกีหนงัสอืทีส่�าคญัอกีประการหน่ึง คอื เรื่องของค่าใชจ้่ายในการด�าเนินการทีส่งู                
เพิม่ขึน้ ไดแ้ก่ คา่ขนสง่เพิม่มากขึน้  และคา่เชา่พืน้ทีใ่นศนูยก์ารคา้ทีเ่พิม่สงูขึน้ ขณะทีธุ่รกจิหนงัสอืต่างจากธุรกจิ                   
คา้ปลกี และธรุกจิรา้นอาหาร ตรงทีไ่มส่ามารถปรบัราคาสนิคา้ใหส้อดคลอ้งกบัตน้ทนุทีส่งูเพิม่ขึน้ไดท้นัเวลา เน่ืองจาก
ธุรกจิคา้ปลกีหนงัสอืไมไ่ดเ้ป็นผูก้�าหนดราคาหนงัสอืเอง การปรบัราคาหนงัสอืของส�านกัพมิพใ์ชเ้วลานานมาก และ
ปรบัเพิม่น้อยกวา่ภาระคา่ใชจ้า่ยทีเ่พิม่สงูขึน้ จงึเป็นสาเหตุส�าคญัทีท่�าใหส้ภาพการท�าก�าไรของธุรกจิคา้ปลกีหนงัสอื
ในภาพรวมลดลงเป็นอยา่งมาก  

นอกจากนัน้การพฒันาทางดา้นเทคโนโลยเีป็นไปอยา่งรวดเรว็ ทัง้ทางดา้นอุตสาหกรรมและธุรกจิ จงึท�าให้
พฤตกิรรมในชวีติประจ�าวนัของคนทัว่โลกเปลีย่นแปลงไป  ท�าใหใ้ชเ้วลากบั social media มากขึน้ มเีวลาในการอา่น
หนงัสอืน้อยลง และสัน้ลง แมว้า่การเตบิโตของตลาด e-book ในประเทศไทยจะยงัมสีดัสว่นน้อยมาก เพราะยงัมจี�านวน 
e-book ภาษาไทยใหเ้ลอืกซือ้ไดน้้อย และยงัไมอ่ยูใ่นรปูแบบทีอ่า่นไดง้า่ยเพยีงพอ จงึคาดวา่คงตอ้งใชเ้วลาอกีระยะ
หน่ึงกวา่จะไดร้บัความนิยมมากจนมผีลกระทบต่อตลาดหนงัสอืเลม่  

ในสว่นของ e-magazine และ e-newspaper ภาษาไทย รวมถงึการทีม่ ีapplication บน smartphone หรอื 
tablet รวบรวมขา่วหนงัสอืพมิพม์ากขึน้  ท�าใหส้ว่นน้ีไดร้บัความนิยมมากขึน้ จงึมผีลกระทบต่อการขายนิตยสาร และ
หนงัสอืพมิพท์ีเ่ป็นเลม่จรงิใหล้ดลงอยา่งต่อเน่ืองอยา่งมาก

อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ไดป้รบัตวัรองรบัพฤตกิรรมการอ่านผ่านทาง smartphone หรอื tablet ทีเ่ปลีย่น                     
แปลงไป  โดยไดพ้ฒันา application เพือ่ใหบ้รกิารทีห่ลากหลายผา่นชอ่งทาง online มากขึน้ ทัง้สนิคา้ประเภท book, 
nonbook และ e-book เพือ่เป็นทางเลอืกใหผู้บ้รโิภคสามารถเขา้ถงึสือ่ความรูไ้ดอ้ยา่งหลากหลายโดยไมจ่�ากดัแต่เพยีง
เฉพาะหนงัสอืเลม่

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัไดข้ยายธรุกจิมาทางดา้นการศกึษามากขึน้  และเพิม่ชอ่งทางการจ�าหน่ายสนิคา้ในรา้น
ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ โดยไดม้กีารปรบัสดัสว่นสนิคา้ nonbook ภายในรา้นใหเ้พิม่มากขึน้



ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ธรุกจิหนงัสอืถอืวา่เป็นอุตสาหกรรมหน่ึง ทีย่งัคงมอีตัราการเตบิโตอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยปจัจยัเกือ้หนุนทีส่�าคญั
จากแรงสนบัสนุนจากนโยบายภาครฐัทีก่�าหนดใหปี้ พ.ศ. 2552 - 2561 เป็น “ทศวรรษแหง่การอา่น” และเชือ่วา่ขนาด
ตลาดยงัเลก็ และยงัมชีอ่งวา่งทางการตลาดอยูม่าก จงึท�าใหม้ผีูส้นใจเขา้มามากในธรุกจิส�านกัพมิพ ์ธุรกจิรา้นหนงัสอื 
และธรุกจิวารสาร การแขง่ขนัจงึเริม่มมีากขึน้ แต่กถ็อืวา่มสีว่นชว่ยกระตุน้ใหข้นาดของตลาดใหญ่ขึน้ไดอ้ยา่งรวดเรว็

อยา่งไรกต็ามในปี 2557 ธรุกจิหนงัสอืไดร้บัผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิทีช่ะลอตวั และภาวะทางการเมอืง
ทีข่าดเสถยีรภาพ ส่งผลใหก้�าลงัซื้อของผูบ้รโิภคลดลง ท�าใหย้อดขายลดลงในทุกภูมภิาคอย่างต่อเน่ือง บรษิทัฯ 
จงึไดพ้จิารณาปิดสาขาทีไ่มส่ามารถท�าก�าไร ปรบัปรงุสดัสว่นสนิคา้ภายในรา้น และสง่เสรมิการขายสนิคา้ผา่นระบบ 
e-commerce เพือ่เพิม่ชอ่งทางการจ�าหน่ายสนิคา้ใหท้นักบักระแสการบรโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป  

โอกาสและอปุสรรค เน่ืองจากภาครฐับาลสง่เสรมิสนบัสนุนใหป้ระชาชนไดร้บัการศกึษาทีส่งูขึน้ และมนีโยบาย
ใหส้งัคมไทยเป็นสงัคมแหง่การเรยีนรู ้เพือ่ใหท้นัต่อการพฒันาของโลกโดยการประกาศใหปี้ พ.ศ. 2552 - 2561 เป็น 
“ทศวรรษแห่งการอ่าน” ท�าใหม้นีโยบายทีจ่ะผลกัดนัการอ่านเพิม่สงูขึน้ สิง่เหลา่น้ีเป็นปจัจยับวกต่อธุรกจิหนงัสอื 

แต่ขณะเดยีวกนั ตน้ทนุในการด�าเนินงานธุรกจิหนงัสอืสงูขึน้ทัง้จากคา่แรงงานทีไ่ดร้บัการปรบัตวัสงูขึน้อยา่งมากใน
ปี 2555 และ 2556 และจากคา่ขนสง่ทีส่งูตามขึน้มา ประกอบกบัการแขง่ขนัเปิดธรุกจิรา้นหนงัสอืดว้ยกนัเอง ท�าให้
สภาพการท�าก�าไรของธรุกจิหนงัสอืมแีนวโน้มลดลง นอกจากนัน้ พฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีใ่ชเ้วลากบัสิง่เรา้อยา่งอืน่มาก
ขึน้ ท�าใหม้แีนวโน้มวา่ จะใชเ้วลาในการอา่นหนงัสอืลดน้อยลง

ในสว่นของ e-book แมจ้ะไดร้บัความนิยมในต่างประเทศมากขึน้ตามการเตบิโตของตลาดเครือ่งอา่น e-book 
(e-book Reader) และ tablet แต่ส�าหรบัเมอืงไทยยงัถอืวา่มตีลาดเลก็มาก เพราะยงัมจี�านวน e-book ภาษาไทยให้
เลอืกซือ้ไดน้้อยมาก และยงัไมอ่ยูใ่นรปูแบบทีอ่่านไดง้า่ยเพยีงพอ จงึคาดวา่คงตอ้งใชเ้วลาอกีระยะหน่ึงกวา่จะไดร้บั
ความนิยมมากจนมผีลกระทบต่อตลาดหนงัสอืเลม่ แต่ในสว่นของ e-magazine ภาษาไทย ไดร้บัความนิยมมากขึน้
จนเริม่มผีลกระทบต่อการขายนิตยสารทีเ่ป็นเลม่จรงิระดบัหน่ึงบา้งแลว้ อยา่งไรกต็ามบรษิทัฯ ไดป้รบัตวัรองรบัการ
เปลีย่นแปลงเหลา่น้ีไวแ้ลว้ โดยปจัจบุนับรษิทัฯ ไดเ้ตรยีมรองรบัการใหบ้รกิารขายทัง้ e-book และหนงัสอื ผา่นทาง 
online เป็นรายใหญ่ทีส่ดุ

ปัจจยัส�าคญัท่ีมีผลต่อความส�าเรจ็ของธรุกิจ (Key Success Factors) ปจัจยัทีส่ง่ผลใหบ้รษิทัฯ เป็นบรษิทั
สิง่พมิพท์ีอ่ยูใ่นระดบัแนวหน้าของประเทศ และมบีทบาทมากขึน้ในการด�าเนินธรุกจิในอนาคต สามารถสรปุโดยสงัเขปดงัน้ี

• นโยบายธรุกิจท่ีชดัเจนและจ�าเป็นต่อการพฒันาประเทศ นบัแต่เริม่กอ่ตัง้ บรษิทัฯ เน้นการด�าเนินธรุกจิ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาบุคลากรของประเทศ ในสาขาทีจ่�าเป็นต่อการพฒันาประเทศมาโดยตลอด ดงันัน้
จงึเตบิโตไปไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตามการพฒันาประเทศ และไมไ่ดร้บัผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิรนุแรงนกั 
นอกจากนัน้การทีบ่รษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะมจีรยิธรรมทีด่ ี และสนบัสนุนอุตสาหกรรมหนงัสอืใหเ้ตบิโตไป
ดว้ยกนั ท�าใหภ้าพพจน์ของบรษิทัฯ มคีวามชดัเจน เป็นทีย่อมรบั และไดร้บัความไวว้างใจจากทกุฝา่ยที่
เกีย่วขอ้ง

• มีเครือ่งมือและส่วนประกอบทางธรุกิจท่ีเอ้ือต่อการด�าเนินธรุกิจในอนาคต เน่ืองจากปจัจบุนัโครงสรา้ง
การด�าเนินธรุกจิของบรษิทัฯ มสีว่นเกือ้หนุนกนั ท�าใหม้โีอกาสประสบความส�าเรจ็ไดส้งูขึน้ ทีส่�าคญัคอื

1. บรษิทัฯ มชีอ่งทางการจดัจ�าหน่ายและมรีะบบการจดัจ�าหน่ายเอง โดยผา่นเครอืขา่ยรา้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์
ซึง่ถอืวา่เป็นชอ่งทางการจดัจ�าหน่ายทีส่�าคญั และเป็นรายใหญ่ของประเทศ เพราะกระจายอยูต่ามชมุชน
ทีส่�าคญัทัว่ประเทศ ท�าใหม้โีอกาสไดร้บัการเสนอท�าเลเปิดสาขาใหพ้จิารณาก่อน และยงัสง่ผลใหเ้กือ้
หนุนต่อธรุกจิการรบัจดัจ�าหน่ายหนงัสอื ใหม้โีอกาสการเตบิโตตามไปดว้ย และสง่ผลกลบัมาท�าใหธ้รุกจิ
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รา้นหนงัสอืมตีน้ทนุต�่าลง นอกจากนัน้ยงัสง่ผลใหก้ารผลติหนงัสอืมโีอกาสประสบความส�าเรจ็สงูขึน้อกี
ดว้ย เน่ืองจากมชีอ่งทางทีส่ามารถกระจายสนิคา้ตรงไปยงักลุม่ลกูคา้เป้าหมายไดส้ะดวกและรวดเรว็

2. บรษิทัฯ มสีื่อและเครื่องมอืการประชาสมัพนัธ์เป็นของตนเอง ไดแ้ก่ เวบ็ไซต์ www.se-ed.com, 
m.se-ed.com, SE-ED Application “SE-ED Currents” ส�าหรบัใชง้านบน smartphone หรอื tablet 
www.thailandindustry.com, www.se-edlearning.com, วารสารทีบ่รษิทัฯ ผลติขึน้เอง, รายการโทรทศัน์ 
“อา่นเขา้เสน้”

จ�านวนและขนาดของคู่แข่งขนั

ส�าหรบัธุรกจิรา้นหนงัสอืนัน้ มกีารแขง่ขนัเพิม่ขึน้ จากการทีม่ผีูป้ระกอบการรายใหญ่จากธุรกจิอื่นหลายราย 
ใหค้วามสนใจเขา้มาท�าธุรกจิรา้นหนงัสอืมากขึน้ แต่กม็กีารแบ่งลกูคา้ตามสว่นผสมของสนิคา้ในรา้น และตามท�าเล 
ท�าใหไ้มไ่ดร้บัผลกระทบมากนกั ขณะทีบ่รษิทัฯ อยูใ่นฐานะผูน้�าตลาดรายใหญ่ทีส่ดุ มฐีานะทางการเงนิทีม่ ัน่คง ไดร้บั
การยอมรบัจากผูอ้า่นหนงัสอืทัว่ไป และมคีวามพรอ้มในการขยายสาขามากทีส่ดุ จงึสามารถรกัษาระยะหา่งไวไ้ดม้าก 
เน่ืองจากไดเ้ปรยีบเรือ่งการไดเ้ลอืกท�าเลทีด่ก่ีอน และมตีน้ทนุการด�าเนินการทีต่�่ากวา่ บรษิทัฯ คาดการณ์วา่ ธรุกจิรา้น
หนงัสอืในอนาคตจะเตบิโตจากผูป้ระกอบการรายใหญ่ทีม่คีวามพรอ้ม เพยีงไมก่ีร่ายเทา่นัน้

นอกจากนัน้ การทีบ่รษิทัฯ ด�าเนินธรุกจิครบวงจรทัง้ในฐานะส�านกัพมิพ ์ผูจ้ดัจ�าหน่าย และรา้นหนงัสอื ท�าให้
ไดร้บัประโยชน์ในทางใดทางหน่ึงอยูเ่สมอ ไมว่า่ผูม้าใหมจ่ะเขา้มาในธุรกจิสว่นใดกต็าม จงึท�าใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัผล 
กระทบต่างๆ ไมม่ากนกั

ส่วนแบง่การตลาด บรษิทัฯ เป็นผูน้�าตลาดในทัง้ 3 บทบาท คอื รา้นหนงัสอื ผูร้บัจดัจ�าหน่ายหนงัสอื และ
ส�านกัพมิพ ์ แต่เน่ืองจากมผีูป้ระกอบการใหค้วามสนใจเขา้มาในธุรกจิน้ีเป็นจ�านวนมาก การกระจายตวัจงึสงู ท�าให้
สว่นแบง่ทางการตลาดของผูน้�าตลาดต่างกม็สีดัสว่นไมม่ากนกั

เน่ืองจากธรุกจิหนงัสอื ยงัมขีอ้จ�ากดัจากระบบการจดัฐานขอ้มลูทีย่งัไมส่มบรูณ์เพยีงพอ ท�าใหก้ารคาดการณ์
สว่นแบง่การตลาดในแต่ละสว่น จงึอาจจะมคีวามคลาดเคลือ่นมากระดบัหน่ึง

ธรุกจิรา้นหนงัสอื บรษิทัฯ คาดวา่เครอืขา่ยรา้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอรข์องบรษิทัฯ มสีว่นแบง่ทางการตลาดในล�าดบั
ตน้ของประเทศ

ส�าหรบัในธุรกจิรบัจดัจ�าหน่ายหนงัสอืสูร่ะบบรา้นหนงัสอื บรษิทัฯ เป็นผูจ้ดัจ�าหน่ายรายใหญ่ทีส่ดุของตลาด 
แต่กย็งัมสีดัสว่นไมส่งูนกั เพราะสว่นแบง่ทางการตลาดมกีารกระจายตวัมาก

สว่นธรุกจิส�านกัพมิพ ์บรษิทัฯ มสีว่นแบง่ตลาดเป็น 1 ใน 3 ล�าดบัแรกของตลาดในรา้นหนงัสอื แต่กย็งัมสีว่น
แบง่ไมส่งูนกั เพราะสว่นแบง่ทางการตลาดมกีารกระจายตวัมาก

สินค้าทดแทน การพฒันาเทคโนโลยเีป็นไปอย่างรวดเรว็ ทัง้ดา้นอุตสาหกรรมและธุรกจิ ท�าใหเ้กดิความ
จ�าเป็นทีจ่ะตอ้งเรยีนรูส้ ิง่ใหม ่พฒันาความรูเ้พือ่ไมใ่หเ้สยีเปรยีบในการแขง่ขนั แต่ไมว่า่เทคโนโลยทีางการสือ่สารและ
คอมพวิเตอรจ์ะกา้วหน้าไปไกลถงึเพยีงใด หนงัสอืกย็งัเป็นสือ่เดยีวทีใ่หค้วามรูไ้ดส้ะดวกทกุที ่ทกุเวลา ราคาถกู และ
มอีายยุาวนาน แต่อยา่งไรกต็าม บรษิทัฯ กม็ไิดเ้พกิเฉยต่อพฤตกิรรมการอา่นผา่นทาง smartphone หรอื tablet ที่
อาจเปลีย่นแปลงไป บรษิทัฯ จงึไดม้กีารพฒันา application บนชอ่งทางต่างๆ เพือ่เป็นทางเลอืกใหผู้บ้รโิภคสามารถ
เขา้ถงึสือ่ความรูไ้ดอ้ยา่งหลากหลายโดยไมจ่�ากดัแต่เพยีงเฉพาะหนงัสอืเลม่

อ�านาจต่อรองของผูซ้ื้อและผูข้าย เน่ืองจากธรุกจิหนงัสอืมโีครงสรา้งเงือ่นไขการคา้เป็นมาตรฐานระดบัหน่ึง 
และมผีูป้ระกอบการมากราย โดยไมม่ใีครผกูขาดตลาดอยา่งชดัเจน และยงัมคีวามจ�าเป็นตอ้งพึง่พากนั ท�าใหป้ญัหา
ในการต่อรองมไีมม่ากนกั อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากมผีูป้ระกอบการคา้ปลกีรายใหญ่จากธรุกจิอืน่ ขยายงานเขา้มาใน
ธุรกจิรา้นหนงัสอืหลายราย จงึอาจท�าใหเ้กดิการต่อรองเงือ่นไขการคา้กบัส�านกัพมิพ ์ และผูจ้ดัจ�าหน่ายหนงัสอืมาก
ขึน้ตามธรรมชาตขิองธุรกจิคา้ปลกีทัว่ไป แต่ยงัไมม่ผีลกระทบต่อธุรกจิหนงัสอืโดยรวมเทา่ใดนกั เน่ืองจากรา้นเหลา่
นัน้ ยงัมสีดัสว่นการตลาดไมม่ากนกัในขณะน้ี



ทิศทางการด�าเนินธุรกิจ

บรษิทัฯ เป็นผูบุ้กเบกิธุรกจิหนงัสอืเชงิวชิาการประเภท How-to มาตลอดระยะเวลา 40 ปี และมภีาพพจน์
ทีด่ ีในฐานะผูน้�าทางดา้นหนงัสอืและวารสารเชงิวชิาการดา้นเทคโนโลยรีายใหญ่ของประเทศ จงึท�าใหก้ารด�าเนินงาน 
ในสว่นอืน่ๆ ของบรษิทัฯ ไดร้บัความน่าเชือ่ถอืตามไปดว้ย และมโีอกาสประสบความส�าเรจ็สงูขึน้

บรษิทัฯ ก�าหนดทศิทางระยะยาว และกลยทุธท์างการตลาดไว ้ซึง่สรปุโดยสงัเขปได ้ดงัต่อไปน้ี

วิสยัทศัน์ (Vision) ซเีอด็ จะเป็นผูน้�ำในกำรท�ำใหค้นไทยหำควำมรูไ้ดง้ำ่ยขึน้ และสะดวกขึน้

ภารกิจ (Mission) ซเีอด็ จะด�าเนินธรุกจิทีเ่อือ้อ�านวยต่อการศกึษาหาความรู ้ในสาขาทีจ่�าเป็นต่อการพฒันา
ประเทศ จะด�าเนินธรุกจิทีจ่ะท�าให ้“คนไทยเก่งข้ึน” โดยพฒันาขึน้เป็นธรุกจิทีย่ ัง่ยนื มกีารเตบิโตต่อเน่ืองทีส่งูกวา่
คา่เฉลีย่ของอุตสาหกรรม เป็นบรษิทัตวัอยา่งทีด่ ีสามารถสรา้งสรรคผ์ลงานทีเ่ป็นประโยชน์ และเป็นทีย่อมรบัในวงกวา้ง 
พนกังานมคีวามสขุ และสามารถใหผ้ลตอบแทนการลงทนุทีน่่าพงึพอใจในระยะยาว

กลยทุธท์างการตลาด เพือ่ใหบ้รษิทัฯ สามารถบรรลวุสิยัทศัน์ และภารกจิของบรษิทัฯ บรษิทัฯ จงึมุง่เน้นความ
พรอ้มในดา้นต่างๆ เพือ่พฒันาสนิคา้ และบรกิาร ใหม้คีณุภาพ และตอบสนองต่อความตอ้งการของกลุม่เป้าหมายได ้
โดยเน้นตัง้แต่การเพิม่จ�านวนรา้นหนงัสอืซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ใหค้รอบคลมุพืน้ทีบ่รกิารมากขึน้ การเพิม่สนิคา้ทีน่่าสนใจ 
การใหบ้รกิาร e-book และสนิคา้อืน่ๆ เพิม่เตมิโดยผา่น www.se-ed.com, m.se-ed.com และ SE-ED Application 
เพือ่รองรบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป รวมถงึการขยายฐานธรุกจิไปสูธ่รุกจิการศกึษามากขึน้ โดยเน้นการ
ด�าเนินกลยทุธท์างการตลาด ต่อไปน้ี

1. บรษิทัฯ มุง่มัน่ทีจ่ะสรา้งความเตบิโตและเสรมิสรา้งความแขง็แกรง่ใหก้บัธรุกจิรา้นหนงัสอื ดว้ยการมุง่เน้นการ
ขยายตลาดอยา่งต่อเน่ือง เพือ่สรา้งศกัยภาพในการขยายธรุกจิใหค้รอบคลมุการใหบ้รกิารทัว่ประเทศ ในทกุ
ชมุชนทีม่ขีนาดใหญ่เพยีงพอ โดยการขยายสาขาของซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์และเครอืขา่ยในรปูแบบต่างๆ กนั 
โดยเน้นการเลอืกท�าเลทีม่ศีกัยภาพสงูในระยะยาว มากกวา่การค�านึงถงึก�าไรในระยะแรก เพือ่สง่เสรมิและ
อ�านวยความสะดวกใหค้นไทยไดม้โีอกาสเทา่เทยีมกนัในการหาความรู ้อกีทัง้ยงัเป็นการด�าเนินกลยทุธเ์พือ่ตอบ
สนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดอ้ยา่งทัว่ถงึ สง่ผลใหบ้รษิทัฯ ครองความเป็นผูน้�าในธรุกจิดา้นน้ี และเพือ่
รองรบัการเตบิโตของธรุกจิหนงัสอืโดยรวมในอนาคต และรองรบัการสรา้งความรบัรู ้และการยอมรบัต่อ Brand 
ของบรษิทัฯ โดยมุง่เน้นประเดน็หลกั คอื “คิดถึงหนังสือ คิดถึงซีเอด็บุค๊เซน็เตอร”์

2. บรษิทัฯ ใหค้วามส�าคญัต่อการจดัหาสนิคา้ หรอืบรกิารทีส่ะดวก รวดเรว็ และตรงต่อเวลา ในทุกช่อง
ทางการใหบ้รกิาร โดยมุง่เน้นการสรา้งประสบการณ์ทีด่ ี ภายใตแ้นวคดิทีว่า่ “นึกอยากอ่าน อย่างช้า
พรุ่งน้ีต้องได้อ่าน” จงึไดม้กีารจดัโครงการ “สัง่วนัน้ี พรุ่งน้ีได้” ดว้ยการน�าเทคโนโลยเีขา้มาผสม
ผสานกบัการจดัการในรปูแบบใหม ่ ใหม้คีวามเชื่อมโยงกนั ตัง้แต่การผลติ การเกบ็สนิคา้ การรบัค�าสัง่
ซือ้ดว้ยการปรบัปรุงระบบการสัง่ซือ้หนงัสอื และสนิคา้อื่นๆ ผา่นทางสาขา หรอืสัง่ซือ้ผา่นทางเวบ็ไซต ์                                           
www.se-ed.com, m.se-ed.com และการจดัสง่สนิคา้ เพือ่ใหศ้กัยภาพดา้นการจดัการระบบโลจสิตกิสม์ี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ลดขอ้จ�ากดัจากการทีส่าขามพีืน้ทีไ่มเ่พยีงพอกบัปรมิาณหนงัสอืทัง้หมดในตลาด 
สามารถเพิม่ขดีความสามารถในการใหบ้รกิารมากขึน้ และสามารถใหบ้รกิารครอบคลมุพืน้ทีท่ ัง้ประเทศมาก
ยิง่ขึน้ เพือ่สามารถตอบสนองความตอ้งการและสรา้งความพงึพอใจแก่ลกูคา้ไดส้งูสดุ รวมทัง้เป็นการตอบ
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สนองแนวคดิทีว่า่ “ร้านเลก็เหมือนร้านใหญ่” มาแลว้ไดส้ิง่ทีต่อ้งการกลบัไปแน่นอน ซึง่จะท�าใหบ้รษิทัฯ 
มคีวามสามารถในการแขง่ขนัสงูขึน้ และเป็นจดุไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั

3. บรษิทัฯ เน้นการสรรหาหรอืพฒันาสนิคา้ทีน่่าสนใจ และจดัส่วนผสมของสนิคา้ ในสาขาอย่างต่อเน่ือง 
เพือ่ใหม้คีวามน่าสนใจเพิม่มากขึน้ และท�าใหล้กูคา้มาใชบ้รกิารถีม่ากขึน้ ซึง่จะมผีลท�าใหเ้กดิความแตกต่างจาก
รา้นหนงัสอือืน่มากยิง่ขึน้ รวมถงึสง่ผลใหส้ภาพการท�าก�าไรของสาขาดยีิง่ขึน้

4. บรษิทัฯ ไดต้ระหนกัและใหค้วามส�าคญักบัการบรกิารทีเ่ป็นเลศิ และการเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ขีองบรษิทัฯ 
โดยเน้นการพฒันาบุคลากรและทมีงานอยา่งต่อเน่ือง และสรา้งทศันคตขิองพนกังานในการใหบ้รกิารอยา่ง
มอือาชพี การใสใ่จต่อการสนองความตอ้งการของลกูคา้ในรายละเอยีด และท�าใหล้กูคา้มคีวามประทบัใจ
เพิม่มากขึน้

5. บรษิทัฯ เน้นการสือ่สารทางการตลาดแบบบรูณาการ โดยการพฒันาเครือ่งมอื และชอ่งทางการประชาสมัพนัธ์
สนิคา้ และการสรา้งสรรคก์จิกรรมสง่เสรมิการขายในรปูแบบต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง รวมถงึด�าเนินกจิกรรม
ดา้นการตลาดอยา่งจรงิจงั เพือ่เป็นการสรา้งมลูคา่เพิม่ใหก้บัธุรกจิอยา่งสรา้งสรรค ์ และตรงกบักลุ่มเป้า
หมายตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างตรงประเดน็ทีสุ่ด และท�าใหผ้ลติภณัฑต่์างๆ มโีอกาส
ประสบความส�าเรจ็สงูขึน้ตัง้แต่เริม่วางตลาด เชน่ มกีารโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์ สนิคา้และบรกิารต่างๆ 
ของบรษิทัฯ ผา่นทางจอ LCD ทีต่ดิตัง้ตามสาขาต่างๆ เพือ่กระตุน้ใหเ้กดิอารมณ์ในการจบัจา่ยซือ้สนิคา้
เพิม่มากขึน้

6. บรษิทัฯ เน้นการสรา้งความสมัพนัธก์บัคูค่า้ และพนัธมติรทางธรุกจิ ในการรว่มงานกนัอยา่งใกลช้ดิ โดย
ยดึมัน่ในการปฏบิตัติามสญัญาทีม่ต่ีอลูกคา้อย่างเคร่งครดัภายใตก้รอบกตกิา มารยาทของการด�าเนิน
ธุรกจิ และมุง่เน้นการอยูบ่นพืน้ฐานของความส�าเรจ็ในการประกอบธุรกจิรว่มกนั โดยบรษิทัฯ ไดเ้ปิดรบั
การแลกเปลีย่นความคดิเหน็ในการด�าเนินธรุกจิ เพือ่รว่มกนัหาแนวทางในการแกไ้ขปญัหา หรอือุปสรรค
ทีเ่กดิขึน้ และน�าขอ้มลูดงักลา่ว กลบัมาพฒันาสรา้งสรรคผ์ลติภณัฑ ์กระบวนการบรหิารจดัการของบรษิทัฯ 
เพือ่ยกระดบัมาตรฐานในการท�างานใหส้งูขึน้ตลอดเวลา และก่อใหเ้กดิประโยชน์กบัทกุฝา่ย

7. บรษิทัฯ เน้นการสรา้งและใชฐ้านขอ้มลูทางการตลาดอยา่งจรงิจงั โดยจดัใหม้รีะบบฐานขอ้มลูทีด่ใีนการจดั
เกบ็ขอ้มลูประวตัขิองลกูคา้ วา่ลกูคา้มคีวามชอบ และความตอ้งการอยา่งไร เพือ่จดัหาสนิคา้ และบรกิาร
ใหต้รงตามความตอ้งการ และพฒันาสูก่ารน�าเสนอประสบการณ์ทีน่่าจดจ�า และน่าประทบัใจใหแ้ก่ลกูคา้ 
รวมถงึการน�าขอ้มลูดงักลา่วมาท�าการวเิคราะหป์ญัหาทีเ่กดิขึน้มาปรบัปรงุการใหบ้รกิารในอนาคตอกีดว้ย

8. บรษิทัฯ มุง่เน้นการผลกัดนัยอดขายของผลติภณัฑใ์หม ่ โดยการเพิม่ชอ่งทางการประชาสมัพนัธ ์ ในการ
จดังาน Events ซึง่มทีมีงานทีท่�าหน้าทีน้ี่โดยเฉพาะ เพือ่ผลกัดนัยอดขาย และสรา้งการรบัรูใ้หแ้ก่ลกูคา้วา่ 
“คิดถึงหนังสือ คิดถึงซีเอด็บุค๊เซน็เตอร”์ รวมทัง้จดัใหม้กีจิกรรมการผลกัดนัสนิคา้ทีน่่าสนใจในรา้นมาก
ยิง่ขึน้

9. บรษิทัฯ พฒันา “SE-ED Application” และ “SE-ED Current” ส�าหรบัใชง้านบน smartphone หรอื tablet 
โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นสารสนเทศ และอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบโลจสิตกิส ์และการใหบ้รกิารซือ้ขาย เพือ่
รองรบัการเตบิโตของ e-book และพฤตกิรรมการซือ้ขายของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไปตามความกา้วหน้า
ทางเทคโนโลยี

10. บรษิทัฯ น�าเอาโจทยป์ระเทศไทยดา้นการศกึษา และการพฒันาศกัยภาพของคนไทยในการพฒันาขดีความ
สามารถทางภาษาองักฤษ คณติศาสตร ์และวทิยาศาสตร ์มาเป็นโจทยข์องบรษิทัฯ เพือ่ท�าใหก้ารขยายฐาน
การเตบิโตของบรษิทัฯ เป็นการแกป้ญัหาของประเทศไปพรอ้มกนัดว้ย ดว้ยการขยายงาน SE-ED Learning 
Center และหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งภายในทัง้หมด มาหาทางแกไ้ขปญัหาแบบครบวงจร โดยมฐีานงาน
วจิยัรองรบั เพือ่ใหเ้กดิผลสมัฤทธิท์างการศกึษาทีต่อ้งการใหไ้ดใ้นเวลาอนัสัน้ทีส่ดุ และมปีระสทิธผิลสงู คอื 
หลกัสตูร FAN Math เพือ่พฒันาทกัษะทางคณติศาสตร ์และหลกัสตูร ACTive English เพือ่พฒันาทกัษะ
ในการใชง้านภาษาองักฤษ และดว้ยการขยายธรุกจิระบบแฟรนไชส ์จะท�าใหธ้รุกจิการศกึษาเป็นฐานธรุกจิ
ทีม่คีวามส�าคญัต่อการสรา้งการเตบิโตใหก้บับรษิทัฯ ในอนาคต
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นโยบายราคาของบริษทัฯ บรษิทัฯ มนีโยบายก�าหนดราคาสนิคา้ของบรษิทัฯ ทีผ่ลติขึน้ ใหส้อดคลอ้งกบั
ก�าลงัซือ้ของกลุม่เป้าหมาย สอดคลอ้งกบัตน้ทนุการผลติทีแ่ทจ้รงิ และสามารถท�าก�าไรในระยะยาวไดอ้ยา่งเหมาะสม ในกรณ ี

ทีส่นิคา้เป็นวารสารทีผ่ลติขึน้เอง ซึง่รายไดจ้ากการขายวารสารไม่สามารถรองรบันโยบายน้ีไดโ้ดยตรง จะอาศยั
รายไดจ้ากการขายโฆษณามาเป็นรายไดห้ลกัแทน

การจ�าหน่ายและช่องทางการจ�าหน่าย บรษิทัฯ จดัจ�าหน่ายหนงัสอื และวารสาร ผา่นเครอืขา่ย รา้นซเีอด็บุ๊ค 
เซน็เตอร ์และรา้นหนงัสอือืน่ๆ ทัง้ในกรงุเทพฯ และต่างจงัหวดั รวมทัง้สถาบนัการศกึษา โดยบรหิารชอ่งทางการจดั
จ�าหน่าย แบง่ตามประเภทของลกูคา้และสนิคา้หรอืบรกิาร ดงัน้ี

1. ลกูค้าขายปลีกหนังสือและวารสาร ไดแ้ก่ กลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็นบุคคลทัว่ไป บรษิทัฯ จ�าหน่ายผ่าน
เครอืขา่ยรา้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ ทีเ่ปิดไปแลว้จ�านวน 499 สาขา โดยเป็นสาขาทีย่งัเปิดด�าเนินงานอยู่
จ�านวน 412 สาขา ซึง่จ�านวนน้ีไดร้วมรา้นเครอืขา่ย 5 สาขา (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557) 
และจ�าหน่ายผา่นเวบ็ไซต ์www.se-ed.com, m.se-ed.com ซึง่เป็นศนูยร์วมสือ่ความรูค้วามบนัเทงิ ส�าหรบั
ทุกคนในครอบครวัและคนท�างาน โดยเปิดด�าเนินการตามศนูยก์ารคา้ชัน้น�า และซูเปอรเ์ซน็เตอรท์ัว่ไป 
ทัง้ในกรงุเทพฯ และต่างจงัหวดั และในสถาบนัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา

2. ลกูค้าขายส่งหนังสือและวารสาร คอื กลุม่รา้นหนงัสอือืน่ ทัง้รายใหญ่ทีม่เีครอืขา่ย และรายยอ่ยทัว่ประเทศ
ประมาณ 6,214 รา้น โดยบรษิทัฯ จดัสง่หนงัสอืทีบ่รษิทัฯ รบัจดัจ�าหน่ายทัง้หมดไปสูร่า้นคา้ต่างๆ ในเขต
กรงุเทพฯ รา้นหนงัสอืในต่างจงัหวดัแลว้แต่ความเหมาะสม ดงัน้ี ี้

• การจดัจ�าหน่ายวารสารทีบ่รษิทัฯ ผลติขึน้เอง บรษิทัฯ จะตดิต่อกบัสายสง่หลายราย เพือ่กระจายวารสาร
ไปยงัรา้นคา้ยอ่ยในแต่ละพืน้ที่

• การจดัจ�าหน่ายหนงัสอื เพือ่สง่รา้นหนงัสอืสว่นใหญ่ในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล บรษิทัฯ จดัสง่
หนงัสอืเองทัง้หมดโดยใชร้ะบบการจดัจ�าหน่ายหนงัสอืทีเ่รยีกวา่ Standing Order เป็นหลกั ซึง่เป็นระบบ
การจดัจ�าหน่ายทีบ่รษิทัฯพฒันาขึน้ โดยเป็นสว่นผสมระหวา่งการฝากขายและการขายขาด ส�าหรบัรา้นหนงัสอื
ในต่างจงัหวดัสว่นใหญ่ บรษิทัฯ ใชบ้รกิารของบรษิทัรบัสง่พสัดขุองเอกชน โดยใชร้ะบบการจดัจ�าหน่าย 
แบบขายขาด และรบัคนืไดจ้�านวนหน่ึง

3. ลกูค้าใช้บริการโฆษณาในวารสาร ไดแ้ก่ กลุม่ลกูคา้อุตสาหกรรม คอมพวิเตอร ์และอเิลก็ทรอนิกส ์ซึง่
ลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารโฆษณาน้ี มทีัง้ลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารโฆษณาเป็นรายปี หรอืทีใ่ชบ้รกิารโฆษณาเป็นครัง้คราว



พัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ 
ในปี พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา

ในปี พ.ศ. 2557 บรษิทัฯ ไดเ้ปิดใชง้านศนูยก์ระจายสนิคา้และคลงัสนิคา้แหง่ใหมอ่ยา่งเป็นทางการ ทีม่ขีดีความ
สามารถรองรบัปรมิาณงานไดม้ากถงึ 600 สาขา โดยทีศ่นูยก์ระจายสนิคา้แหง่ใหมไ่ดอ้อกแบบใหเ้กบ็สนิคา้ไดเ้พิม่ขึน้
กวา่คลงัสนิคา้เดมิ และค�านึงถงึประโยชน์ในการใชส้อยพืน้ทีเ่พือ่ปฏบิตังิาน  ชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพในการท�างานให้
มากยิง่ขึน้ สามารถรองรบัการกระจายสนิคา้พรอ้มๆ กนัไดถ้งึ 480 จดุขายในเวลาเดยีวกนั รวมทัง้มกีารพฒันาโมเดล
การท�างานใหม้คีวามถกูตอ้ง แมน่ย�า และรวดเรว็ โดยการปรบัปรงุขัน้ตอนการกระจายสนิคา้ดว้ยระบบดจิติอล (Digital 
Assorting System) ชว่ยสนบัสนุนใหเ้กดิการหมนุเวยีนของสนิคา้ใหมท่ีห่น้ารา้นไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และใหบ้รกิารลกูคา้
ดว้ยสนิคา้ทีห่ลากหลายมากขึน้

บรษิทัฯ มพีฒันาการ และการเปลีย่นแปลงทีส่�าคญัในปี พ.ศ. 2557 ทีผ่า่นมา ทีน่อกเหนือจากการด�าเนินงาน
ตามปกต ิดงัน้ี

• บรษิทัฯ ไดข้ยายสาขาของรา้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์และปรบัปรงุสาขาเดมิใหม้ศีกัยภาพดขีึน้ มปีระสทิธภิาพ
การขายทีด่ขี ึน้ ทนัสมยัและพจิารณาการเปิดสาขา โดยมรีายละเอยีดเบือ้งตน้ดงัน้ี

- บรษิทัฯ ไดเ้ปิดสาขาของรา้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอรเ์พิม่ขึน้ จ�านวน 8 สาขา รวมเป็นสาขาทีย่งัเปิดด�าเนิน
การอยู ่ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ทัง้สิน้ 412 สาขา และจดุขายทีย่งัเปิดด�าเนินการอยูจ่�านวน 
9 จดุขาย

- ปรบัปรงุสาขาเดมิจ�านวน 13 สาขา โดยบางสว่นมกีารยา้ยพืน้ทีส่าขาใหเ้หมาะสมขึน้ บางสาขาขยาย
พืน้ทีเ่พิม่ขึน้ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชนทีเ่พิม่ขึน้ บางสาขาปรบัปรุงใหม้คีวามทนัสมยั
และน่าเขา้ใชบ้รกิารมากขึน้

- ปิดสาขา จ�านวน 40 สาขา ซึง่เป็นสาขาทีไ่มส่ามารถท�าก�าไร โดยสว่นใหญ่เป็นสาขามขีนาดเลก็ เพือ่
เพิม่ประสทิธภิาพการท�าก�าไร ใหเ้หมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกจิในปจัจบุนั

• บรษิทัฯ ไดเ้ปิดสาขาของศนูยก์ารเรยีนรู ้SE-ED Learning Center เพิม่ขึน้ จ�านวน 10 สาขา รวมเป็นสาขา
ทีย่งัเปิดด�าเนินการอยู ่ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 จ�านวน 26 สาขา  โดยเป็นสาขาในกรงุเทพฯ และ
ปรมิณฑล จ�านวน 8 สาขา  สาขาในต่างจงัหวดัจ�านวน 18 สาขา  ซีง่เป็นสาขาทีบ่รษิทัฯ บรหิารเองจ�านวน 
2 สาขา  สาขาทีเ่ป็นแฟรนไชส ์24 สาขา

• จดังาน Event อยา่งเตม็รปูแบบและต่อเน่ือง โดยทมี SBC Event ซึง่มวีตัถุประสงคเ์พือ่สรา้งยอดขาย 
การประชาสมัพนัธ ์ ใหรู้จ้กัซเีอด็บุ๊คเซน็เตอรท์ีเ่ป็นรา้นหนงัสอืเตม็รปูแบบ จนสามารถพดูตดิปากไดว้า่                          
“คิดถึงหนังสือ   คิดถึงซีเอด็บุค๊เซน็เตอร”์  รวมถงึการสรา้งสายสมัพนัธ ์ระหวา่งเพือ่นส�านกัพมิพ ์ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 
คร ูอาจารย ์ตลอดจนลกูคา้ทีใ่หก้ารสนบัสนุนทกุคน

• โครงการผลติสือ่สรา้งเดก็ 2 ภาษา (Bilingual Kids Project) ภายใตแ้นวคดิวา่เดก็สามารถพฒันาทกัษะภาษา
ดว้ยตนเองอยา่งไรข้ดีจ�ากดั หากไดใ้ชส้ือ่และอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสม พอ่แมแ่ละคณุครสูามารถน�า
หนงัสอืและสือ่ในโครงการ Bilingual Kids ไปใชก้ระตุน้การเรยีนภาษาองักฤษอยา่งเป็นธรรมชาตขิองเดก็
ได ้ โดยตนเองไมจ่�าเป็นตอ้งมคีวามถนดัดา้นภาษาองักฤษ โดยซเีอด็ยงัผลติสือ่ทีเ่ป็นโครงการต่อเน่ืองจาก
ปี 2556 เชน่  SE-ED Smart Flash Cards for Bilingual Kids บตัรค�า 2 ภาษาพาหนูน้อยเก่งองักฤษ                
สือ่การสอนภาษาองักฤษรปูแบบใหม ่SE-ED Books for Bilingual Kids ชดุอา่นนอกเวลา 2 ภาษาพาหนู
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น้อยเก่งองักฤษ และกลุม่หนงัสอื Graded Readers ฉบบั 2 ภาษา ส�าหรบัเดก็วยัอนุบาล - ชัน้ประถม ไดแ้ก่ 
หนงัสอืนิทานความรูเ้รือ่งสตัวต์่างๆ ทีน่�าเสนอไดอ้ยา่งสนุกสนาน  มสีสีนั ดงึดดูความสนใจเดก็ๆ ไดเ้ป็น
อยา่งด ี ซึง่สือ่เหลา่น้ีในหลายๆ ชดุ ม ีAudio CD ประกอบการฝึกฟงั และชว่ยใหเ้ดก็ฟงัพรอ้มกบัหดัอา่น
ไดอ้ยา่งลืน่ไหล  นอกจากน้ียงัมชีดุ SE-ED  My First 4 skills Books ทีม่ที ัง้เน้ือเรือ่งใหเ้ดก็อา่นไดอ้ยา่ง
เพลดิเพลนิพรอ้ม Audio CD อกีทัง้ยงัแทรกแบบฝึกหดัเขยีนค�าภาษาองักฤษงา่ยๆ ทา้ยเลม่อกีดว้ย

 ในสว่นของโครงการ “10 นาทมีหศัจรรยย์ามเชา้สรา้งนิสยัรกัการอ่าน” ในปี 2557 ซเีอด็ไดผ้ลติหนงัสอื
ใหม่ๆ  ทีส่อดคลอ้งกบังานวจิยัทีว่า่ สมาธเิดก็วยัประถมนัน้จะสามารถอ่านหนงัสอืไดต่้อเน่ือง อ่านอยา่ง
มปีระสทิธภิาพและไดผ้ลด ี ในชว่งเวลา 10 นาทแีรกของการอ่าน โดยเฉพาะในเวลายามเชา้ทีส่มองตื่น
ตวัพรอ้มเรยีนรูไ้ดเ้ตม็ที ่หนงัสอืกลุม่น้ี ไดแ้ก่ หนงัสอืรวมนิทานอสีป  หนงัสอืชดุ อะไร ท�าไม ป.1 - ป.6                    
ซึง่แปลมาจากหนงัสอืยอดนิยมของญีปุ่น่ และยงัแปลเป็นภาษาอืน่ๆ ในภมูภิาคเอเชยี ไมว่า่จะเป็น เกาหล ี
จนี ไตห้วนั เป็นตน้ สว่นสือ่การเรยีนรูภ้าษาอืน่ๆ ทีซ่เีอด็ไดผ้ลติเพิม่นัน้ ไดแ้ก่ หมวดภาษาพาหนูน้อยเก่ง 
SE-ED Smart Chinese ซึง่เป็นสือ่และหนงัสอืภาษาจนีระดบัตน้ ทีไ่ดก้ลัน่กรองแลว้วา่เหมาะสมกบัการ
เรยีนรูข้องเดก็ไทย

 ซเีอด็เชือ่มัน่วา่ สือ่การเรยีนรูเ้หลา่น้ีจะชว่ยสง่เสรมินิสยัรกัการอา่นทีย่ ัง่ยนื อกีทัง้ชว่ยพฒันาทกัษะภาษา
องักฤษ ภาษาไทยของเดก็ไทยไดเ้ป็นอยา่งดยีิง่

• โครงการหนงัสอืเพือ่น้อง โดย บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ�ากดั (มหาชน) เป็นโครงการทีมุ่ง่เน้นการท�าใหเ้ดก็ๆ 
และชมุชนในสงัคมไทยทีด่อ้ยโอกาสไดเ้ขา้ถงึแหลง่ความรูไ้ดง้า่ยมากขึน้ ผา่นกจิกรรมการบรจิาคหนงัสอื 
และสือ่การเรยีนรูใ้หก้บัหอ้งสมดุโรงเรยีนทีข่าดแคลน เพือ่เพิม่โอกาสการอา่นใหก้บัเดก็นกัเรยีน  ปจัจบุนั 
“โครงการหนงัสอืเพือ่น้อง” ด�าเนินการสง่มอบหนงัสอืและสือ่ความรูอ้ยา่งต่อเน่ืองในระยะเวลา 9 ปีทีผ่า่น
มาจนถงึสิน้ปี 2557 บรษิทัฯ ไดบ้รจิาคหนงัสอืใหแ้กห่อ้งสมดุโรงเรยีนต่างๆ ทัว่ทกุภมูภิาคของประเทศ ได้
บรจิาคไปแลว้ 3,533 โรงเรยีน  เป็นหนงัสอืจ�านวน 1.8 ลา้นเลม่  มลูคา่ราคาปก 288.77 ลา้นบาท  ส�าหรบั
ปี 2557 ตัง้แต่เดอืน ม.ค. - ธ.ค. ไดบ้รจิาคหนงัสอืใหแ้ก่สถาบนัการศกึษาต่างๆ ทัว่ประเทศไปแลว้จ�านวน 
347 แหง่  เป็นหนงัสอืจ�านวน 89,105 เลม่  มลูคา่ราคาปกรวมกวา่ 10.23 ลา้นบาท พรอ้มกนัน้ีบรษิทัฯ 
ยงัไดบ้รจิาคชัน้วางหนงัสอืใหก้บัหอ้งสมดุโรงเรยีนบา้นศรยีอ้ย จ.ล�าพนู  โรงเรยีนบา้นกาดถ ี  จ.พะเยา  
โรงเรยีนบา้นกองโค  โรงเรยีนบา้นขอ่ยสงู  และโรงเรยีนอุตรดติถด์รณุ ีจ.อุตรดติถ์

• โครงการปรบัปรงุหอ้งสมดุใหโ้รงเรยีนทีข่าดแคลน โดย บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ�ากดั (มหาชน) เป็นโครงการ
ทีบ่รษิทัฯ ไดร้ว่มบรจิาคชัน้วาง พรอ้มอุปกรณ์การจดัวาง เพือ่การสรา้งแหลง่เรยีนรูใ้นโรงเรยีน โดยในปี 
2557 บรษิทัไดด้�าเนินการปรบัปรงุหอ้งสมดุใหก้บัโรงเรยีนต่างๆ ทัว่ประเทศ เป็นจ�านวน 23 แหง่ ไดแ้ก่ 
โรงเรยีนบา้นศรยีอ้ย  จงัหวดัล�าพนู, โรงเรยีนบา้นกาดถ ี  จงัหวดัพะเยา, โรงเรยีนบา้นกองโค  จงัหวดั
อุตรดติถ,์ โรงเรยีนบา้นขอ่ยสงู  จงัหวดัอุตรดติถ,์ โรงเรยีนอุตรดติถด์รณุี  จงัหวดัอุตรดติถ,์ โรงเรยีน
เชยีงค�าพทิยาคม จงัหวดัพะเยา, โรงเรยีนอนุบาลบา้นมว่ง จงัหวดัสกลนคร, โรงเรยีนบา้นนาคพูฒันา 
“กรป.กลางอุปถมัภ”์  จงัหวดักาฬสนิธุ,์ โรงเรยีนบา้นดอนหล่ายทุ่ง  จงัหวดัน่าน, โรงเรยีนบา้นหลวง 
จงัหวดัน่าน, โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบา้นคลองตะเคยีนชยัจงั หวดัสระแกว้, โรงเรยีนมหาไถ่ศกึษา
บงึกาฬ  จงัหวดับงึกาฬ, โรงเรยีนเมอืงบวัวทิยา จงัหวดัสรุนิทร,์ โรงเรยีนบา้นน�้าจ�า จงัหวดัเชยีงราย, 
โรงเรยีนบา้นถ�้า จงัหวดัเชยีงราย, โรงเรยีนอนุบาลแมส่าย(สายศลิปศาสตร)์ จงัหวดัเชยีงราย, โรงเรยีน
กลุม่นกัขา่วหญงิ 2 (บา้นบอ่หว)ี จงัหวดัราชบุร,ี โรงเรยีนอนุบาลสวนผึง้ จงัหวดัราชบุร,ี โรงเรยีนวดัไผล่อ้ม                                                                                                    
(อนิทกอุ์ทยั) จงัหวดัจนัทบุร,ี โรงเรยีนวดัหนองคนั จงัหวดัจนัทบุร,ี โรงเรยีนบา้นพลสงคราม(แพงรฐัราษฎร์
วทิยา) จงัหวดันครราชสมีา, โรงเรยีนบา้นอา่งหนองแหนประชาสามคัค ีจงัหวดันครราชสมีา และโรงเรยีน
บา้นหนองออ้ จงัหวดันครราชสมีา
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• โครงการ “Total Solution to English Proficiency” : มวีตัถุประสงคเ์พือ่พฒันาทัง้ครแูละนกัเรยีนใหม้ี
ศกัยภาพมากยิง่ขึน้ ดว้ยการอบรมและพฒันากระบวนการเรยีนการสอนของครใูหไ้ดม้าตรฐานตามกรอบ 
CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) น�าเสนอรปูแบบวธิกีารพฒันาการ
สอนภาษาองักฤษทีเ่ป็นแบบแผน ดว้ยวทิยาการสอนใหม่ๆ  รวมถงึการใชส้ือ่ทีจ่ะชว่ยใหก้ารจดัการเรยีน
การสอนเป็นไปอยา่งเตม็ประสทิธภิาพ  ทัง้น้ีครจูะสามารถประยกุตใ์ชแ้ผนการจดัการเรยีนรูไ้ดส้อดคลอ้ง
กบัการเรยีนการสอนในชัน้เรยีนไดอ้ยา่งเหมาะสม ประเมนิผลดา้นพฒันาการของครใูนการถ่ายทอดความ
รูแ้ก่ผูเ้รยีน โดยผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการศกึษาระดบัเกณฑท์ีก่�าหนดได้

 อกีทัง้ยงัมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะยกระดบัการศกึษาของประเทศดา้นการจดัการเรยีนการสอนผา่นการใชภ้าษา
องักฤษเป็นฐาน หรอื Communicative Language Teaching (CLT) ในวชิาหลกั ไดแ้ก่ วชิาภาษาองักฤษ 
วชิาวทิยาศาสตร ์วชิาคณติศาสตร ์และวชิาศลิปศกึษา  โดยการจดัอบรมใหแ้ก่ครทูัง้ในระดบัประถมศกึษา
และมธัยมศกึษา ซึง่วเิคราะหอ์อกแบบแบบครบวงจรโดยเน้นการท�างานอยา่งเป็นขัน้เป็นตอนครบถว้น
ตามกระบวนการตัง้แต่ตน้จนจบ ทัง้ในหอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีน ทีใ่หผ้ลสมัฤทธิส์งูภายใตท้รพัยากรใน
ประเทศทีม่อียูอ่ยา่งจ�ากดั วตัถุประสงคเ์พือ่มุง่พฒันาระบบการเรยีนการสอนของครใูหส้ามารถถ่ายทอด
ความรูภ้าษาองักฤษแก่เดก็ไทยใหเ้ก่งยิง่ขึน้ เพิม่ทกัษะทุกๆ ดา้นทีจ่�าเป็นส�าหรบัการสือ่สารดว้ยภาษา
องักฤษ (Communicative English) ในชวีติประจ�าวนั เชน่ พดู ฟงั เขยีน อา่น และส�าหรบัการเรยีนภาษา
องักฤษ (Academic English) ทัง้น้ีจะเป็นการชว่ยเพิม่พนูทกัษะทางดา้นวชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร์
ส�าหรบัโปรแกรมภาษาองักฤษ เพือ่เตรยีมความพรอ้มเดก็ไทยเขา้สูก่ารเป็นประชาคมอาเซยีน

 ในปี 2557 บรษิทัฯ ไดร้บัความไวว้างใจจากสถาบนัภาษาองักฤษ ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน ใหเ้ป็นผูเ้ขยีนหลกัสตูรการอบรมเพือ่เพิม่ศกัยภาพใหก้บัครกูลุม่สาระการเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตร์
ในการจดัการเรยีนการสอนโดยสอดแทรกภาษาองักฤษ หรอื English Bilingual Education ระดบัประถม
ศกึษาและมธัยมศกึษา โดยด�าเนินการจดัอบรมตามภูมภิาคต่างๆ ซึ่งมคีรูอาจารยเ์ขา้ร่วมอบรมกว่า                               
5,000 คน

• งานมหกรรมหนงัสอืระดบัชาต ิครัง้ที ่ 19 ระหวา่งวนัที ่ 15 - 26 ตุลาคม 2557 ณ ศนูยป์ระชมุแหง่ชาต ิ                     
สริกิติิ ์ โดยปีน้ีรปูแบบการจดังานจดัภายใตแ้นวคดิ “ก.เอ๋ย ก.ไก่ เรยีนรูอ้ดตี มุง่สูอ่นาคต”  ส�าหรบัหนงัสอื
ทีข่ายด ี  ไดแ้ก่ เกมเศรษฐ,ี เรยีนไมเ่ก่งเป็นเจา้นาย เรยีนแทบตายเป็นไดแ้คล่กูจา้ง, พอ่รวยสอนลกู,                                
Tales Runner เลม่ 23 , เขาชือ่ “ตู่”, ลาออกซะ ถา้อยากรวย, 500 ลา้นปีของความรกั, หนงัสอืแนวขอ้สอบ 
เพือ่เตรยีมสอบภาษาองักฤษ ของ ดร. ศุภวฒัน์ พกุเจรญิ และอกีหลากหลายเลม่ในหมวดบรหิารการลงทนุ

• จดังานแสดงนิทรรศการและสมัมนาเน็ตเวริค์ SMART NETWORK 2014 ดว้ยแนวคดิ “จากสมารท์เทคโนโลยี
สูก่ารพฒันาองคก์รทีย่ ัง่ยนื”  ระหวา่งวนัที ่2-3 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรม ด ิเอมเมอรลัด ์รชัดา กรงุเทพฯ

• IYRC 2014 (The International Youth Robot Competition 2014) เพือ่สรา้งสรรคแ์รงบนัดาลใจและฝึกฝน
ใหเ้ดก็มรีะบบระเบยีบในการคดิเรยีนรูท้ีจ่ะแกป้ญัหา โดยการน�าสิง่ทีเ่รยีนรูป้ระยกุตพ์ฒันาต่อยอดไปสูส่ ิง่ที่
จบัตอ้งมองเหน็ได ้ผา่นการแขง่ขนัทีเ่น้นความคดิสรา้งสรรคแ์ละความสนุกบนพืน้ฐานหลกัวชิาการทีเ่รยีก
วา่ STEM อนัหมายถงึการรวบรวมสาขาวชิาทัง้ 4 สาขา มาประกอบการเรยีนรูท้ ัง้ วทิยาศาสตร ์(Science), 
เทคโนโลย(ีTechnology), วศิวกรรมศาสตร ์(Engineering) และคณติศาสตร ์(Mathematics) ซึง่ทัง้หมดน้ี
ทีจ่ะท�าใหเ้ดก็เขา้ใจอยา่งลกึซึง้ในสิง่ทีเ่รยีนรู้

 โดยการแขง่ขนัในปี 2557 มปีระเทศต่างๆ เขา้รว่มแขง่ขนักวา่ 10 ประเทศ อาท ิสหรฐัอเมรกิา, มาเลเซยี, 
สงิคโปร,์ รสัเซยี, ออสเตรเลยี, นิวซแีลนด,์ จนี, เวยีดนาม, อนิโดนีเซยี เป็นตน้ โดยครัง้น้ีประเทศไทยไดร้บั
เชญิเขา้รว่มการแขง่ขนัเป็นปีแรกฉะนัน้ จงึเป็นความทา้ทายความสามารถในการออกแบบและสรา้งสรรค์
นวตักรรมของเดก็ไทยในระดบัประถมศกึษา ในเวทนีานาชาตเิป็นครัง้แรก
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 บรษิทัฯ ไดร้เิริม่โครงการดงักล่าวผ่านสถานศกึษาทีม่กีารเรยีนการสอนในหลกัสูตรเก่งคดิ เก่งสรา้ง 
อาท ิโรงเรยีน เพลนิพฒันา เพือ่สรรหาเดก็ๆ ทีม่ทีกัษะดา้นหุน่ยนตเ์พือ่เดนิทางไปแขง่ขนัหุน่ยนตร์ะดบั
นานาชาตทิีป่ระเทศเกาหลใีตใ้นปี 2557 ตามค�าเชญิของตน้แบบผลติภณัฑ ์เพือ่ดรูปูแบบการแขง่ขนัและ
สรา้งประสบการณ์แก่เดก็และทมีงาน อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการจดัแขง่ขนั IYRC 2015 ทีป่ระเทศไทย 
เพือ่คดัเลอืกตวัแทนไปแขง่ขนัทีป่ระเทศออสเตรยี ในปี 2558 ต่อไป

• เปิดใชง้านศนูยก์ระจายสนิคา้และคลงัสนิคา้แหง่ใหมอ่ยา่งเป็นทางการ ทีม่ขีดีความสามารถรองรบัปรมิาณ
งานไดม้ากถงึ 600 สาขา โดยการปรบัปรงุขัน้ตอนการกระจายสนิคา้ดว้ยระบบดจิติอล (Digital Assorting 
System) ชว่ยสนบัสนุนใหเ้กดิการหมนุเวยีนของสนิคา้ใหมท่ีห่น้ารา้นไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และใหบ้รกิารลกูคา้
ดว้ยสนิคา้ทีห่ลากหลายมากขึน้

• ไดร้บัรางวลัเกยีรตยิศแหง่ความส�าเรจ็ (SET Award of Honor) ดา้นการรายงานบรรษทัภบิาล เป็นครัง้ที ่4 
จากงาน SET Awards 2014 ซึง่เป็นรางวลัทีย่กยอ่งเชดิชเูกยีรตคิณุจากการไดร้บัรางวลัดเียีย่มในดา้น
การรายงานบรรษทัภบิาล ตดิต่อกนั เป็นปีที ่6 จากการจดัประกวดโดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
รว่มกบัวารสารการเงนิธนาคาร ซึง่บรษิทัฯ เป็นบรษิทัจดทะเบยีนนอก SET100 รายเดยีวทีไ่ดร้บัรางวลัน้ี

• ไดร้บัการประกาศผลรายงานประเมนิการก�ากบัดูแลกจิการของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์
ประจ�าปี พ.ศ. 2557, 2556, 2555, 2554, 2553, 2552 และ 2551 (Corporate Governance Report of Thai 
Listed Companies 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 and 2008) วา่อยูใ่นระดบั “ดเีลศิ” หรอื 5 ดาว
ตดิต่อกนั 7 ปีซอ้น จดัการประเมนิโดย สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD), ตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ (ก.ล.ต.) โดยซเีอด็
เป็นบรษิทัเดยีว ในกลุม่อุตสาหกรรมบรกิาร (Service) หมวดธรุกจิสือ่และสิง่พมิพ ์ทีไ่ดร้บัการประเมนิใน
ระดบั “ดเีลศิ” ตดิต่อกนั 7 ปีซอ้น

• ไดร้บัการประเมนิจาก ส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ (ก.ล.ต.) ร่วม
กบัสมาคมบรษิทัจดทะเบยีน และสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย ในเรื่องการจดัการประชุมใหญ่สามญั 
ผูถ้อืหุน้ (AGM) ประจ�าปี พ.ศ. 2557 อยูใ่นระดบั “5 TIA” ดว้ยคะแนนเตม็ 100 คะแนน ตดิต่อกนัเป็นปีที ่6  
(2552 - 2557) ซึง่มบีรษิทัจดทะเบยีนเขา้รว่มการประเมนิในปี 2557 น้ีทัง้สิน้ 528 บรษิทั

• ไดร้บัรางวลั Investors’ Choice Award จดัโดยสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย จากการประเมนิผลการประชมุ
ใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี (AGM) ชว่งปี 2552 - 2557 ซึง่ไดร้บัคะแนน 100% เตม็ต่อเน่ืองกนั 6 ปีซอ้น 
โดยรางวลัน้ีเป็นรางวลัอนัทรงเกยีรตทิีม่อบใหก้บับรษิทัจดทะเบยีนทีต่ระหนกัถงึความ ส�าคญัในการด�าเนิน
การจดัประชมุผูถ้อืหุน้ ค�านึงถงึสทิธแิละความเทา่เทยีมของผูถ้อืหุน้ โดยซเีอด็เป็นรายเดยีวในธรุกจิสือ่และ
สิง่พมิพท์ีไ่ดร้บัรางวลัน้ี



กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
(Corporate Social Responsibility หรือ CSR)

บรษิทัฯ เริม่ก่อตัง้จากการรวมตวักนัของวศิวกรไฟฟ้าจ�านวน 10 คน ซึง่ต่างกเ็คยมปีระสบการณ์ในการด�าเนิน
กจิกรรมเผยแพรค่วามรู ้ในชมุนุมวชิาการ ขณะทีเ่ป็นนิสติคณะวศิวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และตระหนกั
ดวีา่ ประเทศไทยยงัขาดแคลนการพฒันาสือ่ความรูท้างวชิาการอยูม่าก และไมม่ผีูท้ ีส่นใจเขา้มาพฒันาอยา่งจรงิจงั 
จงึไดก่้อตัง้บรษิทัฯ ขึน้มาในปี พ.ศ. 2517 โดยก�าหนดเรือ่งน้ีไวใ้นวตัถุประสงคข์องการก่อตัง้วา่ “ซเีอด็จะด�ำเนินธรุกจิที ่
เอื้ออ�ำนวยต่อกำรศกึษำหำควำมรู ้เพือ่พฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถของคนไทย ในสำขำทีจ่�ำเป็นต่อกำรพฒันำประเทศ” 
และเน้นย�้าภารกจิน้ีผา่นชือ่ยอ่ของบรษิทัฯ คอื SE-ED ซึง่ยอ่มาจากค�าวา่ Science, Engineering & EDucation 
เพือ่เป็น การเน้นสาขาทีจ่�าเป็นต่อการพฒันาประเทศ ทีบ่รษิทัฯ มุง่มัน่ทีจ่ะใหค้วามส�าคญั คอื ดา้นวศิวกรรมศาสตร ์
วทิยาศาสตรแ์ละการศกึษา ผา่นความมุง่มัน่ในภารกจิทีจ่ะท�าใหค้นไทยเก่งขึน้ โดยมวีสิยัทศัน์ (Vision) และภารกจิ 
(Mission) ทีแ่สดงความมุง่มัน่ในการเป็นสว่นหน่ึงของการพฒันาประเทศอยา่งยัง่ยนื ดงัน้ี

วิสยัทศัน์ (Vision) : ซเีอด็ จะเป็นผูน้�าในการท�าใหค้นไทยหาความรู ้ไดง้า่ยขึน้ และสะดวกขึน้

ภารกิจ (Mission) :  ซเีอด็ จะด�าเนินธรุกจิทีเ่อือ้อ�านวยต่อการศกึษาหาความรู ้ในสาขาทีจ่�าเป็นต่อการพฒันา
ประเทศ จะด�าเนินธรุกจิทีจ่ะท�าให ้ “คนไทยเก่งข้ึน” โดยพฒันาขึน้เป็นธุรกจิทีย่ ัง่ยนื 
มกีารเตบิโตต่อเน่ืองทีส่งูกวา่คา่เฉลีย่ของอุตสาหกรรม เป็นบรษิทัตวัอยา่งทีด่ ีสามารถ
สรา้งสรรคผ์ลงานทีเ่ป็นประโยชน์ และเป็นทีย่อมรบัในวงกวา้ง พนักงานมคีวามสุข 
และสามารถใหผ้ลตอบแทนการลงทนุทีน่่าพงึพอใจในระยะยาว

กรอบแนวคิดเพ่ือความยัง่ยืนระยะยาว (Sustainability Framework)

เพือ่ท�าใหบ้รษิทัฯ สามารถด�าเนินธรุกจิใหเ้ตบิโตไปพรอ้มๆ กบัสงัคมไดอ้ยา่งยัง่ยนื สามารถอยูร่อดไดใ้นระยะ
ยาว ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุๆ คน มคีวามมุง่มัน่ (Commitment) และแรงบนัดาลใจ (Inspiration) รว่มกนัทีจ่ะท�าให้
องคก์รสามารถท�าหน้าทีเ่ป็น “สือ่ความรูสู้ส่งัคมไทย (Knowledge Provider)” เพือ่ทีจ่ะท�าใหค้นไทยเก่งขึน้ ซึง่จะเหน็
ไดว้า่จากอดตี จนถงึปจัจุบนั บรษิทัฯ ไดด้�าเนินธุรกจิ พรอ้มกบัสรา้งสรรคน์วตักรรมใหม่ๆ  เพือ่ตอบสนองภารกจิ 

“เรามุง่มัน่ทีจ่ะท�าใหค้นไทยเก่งขึน้” อยา่งจรงิจงัมาโดยตลอด ซึง่สามารถสรปุเป็นแผนผงัการด�าเนินธรุกจิของบรษิทัฯ 
ไดด้งัต่อไปน้ี
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บริษทั ซีเอด็ยเูคชัน่ จ�ากดั (มหาชน)

มลูนิธคินไทยเก่งขึน้

รายการโทรทศัน์
ส�านกัพมิพซ์เีอด็ SE-ED Learning 

Center
โรงเรยีนเพลนิพฒันา โครงการความ

รบัผดิชอบต่อสงัคม 
(CSR Project) 

ส�ำนกัพมิพอ์ืน่ๆ 
ธรุกจิรบัจดั

จ�าหน่ายหนงัสอื

รา้นหนงัสอืซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ รำ้นหนงัสอือืน่ๆ องคก์ร และสถำบนักำรศกึษำ

คนไทยเก่งขึน้

บรษิทั
เบสแลบ็ จ�ากดั

นวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรยีนรู้

ผูจ้ดัจ�าหน่าย
หนงัสอือื่นๆ

จากแผนผงัการด�าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ขา้งตน้ จะเหน็ไดว้า่ปจัจุบนับรษิทัฯ ไดด้�าเนินธุรกจิ และกจิกรรม
ต่างๆ อยา่งบรูณาการเพือ่ท�าใหค้นไทยเก่งขึน้ ดงัต่อไปน้ี

• ส�านักพิมพซี์เอด็ : มหีน้าทีใ่นการผลติจดัพมิพ ์หนงัสอื วารสาร และสือ่การเรยีนรูต้่างๆ เพือ่ใหค้นไทย
ไดใ้ชพ้ฒันาศกัยภาพของตนเอง เริม่ด�าเนินการมาตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2517

• ธรุกิจรบัจดัจ�าหน่ายหนังสือ : มหีน้าทีใ่นการกระจายหนงัสอืดีๆ  จากส�านกัพมิพซ์เีอด็ และส�านกัพมิพ์
อืน่ๆ ทีผ่ลติหนงัสอืดมีปีระโยชน์ เพือ่ใหห้นงัสอืดีๆ  เหลา่นัน้ไปยงัรา้นหนงัสอืซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์และรา้น
หนงัสอือื่นๆ ทัว่ประเทศ โดยเริม่ด�าเนินการอยา่งจรงิจงัหลงัจาก ปี พ.ศ. 2541 เป็นตน้มา

• ร้านหนังสือซีเอด็บุค๊เซน็เตอร ์: เป็นรา้นหนงัสอืทีเ่ริม่ด�าเนินการมาตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2534 โดยมคีวามมุง่
มัน่ทีจ่ะขยายสาขาเพือ่ใหค้นไทยทัง้ประเทศสามารถเขา้ถงึแหลง่สาระความรูไ้ดอ้ยา่งสะดวก สามารถอา่น
หนงัสอืดีๆ  ไดง้า่ยขึน้ หนงัสอืภายในรา้นหนงัสอืซเีอด็บุ๊คเซน็เตอรจ์ะตอ้งเป็นหนงัสอืดทีีม่คีวามหลากหลาย 
ไมม่หีนงัสอืทีม่เีน้ือหาลามกอนาจาร สง่เสรมิความรนุแรง หมิน่เหมต่่อการผดิกฎหมาย และศลีธรรมอนัดี
งามของสงัคมไทย

• SE-ED Learning Center : บรษิทัฯ ไดร้เิริม่โครงการคา่ยเยาวชนประเภทความรู ้ ขึน้มาเป็นตวัอยา่ง 
ในปี พ.ศ. 2530 (คา่ยคอมพวิเตอร ์และคา่ยธรรมชาต)ิ เพือ่กระตุน้ใหม้ผีูส้นใจด�าเนินกจิกรรมคา่ยเยาวชน
กนัมากขึน้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 จงึรือ้ฟ้ืนพฒันาขึน้มาใหมเ่ป็นคา่ย SE-ED Kiddy Camp โดยเป็น
กจิกรรมทีจ่ดัขึน้ทกุปิดเทอม และไดก้่อตัง้แผนก SE-ED Learning Center ขึน้มาในปี พ.ศ. 2549 เพือ่
บรหิารกจิกรรมเยาวชนทัง้หมดอยา่งเอาจรงิเอาจงั และเพือ่รองรบัการขยายงานในอนาคตทีจ่ะมากขึน้ 
โดยไดเ้ปิดศนูยก์ารเรยีนรู ้SE-ED Learning Center บนพืน้ทีป่ระมาณ 600 ตารางเมตร ทีอ่าคารจตุัรสั
จามจรุ ี(Chamchuri Square) ของจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ในเดอืนกนัยายน ปี พ.ศ. 2551 เพือ่เป็นศนูย์
การเรยีนรู ้ทีมุ่ง่เน้นการจดัหลกัสตูรเสรมิ และกจิกรรมการเรยีนรูใ้หก้บัเยาวชน เพือ่พฒันาศกัยภาพ และ
พฒันาการใหก้บัเดก็ๆ นอกจากน้ี ยงัมกีารจดัหลกัสตูรฝึกอบรมและสมัมนาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาทกัษะ
วชิาชพี และการพฒันาศกัยภาพตนเอง ใหก้บับุคคลทัว่ไป ทกุเพศ ทกุวยั และในปี พ.ศ. 2556 เป็นตน้
มา SE-ED Learning Center ไดข้ยายบทบาทการเป็นศนูยก์ารเรยีนรูใ้นดา้นวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูร 
Fan Math ระดบัชัน้อนุบาล 2 ถงึประถมศกึษา 6) วชิาภาษาองักฤษ (หลกัสตูร ACTive English ระดบัชัน้
อนุบาล 2 ถงึมธัยมศกึษา 3) และ STEM Education (หลกัสตูร SE-ED iKids ระดบัชัน้อนุบาล 2 ถงึประถม
ศกึษา 6) ดว้ยการเปิดสาขาเพิม่ในระบบแฟรนไชส ์เพือ่มุง่มัน่ทีจ่ะสรา้งผลสมัฤทธิท์างการศกึษาใหแ้ก่เดก็
และเยาวชนไทย  โดยปจัจบุนั SE-ED Learning Center ศนูยก์ารเรยีนรูส้�านกังานใหญ่ อยูท่ีศ่นูยก์ารคา้
พาราไดซพ์ารค์ ชัน้ 4 ถนนศรนีครนิทร ์กรงุเทพฯ
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• โรงเรียนเพลินพฒันา : เป็นโรงเรยีนทางเลอืกแนวใหม่ในระดบัเตรยีมอนุบาลถงึมธัยมศกึษาปีที ่ 6 
ทีบ่รษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ�ากดั (มหาชน) เป็นผูร้ว่มก่อตัง้ โดยเปิดด�าเนินการตัง้แต่ปีการศกึษา 2547 เป็นตน้มา 
เป็นโรงเรยีนทีม่กีารออกแบบหลกัสตูรการเรยีนการสอนทีเ่น้นใหน้กัเรยีนมคีวามสมบรูณ์ พรอ้มทัง้ทกัษะ
ความรู ้ (Knowledge Skill) ทกัษะการท�างาน (Working Skill) และทกัษะการด�าเนินชวีติ (Life Skill) 
เพือ่ใหเ้ดก็สามารถพฒันาตนเองไดเ้ตม็ศกัยภาพ เตบิโตเป็นผูใ้หญ่ทีม่คีวามรู ้ความสามารถ ประกอบกบั
มจีติอาสา มศีลีธรรมอนัดงีาม และมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม
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• บริษทั เบสแลบ็ จ�ากดั : จดัตัง้ขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่พฒันาสือ่การเรยีนรูแ้ละเน้ือหาสาระทีอ่ยู่ใน
รปูแบบ Digital Content ทัง้หมด (เชน่ e-book, ePub, i-book) และเพือ่พฒันาโปรแกรมและโครงสรา้งพืน้
ฐานทางเทคโนโลยสีารสนเทศในการใชง้านและการบรหิารจดัการสือ่ Digital Content เพือ่ใหค้นไทยสามารถ
เขา้ถงึสือ่เหลา่น้ีไดอ้ยา่งทัว่ถงึ มปีระสทิธภิาพ เกดิประโยชน์ในการเรยีนรูแ้ละการหาความรูไ้ดม้ากทีส่ดุ
ในศตวรรษที ่21 เชน่ ระบบ e-Library, SE-ED Current, Follow me (โปรแกรมส�าหรบัครเูพือ่ใชค้วบคมุ
และบรหิารการเรยีนการสอนโดยใช ้tablet), โปรแกรมการท�า Interactive Book เป็นตน้

• รายการโทรทศัน์เพ่ือส่งเสริมการอ่าน : ปจัจุบนับรษิทัฯ เป็นผูผ้ลติรายการโทรทศัน์เพือ่ปลกูฝงันิสยั
รกัการอา่นใหก้บัคนไทย ไดแ้ก่ รายการ “อ่านเขา้เสน้” รายการทีจ่ะท�าใหผู้ช้มไดต้ระหนกัถงึพลงัของการ
อา่นวา่สามารถเปลีย่นความคดิและพลกิชวีติใหด้ขี ึน้ไดผ้า่นการแนะน�าหนงัสอืทีส่ามารถตอบทกุโจทยข์อง
ปญัหาชวีติจากเหลา่คนดงั และผา่น reality แบบตามตดิชวีติผูค้นทีม่คีวามตอ้งการและปญัหาทีแ่ตกต่าง
กนั ออกอากาศทกุวนัอาทติย ์เวลา 8.00 - 8.30 น. ทางชอ่ง one HD Digital TV (ผา่นกลอ่งดจิติอลทวี ี
ชอ่ง 31 ผา่นกลอ่งทร ูกลอ่งดาวเทยีม เคเบิล้ทวี ีชอ่ง 41)
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• โครงการความรบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR Project) : บรษิทัฯ ไดก้�าหนดใหค้วามรบัผดิชอบต่อสงัคม
เป็น สว่นหน่ึงของกลยทุธใ์นการขบัเคลือ่นองคก์ร โดยใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัการด�าเนินธรุกจิของบรษิทัฯ 
และด�าเนินกจิกรรม CSR ในตวัเน้ืองานหลกัขององคก์รในลกัษณะทีเ่รยีกวา่ CSR in Process โดยไมม่ี
แผนกทีร่บัผดิชอบกจิกรรม CSR โดยตรง แต่หลงัจากการทีม่กีจิกรรมบางสว่นทีม่ปีรมิาณมาก ในดา้นการ
ประสานงาน และการด�าเนินงาน เพือ่ใหม้ปีระสทิธผิลมากยิง่ขึน้ ในปี พ.ศ. 2552 จงึจดัตัง้แผนก CSR เพือ่
รบัผดิชอบกจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัฯ ทีมุ่ง่เน้นการท�าใหเ้ดก็ๆ และชมุชนในสงัคมไทยที่
ดอ้ยโอกาส ไดเ้ขา้ถงึแหลง่การเรยีนรูไ้ดง้า่ยมากขึน้ ผา่นกจิกรรมต่างๆ เชน่การบรจิาคหนงัสอื และสือ่การ
เรยีนรู ้ใหก้บัโรงเรยีนในถิน่ทรุกนัดาร รวมถงึการบรจิาคอุปกรณ์ชัน้วางหนงัสอื เพือ่จดัหอ้งสมดุใหส้วยงาม 
สะอาด และสามารถดงึดดูเดก็ใหเ้ขา้ถงึแหลง่การเรยีนรู ้เพือ่สรา้งนิสยัรกัการอา่นใหต้ดิตวัไปตลอดชวีติ

• มลูนิธิคนไทยเก่งขึน้ : บรษิทัฯ ด�าเนินการจดัตัง้ “มลูนิธิคนไทยเก่งข้ึน” อยา่งเป็นทางการในวนัที ่ 
23 กนัยายน พ.ศ. 2554 โดยมลูนิธดิงักลา่วน้ีมวีตัถุประสงคใ์นการท�ากจิกรรมเพือ่พฒันาศกัยภาพของคนไทย
ทกุเพศ ทกุวยั เพือ่ใหค้นไทยเป็นทรพัยากรมนุษยท์ีม่คีณุคา่ พรอ้มๆ กบัมคีณุภาพชวีติในสงัคมทีด่ขี ึน้ เป็น
สว่นหน่ึงในการทีจ่ะไดใ้ชศ้กัยภาพทีต่นเองมชีว่ยพฒันาใหป้ระเทศชาตเิจรญิเตบิโตไดอ้ยา่งยัง่ยนื สามารถ
แขง่ขนักบันานาอารยประเทศของโลกได ้โดยมลูนิธคินไทยเก่งขึน้ จะมบีทบาทในการท�างานควบคูไ่ปกบั
โครงการความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัฯ อยา่งมปีระสทิธภิาพ เพือ่ใหค้นไทยเก่งขึน้ สงัคมไทยยัง่ยนื

จากทีก่ลา่วมาขา้งตน้น้ี จะพบวา่กรอบในการด�าเนินธรุกจิของบรษิทัฯ นัน้คอื การเป็นธรุกจิทีม่สีว่นชว่ยในการ
แกไ้ขปญัหาทีส่�าคญัของประเทศ ผลกัดนัใหป้ระเทศมกีารพฒันาอยา่งยัง่ยนื ตลอดจนเป็นกลไกในการพฒันาศกัยภาพ
ของคนไทยใหก้ลายเป็นทรพัยากรมนุษยท์ีม่คีณุคา่ และเป็นทรพัยากรส�าคญัในการพฒันาประเทศชาตใิหเ้จรญิเตบิโต 
อยา่งยัง่ยนื ดว้ยเหตุน้ีความรบัผดิชอบต่อสงัคม และการเป็นบรษิทัฯ ทีม่จีรยิธรรมในการด�าเนินธรุกจิ และเป็นตวัอยา่ง 
ทีด่ ีจงึเป็นภารกจิหน่ึงในการด�าเนินธรุกจิของบรษิทัฯ ทีต่อ้งยดึมัน่อยา่งเครง่ครดั

บรษิทัฯ จงึไดน้�าเอาความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Responsibility) และบรรษทัภบิาล (Corporate 
Governance) ซึง่บรษิทัฯ ไดย้ดึถอืเป็นกลยทุธ ์ และแนวทางในการด�าเนินธรุกจิจะตอ้งค�านึงถงึความพงึพอใจของผู้
มสีว่นไดเ้สยี (Stakeholders) อนัไดแ้ก่ ลกูคา้ พนกังาน คูค่า้ ผูถ้อืหุน้ ชมุชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม อยา่งครบถว้น
สมดลุ มกีารจดัล�าดบัความส�าคญัอยา่งเหมาะสม ดงัรปูต่อไปน้ี
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พนักงาน
พนกังานท�างานอยา่งมคีวามสขุ 
มคีวามมัน่คงในการด�าเนินชวีติ 
มโีอกาสแสดงศกัยภาพ มสี�านึก
แหง่การเป็นพลเมอืงทีด่ี ผูถื้อหุ้น

องค์กรเตบิโตอย่างยัง่ยนื มผีลการ
ตอบแทนทีน่่าพงึพอใจในระยะยาว 
บรษิทัฯ มบีรรษทัภบิาล มคีวามโปรง่ใส
ในการด�าเนินธรุกจิ

ส่ิงแวดล้อม
บรษิทัฯ พยายามจะใชท้รพัยากร
อยา่งคุม้คา่ ลดผลกระทบ ทีเ่กดิ
ขึน้ต่อสิง่แวดลอ้ม ใหน้้อยทีส่ดุ

ลกูค้า

ไดร้บัสนิคา้ทีด่ ี มคีุณภาพ คุม้
ค่า มปีระโยชน์ในการพฒันา
ศกัยภาพของตนเอง ไดร้บัความ
สะดวก รวดเรว็ มคีวามพงึพอใจ 
และมสีว่นรว่มกบับรษิทัฯ ในการ
รบัผดิชอบต่อสงัคม

คู่ค้าและคู่แข่งขนั
ซือ่สตัย ์ตรงไปตรงมา มจีรยิธรรม ใน
การด�าเนินธรุกจิกบั คูค่า้ คูแ่ขง่ขนั เพือ่
สรา้งตลาดหนงัสอืใหเ้ตบิโตแขง็แรงไป
ดว้ยกนั รว่มกนัใชส้ายสมัพนัธใ์นการ
สรา้งความรบัผดิชอบต่อสงัคมรว่มกนั

ชมุชนและสงัคม
องค์กรมสี่วนท�าใหส้งัคมไทย 
เป็นสงัคมแหง่การเรยีนรู ้องคก์ร
ด�าเนินธุรกจิอย่างถูกตอ้งตาม
กฎหมาย มศีลีธรรมอนัดงีาม

ซีเอด็

C
or

po
ra

te 
Social Responsibility (CSR

)

Co
rp

orate Governance

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัไดน้้อมน�าเอาหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง มาใชก้�ากบัแนวทางในการด�าเนินธุรกจิ
ของบรษิทัฯ เพือ่ใหบ้รษิทัฯ สามารถด�าเนินธุรกจิไดอ้ยา่งมเีหตุผล พอประมาณ มภีมูคิุม้กนั โดยมัน่ใจวา่บรษิทัฯ 
จะใชข้อ้มลูสารสนเทศ และองคค์วามรูต่้างๆ เพือ่ตดัสนิใจในการด�าเนินธุรกจิต่างๆ พรอ้มกบัใชห้ลกัคณุธรรม และ
จรยิธรรม เป็นเครือ่งชีน้�าในการด�าเนินธรุกจิ

หากพจิารณาจาก “วฒันธรรมองคก์ร” ซึง่บรษิทัฯ ไดเ้พยีรพยายามปลกูฝงัใหก้บัพนกังานทกุๆ คนเพือ่ใชเ้ป็น
แบบแผนในการท�างาน และการด�าเนินชวีติมาตัง้แต่อดตีจนปจัจบุนั จะพบวา่วฒันธรรมองคก์รของบรษิทัฯ มคีวาม
สอดคลอ้งกบัหลกัการปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ซึง่ความสมัพนัธข์องวฒันธรรมองคก์รของบรษิทัฯ และแนวคดิปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีง สามารถแสดงไดด้งัรปูภาพ ต่อไปน้ี

ความพอประมาณ

ซีเอด็

ความยัง่ยืนขององคก์รและสงัคม

เง่ือนไขความรู้ เง่ือนไขคณุธรรม

การมี
ภมิูคุ้มกนั

ท่ีดี

ความมี
เหตผุล

วฒั

นธรรมองค์กร



รายงานประจ�าปี 255750

บรษิทัฯ ตระหนักดวี่า การทีจ่ะท�าใหบ้รษิทัฯ สามารถธ�ารงไวซ้ึง่แบบอย่างการด�าเนินธุรกจิทีด่ไีวไ้ดอ้ย่าง
ยัง่ยนืนัน้ บรษิทัฯ จ�าเป็นตอ้งปลกูฝงัวฒันธรรมในการท�างานทีด่ใีหก้บัพนกังานทุกๆ คน เพือ่ใหว้ฒันธรรมองคก์ร
ทีด่ ีบม่เพาะคา่นิยม (Shared Value) และทศันคตทิีด่ใีนการท�างาน และการด�าเนินชวีติใหแ้ก่พนกังานทกุๆ คน ซึง่
วฒันธรรมองคก์รทีด่นีัน้จะท�าหน้าทีส่ง่เสรมิใหเ้กดิปจัจยัแหง่ความส�าเรจ็ต่างๆ ทีส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์และลกัษณะ
ธรุกจิขององคก์รใหเ้กดิขึน้อยา่งต่อเน่ือง เป็นพลงัผลกัดนัใหเ้กดิการสรา้งสรรคง์านบุกเบกิทีม่เีป้าหมายทางอุดมการณ์ 
ทีต่อ้งอาศยัความมุง่มัน่สงู เป็นงานทีต่อ้งการการท�างานแบบสรา้งสรรค ์และเป็นประโยชน์ต่อประเทศ พนกังานทกุคน
พรอ้มรบัการเปลีย่นแปลงตลอดเวลา พรอ้มทีจ่ะรบัฟงัเหตุและผลซึง่กนัและกนั และใหค้วามส�าคญักบัประสทิธภิาพ 
การท�าก�าไร และความยัง่ยนืขององคก์ร และสงัคมเป็นส�าคญั และดว้ยวฒันธรรมองคก์รทีไ่ดร้บัการบม่เพาะลงไปใน
ทศันคตขิองพนกังานทกุๆ คนจนเป็นวถิปีฏบิตัอิยา่งต่อเน่ือง ผา่นการท�างานรว่มกนั และการรว่มทกุขร์ว่มสขุภายใน
องคก์ร บรษิทัฯ จงึมคีวามมัน่ใจเป็นอยา่งยิง่วา่พนกังานทกุๆ คน จะสามารถน้อมน�าเอาหลกัการปรชัญาเศรษฐกจิพอ
เพยีงไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติจรงิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ซึง่วฒันธรรมองคก์รของบรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ�ากดั (มหาชน) 
สามารถแสดงได ้ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี

ปรชัญาการด�าเนินงาน และแรงผลกัดนั

• เราจะเอา อุดมการณ์ มาท�างานเป็น วชิาชพี โดยเราจะท�างานสรา้งสรรค ์ งานบุกเบกิ อยา่งมคีวามสขุ
ดว้ยความเชือ่มัน่วา่ พวกเราสามารถน�าความฝนั มาท�าใหเ้กดิสิง่ทีด่งีาม และสิง่ทีย่ ิง่ใหญ่ ใหเ้กดิขึน้ไดใ้น
สงัคมไทย

• เราจะคดิใหญ่ไมค่ดิเลก็

ความโปร่งใส และจริยธรรม

• เราจะเป็น บรษิทัตวัอยา่งทีด่ี

• เราจะไมโ่กง ไมผ่ดิกฎหมาย ยตุธิรรม มจีรรยาบรรณวชิาชพี มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม

• เราจะม ีจรยิธรรม ในการปฏบิตัติ่อลกูคา้ ต่อคูค่า้ ต่อคูแ่ขง่ขนั ต่อเพือ่นพนกังานดว้ยกนั อยา่งมคีณุธรรม

การพร้อมรบักบัความเปล่ียนแปลง

• ระเบยีบทกุขอ้ แกไ้ขได ้ถา้มเีหตุผล และท�าใหพ้นกังานดขีึน้ โดยไมก่ระทบกระเทอืนต่อบรษิทัฯ ในเชงิลบ

• พรอ้มเปลีย่นแปลงในทุกเรือ่ง โดยพรอ้มจะฟงั จะคดิตาม จะเรยีนรู ้ และจะปรบัปรงุใหด้ขี ึน้ ตลอดเวลา 

โดยไมรู่ส้กึเสยีหน้า และไมย่ดึตดิกบัรปูแบบเดมิ และพยายามทะลขุอ้จ�ากดั หรอืปญัหาทีเ่ป็นอุปสรรคส�าคญั

• ไมม่อีะไร สมบรูณ์ ทีซ่เีอด็

• ใหโ้อกาสการไดท้�างานทีช่อบ

การด�ารงตน

• ประหยดั สมถะ ไมฟุ้่งเฟ้อ

• ตดิดนิ ไมแ่บง่ชัน้วรรณะ

• ใชจ้า่ยเงนิ และทรพัยากร อยา่งมเีหตุผล ตามความจ�าเป็น โดยไมย่ดึตดิกบัรปูแบบ หรอืสิง่ทีเ่คยท�ามา 
เราจะใชเ้งนิใหคุ้ม้คา่ เพือ่ประโยชน์ของงานเป็นทีต่ ัง้ หรอื Zero-Based Budgeting

การอยู่ร่วมกนั

• มทีศันคตทิีด่ ีต่อการมองชวีติ ต่อการมองปญัหา (Positive Thinking)

• เขา้ใจผูอ้ืน่ เชือ่มัน่วา่ ไมม่ใีครตัง้ใจเป็นคนไมด่ี

• ไมส่นใจการแสดงออก แต่สนใจสาระ
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• ท�าใหบ้รรยากาศการท�างาน น่าท�างาน มคีวามสขุ มองตารูใ้จ พรอ้มจะท�างานหนกั สนุกกบังานทีท่า้ทาย

• อยูแ่บบพีน้่อง มคีวามสขุ ฝากผฝีากไขไ้ด้

การมุ่งเน้นท่ี CSR in Process

ไมผ่ดินกัหากจะกลา่ววา่ บรษิทัฯ มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะน�าเอาปญัหาของประเทศในดา้นการพฒันาคน และน�าเอา
อุดมการณ์ทางสงัคม มาเป็นเป้าหมายการด�าเนินงานแบบธรุกจิ เพือ่ใหบ้รษิทัฯ และผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุๆ ฝา่ย ตลอดจน
สงัคมเตบิโตไปพรอ้มๆ กนัไดอ้ยา่งยัง่ยนื โดยยดึถอืเป็นวถิชีวีติปฏบิตัมิาโดยตลอด ตัง้แต่วนัแรกของการก่อตัง้จนถงึ
ปจัจบุนั โดยถ่ายทอดความมุง่มัน่ และภารกจิน้ี ผา่นวฒันธรรมองคก์ร ผา่นผลงานความพยายามทีจ่ะเป็น “บรษิทั
ตวัอยา่งทีด่”ี ในทกุดา้น ผา่นผลงานทีอ่อกมา และผา่นทศิทางการเตบิโตในดา้นต่างๆ ขององคก์ร

บรษิทัฯ ยดึมัน่เสมอวา่ “ความรบัผดิชอบต่อสงัคมนัน้ คอืการทีบ่รษิทัฯ จะตอ้งมุง่มัน่ทีจ่ะด�าเนินธรุกจิอยา่งมี
จรยิธรรม มคีวามยัง่ยนืในการด�าเนินธุรกจิทีส่ามารถประสบความส�าเรจ็ไปควบคูก่บัการจรรโลงสงัคม โดยใหค้วาม
ส�าคญักบัผูม้สีว่นไดเ้สยี (Stakeholder) ทกุๆ ฝา่ยอยา่งครบถว้น สมดลุ

การทีจ่ะบรรลุเป้าหมายขา้งตน้น้ี บรษิทัฯ จ�าเป็นจะตอ้งท�าให ้ “ความรบัผดิชอบต่อสงัคม” เป็นงานประจ�า
เป็นหน้าที ่ และความรบัผดิชอบของพนกังานทุกๆ คน เป็นการท�าทีส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารก่อตัง้ และการ
ด�าเนินธรุกจิปกต ิโดยอยูใ่นกระบวนการท�างานหลกัขององคก์ร จงึไมต่อ้งมคีา่ใชจ้า่ยมากกวา่กระบวนการปกต ิและ
ใหพ้นกังาน มสีว่นรว่ม การด�าเนินงานดา้น CSR ของบรษิทัฯ จงึเป็นความรบัผดิชอบภายในกระบวนการ (CSR in 
Process) ซึง่เป็นการตอกย�า้ปรชัญาแนวทางการบรหิารงานของบรษิทัฯ ทีผ่า่นมาทัง้หมดวา่ “เราไมไ่ดท้�าอะไรทีต่่างไป
จากการด�าเนินธรุกจิปกต ิเราเพยีงเปลีย่น วธิคีดิ และด�าเนินธรุกจิปกตนิัน้ดว้ย วธิกีำรทีแ่ตกต่ำงจำกเดมิ เทา่นัน้เอง”

ความรบัผิดชอบต่อสงัคมภายในกระบวนการ (CSR in Process)

บรษิทั

วสิยัทศัน์ (Vision)

ภารกจิ (Mission)

วตัถุประสงค ์(Objective)

กระบวนการทางธรุกจิ
(Business Process)

การประสบความส�าเรจ็อยา่งยัง่ยนืสงัคม

คูแ่ขง่ขนั
ลกูคา้ พนกังาน คูค่า้

ชมุชน

สิง่แวดลอ้ม
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ธุรกจิของบรษิทัฯ ทัง้หมด จงึมุง่เน้นเตบิโตไปตามวตัถุประสงคข์องการก่อตัง้ ไมว่า่จะเป็นการบุกเบกิการ
ผลติหนงัสอื วารสาร และสือ่การเรยีนรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมไทย แต่ยงัขาดแคลน การชว่ยรบัจดัจ�าหน่ายหนงัสอื
ใหก้บัส�านกัพมิพอ์ืน่ เพือ่ใหห้นงัสอืดีๆ  เหลา่นัน้มโีอกาสไดร้บัการเผยแพรด่ขีึน้ อยูร่อดได ้แขง็แรงขึน้ และพรอ้มจะ
ผลติหนงัสอืดีๆ  ไดม้ากขึน้ ตลอดจนการทีเ่พิม่จ�านวนรา้นหนงัสอืซเีอด็บุ๊คเซน็เตอรไ์ปยงัชมุชนต่างๆ มกีารจดัหนงัสอื 
และสือ่การเรยีนรูต่้างๆ ทีเ่หมาะสมกบัคนในชมุชน มกีารพฒันาระบบการสัง่ซือ้และสัง่จองหนงัสอืใหม้คีวามสะดวก
รวดเรว็ เพือ่ใหทุ้กๆ ชุมชนสามารถเขา้ถงึหนงัสอืไดง้า่ยขึน้ มโีอกาสในการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งเทา่เทยีมกนัทัว่ประเทศ 
นอกจากน้ีบรษิทัฯ ยงัไดจ้ดัตัง้ SE-ED Learning Center เพือ่เผยแพรค่วามรู ้และกระตุน้แรงบนัดาลใจในการเรยีนรู้
ใหก้บัสงัคมไทย ผา่นการจดัคา่ยเยาวชนซเีอด็คดิดแีคมป์ กจิกรรมการเรยีนรูส้�าหรบัเยาวชน หลกัสตูรฝึกอบรม และ
สมัมนาส�าหรบับุคคลทัว่ไป ในการพฒันาศกัยภาพการท�างานในดา้นต่างๆ ใหม้ปีระสทิธภิาพเพิม่สงูขึน้ นอกจากน้ี
บรษิทัฯ ยงัไดม้สีว่นส�าคญัในการก่อตัง้ และด�าเนินงาน “โรงเรียนเพลินพฒันา” เพือ่ใหเ้ป็นโรงเรยีนตวัอยา่งแนว
ใหม่ของการพฒันาเยาวชนใหเ้ป็นก�าลงัส�าคญัของประเทศในอนาคต โดยมุ่งเน้นในการพฒันาใหเ้ยาวชนมทีกัษะ
ความรู ้(Knowledge Skill) ทกัษะการท�างาน (Working Skill) และทกัษะชวีติ (Life Skill) ตลอดจนมจีติอาสา และมี
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Social Accountability) อยา่งครบถว้นและสมดลุ

ดงันัน้ ส�าหรบัชาวซเีอด็แลว้ เรือ่งของความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม จงึไมใ่ชเ่ป็นเพยีง
กจิกรรมเสรมิขององคก์รดงัเช่นทัว่ไป หากแต่เป็นภารกจิหลกัของบรษิทัฯ และเป็นทุกลมหายใจของชาวซเีอด็  
ในฐานะนักสรา้งสรรค ์ นักบุกเบกิ และการเป็นตวัอย่างทีด่ ี โดยพนักงานทัง้องคก์รต่างมสี่วนร่วมต่อภารกจิน้ีใน
คนละดา้น หรอืในแต่ละโครงการ

ปจัจบุนัถอืไดว้า่บรษิทัฯ มบีทบาทอยา่งมากในการบุกเบกิธรุกจิหนงัสอืทัง้ในภาพรวม และในดา้นหนงัสอืสาระ
ความรู ้ใหข้ยายฐานอยา่งรวดเรว็

บรษิทัฯ เชือ่มัน่ดว้ยวา่ การทีจ่ะพฒันาใหอ้งคก์รเป็นธรุกจิทีย่ ัง่ยนืไดน้ัน้ นอกจากจะตอ้งสามารถสรา้งผลตอบแทน 
และการเตบิโตทีเ่หมาะสมใหก้บัผูถ้อืหุน้แลว้ บรษิทัฯ ยงัจะตอ้งพฒันาตนเองใหเ้ป็นบรษิทัตวัอยา่งทีด่ ี โดยสามารถ
สรา้งสรรคผ์ลงานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสว่นรวม และเป็นทีย่อมรบัในวงกวา้ง พนกังานมคีวามสขุ รวมถงึการสง่เสรมิและรกัษา 
สิง่แวดลอ้มควบคูก่บัการด�าเนินธรุกจิ การเตบิโตนัน้จงึจะเป็นการเตบิโตทีม่โีอกาสยัง่ยนืไดจ้รงิ บรษิทัฯ จงึด�าเนินธรุกจิ
ไปบนความเชือ่มโยงของการพฒันาธรุกจิอยา่งยัง่ยนื ไปพรอ้มกบัสงัคมและสิง่แวดลอ้ม โดยเชือ่วา่ “ยิง่ท�าดี ยิง่เติบโต 

ยิง่ก�าไร ยิง่แขง็แรง ยิง่ยัง่ยืน”

แนวคิดการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) 
ของบริษทั ซีเอด็ยเูคชัน่ จ�ากดั (มหาชน)

บรษิทัฯ สง่เสรมิใหม้รีะบบบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ โปรง่ใส ตรวจสอบได ้ โดยตระหนกัและใหค้วาม
ส�าคญัในการปลูกฝงัจติส�านึกเรื่อง จรยิธรรมในการด�าเนินธุรกจิ อย่างมคีุณธรรม ด�าเนินธุรกจิดว้ยความโปร่งใส 
การเป็นตวัอยา่งทีด่ ี ความรบัผดิชอบต่อสงัคม ซื่อสตัย ์ ความเทา่เทยีมกนั สทิธพิงึมพีงึไดข้องพนกังาน กรรมการ 
ผูถ้อืหุน้ จนกลายเป็น วฒันธรรมขององคก์รทีแ่ขง็แกรง่ โดยเริม่จากประธานคณะกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ และ
กรรมการบรษิทัฯ ทีเ่ป็นแรงขบัเคลือ่นทีส่�าคญัในการผลกัดนันโยบายใหบ้รษิทัฯ มกีระบวนการด�าเนินธรุกจิทีค่�านึงถงึ
การด�าเนินงานดว้ยความโปรง่ใส และความรบัผดิชอบต่อสงัคมเป็นหลกั และจดัใหม้กีารถ่ายทอด / ปลกูฝงันโยบาย 
ดงักลา่วใหพ้นกังานรบัทราบทัง้องคก์ร โดยเริม่ตัง้แต่ระดบักรรมการ ผูบ้รหิาร ลงมาสูพ่นกังานระดบัปฏบิตักิาร

ดงันัน้ การจดัท�าแผนธรุกจิในทกุกระบวนการ และทกุขัน้ตอนการปฏบิตังิานขององคก์ร จะถกูด�าเนินการภายใต ้
ความรบัผดิชอบต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝา่ยดว้ยความเสมอภาค ไมว่า่จะเป็น ผูถ้อืหุน้, คูค่า้, คูแ่ขง่, เจา้หน้ี, ลกูคา้, พนกังาน 
ชมุชนและสงัคม อยา่งสม�่าเสมอ บรษิทัฯ จงึก�าหนดใหพ้นกังานทกุคนปฏบิตัติามเอกสารจรรยาบรรณ / จรยิธรรม 
ทีบ่รษิทัฯ จดัท�าขึน้ เพือ่ยดึเป็นแนวทางในการน�าไปใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบแผนในการด�าเนินธรุกจิ ในทกุกระบวนการ 
และขัน้ตอนการปฏบิตังิานขององคก์ร
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นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิทัฯ ยงัเลง็เหน็ถงึความส�าคญัของระบบการบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ โปรง่ใส 
สามารถตรวจสอบได ้จงึไดจ้ดัใหพ้นกังานทกุคน และพนกังานทีเ่ขา้ท�างานใหม ่ไดร้บัทราบแนวปฏบิตั ิ/ กฎระเบยีบ 
ในการด�าเนินธรุกจิขององคก์ร วา่ดว้ยคูม่อืจรรยาบรรณ / จรยิธรรมทางธรุกจิ ทีอ่งคก์รจดัท�าขึน้ เพราะเชือ่วา่แนวทาง
ดงักล่าวจะเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยสรา้งความเชื่อมัน่และความมัน่ใจต่อผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน ผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝา่ย  

ทีจ่ะเป็นแรงสนบัสนุนและเป็นแรงผลกัดนัในการเสรมิสรา้งใหบ้รษิทัฯ มคีวามเขม้แขง็ และสรา้งความสามารถในการ
แขง่ขนั และความส�าเรจ็ในระยะยาวใหก้บับรษิทัฯ ทีผ่า่นมาบรษิทัฯ ไดด้�าเนินกจิกรรมส�าคญัต่างๆ เพือ่สนบัสนุนการ
ก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีดงัต่อไปน้ี

•  การจดัท�าคู่มือกรรมการเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติัตนของกรรมการ 
บรษิทัฯ ยดึมัน่กบัหลกัการบรหิารทีม่บีรรษทัภบิาลทีด่ ี มจีรรยาบรรณทางธุรกจิ  
มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยให ้ คณะกรรมการ และผูบ้รหิาร ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ย
ความซื่อสตัยส์จุรติ ตรงไปตรงมา บรษิทัฯ จงึจดัท�า คูม่อืคณะกรรมกำรบรษิทั และ 
คูม่อืนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี ใหก้รรมการและผูบ้รหิารปฏบิตัติาม เพือ่ให้
อยูภ่ายใตก้รอบของกฎหมาย และระเบยีบ ของบรษิทัฯ โดยใหย้ดึถอืจรรยาบรรณ
น้ีในการกระท�าในทุกกจิกรรม การตดัสนิใจ และการท�าธุรกรรมต่างๆ โดยบรษิทัฯ  
จะด�าเนินธรุกจิดว้ยความซื่อสตัยเ์ป็นทีต่ ัง้

• ก�าหนดให้พนักงานทุกคนปฏิบติัตามเอกสาร จรรยาบรรณ / จริยธรรม  
ทีบ่รษิทัฯ จดัท�าขึน้ และก�าหนดใหพ้นกังานทีเ่ขา้ท�างานใหม ่ไดร้บัทราบแนวปฏบิตั ิ
/ กฎระเบยีบในการด�าเนินธรุกจิขององคก์ร วา่ดว้ยคูม่อืจรรยาบรรณ / จรยิธรรมทาง
ธรุกจิ เพราะเชือ่วา่แนวทางดงักลา่วจะเป็นสว่นหน่ึงในการชว่ยสรา้งความเชือ่มัน่และ
ความมัน่ใจต่อผูถ้อืหุน้ ผูล้งทนุ ผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝา่ย ทีจ่ะเป็นแรงสนบัสนุนและเป็น
แรงผลกัดนัในการเสรมิสรา้งใหบ้รษิทัฯ มคีวามเขม้แขง็ และสรา้งความสามารถใน
การแขง่ขนั และความส�าเรจ็ในระยะยาวใหก้บับรษิทัฯ

• บริษทัฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทจุริต (Collective Anti-Corruption : CAC) ในตน้ปี พ.ศ. 2554 
บรษิทัฯ ไดล้งนามเขา้รว่มเพือ่ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชน
ไทยในการต่อตา้นทุจรติ ซึง่โครงการน้ีด�าเนินการโดยความรว่มมอืของ 7 องคก์ร 
ชัน้น�า อนัไดแ้ก่ สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย หอการคา้ไทย หอการคา้
นานาชาต ิสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธรุกจิตลาดทนุไทย 
และสภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย

แนวคิดในการแสดงความรบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR: Corporate Social
Responsibility) ของบริษทัฯ

บรษิทัฯ มแีนวทางในการด�าเนินกจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR: Corporate Social Responsibility) 
ทีช่ดัเจน 3 แนวทางดว้ยกนั คอื

1. กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมโดยทัว่ไปของบรษิทัฯ จะตอ้งใหค้วามส�าคญัต่อผูม้สีว่นไดเ้สยี (Stakeholders) 
ทกุๆ ฝา่ย อนัไดแ้ก่ ลกูคา้ พนกังาน คูค่า้ (รวมถงึคูแ่ขง่ขนั) ผูถ้อืหุน้ ชมุชน สงัคม และสิง่แวดลอ้มอยา่ง
สมดลุ มกีารจดัล�าดบัความส�าคญัอยา่งเหมาะสมเพือ่ใหท้กุๆ ฝา่ยไดร้บัความพงึพอใจรว่มกนัสงูสดุ บรษิทัฯ 
ผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝา่ย และสงัคม สามารถประสบความส�าเรจ็รว่มกนัอยา่งยัง่ยนื
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2. บรษิทัฯ มุง่เน้นการด�าเนินกจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมภายในกระบวนการปกตขิองบรษิทัฯ (CSR in 
Process) ซึง่หมายถงึ กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัฯ เป็นสว่นหน่ึงของเน้ืองานทีพ่นกังานทกุๆ 
คนตอ้งรบัผดิชอบ เพือ่ไมใ่หก้จิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัฯ เป็นภาระเพิม่เตมิจากหน้าที ่
และความรบัผดิชอบประจ�าทีพ่นกังานไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัฯ ซึง่จะท�าให ้“ความรบัผดิชอบต่อสงัคม” 
ถกูปลกูฝงักลายเป็นพืน้ฐานความคดิของพนกังานทกุๆ คน

3. บรษิทัฯ มุ่งเอาโจทยข์องประเทศในดา้นการศกึษา และการพฒันาศกัยภาพของคนไทย มาเป็นโจทย์
ของบรษิทัฯ ทีจ่ะตอ้งพยายามหาทางท�าใหส้�าเรจ็ ประเดน็ทีมุ่ง่เน้นแกไ้ขปญัหาใหก้บัประเทศ คอื พฒันา
ขดีความสามารถทางภาษาองักฤษ คณติศาสตร ์และวทิยาศาสตร ์เพือ่พฒันาใหเ้ยาวชนไทยมคีณุลกัษณะ
อนัพงึประสงคท์ีส่�าคญัต่อการพฒันาประเทศ และการสรา้งสงัคมทีม่คีวามยัง่ยนื

พฒันาการ สู่การก่อตัง้ “มลูนิธิคนไทยเก่งขึน้”

จากการด�าเนินกจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัฯ ทีผ่า่นมาจากอดตี จนถงึปจัจบุนั ท�าใหบ้รษิทัฯ 
เลง็เหน็โอกาส ทีบ่รษิทัฯ จะสามารถใชอ้งคค์วามรู ้ ศกัยภาพ ทรพัยากร และเครอืขา่ยองคก์รต่างๆ ทีบ่รษิทัฯ ม ี 
ในการเป็นสว่นหน่ึงในการพฒันาประเทศชาต ิใหม้คีวามยัง่ยนื สามารถแขง่ขนักบันานาอารยประเทศไดอ้ยา่งสรา้งสรรค์

แต่เพือ่ใหก้ารด�าเนินกจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัฯ มคีวามคลอ่งตวัเพิม่ขึน้ สามารถแสวงหา
ความรว่มมอืกบัประชาชนทัว่ไป และองคก์รอืน่ๆ ไดส้ะดวกขึน้ สามารถขยายขอบเขตใหค้รอบคลมุในระดบัชาตทิีก่วา้ง
ขวางขึน้ ดว้ยเหตุน้ี บรษิทัฯ จงึไดต้ดัสนิใจก่อตัง้ “มลูนิธคินไทยเก่งขึน้” ในปี พ.ศ. 2554 เพือ่ให ้กำรขยำยบทบำท
ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมใหม้ผีลกำรเปลีย่นแปลงอย่ำงเป็นรปูธรรมในวงกวำ้ง เป็นภารกจิส�าคญัทางยุทธศาสตรท์ี่
บรษิทัฯ จะตอ้งทุม่สรรพก�าลงัทัง้หมดใหป้ระสบความส�าเรจ็ใหจ้งได้

มลูนิธคินไทยเก่งขึน้ จะเน้นการมบีทบาทสนบัสนุนการพฒันาขดีความสามารถของคนไทยในดา้นภาษาองักฤษ 
คณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์และบม่เพาะคณุลกัษณะอนัพงึประสงคใ์นตวัเยาวชนไทย โดยผา่นโครงการยอ่ยต่างๆ โดย
เน้นการเป็นโครงการน�ารอ่ง หรอืโครงการทีช่ว่ยสรา้งโอกาสใหก้บัเยาวชนไทยทีข่าดแคลน หรอืโครงการทีด่�าเนินไป
ไดด้ว้ยตนเองระยะยาว โดยอาศยัเงนิสนบัสนุนหลกัจาก “โครงการเงนิทอนเพือ่น้อง” ซึง่เป็นเงนิบรจิาคของลกูคา้ของ
รา้นหนงัสอืซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์และประชาชนคนไทยทกุๆ คน ในการชว่ยกนับรจิาคเงนิตามก�าลงัทีม่ ี เพือ่ทีจ่ะระดม
ทนุเพือ่ใชใ้นโครงการพฒันาศกัยภาพ ความสามารถ และคณุคา่ของคนไทย

ในปี พ.ศ. 2554 มลูนิธคินไทยเก่งขึน้ไดเ้ริม่วางแผนเพือ่ผลกัดนัแนวคดิ “โครงการคนืคณุคา่ความเป็นคน” 
ซึง่เป็นอกีแนวคดิส�าคญัของมลูนิธคินไทยเก่งขึน้ ทีจ่ะใหโ้อกาสกบัคนทีด่อ้ยโอกาส หรอืคนยากไร ้หรอืผูท้ีห่มดทางออก
ในชวีติในสงัคมไทย ในการฝึกอาชพี และเปิดโอกาสใหเ้ขาไดใ้ชค้วามรูว้ชิาชพีในการสรา้งผลผลติ สรา้งรายไดเ้พือ่ใช้
ในการเลีย้งตนเอง และครอบครวัโดยสจุรติ โดยใหเ้ป็นโครงการทีย่นือยูไ่ดด้ว้ยตนเอง และมขีดีความสามารถในการ
ขยายบทบาทไดต้่อเน่ือง

ความรบัผิดชอบต่อสงัคม – ต่อลกูค้า (CSR in Customer’s Perspective)

• โครงการเปิดร้านหนังสือซีเอด็บุค๊เซน็เตอรใ์ห้ครอบคลมุทัว่ประเทศ : บรษิทัฯ มุง่มัน่ทีจ่ะเปิดรา้น
หนงัสอืซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ ใหค้รอบคลุมทกุภมูภิาคของประเทศไทย เพือ่ใหค้นไทยทกุคนสามารถเขา้ถงึ
หนงัสอืไดง้า่ย และสะดวกสบายมากขึน้ มคีวามเทา่เทยีมกนัในการหาความรูเ้พือ่พฒันาตนเอง
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• การพฒันาระบบโลจิสติกส ์เพ่ือรองรบัการสัง่ซ้ือหนังสือของลกูค้า : บรษิทัฯ ไดพ้ฒันาระบบโลจสิตกิส์
ของบรษิทัฯ จนสามารถทีจ่ะสง่มอบหนงัสอืใหก้บัลกูคา้ภายในวนัรุง่ขึน้ภายใตช้ือ่บรกิาร “สัง่วนัน้ี พรุง่น้ีได”้ 
บรกิารดงักลา่วน้ีจะชว่ยท�าใหล้กูคา้สามารถหาหนงัสอื และสือ่ความรูใ้นการพฒันาตนเองไดอ้ยา่งสะดวกรวดเรว็ 
มากขึน้

• รา้นหนังสือสีขาว : รา้นหนงัสอืซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์มนีโยบายจ�าหน่ายเฉพาะหนงัสอืดมีปีระโยชน์ ปราศจาก
หนงัสอืหรอืผลติภณัฑ ์ ทีห่มิน่เหม่ต่อการผดิกฎหมาย ขดักบัหลกัจรยิธรรม และศลีธรรมอนัดงีามของ
สงัคมไทย
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• การผลิตหนังสือ วารสาร และส่ือความรู้ท่ีมีส่วนส�าคญัต่อการพฒันาประเทศ : นบัตัง้แต่วนัก่อตัง้
บรษิทัฯ จนถงึปจัจบุนั บรษิทัฯ มนีโยบายทีแ่น่วแน่ในการผลติหนงัสอื วารสาร และสือ่การเรยีนรูท้ีม่สีว่น
ส�าคญั ต่อการพฒันาประเทศเรือ่ยมา เชน่ หนงัสอืดา้นวศิวกรรม คอมพวิเตอร ์บรหิาร / การจดัการ หนงัสอื
เพือ่พฒันาทกัษะภาษาต่างประเทศ พจนานุกรม หนงัสอืพฒันาความรูด้า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
หนงัสอืการต์นู ความรู ้วารสารดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรม และอุตสาหกรรมต่างๆ
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• โครงการสินค้า DIY for Kids : โครงการสนิคา้ DIY for Kids : บรษิทัฯ มุง่มัน่ทีจ่ะเป็นสว่นหน่ึงของสงัคม 
ในการเสรมิสรา้งศกัยภาพแก่เดก็และเยาวชนไทยใน 3 ดา้น (3i) อนัไดแ้ก่ ดา้นจนิตนาการ (Imagination), 
ดา้นแรงบนัดาลใจ (Inspiration), และดา้นนวตักรรม (Innovation) จงึไดจ้�าหน่ายสนิคา้และบรกิารภายใตช้ือ่ 
i-Kids ขึน้เพือ่ใหเ้ดก็และเยาวชนไทยไดเ้รยีนรูผ้า่นสือ่และนวตักรรมของสนิคา้เหลา่น้ี โดยเดก็จะสามารถ
เริม่ตน้การเรยีนรูใ้นเรือ่งทีช่อบและสิง่ทีใ่ชส่�าหรบัตนเอง น�าไปสูก่ารเรยีนรูข้ ัน้พืน้ฐานในเรือ่ง STEM Education 
(การเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตร ์(Science) เทคโนโลย ี(Technology) วศิวกรรมศาสตร ์(Engineering) และ
คณติศาสตร ์ (Mathematics)) ทีเ่ดก็จะไมเ่พยีงแต่ทอ่งจ�าในภาคทฤษฎ ี แต่จะสามารถปฏบิตัจิรงิไดผ้า่น
การทดลองลงมอืท�า โดยสามารถประยุกต์เพื่อต่อยอดความคดิดว้ยจนิตนาการและแรงบลัดาลใจของ
ตนเองต่อไปได้
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ความรบัผิดชอบต่อสงัคม – ต่อพนักงาน (CSR in Employee’s Perspective)

• โครงการเจริญสติ ณ สถานปฏิบติัธรรมเพ่ือพฒันาพืน้ฐานจิตใจ : บรษิทัฯ สง่เสรมิใหพ้นกังานทกุคนใน
องคก์ร มภีมูคิุม้กนัในตวัเอง มคีวามเขา้ใจตนเองและผูอ้ืน่ และสามารถอยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งมคีวามสขุ จงึจดั
ใหม้หีลกัสตูรการพฒันาพืน้ฐานจติใจของพนกังาน เพือ่สง่เสรมิใหพ้นกังานไดม้โีอกาสปฏบิตัธิรรม พฒันา
พืน้ฐานทางจติใจทีด่ ี เพือ่เป็นการฝึกสมาธ ิ เจรญิสต ิ ปลกูฝงัคณุธรรม เพือ่เสรมิสรา้งจติส�านึกทีด่ใีนการ
ท�างาน และการใชช้วีติประจ�าวนั รวมถงึมคีวามเขม้แขง็ทีจ่ะเผชญิกบัปญัหาต่างๆ ไดอ้ยา่งมสีติ

• โครงการให้เงินช่วยเหลือแก่พนักงานท่ีประสบภยัพิบติัทางธรรมชาติ : ทัง้อุทกภยั วาตภยั ดนิถลม่ 
รวมทัง้อุปทัวเหตุทีท่�าใหพ้นกังานตอ้งสญูเสยีทรพัยส์นิอยา่งรนุแรง โดยไมไ่ดค้าดคดิมาก่อน ส�าหรบัเงนิ
ชว่ยเหลอื ขา้งตน้จะท�าใหพ้นกังานสามารถปรบัตวั และตัง้หลกักลบัมาปฏบิตังิาน และด�าเนินชวีติอยา่ง
ปกตต่ิอไป นอกจากน้ีบรษิทัฯ ยงัใหพ้นกังานทีป่ระสบภยัขา้งตน้ กูเ้งนิ เพือ่ซ่อมแซมบา้นพกัอาศยัของ
ตนเองหรอืบา้นของพอ่แม ่โดยไมค่ดิดอกเบีย้

• โครงการส่งเสริมสขุภาพของพนักงานและครอบครวัของพนักงาน : บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามส�าคญักบั
สขุภาพของพนกังาน และครอบครวัของพนกังาน เพราะเชือ่วา่หากพนกังาน และครอบครวัของพนกังาน
มสีขุภาพดแีลว้ พนกังานยอ่มมคีวามสขุ และมคีณุภาพชวีติทีด่ ีดงันัน้บรษิทัฯ จงึไดด้�าเนินกจิกรรม ดงัต่อ
ไปน้ีอยา่งต่อเน่ือง

- การตรวจสขุภาพประจ�าปีใหก้บัพนกังาน โดยมรีายการตรวจทีเ่หมาะสมสอดคลอ้งกบัวยัของพนกังาน 
นอกจากน้ียงัเปิดโอกาสใหค้รอบครวัของพนกังานมาตรวจสขุภาพในราคาถกูอกีดว้ย

- การจดัสวสัดกิารคา่รกัษาพยาบาล ทีมุ่ง่เน้นการชว่ยเหลอืพนกังานในกรณทีีพ่นกังานตอ้งเขา้รบัการ
รกัษาในฐานะผูป้่วยใน นอกจากน้ียงัเปิดโอกาสใหก้บัครอบครวัของพนักงานไดท้�าประกนัสุขภาพ
รว่มกบัพนกังานในอตัราคา่เบีย้ประกนัทีไ่มแ่พง
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• โครงการปรบัปรงุคณุภาพชีวิต และการสร้างความมัน่คงในการด�าเนินชีวิตให้กบัพนักงาน : 
บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามส�าคญักบัการพฒันาคณุภาพชวีติของพนกังาน เพือ่ใหพ้นกังานมคีวามมัน่คงไปพรอ้มๆ 
กบัความเจรญิรดุหน้าของบรษิทัฯ ดว้ยเหตุน้ีบรษิทัฯ จงึไดด้�าเนินโครงการ ดงัต่อไปน้ี

- โครงการประกนัชวีติในวงเงนิ 24 เทา่ของเงนิเดอืนงวดสดุทา้ย ในกรณทีีพ่นกังานตอ้งเสยีชวีติก่อนวยั 
อนัควร จงึเปรยีบเสมอืนวา่บรษิทัฯ ยนิดทีีจ่ะอาสาดแูลครอบครวัของพนกังานต่อไปอกีเป็นเวลา 2 ปี 
เพือ่ใหค้รอบครวัของพนกังานไดม้เีวลาในการปรบัตวั กลบัมายนืหยดัต่อสูอ้กีครัง้

- โครงการ Flexible Time ซึง่เป็นการเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดเ้ลอืกเวลาในการเขา้ปฏบิตังิานไดส้อดคลอ้ง
กบัสภาพสงัคม เชน่ พนกังานบางคนมคีวามจ�าเป็นตอ้งไปสง่ลกูเขา้โรงเรยีนในตอนเชา้ กส็ามารถเลอืก 
เขา้งานในชว่งสายได้

- กองทนุส�ารองเลีย้งชพี “ซเีอด็เกษยีณรวย” เพือ่สง่เสรมิการออม เพือ่ใหพ้นกังานมเีงนิกอ้นไวใ้ชใ้นวยั
หลงัเกษยีณอายอุยา่งมคีวามสขุ เป็นคนแก่ทีม่เีงนิเลีย้งตวัเอง มคีวามสขุอยา่งพอเพยีงไดช้ัว่ชวีติ

- โครงการชว่ยเหลอืภาระหน้ีสนิใหก้บัพนกังาน โดยบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารส�ารวจภาระหน้ีสนิของพนกังาน 
และไดม้อบหมายใหฝ้า่ยนิตกิรของบรษิทัฯ ในการเขา้ไปชว่ยเหลอืพนกังานในการประนอมหน้ีกบัเจา้หน้ี 
พรอ้มกบัพจิารณาอนุมตัเิงนิกูใ้หก้บัพนกังานจ�านวนหน่ึง ในการช�าระหน้ีสนิ เพือ่ใหพ้นกังานไดก้ลบัมา 
ตัง้ตน้ชวีติใหมอ่กีครัง้

• โครงการเพ่ิมคณุค่าให้กบัพนักงาน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความสามารถและศกัยภาพ
อย่างเตม็ท่ี : บรษิทัฯ มนีโยบายในการสง่เสรมิการพฒันาศกัยภาพในการท�างานเชงิรกุของพนกังาน โดย
เปิดโอกาสใหพ้นกังานไดพ้ฒันาภาวะผูน้�า (Leadership) และการท�างานขา้มสายงาน (Cross Functional 
Management) ผา่นโครงการปรบัปรงุงานทีช่ือ่วา่ “A3” และ “โครงการ Project Leader” โดยใหพ้นกังาน 
ทุกคนสามารถอาสาตนเองในการปรบัปรุงพฒันาองคก์ร มาทีผู่บ้รหิารระดบัสงูไดโ้ดยตรง โดยผูบ้รหิาร
มนีโยบายทีช่ดัเจนทีจ่ะสนบัสนุนใหพ้นกังานไดบุ้กเบกิ เรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ  และแสดงความสามารถ และคณุคา่
ของตนเอง ผา่นโครงการปรบัปรงุงานต่างๆ
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• โครงการพฒันาช่องทางการส่ือสารระหว่างบริษทัฯ กบัพนักงาน : บรษิทัฯ ไดพ้ฒันาระบบการสือ่สาร
ระหวา่งพนกังานทีร่า้นหนงัสอืซเีอด็บุ๊คเซน็เตอรท์ัว่ประเทศ กบัพนกังานในส�านกังานใหญ่ และพนกังานที่
คลงัสนิคา้ ทัง้ระบบโทรศพัท ์ADSL โปรแกรม iPOS ทีท่�าใหห้น้ารา้น และส�านกังานใหญ่สามารถสง่ อเีมล 
ถงึกนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ตลอดจนม ี LCD TV เพือ่ใชใ้นการสือ่สารขอ้มลูส�าคญัๆ ใหก้บัพนกังานที่
หน้ารา้นไดร้บัทราบอยา่งพรอ้มเพรยีงกนั แมพ้นกังานจะอยูห่า่งไกล แต่กส็ามารถสือ่สารซึง่กนัและกนั
เหมอืนเป็นคนในครอบครวัเดยีวกนั

• โครงการส่งเสริมความปลอดภยัในการท�างาน : บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามส�าคญักบัความปลอดภยัในการ
ท�างานเรือ่ยมา ดงันัน้บรษิทัฯ จงึไดม้กีารซอ้มหนีไฟ และดบัเพลงิอยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนมกีารจดัสถาน
ทีท่�างาน และระบบโครงสรา้งพืน้ฐานต่างๆ รวมถงึจดัเตรยีมอุปกรณ์ความปลอดภยัต่างๆ ใหเ้พยีงพอต่อ
การท�างาน เพือ่ใหพ้นกังานทกุๆ คนไดร้บัความปลอดภยั และสขุอนามยัทีด่จีากการท�างาน
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ความรบัผิดชอบต่อสงัคม – ต่อคู่ค้า และผูถื้อหุ้น (CSR in Business Partner’s 
Perspective and Shareholder’s Perspective)

• การมีนโยบายในการด�าเนินธรุกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ : บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะ
ด�าเนินธรุกจิโดยยดึถอืหลกับรรษทัภบิาล และการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีเปิดเผยขอ้มลูใหก้บัผูถ้อืหุน้ และ
นกัลงทุนอยา่งครบถว้น เปิดชอ่งทางใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝา่ย สามารถรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการด�าเนินงาน 
หรอืสนิคา้ หรอืบรกิาร ทีบ่กพรอ่ง ไมเ่หมาะสม หรอืแจง้เบาะแสการทจุรติ การผดิจรรยาบรรณของผูบ้รหิาร 
และพนกังานไดท้ี ่comment@se-ed.com หรอืที ่กรรมการอสิระ id@se-ed.com

• การยึดมัน่ข้อตกลง และปฏิบติัตามจรรยาบรรณท่ีดี กบั คู่ค้า และพนัธมิตรทางธรุกิจ : บรษิทัฯ 
มจีดุมุง่หมายในการด�าเนินธรุกจิทีต่ ัง้มัน่อยูใ่นความซือ่สตัยส์จุรติ และยดึมัน่ในการปฏบิตัติามสญัญาทีม่ต่ีอ
ลกูคา้อยา่งเครง่ครดัภายใตก้รอบ กตกิามารยาทในการด�าเนินธรุกจิอยา่งยตุธิรรม อยูใ่นกรอบทีก่ฎหมาย
ก�าหนด โดยไมใ่ชน้โยบายทีเ่อาเปรยีบคูค่า้ หรอืใชค้วามไดเ้ปรยีบท�าใหเ้กดิความไมเ่ป็นธรรม

• การประกาศเจตนารมณ์ท่ีชดัเจนในการต่อต้านการละเมิดลิขสิทธ์ิ : บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะไมผ่ลติ
สนิคา้ จ�าหน่าย หรอืสนบัสนุนผลติภณัฑท์ีล่ะเมดิลขิสทิธิ ์ โดยเดด็ขาด รวมถงึการสง่เสรมิ และท�าความ
เขา้ใจใหคู้่คา้ นักเขยีน และบุคคลทีส่นใจทัว่ไป ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัลขิสทิธิท์างปญัญา 

เชน่ การจดัการอบรมสมัมนาเรือ่ง “ลขิสทิธิง์านเขยีน : สิง่ทีค่วรทราบ” เป็นตน้
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ความรบัผิดชอบต่อสงัคม – ต่อชมุชน และสงัคม (CSR in Community’s 
Perspective and Society’s Perspective)

มลูนิธิคนไทยเก่งขึน้

• โครงการหนังสือเพ่ือน้อง โดยมลูนิธิคนไทยเก่งขึน้ : มลูนิธคินไทยเก่งขึน้ รว่มสนบัสนุน สง่เสรมิ และ
พฒันาดา้นการศกึษา ตามโครงการหนงัสอืเพือ่น้อง โดยบรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ�ากดั (มหาชน) ทีม่กีารด�าเนิน
การบรจิาคหนงัสอืใหห้อ้งสมดุโรงเรยีนทีข่าดแคลนทัว่ประเทศอยา่งต่อเน่ืองจนถงึปี 2557  โดย มลูนิธคิน
ไทยเก่งขึน้ ไดจ้ดัซือ้หนงัสอืและสือ่การศกึษา เพือ่รว่มบรจิาคสมทบใหก้บันกัเรยีนและหอ้งสมดุโรงเรยีน
ต่างๆ เพือ่เพิม่โอกาสการอ่านและการพฒันาดา้นการศกึษาของนกัเรยีน ตัง้แต่ปี 2555 จนถงึปี 2557 ได้
บรจิาคไปแลว้ 1,241 โรงเรยีน เป็นหนงัสอืจ�านวน 239,197 เลม่ คดิเป็นมลูคา่ราคาปก 33.35 ลา้นบาท  
โดยส�าหรบัปี 2557 ไดบ้รจิาคหนงัสอืใหแ้ก่องคก์ร หน่วยงาน และโรงเรยีนต่างๆ ทัว่ประเทศไปแลว้จ�านวน 
351 แหง่ จ�านวน 59,348 เลม่ คดิเป็นมลูคา่ราคาปกรวมกวา่ 7.5 ลา้นบาท
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• โครงการ English Mate เพ่ือน้อง โดยมลูนิธิคนไทยเก่งขึน้ :  โครงการเพือ่การพฒันาใหน้กัเรยีน
ฟงัและพดูองักฤษดขีึน้ภายใน 1 ปี ผา่นการดภูาพยนตรน์อกหอ้งเรยีน โดยใชส้ือ่ภาพยนตรค์วบคู่ไป
กบัโปรแกรมโครงการพฒันาใหน้กัเรยีนมธัยมสือ่สารภาษาองักฤษดขีึน้ เน้นสว่นทีข่าด คอื ฟงัและพดู 

โดยไมต่อ้งใชค้รตู่างชาต ินกัเรยีนในโครงการจะไดด้ภูาพยนตรช์ัน้น�าทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกมาแลว้วา่มเีน้ือหา
เหมาะสมกบัเยาวชน ดสูนุกชวนตดิตาม ดแูลว้ไดแ้รงบนัดาลใจพรอ้มกนัไป และมรีะดบัความยากงา่ยเพือ่
สามารถเลอืกเรือ่งทีเ่หมาะสมกบัผูช้ม โดยนกัเรยีนจะตอ้งเลอืกดภูาพยนตรอ์ยา่งน้อยปีละ 8 เรือ่ง  ระบบ
ของ English Mate จะมแีบบทดสอบและมกีารเกบ็แตม้สะสม อกีทัง้ยงัมรีะบบการตดิตามผลการเรยีนรู้
ของนกัเรยีนแต่ละคนทีเ่รยีกวา่ LMS (Learning Management System) ส�าหรบัใหค้รแูละผูป้กครองได้
ตดิตามพฒันาการของนกัเรยีนไปพรอ้มกนัผา่นทางระบบ online  โดยในปี พ.ศ. 2557 มสีถานศกึษาที่
เขา้รว่มโครงการแลว้จ�านวน 68 แหง่ จ�านวนนกัเรยีน 18,671 คน คดิเป็นจ�านวนมลูคา่ 3.57 ลา้นบาท
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• โครงการจดัพิมพห์นังสือเพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตและสรา้งการเรียนรูท่ี้ย ัง่ยืน : นบัตัง้แต่เริม่การก่อตัง้
มลูนิธคินไทยเก่งขึน้ ไดด้�าเนินการจดัซือ้หนงัสอืทีส่ง่เสรมิความรูแ้ละพจนานุกรม มอบใหก้บันกัเรยีนและหอ้ง
สมดุโรงเรยีนทัว่ประเทศอยา่งต่อเน่ือง โดยในปี พ.ศ. 2556 มลูนิธคินไทยเก่งขึน้ ไดร้เิริม่โครงการจดัพมิพ์
หนงัสอืของมลูนิธฯิ มอบใหแ้ก่นกัเรยีน เพือ่เป็นการเพิม่โอกาสการเรยีนรูท้ีย่ ัง่ยนืจาก “โครงการเงนิทอนเพือ่น้อง 
โดยมลูนิธคินไทยเกง่ขึน้” โดยจะเน้นการผลติและจดัหาหนงัสอืเพือ่พฒันาศกัยภาพของคนไทยในสาขาวชิาต่างๆ 
ทัง้ดา้นวชิาการ และเสรมิทกัษะในดา้นภาษาองักฤษ คณติศาสตร ์และวทิยาศาสตร ์ตลอดจนความรูร้อบตวั 
ทีจ่�าเป็น

 ทัง้น้ี ในปี พ.ศ. 2556 ไดจ้ดัพมิพห์นงัสอืขึน้ 12 ปก คอื “Welcome to ASEAN เรยีนรูเ้พือ่นบา้นอาเซยีน” 
“กรยิาฮอต วลฮีติ เก่งองักฤษแบบเน้นๆ” และ “หนงัสอืชดุ สอนหนูเป็นเดก็ดแีละปลอดภยั” โดยสง่มอบ
ใหแ้ก่โรงเรยีน 489 แหง่ เป็นจ�านวน 8,795 เลม่ คดิเป็นมลูคา่ราคาปกรวมกวา่ 1.3 ลา้นบาท และในปี  
พ.ศ. 2557 ไดจ้ดัพมิพห์นงัสอืเพิม่อกีจ�านวน 3 ปก คอื “อาเซยีนรอบรูคู้ห่เูดก็ประถม” “100 สดุยอด
นิทานอสีป แสนสนุก 2 ภาษา ไทย-องักฤษ” และ “1,400+ สภุาษติ ค�าพงัเพย ส�านวนไทย และราชาศพัท ์ 
ฉบบัเดก็ประถม”
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• โครงการการพฒันาการจดัการการเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน : เป็นโครงการเพิม่ผล
สมัฤทธิท์างการเรยีนในกลุม่สาระวชิาหลกัใหส้งูขึน้ โดยการพฒันาความสามารถการใชภ้าษาองักฤษและ
การสนบัสนุนสือ่เพือ่การเรยีนรูใ้หก้บัโรงเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการ เพือ่ฝึกการคน้ควา้และการคดิวเิคราะห ์
ตลอดจนปลกูฝงันิสยัรกัการอา่นและการเรยีนรูต้ลอดชวีติใหแ้กเ่ดก็และเยาวชนซึง่เป็นทกัษะทีจ่�าเป็นอยา่ง
ยิง่ เพือ่ใหโ้รงเรยีนมคีวามพรอ้มทีจ่ะเปลีย่นแปลงกระบวนการการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ ดว้ยวธิกีาร
ทีไ่มย่ดึตดิกบักรอบของหนงัสอืเรยีน

 โดยในปี 2557 มโีรงเรยีนเขา้รว่มโครงการจ�านวน 120 โรงเรยีน จ�านวนนกัเรยีน 25,977 คน โดยไดส้ง่มอบ
หนงัสอืและสือ่เพือ่การเรยีนรูจ้�านวน 60,581 เลม่ คดิเป็นมลูคา่ราคาปกรวมทัง้สิน้ 7.93 ลา้นบาท ดงัน้ี

1. ความรว่มมอืกบักลุม่กลัยาณมติร จ�านวน 45 โรงเรยีน จ�านวนนกัเรยีน 19,255 คน

2. ความรว่มมอืกบัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเพชรบรูณ์ เขต 2 จ�านวน 75 โรงเรยีน 
จ�านวนนกัเรยีน 6,722 คน
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• โครงการ “เปล่ียนความคิด ชีวิตมีสุข” : โครงการเพื่อการเผยแพร่เรื่องราวดีๆ  ส�าหรบัเป็นขอ้คดิ 
และแรงบนัดาลใจผ่าน CD โดยลูกคา้และผูท้ีส่นใจสามารถรบัแผ่น CD ไดฟ้ร ี ทุกวนัที ่ 1 ของเดอืน 
และสมทบทนุเพือ่เผยแพรไ่ดท้ีก่ลอ่งรบับรจิาคโครงการ “เปลีย่นความคดิ ชวีติมสีขุ” ทีร่า้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์
ทกุสาขาทัว่ประเทศ
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บริษทั ซีเอด็ยเูคชัน่ จ�ากดั (มหาชน)

• โครงการหนังสือเพ่ือน้อง โดยบริษทั ซีเอด็ยเูคชัน่ จ�ากดั (มหาชน) : เป็นโครงการทีมุ่ง่เน้นการท�าให้
เดก็ๆ และชมุชนในสงัคมไทยทีด่อ้ยโอกาสไดเ้ขา้ถงึแหลง่ความรูไ้ดง้า่ยมากขึน้ ผา่นกจิกรรมการบรจิาค
หนงัสอื และสือ่การเรยีนรูใ้หก้บัหอ้งสมดุโรงเรยีนทีข่าดแคลน เพือ่เพิม่โอกาสการอา่นใหก้บัเดก็นกัเรยีน  
ปจัจุบนั “โครงการหนงัสอืเพือ่น้อง” ด�าเนินการสง่มอบหนงัสอืและสือ่ความรูอ้ยา่งต่อเน่ืองในระยะเวลา  

9 ปีทีผ่า่นมา จนถงึสิน้ปี 2557 บรษิทัฯ ไดบ้รจิาคหนงัสอืใหแ้ก่หอ้งสมดุโรงเรยีนต่างๆ ทัว่ทกุภมูภิาคของ
ประเทศ ไดบ้รจิาคไปแลว้ 3,533 โรงเรยีน เป็นหนงัสอืจ�านวน 1.8 ลา้นเลม่ คดิเป็นมลูคา่ราคาปก 288.77 
ลา้นบาท  โดยในปี 2557 ไดบ้รจิาคหนงัสอืใหแ้ก่สถาบนัการศกึษาต่างๆ ทัว่ประเทศไปแลว้จ�านวน 347 
แหง่ เป็นหนงัสอืจ�านวน 89,105 เลม่ คดิเป็นมลูคา่ราคาปกรวมกวา่ 10.23 ลา้นบาท
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• โครงการปรบัปรงุห้องสมุดให้โรงเรียนท่ีขาดแคลน โดย บริษทั ซีเอด็ยเูคชัน่ จ�ากดั (มหาชน) :
เป็นโครงการทีบ่รษิทัฯ ไดร้่วมบรจิาคชัน้วาง พรอ้มอุปกรณ์การจดัวาง เพื่อการสรา้งแหล่งเรยีนรูใ้น
โรงเรยีน โดยในปี 2557 บรษิทัฯ ไดด้�าเนินการปรบัปรุงหอ้งสมุดใหก้บัโรงเรยีนต่างๆ ทัว่ประเทศ 
เป็นจ�านวน 23 แหง่ ไดแ้ก่ โรงเรยีนบา้นศรยีอ้ย จงัหวดัล�าพนู  โรงเรยีนบา้นกาดถ ีจงัหวดัพะเยา  โรงเรยีน
บา้นกองโค จงัหวดัอุตรดติถ ์  โรงเรยีนบา้นขอ่ยสงู จงัหวดัอุตรดติถ ์  โรงเรยีนอุตรดติถด์รุณี จงัหวดั
อุตรดติถ ์ โรงเรยีนเชยีงค�าพทิยาคม จงัหวดัพะเยา  โรงเรยีนอนุบาลบา้นมว่ง จงัหวดัสกลนคร  โรงเรยีน
บา้นนาคพูฒันา “กรป.กลางอุปถมัภ”์ จงัหวดักาฬสนิธุ ์ โรงเรยีนบา้นดอนหลา่ยทุง่ จงัหวดัน่าน  โรงเรยีน
บา้นหลวง จงัหวดัน่าน  โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบา้นคลองตะเคยีนชยั จงัหวดัสระแกว้  โรงเรยีน
มหาไถ่ศกึษาบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ  โรงเรยีนเมอืงบวัวทิยา จงัหวดัสรุนิทร ์ โรงเรยีนบา้นน�้าจ�า จงัหวดั
เชยีงราย  โรงเรยีนบา้นถ�้า จงัหวดัเชยีงราย  โรงเรยีนอนุบาลแมส่าย(สายศลิปศาสตร)์ จงัหวดัเชยีงราย  
โรงเรยีนกลุม่นกัขา่วหญงิ 2 (บา้นบอ่หว)ี จงัหวดัราชบุร ี โรงเรยีนอนุบาลสวนผึง้ จงัหวดัราชบุร ี โรงเรยีน
วดัไผล่อ้ม (อนิทกอุ์ทยั) จงัหวดัจนัทบุร ี โรงเรยีนวดัหนองคนั จงัหวดัจนัทบุร ี โรงเรยีนบา้นพลสงคราม 
 (แพงรฐัราษฎรว์ทิยา) จงัหวดันครราชสมีา  โรงเรยีนบา้นอา่งหนองแหนประชาสามคัค ีจงัหวดันครราชสมีา  
และโรงเรยีนบา้นหนองออ้ จงัหวดันครราชสมีา
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• โครงการเงินทอนเพ่ือน้อง : เป็นโครงการทีเ่ปิด
โอกาสใหล้กูคา้ของซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์และบุคคลทัว่ไป
ไดม้สีว่นรว่มในการบรจิาคเงนิสบทบทนุโครงการ ผา่น
กลอ่งรบับรจิาคทีร่า้น ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอรท์กุสาขาทัว่
ประเทศ หรอืโอนเงนิสมทบทุนตามบญัชขีองโครง
การฯ ซึง่โครงการดงักลา่วน้ีจะอยูใ่นความรบัผดิชอบ
ของ “มลูนิธคินไทยเก่งขึน้” โดยเงนิบรจิาคทัง้หมดน้ี
มลูนิธคินไทยเก่งขึน้จะน�าไปใชต้ามวตัถุประสงคใ์น
การจดัตัง้มลูนิธ ิกลา่วคอืการด�าเนินกจิกรรมทีมุ่ง่เน้น
ในการพฒันาศกัยภาพ และความสามารถของคนไทย 
ปรบัปรงุคณุคา่ และคณุภาพชวีติของคนไทย เพือ่ให้
คนไทยทกุๆ คนมสีว่นรว่มในการใชค้วามสามารถของ
ตนเองในการพฒันาประเทศ
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• โครงการ “Total Solution to English Proficiency” : มวีตัถุประสงคเ์พือ่พฒันาทัง้ครแูละนกัเรยีนใหม้ี
ศกัยภาพมากยิง่ขึน้ ดว้ยการอบรมและพฒันากระบวนการเรยีนการสอนของครใูหไ้ดม้าตรฐานตามกรอบ 
CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) น�าเสนอรปูแบบวธิกีารพฒันาการ
สอนภาษาองักฤษทีเ่ป็นแบบแผน ดว้ยวทิยาการสอนใหม่ๆ  รวมถงึการใชส้ือ่ทีจ่ะชว่ยใหก้ารจดัการเรยีน
การสอนเป็นไปอยา่งเตม็ประสทิธภิาพ  ทัง้น้ีครจูะสามารถประยกุตใ์ชแ้ผนการจดัการเรยีนรูไ้ดส้อดคลอ้ง
กบัการเรยีนการสอนในชัน้เรยีนไดอ้ยา่งเหมาะสม ประเมนิผลดา้นพฒันาการของครใูนการถ่ายทอดความ
รูแ้ก่ผูเ้รยีน โดยผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการศกึษาระดบัเกณฑท์ีก่�าหนดได้

 อกีทัง้ยงัมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะยกระดบัการศกึษาของประเทศดา้นการจดัการเรยีนการสอนผา่นการใชภ้าษา
องักฤษเป็นฐาน หรอื Communicative Language Teaching (CLT) ในวชิาหลกั ไดแ้ก่ วชิาภาษาองักฤษ 
วชิาวทิยาศาสตร ์วชิาคณติศาสตร ์และวชิาศลิปศกึษา  โดยการจดัอบรมใหแ้ก่ครทูัง้ในระดบัประถมศกึษา
และมธัยมศกึษา ซึง่วเิคราะหอ์อกแบบแบบครบวงจรโดยเน้นการท�างานอยา่งเป็นขัน้เป็นตอนครบถว้น
ตามกระบวนการตัง้แต่ตน้จนจบ ทัง้ในหอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีน ทีใ่หผ้ลสมัฤทธิส์งูภายใตท้รพัยากรใน
ประเทศทีม่อียูอ่ยา่งจ�ากดั วตัถุประสงคเ์พือ่มุง่พฒันาระบบการเรยีนการสอนของครใูหส้ามารถถ่ายทอด
ความรูภ้าษาองักฤษแก่เดก็ไทยใหเ้ก่งยิง่ขึน้ เพิม่ทกัษะทุกๆ ดา้นทีจ่�าเป็นส�าหรบัการสือ่สารดว้ยภาษา
องักฤษ (Communicative English) ในชวีติประจ�าวนั เชน่ พดู ฟงั เขยีน อา่น และส�าหรบัการเรยีนภาษา
องักฤษ (Academic English) ทัง้น้ีจะเป็นการชว่ยเพิม่พนูทกัษะทางดา้นวชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร์
ส�าหรบัโปรแกรมภาษาองักฤษ เพือ่เตรยีมความพรอ้มเดก็ไทยเขา้สูก่ารเป็นประชาคมอาเซยีน

 ในปี 2557 บรษิทัฯ ไดร้บัความไวว้างใจจากสถาบนัภาษาองักฤษ ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษา 
ขัน้พืน้ฐาน ใหเ้ป็นผูเ้ขยีนหลกัสตูรการอบรมเพือ่เพิม่ศกัยภาพใหก้บัครกูลุม่สาระการเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตร์
ในการจดัการเรยีนการสอนโดยสอดแทรกภาษาองักฤษ หรอื English Bilingual Education ระดบัประถม
ศกึษาและมธัยมศกึษา โดยด�าเนินการจดัอบรมตามภูมภิาคต่างๆ ซึ่งมคีรูอาจารยเ์ขา้ร่วมอบรมกว่า  
5,000 คน
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• โครงการผลิตหนังสือชดุอจัฉริยะ : บรษิทัฯ ไดร้ว่มกบัสถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
(สสวท.) ผลติหนงัสอืทีใ่ชป้ระกอบการเรยีน และพฒันาอจัฉรยิภาพในกลุม่วชิาคณติศาสตร,์ วทิยาศาสตร,์ 
คอมพวิเตอร,์ ชวีวทิยา, ฟิสกิส ์และเคม ีรวมถงึหนงัสอืทีใ่ชใ้นการเตรยีมการสอบแขง่ขนัโอลมิปิกวชิาการ

 

• การให้ความร่วมมือกบัองคก์ารพิพิธภณัฑวิ์ทยาศาสตรแ์ห่งชาติ (อพวช.) ในการสร้างแหล่งเรียน
รู้วิทยาศาสตรส์�าหรบัเยาวชนใจกลางเมือง : บรษิทัฯ มนีโยบายในการสนบัสนุนใหเ้ยาวชนเกดิแรง
บนัดาลใจทางดา้นวทิยาศาสตร ์ และเทคโนโลย ี จงึไดส้นบัสนุนองคก์ารพพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตรแ์หง่ชาต ิ
(อพวช.) ในการประสานงานจดัหาพืน้ทีใ่นศนูยก์ารคา้ทีเ่ป็นคูค่า้กบับรษิทัฯ เพือ่ให ้ “องคก์ารพพิธิภณัฑ์
วทิยาศาสตรแ์หง่ชาต ิ(อพวช.)” จดัสรา้งพพิธิภณัฑ ์และแหลง่เรยีนรูด้า้นวทิยาศาสตร ์ในอตัราคา่เชา่พเิศษ 
หรอืไมค่ดิ คา่เชา่ ปจัจบุนัไดด้�าเนินการจดัหาพืน้ทีใ่หแ้ลว้ 1 แหง่ คอื จตุัรสัจามจรุี
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ความรบัผิดชอบต่อสงัคม – ต่อส่ิงแวดล้อม (CSR in Environment’s Perspective)

• โครงการสาขาอนุรกัษ์พลงังาน : บรษิทัฯ ใหค้วามส�าคญักบัการใชท้รพัยากร และพลงังานอยา่งคุม้คา่ 
เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ โดยทีผ่า่นมาบรษิทัฯ ไดด้�าเนินโครงการ และกจิกรรมในการอนุรกัษ ์และประหยดั
การใชท้รพัยากร และพลงังาน ดงัต่อไปน้ี

- การเปลีย่นอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ภายในรา้น
หนังสอืซเีอด็บุ๊คเซ็นเตอร์ใหเ้ป็นอุปกรณ์ที่
ประหยดัพลงังาน

- การออกแบบสวทิชเ์ปิด-ปิดไฟแสงสวา่ง เป็น
แบบเชอืกดงึภายในอาคารส�านกังานทกุพืน้ที่
ท�างาน เพือ่ใหพ้นกังานสามารถดงึเชอืกเปิด - 
ปิดไฟแสงสวา่งไดโ้ดยสะดวก ใหส้วา่งเฉพาะ
ในพืน้ทีท่�างานเทา่นัน้

- โครงการลดการใชก้ระดาษ บรษิทัฯ สง่เสรมิ
ใหพ้นกังานจดัเกบ็เอกสารส�าคญั หรอืขอ้มลู 
ทางธุรกจิในรูปแบบของสื่ออเิล็กทรอนิกส ์
(e-Document) เพือ่เป็นการลดการใชก้ระดาษ 
และก่อใหเ้กดิความสะดวก รวดเรว็ในการสบืคน้

- โครงการส�านกังานใหญ่ประหยดัน�้า โดยบรษิทัฯ 
ไดต้ดิตัง้วาลว์เปิด – ปิดน�้าแบบอเิลก็ทรอนิกส ์
โดยม ี Contact Switch ทีป่ระตหูอ้งน�้า โดย
วาล์วน�้าจะเปิดกต่็อเมื่อหอ้งน�้ามกีารใชง้าน
เทา่นัน้ เพือ่ป้องกนัปญัหาน�้ารัว่ซมึโดยเปลา่
ประโยชน์

- การประหยดัพลงังานไฟฟ้าทีค่ลงัสนิคา้และศูนยก์ระจายสนิคา้แห่งใหม่ โดยเลอืกใชห้ลอดไฟชนิด 

T5 High Output ส�าหรบัพืน้ทีส่งูและตอ้งการแสงสวา่งมากแทนการใชห้ลอดชนิดเมทลัฮาไลด ์ซึง่ชว่ย
ใหป้ระหยดัพลงังานไฟฟ้าไดม้ากกวา่ 50% และส�าหรบัพืน้ทีท่ ัว่ไปไดเ้ลอืกใชห้ลอดฟลอูอเรสเซนตช์นิด 
T5 ซึง่สามารถประหยดัพลงังานไฟฟ้าไดถ้งึ 33% เมือ่เทยีบกบัหลอดฟลอูอเรสเซนตท์ัว่ไป  นอกจาก
น้ี ยงัมรีะบบเปิด-ปิดไฟแสงสวา่ง ซึง่ท�างานอตัโนมตัแิละเป็นอสิระตามพืน้ทีใ่นแต่ละชว่งเวลาท�างาน
จรงิ ซึง่ชว่ยใหก้ารใชพ้ลงังานไฟฟ้ามปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้
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นวตักรรมเพ่ือความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Innovation of CSR) :

บรษิทัฯ ยดึมัน่แนวทางทีจ่ะเป็นสว่นหน่ึงทีจ่ะชว่ยท�าให ้ “คนไทยเก่งขึน้” ดว้ยแนวคดิทีท่�าใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยี 
ทกุฝา่ยเกดิความพงึพอใจอยา่งสมดลุ ดว้ยเหตุน้ีแนวคดิในการวจิยั และพฒันา (Research and Development) รวมทัง้ 
การสรา้งสรรคน์วตักรรม (Innovation) จงึมุง่ตอบสนองวตัถุประสงค ์ และแนวคดิดงักล่าว โดยนวตักรรมทีบ่รษิทัฯ 
รงัสรรคข์ึน้นัน้ จะตอ้งมคีณุสมบตัใินการเอือ้ประโยชน์ต่อวงการธุรกจิหนงัสอืในภาพรวม มสีว่นทีท่�าใหค้นไทยไดม้ี
โอกาสเพิม่พนูความรูไ้ดอ้ยา่งสะดวกขึน้ มกีารน�าเทคโนโลยทีีท่นัสมยัมาประยกุตใ์ชก้บัการด�าเนินธุรกจิขององคก์ร 
เพือ่ชว่ยปรบัปรงุประสทิธภิาพการด�าเนินงานต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง โดยนวตักรรมทีส่ะทอ้นถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคม
ทีบ่รษิทัฯ ไดมุ้ง่มัน่ จดัท�าจนประสบความส�าเรจ็

ตวัอย่างนวตักรรมท่ีมีส่วนช่วยในการพฒันาธรุกิจหนังสือในประเทศไทย

• โครงการพฒันาระบบการจดัจ�าหน่ายหนังสือ ท่ีเรียกว่า “Standing Order” : จากการเป็นผูจ้ดัจ�าหน่าย
หนงัสอืเขา้สูร่ะบบรา้นหนงัสอืรายใหญ่ทีส่ดุ จงึไดเ้ลง็เหน็ปญัหาในการบรหิารระบบสตอ็กหนงัสอืของธรุกจิ
หนงัสอืทัง้ระบบ ซึง่เกอืบทัง้หมดเป็นระบบฝากขาย ท�าใหก้ารตดิตามยอดขาย และการเกบ็เงนิมคีวาม
ยุง่ยาก ซบัซอ้น และขาดความน่าเชือ่ถอื บรษิทัฯ จงึคดิคน้ และพฒันาระบบการจดัจ�าหน่ายทีเ่รยีกวา่  
Standing Order ซึง่เป็นระบบทีใ่หร้า้นหนงัสอืวางหนงัสอืใหมจ่�านวนหน่ึงไวท้ีร่า้นก่อน โดยยงัไมเ่กบ็เงนิ
จากรา้นหนงัสอื เพือ่ใหเ้จา้ของรา้นหนงัสอืกลา้ทีจ่ะลองขายหนงัสอืใหม่ๆ  ไดอ้ยา่งเตม็ที ่หากหนงัสอืเลม่ใด
ขายไดด้ ีจงึจะเตมิสนิคา้เขา้ไปเพิม่และเกบ็เงนิจากจ�านวนทีส่ง่เขา้ไปเพิม่ โดยพนกังานของบรษิทัฯ เป็นผู้
ตรวจสอบยอดการขายใหท้ัง้หมด ระบบ Standing Order นัน้มคีณูุปการต่อวงการหนงัสอืมาก เพราะเป็น
ระบบทีท่�าใหห้นงัสอืใหมถ่กูน�าเสนอในรา้นหนงัสอืไดม้ากขึน้ คนไทยไดม้โีอกาสเหน็หนงัสอืทีห่ลากหลาย 
รา้นหนงัสอืมคีวามเสีย่งในการด�าเนินธรุกจิลดลง ผูจ้ดัจ�าหน่าย และส�านกัพมิพ ์ไดร้บัทราบขอ้มลูการขาย
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เพือ่น�าไปใชใ้นการวางแผนงานไดด้ขีึน้ มรีะบบการเกบ็เงนิไดด้ขี ึน้ ขอ้ดขีองระบบ Standing Order น้ีได้
รบัการยอมรบัจากวงการหนงัสอื และไดถ้กูใชอ้ยา่งแพรห่ลายในธรุกจิหนงัสอืต่อเน่ืองมาจนถงึปจัจบุนั

• โครงการพฒันาระบบการบริหารสินค้า : บรษิทัฯ ไดพ้ฒันาระบบโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์นการกระ
จายสนิคา้ (Distribution Model) และระบบการสัง่ซือ้เตมิสนิคา้อตัโนมตั ิ (IARS: Intelligent Automatic 
Reordering System) เพือ่ท�าใหบ้รษิทัฯ สามารถกระจายหนงัสอืใหมจ่ากส�านกัพมิพต่์างๆ และสัง่เตมิ
สนิคา้ในรา้นหนงัสอื ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ ไดส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของแต่ละชมุชน และปรมิาณการ
ขายจรงิ จงึท�าใหร้า้นหนงัสอื ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอรม์รีายการหนงัสอืทีต่รงกบัความสนใจของชุมชนทอ้งถิน่ 
ขณะเดยีวกนั บรษิทัฯ และส�านกัพมิพค์ูค่า้ มคีวามเสีย่งในการด�าเนินธุรกจิทีต่�่าลง เพราะไมจ่�าเป็นตอ้ง
สิน้เปลอืงทรพัยากรในการจดัพมิพห์นงัสอืเป็นจ�านวนมาก เพือ่กระจายสนิคา้โดยไมม่ขีอ้มลูสารสนเทศ
รองรบั นอกจากน้ี ดว้ยระบบสารสนเทศทีแ่มน่ย�าสง่ผลท�าใหร้า้นหนงัสอืซเีอด็บุ๊คเซน็เตอรท์กุๆ สาขามี
รายการหนงัสอืทีต่รงกบัความตอ้งการของชมุชนในปรมิาณทีเ่พยีงพอ จงึท�าใหส้ามารถลดตน้ทนุ และลด
การสญูเสยีโอกาสการขายไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

• การพฒันาเวบ็ไซตเ์พ่ืออ�านวยความสะดวกในการซ้ือขายหนังสือซ่ึงสนับสนุนระบบค้าปลีก และ 
ค้าส่งอย่างมีประสิทธิภาพ : บรษิทัฯ ไดพ้ฒันาและปรบัปรงุเวบ็ไซต ์www.se-ed.com เพือ่รองรบัการ
คา้ปลกีหนงัสอืในระบบ e-commerce และพฒันา www.se-ed.com/wholesale เพือ่รองรบัการคา้สง่ให้
กบัรา้นหนงัสอือืน่ และองคก์รสถาบนัต่างๆ

 ปจัจุบนัเวบ็ไซต ์ www.se-ed.com ของบรษิทัฯ เป็นเวบ็ไซตร์า้นหนงัสอืออนไลน์ทีม่ลีกูคา้เขา้มาเลอืก
ซือ้สนิคา้มากทีส่ดุ มรีายการหนงัสอืใหล้กูคา้เลอืกซือ้อยา่งครบถว้นมากทีส่ดุในประเทศไทย นอกจากน้ี 
ยงัไดแ้บง่ปนัขอ้มลูรายการหนงัสอืขายดจีากรา้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์และขอ้มลูสารสนเทศอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  

เพือ่ใหไ้ดร้บัทราบวา่หนงัสอือะไรทีส่งัคมใหค้วามสนใจอยูใ่นแต่ละชว่งเวลา และหนงัสอืทีล่กูคา้ตอ้งการซือ้
นัน้จ�าหน่ายทีส่าขาใดบา้ง ซึง่เป็นสารสนเทศทีเ่พยีงพอต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้
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 อกีทัง้ บรษิทัฯ ยงัไดพ้ฒันาเวบ็ไซต ์ m.se-ed.com ซึง่เป็นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ส�าหรบัการเขา้ถงึดว้ย
อุปกรณ์เคลือ่นทีช่นิดต่างๆ เชน่ smartphone หรอื tablet เพือ่ใหล้กูคา้มทีางเลอืกในการซือ้สนิคา้ไดส้ะดวก
ยิง่ขึน้ รองรบัการเปลีย่นแปลงของรปูแบบการซือ้ขายทีเ่ป็น e-book มากขึน้ในอนาคต จากการทีม่จี�านวน
ผูใ้ชง้านอนิเทอรเ์น็ตเพิม่สงูขึน้อยา่งรวดเรว็

• การพฒันาระบบโลจิสติกสแ์บบบรูณาการ : บรษิทัฯ มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาระบบโลจสิตกิสข์อง บรษิทัฯ 
ใหม้ปีระสทิธภิาพ สามารถสง่สนิคา้ใหก้บัลกูคา้ไดอ้ยา่งรวดเรว็ดว้ยตน้ทนุทีต่�่า และสามารถแขง่ขนัได ้ดว้ย
แนวคดิน้ีจะท�าใหห้นงัสอืดีๆ  สามารถไปถงึมอืคนไทยไดอ้ยา่งรวดเรว็ เมือ่ไรทีค่นไทยตอ้งการอา่นหนงัสอื 
เพือ่ใชใ้นการพฒันาตนเอง บรษิทัฯ มหีน้าทีใ่นการสง่มอบหนงัสอื และสือ่การเรยีนรูน้ัน้ๆ ใหถ้งึมอืคนไทย
อยา่งรวดเรว็ทีส่ดุ

 การพฒันาระบบโลจสิตกิสแ์บบบรูณาการของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย โครงการ หรอืระบบดงัต่อไปน้ี

- โครงการ “สัง่วนัน้ี พรุง่น้ีได”้ บรษิทัฯ ไดพ้ฒันาและปรบัปรงุระบบการรบัการสัง่ซือ้หนงัสอื และสนิคา้
อื่นผา่นทางสาขา หรอื www.se-ed.com เพือ่เป็นการสนองตอบแนวคดิ “รา้นเลก็เหมอืนรา้นใหญ่”  
เมือ่ลกูคา้เขา้มาภายในรา้นหนงัสอืซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์และหาหนงัสอืทีต่อ้งการอา่นไมพ่บ ลกูคา้สามารถ
สัง่ซือ้ไดท้ีเ่คาน์เตอรแ์คชเชยีร ์ ดว้ยระบบโลจสิตกิส ์ และสารสนเทศทีบ่รษิทัฯ ไดพ้ฒันาขึน้ บรษิทัฯ 
สามารถสง่มอบหนังสอืทีลู่กคา้ตอ้งการไปยงัสาขาปลายทางทีลู่กคา้สะดวกเดนิทางไปรบัไดภ้ายใน 
1 วนัท�าการ โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยในการขนสง่

- ระบบงานขายหน้ารา้น (iPOS : Intelligent Point Of Sale) บรษิทัฯ ไดพ้ฒันาระบบงานขายหน้ารา้น
ขึน้มาเพือ่รองรบัการขายหนงัสอื และสนิคา้ทีร่า้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ โดยมรีะบบการใหข้อ้มลูต่างๆ  
เกีย่วกบัหนงัสอื และสนิคา้ เพือ่ใหพ้นกังานทีร่า้นหนงัสอืซเีอด็บุ๊คเซน็เตอรส์ามารถใหข้อ้มลูทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้หนงัสอืของลกูคา้

- พฒันาระบบการเชือ่มโยงขอ้มลูระหวา่งทกุสาขาของรา้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ส�านกังานใหญ่ และคลงัสนิคา้ 
ผา่นระบบเครอืขา่ยทางคอมพวิเตอรแ์บบ Real Time ท�าใหก้ารปฏบิตังิานระหวา่งกนัมปีระสทิธภิาพ 
รวดเรว็ และมคีวามถกูตอ้งแมน่ย�ามากยิง่ขึน้

- การกระจายสนิคา้ดว้ยระบบดจิติอล (Digital Assorting System) บรษิทัฯ ไดพ้ฒันาระบบและวธิกีาร
ท�างานการกระจายสนิคา้ดว้ยระบบดจิติอล ท�าใหบ้รษิทัฯ สามารถวางระบบการจดัสนิคา้ทีย่ดืหยุน่ 
เพื่อสามารถรองรบัหนังสอืด่วน และสภาวะตลาดทีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
นอกจากน้ี ระบบดงักลา่วยงัสามารถลดการใชป้รมิาณกระดาษลงไดม้ากกวา่ 5 แสนแผน่ต่อเดอืน
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ตวัอย่างนวตักรรมท่ีมุ่งเน้นการพฒันาศกัยภาพของคนไทย

• การพฒันาขีดความสามารถทางภาษาองักฤษให้กบัเยาวชนไทยอยา่งมีประสิทธิผล : บรษิทัฯ ไดศ้กึษา
และวจิยั เพือ่คน้หาแนวทางในการท�าใหเ้ยาวชนไทย ซึง่ไมไ่ดอ้ยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีต่อ้งใชภ้าษาองักฤษ
ในชวีติประจ�าวนั ใหม้ขีดีความสามารถทางภาษาองักฤษดขีึน้ไดอ้ยา่งมนียัส�าคญั โดยไมเ่พิม่ภาระใหค้ร ู 
และใชท้รพัยากรน้อยทีส่ดุ ผลการศกึษาผา่นโครงการทดลองวจิยัของบรษิทัฯ พบวา่ การอา่นหนงัสอืนอก
เวลาภาษาองักฤษทีอ่อกแบบแบง่ระดบัความยากงา่ยของภาษาและค�าศพัท ์(Graded Readers) ดว้ยวธิตีาม 
หลกัการ Extensive Reading นัน้ ท�าใหเ้ดก็พฒันาทกัษะทางภาษาองักฤษไดส้งูขึน้อย่างมนีัยส�าคญั  
โดยเฉพาะในแงก่ารสรา้งทศันคตทิีด่ต่ีอวชิาภาษาองักฤษ จดุประกายแหง่การเรยีนรูใ้หเ้ดก็ต่อยอดการเรยีน
รูใ้นระดบัทีส่งูขึน้ไดด้ว้ยตนเอง และการสรา้งนิสยัรกัการอา่น ซึง่เป็นสว่นส�าคญัของการเป็นนกัเรยีนรูด้ว้ย
ตนเองตลอดชวีติ (Life-Time Self-Learners)

 ดว้ยเหตุน้ี บรษิทัฯ จงึไดเ้ริม่โครงการผลติหนงัสอือา่นนอกเวลาภาษาองักฤษชดุ SE-ED Enjoy Reading 
ขึน้ในปี พ.ศ. 2551 เพือ่พฒันาหนงัสอือ่านนอกเวลาภาษาองักฤษรปูแบบใหมอ่ยา่งจรงิจงั โดยรว่มมอืกบั
ส�านกัพมิพช์ัน้น�าของโลกในดา้น Extensive Reading และ Graded Readers เพือ่คดัเลอืกหนงัสอืจ�านวน
มาก ใหม้เีน้ือเรือ่งหลากหลายแนว และหลากหลายระดบัชัน้ความรู ้เพือ่ใหร้องรบัความสนใจของเดก็สว่น
ใหญ่ในระบบโรงเรยีนได ้ โดยใชเ้ป็นเครือ่งมอืส�าคญัในการพฒันาขดีความสามารถทางภาษาองักฤษของ
เยาวชนไทยทัง้ประเทศ จากนัน้จงึพฒันากระบวนการน�าไปใชง้านทีไ่ดผ้ล โดยผา่นกระบวนการท�างานที่
เป็นรปูธรรม มงีานวจิยัรองรบั เพือ่ใหส้ามารถขยายผลไปสูก่ารน�าไปใชง้านจรงิในระบบโรงเรยีนทัว่ประเทศ
ต่อไป

 ในปี พ.ศ. 2552 - 2553 บรษิทัฯ ไดเ้ริม่โครงการทดลองกบัโรงเรยีนทีข่าดแคลนทรพัยากรจ�านวน 20 โรงเรยีน 
ในระดบัประถมปลายและมธัยมตน้ ซึง่ผลการทดลองเบือ้งตน้พบวา่ ไดผ้ลสมัฤทธิใ์นการพฒันาขดีความสามารถ
ทางภาษาองักฤษอยา่งน่าพงึพอใจ จากการใหเ้ดก็อา่นหนงัสอืชดุ SE-ED Enjoy Reading ตามหลกัการ 
Extensive Reading และชดุกระบวนการสอนในหอ้งเรยีนจากโครงการฯ

 เพือ่ขยายผลแนวคดิโครงการพฒันาขดีความสามารถภาษาองักฤษของเดก็ ไปยงับุคลากรทีม่บีทบาทส�าคญั 
ในการสรา้งความเปลีย่นแปลงเชงิบวกแกเ่ดก็ ในปี พ.ศ. 2553 โครงการฯ จงึไดจ้ดัการฝึกอบรมผูบ้รหิารโรงเรยีน
และอาจารยผ์ูส้อนวชิาภาษาองักฤษใหแ้กโ่รงเรยีนในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต ้และภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 
รวมกวา่ 70 โรงเรยีน เพือ่เตรยีมทดลองและวจิยัเชงิลกึเพิม่เตมิในปีการศกึษา 2554 โดยทกุโรงเรยีนทีเ่ขา้รว่ม
โครงการฯ จะไดร้บัการสนบัสนุนหนงัสอือา่นนอกเวลาภาษาองักฤษชดุ SE-ED Enjoy Reading การอบรมคร ู
และชดุคูม่อืเตรยีมกระบวนการสอน การตดิตามและประเมนิผลความรูภ้าษาองักฤษ ตลอดระยะเวลา 1 ปี 
การศกึษา
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 ในปี พ.ศ. 2554 ดว้ยความร่วมมอืดา้นประชาสมัพนัธจ์ากหน่วยงานหลกัดา้นการศกึษาของกระทรวง
ศกึษาธกิาร ไดแ้ก่ ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) และส�านกังานคณะกรรมการ
สง่เสรมิการศกึษาเอกชน บรษิทัฯ ไดจ้ดัอบรมคร ู1,000 คนทัว่ประเทศ ภายใตแ้นวคดิ Total Solution to 
English Proficiency เพือ่สานต่อแนวคดิดา้นการปรบัปรงุวธิกีารยกระดบักระบวนการเรยีนการสอนแบบ
เน้นผลสมัฤทธิท์ ัง้ระบบ ใหช้ว่ยใหน้กัเรยีนมทีกัษะฟงั พดู อา่น เขยีน เพือ่น�าไปใชส้ือ่สารจรงิในชวีติประจ�า
วนั (Communicative English) และดา้นการศกึษา (Academic English) ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ แนวคดิ
ดงักลา่วประกอบไปดว้ย การพฒันาหลกัสตูร การประเมนิผลการเรยีน การคดัสรรสือ่ทีเ่หมาะสมส�าหรบั
ชัน้เรยีน การอบรมคร ูการปลกูฝงัการอา่นใหเ้ดก็ และกจิกรรมนอกหลกัสตูรเพือ่ต่อยอดความรู้

 ในปี พ.ศ. 2555 บรษิทัฯ ไดจ้ดัสมัมนาเชงิวชิาการส�าหรบัอาจารย ์ทีเ่น้นการแลกเปลีย่นแนวคดิและเทคนิค
การสอนเพือ่น�าไปใชใ้นการจดัการสอนในชัน้เรยีน โดยมอีาจารยเ์ขา้รว่มสมัมนากวา่ 1,200 คน ดว้ยความ 
มุง่มัน่ทีต่อ้งการพฒันาทัง้ครแูละนกัเรยีนใหม้ศีกัยภาพมากยิง่ขึน้ ดว้ยการน�าเสนอรปูแบบวธิกีารพฒันาการ
สอนภาษาองักฤษทีเ่ป็นแบบแผน ครสูามารถประยุกตใ์ชแ้ผนการจดัการเรยีนใหส้อดคลอ้งกบัการเรยีน
การสอนในชัน้เรยีนไดอ้ยา่งเหมาะสม มกีารอบรมและพฒันากระบวนการเรยีนการสอนของครใูหไ้ดต้าม
มาตรฐาน “Oxford Language Program” และประเมนิผลดา้นพฒันาการของครใูนการถ่ายทอดความรูแ้ก่
ผูเ้รยีน โดยผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการศกึษาระดบัเกณฑท์ีก่�าหนดได้

 ในปี พ.ศ. 2556 บรษิทัฯ ไดร้่วมกบัส�านักเขตพืน้ทีก่ารศกึษาในจงัหวดัต่างๆ จดัการอบรมสมัมนา 
เชงิวชิาการส�าหรบัอาจารยน้ี์อยา่งต่อเน่ือง โดยมคีณะคร ูอาจารย ์เขา้รว่มสมัมนากวา่ 1,000 คนทัว่ประเทศ 
และไดร้บัการตอบรบัเป็นอยา่งดจีากโรงเรยีนกวา่ 140 โรงเรยีนในการเขา้รว่มโครงการพฒันาศกัยภาพ
การเรยีนการสอนภาษาองักฤษ

 และในปี พ.ศ. 2557 บรษิทัฯ โดยมลูนิธคินไทยเก่งขึน้ ไดร้เิริม่โครงการ “การพฒันาการจดัการเรยีนรู ้
เพือ่เพิม่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน” ทีม่วีตัถุประสงคเ์พือ่พฒันาการสอนภาษาองักฤษแบบครบวงจรโดย
ใหผู้ส้อนสามารถประยกุตแ์ผนการจดัการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มจรงิในชัน้เรยีนไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ พฒันาความสามารถในการถ่ายทอดความรูแ้ก่ผูเ้รยีนใหม้ผีลสมัฤทธิท์างการศกึษาเป็นไป
ตามเกณฑท์ีก่�าหนด ซึง่เป็นโครงการทีห่ลอมรวมชดุเครือ่งมอืสนบัสนุนการจดัการเรยีนรูแ้ละระบบพฒันา
คณุภาพการเรยีนการสอนทีม่ทีศิทางอยา่งชดัเจน และยงัสามารถชว่ยแบง่เบาภาระในการเตรยีมการสอน
ของครผููส้อน โดยในชว่งเริม่ตน้ของโครงการน้ีไดม้โีรงเรยีนเขา้รว่มจ�านวน 120 โรงเรยีน คดิเป็นจ�านวน
นกัเรยีนในโครงการทัง้สิน้กวา่ 25,977 คน
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รางวลัแห่งการเป็นบริษทัตวัอย่างท่ีดี

บรษิทัฯ มคีวามมุง่มัน่ และมแีรงบนัดาลใจทีด่ใีนการด�ารงตนใหเ้ป็นองคก์รทีม่สีว่นรว่มในการพฒันาทรพัยากร
มนุษยข์องประเทศชาตติลอดมานบัตัง้แต่วนัก่อตัง้ จนถงึปจัจบุนั เพือ่ท�าให ้“คนไทยเก่งขึน้” โดยทีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีทกุ
ฝา่ยมคีวามพงึพอใจอยา่งสมดุล รางวลัทีบ่รษิทัฯ ไดร้บั สะทอ้นใหเ้หน็วา่ซเีอด็ใหค้วามส�าคญักบัการเป็น “บรษิทั
ตวัอยา่งทีด่”ี มาโดยตลอด สง่ผลใหไ้ดร้บัการยอมรบัจากสาธารณชน ดงัน้ี

• ไดร้บัรางวลัเกยีรตยิศแหง่ความส�าเรจ็ (SET Award of Honor) ดา้นการรายงานบรรษทัภบิาล ครัง้ที ่ 4 
จากงาน SET Awards 2014 ซึง่เป็นรางวลัทีย่กยอ่งเชดิชเูกยีรตคิณุจากการไดร้บัรางวลัดเียีย่มในดา้น
การรายงาน บรรษทัภบิาล ตดิต่อกนั เป็นปีที ่6

• ไดร้บัการประเมนิบรรษทัภบิาล ระดบั “ดเีลศิ” หรอื 5 ดาวตดิต่อกนั 7 ปีซอ้น (2551 - 2557)

• ไดร้บัการประเมนิผล การจดัประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี (AGM) อยูใ่นระดบั “5 TIA” ตดิต่อกนั  
6 ปีซอ้น (2552 - 2557)

• ไดร้บัรางวลั Investors’ Choice Award จากการไดร้บัคะแนนการประเมนิคณุภาพการจดัประชมุใหญ่สามญั
ผูถ้อืหุน้ประจ�าปี เตม็ 100% ต่อเน่ืองกนั 6 ปีซอ้น ในชว่งปี 2552 - 2557

• ไดร้บัประกาศเกยีรตคิณุ “คณะกรรมการแหง่ปี - ดเีดน่” (Board of the Year for Distinctive Practices) 
ประจ�าปี พ.ศ. 2553/54

• ไดร้บัรางวลับรษิทัจดทะเบยีนดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมดเีดน่ (Outstanding Corporate Social Responsibility 
Awards) จากงาน SET Awards 2011

• ไดร้บัรางวลัถว้ยพระราชทานจากสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีในฐานะบรษิทัธุรกจิ
ขนาดใหญ่ ทีน้่อมน�าเอาหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยกุตใ์ชใ้นการบรหิารธรุกจิจากการประกวด
ผลงานตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ครัง้ที ่2 พ.ศ. 2553
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• ไดร้างวลั CSR Awards (บรษิทัจดทะเบยีนดเีดน่ดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม) ตดิต่อกนั 
2 ปีซอ้น (CSR Awards 2010 และ 2009)

• ไดร้างวลั Top Corporate Governance Report Awards (บรรษทัภบิาลดเีด่น) ตดิต่อกนั 2 ปีซอ้น                            
(Top Corporate Governance Report Awards 2010 และ 2009)

• ไดร้างวลั Best Shareholder Treatment Awards 2008

• ไดร้บัประกาศเกยีรตคิณุ “คณะกรรมการแหง่ปี - ดเีดน่” (Board of the Year for Distinctive Practices) 
ประจ�าปี พ.ศ. 2549/50

• ไดร้บัรางวลั “รา้นหนงัสอืเครอืขา่ย ยอดเยีย่ม ประจ�าปี พ.ศ. 2545 และ 2546” และรางวลั “รา้นหนงัสอื
ยอดเยีย่มประจ�าทศวรรษ (ปี พ.ศ. 2547)”

• ไดร้บัการคดัเลอืกจากนิตยสาร Forbes ฉบบั Global ประจ�าวนัที ่28 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ใหอ้ยูใ่นรายชือ่ 
200 บรษิทัยอดเยีย่มนอกสหรฐัอเมรกิา ทีม่ยีอดขายน้อยกวา่ 1,000 ลา้นเหรยีญสหรฐั



 ความเป็นมาและการจัดการ

 ประวัติความเปนมา

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทในกลุ่ม 
และรายการระหว่างกัน

 โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ

 รายงานคณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาผลตอบแทน

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

 ปัจจัยความเสี่ยง

 การก�ากับดูแลกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี



ประวัติความเปนมา

การเปล่ียนแปลงโครงสร้างเงินทนุ

บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ�ำกดั (มหำชน) (SE-EDUCATION PUBLIC COMPANY LIMITED) ไดจ้ดทะเบยีนจดั
ตัง้เมือ่วนัที ่ 10 ตุลำคม พ.ศ. 2517 ดว้ยทนุจดทะเบยีน 99,000 บำท โดยมวีตัถุประสงคห์ลกัในกำรด�ำเนินธรุกจิที ่
เอือ้อ�ำนวยต่อกำรศกึษำหำควำมรู ้เพือ่พฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถของคนไทย ในสำขำทีจ่�ำเป็นต่อกำรพฒันำประเทศ

โดยในปี พ.ศ. 2544 ทีป่ระชมุใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2544 เมือ่วนัที ่30 เมษำยน พ.ศ. 2544 ไดม้มีติ
อนุมตักิำรเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จ�ำนวน 137,141,560 บำท โดยแบง่เป็น

•  ใบส�ำคญัแสดงสทิธทิีเ่สนอขำยแก่ผูถ้อืหุน้รำยเดมิ จ�ำนวน 10,549,356 หุน้ โดยมอีตัรำกำรใชส้ทิธขิองใบ
ส�ำคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย สำมำรถซือ้หุน้สำมญัได ้1 หุน้ ในรำคำหุน้ละ 16.50 บำท ซึง่ใบส�ำคญัแสดง
สทิธมิอีำย ุ5 ปี นบัแต่วนัทีอ่อกใบส�ำคญัแสดงสทิธ ิซึง่สำมำรถใชส้ทิธไิดท้กุ 3 เดอืน และสำมำรถใชส้ทิธิ
ครัง้สดุทำ้ยในวนัที ่15 ธนัวำคม พ.ศ. 2549

•  ใบส�ำคญัแสดงสทิธทิีเ่สนอขำยแก่กรรมกำร พนกังำน และผูร้บัชว่งซือ้หลกัทรพัย ์จ�ำนวน 3,164,800 หุน้ 
โดยมอีตัรำกำรใชส้ทิธขิองใบส�ำคญัแสดงสทิธ ิ 1 หน่วย สำมำรถซือ้หุน้สำมญัได ้ 1 หุน้ ในรำคำหุน้ละ 
10 บำท ทัง้น้ีใบส�ำคญัแสดงสทิธดิงักลำ่วจะแบง่ออกเป็น 5 ฉบบั ระยะเวลำกำรใชส้ทิธแิต่ละฉบบัหำ่งกนั 
1 ปี สำมำรถใชส้ทิธไิดท้กุ 3 เดอืน โดยแต่ละฉบบัสำมำรถใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญัไดเ้ป็นสดัสว่นรอ้ยละ 10, 
10, 10, 30 และ 40 ของจ�ำนวนสทิธทิีไ่ดร้บัทัง้หมด ตำมล�ำดบั และสำมำรถใชส้ทิธคิรัง้สดุทำ้ยในวนัที ่
14 มกรำคม พ.ศ. 2551

จำกนัน้ในปี พ.ศ. 2546 ทีป่ระชมุใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2546 เมือ่วนัที ่23 เมษำยน พ.ศ. 2546 ไดม้มีติ
อนุมตัใิหเ้ปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีต่รำไวข้องหุน้ (กำรแตกมลูคำ่หุน้) จำกเดมิมลูคำ่หุน้ละ 10 บำท เป็นมลูคำ่หุน้ละ 1 บำท 
โดยบรษิทัฯ ไดด้�ำเนินกำรจดทะเบยีนกบักระทรวงพำณชิย ์ตัง้แต่วนัที ่22 พฤษภำคม พ.ศ. 2546

นอกจำกน้ีในปี พ.ศ. 2547 ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2547 เมือ่วนัที ่4 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2547 
ไดม้มีตใิหบ้รษิทัฯ ซือ้หุน้คนื โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่บรหิำรทำงกำรเงนิ เน่ืองจำกบรษิทัฯ มสีภำพคลอ่งสว่นเกนิจ�ำนวน 
19,783,600 หุน้ (มลูคำ่รวม 122.64 ลำ้นบำท รำคำซือ้หุน้คนืเฉลีย่ 6.20 บำท ต่อหุน้) ซึง่ตำมกฎกระทรวงวำ่ดว้ย
เรือ่ง “ก�ำหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรวำ่ดว้ยกำรซือ้หุน้คนื กำรจ�ำหน่ำยหุน้ทีซ่ือ้คนืและกำรตดัหุน้ทีซ่ือ้คนืของบรษิทั” 
ก�ำหนดใหบ้รษิทัฯ ตอ้งจ�ำหน่ำยหุน้ทีซ่ือ้คนืใหเ้สรจ็สิน้ภำยใน 3 ปี นบัจำกกำรซือ้หุน้คนืเสรจ็สิน้ โดยครบก�ำหนดในวนั
ที ่11 กนัยำยน พ.ศ. 2550 ซึง่บรษิทัฯ ไมส่ำมำรถท�ำกำรขำยหุน้ทีซ่ือ้คนืไดต้ำมเงือ่นไขของมตทิีป่ระชมุคณะกรรมกำร 
ดงันัน้เพือ่ใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก�ำหนดในกฎกระทรวง ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้ที ่4/2550 วนัที ่19 กนัยำยน 
พ.ศ. 2550 จงึมมีตอินุมตักิำรลดทนุโดยวธิตีดัหุน้ทีซ่ือ้คนื จ�ำนวน 19,783,600 หุน้ สง่ผลใหท้นุจดทะเบยีนของบรษิทั 
คงเหลอื 328,345,090 หุน้ โดยบรษิทัฯ ไดท้�ำกำรจดทะเบยีนลดทนุ ในวนัที ่24 ตุลำคม พ.ศ. 2550

ในปี พ.ศ. 2554 ทีป่ระชมุใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 1/2554 วนัที ่ 28 เมษำยน พ.ศ. 2554 ไดม้มีตอินุมตัิ
กำรลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัทุนรบัช�ำระแลว้ ส่งผลใหทุ้นจดทะเบยีนของบรษิทัคงเหลอื 
323,921,130 หุน้ โดยบรษิทัฯ ไดท้�ำกำรจดทะเบยีนลดทนุ ในวนัที ่11 พฤษภำคม พ.ศ. 2554

ในปี พ.ศ. 2555 ทีป่ระชมุใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2555 วนัที ่26 เมษำยน พ.ศ. 2555 ไดม้มีตอินุมตักิำร
จำ่ยปนัผลเป็นหุน้ปนัผล ในอตัรำ 10 หุน้เดมิ ต่อ 1 หุน้ปนัผล เพือ่เพิม่สภำพคลอ่งในหุน้ของบรษิทัฯ และเพือ่รกัษำ
สภำพคลอ่งของทนุหมนุเวยีน รองรบักำรลงทนุและขยำยงำนต่ำงๆ ในอนำคต และไดม้มีตอินุมตักิำรเพิม่ทนุจดทะเบยีน
ของบรษิทั เพือ่รองรบักำรจดัสรรหุน้ปนัผลดงักลำ่ว สง่ผลใหท้นุจดทะเบยีนของบรษิทั เพิม่ขึน้เป็น 356,313,243 หุน้ 
โดยบรษิทัฯ ไดท้�ำกำรจดทะเบยีนเพิม่ทนุในวนัที ่8 พฤษภำคม พ.ศ. 2555
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และในปี พ.ศ. 2556 ทีป่ระชมุใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 1/2556 วนัที ่ 25 เมษำยน พ.ศ. 2556 ไดม้มีตอินุมตัิ
ลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัทนุรบัช�ำระแลว้ และมมีตอินุมตัเิพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ  
เพือ่รองรบักำรจำ่ยหุน้ปนัผล ในอตัรำ 10 หุน้เดมิ ต่อ 1 หุน้ปนัผล สง่ผลใหท้นุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้เป็น 
391,944,529 หุน้ โดยบรษิทัฯ ไดท้�ำกำรจดทะเบยีนเพิม่ทนุในวนัที ่22 พฤษภำคม 2556

การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส�าคญั

ในระยะเริม่แรก บรษิทัฯ ผลติวำรสำรรำยเดอืน เซมคิอนดกัเตอรอ์เิลก็ทรอนิกส ์และเป็นผูแ้ทนจ�ำหน่ำยอุปกรณ์
อเิลก็ทรอนิกสจ์ำกต่ำงประเทศ

ในปี พ.ศ. 2521 เริม่ผลติวำรสำรรำยเดอืน ทกัษะฉบบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีซึง่เป็นวำรสำรทำงดำ้น
วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ีส�ำหรบัเยำวชนและผูส้นใจทัว่ไป

ในปี พ.ศ. 2522 เริม่ผลติวำรสำรรำยเดอืน มติทิี ่ 4 เพื่อเสรมิสรำ้งจนิตนำกำรและควำมคดิสรำ้งสรรค ์ 
และกระตุน้ผูท้ีไ่มช่อบวทิยำศำสตรห์นกัๆ ใหห้นัมำสนใจวทิยำศำสตรม์ำกขึน้

ในปี พ.ศ. 2523 เริม่ผลติหนงัสอืวชิำกำรดำ้นวศิวกรรมศำสตรแ์ละวทิยำศำสตร ์ออกจ�ำหน่ำย ต่อมำไดข้ยำย 
สำยงำนผลติออกมำเป็น ฝา่ยผลติต�าราและหนงัสอืเชงิวชิาการ

ในปี พ.ศ. 2526 ผลติวำรสำรรำยเดอืน ไมโครคอมพวิเตอร ์และเริม่ผลติหนงัสอืดำ้นไมโครคอมพวิเตอรอ์อก
จ�ำหน่ำย พรอ้มๆ กนัน้ี บรษิทัฯ ไดเ้ริม่ผลติหนงัสอืหมวดบรหิำร /กำรจดักำร อยำ่งจรงิจงั โดยเน้นหนงัสอืทีส่ำมำรถ 
ชว่ยคนท�ำงำนใหท้�ำงำนไดด้ขีึน้ มำกกวำ่จะเน้นหนงัสอืทีค่ำดวำ่จะขำยดเีพยีงชว่งใดชว่งหน่ึงเทำ่นัน้

ในปี พ.ศ. 2528 บรษิทัฯ เริม่ใชร้ะบบกำรจดัจ�ำหน่ำยหนงัสอืแบบ Standing Order ทีด่ดัแปลงขึน้ใหเ้หมำะสม
กบัธรุกจิหนงัสอืของไทย และไดร้วมวำรสำร ทกัษะฉบบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและวารสาร มติทิี ่4 เขำ้ดว้ยกนั 
โดยเปลีย่นชือ่ใหมเ่ป็นวำรสำร รูร้อบตวั ซึง่ต่อมำกไ็ดเ้ปลีย่นรปูเลม่ และเน้ือหำใหท้นัสมยัมำกขึน้ และเปลีย่นชือ่ใหม่
เป็น UpDATE ขณะเดยีวกนับรษิทัฯ กไ็ดข้ยำยสำยงำนผลติ หนงัสอืสง่เสรมิเยาวชน ขึน้มำอยำ่งจรงิจงั เพือ่บุกเบกิ
หนงัสอื สำระควำมรูส้�ำหรบัเยำวชน ซึง่ต่อมำในปี พ.ศ. 2529 วทิยาศาสตรอ์า่นสนุก กำรต์นูชดุเสรมิควำมรูช้ดุแรก 
กไ็ดอ้อกวำงตลำดและไดร้บักำรตอบรบัเป็นอยำ่งดี

บรษิทัฯ บุกเบกิธุรกจิวำรสำร และหนงัสอืเชงิวชิำกำร อย่ำงต่อเน่ืองมำเป็นล�ำดบั จนกลำยเป็นส�ำนกัพมิพ์
สำระควำมรูช้ ัน้น�ำ และมรีะบบจดัจ�ำหน่ำยทีเ่ป็นทีย่อมรบัวำ่ดทีีส่ดุในธุรกจิหนงัสอื และไดเ้ริม่บทบำทกำรเป็นผูร้บั 
จดัจ�ำหน่ำยหนงัสอืใหก้บัส�ำนกัพมิพอ์ืน่ทีผ่ลติหนงัสอืประเภทใกลเ้คยีงกนัดว้ย

แมว้ำ่บรษิทัฯ จะมยีอดขำย และมกีำรเตบิโตอยำ่งน่ำพอใจ เมือ่เทยีบกบัอุตสำหกรรมหนงัสอืโดยเฉลีย่ โดยใน
ขณะนัน้บรษิทัฯ เป็นส�ำนกัพมิพท์ีม่ยีอดขำยสงูสดุในระบบรำ้นหนงัสอื และเป็นผูจ้ดัจ�ำหน่ำยหนงัสอืรำยใหญ่ทีส่ดุดว้ย 
แต่กพ็บวำ่มขีอ้จ�ำกดัทีจ่�ำนวนรำ้นหนงัสอืทีด่มีน้ีอยเกนิไป ท�ำใหห้นงัสอืทีบ่รษิทัฯ ผลติขึน้มำ ไมส่ำมำรถกระจำยออกไป 
และไดร้บักำรจดัวำงอยำ่งเหมำะสมได ้ยอดขำยทีไ่ดส้�ำหรบัหนงัสอืแต่ละเรือ่ง จงึไมส่ำมำรถท�ำไดม้ำกขึน้กวำ่เดมินกั

เมือ่ท�ำกำรส�ำรวจต่อมำ พบวำ่รำ้นหนงัสอืเดมิไมพ่รอ้มจะขยำยงำน และไมพ่รอ้มจะปรบัปรงุไดม้ำกกวำ่เดมิ 
เทำ่ไรนกั ขณะทีร่ะยะเวลำดงักลำ่ว ศนูยก์ำรคำ้ยคุใหมก่�ำลงัจะเริม่ทยอยเปิดอยำ่งต่อเน่ือง โดยบรษิทัฯ เชือ่มัน่วำ่
ศนูยก์ำรคำ้เหลำ่นัน้ น่ำจะเป็นแมเ่หลก็ทีท่�ำใหเ้กดิชมุชนขนำดใหญ่ และน่ำจะท�ำใหพ้ฤตกิรรมของคนไทยเปลีย่นแปลง
วถิสีญัจรไป ดงันัน้ ถำ้จะท�ำใหค้นไทยหำหนงัสอือ่ำนไดง้ำ่ยและสะดวกขึน้ จงึสมควรมรีำ้นหนงัสอืทีด่ใีนศนูยก์ำรคำ้
เหล่ำนัน้ แต่เน่ืองจำกกำรลงทุนตอ้งใชเ้งนิลงทุนสงูมำก และเป็นเรื่องทีย่งัไม่เคยมใีครบุกเบกิอย่ำงจรงิจงัมำก่อน 
บรษิทัฯ จงึตดัสนิใจทีจ่ะเริม่ธุรกจิรำ้นหนังสอืในศูนยก์ำรคำ้ชัน้น�ำ เพื่อไม่ใหก้ระทบกระเทอืนกบัรำ้นหนังสอืเดมิ  
ซึง่สว่นมำกอยูต่ำมอำคำรพำณชิย์

ดงันัน้ ในไตรมำสที ่3 ปี พ.ศ. 2533 บรษิทัฯ จงึยืน่เรือ่งเขำ้เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
และเริม่โครงกำรรำ้นหนงัสอื “ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร”์ ขึน้ เพือ่ใหค้นไทยไดม้โีอกำสหำซือ้หนงัสอืดีๆ  ไดส้ะดวกขึน้ และเป็น 
กำรรองรบักำรเตบิโตของตลำดหนงัสอืทัง้หมด โดยมทีศิทำงเน้นกำรเปิดรำ้นในศนูยก์ำรคำ้ชัน้น�ำ รำ้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์
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จะจ�ำหน่ำยหนงัสอืทีบ่รษิทัฯ ผลติขึน้เอง และหนงัสอืของส�ำนกัพมิพอ์ืน่ดว้ย เพือ่ใหม้คีวำมสมบรูณ์ในฐำนะรำ้นหนงัสอื
ทัว่ไป ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์เปิดด�ำเนินกำรสำขำแรกในปลำยปี พ.ศ. 2534 ทีศ่นูยก์ำรคำ้ฟอรจ์นูทำวน์ โดยเน้นกำรเป็น 
ศนูยห์นงัสอืสาระและบนัเทงิ ส�าหรบัครอบครวั และคนท�างาน

ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์เริม่เปิดในซเูปอรเ์ซน็เตอร ์เป็นครัง้แรกในไตรมำสที ่3 ปี พ.ศ. 2539 ทีโ่ลตสัซเูปอรเ์ซน็เตอร ์
สำขำพทัยำ เพรำะเหน็ว่ำซูเปอรเ์ซน็เตอรเ์ป็นทศิทำงใหมข่องธุรกจิคำ้ปลกี ทีจ่ะเพิม่ควำมส�ำคญัมำกขึน้ในอนำคต  
และจะเป็นท�ำเลทีเ่หมำะสมส�ำหรบัธรุกจิรำ้นหนงัสอืในอนำคตระยะยำว หลงัจำกทีไ่ดป้รบัรปูแบบของซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์
ใหเ้ป็นโฉมใหม ่ทีเ่น้นกำรใชส้สีดใสใหด้ทูนัสมยัขึน้ เน้นกำรออกแบบชัน้หนงัสอืทีส่ำมำรถผลติไดง้่ำยขึน้ และมตีน้ทนุ
ต�่ำลง เพือ่ควำมรวดเรว็ในกำรเปิดสำขำใหม ่และเน้นกำรพฒันำ ศนูยก์ระจายหนงัสอื (Book Distribution Center)  
ใหม้ขีดีควำมสำมำรถทีจ่ะรองรบัปรมิำณงำนไดถ้งึ 600 สำขำ โดยในปี พ.ศ. 2549 ไดเ้พิม่พืน้ทีศู่นยก์ระจำย
หนงัสอื จำกเดมิประมำณ 7,400 ตำรำงเมตร เป็นประมำณ 10,000 ตำรำงเมตร และในปลำยปี พ.ศ. 2551 บรษิทัฯ  
ไดเ้พิม่พืน้ทีค่ลงัสนิคำ้ขึน้อกีประมำณ 3,000 ตำรำงเมตร เป็น 13,000 ตำรำงเมตร หรอืเพิม่พืน้ทีข่ ึน้ประมำณ 30%  
และในปี พ.ศ. 2553 บรษิทัฯ ไดเ้พิม่พืน้ทีค่ลงัสนิคำ้ จำกเดมิ 13,000 ตำรำงเมตร เป็นประมำณ 15,000 ตำรำง
เมตร ตลอดจนไดพ้ฒันำโมเดลของกำรอยูร่อด และกำรเตบิโต ทีไ่ดพ้ฒันำและทดลองใชม้ำจนเหมำะสมแลว้ จงึท�ำให ้
ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์มคีวำมพรอ้มในกำรเตบิโตอยำ่งแขง็แรง และสำมำรถเปิดสำขำใหม่ๆ  ไดอ้ยำ่งรวดเรว็ ดว้ยตน้ทนุ  
และคำ่ใชจ้ำ่ยด�ำเนินกำรทีต่�่ำลง และมโีอกำสทีจ่ะประสบควำมส�ำเรจ็สงูขึน้

นอกจำกนัน้ ยงัพฒันำควำมสมัพนัธก์บัศนูยก์ำรคำ้ และซเูปอรเ์ซน็เตอร ์ รำยใหญ่ทุกรำย จนไดร้บัควำมไว้
วำงใจในฐำนะพนัธมติรธุรกจิทีส่�ำคญัของแต่ละแหง่ ท�ำใหม้โีอกำสพฒันำรปูแบบธุรกจิอยำ่งต่อเน่ือง ในปจัจุบนัถอื
ไดว้ำ่ ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอรเ์ป็นรำ้นหนงัสอืเครอืขำ่ย (Chain Bookstores) ทีม่พีฒันำกำรอยำ่งต่อเน่ือง และเตบิโตอยำ่ง
รวดเรว็ จนเป็นเครอืขำ่ยรำ้นหนงัสอืเตม็รปูแบบทีม่ยีอดขำยมำกทีส่ดุในประเทศไทย และเป็นแกนหลกัของกำรเตบิโต
ของบรษิทัฯ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นตน้มำ

ผลกำรด�ำเนินงำนของบรษิทัฯ เป็นทีน่่ำพอใจมำโดยตลอด แต่เมือ่ประเทศไทยประสบกบัภำวะเศรษฐกจิที่
ถดถอยอยำ่งรนุแรง จนเขำ้ขัน้วกิฤตหลงัจำกกลำงปี พ.ศ. 2540 เป็นตน้มำ ซึง่ก่อใหเ้กดิสภำพกำรปิดตวัของธรุกจิ
และกำรวำ่งงำนเกดิขึน้เป็นจ�ำนวนมำก ก�ำลงัซือ้โดยรวมลดลง ธรุกจิหนงัสอืโดยรวมกไ็ดร้บัผลกระทบอยำ่งรนุแรงดว้ย
เชน่กนั คูค่ำ้รำยใหญ่ของบรษิทัฯ หลำยรำยทีเ่ป็นรำ้นหนงัสอืประสบปญัหำขำดทนุและขำดสภำพคลอ่งทำงกำรเงนิ
อยำ่งหนกั สง่ผลท�ำใหบ้รษิทัฯ ตอ้งส�ำรองเป็นหน้ีสญูจ�ำนวนมำก กำรทีก่�ำลงัซือ้ของประชำชนโดยรวมลดลง รำ้นหนงัสอื
ชะลอกำรสัง่ซือ้และบรษิทัฯ ระมดัระวงักำรปลอ่ยสนิเชือ่ เพือ่รกัษำระดบัหน้ีสญูไมใ่หส้งูเพิม่ขึน้ ตลอดจนกำรแขง่ขนัที่
รนุแรงมำกขึน้ ต่ำงกส็ง่ผลใหย้อดขำยสง่ส�ำหรบัหนงัสอืทีบ่รษิทัฯ ผลติขึน้ รวมทัง้หนงัสอืทีบ่รษิทัฯ รบัจดัจ�ำหน่ำยให้
กบัส�ำนกัพมิพอ์ืน่ ไมส่ำมำรถขำยไดต้ำมทีค่วรจะเป็น ประกอบกบัยอดขำยสว่นต่ำงๆ ตกลงมำกตำมสภำวะเศรษฐกจิ
ปี พ.ศ. 2541 จงึเป็นปีแรกทีบ่รษิทัฯ ประสบปญัหำกำรขำดทนุ นบัจำกบรษิทัฯ เขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยฯ์

อยำ่งไรกต็ำม กำรทีไ่ดป้ระสบกบัปญัหำเศรษฐกจิทีร่นุแรง ท�ำใหบ้รษิทัฯ ไดเ้ริม่ทบทวนโครงสรำ้งธรุกจิของบ
รษิทัฯ เพือ่ใหม้คีวำมเขม้แขง็ระยะยำว มกีำรกระจำยควำมเสีย่งอยำ่งเหมำะสม และไดป้รบัปรงุโครงสรำ้งทำงกำรเงนิ
อยำ่งจรงิจงั โดยไดเ้พิม่ทนุเพือ่รองรบัปญัหำทำงเศรษฐกจิทีไ่มแ่น่นอนไวใ้นระดบัหน่ึงในปี พ.ศ. 2541 และก�ำหนด
มำตรกำรทำงกำรเงนิทีร่ดักุม เพือ่ใหบ้รษิทัฯ สำมำรถช�ำระเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิไดห้มด และมสีภำพ
คลอ่งทำงกำรเงนิทีเ่พยีงพอทีจ่ะขยำยงำนไดโ้ดยไมต่ดิขดั ดงันัน้ ภำยในปี พ.ศ. 2542 บรษิทัฯ จงึสำมำรถพลกิฟ้ืน
สภำพกำรท�ำก�ำไรขึน้มำไดอ้กี จนมสีภำพคลอ่งทำงกำรเงนิอยูใ่นระดบัทีน่่ำพอใจ และขยำยกำรเตบิโตไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง

นอกจำกน้ีในปี พ.ศ. 2551 บรษิทัฯ ไดเ้ปิดศนูยก์ำรเรยีนรู ้SE-ED Learning Center บนพืน้ทีป่ระมำณ 600 
ตำรำงเมตร ทีอ่ำคำรจตุัรสัจำมจรุ ี(Chamchuri Square) ของจฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั เพือ่รองรบักำรเตบิโตของกำร
จดักจิกรรมเยำวชนในรปูแบบต่ำงๆ มำกขึน้ในอนำคต รวมทัง้กำรฝึกอบรมทำงดำ้นวชิำชพี และกจิกรรมกำรพฒันำ
ศกัยภำพของคนไทยในดำ้นต่ำงๆ แก่ผูท้ีส่นใจทัว่ไป อกีทัง้ยงัไดก้�ำหนดยทุธศำสตรใ์นกำรด�ำเนินธรุกจิ ดว้ยกำรพฒันำ
หลกัสตูรเสรมิกำรเรยีนรู ้ทีเ่ป็นกำรพฒันำศกัยภำพและอจัฉรยิภำพของเยำวชน อนัไดแ้ก่ วชิำคณติศำสตร ์และวชิำ
ภำษำองักฤษ ซึง่ปจัจบุนัม ี2 หลกัสตูร คอื

• หลกัสตูรคณติศำสตร ์FAN Math เป็นหลกัสตูรกำรเรยีนเสรมิระดบัชัน้ อนุบำล 3 จนถงึประถมศกึษำปีที ่6 
ทีม่กีำรจดัท�ำสือ่กำรเรยีนรูใ้นรปูแบบของสือ่ Animation จำกผูเ้ชีย่วชำญจำกประเทศสงิคโปร์
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• หลกัสตูรภำษำองักฤษ ACTive English เป็นหลกัสตูรกำรเรยีนเสรมิระดบัชัน้ อนุบำล 2 จนถงึประถมศกึษำ 
ปีที ่ 6 ทีม่กีำรใชส้ือ่ Interactive Multimedia และมคีวำมสอดคลอ้งกบัมำตรฐำนภำษำองักฤษ CEFR 
(Common European Framework of Reference for Languages) ของสหภำพยโุรป

ในปี พ.ศ. 2556 บรษิทัฯ ไดมุ้ง่เน้นกำรขยำยสำขำของรำ้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอรโ์ดยพจิำรณำจำกศกัยภำพของ
ท�ำเลเป็นส�ำคญั อกีทัง้ยงัไดมุ้่งด�ำเนินกำรปรบัปรุงส่วนผสมของสนิคำ้ภำยในรำ้น เพื่อเพิม่โอกำสกำรท�ำก�ำไรให ้
สงูขึน้ และมกีำรปรบัสดัสว่นพนกังำนเพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิำพทีส่งูขึน้ในดำ้นงำนบรกิำร นอกจำกนัน้ บรษิทัฯ ได้
เน้นกำรพฒันำระบบสำรสนเทศ ระบบกำรสือ่สำรระหวำ่งสำขำทัว่ประเทศกบัส�ำนกังำนใหญ่ และศนูยก์ระจำยสนิคำ้  
เพือ่รองรบักำรใหบ้รกิำรทีห่ลำกหลำยเพิม่ขึน้ในอนำคต เพิม่ประสทิธภิำพกำรท�ำงำน และลดโอกำสกำรสญูเสยีต่ำงๆ ลง

ในปี พ.ศ. 2557 บรษิทัฯ จงึไดเ้ปิดใชง้ำนศนูยก์ระจำยสนิคำ้และคลงัสนิคำ้แหง่ใหมอ่ยำ่งเป็นทำงกำร ทีม่ขีดี
ควำมสำมำรถรองรบัปรมิำณงำนไดม้ำกถงึ 600 สำขำ โดยทีศ่นูยก์ระจำยสนิคำ้แหง่ใหมไ่ดอ้อกแบบใหเ้กบ็สนิคำ้
ไดเ้พิม่ขึน้กวำ่คลงัสนิคำ้เดมิ และค�ำนึงถงึประโยชน์ในกำรใชส้อยพืน้ทีเ่พือ่ปฏบิตังิำน ชว่ยเพิม่ประสทิธภิำพในกำร
ท�ำงำนใหม้ำกยิง่ขึน้ สำมำรถรองรบักำรกระจำยสนิคำ้พรอ้มๆ กนัไดถ้งึ 480 จดุขำยในเวลำเดยีวกนั รวมทัง้มกีำร
พฒันำโมเดลกำรท�ำงำนใหม้คีวำมถกูตอ้ง แมน่ย�ำ และรวดเรว็ โดยกำรปรบัปรงุขัน้ตอนกำรกระจำยสนิคำ้ดว้ยระบบ
ดจิติอล (Digital Assorting System) ชว่ยสนบัสนุนใหเ้กดิกำรหมนุเวยีนของสนิคำ้ใหมท่ีห่น้ำรำ้นไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง 
และใหบ้รกิำรลกูคำ้ดว้ยสนิคำ้ทีห่ลำกหลำยมำกขึน้

การลงทนุในบริษทัย่อย และบริษทัร่วม

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

บรษิทัฯ เขำ้ถอืหุน้รอ้ยละ 99.93 ในบรษิทั ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์จ�ำกดั (จดัตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่11 พฤษภำคม พ.ศ. 2544) 
ซึง่มทีนุรบัช�ำระแลว้เทำ่กบั 100,000 บำท แต่มไิดด้�ำเนินธุรกจิใดๆ เพรำะมวีตัถุประสงคเ์พือ่ป้องกนับุคคลอืน่น�ำชือ่ 

ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ ไปจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัใหม ่ ซึง่อำจท�ำใหเ้กดิควำมเขำ้ใจผดิ คดิวำ่เป็นกจิกำรเดยีวกนัเทำ่นัน้ 
และต่อมำในปี พ.ศ. 2556 บรษิทัฯ ไดเ้พิม่สดัสว่นของกำรถอืหุน้ในบรษิทั ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์จ�ำกดั เป็นรอ้ยละ 99.99 
ซึง่มทีนุรบัช�ำระแลว้เทำ่กบั 1,000,000 บำท

ในปี พ.ศ. 2546 บรษิทัฯ เขำ้ถอืหุน้รอ้ยละ 28.75 ในบรษิทั เพลนิพฒัน์ จ�ำกดั (จดัตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่25 กนัยำยน 
พ.ศ. 2545) ซึง่มทีุนช�ำระเตม็มลูคำ่หุน้ เท่ำกบั 80,000,000 บำท และในปี พ.ศ. 2548 บรษิทัฯ ไดเ้พิม่สดัสว่น  
กำรถอืหุน้เป็นรอ้ยละ 48.82 จำกทนุจดทะเบยีนและทนุช�ำระแลว้จ�ำนวน 170,000,000 บำท ต่อมำในไตรมำส 4 ปี 
พ.ศ. 2552 คณุทนง โชตสิรยทุธ ์ กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ�ำกดั (มหำชน) ไดเ้ขำ้ไปด�ำรงต�ำแหน่ง 
รกัษำกำร ผู้อ�ำนวยกำรของโรงเรยีนเพลินพฒันำ และได้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยกำรโรงเรยีนเพลนิพฒันา
ในปี พ.ศ. 2553 และในไตรมำส 2 ปี พ.ศ. 2555 บรษิทั เพลนิพฒัน์ จ�ำกดั ด�ำเนินกำรลดทนุจดทะเบยีนและทนุช�ำระ
แลว้ คงเหลอืเป็นจ�ำนวน 169,475,500 บำท ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมสีดัสว่นกำรถอืหุน้เพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 48.97

โดยบรษิทั เพลนิพฒัน์ จ�ำกดั ประกอบกจิกำรโรงเรยีนในนำม โรงเรยีนเพลนิพฒันา ซึง่ตัง้อยูบ่นถนนพทุธ
มณฑล สำย 2 เปิดสอนในระดบัตัง้แต่เตรยีมอนุบำล จนถงึมธัยมศกึษำปีที ่6 โดยเริม่เปิดรบันกัเรยีนอยำ่งเป็นทำงกำร 
ในปีกำรศกึษำ 2547 ซึง่ถอืเป็นกำรรวมตวัครัง้ส�ำคญัของผูท้ีร่กังำนกำรศกึษำกวำ่ 70 คน จำกกลุม่ต่ำงๆ ไดแ้ก ่พอ่แม ่
ผูป้กครอง คณุคร ูนกัวชิำกำร ผูบ้รหิำรโรงเรยีน รว่มกบัองคก์รเอกชนทีม่บีทบำทส�ำคญัในสถำบนัครอบครวัและกำรศกึษำ 
เพือ่สรำ้งสรรคโ์รงเรยีนตน้แบบแนวคดิใหม ่ทีส่ำมำรถสรำ้งเยำวชนทีม่คีณุภำพใหก้บัประเทศ

ในปี พ.ศ. 2556 บรษิทัฯ เขำ้ถอืหุน้รอ้ยละ 60.00 ในบรษิทั เบสแลบ็ จ�ำกดั (จดัตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่22 เมษำยน 
พ.ศ. 2556) ซึง่มทีนุช�ำระแลว้เทำ่กบั 250,000 บำท โดยบรษิทั เบสแลบ็ จ�ำกดั เป็นบรษิทัทีด่�ำเนินธุรกจิใหค้�ำปรกึษำ 
กำรพฒันำ กำรออกแบบ และกำรจ�ำหน่ำยซอฟทแ์วรแ์ละฮำรด์แวรท์ีพ่ฒันำขึน้เอง โดยในระยะแรกเน้นกำรพฒันำ 
Digital Content, กำรพฒันำโปรแกรม และโครงสรำ้งพืน้ฐำนทำงเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรบรหิำรจดักำรสือ่ 
Digital Content
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ลกัษณะการประกอบธรุกิจ

บรษิทัฯ ประกอบธรุกจิหลกั 6 สว่น คอื

1. ธรุกิจร้านหนังสือ โดยเป็นผูด้�ำเนินงำน รำ้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ และเครอืขำ่ย ซึง่ไดแ้ก่ รำ้น เครอืขำ่ย 
ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์และศนูยห์นงัสอืมหำวทิยำลยัหลำยแหง่ทีบ่รษิทัฯ เป็นผูบ้รหิำรเอง ทัง้ในกรงุเทพฯ และต่ำงจงัหวดั 
รวมทัง้กำรบรหิำรพืน้ทีข่ำยหนงัสอืในรปูแบบต่ำงๆ ในพืน้ทีศ่นูยก์ำรคำ้

2. ธุรกิจรบัจดัจ�าหน่ายหนังสือ โดยจดัจ�ำหน่ำยใหก้บัหนังสอืที่บรษิทัฯ ผลติเอง และส�ำนักพมิพ์อื่น  
เพือ่จ�ำหน่ำยใหก้บัรำ้นหนงัสอืทัว่ไป รวมทัง้ชอ่งทำงกำรขำยอืน่ๆ

3. ธรุกิจส�านักพิมพ ์ โดยผลติหนงัสอื วำรสำรเชงิวชิำกำรและสำระควำมรู ้รบัจำ้งโฆษณำเพือ่จดัพมิพล์งใน
วำรสำรรำยเดอืนทีบ่รษิทัฯ ผลติขึน้ รบัจำ้งพมิพห์นงัสอื เป็นผูจ้ดังำนประจ�ำปี Thailand Electronics & Industrial 
Technology และงำนแสดงสนิคำ้ทำงเทคโนโลยเีฉพำะทำงอกีหลำยงำน

4. SE-ED Learning Center รปูแบบในกำรด�ำเนินธรุกจิ คอื กำรเป็นโรงเรยีนสอนเสรมิ และศนูยก์ำรเรยีนรู้
และกจิกรรมพฒันำศกัยภำพและอฉัรยิภำพของเยำวชน ดว้ยกำรพฒันำหลกัสตูรเสรมิกำรเรยีนรูท้ีม่คีวำมจ�ำเป็นต่อ
กำรพฒันำศกัยภำพ อนัไดแ้ก่ วชิำคณติศำสตร ์และวชิำภำษำองักฤษ

5. โรงเรียนเพลินพฒันา เป็นกำรรว่มลงทนุ เพือ่สรำ้งเป็นโรงเรยีนทำงเลอืกแนวใหมท่ีส่อนในระดบัเตรยีม
อนุบำลถงึมธัยมศกึษำปีที ่ 6 ทีเ่น้นกำรจดักระบวนกำรเรยีนกำรสอนทีย่ดืหยุ่นเพื่อพฒันำศกัยภำพใหน้ักเรยีน 
ทีจ่ะเตบิโตเป็นก�ำลงัส�ำคญัของประเทศในอนำคต

6. บริษทั เบสแลบ็ จ�ากดั เป็นบรษิทัทีด่�ำเนินธุรกจิใหค้�ำปรกึษำ กำรพฒันำ กำรออกแบบ และกำรจ�ำหน่ำย
ซอฟทแ์วรแ์ละฮำรด์แวรท์ีพ่ฒันำขึน้เอง โดยในระยะแรกเน้นกำรพฒันำ Digital Content, กำรพฒันำโปรแกรม  
และโครงสรำ้งพืน้ฐำนทำงเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรบรหิำรจดักำรสือ่ Digital Content

ในธรุกจิรำ้นหนงัสอื ธรุกจิรบัจดัจ�ำหน่ำยหนงัสอื และธรุกจิส�ำนกัพมิพท์ัง้สำมสว่นน้ี บรษิทัฯ มบีทบำทในฐำนะ
ทีเ่ป็นผูน้�ำตลำดรำยใหญ่ของธรุกจิแต่ละสว่น และธรุกจิทัง้หกสว่นน้ีแต่ละสว่นต่ำงเกือ้กลูซึง่กนัและกนั ท�ำใหเ้กดิควำม
ไดเ้ปรยีบในกำรแขง่ขนั และสำมำรถสรำ้งมลูคำ่เพิม่โดยรวมใหก้บับรษิทัฯ ไดเ้ป็นอยำ่งดี

โครงสร้างการถือหุ้น บริษทั ซีเอด็ยเูคชัน่ จ�ากดั (มหาชน) บริษทัย่อย และบริษทัร่วม

บมจ. ซีเอด็ยเูคชัน่
(ทนุจดทะเบยีน 391.94 ลำ้นบำท)
(ทนุรบัช�ำระแลว้ 391.94 ลำ้นบำท)

บจ. ซีเอด็บุค๊เซน็เตอร์
(ทนุจดทะเบยีนและรบัช�ำระแลว้

1.00 ลำ้นบำท)
(บริษทัย่อย)

99.99%                     

บจ. เพลินพฒัน์
(ทนุจดทะเบยีนและรบัช�ำระแลว้

169.47 ลำ้นบำท)
(บริษทัย่อย)

48.97%

บจ. เบสแลบ็
(ทนุจดทะเบยีน1.00 ลำ้นบำท)
(ทนุรบัช�ำระแลว้ 0.25 ลำ้นบำท)

(บริษทัย่อย)
60.00%

บจ. เอม็ แอนด ์อี                          
(ทนุจดทะเบยีนและรบัช�ำระแลว้

0.40 ลำ้นบำท)
(บริษทัร่วม)

25.00%



รายงานประจําป 2557 87

มลูค่ารายได้รวมตามผลิตภณัฑแ์ละบริการจ�าแนกตามช่องทางการขาย

2557

SCL+
Kiddy Camp 4

รอ้ยละ 0.36

ขำยปลกี 1

รอ้ยละ 78.94

ขำยสง่ 2

รอ้ยละ 15.61

รบัจำ้งพมิพ์
รอ้ยละ 0.20

กลุม่วำรสำร 3

รอ้ยละ 0.88

รำยไดอ้ืน่ๆ
รอ้ยละ 1.05

รำยได้
คำ่ธรรมเนียม
กำรศกึษำ 
และบรกิำร
รอ้ยละ 3.10

รำยกำร
ระหวำ่งกนั
รอ้ยละ -0.14

2555

SCL+
Kiddy Camp 4

รอ้ยละ 0.06

ขำยปลกี 1
รอ้ยละ 82.82

ขำยสง่ 2
รอ้ยละ 12.61

รบัจำ้งพมิพ์
รอ้ยละ 0.02

กลุม่วำรสำร 3
รอ้ยละ 0.87

รำยไดอ้ืน่ๆ
รอ้ยละ 1.50

รำยได้
คำ่ธรรมเนียม
กำรศกึษำ 
และบรกิำร
รอ้ยละ 2.16

รำยกำร
ระหวำ่งกนั4

รอ้ยละ -0.04

2556

SCL+
Kiddy Camp 4

รอ้ยละ 0.35

ขำยปลกี 1

รอ้ยละ 81.27

ขำยสง่ 2

รอ้ยละ 13.95

รบัจำ้งพมิพ์
รอ้ยละ 0.17

กลุม่วำรสำร 3

รอ้ยละ 0.96

รำยไดอ้ืน่ๆ
รอ้ยละ 0.92

รำยได้
คำ่ธรรมเนียม
กำรศกึษำ 
และบรกิำร
รอ้ยละ 2.44

รำยกำร
ระหวำ่งกนั
รอ้ยละ -0.06

หมายเหต ุ 1 ขายปลกี หมายถงึ รายไดจ้ากการขายทีเ่ครอืขา่ยรา้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร์

 2 ขายสง่  หมายถงึ รายไดจ้ากการขายสง่หนงัสอืและวารสารทีบ่รษิทัฯ ผลติเอง และทีร่บัจดัจ�าหน่าย 
ไปใหแ้ก่รา้นหนงัสอือืน่ และชอ่งทางการขายอืน่ เชน่ สถาบนัการศกึษา หอ้งสมดุ เป็นตน้

 1 และ 2 มลูคา่ขายของหนงัสอืทีบ่รษิทัฯ ผลติเอง ในปี พ.ศ. 2557, 2556 และ 2555 คดิเป็น
รอ้ยละ 6.52, 7.24 และ 7.00 ของรายไดจ้ากการขายตามล�าดบั

 3 รายไดก้ลุม่วารสาร ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการขายโฆษณา, การจดังานสมัมนาทางวชิาการและขายสนิคา้ทางดา้น
เทคโนโลยี

 4 รายไดก้ลุม่ SLC+ ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการเปิดศนูยก์ารเรยีนรู ้SE-ED Learning Center และรายไดจ้ากการจดั
   Kiddy Camp SE-ED Kiddy Camp

ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีส�าคญั

ผลติภณัฑ ์และบรกิำรทีส่�ำคญัทีบ่รษิทัฯ ด�ำเนินกำรอยู ่มดีงัน้ี

1. หนังสือ ปจัจบุนับรษิทัฯ เป็นผูผ้ลติหนงัสอืสูร่ะบบรำ้นหนงัสอื เป็นรำยใหญ่รำยหน่ึงของประเทศ โดยเป็น
ผูบุ้กเบกิ และเป็นผูน้�ำตลำดในกำรผลติหนงัสอืสำระควำมรูใ้นหมวดต่ำงๆ ไดแ้ก่ กำรบรหิำร/กำรจดักำร กำรพฒันำ
ตนเอง จติวทิยำ วศิวกรรมศำสตรส์ำขำต่ำงๆ หนงัสอืสำระควำมรูส้�ำหรบัเยำวชน ภำษำศำสตร ์ และพจนำนุกรม 
แมแ่ละเดก็ อำหำรและสขุภำพ แผนที ่ เป็นตน้ รวมทัง้ผลติสนิคำ้ทีเ่ป็น nonbook เช่น CD เพือ่พฒันำศกัยภำพ 
ในดำ้นต่ำงๆ

2. วารสาร ณ สิน้ปี พ.ศ. 2557 บรษิทัฯ เป็นผูผ้ลติวำรสำรทำงดำ้นวทิยำศำสตร ์และเทคโนโลย ีจ�ำนวน 
6 ฉบบั ดงัน้ี

• วารสารเซมิคอนดกัเตอรอิ์เลก็ทรอนิกสพ์ลสั เป็นวำรสำรรำยเดอืน เน้นหนกัดำ้นกำรใหค้วำมรูใ้นสำขำ
อเิลก็ทรอนิกส ์เริม่ออกจ�ำหน่ำยตัง้แต่ พ.ศ. 2517 ต่อมำบรษิทัฯ ไดเ้ปลีย่นชือ่วำรสำรจำกเดมิคอื วารสาร
เซมคิอนดกัเตอรอ์เิลก็ทรอนิกส ์เป็น วารสารเซมคิอนดกัเตอรอ์เิลก็ทรอนิกสพ์ลสั ตัง้แต่เดอืนมกรำคม
พ.ศ. 2551 โดยยงัคงเน้ือหำเดมิ

• วารสาร UpDATE เป็นวำรสำรรำยเดอืน เน้นหนกัดำ้นกำรใหค้วำมรูใ้นเรื่องทีแ่ปลกใหม ่ ทนัสมยั
ดำ้นวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยทีีน่่ำสนใจ แก่ผูต้อ้งกำรพฒันำตนเอง และตดิตำมควำมกำ้วหน้ำของ
เทคโนโลยใีนโลกปจัจบุนั เริม่ออกจ�ำหน่ำยตัง้แต่ พ.ศ. 2521
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• วารสาร MICRO COMPUTER เป็นวำรสำรรำยเดอืน เน้นหนกัดำ้นกำรใหค้วำมรูใ้นสำขำคอมพวิเตอร ์
และเทคโนโลยสีำรสนเทศในระดบัองคก์ร เริม่ออกจ�ำหน่ำยตัง้แต่ พ.ศ. 2526

• วารสาร Industrial Technology Review เป็นวำรสำรรำยเดอืน เน้นหนักในกำรใหค้วำมรูด้ำ้น
เทคโนโลยอุีตสำหกรรมและกำรจดักำร แก่ผูบ้รหิำรงำนดำ้นอุตสำหกรรม วศิวกรโรงงำนและผูใ้ชง้ำน
ทัว่ไป เริม่ออกจ�ำหน่ำยตัง้แต่กลำงปี พ.ศ. 2537

• วารสาร Mechanical Technology เป็นวำรสำรรำยเดอืน ทีใ่หค้วำมรูด้ำ้นวศิวกรรมเครือ่งกล เกีย่วกบั
เทคนิคกำรใชง้ำน และกำรแกป้ญัหำในงำนดำ้นเครือ่งกลแก่วศิวกร และผูท้ีส่นใจทัว่ไป โดยเริม่ออก
จ�ำหน่ำยตัง้แต่กลำงปี พ.ศ. 2544

• วารสาร The Absolute Sound & Stage เป็นวำรสำรรำยเดอืน ทีเ่น้นกำรใหส้ำระควำมรูด้ำ้นเทคโนโลยี
ของระบบเครือ่งเสยีงและระบบแสงสบีนเวท ีงำนในดำ้นสตดูโิอ และอุปกรณ์เครือ่งมอืต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
เริม่ออกจ�ำหน่ำยตัง้แต่ปลำยเดอืนพฤษภำคม พ.ศ. 2545

รำยไดข้องบรษิทัฯ ในสว่นน้ี จะเกดิจำกรำยไดจ้ำกกำรรบัลงโฆษณำ รำยไดจ้ำกกำรขำยวำรสำร รำยไดจ้ำก
กำร จดัท�ำหนงัสอืพเิศษ และรำยไดจ้ำกกำรจดักจิกรรมต่ำงๆ

3. การรบัจดัจ�าหน่ายหนังสือ บรษิทัฯ เป็นผูจ้ดัจ�ำหน่ำยหนงัสอืทีบ่รษิทัฯ ผลติขึน้เอง และยงัรบัจดัจ�ำหน่ำย
หนงัสอืใหส้�ำนกัพมิพแ์ละองคก์รอืน่ ทีม่ผีลติภณัฑส์อดคลอ้งกบัทศิทำงของบรษิทัฯ โดยขำยสง่ใหร้ำ้นหนงัสอืทัง้ขนำด
เลก็และขนำดใหญ่ทัว่ประเทศกวำ่ 6,214 รำ้น อกีทัง้ยงัขำยใหก้บัสถำบนักำรศกึษำโดยตรง

บรษิทัฯ ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหเ้ป็นตวัแทนจ�ำหน่ำยหนังสอืและสื่อกำรเรยีนกำรสอนภำษำองักฤษของส�ำนัก
พมิพ ์มหำวทิยำลยัออกซฟ์อรด์ (Oxford University Press) แต่เพยีงผูเ้ดยีวในประเทศไทย ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 
พ.ศ. 2550 เป็นตน้ไป ควำมรว่มมอืกนัครัง้น้ี จะชว่ยใหบ้รษิทัฯ เพิม่บทบำทในกำรผลติ และจดัจ�ำหน่ำยหนงัสอืเรยีน
รูภ้ำษำองักฤษ มำกยิง่ขึน้ โดยผำ่นชอ่งทำงกำรจ�ำหน่ำยทัง้หมดของบรษิทัฯ ซึง่จะท�ำใหบ้รษิทัฯ มสีว่นในกำรชว่ยแก้
ปญัหำดำ้นกำรศกึษำภำษำองักฤษของนกัเรยีนไทย และคนไทยทีส่นใจภำษำองักฤษมำกยิง่ขึน้

ปจัจบุนั บรษิทัฯ เป็นผูจ้ดัจ�ำหน่ำยหนงัสอืเขำ้สูร่ะบบรำ้นหนงัสอืรำยใหญ่ทีส่ดุในประเทศไทย โดยมหีนงัสอื
ทีผ่ลติขึน้เอง และยงัจดัจ�ำหน่ำยอยูป่ระมำณ 1,500 ชื่อ และรบัจดัจ�ำหน่ำยใหก้บัหน่วยงำนและส�ำนกัพมิพอ์ื่นอกี
ประมำณ 4,500 ชือ่

4. ธรุกิจรา้นหนังสือซีเอด็บุค๊เซน็เตอร ์ (SE-ED Book Center หรอื SBC) บรษิทัฯ เป็นผูด้�ำเนินงำนรำ้น
หนงัสอื ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์และเครอืขำ่ย ซึง่ประกอบดว้ย รำ้นเครอืขำ่ยซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์และศนูยห์นงัสอืมหำวทิยำลยั
หลำยแหง่ทีบ่รษิทัฯ เป็นผูบ้รหิำรเอง ทัง้ในกรงุเทพฯ และต่ำงจงัหวดั รวมทัง้กำรบรหิำรพืน้ทีข่ำยในศนูยก์ำรคำ้รปู
แบบต่ำงๆ กนั

รำ้นหนงัสอืซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์เป็นรำ้นหนงัสอืทัว่ไปขนำดกลำง ทีม่ลีกัษณะกำรออกแบบและกำรจดัวำงสนิคำ้ 
ทีท่นัสมยั มปีระสทิธภิำพกำรขำยทีด่ ี และเน้นกำรเปิดในท�ำเลทีอ่�ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่คนทัว่ไป ใหส้ำมำรถหำ
ซือ้หนงัสอืทีด่ไีดง้ำ่ยขึน้ สว่นใหญ่จงึตัง้อยูใ่นซเูปอรเ์ซน็เตอรช์ัน้น�ำ (เชน่ เทสโกโ้ลตสั บิก๊ซ ีเป็นตน้) ศนูยก์ำรคำ้ชัน้
น�ำ (เชน่ สยามพารากอน เซน็ทรลั เดอะมอลล ์โรบนิสนั ฟิวเจอรป์ารค์ ซคีอนสแควร ์และศนูยก์ารคา้ชัน้น�าของต่าง
จงัหวดั เป็นตน้) และสถำบนักำรศกึษำ (เชน่ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์มหาวทิยาลยั
ธรุกจิบณัฑติย ์มหาวทิยาลยัสยาม และมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร) โดยเปิดในรปูแบบต่ำงๆ กนั ทัง้
ในกรงุเทพฯ และต่ำงจงัหวดั

จนถงึสิน้ปี พ.ศ. 2557 บรษิทัฯ เปิดรำ้น ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์และรำ้นเครอืขำ่ยซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ไดร้วมทัง้สิน้ 
499 สำขำ โดยเป็นสำขำทีย่งัเปิดด�ำเนินกำรอยูจ่�ำนวน 412 สำขำ อยูใ่นเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล 142 สำขำ และ
อยูใ่นต่ำงจงัหวดัอกี 270 สำขำ ในจ�ำนวนทัง้หมดน้ีเป็นรำ้นที ่บรษิทัฯ บรหิำรเองทัง้สิน้ 407 สำขำ เป็นรำ้นเครอืขำ่ย
ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ (เป็นรำ้นทีไ่ดร้บัควำมชว่ยเหลอืเตม็รปูแบบ โดยซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ เป็นผูจ้ดัสง่สนิคำ้ให)้ จ�ำนวน 
3 สำขำ และเป็นรำ้นเครอืขำ่ยซเีอด็ (เป็นรำ้นทีไ่ดร้บัควำมชว่ยเหลอืไมเ่ตม็รปูแบบ รำ้นสัง่สนิคำ้เอง) จ�ำนวน 2 สำขำ 
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และจดุบรกิำรยอ่ย อกี 9 จดุบรกิำร ปจัจบุนัซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์นบัเป็นเครอืขำ่ยรำ้นหนงัสอืเตม็รปูแบบทีม่ยีอดขำย
มำกทีส่ดุในประเทศไทย
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สาขา

จํานวน kiosk ทเีปิดดําเนนิการอยู่ รวมสาขาทีเ่ปิดดําเนนิการอยู่ สาขาทีเ่พิม่ขึน้ในปี รวมจุดขายทัง้สิน้ทีเ่ปิดดําเนนิการอยู่

ปี

ข้อมลูจ�านวนสาขาของซีเอด็บุค๊เซน็เตอร ์และร้านในเครือข่าย ณ วนัส้ินปี

หมายเหต ุ - มกีารจดัประเภทสาขาใหมใ่หม้คีวามเหมาะสมยิง่ขึน้ ท�าใหจ้�านวนสาขาอาจต่างจากเอกสารของบรษิทัฯก่อนหน้าน้ี 
โดยค�าวา่ สาขา ในทีน้ี่ รวมสาขาขนาดเลก็ (20-50 ตร.ม.) เขา้ไปดว้ย kiosk หมายถงึ การเปิดในลกัษณะแผงลอยขาย
หนงัสอืพมิพแ์ละนิตยสารเป็นหลกั จดุขายยอ่ย หมายถงึ การเขา้ไปบรหิารสนิคา้ในมมุหนงัสอื (รวมหนงัสอืพมิพแ์ละ
นิตยสารดว้ย) ในซเูปอรเ์ซน็เตอรข์องศนูยก์ารคา้

 - ณ สิน้ปี พ.ศ. 2557 มสีาขาทีเ่ปิดด�าเนินการอยู ่412 สาขา โดยเป็นสาขาในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล 142 สาขา 
และสาขาในต่างจงัหวดั 270 สาขา ในจ�านวนดงักลา่ว มสีาขาขนาดเลก็อยูจ่�านวน 11 สาขา

 - ณ สิ้นปี พ.ศ. 2557 มสีาขาทีเ่ปิดด�าเนินการอยูใ่นชือ่ของ ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ จ�านวน 404 สาขา และศนูยห์นงัสอื
มหาวทิยาลยั จ�านวน 3 สาขา

 - ณ สิน้ปี พ.ศ. 2557 มรีา้นเครอืขา่ยซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์(บรษิทัฯ รบัผดิชอบการจดัหาสนิคา้ใหท้ัง้หมด) ทีเ่ปิดด�าเนิน
การอยูจ่�านวน 3 สาขา และมจี�านวนรา้นเครอืขา่ยซเีอด็ (บรษิทัฯ ใหค้วามชว่ยเหลอืพเิศษ โดยอนุญาตใหใ้ชช้ือ่ซเีอด็
บุ๊คเซน็เตอร ์หรอืรา้นเครอืขา่ยได ้แต่จดัหาสนิคา้เอง) ทีเ่ปิดด�าเนินการอยู ่จ�านวน 2 สาขา และม ีkiosk 9 จดุ

5. SE-ED Learning Center ในปี พ.ศ. 2549 บรษิทัฯ ไดก้่อตัง้แผนก SE-ED Learning Center เพือ่บรหิำร
กจิกรรมเยำวชนทัง้หมด และไดเ้ปิดศนูยก์ำรเรยีนรู ้ SE-ED Learning Center ตัง้แต่เดอืนกนัยำยน พ.ศ. 2551  
เพือ่ใหก้ำรบรกิำรครอบคลุมถงึกำรฝึกอบรมทำงดำ้นวชิำชพี กำรอบรมในสำขำต่ำงๆ ใหแ้ก่ผูส้นใจทัว่ไป ตลอดจน
เยำวชน และนกัเรยีน นกัศกึษำ อกีทัง้ยงัไดก้�ำหนดยุทธศำสตรใ์นกำรด�ำเนินธุรกจิ ดว้ยกำรพฒันำหลกัสตูรเสรมิ
กำรเรยีนรู ้ทีเ่ป็นกำรพฒันำศกัยภำพและอจัฉรยิภำพของเยำวชน อนัไดแ้ก่ วชิำคณติศำสตร ์และวชิำภำษำองักฤษ  
โดยในปจัจบุนักำรด�ำเนินงำนของ SE-ED Learning Center ไดจ้ดัใหม้กีจิกรรมทีห่ลำกหลำยดงัต่อไปน้ี

•  หลกัสตูรคณติศำสตร ์FAN Math เป็นหลกัสตูรกำรเรยีนเสรมิระดบัชัน้ อนุบำล 3 จนถงึประถมศกึษำ
ปีที ่6 ทีม่กีำรจดัท�ำสือ่กำรเรยีนรูใ้นรปูแบบของสือ่ Animation

•  หลกัสตูรภำษำองักฤษ ACTive English เป็นหลกัสตูรกำรเรยีนเสรมิระดบัชัน้อนุบำล 2 จนถงึประถม
ศกึษำปีที ่6 ทีม่กีำรใชส้ือ่ Interactive Multimedia และมคีวำมสอดคลอ้งกบักรอบมำตรฐำนกำรเรยีนรู้
ภำษำ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ของสหภำพยโุรป

•  หลกัสตูรเก่งคดิ เก่งสรำ้ง SE-ED iKids เป็นหลกัสตูรกำรเรยีนในรปูแบบของกจิกรรมทีเ่น้นใหเ้ดก็
รูจ้กักำรประดษิฐแ์ละกำรสรำ้งสรรคน์วตักรรมหุน่ยนตไ์ดด้ว้ยตนเอง  ผำ่นสือ่กำรสอนทัง้ในรปูแบบ
มลัตมิเีดยีและหนงัสอื ทีเ่ขำ้ใจงำ่ย สนุกสนำน และเสรมิควำมรูด้ำ้น STEM  คอื Science (วทิยำศำสตร)์, 
Technology (เทคโนโลย)ี, Engineering (วศิวกรรมศำสตร)์ และ Mathematics (คณติศำสตร)์ เพือ่เสรมิ
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สรำ้งควำมเขำ้ใจ  เน้ือหำในหลกัสตูรมุง่เน้นใหเ้ดก็ไดก้ลำ้คดิ กลำ้ทดลอง รูจ้กัวเิครำะห ์และแกป้ญัหำ
อยำ่งเป็นระบบ โดยกำรน�ำองคค์วำมรูใ้นหลำยๆ ดำ้นมำบรูณำกำรเขำ้ดว้ยกนั  ตลอดจนชีใ้หเ้หน็ถงึ
กำรน�ำไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติจรงิ  และกำรสรำ้งสรรคเ์ป็นเทคโนโลยตี่ำงๆ ทีม่อียูใ่นปจัจบุนั

• จดัคำ่ยกจิกรรมเยำวชน SE-ED Kiddy Camp ส�ำหรบัเยำวชนอำย ุ8 -14 ปี โดยจะจดัในชว่งปิดเทอม
กำรศกึษำ ซึง่มหีลำยคำ่ยใหเ้ลอืก ทัง้แบบไปคำ่ยต่ำงจงัหวดั และแบบเชำ้ไปเยน็กลบั เพือ่กระตุน้
เยำวชนใหส้นุกกบักำรเรยีนรู ้ ขณะเดยีวกนักไ็ดศ้กึษำพฤตกิรรมของเดก็ในกำรเรยีนรู ้ ก่อนทีจ่ะ
ขยำยควำมคดิและผนึกกบัแนวทำงอื่นๆ ทีเ่สรมิกนัเพือ่สรำ้งเดก็ไทย ใหเ้ก่งขึน้ในปรมิำณทีม่ำกขึน้  
และสง่เสรมิใหเ้ยำวชนทีเ่ขำ้คำ่ย มคีวำมกลำ้ในกำรเรยีนรูส้ ิง่ต่ำงๆ ไมว่ำ่จะเป็นเรือ่งทำงวทิยำศำสตร ์
สิง่ประดษิฐอ์เิลก็ทรอนิกส ์กำรท�ำงำนเป็นทมี ควำมเป็นผูน้�ำ กำรเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ควำมรูพ้ ืน้ฐำนใน
กำรด�ำรงชวีติ ศลีธรรม และโดยเฉพำะอยำ่งยิง่มติรภำพ นอกจำกน้ี ยงัไดร้ว่มสนุกในกจิกรรมต่ำงๆ อกี
มำกมำย เชน่ นกัส�ำรวจน้อย เขำ้ฐำนกจิกรรม เลน่เกม ออกก�ำลงักำย เลน่กฬีำ ฯลฯ

6. โรงเรียนเพลินพฒันา บรษิทัฯ ไดร้ว่มลงทนุในโรงเรยีนเพลนิพฒันำ โดยมสีดัสว่นกำรลงทนุรอ้ยละ 48.97 
จำกทนุจดทะเบยีนและทนุรบัช�ำระแลว้จ�ำนวน 169,475,500 บำท โดยรว่มบรหิำร เพือ่ระดมทรพัยำกร ควำมรูค้วำม
สำมำรถทีม่ ี ก่อตัง้โรงเรยีนเพลนิพฒันำขึน้มำเป็นโรงเรยีนทำงเลอืกแนวใหม ่ ดว้ยควำมมุง่หวงัทีพ่ฒันำศกัยภำพ
เดก็ไทยใหเ้ป็นก�ำลงัส�ำคญัในกำรพฒันำประเทศในอนำคต โดยผำ่นกระบวนกำรจดักำรเรยีนกำรสอนทีย่ดืหยุ่น  
โดยเปิดสอนตัง้แต่ระดบัช่วงชัน้เตรยีมอนุบำล จนถงึระดบัมธัยมศกึษำปีที ่ 6 บนเน้ือที ่ 20 ไร่ ในสภำพแวดลอ้ม
ชำนเมอืงกรงุเทพฯ

ทัง้น้ีในรอบปีการศึกษา 3 ปีท่ีผา่นมาโรงเรียนเพลินพฒันามีจ�านวนนักเรียนในแต่ละปีการศึกษาดงัน้ี

(หน่วย : คน)

ปีการศึกษา ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555

จ�ำนวนนกัเรยีนในปีกำรศกึษำ 1,203 1,131 1,122

7. บริษทั เบสแลบ็ จ�ากดั เป็นธุรกจิใหค้�ำปรกึษำกำรพฒันำ กำรออกแบบ และกำรจ�ำหน่ำยซอฟต์แวร ์ 
และฮำรด์แวรท์ีพ่ฒันำขึน้เอง

การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ

สินค้าท่ีซ้ือมาขายไปจากส�านักพิมพอ่ื์น โดยทัว่ไปประกอบดว้ย 2 สว่น คอื

• หนังสือท่ีรบัจดัจ�าหน่าย ปจัจุบนัหนังสอืทีบ่รษิทัฯ รบัจดัจ�ำหน่ำยไปยงัระบบรำ้นหนังสอืทัว่ประเทศ
นัน้ มำจำกหนงัสอืทีบ่รษิทัฯ ผลติเอง และมำจำกส�ำนกัพมิพอ์ืน่อกีประมำณ 462 รำย ทีต่ดิต่อใหส้ำยงำน  
รบัจดัจ�ำหน่ำยของบรษิทัฯ เป็นผูจ้ดัจ�ำหน่ำยไปยงัรำ้นหนงัสอือืน่ทัว่ประเทศ โดยบรษิทัฯ จะพจิำรณำรบั
ต่อเมือ่เหน็วำ่ เป็นผลติภณัฑท์ีส่อดคลอ้งกบัทศิทำงของบรษิทัฯ และมโีอกำสกำรขำยทีเ่ป็นไปได้

• หนังสือและสินค้าอ่ืน ท่ีซีเอด็บุค๊เซน็เตอรร์บัมาจ�าหน่าย ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอรร์บัสนิคำ้มำจำก 2 ทำง
ใหญ่ คอื มำจำกสำยงำนรบัจดัจ�ำหน่ำยของบรษิทัฯ และอกีทำงหน่ึงซึง่สว่นใหญ่เป็นกำรรบัสนิคำ้จำกส�ำนกั
พมิพแ์ละผูจ้ดัจ�ำหน่ำยรำยอื่น เขำ้มำขำยในสำขำ โดยมแีผนกกำรตลำดของสำยงำนซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ 
เป็นผูพ้จิำรณำคดัเลอืกน�ำเขำ้มำจ�ำหน่ำย
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ความสมัพนัธแ์ละผลกระทบ หากสญูเสียผูจ้ �าหน่ายสินค้า ส�ำหรบัมลูคำ่สนิคำ้ทีซ่ือ้มำเพือ่ขำย 
จำกผูจ้ดัจ�ำหน่ำยแต่ละรำยมมีลูคำ่ไมเ่กนิ 30% ของตน้ทนุขำยทัง้หมด โดยมสีดัสว่นมลูคำ่สนิคำ้ทีซ่ือ้มำ
จ�ำหน่ำยจำกคูค่ำ้รำยใหญ่ 10 รำยแรกต่อตน้ทนุขำยรวม 3 ปียอ้นหลงัมดีงัน้ี

(หน่วย : ลำ้นบำท)

รายการ
ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2555

มลูค่า % มลูค่า % มลูค่า %

มลูคำ่สนิคำ้ทีซ่ือ้มำเพือ่จ�ำหน่ำย 

จำกคูค่ำ้รำยใหญ่ 10 รำยแรก
1,356.37 44.93 1,173.91 34.74 1,397.28 38.03

ตน้ทนุขำยรวม 3,018.63 100 3,379.52 100 3,673.89 100

ในปี พ.ศ. 2557 ถอืวำ่ไมม่รีำยใดมนี�้ำหนกัมำกนกัจนมผีลกระทบรุนแรงต่อบรษิทัฯ นอกจำกนัน้ 
บรษิทัฯ ไมม่คีวำมสมัพนัธใ์ดๆ กบัผูจ้�ำหน่ำยดงักลำ่ว และไมม่ภีำระผกูพนัทีจ่ะตอ้งซือ้ในอนำคต

สินค้าท่ีบริษทัฯ ผลิตเอง หนังสอืและวำรสำรทีบ่รษิทัฯ เป็นผูผ้ลติเอง มสีำยงำนผลติหนังสอื  
และสำยงำนวำรสำรของบรษิทัฯ เป็นผูร้บัผดิชอบในกำรก�ำหนดทศิทำง และคดัเลอืกตน้ฉบบัทีจ่ะน�ำมำผลติ 
จนกระทัง่ถงึขัน้ตอนกำรผลติออกมำเป็นรปูเลม่ เพือ่สง่ใหส้ำยงำนจดัจ�ำหน่ำยของบรษิทัฯ น�ำไปวำงตลำด

อตัราการใช้ก�าลงัการผลิต เน่ืองจำกบรษิทัฯ ไมม่โีรงพมิพเ์อง ดงันัน้ กำรผลติหนงัสอืและวำรสำร 
จะมหีน่วยงำนภำยในรบัผดิชอบดแูลกำรผลติครบวงจร และกระจำยงำนพมิพไ์ปตำมโรงพมิพต่์ำงๆ ใหเ้หมำะ
สมกบัก�ำหนดกำรผลติ ดงันัน้อตัรำกำรผลติจรงิ จงึสำมำรถเพิม่หรอืลดได ้โดยไมเ่กดิอตัรำสญูเปล่ำใดๆ

วตัถดิุบและผู้จ�าหน่ายวตัถดิุบ กระดำษเป็นวตัถุดบิหลกัที่ส�ำคญัของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ  
ซือ้วตัถุดบิจำกผูจ้�ำหน่ำยในประเทศทัง้จ�ำนวน กระดำษทีใ่ชใ้นกำรผลติหนงัสอืและวำรสำร สว่นมำกจะ
เป็นกระดำษปอนด ์กระดำษปรูฟ๊ กระดำษอำรต์ และกระดำษอำรต์กำรด์

ความสมัพนัธแ์ละผลกระทบ หากสญูเสียผูจ้ �าหน่ายวตัถดิุบ ส�ำหรบัมลูค่ำกำรสัง่ซือ้กระดำษ 
บรษิทัฯ ไมม่คีวำมสมัพนัธใ์ดๆ กบัผูจ้�ำหน่ำยดงักลำ่ว และบรษิทัฯ ไมม่ภีำระผกูพนัทีจ่ะตอ้งซือ้ในอนำคต 
ในกรณีทีบ่รษิทัฯ เหล่ำน้ีไม่สำมำรถจดัหำกระดำษใหไ้ด ้ บรษิทัฯ สำมำรถซื้อจำกผูจ้�ำหน่ำยรำยอื่นๆ 
ได ้ โดยบรษิทัฯ มยีอดซือ้วตัถุดบิ จำกคูค่ำ้ รวมคดิเป็น 26.36% ของตน้ทุนผลติ หรอืคดิเป็น 1.05%  
ของตน้ทนุขำย ทัง้หมดของบรษิทัฯ ในปี พ.ศ. 2557 ซึง่ถอืว่ำไมม่รีำยใดมนี�้ำหนกัมำกจนมผีลกระทบรนุแรง

ขัน้ตอนและเทคโนโลยีการผลิต ขัน้ตอนกำรผลติหนังสอืใหม่ เริม่ต้นจำกกองบรรณำธกิำร  
จะประชุมเพื่อวำงแผนและพจิำรณำสรรหำตน้ฉบบั ตน้ฉบบัน้ีอำจไดม้ำจำกผูเ้ขยีนเสนอตน้ฉบบัมำให้
พจิำรณำ หรอืจำกกำรทีบ่รษิทัฯ จดัหำผูท้ีเ่หมำะสมมำเขยีนหรอืแปล ตำมแนวทำงทีบ่รษิทัฯ ก�ำหนด 
จำกนัน้กองบรรณำธกิำรจะพจิำรณำแนวเน้ือหำ ควำมถกูตอ้ง และควำมน่ำอ่ำน ซึง่รวมถงึกำรสง่ไปใหท้ี่
ปรกึษำเฉพำะสำขำของบรษิทัฯ ทีม่คีวำมรูแ้ละสนใจในกลุม่เน้ือหำนัน้ๆ ใหค้วำมเหน็ต่ำงๆ ในเชงิกำรตลำด  
เพือ่พจิำรณำวำ่จะรบัมำผลติหรอืไม ่ เมือ่ผำ่นกำรพจิำรณำแลว้จงึจะปรบัปรงุเน้ือหำและรปูแบบใหเ้หมำะ
สมยิง่ขึน้ต่อไป และจงึจะท�ำสญัญำกำรใชล้ขิสทิธิ ์กบัผูเ้ขยีน ผูแ้ปล หรอืส�ำนกัพมิพใ์นต่ำงประเทศ

ขณะเดยีวกนัพนักงำนศลิป์จะเริม่ออกแบบรูปเล่ม เมื่อตน้ฉบบัไดร้บักำรปรบัปรุงเรยีบรอ้ยแลว้  

กถ็งึข ัน้กำรจดัท�ำอำรต์เวริก์ดว้ยคอมพวิเตอร ์อำรต์เวริก์ทีจ่ดัเสรจ็แลว้จะไดร้บักำรตรวจทำนซ�้ำ และแกไ้ข  
จนเน้ือหำและองคป์ระกอบศลิป์สมบรูณ์ ในกรณทีีเ่ป็นหนงัสอืเลม่ จะมขี ัน้ตอนเพิม่ขึน้ คอื กำรตัง้ชือ่หนงัสอื 
กำรก�ำหนดรำคำ รวมถงึกำรตลำดต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหเ้หมำะสมกบักลุม่เป้ำหมำย



รายงานประจ�าปี 255792

กำรจดัท�ำวำรสำร มขี ัน้ตอนกำรท�ำงำนคลำ้ยกบัท�ำหนงัสอืเล่ม คอื มกีองบรรณำธกิำรรบัผดิชอบ 
ตัง้แต่ดำ้นทศิทำงกำรตลำด ไปจนจบขัน้ตอนกำรผลติ

ส�ำหรบัเทคโนโลยทีีใ่ชใ้นกำรท�ำตน้ฉบบัหนงัสอืและวำรสำร บรษิทัฯ ใชอุ้ปกรณ์หลกั คอื คอมพวิเตอร ์PC 
และแมคอนิทอช รวมถงึอุปกรณ์อืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยอุปกรณ์คอมพวิเตอรเ์หลำ่น้ี มแีนวโน้มวำ่ประสทิธภิำพสงู
ขึน้แต่รำคำถกูลง นอกจำกน้ีบุคลำกรทีอ่ยูใ่นกองบรรณำธกิำร ลว้นเป็นผูม้คีวำมเชีย่วชำญเฉพำะดำ้นในกำร
ผลติตน้ฉบบั ส�ำหรบักำรเขยีนเรือ่งและบทควำม มำจำกทัง้บุคลำกรในกองบรรณำธกิำรและนกัเขยีนทัว่ไป

เมือ่ผลติตน้ฉบบัเรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัฯ จะว่ำจำ้งโรงพมิพ ์ โดยบรษิทัฯ เป็นผูส้ ัง่ซือ้กระดำษเอง  
และก�ำหนดใหผู้ข้ำยกระดำษสง่กระดำษไปยงัโรงพมิพโ์ดยตรง ตำมก�ำหนดเวลำทีต่อ้งกำรใช ้เพือ่จดัพมิพ์
ตน้ฉบบัดงักลำ่วเป็นหนงัสอืหรอืวำรสำร เพือ่จดัจ�ำหน่ำยต่อไป

ความสามารถ ความจ�าเป็น และค่าใช้จ่ายในการปรบัเครือ่งจกัรให้แข่งขนัได้ เน่ืองจำกบรษิทัฯ 
ไมม่โีรงพมิพ ์ จงึไมม่กีำรลงทนุในเครือ่งจกัรและอุปกรณ์กำรพมิพท์ัง้หลำย ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึไมม่คีวำม
จ�ำเป็นตอ้งพฒันำเครือ่งจกัรและอุปกรณ์ต่ำงๆ เหลำ่นัน้ดว้ยตนเอง และดว้ยสภำพกำรแขง่ขนัของธุรกจิ
โรงพมิพ ์จงึท�ำใหบ้รษิทัฯ มคีวำมสำมำรถในกำรต่อรอง และเลอืกสรรโรงพมิพท์ีเ่หมำะสมไดต้ลอดเวลำ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม สำยงำนกำรผลติหลกัของบรษิทัฯ เป็นกองบรรณำธกิำร ดงันัน้กระบวนกำร
ผลติจะเป็นกำรจดัท�ำตน้ฉบบัและประสำนงำนอยูภ่ำยในส�ำนกังำนของบรษิทัฯ จงึไมส่รำ้งมลภำวะทีม่ผีล 
กระทบต่อสิง่แวดลอ้ม และไมไ่ดอ้ยูภ่ำยใตก้ำรควบคมุของหน่วยงำนรฐัใดๆ



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทในกลุ่ม 
และรายการระหว่างกัน

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

บรษิทัฯ เขำ้ถอืหุน้รอ้ยละ 99.93 ในบรษิทั ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ จ�ำกดั (จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่ 11 พฤษภำคม  
พ.ศ. 2544) ซึง่มทีนุรบัช�ำระแลว้เทำ่กบั 100,000 บำท แต่มไิดด้�ำเนินธรุกจิใดๆ เพรำะมวีตัถุประสงคเ์พือ่ป้องกนับุคคล
อืน่น�ำชือ่ ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ไปจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัใหม ่ซึง่อำจท�ำใหเ้กดิควำมเขำ้ใจผดิ คดิวำ่เป็นกจิกำรเดยีวกนั
เทำ่นัน้ และต่อมำในปี พ.ศ. 2556 บรษิทัฯ ไดเ้พิม่สดัสว่นของกำรถอืหุน้ในบรษิทั ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์จ�ำกดั เป็นรอ้ยละ 
99.99 ซึง่มทีนุรบัช�ำระแลว้เทำ่กบั 1,000,000 บำท

ในปี พ.ศ. 2546 บรษิทัฯ เข้ำถอืหุ้นร้อยละ 28.75 ในบรษิทั เพลนิพฒัน์ จ�ำกดั (จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่ 
25 กนัยำยน พ.ศ. 2545) ซึง่มทีนุช�ำระเตม็มลูคำ่หุน้ เทำ่กบั 80,000,000 บำท ในปี พ.ศ. 2548 บรษิทัฯ ไดเ้พิม่
สดัสว่นกำรถอืหุน้เป็นรอ้ยละ 48.82 จำกทนุจดทะเบยีนและทนุช�ำระแลว้จ�ำนวน 170,000,000 บำท โดยในไตรมำส 4 
ป ีพ.ศ. 2552 คณุทนง โชตสิรยทุธ ์กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ�ำกดั (มหำชน) ไดเ้ขำ้ไปด�ำรงต�ำแหน่ง 
รกัษำกำรผูอ้�ำนวยกำรของโรงเรยีนเพลนิพฒันำ และไดด้�ำรงต�ำแหน่งผูอ้�ำนวยกำรโรงเรยีนเพลนิพฒันำ ในปี  
พ.ศ. 2553 และในไตรมำส 2 ปี พ.ศ. 2555 บรษิทั เพลนิพฒัน์ จ�ำกดั ไดด้�ำเนินกำรลดทนุจดทะเบยีนและทนุช�ำระแลว้ 
คงเหลอืเป็นจ�ำนวน 169,475,500 บำท ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมสีดัสว่นกำรถอืหุน้เพิม่ขึน้รอ้ยละ 48.97

โดยบรษิทั เพลนิพฒัน์ จ�ำกดั ประกอบกจิกำรโรงเรยีนในนำม โรงเรยีนเพลนิพฒันำ ซึง่ตัง้อยูบ่นถนนพทุธมณฑล 
สำย 2 เปิดสอนในระดบัตัง้แต่เตรยีมอนุบำล จนถงึมธัยมศกึษำปีที ่6 โดยเริม่เปิดรบันกัเรยีนอยำ่งเป็นทำงกำร ในปี 
กำรศกึษำ 2547 ซึง่ถอืเป็นกำรรวมตวัครัง้ส�ำคญัของผูท้ีร่กังำนกำรศกึษำกวำ่ 70 คน จำกกลุม่ต่ำงๆ ไดแ้ก่ พอ่แม ่
ผูป้กครอง คณุคร ูนกัวชิำกำร ผูบ้รหิำรโรงเรยีน รว่มกบัองคก์รเอกชนทีม่บีทบำทส�ำคญัในสถำบนัครอบครวัและกำร
ศกึษำ เพือ่สรำ้งสรรคโ์รงเรยีนตน้แบบแนวคดิใหม ่ทีส่ำมำรถสรำ้งเยำวชนทีม่คีณุภำพใหก้บัประเทศ

ในปี พ.ศ. 2556 บรษิทัฯ เขำ้ถอืหุน้รอ้ยละ 60.00 ในบรษิทั เบสแลบ็ จ�ำกดั (จดัตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่22 เมษำยน 
พ.ศ. 2556) ซึง่มทีนุช�ำระแลว้เทำ่กบั 250,000 บำท โดยบรษิทั เบสแลบ็ จ�ำกดั เป็นธรุกจิใหค้�ำปรกึษำกำรพฒันำ 
กำรออกแบบ และกำรจ�ำหน่ำยซอฟตแ์วร ์และฮำรด์แวรท์ีพ่ฒันำขึน้เอง

บรษิทั เพลนิพฒัน์ จ�ำกดั มผีูถ้อืหุน้รำยใหญ่ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 ดงัน้ี

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั เพลินพฒัน์ จ�ากดั
จ�านวนหุ้น

ท่ีรบัช�าระแล้ว
สดัส่วนการถือหุ้น (%)

1. บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ�ำกดั (มหำชน)

2. นำยฤทธิ ์ธรีะโกเมน

3. บรษิทั รกัลกู กรุป๊ จ�ำกดั

4. นำงธดิำ พทิกัษส์นิสขุ

5. นำงสำวกรองทอง บุญประคอง
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บรษิทั เบสแลบ็ จ�ำกดั มผีูถ้อืหุน้รำยใหญ่ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 ดงัน้ี

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั เบสแลบ็ จ�ากดั
จ�านวนหุ้น

ท่ีรบัช�าระแล้ว
สดัส่วนการถือหุ้น (%)

1. บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ�ำกดั (มหำชน)

2. นำยวริฬุห ์ศรบีรริกัษ์

3. นำยสทุธพิงษ ์ผำณติพจมำน

4. นำงจติรำ จนัทรำกุล

 15,000

 5,000

 3,125
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 60.00

 20.00

 12.50

 7.50

รายการระหว่างกนั

รำยกำรระหวำ่งกนัทีม่สีำระส�ำคญัระหวำ่งบรษิทัฯ กบับรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั รวมถงึ
บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั ปรำกฏอยูใ่นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ หวัขอ้รำยกำรธรุกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั

ความจ�าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการระหว่างกนั ทำงบรษิทัฯ ก�ำหนดใหร้ำยกำรระหวำ่งกนัที่
มสีำระส�ำคญัระหวำ่งบรษิทัฯ กบับรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั รวมถงึบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั ผำ่นที่
ประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ พจิำรณำอนุมตั ิ เพือ่ดแูลใหร้ำยกำรระหวำ่งกนัเป็นไปอยำ่งยตุธิรรม มนีโยบำยกำร
ก�ำหนดรำคำทีเ่หมำะสม ซึง่สำมำรถเปรยีบเทยีบไดก้บัรำยกำรทีเ่กดิขึน้กบับุคคลภำยนอก และไมม่กีำรถ่ำยเทผล
ประโยชน์ระหวำ่ง บรษิทัฯ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั รวมถงึบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั

คณะกรรมกำรอนุมตัใินหลกักำร ตำมค�ำแนะน�ำของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
(ก.ล.ต.) ในกำรปฏบิตัติำมมำตรำ 89/12 (1) แหง่พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 
ใหฝ้ำ่ยจดักำรสำมำรถอนุมตักิำรท�ำธุรกรรมระหวำ่งบรษิทัฯ บรษิทัยอ่ย กบักรรมกำร ผูบ้รหิำร หรอืบุคคลทีม่คีวำม
เกีย่วขอ้งกบัธรุกรรมนัน้ หำกธรุกรรมเหล่ำนัน้ มขีอ้ตกลงทำงกำรคำ้ในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญชูนจะพงึกระท�ำกบัคู่
สญัญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์เดยีวกนั ดว้ยอ�ำนำจต่อรองทำงกำรคำ้ทีป่รำศจำกอทิธพิลในกำรทีต่นมสีถำนะเป็นกรรมกำร 
ผูบ้รหิำร หรอืบุคคลทีม่คีวำมเกีย่วขอ้ง ทัง้น้ี คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ น�ำเสนอ
รำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์และรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัในกำรท�ำธรุกรรมทีม่ขีนำดเกนิกวำ่ 2 ลำ้นบำท
ต่อไตรมำส เพือ่รำยงำนต่อทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทัฯ รบัทรำบอยำ่งสม�่ำเสมอทกุไตรมำส

นโยบายและแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกนัในอนาคต บรษิทัฯ อำจมกีำรท�ำรำยกำรระหวำ่งกนักบั 
ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ และกบัผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ ในอนำคต ซึง่รำยกำรทีเ่กดิขึน้จะเป็นในรปูของกำรท�ำสญัญำเช่ำพืน้ที ่
สญัญำบรกิำร และสญัญำลขิสทิธิ ์ ซึง่เป็นไปเพือ่ประโยชน์ทำงกำรคำ้ของบรษิทัฯ เท่ำนัน้ โดยบรษิทัฯ จะเปิดเผย
ชนิด และมลูคำ่ของรำยกำรระหวำ่งกนัของบรษิทัฯ กบับุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ ภำยใตป้ระกำศและขอ้บงัคบัของ
ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.)



โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่

รำยชือ่กลุม่ผูถ้อืหุน้ทีถ่อืหุน้สงูสดุ 10 รำยแรก โดยรวมจ�ำนวนหุน้ทีถ่อืโดยนบัรวมผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตำมมำตรำ 258 
แหง่พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และผูถ้อืหุน้ทีอ่ยูภ่ำยใตม้ำตรำดงักล่ำว ณ วนัที ่23 
พฤษภำคม พ.ศ. 2557 (วนัปิดสมดุทะเบยีนครัง้ล่ำสดุของบรษิทัฯ) มดีงัน้ี

ล�าดบั ช่ือผูถื้อหุ้น จ�านวนหุ้น
% ของทนุ
ท่ีช�าระแล้ว

1 บรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จ�ำกดั (มหำชน) 49,550,512 12.64

2 นำยทวฉีตัร จฬุำงกรู 40,394,300 10.31

3 นำยฤทธิ ์ธรีะโกเมน 25,724,466 6.56

4 นำยพงษศ์กัดิ ์ศวิะภทัรก�ำพล 13,129,518 3.35

5 กองทนุรวม อสงัหำรมิทรพัยแ์ละสทิธเิรยีกรอ้งเบสท ์ฟอรจ์นู 12,841,202 3.28

6 นำยทนง โชตสิรยทุธ์ 9,818,122 2.50

7 นำยธชัชยั โชตสิรยทุธ ์ 9,361,407 2.39

8 กองทนุเปิด กรงุศรหีุน้ระยะยำวปนัผล 8,953,389 2.28

9 น.ส.ณญัจนำ ภู่วรวรรณ 8,507,219 2.17

10 น.ส. ณวรรณ ภู่วรวรรณ 8,230,973 2.10

รวม 186,511,108 47.58

หมายเหต ุ: -  ทนุทีเ่รยีกช�าระแลว้ ณ วนัที ่23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 (วนัปิดสมดุทะเบยีนครัง้ลา่สดุของบรษิทัฯ)    
เทา่กบั 391,944,418 บาท

 -  ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นปจัจบุนัไดจ้ากเวบ็ไซต ์ของบรษิทัฯ ก่อนการประชมุผูถ้อืหุน้ประจ�าปี
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การกระจายการถือหุ้น

กำรกระจำยกำรถอืหุน้ ณ วนัที ่23 พฤษภำคม พ.ศ. 2557 (วนัปิดสมดุทะเบยีนครัง้ล่ำสดุของบรษิทัฯ)

รายการ

การถือครองหลกัทรพัย์
รวม

บคุคลธรรมดา นิติบคุคล

จ�านวน
ราย

จ�านวน 
หุ้น

%
จ�านวน

ราย
จ�านวน

หุ้น
%

จ�านวน
ราย

จ�านวน
หุ้น

%

ผูถ้อืหลกัทรพัย์

สญัชำตไิทย
5,504 301,703,170 76.98 32 84,077,347 21.45 5,536 385,780,517 98.43

ผูถ้อืหลกัทรพัย์

สญัชำตติ่ำงดำ้ว
6 87,215 0.02 3 6,076,686 1.55 9 6,163,901 1.57

รวม 5,510 301,790,385 77.00 35 90,154,033 23.00 5,545 391,944,418 100.00

ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนดงักลำ่ว มผีูถ้อืหลกัทรพัยส์ญัชำตไิทย จ�ำนวน 5,536 รำย รวมจ�ำนวน 385,780,517 หุน้ 
(98.43%) ซึง่แบง่เป็นนิตบิุคคลจ�ำนวน 32 รำย และบุคคลธรรมดำ จ�ำนวน 5,504 รำย และมผีูถ้อืหลกัทรพัยต์่ำงดำ้ว 
จ�ำนวน 9 รำย รวมจ�ำนวน 6,163,901 หุน้ (1.57%) แบง่เป็นนิตบิุคคลจ�ำนวน 3 รำย และบุคคลธรรมดำ จ�ำนวน 6 รำย

รำยชือ่ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่โดยพฤตกิำรณ์ทีม่อีทิธพิลต่อกำรก�ำหนดนโยบำยกำรจดักำร หรอืกำรด�ำเนินงำนของ 
บรษิทัฯ อยำ่งมนียัส�ำคญั มเีพยีง 1 รำย คอื บรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จ�ำกดั (มหำชน)
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โครงสร้างการจดัการ

 โครงสรำ้งกรรมกำรบรษิทัฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมกำรจ�ำนวน 3 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน ซึง่มอี�ำนำจหน้ำทีด่งัน้ี

คณะกรรมการบริษทัฯ มหีน้ำทีว่ำงนโยบำย กลยทุธ ์และวสิยัทศัน์ต่ำงๆ รวมทัง้ใหค้�ำปรกึษำในกำรด�ำเนิน
กจิกำรของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมกำรทัง้หมด 12 ท่ำน 
โดยมรีำยละเอยีดดงัน้ี

ล�าดบั ช่ือ-นามสกลุ ต�าแหน่ง ประเภทกรรมการ แต่งตัง้ครัง้แรก แต่งตัง้ล่าสดุ

1 นำยสมบรูณ์  ชนิสวนำนนท์ ประธำนกรรมกำร

ประธำนกรรมกำรสรรหำและ

พจิำรณำผลตอบแทน

กรรมกำรอสิระ

กรรมกำรทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิำร

พ.ศ. 2534 25 เม.ย. 2556

2 นำยสำโรช  ล�้ำเลศิประเสรฐิกุล ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

รองประธำนกรรมกำร

กรรมกำรอสิระ

กรรมกำรทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิำร

22 ธ.ค. 2542 25 เม.ย. 2556

3 นำยประวทิย ์ ตนัตวิศนิชยั กรรมกำร

กรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรอสิระ

กรรมกำรทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิำร

22 เม.ย. 2542 25 เม.ย. 2556

4 นำยคเชนทร ์ เบญจกุล กรรมกำร

กรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรอสิระ

กรรมกำรทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิำร

28 ม.ิย. 2548 24 เม.ย. 2557

5 นำยวรสทิธิ ์ โภคำชยัพฒัน์ กรรมกำร

กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ

ผลตอบแทน

กรรมกำรอสิระ

กรรมกำรทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิำร

29 พ.ค. 2541 24 เม.ย. 2557

6 นำยไพรชั  สฏิฐกุล กรรมกำร กรรมกำร

กรรมกำรทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิำร

10 ต.ค. 2517 24 เม.ย. 2557

7 นำยวฒันำ  เชยีงกลู กรรมกำร

กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ

ผลตอบแทน

กรรมกำร

กรรมกำรทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิำร

10 ต.ค. 2517 25 เม.ย. 2556

8 รศ.ยนื  ภู่วรวรรณ กรรมกำร กรรมกำรทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิำร

กรรมกำรผูม้อี�ำนำจลงนำม

10 ต.ค. 2517 26 เม.ย. 2555

9 นำงจริำภรณ์  รุง่ศรทีอง กรรมกำร กรรมกำรทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิำร 21 ก.พ. 2556 24 เม.ย. 2557

10 นำยระฟ้ำ  ด�ำรงชยัธรรม กรรมกำร กรรมกำรทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิำร 21 ก.พ. 2556 24 เม.ย. 2557

11 นำยทนง  โชตสิรยทุธ์ กรรมกำร

กรรมกำรผูจ้ดักำร

กรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำร

กรรมกำรผูม้อี�ำนำจลงนำม

10 ต.ค. 2517 26 เม.ย. 2555

12 นำยวบิลูยศ์กัดิ ์ อุดมวนิช กรรมกำร

รองกรรมกำรผูจ้ดักำร

เลขำนุกำรบรษิทัฯ

กรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำร

กรรมกำรผูม้อี�ำนำจลงนำม

พ.ศ. 2519 26 เม.ย. 2555
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กำรถอืครองหลกัทรพัยข์องคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ในปี พ.ศ. 2557 และ 2556 แสดงจ�ำนวนหุน้โดยรวมจ�ำนวน
หุน้ของคูส่มรส, บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิำวะ และผูถ้อืหุน้ทีอ่ยูภ่ำยใตม้ำตรำ 258 แหง่พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ดงัน้ี

ล�าดบั ช่ือ-นามสกลุ

จ�านวนหุ้น

31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 เพ่ิม (ลด) ระหว่างปี

1 นำยสมบรูณ์  ชนิสวนำนนท์ 188,568 188,568 -

2 นำยสำโรช  ล�้ำเลศิประเสรฐิกุล - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- -

3 นำยประวทิย ์ ตนัตวิศนิชยั - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- -

4
นำยคเชนทร ์ เบญจกุล 464,640 464,640 -

คูส่มรส 8,591 8,591 -

5 นำยวรสทิธิ ์ โภคำชยัพฒัน์ - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- -

6
นำยไพรชั  สฏิฐกุล 2,273,150 2,273,150 -

คูส่มรส 1,963,500 1,963,500 -

7 นำยวฒันำ  เชยีงกลู 4,983,133 4,983,133 -

8
รศ.ยนื  ภู่วรวรรณ 1,843,538 3,860,111 (2,016,573)

คูส่มรส 1,080,686 3,098,698 (2,018,012)

9
นำงจริำภรณ์  รุง่ศรทีอง - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- -

บมจ. จเีอม็เอม็ แกรมมี ่(ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่) 49,550,512 49,550,512 -

10 นำยระฟ้ำ  ด�ำรงชยัธรรม - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- -

บมจ. จเีอม็เอม็ แกรมมี ่(ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่) 49,550,512 49,550,512 -

11
นำยทนง  โชตสิรยทุธ์ 9,818,122 9,818,122 -

คูส่มรส 2,314,125 2,314,125 -

12
นำยวบิลูยศ์กัดิ ์ อุดมวนิช - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- -

คูส่มรส 4,074,455 5,189,812 (1,115,357)

กรรมกำรผูม้อี�ำนำจลงนำมแทนบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมกำร, กรรมกำรผูจ้ดักำร และรองกรรมกำรผูจ้ดักำร 
ลงลำยมอืชือ่สองในสำมและประทบัตรำส�ำคญัของบรษิทัฯ

ขอบเขตหน้าท่ี และอ�านาจการอนุมติัของคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มขีอบเขตอ�ำนำจ
หน้ำทีใ่นกำรตดัสนิใจและดแูลกำรด�ำเนินงำนของบรษิทัฯ ดงัต่อไปน้ี

1. ก�ำหนดวสิยัทศัน์ ภำรกจิ และกลยทุธข์องบรษิทัฯ รวมถงึวตัถุประสงค ์และเป้ำหมำยทำงกำรเงนิ เพือ่เพิม่
ควำมมัน่คงและผลประโยชน์ทีส่มดลุ และยัง่ยนืของทกุฝำ่ยทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้เพิม่มลูคำ่ของผูถ้อืหุน้อยำ่ง
ต่อเน่ือง

2. ปฏบิตัติำมกฎหมำย ขอ้ก�ำหนด และระเบยีบต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรประกอบธรุกจิ ตลอดจนมตทิีป่ระชมุ
ของผูถ้อืหุน้ เพือ่รกัษำผลประโยชน์ของบรษิทัฯ โดยมใิหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ทีอ่ำจจะเกดิขึน้
กบั ผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่
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3. ก�ำหนดแนวทำงกำรบรหิำร และจดักำรควำมเสีย่งอยำ่งครอบคลุม เพือ่ใหก้ระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง
เป็นไปอยำ่งมปีระสทิธภิำพ

4. จดัใหม้กีำรจดัท�ำรำยงำนทำงกำรเงนิ และกำรเปิดเผยขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง ชดัเจน โปรง่ใส น่ำเชือ่ถอื ตำมกฎ
ระเบยีบของหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง

5. ดแูลใหม้ชีอ่งทำงกำรสือ่สำรกบัผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัฯ อยำ่งเหมำะสม

6. ดแูลใหม้รีะบบหรอืกลไกกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนผูบ้รหิำรระดบัสงูทีเ่หมำะสม เพือ่ก่อใหเ้กดิแรงจงูใจในกำร
ท�ำงำน

7. พจิำรณำอนุมตัวิงเงนิเพือ่ท�ำธรุกรรมทำงกำรเงนิ เชน่ วงเงนิเพือ่กำรลงทนุในหลกัทรพัย,์ วงเงนิเพือ่กำร
กูย้มื โดยมใิหอ้นุมตัริำยกำรใดทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ทีค่ณะกรรมกำรมสีว่นไดเ้สยี

เวน้แต่เรือ่งดงัต่อไปน้ี ซึง่คณะกรรมกำรตอ้งไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ก่อนด�ำเนินกำร

1. เรือ่งทีก่ฎหมำยก�ำหนดใหต้อ้งใชม้ตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

2. กำรท�ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั ซึง่มมีลูคำ่ของรำยกำรทีต่อ้งขออนุมตัจิำกทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ตำมกฎระเบยีบ 
หรอืประกำศของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เกีย่วกบัเรือ่งรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัจดทะเบยีน

3. กำรซื้อหรอืขำยสนิทรพัยส์�ำคญัซึง่มมีลูค่ำของสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ ทีต่อ้งขออนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้ ทัง้น้ี ตำมกฎระเบยีบหรอืประกำศของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เกีย่วกบัเรือ่งกำรไดม้ำหรอื
จ�ำหน่ำยไปซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีน

ทัง้น้ีไดม้กีำรทบทวนขอบเขตอ�ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยกำรก�ำกบัดแูล
กจิกำรทีด่ ี(Good Corporate Governance Policy)

นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ไดเ้ลง็เหน็ถงึควำมส�ำคญัของกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีกรรมกำรบรษิทัฯ จ�ำนวน 9 ท่ำน 
จำกทัง้หมดจ�ำนวน 12 ทำ่น ไดผ้ำ่นกำรอบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP), หลกัสตูร Director 
Certification Program (DCP), Audit Committee Program (ACP), หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program 
(AACP) และหลกัสตูร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) ซึง่หลกัสตูรดงักล่ำว จดัโดย
สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (Thai Institute of Directors Association) และไดผ้่ำนกำรอบรมหลกัสตูร 
Corporate Secretary Development Program ซึง่จดัโดยสมำคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย

เลขานุการบริษทัฯ / เลขานุการคณะกรรมการบริษทัฯ ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้ที ่5/2550 
เมือ่วนัที ่ 3 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2550 ไดม้มีตแิต่งตัง้ นำยวบิลูยศ์กัดิ ์ อุดมวนิช กรรมกำร เป็นเลขำนุกำรบรษิทัฯ 
ซึง่เป็นผูท้ีม่คีณุวฒุ ิและประสบกำรณ์ทีเ่หมำะสม เป็นผูร้บัผดิชอบ และท�ำหน้ำทีเ่ลขำนุกำรบรษิทัฯ โดยมหีน้ำทีใ่นกำร
ดแูลใหบ้รษิทัฯ มกีำรปฏบิตัติำมกฎหมำย และขอ้ก�ำหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ และใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก�ำกบัดแูล
กจิกำรทีด่ขีองบรษิทัฯ เพือ่ใหก้ำรบรหิำรงำนเป็นไปอยำ่งมปีระสทิธผิลยิง่ขึน้

ขอบเขตหน้าท่ีของเลขานุการบริษทัฯ / เลขานุการคณะกรรมการบริษทัฯ

1. ใหค้�ำแนะน�ำเบื้องตน้แก่กรรมกำรเกีย่วกบัขอ้กฎหมำย ระเบยีบขอ้บงัคบัและขอ้มูลต่ำงๆ ของบรษิทั 
และตดิตำมใหม้กีำรปฏบิตัติำมอยำ่งถูกตอ้งและสม�่ำเสมอ รวมถงึรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงทีม่นียัส�ำคญั
แก่กรรมกำร

2. จดักำรประชมุผูถ้อืหุน้ และประชมุคณะกรรมกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้ก�ำหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ

3. บนัทกึรำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้ และกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ รวมทัง้ตดิตำมใหม้กีำรปฏบิตัิ
ตำมมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ และทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทัฯ
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4. ดแูลใหม้กีำรเปิดเผยขอ้มลูสำรสนเทศต่ำงๆ ใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
คณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และหน่วยงำนก�ำกบัดแูลอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

5. สือ่สำรกบัผูถ้อืหุน้ นกัลงทนุ หน่วยงำนก�ำกบัดแูล รวมถงึกำรใหข้อ้มลูสำรสนเทศทัว่ไปแก่ผูส้นใจ และผูม้ ี
สว่นไดเ้สยี

6. ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ืน่ใดทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ มอบหมำย

นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ไดเ้ลง็เหน็ถงึควำมส�ำคญัของกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีเลขำนุกำรบรษิทัฯ ไดผ้ำ่นกำรอบรม
หลกัสตูร Corporate Secretary Development Program รุน่ที ่17 จดัโดยสมำคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย (Thai Listed 
Companies Association) โดยกำรสนบัสนุนของ ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และชมรมเลขำนุกำรบรษิทัไทย

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 คณะกรรมกำรตรวจสอบมจี�ำนวน 3 ท่ำน และมเีลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 1 ทำ่น ซึง่ประกอบดว้ยกรรมกำรอสิระจ�ำนวน 3 ทำ่น โดยทัง้ 3 ทำ่น เป็นผูท้ีม่คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจ หรอืมี
ประสบกำรณ์ดำ้นบญัชหีรอืกำรเงนิโดยตรง ดงัรำยชือ่ต่อไปน้ี

ล�าดบั ช่ือ-นามสกลุ ต�าแหน่ง คณุสมบติั แต่งตัง้ครัง้แรก แต่งตัง้ล่าสดุ

1 นำยสำโรช  ล�้ำเลศิประเสรฐิกุล ประธำนกรรมกำร

ตรวจสอบ

กรรมกำรอสิระ และมปีระสบกำรณ์

ดำ้นบญัชหีรอืกำรเงนิ

22 ธ.ค. 2542 8 พ.ย. 2556

2 นำยประวทิย ์ ตนัตวิศนิชยั กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรอสิระ และมปีระสบกำรณ์

ดำ้นบญัชหีรอืกำรเงนิ

22 ธ.ค. 2542 8 พ.ย. 2556

3 นำยคเชนทร ์ เบญจกุล กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรอสิระ และมปีระสบกำรณ์

ดำ้นบญัชหีรอืกำรเงนิ

12 พ.ย. 2552 8 พ.ย. 2556

โดยม ีนายวเิชยีร รุง่พนูทรพัย ์ผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายในและนกัลงทนุสมัพนัธ ์เป็นเลขานุการ

ขอบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทำนใหบ้รษิทัฯ มกีำรรำยงำนทำงกำรเงนิอยำ่งถกูตอ้งและเพยีงพอ

2. สอบทำนใหบ้รษิทัมรีะบบกำรควบคมุภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal 
Audit) ทีเ่หมำะสมและมปีระสทิธผิล และพจิำรณำควำมเป็นอสิระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจน
ใหค้วำมเหน็ชอบในกำรพจิำรณำแต่งตัง้ โยกยำ้ย เลกิจำ้งหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรอืหน่วย
งำนอืน่ใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบักำรตรวจสอบภำยใน

3. สอบทำนใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัติำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย ์
และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทัฯ

4. พจิำรณำ คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมคีวำมเป็นอสิระเพื่อท�ำหน้ำทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 
และเสนอคำ่ตอบแทนของบุคคลดงักล่ำว รวมทัง้เขำ้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชโีดยไมม่ฝีำ่ยจดักำรเขำ้รว่ม
ประชมุดว้ยอยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้

5. พจิำรณำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย
และขอ้ก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย ์ทัง้น้ี เพือ่ใหม้ัน่ใจวำ่รำยกำรดงักลำ่วสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สงูสดุต่อบรษิทัฯ
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6. จดัท�ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ�ำปีของบรษิทัฯ ซึง่รำยงำน 
ดงักลำ่วตอ้งลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่ำงน้อย ดงัต่อไปน้ี

(ก) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชือ่ถอืไดข้องรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ

(ข) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเพยีงพอของระบบควบคมุภำยในของบรษิทัฯ

(ค) ควำมเหน็เกีย่วกบักำรปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัย ์ และตลำดหลกัทรพัย ์ ขอ้ก�ำหนดของ
ตลำดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทัฯ

(ง) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี

(จ) ควำมเหน็เกีย่วกบัรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์

(ฉ) จ�ำนวนกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเขำ้รว่มประชมุของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละทำ่น

(ช) ควำมเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบ ไดร้บัจำกกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมกฎบตัร 
(Charter)

(ซ) รำยกำรอืน่ทีเ่หน็วำ่ผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุทัว่ไปควรทรำบภำยใตข้อบเขตหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบทีไ่ด้
รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ

7. ปฏบิตักิำรอืน่ใดตำมทีค่ณะกรรมกำรของบรษิทัฯ มอบหมำยดว้ยควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ

การสรรหา การแต่งตัง้ และวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมกำรตรวจสอบ โดยกำรน�ำเสนอจำกคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
ผลตอบแทน ซึง่พจิำรณำจำกกรรมกำรอสิระของบรษิทัฯ และอย่ำงน้อย 2 ทำ่น ทีม่คีวำมรูด้ำ้นบญัชแีละกำรเงนิ มวีำระ
กำรด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ 2 ปี โดยกรรมกำรตรวจสอบซึง่พน้จำกต�ำแหน่งตำมวำระอำจไดร้บักำรแต่งตัง้ใหมอ่กีกไ็ด้

กรรมกำรตรวจสอบมกีำรประชมุอยำ่งสม�่ำเสมออยำ่งน้อยไตรมำสละครัง้ รว่มกบัผูส้อบบญัชภีำยนอก ฝำ่ยบญัช ี
และฝำ่ยตรวจสอบภำยใน โดยมกีำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เน่ืองดว้ยคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดเ้ลง็เหน็ถงึ
ควำมส�ำคญัของกำรด�ำเนินงำนทีโ่ปรง่ใสตรวจสอบได ้จงึมนีโยบำยใหก้รรมกำรตรวจสอบสำมำรถประชมุรว่มกบัฝำ่ยบญัช ี

ฝำ่ยตรวจสอบภำยในไดโ้ดยไมม่กีรรมกำรบรหิำรเขำ้รว่มประชมุ แต่อยูภ่ำยใตก้ำรรบัรูข้องกรรมกำรบรหิำร และใน
กำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ที ่ 5/2557 เมือ่วนัพธุที ่ 5 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2557 เป็นกำรประชมุระหว่ำง
คณะกรรมกำรตรวจสอบ รว่มกบัผูส้อบบญัชโีดยไมม่ฝีำ่ยจดักำรรว่มดว้ยจ�ำนวน 1 ครัง้

นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ไดเ้ลง็เหน็ถงึควำมส�ำคญัของกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีคณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัฯ 
จ�ำนวน 1 ทำ่น จำกทัง้หมดจ�ำนวน 3 ทำ่น ไดผ้ำ่นกำรอบรมหลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) ซึง่จดัโดย
สมำคม สง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (Thai Institute of Directors Association)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน แต่งตัง้โดยคณะกรรมกำรบรษิทัฯ มหีน้ำทีส่รรหำ
และคดัเลอืกบุคคลเขำ้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัฯ และตดิตำมแผนสบืทอดต�ำแหน่งเพือ่สรรหำบุคคลทีเ่หมำะ
สมส�ำหรบักำรด�ำรงต�ำแหน่งผูบ้รหิำรระดบัสงู และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพือ่อนุมตั ิ หรอืเพือ่เสนอต่อที่
ประชมุผูถ้อืหุน้ แลว้แต่กรณ ี นอกจำกน้ียงัมหีน้ำทีร่ว่มกนัพจิำรณำทบทวนกำรก�ำหนดผลตอบแทนใหก้บักรรมกำร, 
กรรมกำรชุดยอ่ยและผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ โดยค�ำนึงถงึควำมเหมำะสมเกีย่วกบั ประเภท ขนำด เพือ่ใหส้อดคลอ้ง
กบัอุตสำหกรรมเดยีวกนั รวมถงึค่ำตอบแทนกรรมกำรทีค่วรมอีตัรำเหมำะสมกบักำรขยำยตวัทำงธุรกจิ และกำร
เตบิโตของผลกำรด�ำเนินงำนของ บรษิทัฯ ตลอดจนภำระหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของกรรมกำร, กรรมกำรชดุยอ่ย 
และผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ เพือ่เสนอ ต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 คณะกรรมกำรสรรหำและ
พจิำรณำผลตอบแทนมจี�ำนวน 3 ทำ่น ซึง่ประกอบดว้ยกรรมกำรอสิระจ�ำนวน 2 ทำ่น และกรรมกำรจ�ำนวน 1 ทำ่น ดงัน้ี
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ล�าดบั ช่ือ-นามสกลุ ต�าแหน่ง คณุสมบติั แต่งตัง้ครัง้แรก แต่งตัง้ล่าสดุ

1 นำยสมบรูณ์  ชนิสวนำนนท์ ประธำนกรรมกำรสรรหำ

และพจิำรณำผลตอบแทน

กรรมกำรอสิระ

กรรมกำรทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิำร

10 พ.ย. 2549 10 พ.ย. 2557

2 นำยวรสทิธิ ์ โภคำชยัพฒัน์ กรรมกำรสรรหำ

และพจิำรณำผลตอบแทน

กรรมกำรอสิระ

กรรมกำรทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิำร

10 พ.ย. 2549 10 พ.ย. 2557

3 นำยวฒันำ  เชยีงกลู กรรมกำรสรรหำ

และพจิำรณำผลตอบแทน

กรรมกำรทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิำร 11 พ.ย. 2553 10 พ.ย. 2557

ขอบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

1. ท�ำหน้ำทีส่รรหำและคดัเลอืกบุคคลเขำ้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัฯ กรรมกำรผูจ้ดักำร ตดิตำมแผน
สบืทอดต�ำแหน่งเพือ่สรรหำบุคคลทีเ่หมำะสมส�ำหรบักำรด�ำรงต�ำแหน่งผูบ้รหิำรระดบัสงู เมือ่ครบวำระหรอื
มตี�ำแหน่งวำ่งลง

2. ก�ำหนดวธิกีำรและหลกัเกณฑก์ำรสรรหำกรรมกำรบรษิทัฯ กรรมกำรผูจ้ดักำร เพือ่ใหเ้กดิควำมโปรง่ใส

3. ก�ำหนดวธิกีำรและหลกัเกณฑก์ำรเสนอรำยชือ่บุคคลผูม้คีณุสมบตั ิ เป็นกำรลว่งหน้ำจำกผูถ้อืหุน้สว่นน้อย 
เพือ่กำรปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้ทกุรำยอยำ่งเป็นธรรม และเทำ่เทยีมกนั

4. มอี�ำนำจเรยีกเอกสำรและบุคคลต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบกำรพจิำรณำ

5. เสนอนโยบำยและหลกัเกณฑก์ำรจำ่ยคำ่ตอบแทนส�ำหรบักรรมกำร กรรมกำรผูจ้ดักำร ผูบ้รหิำรระดบัสงู  
ทีป่รกึษำคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชดุต่ำงๆ ทีค่ณะกรรมกำรแต่งตัง้ และพนกังำน

6. พจิำรณำก�ำหนดคำ่ตอบแทนประจ�ำปีของกรรมกำร กรรมกำรผูจ้ดักำร ผูบ้รหิำรระดบัสงู ทีป่รกึษำ  
คณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชดุต่ำงๆ ทีค่ณะกรรมกำรแต่งตัง้ และพนกังำน

7. ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ืน่ใดทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ มอบหมำย
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การสรรหา การแต่งตัง้ และวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน โดยใหม้วีำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง
ครำวละ 2 ปี

ทัง้น้ี คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทนไดก้�ำหนดวธิกีำรสรรหำบุคคลเพื่อเสนอรำยชื่อเป็น
กรรมกำร ดงัน้ี

1. คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน พจิำรณำโครงสรำ้ง ขนำด และองคป์ระกอบของคณะกรรมกำร 
และก�ำหนดคณุสมบตัขิองกรรมกำรทีต่อ้งกำรสรรหำทดแทน ในควำมเหมำะสมของควำมรู ้ประสบกำรณ์
และควำมเชีย่วชำญของกรรมกำรโดยรวม เพือ่ใหม้อีงคป์ระกอบและคณุสมบตัติำมกฎหมำยหรอืระเบยีบ
ทีเ่กีย่วขอ้ง

2. คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทนก�ำหนดวธิกีำรเสนอรำยชือ่ผูม้คีณุสมบตั ิรวมถงึวธิกีำรเสนอ
รำยชือ่ผูม้คีณุสมบตัเิป็นกำรลว่งหน้ำจำกผูถ้อืหุน้สว่นน้อย

3. คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน ด�ำเนินกำรสรรหำและพจิำรณำผูท้ีม่คีุณสมบตัทิีเ่หมำะ
สมในกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร

4. คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน พจิำรณำคดัเลอืกผูท้ีเ่หมำะสมเป็นกรรมกำร และสรปุผล
กำรสรรหำ และเสนอชือ่ผูม้คีวำมเหมำะสมทีจ่ะเป็นกรรมกำรบรษิทัฯ พรอ้มเหตุผลประกอบและน�ำเสนอ 
ต่อ คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ผำ่นทำงเลขำนุกำรบรษิทัฯ

5. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ พจิำรณำคดัเลอืกผูม้คีณุสมบตัทิีเ่หมำะสมตำมรำยชือ่ทีค่ณะกรรมกำรสรรหำและ
พจิำรณำผลตอบแทนน�ำเสนอ เพือ่เสนอรำยชือ่ต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิำรณำอนุมตัิ

คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน ไดก้�ำหนดวธิกีำรเสนอรำยชือ่ผูม้คีณุสมบตัเิป็นกำรลว่งหน้ำ
จำกผูถ้อืหุน้สว่นน้อย สรปุไดด้งัน้ี

1. ผูเ้สนอรำยชื่อผูม้คีุณสมบตัเิป็นกรรมกำร ตอ้งเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ โดยอำจเป็นผูถ้อืหุน้รำยเดยีว
หรอืหลำยรำยรวมกนั ซึ่งถอืหุน้ตำมจ�ำนวนทีค่ณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทนก�ำหนด 
คอื มสีดัสว่นกำรถอืหุน้ข ัน้ต�่ำไมน้่อยกวำ่รอ้ยละ 5 ของหุน้ทีร่บัช�ำระแลว้ต่อเน่ืองมำเป็นเวลำไมน้่อยกวำ่ 
1 ปี และตอ้งถอืหุน้ในวนัทีเ่สนอวำระกำรประชมุ หรอืเสนอชือ่กรรมกำรพรอ้มเอกสำรรบัรองกำรถอืครอง
หลกัทรพัยจ์ำกบรษิทัหลกัทรพัย,์ เอกสำรอืน่จำกตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยหรอืเอกสำรอืน่ทีแ่สดง
กำรถอืครอง หลกัทรพัย ์ และเอกสำรยนิยอมจำกผูถ้กูเสนอรำยชือ่ เสนอรำยชือ่กรรมกำรต่อเลขำนุกำร
คณะกรรมกำร

2. ผูถ้กูเสนอรำยชือ่ จะตอ้งมคีณุสมบตัคิรบถว้นและไมต่อ้งหำ้มตำมกฎหมำยบรษิทัมหำชนจ�ำกดั, กฎหมำย 
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทั

3. เลขำนุกำรคณะกรรมกำร เสนอรำยชือ่ต่อคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน เพือ่พจิำรณำ
ควำมเหมำะสมต่อไป
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ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 มทีัง้หมด 17 ท่ำน ดงัน้ี (ผูบ้รหิำรล�ำดบัที ่1 - 7 เป็น 
ผูบ้รหิำรตำมนิยำมในประกำศของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.)

ล�าดบั ช่ือ-นามสกลุ ต�าแหน่ง

1 นำยทนง โชตสิรยทุธ์ กรรมกำร กรรมกำรผูจ้ดักำร และกรรมกำรผูม้อี�ำนำจลงนำม

2 นำยวบิลูยศ์กัดิ ์อุดมวนิช กรรมกำร และรองกรรมกำรผูจ้ดักำร กรรมกำรผูม้อี�ำนำจลงนำม เลขำนุกำร 

บรษิทัฯ

3 นำงมณฑล ีโชตสิรยทุธ์ ผูช้ว่ยกรรมกำรผูจ้ดักำร สำยงำนซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร์

ผูอ้�ำนวยกำร สำยงำนซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์

และผูอ้�ำนวยกำรฝำ่ยกำรจดักำรสำรสนเทศเชงิกลยทุธ์

4 นำงกำญจนำ เจรญิวงษ์ ผูช้ว่ยกรรมกำรผูจ้ดักำร สำยงำนขำยและจดัจ�ำหน่ำย

5 นำงนุชนำรถ กองวสิยัสขุ ผูช้ว่ยกรรมกำรผูจ้ดักำร สำยงำนวำรสำร

และผูอ้�ำนวยกำรฝำ่ยวำรสำร

6 นำงสำวสจพิฒัน์ พุม่พึง่พทุธ ผูอ้�ำนวยกำรฝำ่ยกำรเงนิ

7 นำงสำวอำร ีแซ่อึง้ ผูอ้�ำนวยกำรฝำ่ยบญัชี

8 ดร.วโิรจน์ ลกัขณำอดศิร ผูอ้�ำนวยกำรฝำ่ยทรพัยำกรบุคคลและพฒันำองคก์ร

ผูอ้�ำนวยกำรฝำ่ย SE-ED Learning Center

9 นำยอภชิติ สวนอนนัตภมูิ ผูอ้�ำนวยกำรฝำ่ยโลจสิตกิส์

10 ดร.มโีชค ทองไสว ผูอ้�ำนวยกำรฝำ่ยทีป่รกึษำทำงวชิำกำรและธรุกจิต่ำงประเทศ

11 นำงสำวดวงใจ จนีำนุรกัษ์ ผูอ้�ำนวยกำรฝำ่ยขำยและจดัจ�ำหน่ำย

12 นำงสำวสรดิำ สำระจนัทร์ บรรณำธกิำรบรหิำรฝำ่ยผลติหนงัสอืต�ำรำวชิำกำร

13 นำงกนิษฐ ์พรหมเสน บรรณำธกิำรบรหิำรฝำ่ยผลติหนงัสอืทัว่ไป

14 นำงสำวพศิมยั ชยัรตัน์ ผูช้ว่ยผูอ้�ำนวยกำร สำยงำนซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ดำ้นงำนบรหิำรและปฎบิตักิำร

15 นำงศรนีวล กอ้นศลิำ ผูช้ว่ยผูอ้�ำนวยกำร สำยงำนซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ดำ้นกำรตลำดและสนิคำ้

16 นำงสำวศศรส หงษ์รอ่น ผูช้ว่ยผูอ้�ำนวยกำร สำยงำนซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ดำ้นสว่นงำนสัง่ซือ้

และพำณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส์

17 นำยชลวทิย ์เอีย่มรกัษำเกยีรติ ผูช้ว่ยผูอ้�ำนวยกำร สำยงำนซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ดำ้นวเิครำะหก์ลยทุธ์

และปรบัปรงุประสทิธภิำพทำงธรุกจิ

ผูบ้รหิำรทีล่ำออกระหวำ่งปี 2557 มจี�ำนวน 2 ทำ่นดงัน้ี

ล�าดบั ช่ือ-นามสกลุ ต�าแหน่ง วนัท่ีลาออก

1 นำยไกรวฒุ ิโรจน์ประเสรฐิสดุ ผูอ้�ำนวยกำรฝำ่ยวำรสำร 1 มถุินำยน 2557

2 นำยเอกสทิธิ ์ววิฒันำประสทิธิ ์ ผูอ้�ำนวยกำรฝำ่ยกำรจดักำรสำรสนเทศเชงิกลยทุธ์ 1 กรกฎำคม 2557
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รำยงำนกำรเปลีย่นแปลงหลกัทรพัยข์องผูบ้รหิำร ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2557

ล�าดบั ช่ือ-นามสกลุ
จ�านวนหุ้น

31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 เพ่ิม (ลด) ระหว่างปี

1 นำยทนง  โชตสิรยทุธ์ 9,818,122 9,818,122 -

คูส่มรส 2,314,125 2,314,125 -

2
นำยวบิลูยศ์กัดิ ์ อุดมวนิช - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- -

คูส่มรส 4,074,455 5,189,812 (1,115,357)

3 นำงมณฑล ี โชตสิรยทุธ์ 2,314,125 2,314,125 -

คูส่มรส 9,818,122 9,818,122 -

4 นำงกำญจนำ  เจรญิวงษ์ - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- -

5 นำงนุชนำรถ  กองวสิยัสขุ 1,437,488 1,683,688 (246,200)

6 นำงสำวสจพิฒัน์  พุม่พึง่พทุธ - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- -

7 นำงสำวอำร ี แซ่อึง้ - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- -

8 ดร.วโิรจน์  ลกัขณำอดศิร 726 726 -

9 นำยอภชิติ  สวนอนนัตภมูิ 47,555 47,555 -

10 ดร.มโีชค  ทองไสว 121,000 121,000 -

11 นำงสำวดวงใจ  จนีำนุรกัษ์ 432 432 -

12 นำงสำวสรดิำ  สำระจนัทร์ - ไมม่ ี- 22,493 (22,493)

13 นำงกนิษฐ ์ พรหมเสน 152,166 270,866 (118,700)

14 นำงสำวพศิมยั  ชยัรตัน์ 200,960 304,304 (103,344)

15 นำงศรนีวล  กอ้นศลิำ 395,548 395,548 -

16 นำงสำวศศรส  หงสร์อ่น 57,112 57,112 -

17 นำยชลวทิย ์ เอีย่มรกัษำเกยีรติ - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- -

ขอบเขตหน้าท่ีและอ�านาจการอนุมติัของกรรมการผูจ้ดัการ กรรมกำรผูจ้ดักำรของบรษิทัฯ มอี�ำนำจใน
กำรด�ำเนินงำนแทนคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ในเรือ่งดงัน้ี

1. บรหิำรกจิกำรของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบั ตลอดจนระเบยีบอ�ำนำจด�ำเนินกำร 
และมตทิีอ่อกโดยทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และใหม้อี�ำนำจบงัคบับญัชำพนกังำนและลกูจำ้งของบ
รษิทัฯ และในกำรบรหิำรกจิกำร กรรมกำรผูจ้ดักำรตอ้งรบัผดิชอบต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ

2. จำ้ง บรรจ ุแต่งตัง้ ลงโทษทำงวนิยัพนกังำนและลกูจำ้ง และใหพ้นกังำนหรอืลกูจำ้งพน้สภำพ รวมทัง้กำร
เลื่อนหรอืปรบัค่ำจำ้งของพนกังำน แต่ไมร่วมถงึพนกังำนหรอืลกูจำ้ง ซึง่คณะกรรมกำรหรอืระเบยีบขอ้
บงัคบัก�ำหนดใหค้ณะกรรมกำรเป็นผูจ้ำ้ง บรรจ ุแต่งตัง้ ลงโทษทำงวนิยั หรอืเลกิจำ้ง



รายงานประจ�าปี 2557106

3. ก�ำหนดเงือ่นไขในกำรท�ำงำนของพนกังำนและลกูจำ้ง ออกค�ำสัง่หรอืประกำศก�ำหนดวธิกีำรบรหิำรงำน
และกำรด�ำเนินกจิกำรของบรษิทัฯ โดยไม่ขดัหรอืแยง้กบัระเบยีบของบรษิทัฯ และมตคิณะกรรมกำร 
หรอืกฎหมำยแรงงำน หรอืกฎหมำยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

4. ด�ำเนินกจิกำรใดๆ ตำมระเบยีบบรษิทัฯ และมตคิณะกรรมกำร รวมทัง้ก�ำหนดหน้ำทีใ่หพ้นกังำนและลกูจำ้ง 
ของบรษิทัฯ ระดบัต่ำงๆ ปฏบิตัติำม

5. มอี�ำนำจกระท�ำกำรแทนและผกูพนับรษิทัฯ ในกำรลงนำมท�ำสญัญำอนุญำตใหใ้ชล้ขิสทิธิต์่ำงๆ และสญัญำ
อืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัลขิสทิธิ ์โดยใชค้วำมระมดัระวงัตำมสมควร เพือ่มใิหม้กีำรละเมดิลขิสทิธิข์องผูอ้ืน่

6. กจิกำรเกีย่วกบับุคคลภำยนอก ใหก้รรมกำรผูจ้ดักำร และกรรมกำรผูม้อี�ำนำจลงนำม มอี�ำนำจกระท�ำกำร
แทนและผกูพนับรษิทัฯ ไดใ้นขอบเขตแหง่อ�ำนำจหน้ำทีท่ีร่ะบุไวใ้นขอ้ 1 เวน้แต่รำยกำรทีก่รรมกำรผูจ้ดักำร
และกรรมกำรผูม้อี�ำนำจลงนำมอำจมคีวำมขดัแยง้ มสีว่นไดเ้สยี หรอืมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบั 
บรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย จะกระท�ำไดต่้อเมือ่ไดร้บัมตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรทีม่กีรรมกำรอสิระเขำ้รว่ม
ประชมุดว้ยเทำ่นัน้ เพือ่กำรน้ี กรรมกำรผูจ้ดักำร และกรรมกำรผูม้อี�ำนำจลงนำม จะมอบอ�ำนำจใหบุ้คคล
ใดกระท�ำกจิกำรเฉพำะอยำ่งแทนกไ็ด้

7. เมือ่กรรมกำรผูจ้ดักำรไมอ่ยู ่ หรอืไมส่ำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด ้ หำกเป็นงำนประจ�ำวนัตำมปกตโิดยทัว่ไป  
ใหร้องกรรมกำรผูจ้ดักำร เป็นผูพ้จิำรณำอนุมตัแิทนตำมควำมจ�ำเป็นและเหมำะสม แลว้รำยงำน หรอืเสนอ
กรรมกำร ผูจ้ดักำรโดยตรงในภำยหลงั นอกเหนือจำกนัน้ ใหเ้สนอต่อประธำนกรรมกำรเป็นผูพ้จิำรณำอนุมตั ิ
หรอืในกรณทีีต่�ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำรวำ่งลง และยงัไมม่กีำรแต่งตัง้กรรมกำรผูจ้ดักำรคนใหม ่ ใหค้ณะ
กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทนเป็นผูแ้ต่งตัง้ผูร้กัษำกำรแทน โดยอำจจะคดัเลอืกจำกกรรมกำร
หรอืผูถ้อืหุน้ ทำ่นใดทำ่นหน่ึงกไ็ด ้ซึง่มคีณุสมบตั ิและไมม่ลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ

8. กำรอนุมตัริำยกำรทีเ่กนิวงเงนิทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ ก�ำหนด จะตอ้งเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำร 
บรษิทัฯ เพือ่พจิำรณำและอนุมตัริำยกำรดงักลำ่วตำมขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งก�ำหนด

คณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ มคีณุสมบตัคิรบตำมมำตรำ 68 แหง่พระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ�ำกดั 
ปี พ.ศ. 2535 และไมม่ลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมประกำศส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
(ก.ล.ต.) เกีย่วกบัเรือ่งกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้ทีอ่อกใหม ่นอกจำกนัน้ ไมป่รำกฏวำ่มปีระวตักิำร
ท�ำควำมผดิตำมกฎหมำยในระยะ 10 ปี ทีผ่ำ่นมำ

การสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงู

การสรรหากรรมการ ตำมขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ก�ำหนดใหบ้รษิทัฯ มคีณะกรรมกำรของบรษิทัไมน้่อยกวำ่ 
5 คน และคณะกรรมกำรไมน้่อยกวำ่สำมในสีข่องคณะกรรมกำรทัง้หมดเป็นสญัชำตไิทย และกรรมกำรไมน้่อยกวำ่
กึง่หน่ึงของจ�ำนวนกรรมกำรทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่นรำชอำณำจกัรไทย ซึง่วธิกีำรสรรหำบุคคลเพือ่เสนอรำยชือ่เป็น
กรรมกำร มดีงัน้ี

1. คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน พจิำรณำโครงสรำ้ง ขนำด และองคป์ระกอบของคณะกรรมกำร 
และก�ำหนดคณุสมบตัขิองกรรมกำรทีต่อ้งกำรสรรหำทดแทน เหมำะสมโดยค�ำนึงถงึควำมรู ้ประสบกำรณ์
และควำมเชีย่วชำญของกรรมกำรโดยรวม เพือ่ใหม้อีงคป์ระกอบและคณุสมบตัติำมกฎหมำยหรอืระเบยีบ
ทีเ่กีย่วขอ้ง

2. คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทนก�ำหนดวธิกีำรเสนอรำยชือ่ผูม้คีณุสมบตั ิรวมถงึวธิกีำรเสนอ 
รำยชือ่ผูม้คีณุสมบตั ิเป็นกำรลว่งหน้ำจำกผูถ้อืหุน้สว่นน้อย ซึง่ไดก้�ำหนดใหม้ชีอ่งทำงใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถ
เสนอชือ่ผูม้คีณุสมบตั ิ เป็นกำรลว่งหน้ำไดอ้ยำ่งน้อย 3 เดอืนก่อนวนัสิน้สดุรอบปีบญัช ี โดยมกีำรแจง้ให ้
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ผูถ้อืหุน้รบัทรำบผำ่นชอ่งทำงกำรแจง้ขอ้มลูของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เวบ็ไซตน์กัลงทนุสมัพนัธ์
ของบรษิทัฯ และเวบ็ไซตน์กัลงทนุอืน่ๆ พรอ้มทัง้แสดงแบบฟอรม์กำรเสนอชือ่ผูม้คีณุสมบตับินเวบ็ไซตด์ว้ย

3. คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน ด�ำเนินกำรสรรหำและพจิำรณำผูท้ีม่คีณุสมบตัเิหมำะสมใน
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร

4. คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน พจิำรณำคดัเลอืกผูท้ีเ่หมำะสมเป็นกรรมกำร และสรปุผล
กำรสรรหำ และเสนอชือ่ผูม้คีวำมเหมำะสมทีจ่ะเป็นกรรมกำรบรษิทัฯ พรอ้มเหตุผลประกอบและน�ำเสนอ
ต่อ คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ผำ่นทำงเลขำนุกำรบรษิทัฯ

5. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ พจิำรณำคดัเลอืกผูม้คีุณสมบตัเิหมำะสมตำมรำยชื่อทีค่ณะกรรมกำรสรรหำและ
พจิำรณำผลตอบแทนน�ำเสนอ เพือ่เสนอรำยชือ่ต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิำรณำอนุมตัิ

การเลือกตัง้กรรมการในการประชมุสามญัประจ�าปี

ในกำรลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมกำร ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะเลอืกตัง้กรรมกำร โดยใหน้บัวำ่ผูถ้อืหุน้มคีะแนน
เสยีงเทำ่กบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสยีง ทัง้น้ี กำรแต่งตัง้กรรมกำรแต่ละรำยนัน้ตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงเหน็ชอบเกนิกวำ่กึง่
หน่ึงของจ�ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง

ในกำรลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมกำร ใหล้งคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคล

บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงเหน็ชอบสงูสดุตำมล�ำดบัลงมำ เป็นผูไ้ดร้บักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ�ำนวน
กรรมกำรทีจ่ะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณทีีบุ่คคลซึง่ไดร้บักำรเลอืกตัง้ในล�ำดบัถดัลงมำ มคีะแนนเสยีงเทำ่กนัเกนิ
จ�ำนวนกรรมกำรทีจ่ะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหเ้ลอืกโดยวธิจีบัสลำก เพือ่ใหไ้ดจ้�ำนวนกรรมกำรทีจ่ะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้

ในกำรประชมุสำมญัประจ�ำปีทกุครัง้ ใหก้รรมกำรออกจำกต�ำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรำ ถำ้จ�ำนวนกรรมกำรที ่
จะแบง่ออกใหต้รงเป็นสำมสว่นไมไ่ด ้กใ็หอ้อกโดยจ�ำนวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่น 1 ใน 3

หำ้มมใิหก้รรมกำรประกอบกจิกำร เขำ้เป็นหุน้สว่น หรอืเขำ้เป็นผูถ้อืหุน้ในนิตบุิคคลอืน่ ทีม่สีภำพอยำ่งเดยีวกนั 
และเป็นกำรแขง่ขนักบักจิกำรของบรษิทัฯ เวน้แต่จะแจง้ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทรำบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้

กรรมกำรตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทรำบโดยไมช่กัชำ้ หำกมสีว่นไดเ้สยีในสญัญำทีท่�ำกบับรษิทัฯ หรอืถอืหุน้ หรอื
หุน้กูเ้พิม่ขึน้หรอืลดลงในบรษิทัฯ หรอืบรษิทัในเครอื

กรรมกำร 2 ใน 3 ทำ่น ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชมุคณะกรรมกำร ลงลำยมอืชือ่รว่มกนัและประทบัตรำในเอกสำร
ส�ำคญัของบรษิทัฯ จงึจะมผีลผกูพนักบับรษิทัฯ ได ้คณะกรรมกำรสำมำรถก�ำหนดชือ่กรรมกำรผูม้อี�ำนำจลงนำมผกูพนั
พรอ้มประทบัตรำในเอกสำรส�ำคญัของบรษิทัฯ

การสรรหากรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหาร

ส�ำหรบัต�ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำร คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน จะพจิำรณำสรรหำบุคคลที่
มคีณุสมบตัเิหมำะสม มคีวำมรู ้ควำมสำมำรถ มปีระสบกำรณ์ และมคีวำมเขำ้ใจในธุรกจิหนงัสอืเป็นอยำ่งด ีนอกจำก
นัน้สำมำรถบรหิำรจดักำรใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์หรอืเป้ำหมำยทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ ก�ำหนดไว ้โดยคณะกรรมกำร
สรรหำและพจิำรณำผลตอบแทนจะน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพือ่พจิำรณำแต่งตัง้

ส�ำหรบัผูบ้รหิำรตัง้แต่ระดบัรองกรรมกำรผูจ้ดักำร จนถงึผูอ้�ำนวยกำรฝำ่ย ฝำ่ยจดักำรจะเป็นผูพ้จิำรณำสรรหำ
บุคคลทีม่คีณุสมบตัเิหมำะสม ตำมระเบยีบของกำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล และรำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัฯ ทรำบ 
ยกเวน้กรณกีำรแต่งตัง้หวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน จะตอ้งไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบก่อน

กรรมการท่ีเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 บรษิทัฯ มกีรรมกำรทีเ่ป็น
ตวัแทนจำกผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ จ�ำนวน 2 ทำ่น โดยเป็นตวัแทนจำกบรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จ�ำกดั (มหำชน)
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ค่าตอบแทนกรรมการ และผูบ้ริหาร

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน พจิำรณำผล
ตอบแทนส�ำหรบักรรมกำร และผูบ้รหิำร โดยพจิำรณำถงึควำมเหมำะสมและควำมรบัผดิชอบของกรรมกำร ผูบ้รหิำร  
สภำพแวดลอ้ม สภำวะเศรษฐกจิ และสอดคลอ้งเปรยีบเทยีบไดก้บับรษิทัในธุรกจิอุตสำหกรรมเดยีวกนั นอกจำกน้ี  
คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทนไดน้�ำเสนอนโยบำยกำรก�ำหนดคำ่ตอบแทน และหลกัเกณฑก์ำรใหค้ำ่
ตอบแทนส�ำหรบักรรมกำรแต่ละต�ำแหน่ง เพือ่ใหท้ีป่ระชมุใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ พจิำรณำและอนุมตัคิ่ำตอบแทนกรรมกำร
เป็นประจ�ำทกุปี อน่ึง คำ่ตอบแทนของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชดุยอ่ย ไดร้บักำรอนุมตัคิำ่ตอบแทนกรรมกำร
จำกทีป่ระชมุใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้แลว้

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ ทีป่ระชมุใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2557 เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่24 เมษำยน 
2557 มมีตอินุมตัคิำ่ตอบแทนกรรมกำร แยกเป็นรำยละเอยีดดงัน้ี

คำ่ตอบแทนรำยเดอืน ประกอบดว้ย

• ประธำนกรรมกำร เดอืนละ 25,000 บำท

• กรรมกำรอสิระ และกรรมกำร เดอืนละ 15,000 บำท

คำ่เบีย้ประชุม เฉพำะกรรมกำรทีม่ำประชุม อน่ึง ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ หรอืคณะกรรมกำร
ชดุยอ่ย คณะกรรมกำรชดุยอ่ยอำจมมีต ิ แสดงควำมประสงคไ์มข่อรบัเบีย้ประชมุส�ำหรบัครัง้นัน้ๆ ได ้ โดยขึน้อยูก่บั
ดลุยพนิิจ และมตขิองกรรมกำรชดุยอ่ย

• เบีย้ประชมุประธำนกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้ละ 20,000 บำท/คน

• เบีย้ประชมุกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้ละ 10,000 บำท/คน

• เบีย้ประชมุคณะกรรมกำรชดุยอ่ย

- ประธำนคณะกรรมกำรชดุยอ่ย ครัง้ละ 10,000 บำท/คน

- คณะกรรมกำรชดุยอ่ย ครัง้ละ 7,000 บำท/คน

ทีป่ระชมุใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2557 ยงัมมีตอินุมตัคิำ่บ�ำเหน็จกรรมกำรส�ำหรบัปี พ.ศ. 2557 ในวงเงนิ
รวมทัง้สิน้ไมเ่กนิ 5,000,000 บำท โดยมอบใหค้ณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทนพจิำรณำจดัสรรตำม
ควำมเหมำะสม และแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้รบัทรำบกำรจดัสรรในกำรประชมุผูถ้อืหุน้ปีถดัไป โดยทีป่ระชมุคณะกรรมกำรสรรหำ
และพจิำรณำผลตอบแทนครัง้ที ่2/2558 เมือ่วนัที ่26 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2558 ไดม้มีตจิดัสรรบ�ำเหน็จกรรมกำรส�ำหรบั 
ปี พ.ศ. 2557 จ�ำนวนรวมทัง้สิน้ไมเ่กนิ 2,116,500 บำท ซึง่น้อยกวำ่วงเงนิทีไ่ดร้บักำรอนุมตัจิำกทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้   
และน้อยกวำ่คำ่บ�ำเหน็จกรรมกำรส�ำหรบัปี พ.ศ. 2556 รอ้ยละ 3.53
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คำ่ตอบแทนกรรมกำรบรษิทั ในต�ำแหน่งกรรมกำรประจ�ำปี พ.ศ. 2557 รวมจ�ำนวน 12 ท่ำน มรีำยละเอยีดดงัน้ี

 (หน่วย : บำท)

รายช่ือคณะกรรมการ ต�าแหน่ง

ค่าตอบแทนประจ�าต�าแหน่ง 
และเบีย้ประชมุปี พ.ศ. 2557

ค่า
บ�าเหน็จ 

ท่ีจ่ายในปี 
พ.ศ. 2557

รวม
คณะ

กรรมการ
บริษทั

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ

สรรหาและ
พิจารณา  

ผลตอบแทน

เงินประจ�า
ต�าแหน่ง

1. นำยสมบรูณ์  ชนิสวนำนนท์ ประธำนกรรมกำร

ประธำนกรรมกำรสรรหำ

และพจิำรณำผลตอบแทน

และกรรมกำรอสิระ

80,000 - 20,000 300,000 282,509 682,509

2. นำยสำโรช  ล�้ำเลศิประเสรฐิกุล ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

รองประธำนกรรมกำร

และกรรมกำรอสิระ

40,000 50,000 - 180,000 213,709 483,709

3. นำยประวทิย ์ ตนัตวิศนิชยั กรรมกำรตรวจสอบ

และกรรมกำรอสิระ

30,000 35,000 - 180,000 199,705 444,705

4. นำยคเชนทร ์ เบญจกุล กรรมกำรตรวจสอบ

และกรรมกำรอสิระ

40,000 28,000 - 180,000 199,705 447,705

5. นำยวรสทิธิ ์ โภคำชยัพฒัน์ กรรมกำรสรรหำและ

พจิำรณำผลตอบแทน

กรรมกำรอสิระ

40,000 - 14,000 180,000 171,089 405,089

6. นำยไพรชั  สฏิฐกุล กรรมกำร 40,000 - - 180,000 171,089 391,089

7. นำยวฒันำ  เชยีงกลู กรรมกำร

กรรมกำรสรรหำและ

พจิำรณำผลตอบแทน

40,000 - 14,000 180,000 171,089 405,089

8. รศ.ยนื  ภู่วรวรรณ กรรมกำร

กรรมกำรผูม้อี�ำนำจลงนำม

40,000 - - 180,000 171,089 391,089

9. นำงจริำภรณ์  รุง่ศรทีอง(*) กรรมกำร 30,000 - - 123,500 112,028 265,528

10. นำยระฟ้ำ  ด�ำรงชยัธรรม(*) กรรมกำร - - - 123,500 112,028 235,528

11. นำยทนง  โชตสิรยทุธ์ กรรมกำร

กรรมกำรผูจ้ดักำร

กรรมกำรผูม้อี�ำนำจลงนำม

40,000 - - 180,000 171,089 391,089

12. นำยวบิลูยศ์กัดิ ์ อุดมวนิช กรรมกำร

รองกรรมกำรผูจ้ดักำร

กรรมกำรผูม้อี�ำนำจลงนำม 

และเลขำนุกำรบรษิทัฯ

40,000 - - 180,000 171,089 391,089

รวม 460,000 113,000 48,000 2,167,000 2,146,218 4,934,218

หมายเหต ุ: (*) ในการประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2557 ไดม้มีตแิต่งตัง้นางจริาภรณ์ รุง่ศรทีอง และ นายระฟ้า ด�ารงชยัธรรม 
เป็นกรรมการบรษิทัฯ โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่24 เมษายน 2557
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คำ่ตอบแทนกรรมกำรบรษิทัของกรรมกำรทีล่ำออกระหวำ่งปี พ.ศ. 2556 รวมจ�ำนวน 2 ทำ่น มรีำยละเอยีดดงัน้ี

(หน่วย : บำท)

รายช่ือคณะกรรมการ ต�าแหน่ง

ค่าตอบแทนประจ�าต�าแหน่ง 
และเบีย้ประชมุปี พ.ศ. 2557

ค่าบ�าเหน็จ 
ท่ีจ่ายในปี 
พ.ศ. 2557

รวม
คณะ

กรรมการ
บริษทั

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ

สรรหาและ
พิจารณา

ผลตอบแทน

เงินประจ�า
ต�าแหน่ง

1. นำยยงศกัดิ ์เอกปรชัญำสกุล(*) กรรมกำร - - - - 23,906 23,906

2. นำยสวุฒัน์ ด�ำรงชยัธรรม(*) กรรมกำร - - - - 23,906 23,906

รวม - - - - 47,812 47,812

หมายเหต ุ: (*) ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2556 เมือ่วนัพธุที ่20 กุมภาพนัธ ์2556 
คณะกรรมการรบัทราบการลาออกของ นายยงศกัดิ ์เอกปรชัญาสกุล และ นายสวุฒัน์ ด�ารงชยัธรรม
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สรปุเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี พ.ศ. 2557, 2556 และ 2555
 

(หน่วย : บำท)

ค่าตอบแทน
ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555

จ�านวนราย จ�านวนเงิน จ�านวนราย จ�านวนเงิน จ�านวนราย จ�านวนเงิน

คำ่บ�ำเหน็จ (จำ่ยจรงิ) 14(3) 2,194,030.00 13 3,656,711.00 13 4,000,000.00

คำ่ตอบแทนกรรมกำร 12(3) 2,788,000.00 14(4), (5) 2,682,483.88 13(6) 2,344,000.00

 รวม 4,982,030.00 6,339,194.88 6,344,000.00

ค่าตอบแทนเฉล่ียต่อคนต่อปี 415,169.17 452,799.63 488,000.00

วงเงินค่าตอบแทน 

คณะกรรมการได้รบัอนุมติัจาก

ผูถื้อหุ้นกลุ่มธรุกิจบริการ(1)

     7,788,250 N/A        9,369,396

ค่าตอบแทนเฉล่ียใน

อตุสาหกรรมส่ือและส่ิงพิมพ์

ต่อคนต่อปี(2)

N/A N/A           479,013

หมายเหตุ :  (1) ขอ้มลูคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร คา่เฉลีย่คา่ตอบแทนกรรมการในกลุม่ธรุกจิเดยีวกนั ส�ารวจโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย (IOD)

 (2) ขอ้มลูค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร ค่าเฉลีย่ค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดยีวกนั ส�ารวจโดย
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

 (3) ในการประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2557 ไดม้มีตแิต่งตัง้ นางจริาภรณ์ รุง่ศรทีอง  และ นายระฟ้า ด�ารงชยัธรรม  
เป็นกรรมการบรษิทั โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่24 เมษายน 2557

 (4) ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่ 1/2556 เมือ่วนัพธุที ่ 20 กุมภาพนัธ ์ 2556  คณะกรรมการรบัทราบ
การลาออกของ นายยงศกัดิ ์ เอกปรชัญาสกุล  และมมีตแิต่งตัง้ นางจริาภรณ์ รุง่ศรทีอง  แทน  โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่ 
21 กุมภาพนัธ ์2556 และมวีาระเทา่กบัวาระคงเหลอืของกรรมการทีล่าออก

  และรบัทราบการลาออกของ นายสุวฒัน์ ด�ารงชยัธรรม และมมีตแิต่งตัง้ นายระฟ้า ด�ารงชยัธรรม แทน 

โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2556 และมวีาระเทา่กบัวาระคงเหลอืของกรรมการทีล่าออก

  (5) คณะกรรมการรบัทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการของ นางจริาภรณ์  รุง่ศรทีอง  และ นายระฟ้า  ด�ารงชยัธรรม  
โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่17 ตุลาคม 2556

 (6) ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่ 1/2555 เมือ่วนัพธุที ่ 22 กุมภาพนัธ ์ 2555  คณะกรรมการรบัทราบ
กรรมการทีอ่อกตามวาระ คอื นายพงษศ์กัดิ ์ ศวิะภทัรก�าพล  โดยมผีลตัง้แต่วนัประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ประจ�า
ปี 2555 ในวนัที ่26 เมษายน 2555
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(2) ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร

คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทนจะเป็นผูป้ระเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของกรรมกำรผูจ้ดักำร เพือ่น�ำ
ไปใชใ้นกำรพจิำรณำก�ำหนดคำ่ตอบแทนของกรรมกำรผูจ้ดักำร ตำมหลกัเกณฑท์ีก่�ำหนด ซึง่ผลกำรประเมนิกรรมกำร
ผูจ้ดักำร คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน จะเสนอใหค้ณะกรรมกำรไดพ้จิำรณำรบัทรำบและเหน็ชอบ
อกีครัง้หน่ึง

ค่ำตอบแทนผู้บรหิำรระดบัสูง คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทนจะก�ำหนดหลกัเกณฑ ์ 
และโครงสรำ้ง คำ่ตอบแทนผูบ้รหิำร ซึง่พจิำรณำเป็นไปตำมหลกักำรและนโยบำยทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ ก�ำหนด  
ทัง้ยงัสอดคลอ้งกบัผลกำรด�ำเนินงำนของบรษิทัฯ และผลกำรบรหิำรงำนของผูบ้รหิำรแต่ละทำ่น โดยกรรมกำรผูจ้ดักำร
จะเป็นผูพ้จิำรณำควำมเหมำะสมในกำรก�ำหนดคำ่ตอบแทนรำยบุคคล และกำรปรบัอตัรำเงนิเดอืนประจ�ำปีของผูบ้รหิำร
ระดบัสงู พรอ้มทัง้รำยงำนคำ่ตอบแทนทีเ่หมำะสมต่อคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน และคณะกรรม
กำรบรษิทัฯ เพือ่รบัทรำบอกีครัง้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหาร และผูบ้ริหารของบริษทัฯ จ�ำนวน 4 รำยแรกต่อจำกกรรมกำร 
ผูจ้ดักำร และผูบ้รหิำรทกุรำยทีอ่ยูใ่นล�ำดบัขัน้เดยีวกบัผูบ้รหิำรรำยที ่4 รวมจ�ำนวน 5 ท่ำน (โดยไมร่วมผูอ้�ำนวยกำร
ฝำ่ยกำรเงนิ และผูอ้�ำนวยกำรฝำ่ยบญัช)ี แสดงในตำรำงต่อไปน้ี

รายการ ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินประจ�าปี พ.ศ. 2557 (บาท)

เงนิเดอืน 14,936,739

โบนสั 1,461,619

คำ่ตอบแทนอื่น :-

- เงนิสมทบกองทนุส�ำรองเลีย้งชพี 746,829

- เงนิผลประโยชน์ระยะยำว 9,226,190

- อืน่ๆ 508,761

รวม 26,880,138

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั

บรษิทัฯ มนีโยบำยจำ่ยเงนิปนัผลไมน้่อยกวำ่รอ้ยละ 50 ของก�ำไรสทุธหิลงัหกัภำษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลของงบกำร
เงนิเฉพำะกจิกำร โดยเสนอใหม้กีำรจำ่ยเงนิปนัผลประจ�ำปี ในกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ�ำปีถดัจำกปีทีด่�ำเนินกำร 
เวน้แต่เป็นกำรจำ่ยเงนิปนัผลระหวำ่งกำล คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มอี�ำนำจอนุมตักิำรจำ่ยเงนิปนัผลได ้และรำยงำนให้
ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้รบัทรำบในกำรประชมุผูถ้อืหุน้ครัง้ถดัไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อย (บริษทั เพลินพฒัน์ จ�ากดั)

ในกำรพจิำรณำจำ่ยเงนิปนัผลจะกระท�ำได ้เมือ่บรษิทัฯ ไดจ้ดัสรรก�ำไรสทุธปิระจ�ำปีสว่นหน่ึงไวเ้ป็นทนุส�ำรอง
ไมน้่อยกวำ่รอ้ยละ 5 ของก�ำไรสทุธปิระจ�ำปี หกัดว้ยยอดเงนิขำดทนุสะสมยกมำ (ถำ้ม)ี จนกวำ่ทนุส�ำรองน้ีจะมจี�ำนวน
ไมน้่อยกวำ่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน และมใิหแ้บง่เงนิปนัผลจำกเงนิประเภทอื่นนอกจำกเงนิก�ำไร และกรณทีี่
บรษิทัมผีลขำดทุนสะสมอยู ่ หำ้มมใิหแ้บง่เงนิปนัผล โดยเงนิปนัผลจะแบง่ตำมจ�ำนวนหุน้ หุน้ละเทำ่ๆ กนั อยำ่งไร
กต็ำม คณะกรรมกำรอำจจำ่ยเงนิปนัผลระหวำ่งกำลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดเ้ป็นครัง้ครำว เมือ่เหน็วำ่บรษิทัมผีลก�ำไรสมควร
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พอทีจ่ะท�ำเช่นนัน้ และรำยงำนใหท้ีป่ระชุมทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป โดยกำรจ่ำยเงนิปนัผลใหก้ระท�ำภำยใน 

1 เดอืน นบัแต่วนัทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ หรอืคณะกรรมกำรลงมตแิลว้แต่กรณี

นอกจำกน้ี ตำมพระรำชบญัญตัโิรงเรยีนเอกชน พ.ศ. 2550 มำตรำ 45 ไดร้ะบุว่ำ ผลก�ำไรทีไ่ดจ้ำกกำรด�ำเนิน
กจิกำรของโรงเรยีนในระบบในแต่ละปี ใหค้ณะกรรมกำรจดัสรร ดงัต่อไปน้ี

1. ใหโ้รงเรยีนในระบบทีไ่ดร้บักำรอุดหนุนจำกรฐัจดัสรรเงนิจำกผลก�ำไรเขำ้กองทนุสง่เสรมิโรงเรยีนในระบบ
ตำมทีค่ณะกรรมกำรก�ำหนด ซึง่ตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละสำม

2. จดัสรรเขำ้กองทนุส�ำรองไมน้่อยกวำ่รอ้ยละสบิ

3. จดัสรรใหแ้ก่ผูร้บัใบอนุญำตไมเ่กนิรอ้ยละสีส่บิ

4. ในกรณทีีม่กีองทนุอืน่ ใหจ้ดัสรรก�ำไรสว่นทีเ่หลอืเขำ้กองทนุอืน่นัน้ ในกรณทีีไ่มม่กีองทนุอืน่ใหจ้ดัสรรก�ำไร
สว่นทีเ่หลอืเขำ้กองทนุส�ำรอง

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อย (บริษทั เบสแลบ็ จ�ากดั)

ในกำรจำ่ยเงนิปนัผลทุกครำว บรษิทัตอ้งจดัสรรเงนิไวเ้ป็นทุนส�ำรองอยำ่งน้อยหน่ึงในยีส่บิของเงนิก�ำไรสทุธิ
ซึง่บรษิทัท�ำมำหำไดจ้ำกกจิกำรของบรษิทั จนกว่ำทุนส�ำรองนัน้จะมจี�ำนวนถงึหน่ึงในสบิของจ�ำนวนทุนของบรษิทั
หรอืมำกกวำ่นัน้



รายงานคณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมกำร บริษทั ซีเอด็ยเูคชัน่ จ�ากดั (มหาชน) แต่งตัง้คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน 
ซึง่ประกอบดว้ยกรรมกำรบรษิทัฯ จ�ำนวน 3 ทำ่น โดยม ี นำยสมบรูณ์ ชนิสวนำนนท ์ กรรมกำรอสิระเป็นประธำน
กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน นำยวรสทิธิ ์โภคำชยัพฒัน์ กรรมกำรอสิระ และนำยวฒันำ เชยีงกลู กรรมกำร
ทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิำร โดยในปี พ.ศ. 2557 คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทนไดป้ระชมุรวมทัง้สิน้ 3 ครัง้

คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน มขีอบเขต หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ซึง่ไดแ้ก่ กำรก�ำหนดวธิกีำร ท�ำหน้ำทีส่รรหำ กรรมกำร กรรมกำรผูจ้ดักำร พรอ้มทัง้จดัท�ำ
แผนกำรสบืทอดต�ำแหน่ง และก�ำหนดนโยบำยคำ่ตอบแทนกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำน

ส�ำหรบักำรสรรหำกรรมกำร ผูบ้รหิำร คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทนไดด้�ำเนินกำรสรรหำ 
คดัเลอืกบุคคลทีม่คีณุสมบตัเิหมำะสม ตำมหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมกำรก�ำหนด และไมข่ดัต่อขอ้ก�ำหนดของหน่วยงำนก�ำกบั
ดแูล ในปี พ.ศ. 2557 คณะกรรมกำรสรรหำฯ ไดพ้จิำรณำ เสนอต่อวำระกำรเป็นกรรมกำร และกรรมกำรสรรหำและ
พจิำรณำผลตอบแทน เพือ่ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดพ้จิำรณำ นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรสรรหำฯ ยงัเปิดโอกำสให้
ผูถ้อืหุน้รำยยอ่ยเสนอรำยชือ่ผูม้คีณุสมบตั ิเป็นกำรลว่งหน้ำจำกผูถ้อืหุน้สว่นน้อย ผำ่นทำงชอ่งทำงตดิต่อของบรษิทัฯ 
เพือ่ใหค้ณะกรรมกำรสรรหำฯ ไดพ้จิำรณำ

ส�ำหรบักำรพจิำรณำผลตอบแทน ของคณะกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำน ซึง่ไดเ้ปิดเผยรำยละเอยีดใน
รำยงำนประจ�ำปี ในหวัขอ้ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำรนัน้ คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน  
ไดพ้จิำรณำใหส้อดคลอ้งกบัหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ ควำมสำมำรถ ผลงำน โดยค�ำนึงถงึสภำวะเศรษฐกจิ และอำ้งองิ
กบัธรุกจิในอุตสำหกรรมเดยีวกนั

คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทนไดร้ำยงำนผลกำรประชุมทุกครัง้ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัฯ  
ไดร้บัทรำบเป็นประจ�ำอยำ่งต่อเน่ืองทกุครัง้ ในรอบปี พ.ศ. 2557 คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทนได้
ปฏบิตังิำนทีไ่ดร้บัมอบหมำยดว้ยควำมระมดัระวงั รอบคอบ เตม็ควำมสำมำรถ และเป็นอสิระ เพือ่ประโยชน์สงูสดุ
ของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีอืน่ๆ อยำ่งเหมำะสมแลว้

นายสมบรูณ์ ชินสวนานนท ์
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน

18 มนีำคม 2558



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมกำรตรวจสอบซึง่ไดร้บักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมกำรอสิระ 
จ�ำนวน 3 ทำ่น โดยม ี นำยสำโรช ล�้ำเลศิประเสรฐิกุล เป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ นำยประวทิย ์ ตนัตวิศนิชยั  
และนำยคเชนทร ์ เบญจกุล เป็นกรรมกำรตรวจสอบ และมนีำยวเิชยีร รุง่พนูทรพัย ์ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ โดยกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำนมคีุณสมบตัติรงตำมทีส่�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัยก์�ำหนด

ในรอบปี พ.ศ. 2557 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดม้กีำรประชมุตำมวำระจ�ำนวน 6 ครัง้ โดยเป็นกำรประชมุกนัเอง
ระหวำ่งกรรมกำรตรวจสอบ ผูส้อบบญัช ีและผูบ้รหิำรระดบัสงูทำงดำ้นบญัช ีกำรเงนิ และตรวจสอบภำยใน โดยไมม่ี
กรรมกำรบรหิำรเขำ้รว่มประชมุ แต่อยูภ่ำยใตก้ำรรบัรูข้องฝำ่ยบรหิำร จ�ำนวน 1 ครัง้

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ไดป้ฏบิตัหิน้ำทีอ่ยำ่งเป็นอสิระ ตำมขอบเขตอ�ำนำจหน้ำทีท่ีก่�ำหนดไวใ้นกฎบตัรของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั โดยไดร้บัควำมรว่มมอืจำกทกุฝำ่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของกำรควบคมุภำยใน กำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง และกำรก�ำกบั
ดแูลกจิกำรทีด่ ี เพือ่ใหบ้รษิทัฯ มกีำรควบคมุภำยในทีด่ ีมกีำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมำะสมและ
ยอมรบัได ้ ตลอดจนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีม่คีวำมถกูตอ้ง เชือ่ถอืได ้ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบไดม้กีำรหำรอื
แลกเปลีย่นขอ้คดิเหน็กบักรรมกำรบรหิำร ผูบ้รหิำรระดบัสงู ผูต้รวจสอบภำยใน และผูส้อบบญัชทีกุไตรมำส สรปุสำระ
ส�ำคญัในกำรปฏบิตัหิน้ำทีใ่นรอบปี พ.ศ. 2557 ไดด้งัน้ี

1. สอบทานงบการเงินประจ�าปี พ.ศ. 2557 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนงบกำรเงนิรำยไตรมำส  
และงบกำรเงนิประจ�ำปี พ.ศ. 2557 ของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ก่อนน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ โดยไดป้ระชมุ
รว่มกบัผูส้อบบญัช ี ฝำ่ยบรหิำร ฝำ่ยบญัช ี และแผนกตรวจสอบภำยในของบรษิทัฯ ในกำรพจิำรณำงบกำรเงนิรวม
รำยไตรมำส และงบกำรเงนิประจ�ำปี เพือ่สอบทำนควำมถกูตอ้งครบถว้น กำรปฏบิตัติำมหลกักำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป  
กำรเลอืกใชน้โยบำยกำรบญัช ีและกำรเปิดเผยขอ้มลูทีเ่พยีงพอ รวมทัง้ไดน้�ำขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชมีำปรบัปรงุแกไ้ข
ในกำรจดัท�ำงบกำรเงนิของบรษิทัฯ ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็สอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชวีำ่ งบกำรเงนิ 
ของบรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติำมมำตรฐำน กำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป และเปิดเผยขอ้มลูอยำ่งถกูตอ้ง ครบถว้น

2. สอบทานการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี คณะกรรมกำรตรวจสอบไดต้ระหนักถงึควำมส�ำคญัของกำรก�ำกบั
ดแูลกจิกำรทีด่ ี โดยไดท้บทวนนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ปีีละครัง้ รวมถงึสง่เสรมิและสนบัสนุนใหผู้บ้รหิำร 
และพนกังำนทกุคน มุง่มัน่ทีจ่ะน�ำกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่มีำใชใ้นกำรด�ำเนินกจิกำรจนกลำยเป็นวฒันธรรมขององคก์ร 
ด�ำเนินธุรกจิอย่ำงมคีุณธรรมดว้ยควำมโปร่งใสและมคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคม จนไดร้บักำรประเมนิใหเ้ป็นบรษิทั 
ทีม่บีรรษทัภบิำลในระดบั ดเีลศิ 7 ปีซอ้น (ปี พ.ศ. 2551 - ปี พ.ศ. 2557) จำกสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทั
ไทย (IOD) รวมถงึ กำรไดร้บัรำงวลั เกยีรตยิศแหง่ควำมส�ำเรจ็ (SET Award of Honor) ดำ้นกำรรำยงำนบรรษทัภบิำล 
เป็นครัง้ที ่4 ซึง่เป็นรำงวลัทีแ่สดงถงึควำมเป็นเลศิต่อเน่ือง ตดิต่อกนั 6 ปีซอ้น จำกงำน SET Awards 2014 ทีจ่ดัโดย 
ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รว่มกบัวำรสำรกำรเงนิกำรธนำคำร และไดร้บัรำงวลั Investors’ Choice Award  
จดัโดยสมำคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย จำกกำรประเมนิผลกำรประชุมใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี (AGM) ช่วงปี  
2552 - 2557 ซึง่ไดร้บัคะแนน 100% เตม็ต่อเน่ือง กนั 6 ปีซอ้น โดยรำงวลัน้ีเป็นรำงวลัอนัทรงเกยีรตทิีม่อบใหก้บั
บรษิทัจดทะเบยีนทีต่ระหนกัถงึควำม ส�ำคญัในกำรด�ำเนินกำรจดัประชมุผูถ้อืหุน้ ค�ำนึงถงึสทิธแิละควำมเท่ำเทยีมของ
ผูถ้อืหุน้ โดยซเีอด็เป็นรำยเดยีวในธรุกจิสือ่และสิง่พมิพท์ีไ่ดร้บัรำงวลัน้ี



รายงานประจ�าปี 2557116

3. สอบทานการบริหารจดัการความเส่ียง คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ก�ำกบัดูแลกำรบรหิำรจดักำร
ควำมเสีย่งของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่ำควำมเสีย่งต่ำงๆ ของบรษิทัฯ อยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้ 
โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนแผนกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง รบัทรำบกำรด�ำเนินกำรบรหิำรควำมเสีย่ง
เป็นระยะๆ คณะกรรมกำรตรวจสอบเหน็วำ่บรษิทัฯ มกีำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมำะสม

4. สอบทานการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบับริษทัฯ คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำน ใหม้กีำรปฏบิตัติำม
กฎหมำยและขอ้ก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและหน่วยงำนอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบ
มคีวำมเหน็วำ่ ไมพ่บประเดน็ทีเ่ป็นสำระส�ำคญัในเรือ่งกำรไมป่ฏบิตัติำมกฎหมำย และขอ้ก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์
และหน่วยงำนก�ำกบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง

5. สอบทานและให้ความเหน็ต่อรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลดงักล่าว คณะกรรมกำรตรวจสอบเหน็ว่ำบรษิทัฯ ไดม้กีำรเปิดเผยขอ้มลูอยำ่งถูกตอ้ง
ครบถว้นตำมขอ้ก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรปกตขิองธรุกจิ มคีวำม
เหมำะสมเพือ่ประโยชน์ทัง้หมดของบรษิทั

6. ก�ากบัดแูลระบบการควบคมุภายในและตรวจสอบภายใน คณะกรรมกำรตรวจสอบไดก้�ำกบัดแูลใหม้ี
ระบบกำรควบคมุภำยในทีด่ ีมปีระสทิธภิำพเพยีงพอต่อกำรใชท้รพัยำกร และกำรปฏบิตังิำน คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ไดร้บัทรำบกำรปฏบิตังิำนของแผนกตรวจสอบภำยในทกุไตรมำส และเสนอแนวทำงปรบัปรงุแกไ้ข รวมทัง้ใหม้กีำร
ตดิตำมแกไ้ขปรบัปรงุขอ้บกพรอ่ง ทีต่รวจพบ คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนแผนกำรตรวจสอบประจ�ำปี 2558 
โดยตระหนกัถงึควำมเสีย่งทีอ่ำจจะเกดิขึน้ทีจ่ะมผีลต่อกำรด�ำเนินงำนและฐำนะกำรเงนิของบรษิทั นอกจำกน้ียงัไดเ้น้น
ย�ำ้กำรตรวจสอบภำยในโดยค�ำนึงถงึกำรเพิม่ประสทิธภิำพทำงธรุกจิ เพือ่เพิม่รำยไดแ้ละลดคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด�ำเนินงำน

7. คดัเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำคดัเลือกผู้สอบบญัช ี 
โดยพจิำรณำควำมเป็นอสิระของผูส้อบบญัช ีควำมรู ้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ในกำรตรวจสอบ ทมีงำนของผูส้อบ
บญัชใีนส�ำนกังำน และคำ่ตอบแทนทีเ่หมำะสม คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำคดัเลอืก และเสนอแต่งตัง้ผูส้อบ
บญัชตี่อคณะกรรมกำร บรษิทัฯ ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่1/2557 เมือ่วนัที ่26 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2558 
เพือ่ขออนุมตัต่ิอทีป่ระชมุใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ ใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีจำกบรษิทั ส�ำนกังำน อวีำย จ�ำกดั เป็นผูส้อบบญัชี
ของบรษิทัฯ ในปี พ.ศ. 2558

โดยสรุป คณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน้ำทีต่ำมขอบเขตและอ�ำนำจหน้ำที ่ ทีไ่ดก้�ำหนดไวใ้นกฎบตัร 
คณะกรรมกำรตรวจสอบดว้ยควำมระมดัระวงัรอบคอบและมคีวำมเป็นอสิระอยำ่งเพยีงพอ โดยไดร้บัควำมรว่มมอืจำก
ฝำ่ยบรหิำร พนกังำนและผูเ้กีย่วขอ้งทกุฝำ่ยเป็นอยำ่งด ีคณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็วำ่ คณะกรรมกำรบรษิทั 
กรรมกำรบรหิำรและพนกังำนทุกท่ำนไดใ้หค้วำมส�ำคญัอยำ่งยิง่ต่อกำรปฏบิตังิำนและกำรด�ำเนินงำนภำยใตร้ะบบ  
กำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี อย่ำงมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล ดว้ยควำมโปรง่ใสเชือ่ถอืได ้ เพิม่ควำมเชือ่มัน่ใหแ้ก่ 
ผูถ้อืหุน้ นกัลงทนุและผูเ้กีย่วขอ้งทกุฝำ่ย

ในนำมคณะกรรมกำรตรวจสอบ

นายสาโรช ล�า้เลิศประเสริฐกลุ 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

18 มนีำคม 2558



ปัจจัยความเสี่ยง

คณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรของ บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ�ำกดั (มหำชน) ตระหนกัดถีงึควำมรบัผดิชอบในกำร
ดแูลใหม้กีำรก�ำกบักจิกำรทีด่ ี เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ โดยจดัใหม้กีำรบรหิำรจดักำรควำม
เสีย่งในธรุกจิทีด่�ำเนินกำรปจัจบุนัอยำ่งเป็นระบบและต่อเน่ือง ท�ำใหป้จัจยัควำมเสีย่งในดำ้นต่ำงๆ ไดร้บักำรควบคมุ
ใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้อำท ิควำมเสีย่งทำงดำ้นกำรด�ำเนินงำน ควำมเสีย่งทำงดำ้นธรุกจิ ควำมเสีย่งทำงดำ้นกำร
เงนิ ควำมเสีย่งทำงดำ้นกำรผลติ เป็นตน้

โดยคณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ มอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็นผูก้�ำกบัดแูลกำรบรหิำร 
ควำมเสีย่ง และใหฝ้ำ่ยบรหิำรปฏบิตัติำมนโยบำยและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพือ่ใหม้คีวำมมัน่ใจว่ำ มกีำร
บรหิำรจดักำรควำมเสีย่งของบรษิทัฯ อยำ่งเพยีงพอ อยำ่งไรกต็ำม ยงัมปีจัจยัเสีย่งทีอ่ำจเกดิขึน้ และมผีลกระทบต่อ
บรษิทัฯ และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ทีค่วรพจิำรณำ ดงัน้ี

ความเส่ียงทางด้านการด�าเนินงาน

• ความเส่ียงจากข้อขดัข้องของสถานท่ีด�าเนินงานท่ีส�าคญั

-  ศนูยก์ระจายสินค้าและคลงัสินค้า สนิคำ้ส่วนใหญ่ทีจ่�ำหน่ำยในเครอืข่ำยรำ้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ 
และสนิค้ำที่บรษิทัฯ รบัจดัจ�ำหน่ำยไปใหร้้ำนหนังสอือื่น ถูกส่งจำกคลงัสนิค้ำของบรษิทัฯ ดงันัน้  
คลงัสนิคำ้จงึเป็นปจัจยัหน่ึงทีม่คีวำมส�ำคญัต่อกำรด�ำเนินธรุกจิของบรษิทัฯ ทัง้น้ี ในปี 2555 ทำงบรษิทัฯ 
ไดเ้ริม่ก่อสรำ้งศนูยก์ระจำยสนิคำ้และคลงัสนิคำ้แหง่ใหม ่และเปิดใชอ้ยำ่งเป็นทำงกำรในปี 2557 เพือ่ลด
ควำมเสีย่งจำกกำรเชำ่คลงัสนิคำ้

-  อาคารเรียนของโรงเรียนเพลินพฒันา ถอืเป็นปจัจยัส�ำคญัในกำรด�ำเนินงำนของบรษิทัยอ่ย

ทัง้น้ีกรณมีคีวำมเสยีหำยทีเ่กดิกบัศนูยก์ระจำยสนิคำ้และคลงัสนิคำ้ของบรษิทัฯ หรอือำคำรเรยีนของโรงเรยีน
เพลนิพฒันำ ทัง้จำกภยัธรรมชำต ิอุบตัเิหตุ หรอืจำกเหตุอืน่ๆ ทีไ่มส่ำมำรถควบคมุไดย้อ่มมผีลกระทบต่อกำรด�ำเนิน
ธรุกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย

แต่อยำ่งไรกต็ำม บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไดท้�ำประกนัควำมเสยีหำยของทรพัยส์นิและสนิคำ้ของบรษิทัฯ 
ไวอ้ยำ่งครอบคลุม และมกีำรปรบัเปลีย่นวงเงนิประกนัภยัใหส้อดคลอ้งกบัมลูคำ่ของทรพัยส์นิอยำ่งสม�่ำเสมอ รวมถงึ
ก�ำหนดใหม้มีำตรกำรกำรรกัษำควำมปลอดภยั เพือ่ลดควำมเสีย่งทีค่ำดไมถ่งึเกีย่วกบัภยัต่ำงๆ ทีอ่ำจเกดิขึน้กบัคลงั
สนิคำ้ และอำคำรเรยีน

นอกจำกนัน้ บรษิทัฯ อยูใ่นระหวำ่งกำรพฒันำระบบกำรท�ำงำนส�ำรอง เพือ่ใหส้ำมำรถท�ำงำนทดแทนไดใ้นกรณี
ทีร่ะบบของคลงัสนิคำ้เกดิกำรขดัขอ้งใดๆ รวมทัง้พรอ้มเปิดคลงัสนิคำ้ชัว่ครำว เพือ่ท�ำหน้ำทีร่บัสนิคำ้จำกส�ำนกัพมิพ ์ 
และผูจ้ดัจ�ำหน่ำย สง่ผำ่นไปยงัสำขำทัว่ประเทศได้
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• ความเส่ียงทางด้านอคัคีภยั อทุกภยั และภยัทางธรรมชาติอ่ืน ในธรุกจิดำ้นสือ่และสิง่พมิพ ์ทรพัยส์นิ
และสนิคำ้ของบรษิทัฯ อำจเสยีหำยหรอืช�ำรุดไดโ้ดยง่ำย จำกเหตุภยัในดำ้นต่ำงๆ ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อกำร
ด�ำเนินงำนของ บรษิทัฯ ได ้อยำ่งไรกต็ำม แมว้ำ่บรษิทัฯ จะไดท้�ำประกนัภยัไวอ้ยำ่งครอบคลุม แต่บรษิทัฯ กย็งัได้
ตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของเหตุดงักลำ่วอยูเ่สมอ จงึไดม้กีำรปรบัปรงุมำตรกำรป้องกนัภยัต่ำงๆ ไวอ้ยำ่งต่อเน่ือง

ควำมเสีย่งดำ้นอคัคภียั  ศูนยก์ระจำยสนิคำ้และคลงัสนิคำ้แห่งใหม่ไดต้ดิตัง้ระบบแจง้เตอืนสญัญำณเพลงิ
ไหมอ้ตัโนมตั ิ (Fire Alarm) และระบบดบัเพลงิอตัโนมตั ิ (Sprinkler) บนหลงัคำของอำคำรเกบ็สนิคำ้ และตดิตัง้เพิม่
ระหวำ่งชัน้วำงสนิคำ้ เพือ่ลดควำมเสีย่งดำ้นอคัคภียั ไมใ่หเ้กดิกำรลกุลำม เป็นกำรควบคมุเพลงิใหอ้ยูใ่นขอบเขตจ�ำกดั 
นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ไดจ้ดัอบรมกำรใชอุ้ปกรณ์ดบัเพลงิใหแ้ก่พนักงำน พรอ้มจดัท�ำคู่มอืแผนป้องกนัและระงบั 

อคัคภียั โดยไดร้ะบุถงึขัน้ตอนกำรปฏบิตังิำน บทบำทหน้ำทีข่องบุคคล และทมีงำน เพือ่ใหส้ำมำรถปฏบิตังิำนไดท้นัทว่งที

ควำมเสีย่งดำ้นระบบไฟฟ้ำ ศนูยก์ระจำยสนิคำ้แหง่ใหม ่มกีำรตรวจสภำพและปรบัปรงุอุปกรณ์ไฟฟ้ำใหพ้รอ้ม
ใชง้ำนอยำ่งสม�่ำเสมอ และตดิตัง้ระบบป้องกนัฟ้ำผำ่ เพือ่เป็นกำรป้องกนักำรเกดิอุบตัเิหตุจำกไฟฟ้ำลดัวงจร อกีทัง้

 

ไดจ้ดัเตรยีมระบบไฟส�ำรองในกรณทีีเ่กดิเหตุขดัขอ้งดำ้นพลงังำน เพือ่ลดควำมเสีย่งดำ้นกำรหยดุกำรด�ำเนินงำน 

ควำมเสีย่งดำ้นอุทกภยั บรษิทัฯ ไดอ้อกแบบศนูยก์ระจำยสนิคำ้แห่งใหม ่ ใหม้คีวำมสงูของอำคำรมำกกว่ำ
ระดบัถนนบำงนำ-ตรำด ถงึ 2.35 เมตร ซึง่หำกเกดิอุทกภยัขึน้จะลดควำมเสีย่งของมลูค่ำควำมเสยีหำยลงอยำ่งมำก

• ความเส่ียงเก่ียวกบัสินค้าสญูหาย ในฐำนะทีบ่รษิทัฯ ด�ำเนินธุรกจิคำ้ปลกีรำ้นหนงัสอืทีม่จี�ำนวนสำขำ
กวำ่สีร่อ้ยสำขำทัว่ประเทศ จงึประสบปญัหำสนิคำ้สญูหำยทัง้จำกกำรถกูขโมยหนงัสอื และสำเหตุอืน่ๆ เชน่เดยีวกบั
ธรุกจิคำ้ปลกีโดยทัว่ไป

บรษิทัฯ ตระหนกัถงึควำมส�ำคญัในกำรป้องกนัและดแูลปญัหำสนิคำ้สญูหำย จงึไดด้�ำเนินกำรทยอยตดิตัง้ระบบ
กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) มำตัง้แต่ปลำยไตรมำส 4 ของปี พ.ศ. 2549 เป็นตน้มำ และจดัตัง้ แผนกป้องกนักำร 

สญูเสยี (Loss Prevention Department หรอื LPD) ขึน้มำ เพือ่ก�ำหนดมำตรกำรต่ำงๆ และด�ำเนินกำรเพือ่ลดสนิคำ้
สญูหำยเป็นกำรเฉพำะ สง่ผลใหม้ลูคำ่สนิคำ้สญูหำยทีส่ำขำลดลงจำกเดมิประมำณ 1.59% ในปี พ.ศ. 2549 ลงมำ
เหลอืเพยีงประมำณ 0.33% ของยอดขำยสำขำในปี พ.ศ. 2557 นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ยงัมมีำตรกำรตดิตัง้เสำกนัขโมย  
ในสำขำทีม่คีวำมเสีย่งจำกกลุม่มจิฉำชพีจ�ำนวนหน่ึงควบคูก่บักำรใชก้ลอ้ง CCTV

• ความเส่ียงจากความผิดพลาด หรือขดัข้อง ของระบบคอมพิวเตอร ์ และระบบข้อมูลสารสนเทศ 
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ไดต้ดิตัง้ระบบคอมพวิเตอรแ์ละระบบสำรสนเทศต่ำงๆ ในระบบงำนของบรษิทัฯ และบรษิทั
ยอ่ย โดยครอบคลุม เชน่ ระบบกำรขำยหน้ำรำ้น ระบบบรหิำรคลงัสนิคำ้ ระบบจดัซือ้ ระบบบญัชกีำรเงนิ เป็นตน้  
ซึง่ระบบคอมพวิเตอรแ์ละสำรสนเทศ ถอืเป็นปจัจยัส�ำคญัทีช่ว่ยผลกัดนัใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย สำมำรถด�ำเนิน
ธุรกจิไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ ดงันัน้ ควำมผดิพลำดหรอืขดัขอ้งของระบบคอมพวิเตอรแ์ละระบบขอ้มลูสำรสนเทศ  
จงึอำจมผีลกระทบต่อกำรบรหิำรจดักำรได้

ดงันัน้ เพือ่ลดผลกระทบจำกควำมผดิพลำด หรอืขดัขอ้ง ของระบบคอมพวิเตอรแ์ละระบบขอ้มลูสำรสนเทศ
ทัง้ทีส่ำขำ คลงัสนิคำ้ ส�ำนกังำนใหญ่ และบรษิทัยอ่ย บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย จงึไดจ้ดัใหม้รีะบบป้องกนั และส�ำรอง
ขอ้มลูตำมมำตรฐำนซึง่เป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป ตลอดจนเตรยีมแผนกำรป้องกนัภยัต่ำงๆ และแผนส�ำรอง รวมถงึกำร
ฝึกซอ้มแผนป้องกนัอยำ่งสม�่ำเสมอ
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นอกจำกนัน้ บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ไดพ้ฒันำระบบทัง้หมดใหม้ศีกัยภำพในกำรท�ำงำนทดแทนไดท้นัท ี(High 
Availability) ซึง่เป็นระบบทีม่ขีดีควำมสำมำรถในกำรรองรบัปรมิำณรำยกำรซือ้ขำย (Transaction) ทีม่ำกขึน้ครอบคลมุ
ถงึระบบกำรป้องกนัไวรสั และรองรบัปรมิำณกำรเขำ้เยีย่มชมเวบ็ไซตม์ำกขึน้ อยำ่งไรกต็ำม พฒันำกำรทำงเทคโนโลยี
มกีำรเปลีย่นแปลงอยำ่งรวดเรว็ สง่ผลใหบ้รษิทัฯ ตอ้งพฒันำระบบเครอืขำ่ยทัง้หมดอยำ่งต่อเน่ือง เพือ่ใหม้เีสถยีรภำพ 
และสำมำรถรองรบักำรขยำยตวัของธรุกจิใหมไ่ด ้โดยในปี 2555 บรษิทัฯ ท�ำกำรเปลีย่นระบบเครอืขำ่ยเชือ่มโยงจำก 
MPLS (128/128kbps) (Multiprotocol Label Switching) เป็น ระบบ ADSL (1024/512kbps) (Asymmetric Digital 
Subscriber Line) ท�ำใหป้ระสทิธภิำพในกำรเชือ่มต่อดขีึน้มำก

• ความเส่ียงเก่ียวกบัภาวะการขาดแคลนบคุลากรท่ีเช่ียวชาญเฉพาะด้าน บุคลำกรทีม่คีวำมเชีย่วชำญ
และมคีวำมสำมำรถเฉพำะดำ้น นบัเป็นทรพัยำกรทีส่�ำคญัทีส่ดุต่อบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ไมว่ำ่จะเป็นเรือ่งของกำรผลติ
หนงัสอืและวำรสำรเชงิวชิำกำรต่ำงๆ หรอืกำรสรรหำครชู�ำนำญกำรพเิศษ ทีม่ศีกัยภำพในกำรถ่ำยทอดองคค์วำมรูใ้ห้
กบันกัเรยีน และกำรสรำ้งสรรคผ์ลงำนอื่น ในธรุกจิทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ด�ำเนินงำน ซึง่สว่นใหญ่ลว้นแลว้แต่เป็น
ธรุกจิบุกเบกิ

แมว้ำ่ทีผ่ำ่นมำบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย จะตอ้งเผชญิกบัภำวะวกิฤตทำงเศรษฐกจิ ผนวกกบัปญัหำรำคำน�้ำมนั
ทีป่รบัรำคำสงูขึน้ และภำวะเงนิเฟ้อทีป่รบัค่ำสงูขึน้อยำ่งต่อเน่ือง สง่ผลใหพ้นกังำนทุกคนตอ้งประสบกบัปญัหำค่ำ
ครองชพีทีเ่พิม่มำกขึน้ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่คำ่อำหำร และคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำง

จำกปญัหำดงักลำ่วขำ้งตน้ ทำงผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ไดเ้ลง็เหน็ถงึควำมส�ำคญัในกำรรกัษำ
บุคลำกรขององคก์รใหด้�ำรงอยูคู่ก่บัองคก์รตลอดไป จงึไดร้ว่มประชมุเพือ่หำมำตรกำรในกำรใหค้วำมชว่ยเหลอืพนกังำน 
เพือ่ไมใ่หพ้นกังำนไดร้บัผลกระทบทีร่นุแรงมำกเกนิไปจำกอตัรำเงนิเฟ้อทีป่รบัตวัสงูขึน้อยำ่งต่อเน่ือง และใหส้ำมำรถ
ปฏบิตังิำนกบับรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ไดอ้ยำ่งมคีวำมสขุเชน่เดมิ โดยบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย จดัใหม้กีำรทบทวนกำรปรบั
โครงสรำ้งอตัรำคำ่ตอบแทนส�ำหรบัพนกังำนของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย โดยจดัใหม้ ีคำ่ครองชพี และคำ่เบีย้เลีย้ง กำรตรวจ
สขุภำพประจ�ำปี กำรประกนัสขุภำพ กำรประกนัอุบตัเิหตุ และวงเงนิคุม้ครองทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้พยีงพอ เพือ่สรำ้งเสถยีรภำพ 
และควำมมัน่คงใหแ้ก่พนกังำน และครอบครวัมำกขึน้ เป็นกำรชว่ยแบง่เบำภำระใหก้บัพนกังำน เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัภำวะ 
คำ่ครองชพีทีเ่พิม่สงูขึน้ และสำมำรถแขง่ขนัในตลำดแรงงำนได้

นอกจำกนัน้ บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ยงัมุง่มัน่ทีจ่ะสรรหำพนกังำนทีม่ศีกัยภำพมำรองรบักำรเตบิโตในอนำคต 
พฒันำควำมรูเ้ชงิวชิำกำรและพฒันำจติใจใหก้บับุคลำกรและทมีงำนอยำ่งต่อเน่ือง และสรำ้งโอกำสในกำรเจรญิเตบิโต
ในหน้ำทีก่ำรงำนของพนกังำนทีต่อ้งกำรเตบิโตไปพรอ้มกบับรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย รวมทัง้มกีำรพฒันำวฒันธรรม
องคก์รขึน้มำ เพือ่พฒันำศกัยภำพของพนกังำนใหด้ขีึน้ ท�ำงำนไดอ้ยำ่งมคีวำมสขุมำกขึน้

• ความเส่ียงจากการเช่าท่ีดินเพ่ือใช้ด�าเนินงานของบริษทัย่อย ปจัจุบนับรษิทัยอ่ยซึง่ประกอบกจิกำร
โรงเรยีนเพลนิพฒันำ ตัง้อยูบ่นถนนพทุธมณฑลสำย 2 ในพืน้ทีก่วำ่ 20 ไร ่โดยเชำ่ทีด่นิจำกผูถ้อืหุน้ของบรษิทัยอ่ย 
รวม 2 สญัญำ มลูคำ่ 10 ลำ้นบำท และมรีะยะเวลำเชำ่ 30 ปี เพือ่ใชป้ระกอบธรุกจิสถำนศกึษำ โดยมขีอ้ตกลงวำ่ใน
ระหวำ่งทีส่ญัญำน้ีมผีลบงัคบั ผูใ้หเ้ชำ่สญัญำวำ่จะไมข่ำยทีด่นิทีเ่ชำ่ใหแ้ก่บุคคลใดๆ โดยไมไ่ดร้บัควำมยนิยอมจำกบรษิทั
ยอ่ย และหำกผูใ้หเ้ชำ่มคีวำมจ�ำเป็นอยำ่งถงึทีส่ดุอนัมอิำจหำทำงอืน่ได ้ผูใ้หเ้ชำ่สญัญำวำ่จะเสนอขำยใหแ้ก่บรษิทัยอ่ย
ก่อนในรำคำเชน่เดยีวกบัทีเ่สนอขำยแก่บุคคลภำยนอก และหำกบรษิทัยอ่ยไมต่อบรบัขอ้เสนอภำยใน 60 วนั นบัแต่
วนัทีไ่ดร้บัค�ำเสนอกใ็ห ้ผูใ้หเ้ชำ่ตกลงขำยใหแ้ก่บุคคลภำยนอกได ้อยำ่งไรกต็ำมบรษิทัยอ่ย อยูใ่นระหวำ่งกำรพจิำรณำ 
เพือ่ก�ำหนดเงือ่นไขสญัญำ ทีเ่หมำะสมในกำรท�ำสญัญำเชำ่เพิม่เตมิเกีย่วกบัทีด่นิดงักลำ่ว เพือ่ลดควำมเสีย่งทีอ่ำจจะ
เกดิขึน้
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ความเส่ียงทางด้านธรุกิจ

• ความเส่ียงในเรื่องผลิตภณัฑ์ล้าสมยั ช�ารุด หรือถกูส่ืออ่ืนทดแทนและพฤติกรรมการอ่าน 

หนังสือท่ีเปล่ียนไป ในปจัจุบนัธุรกจิหนังสอืมกีำรเตบิโต มำกขึ้นเรื่อยๆ มปีรมิำณหนังสอืออกใหม่มำกขึ้น 
ส่งผลใหม้กีำรแย่งชงิพืน้ทีว่ำงขำยทีม่อียู่อย่ำงจ�ำกดั จงึท�ำใหอ้ตัรำกำรคนืหนังสอืเพิม่สงูขึน้ และหนังสอืทีร่บัคนื
กลำยเป็นสนิคำ้ทีห่ำช่องทำงจ�ำหน่ำยไดย้ำกขึน้ และส่วนทีช่�ำรุดมสีดัส่วน มำกขึน้ บรษิทัฯ จงึก�ำหนดแนวทำง
กำรสัง่ซื้อสนิคำ้ทีลู่กคำ้มคีวำมตอ้งกำร และก�ำหนดวงเงนิอนุมตัใินกำรสัง่ซื้อทีเ่หมำะสม รวมถงึก�ำหนดใหม้กีำร
ผลกัดนักำรจดัจ�ำหน่ำยสนิคำ้ลำ้สมยั และช�ำรุด โดยกำรจดัโปรโมชัน่ในรำคำพเิศษ เพือ่ใหส้อดรบักบัสภำพกำรณ์
ในภำวะปจัจบุนั นอกจำกนัน้เทคโนโลยทีำงดำ้นคอมพวิเตอร ์ ไดร้บักำรพฒันำอยำ่งรวดเรว็ จงึท�ำใหห้นงัสอืในกลุม่
คอมพวิเตอร ์ซึง่บรษิทัฯ เป็นผูน้�ำตลำดดว้ยรำยหน่ึง มอีำยกุำรขำยสัน้ลงกวำ่เดมิ และเริม่มกีำรใชส้ือ่อเิลก็ทรอนิกส ์
เขำ้มำแทนทีห่นงัสอืบำงประเภทและกำรใชง้ำนบำงรปูแบบ บรษิทัฯ จงึปรบัทศิทำงโดยเน้นกำรเลอืกผลติหนงัสอืทีม่อีำยุ
ยำวและขำยด ีเป็นสดัสว่นมำกขึน้ แต่ยงัคงผลติหนงัสอืคอมพวิเตอรแ์ละหนงัสอืคูม่อืประกอบกำรเรยีนรูอุ้ปกรณ์หรอื 
สิง่ประดษิฐร์ุน่ใหม่ๆ  โดยเลอืกผลติเฉพำะสนิคำ้ทีไ่ดร้บัควำมนิยมสงูสดุในตลำดเทำ่นัน้ นอกจำกน้ีบรษิทัฯ ยงัผลกัดนัให้
มชีอ่งทำงกำรระบำยสนิคำ้ทีม่อีตัรำกำรหมนุเวยีนชำ้ รวมทัง้ไดจ้ดัท�ำเวบ็ไซตช์ือ่ www.se-ed.com และ m.se-ed.com 
เพือ่ใหผู้ท้ ีส่นใจไดท้รำบขำ่วสำรหนงัสอืออกใหม ่และหนงัสอืทีอ่ยูใ่นกระแสควำมนิยมในชว่งเวลำต่ำงๆ ไดร้วดเรว็ขึน้ 
นอกจำกน้ียงัไดพ้ฒันำ SE-ED Application “SE-ED Currents” ส�ำหรบัใชง้ำนบน smartphone หรอื tablet เพือ่ให้
ทนัต่อพฤตกิรรมกำรบรโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไปในปจัจบุนั

แมส้ือ่อเิลก็ทรอนิกสจ์ะไดร้บักำรพฒันำอยำ่งรวดเรว็ และมกีระแสกำรบุกตลำดของ e-book และ e-book Reader 
แต่บรษิทัฯ คำดวำ่ยงัตอ้งใชเ้วลำพอสมควรทีจ่ะเปลีย่นพฤตกิรรมคนไทยสว่นใหญ่ทีย่งัไมคุ่น้เคยกำรอำ่นหนงัสอืผ่ำน
สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์จนเริม่มนี�้ำหนกัทีก่ระทบต่อธรุกจิหนงัสอือยำ่งมนียัส�ำคญั ซึง่เมือ่ถงึเวลำดงักลำ่ว บรษิทัฯ กม็ัน่ใจ
วำ่จะสำมำรถปรบัตวัรบักบักระแสดงักล่ำวไดท้นัทว่งท ี เน่ืองจำกไดเ้ตรยีมโครงสรำ้งพืน้ฐำนไวร้องรบัแลว้ระดบัหน่ึง 
โดยในปี 2555 บรษิทัฯ ไดเ้ริม่จ�ำหน่ำย e-book และไดพ้ฒันำระบบคอมพวิเตอรแ์ละสำรสนเทศต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอยำ่งต่อเน่ือง 
เพือ่เพิม่ประสทิธภิำพและควำมเชือ่มัน่ในระบบกำรรกัษำควำมปลอดภยัในขอ้มลูของกำรจ�ำหน่ำย

• ความเส่ียงทางด้านช่องทางการจ�าหน่าย เน่ืองจำกปจัจบุนั มกีำรเปลีย่นแปลงทำงเทคโนโลยอียำ่งรวดเรว็ 

มกีำรแข่งขนัในธุรกจิคำ้ปลกี มกีำรแข่งขนัในกำรสรำ้งทำงเลอืกใหก้บัผูบ้รโิภค ท�ำใหพ้ฤตกิรรมผูบ้รโิภคมกีำร
เปลีย่นแปลงตลอดเวลำ บรษิทัฯ จงึตอ้งท�ำใหแ้น่ใจไดว้ำ่ ชอ่งทำงกำรจ�ำหน่ำยของบรษิทัฯ ทีม่อียูจ่ะยงัคงเหมำะสม
ทีจ่ะรองรบัพฤตกิรรม และควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ไดต้ลอดเวลำ และมำกเพยีงพอ รวมถงึมกีำรพฒันำชอ่งทำงกำร
จ�ำหน่ำยรองรบักำรเปลีย่นแปลง เหลำ่น้ีไดท้นัเวลำ

ทีผ่ำ่นมำ บรษิทัฯ จงึไดก้ระจำยควำมเสีย่งทำงดำ้นชอ่งทำงกำรจ�ำหน่ำยออกไปหลำยทำง นอกจำกชอ่งทำง
รำ้นหนงัสอืเดมิ โดยกำรเปิดรำ้นหนงัสอืของตนเองในชือ่ ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ และเครอืขำ่ย ตำมศนูยก์ำรคำ้ชัน้น�ำ  
ซเูปอรเ์ซน็เตอร ์ศนูยก์ำรคำ้ทอ้งถิน่ ศนูยค์อมพวิเตอร ์สถำบนักำรศกึษำระดบัมหำวทิยำลยั ทัง้ในกรงุเทพฯ และต่ำง
จงัหวดั  จนกระทัง่มรีำยไดเ้พิม่ขึน้เป็นประมำณ 82% ของรำยไดร้วมของบรษิทัฯ ในปี พ.ศ. 2557

ในกำรเปิดรำ้นหนงัสอืของตนเองนัน้ นอกจำกบรษิทัฯ มนีโยบำยปรบัปรุงสำขำใหม้คีวำมเหมำะสมกบักำร
ใหบ้รกิำรในแต่ละท�ำเลเป็นระยะๆ ตำมควำมเหมำะสม เพือ่ใหม้ศีกัยภำพในกำรแขง่ขนัไดต้ลอดเวลำแลว้ บรษิทัฯ 
ยงัไดก้ระจำยควำมเสีย่งโดยกำรทีม่ไิดผ้กูมดั หรอืเปิดท�ำกำรเฉพำะศนูยก์ำรคำ้ใดศนูยก์ำรคำ้หน่ึง แต่เปิดกระจำย
อยูห่ลำยกลุม่ผูป้ระกอบกำร โดยสำขำทีม่พีืน้ทีข่นำดใหญ่สว่นหน่ึงไดท้�ำสญัญำเชำ่ระยะยำว หรอืเซง้พืน้ที ่ เพือ่ใหม้ี
เสถยีรภำพเรือ่งพืน้ทีข่ำยในระดบัหน่ึง ดงันัน้ หำกปีใดศนูยก์ำรคำ้หรอืซเูปอรเ์ซน็เตอรร์ำยใดประสบปญัหำ หรอือยู่
ในภำวะใดๆ ทีไ่มส่ำมำรถเปิดด�ำเนินกำรต่อได ้ หรอืมนีโยบำยต่อผูเ้ช่ำเปลีย่นแปลงไปจำกเดมิ รำยไดข้องบรษิทัฯ  
กจ็ะไดร้บัผลกระทบไมม่ำกนกั
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บรษิทัฯ ยงัไดป้ระกนัควำมเสยีหำยของทรพัยส์นิและสนิคำ้ในสำขำเหลำ่นัน้ ไวอ้ยำ่งครอบคลุม เพือ่ลดควำม
เสีย่งทีค่ำดไมถ่งึเกีย่วกบัภยัต่ำงๆ ทีอ่ำจเกดิขึน้

นอกจำกนัน้ บรษิัทฯ ยงัพฒันำช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยสนิค้ำผ่ำน www.se-ed.com ซึ่งเป็นเว็บไซต ์
ของบรษิทัฯ ทีพ่ฒันำขึน้มำรองรบักำรซือ้ขำยหนงัสอืในระบบ e-commerce และอกีชอ่งทำงหน่ึงคอื m.se-ed.com 
ซึง่เป็นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ส�ำหรบักำรเขำ้ถงึดว้ยอุปกรณ์สือ่สำรเคลือ่นทีช่นิดต่ำงๆ เชน่ smartphone หรอื tablet 
เพือ่ใหล้กูคำ้มทีำงเลอืกในกำรซือ้สนิคำ้ไดส้ะดวกขึน้ และหำสนิคำ้ไดห้ลำกหลำยมำกขึน้ คำดวำ่ชอ่งทำงดงักลำ่วจะ
เป็นชอ่งทำงในกำรสรำ้งรำยไดใ้หก้บับรษิทัฯ ไดอ้ยำ่งมำกในอนำคต จำกกำรทีม่จี�ำนวนผูใ้ชง้ำนอนิเทอรเ์น็ตเพิม่สงู
ขึน้อยำ่งรวดเรว็ และรองรบักำรเปลีย่นแปลงลกัษณะกำรซือ้ขำยเป็น e-book มำกขึน้ในอนำคตดว้ย

• ความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัส่งผลกระทบต่อการเติบโตของอตุสาหกรรมโฆษณา ซึง่อำจสง่ผล 
กระทบต่อรำยไดร้วมของบรษิทัฯ เน่ืองจำกธุรกจิวำรสำรเชงิวชิำกำรทีบ่รษิทัฯ เป็นผูผ้ลติอยู่ จะมรีำยไดจ้ำกค่ำ
โฆษณำเป็นหลกั อยำ่งไรกต็ำม บรษิทัฯ ไดต้ระหนกัถงึผลกระทบดงักล่ำว จงึมกีำรพฒันำสิง่พมิพ ์ใหม่ๆ  ทีเ่น้นตลำด
เฉพำะทำงมำกขึน้ โดยในปี 2555 บรษิทัฯ ไดเ้ปิดใหบ้รกิำรวำรสำรในรปูแบบดจิติอล แมก็กำซนี (Digital Magazine)  
ผำ่นทำงเวบ็ไซต ์ www.se-edmag.com เป็นกำรขยำยตลำดออกไปสูก่ลุม่ผูอ้ำ่นใหม่ๆ  ไดม้ำกขึน้ เน่ืองจำกมคีวำม
สะดวกในกำรอ่ำนทีส่ำมำรถอ่ำนไดจ้ำกทุกทีทุ่กเวลำ ผำ่นทำงอุปกรณ์ไอทแีละอุปกรณ์สือ่สำรเคลื่อนทีช่นิดต่ำงๆ 
เป็นกำรเพิม่โอกำสในกำรขำยโฆษณำในวำรสำรไดม้ำกขึน้ตำมไปดว้ย นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ยงัมนีโยบำยในกำรท�ำ
สญัญำลงโฆษณำลว่งหน้ำกบัลกูคำ้ในระยะยำว และใชก้ลยทุธก์ำรสง่เสรมิกำรขำย โดยเน้นใหม้กีำรจดัโปรโมชัน่พเิศษ
ในกำรดงึดดูลกูคำ้ใหห้นัมำสนใจในกำรลงโฆษณำกบับรษิทัฯ เชน่ กำรท�ำ Barter สนิคำ้ แลกกบัคำ่โฆษณำ เพือ่ขยำย
ฐำนลกูคำ้และสนบัสนุนกำรเตบิโตของธรุกจิ และลดผลกระทบของควำมเสีย่งจำกอุตสำหกรรมโฆษณำทีอ่ำจจะชะลอ
ตวัลงในบำงชว่ง นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ยงัหำรำยไดจ้ำกกจิกรรมกำรจดัสมัมนำ และหำสนิคำ้ทำงเทคโนโลยมีำจ�ำหน่ำย 
เพือ่ชดเชยรำยไดท้ีข่ำดหำยไป รวมทัง้กำรขำยโฆษณำบนสือ่ออนไลน์มำกขึน้ บนเวบ็ไซต ์www.thailandindustry.com 
และโฆษณำในวำรสำรฉบบัดจิติอล

• ความเส่ียงทางด้านการจ�าหน่ายสินค้าท่ีไม่ผา่นการอนุญาต และละเมิดลิขสิทธ์ิหนังสือ เน่ืองจำก
สนิคำ้บำงอยำ่ง เชน่ CD และสิง่พมิพ ์เป็นสนิคำ้ทีม่กีฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งควบคมุ บำงอยำ่งตอ้งขออนุญำตเพือ่จ�ำหน่ำย
ก่อน และสว่นใหญ่มเีรือ่งลขิสทิธิม์ำเกีย่วขอ้ง ท�ำใหก้ำรผลติ และกำรรบัมำจ�ำหน่ำย ทัง้กำรขำยปลกี และกำรขำยสง่
ของบรษิทัฯ ในสนิคำ้เหลำ่นัน้ ตอ้งระมดัระวงัมำกขึน้ เพือ่ไมใ่หผ้ดิกฎหมำย ไมไ่ปละเมดิลขิสทิธิข์องผูอ้ืน่ และไมม่ี
ขอ้ขดัแยง้ทีจ่ะน�ำไปสูก่ำรถกูฟ้องรอ้ง และกำรไดร้บักำรต่อตำ้นใดๆ

เพื่อลดโอกำสควำมเสยีหำยที่อำจจะเกดิขึน้ดงักล่ำว บรษิทัฯ จงึได้ระบุในเงื่อนไขสญัญำ ที่ผูเ้ขยีน 
หรอืเจำ้ของสนิคำ้ จะตอ้งเป็นผูย้นืยนัวำ่ผลงำนหรอืสนิคำ้ของตน มไิดล้ะเมดิลขิสทิธิผ์ูห้น่ึงผูใ้ด และหำกมปีญัหำกำร
ละเมดิลขิสทิธิ ์เกดิขึน้ จะยนิยอมรบัผดิชอบคำ่เสยีหำยทัง้หมดทีบ่รษิทัฯ ตอ้งจำ่ยจำกกำรละเมดิดงักลำ่วดว้ย

บรษิทัฯ มนีโยบำยทีจ่ะไมส่นบัสนุนผลติภณัฑท์ีล่ะเมดิลขิสทิธิ ์โดยเดด็ขำด พรอ้มทัง้ไดจ้ดัอบรมเพือ่สง่เสรมิ 
ใหผู้เ้ขยีน และบุคคลทัว่ไปเขำ้ใจ และรบัทรำบถงึกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งในกำรไมล่ะเมดิลขิสทิธิ ์

อยำ่งไรกต็ำม ทีผ่ำ่นมำ ปญัหำเหลำ่น้ีเกดิขึน้น้อยครัง้ และผลกระทบมมีลูคำ่ทีไ่มม่นียัส�ำคญั

• ความเส่ียงเก่ียวกบัการแข่งขนัในอตุสาหกรรมการพิมพ ์เน่ืองจำกบรษิทัฯ ไมไ่ดล้งทนุสรำ้ง โรงพมิพ์
เป็นของตนเอง จงึท�ำใหบ้รษิทัฯ ไมม่คีวำมเสีย่งจำกกำรลงทนุ และไมไ่ดร้บัผลกระทบในเชงิลบจำกกำรแขง่ขนัตดัรำคำ
กนั ในอุตสำหกรรมกำรพมิพ ์ในกำรน้ี บรษิทัฯ เลอืกใชโ้รงพมิพห์ลำยแหง่เป็นฐำนรองรบักำรผลติ ซึง่ท�ำใหส้ำมำรถ
ควบคุม คำ่ใชจ้่ำยไดอ้ยำ่งเหมำะสม จำกสถำนกำรณ์กำรแขง่ขนัเสนอรำคำค่ำพมิพอ์ยูต่ลอดเวลำ และยงัสำมำรถ
ก�ำหนดระยะเวลำกำรผลติไดอ้ยำ่งแน่นอนอกีดว้ย
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ความเส่ียงทางด้านการเงิน

• ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ บรษิทัฯ มคีวำมเสีย่งดำ้นกำรใหส้นิเชื่อทีเ่กีย่วเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้ 
อยำ่งไรกต็ำม บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้นีโยบำยกำรก�ำหนดวงเงนิกำรใหส้นิเชือ่กบัลกูคำ้อยำ่งเหมำะสม รวมถงึมรีะบบกำร
ตดิตำมทวงถำมหน้ีจำกลกูหน้ีอยำ่งสม�่ำเสมอ และก�ำหนดใหม้กีำรทบทวนวงเงนิกำรใหส้นิเชือ่กบัลกูหน้ีของบรษิทัฯ 
เป็นประจ�ำทกุปี เพือ่ปรบัเปลีย่นวงเงนิกำรใหส้นิเชือ่ทีเ่หมำะสม และสอดคลอ้งกบัสภำพเศรษฐกจิในปจัจบุนั เน่ืองจำก 

บรษิทัฯ มนีโยบำยกำรใหส้นิเชือ่ทีร่ะมดัระวงั มกีำรกระจำยน�้ำหนกัของลกูหน้ีกระจำยตวัออกไป และมกีำรพจิำรณำ
คำ่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญูอยำ่ง เหมำะสม จงึเชือ่วำ่บรษิทัฯ มคีวำมเสีย่งจำกกำรทีล่กูหน้ีจะไมช่�ำระหน้ีอยูใ่นระดบัต�่ำ

• ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ จำกกำรทีบ่รษิทัฯ ไดเ้ซน็สญัญำเป็นตวัแทน 
จดัจ�ำหน่ำยหนงัสอืเรยีนภำษำองักฤษ (ELT) แต่ผูเ้ดยีวในประเทศไทยใหก้บัส�ำนกัพมิพ ์Oxford University Press 
(OUP) และมสีทิธกิำรขำยในประเทศกมัพชูำ ลำว พมำ่ และอนิโดนีเซยี ดว้ย เพือ่ชว่ยผลกัดนักำรเรยีนรูภ้ำษำองักฤษ
ในประเทศไทย และประเทศขำ้งเคยีง สง่ผลใหบ้รษิทัฯ อำจประสบปญัหำจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่น  

อนัเน่ืองมำจำกภำระผกูพนัทีเ่กดิจำกกำรซือ้หรอืจ�ำหน่ำยสนิคำ้ ในสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศ ดงันัน้ เพือ่เป็นกำรลด
ควำมเสีย่งของบรษิทัฯ ใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมำะสมและยอมรบัไดน้ัน้ บรษิทัฯ จงึมนีโยบำยในกำรพจิำรณำเลอืกท�ำ
สญัญำป้องกนั ควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่น ตำมควำมเหมำะสม

ความเส่ียงทางด้านการผลิต

• ความเส่ียงเก่ียวกบัการขาดแคลนวตัถดิุบและสินค้า กระดำษเป็นวตัถุดบิทีส่�ำคญัในกำรผลติหนงัสอื 
และกำรเปลีย่นแปลงดำ้นรำคำแปรผนัตำมควำมตอ้งกำรของตลำดและตำมปรมิำณกำรผลติอยูต่ลอดเวลำ แต่เน่ืองจำก
หนงัสอืทีบ่รษิทัฯ ผลติ มกีลุม่เป้ำหมำยทีม่กี�ำลงัซือ้ และมกีำรศกึษำ จงึท�ำใหบ้รษิทัฯ สำมำรถใชน้โยบำยปรบัรำคำ 
ตำมสภำพตน้ทนุทีแ่ทจ้รงิไดเ้ป็นระยะๆ โดยไมไ่ดร้บัผลกระทบมำกนกั

ในฐำนะทีบ่รษิทัฯ มบีทบำทเป็นทัง้ส�ำนกัพมิพ ์ผูร้บัจดัจ�ำหน่ำย และผูค้ำ้ปลกี บรษิทัฯ จงึพยำยำมรกัษำ
บทบำทควำมเป็นกลำงโดยขำยหนงัสอืจำกทกุส�ำนกัพมิพท์ีม่คีวำมตอ้งกำรของตลำด และก�ำหนดนโยบำยกำรด�ำเนิน
ธรุกจิ บนพืน้ฐำนของจรยิธรรมธรุกจิทีด่ ีปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมเทีย่งธรรม โดยมใิหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ไดร้บัควำม
เดอืดรอ้น หรอืไมเ่ป็นธรรมจำกกำรด�ำเนินธรุกจิของบรษิทัฯ ซึง่จะท�ำใหบ้รษิทั ไดร้บักำรสนบัสนุนจำกเจำ้ของสนิคำ้
สว่นใหญ่ในระยะยำว และไมพ่ึง่พงิรำยใดรำยหน่ึงมำกเกนิไป

ความเส่ียงทางด้านการคอรร์ปัชัน่

• ความเส่ียงเก่ียวกบัการทจุริตของพนักงานสาขา คลงัสินค้าและส�านักงานใหญ่ บรษิทัฯ ไดต้ดิตัง้กลอ้ง 
วงจรปิดทีส่ำขำและคลงัสนิคำ้ จดัใหม้เีจำ้หน้ำทีร่กัษำควำมปลอดภยั เพือ่ตรวจคน้พนกังำนและบุคคลทีเ่ขำ้ออกภำยใน
คลงัสนิคำ้ทุกครัง้ เพือ่ป้องกนักำรขโมยหนงัสอืออกจำกคลงัสนิคำ้ มกีำรตดิตัง้เสำ Electromagnetic เพือ่ป้องกนั
กำรขโมยในสำขำทีม่ยีอดสญูหำยสงู ทัง้น้ีระยะยำว บรษิทัฯ ไดว้ำงมำตรกำรทีจ่ะเพิม่กำรตดิตัง้เสำใหค้รอบคลุม
สำขำทีม่คีวำมเสีย่ง มกีำรตรวจตรำภำยในรำ้นโดยมุง่เน้นกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติภำยในใหเ้ขม้งวดขึน้  

และจดัตัง้แผนกป้องกนักำรสญูเสยี (Loss Prevention Department หรอื LPD) ขึน้มำ เพือ่ก�ำหนดมำตรกำรต่ำงๆ  

ในกำรทจุรติ ของพนกังำนสำขำ นอกจำกน้ีบรษิทัฯ จดัตัง้แผนกตรวจสอบภำยในและนกัลงทนุสมัพนัธ ์เพือ่ท�ำหน้ำทีใ่น
กำรตรวจสอบ ควบคมุ ป้องกนัมใิหเ้กดิกำรทจุรติในทกุระดบักำรปฏบิตังิำน รวมทัง้จดัใหม้มีำตรกำรป้องกนัมใิหพ้นกังำน 
ผูบ้รหิำร หรอืกรรมกำรขององคก์ร น�ำขอ้มลูภำยในไปใชเ้พือ่หำประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองและผูอ้ืน่ในทำงมชิอบ บรษิทัฯ 
จดัท�ำขอ้ก�ำหนดและอ�ำนำจกำรอนุมตัเิบกิจำ่ย/กำรลงทุน/กำรสัง่ซือ้และกำรด�ำเนินกำรเกีย่วกบัรำยจำ่ยต่ำงๆ ของ 
บรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบและนโยบำยทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดว้ำงไว ้เพือ่ใหเ้กดิควำมมัน่ใจว่ำ รำยกำรนัน้ๆ 
ถกูตอ้งตำมระเบยีบ และ ก�ำหนดใหพ้นกังำนทีเ่ขำ้มำใหมร่บัทรำบแนวทำงปฏบิตั/ิกฎระเบยีบในกำรด�ำเนินธรุกจิของ
องคก์รวำ่ดว้ยคูม่อืจรรยำบรรณ/ จรยิธรรมทำงธรุกจิทีอ่งคก์รจดัท�ำขึน้
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• ความเส่ียงเก่ียวกบัการสูญหายของวสัดอุปุกรณ์ส�านักงาน บรษิทัฯ ไดด้�ำเนินกำรปรบัปรุงระบบ
กำรเบกิจ่ำยวสัดุ/อุปกรณ์ส�ำนกังำน โดยจดัพมิพใ์บเบกิวสัดุทีม่กีำรบนัทกึขอ้มลูตดัขอ้มลูสนิคำ้คงเหลอืจำกระบบ
ขอ้มลูกลำง เพือ่ใหพ้นกังำนตรวจสอบก่อน บรษิทัฯ น�ำระบบบำรโ์คด้มำใชใ้นกำรควบคมุระบบสตอ็กวสัดสุ�ำนกังำน 
และปรบัปรงุขัน้ตอนกำรท�ำงำนเรือ่งกำรโอนยำ้ยทรพัยส์นิระหวำ่งแผนกหรอืเปลีย่นผูถ้อืครองทรพัยส์นิภำยในแผนก 
กำรสง่คนืทรพัยส์นิใหก้ระชบัและเกดิประสทิธภิำพมำกขึน้ เพือ่ลดกำรสญูหำย

• ความเส่ียงเก่ียวกบัการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศเพ่ือท�าทุจริตหรือท�าลายข้อมูล บรษิทัฯ ด�ำเนิน
กำรป้องกนักำรเขำ้ถงึขอ้มลูโดยกำรก�ำหนดสทิธิใ์หพ้นกังำนทุกคนสำมำรถเขำ้ถงึขอ้มลูในสว่นทีต่นท�ำงำนเท่ำนัน้ 

ไมส่ำมำรถเขำ้ถงึขอ้มลูในสว่นทีไ่มเ่กีย่วขอ้งได ้ปจัจบุนัอยูร่ะหวำ่งด�ำเนินกำรจดัท�ำเอกสำร สรปุรำยละเอยีดกำรท�ำ
งำนหลกัๆ ของผูใ้ชง้ำนระบบทัง้หมด เพือ่ใหผู้บ้งัคบับญัชำแต่ละหน่วยสำมำรถสอบทำนกำรท�ำงำนของผูใ้ตบ้งัคบั
บญัชำได ้เพือ่เป็นกำรควบคมุกำรเขำ้ถงึขอ้มลู



การกำากับดูแลกิจการ

บรษิทัฯ ใหค้วามส�าคญั และจดัใหม้กีระบวนการก�ากบัดแูลกจิการทีด่มีาโดยตลอดอย่างต่อเน่ือง บรษิทัฯ  
ไดป้ลูกฝงัจติส�านึกเรื่อง จรยิธรรมธุรกจิในการปฏบิตัต่ิอลูกคา้ คู่คา้ คู่แขง่ขนั สงัคม และเพื่อนพนักงานกนัเอง  

อยา่งมคีณุธรรม การมคีวามโปรง่ใส การเป็นตวัอยา่งทีด่ ีความรบัผดิชอบต่อสงัคม ความซื่อสตัย ์ความเทา่เทยีมกนั 
สทิธพิงึมพีงึได ้สทิธขิองพนกังาน กรรมการ ผูถ้อืหุน้ คูค่า้ จนกลายเป็นวฒันธรรมขององคก์รทีแ่ขง็แกรง่ ซึง่ถอืปฏบิตัิ
มาตัง้แต่เริม่ก่อตัง้บรษิทัฯ เมือ่ 40 ปีก่อน วา่ “ซเีอด็ จะด�ำเนินธรุกจิทีเ่อื้ออ�ำนวยต่อกำรศกึษำหำควำมรู ้ ในสำขำที ่
จ�ำเป็นต่อกำรพฒันำประเทศ จะด�ำเนินธรุกจิทีจ่ะท�ำให ้“คนไทยเก่งข้ึน” โดยพฒันำขึน้เป็นธรุกจิทีย่ ัง่ยนื มกีำรเตบิโต
ต่อเนือ่งทีส่งูกวำ่คำ่เฉลีย่ของ อุตสำหกรรม เป็นบรษิทัตวัอยำ่งทีด่ ีสำมำรถสรำ้งสรรคผ์ลงำนทีเ่ป็นประโยชน์ และเป็น
ทีย่อมรบัในวงกวำ้ง พนกังำน มคีวำมสขุ และสำมำรถใหผ้ลตอบแทนกำรลงทนุทีน่่ำพงึพอใจในระยะยำว”

ดงันัน้ วฒันธรรมองคก์รน้ี จงึเป็นจดุแขง็ของบรษิทัฯ ทีจ่ะชว่ยพฒันาการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีใหป้ระสบความ
ส�าเรจ็ไดง้า่ยขึน้ เรว็ขึน้ และเป็นรปูธรรม และเมือ่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยไดน้�าหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
15 ขอ้ ซึง่ต่อมาไดเ้ปลีย่นเป็น 5 หมวด มาเผยแพรเ่พือ่เป็นแนวทางในการปฏบิตัสิ�าหรบับรษิทัจดทะเบยีนนัน้ บรษิทัฯ 
จงึสามารถปรบัใชเ้พือ่สรา้งความสมัพนัธก์บัการด�าเนินธรุกจิของบรษิทัฯ ไดโ้ดยไมย่ากนกั

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่เป็นกลไกทีส่�าคญัของคณะกรรมการ 
บรษิทัฯ ในการก�ากบัดแูลการด�าเนินงานและการบรหิารงานของบรษิทัฯ ใหไ้ดม้าตรฐาน และเป็นไปในแนวทางที่
ถูกตอ้ง โดยมกีารปรบัปรุงนโยบายเกีย่วกบัการก�ากบัดแูลกจิการและคู่มอืจรยิธรรมธุรกจิ ใหม้คีวามเหมาะสมกบั
สถานการณ์ และทนัสมยั รวมถงึมหีน้าทีด่แูลทบทวนนโยบายการก�ากบัดแูลทีด่แีละรายงานการปฏบิตัติามนโยบาย
บรรษทัภบิาลใหค้ณะกรรมการรบัทราบเป็นประจ�า

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดก้�าหนดนโยบายในการไปด�ารงต�าแหน่งทีบ่รษิทัอื่น และจ�านวนบรษิทั ทีจ่ะด�ารง
ต�าแหน่งของกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ อยา่งชดัเจน เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพ
ของการปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะของกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิารระดบัสงู ในการอุทศิและทุม่เทเวลาใหก้บั
การปฏบิตัหิน้าที ่โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ไมม่กีรรมการบรษิทัฯ ทา่นใดเขา้ไปด�ารงต�าแหน่งในบรษิทั
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยเ์กนิกวา่ 3 บรษิทั และหากนบัรวมบรษิทัยอ่ยทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน กไ็มม่กีรรมการ 
บรษิทัฯ ทา่นใดเขา้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการเกนิกวา่ 5 บรษิทั

คณะกรรมการบรษิทัฯ และผูบ้รหิารระดบัสงู ตระหนกัถงึความส�าคญัของการพฒันาความรู ้และประสบการณ์
ในการปฏบิตัหิน้าที ่ โดยกรรมการบรษิทัฯ สว่นใหญ่ประมาณรอ้ยละ 75 ไดผ้า่นการอบรมหลกัสตูรจากสมาคมสง่
เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) นอกจากน้ี ทกุครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงกรรมการใหม ่ คณะกรรมการไดจ้ดั
ใหม้เีอกสารและขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการใหม ่ ซึง่รวมถงึขอ้มลูแนะน�าลกัษณะธุรกจิ  
และแนวทางการด�าเนินธรุกจิมอบใหก้รรมการใหมไ่ดร้บัทราบ

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดก้�าหนดใหม้กีารจดัท�าแผนการพฒันาและสบืทอดงาน ของกรรมการผูจ้ดัการ  
และผูบ้รหิารระดบัสงู เพือ่เตรยีมความพรอ้มอยา่งต่อเน่ือง กรณทีีก่รรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิารระดบัสงูไมส่ามารถ
ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้

และในดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดก้�าหนดใหจ้ดัท�ารายงานความรบัผดิชอบ 
ต่อสงัคมขององคก์รอยา่งต่อเน่ือง เพือ่แสดงถงึความมุง่มัน่และตัง้ใจของคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานในการ
รว่มเป็นสว่นหน่ึงของการด�าเนินธรุกจิเพือ่สงัคม
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จากการทีบ่รษิทัฯ ใหค้วามส�าคญัต่อการพฒันาการก�ากบัดแูลกจิการทีด่มีาโดยตลอด ซึง่ความมุง่มัน่ในการ
ด�าเนินธรุกจิอยา่งโปรง่ใสดงักลา่วไดส้ง่ผลสะทอ้นในปี พ.ศ. 2557 ดงัน้ี

•  ไดร้บัรางวลัเกยีรตยิศแหง่ความส�าเรจ็ (SET Award of Honor) ดา้นการรายงานบรรษทัภบิาล จากงาน SET 
Awards 2014 เป็นครัง้ที ่4 ซึง่เป็นรางวลัทีย่กยอ่งเชดิชเูกยีรตคิณุจากการไดร้บัรางวลัดเียีย่มในดา้นการ 
รายงานบรรษทัภบิาลตดิต่อกนัเป็นปีที ่ 6 จากการจดัประกวดโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
รว่มกบัวารสารการเงนิธนาคาร ซึง่บรษิทัฯ เป็นบรษิทัจดทะเบยีนนอก SET100 รายเดยีวทีไ่ดร้บัรางวลัน้ี

•  ไดร้บัการประกาศผลรายงานประเมนิการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทัจดทะเบยีน ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ประจ�าปี พ.ศ. 2557 2556 2555 2554 2553 2552 และ 2551 (Corporate Governance Report of Thai 
Listed Companies 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 and 2008) วา่อยูใ่นระดบั “ดเีลศิ” หรอื 5 ดาว
ตดิต่อกนั 7 ปีซอ้น ซึง่ประเมนิโดย สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD), ตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ (ก.ล.ต.) โดยซเีอด็
เป็นบรษิทัเดยีว ในกลุ่มอุตสาหกรรมบรกิาร (Service) หมวดธุรกจิสือ่และสิง่พมิพ ์ ทีไ่ดร้บัการประเมนิ 
ในระดบั “ดเีลศิ” ตดิต่อกนั 7 ปีซอ้น

•  ไดร้บัการประเมนิจาก ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ (ก.ล.ต.) รว่มกบั
สมาคมบรษิทัจดทะเบยีน และสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย ในเรื่องการจดัการประชุมใหญ่สามญัผูถ้อื
หุน้ (AGM) ประจ�าปี พ.ศ. 2557 อยูใ่นระดบั “5 TIA” ดว้ยคะแนนเตม็ 100 คะแนน ตดิต่อกนัเป็นปีที ่6  
(2552 - 2557) ซึง่มบีรษิทัจดทะเบยีนเขา้รว่มการประเมนิในปี 2557 น้ีทัง้สิน้ 528 บรษิทั

•  ไดร้บัรางวลั Investors’ Choice Award เป็นครัง้ที ่2 ซึง่จดัโดยสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย จากการประเมนิผล
การประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี (AGM) ชว่งปี 2552 - 2557 ซึง่ไดร้บัคะแนน 100% เตม็ ต่อเน่ืองกนั 
6 ปีซอ้น  โดยรางวลัน้ีเป็นรางวลัอนัทรงเกยีรตทิีม่อบใหก้บับรษิทัจดทะเบยีนทีต่ระหนกัถงึความส�าคญั
ในการด�าเนินการจดัประชมุผูถ้อืหุน้ ค�านึงถงึสทิธแิละความเทา่เทยีมของผูถ้อืหุน้ โดยซเีอด็เป็นรายเดยีว 
ในธรุกจิสือ่และสิง่พมิพท์ีไ่ดร้บัรางวลัน้ี

จากผลประเมนิดงักลา่วไดส้ะทอ้นใหเ้หน็ถงึความมุง่มัน่ของคณะกรรมการบรษิทัฯ ฝา่ยบรหิารและพนกังาน
ทกุคน ทีไ่ดใ้หค้วามส�าคญักบัการด�าเนินธรุกจิอยา่งโปรง่ใส เป็นธรรมต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝา่ย และตรวจสอบได้

นโยบายการก�ากบัดแูลกิจการ

คณะกรรมการบรษิทัฯ ตระหนกัถงึความส�าคญัของการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีเพือ่เพิม่ความโปรง่ใส เพิม่ขดีความ
สามารถในการแขง่ขนัของกจิการ และเพิม่ความเชือ่มัน่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ ผูล้งทนุ และผูเ้กีย่วขอ้งทกุฝา่ย จงึไดม้อบหมาย
ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ ด�าเนินการจดัท�านโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ เป็นลายลกัษณ์อกัษร ตลอดจนปรบัปรงุ
นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ และคูม่อืจรยิธรรมธุรกจิ ใหม้คีวามทนัสมยั เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม การด�าเนิน
ธรุกจิ และเป็นสากลมากขึน้ โดยก�าหนดใหม้กีารทบทวนนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการปีละ 1 ครัง้

และในปี พ.ศ. 2557 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดท้บทวนหลกัการก�ากบัดแูลกจิการ 
ทีด่ ี ซึง่เป็นฉบบัแกไ้ขที ่ 12 นับจากปี พ.ศ. 2544 เป็นตน้มา โดยไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิในขอ้ก�าหนดต่างๆ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัเอกสาร “หลกัเกณฑก์ารส�ารวจ โครงการส�ารวจการก�ากบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนไทย (Corporate  
Governance Report of Thai Listed Companies)” ส�าหรบัการประเมนิในปี 2558 ของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (Thai Institute of Directors ; IOD)
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คณะกรรมการบริษทัฯ ได้ก�าหนดนโยบายการก�ากบัดแูลกิจการ ไว้ดงัต่อไปน้ี

1. คณะกรรมการบรษิทัฯ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคน มุง่มัน่ทีจ่ะน�าหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี มาใช้
ในการด�าเนินกจิการ และจดัโครงสรา้งการบรหิาร เพือ่ใหเ้กดิความเชือ่มโยงทีด่รีะหวา่ง คณะกรรมการ  
ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยี

2. ผูถ้อืหุน้ จะไดร้บัการปฏบิตัอิยา่งเทา่เทยีมกนั และมสีทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลูสารสนเทศ และมชีอ่งทางใน
การสือ่สารกบับรษิทัฯ ไดอ้ยา่งชดัเจน

3. คณะกรรมการบรษิทัฯ จะจดัใหม้กีารอ�านวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้สว่นน้อยในการเสนอเพิม่วาระการ
ประชมุลว่งหน้าก่อนวนัประชมุผูถ้อืหุน้ รวมถงึการก�าหนดแนวปฏบิตัทิีช่ดัเจน

4. คณะกรรมการบรษิทัฯ จะจดัใหม้กีารเปิดเผยสารสนเทศ ทัง้ในเรือ่งการเงนิ และเรือ่งทีม่ใิชเ่รือ่งการเงนิ
อยา่งเพยีงพอ เชือ่ถอืได ้ทนัเวลา โปรง่ใส เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ นกัลงทนุ และผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัฯ ไดร้บั
สารสนเทศอยา่งเพยีงพอและเทา่เทยีมกนั

5. คณะกรรมการบรษิทัฯ จะจดัใหม้หีน่วยงานทีส่ามารถสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้ นกัลงทุน หน่วยงานก�ากบัดแูล 
รวมถงึการใหข้อ้มลูสารสนเทศทัว่ไปแก่ผูส้นใจ และผูม้สีว่นไดเ้สยี

6. คณะกรรมการบรษิทัฯ จะสง่เสรมิใหม้กีระบวนการเสรมิสรา้งความรว่มมอืระหวา่งบรษิทัฯ กบัผูม้สีว่นไดเ้สยี 
พรอ้มทัง้ก�าหนดชอ่งทางการสือ่สารระหวา่งกนั

7. คณะกรรมการบรษิทัฯ อาจแต่งตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ยอื่น เพือ่พจิารณากลัน่กรองงานเฉพาะเรือ่งตาม
ความเหมาะสม

8. คณะกรรมการบรษิทัฯ มบีทบาทในการก�าหนดวสิยัทศัน์และภารกจิ กลยทุธ ์เป้าหมายทางการเงนิ ความเสีย่ง 
แผนงาน รวมทัง้ควบคมุดแูลใหฝ้า่ยจดัการด�าเนินงานตามนโยบาย และแผนงานตามทีก่�าหนดไวอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ

9. คณะกรรมการบรษิทัฯ มบีทบาทส�าคญัในการส่งเสรมิใหจ้ดัท�าจรยิธรรมธุรกจิเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
และสง่เสรมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคน ปฏบิตัติามแนวจรยิธรรมทีด่ี

10. คณะกรรมการบรษิทัฯ จะจดัใหม้กีารประเมนิผลของตนเองเป็นรายปี เพื่อสรา้งกรอบการตรวจสอบ 
การปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัฯ

11. คณะกรรมการบรษิทัฯ จะจดัใหม้รีะบบคดัสรรบุคลากรทีจ่ะเขา้มารบัผดิชอบในต�าแหน่งบรหิาร โดยมี
กระบวนการสรรหาทีโ่ปรง่ใส และเหมาะสม

นอกจากนัน้ในปี พ.ศ. 2552 บรษิทัฯ ไดจ้ดัท�านโยบายการก�ากบัดูแลกจิการ เป็นภาษาองักฤษ เพื่อให้
นกัลงทุนทัว่ไปไดร้บัทราบขอ้มลูเพิม่เตมิ ส�าหรบัหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี แนวปฏบิตัทิีด่ ี จรรยาบรรณธุรกจิ 
ฉบบัสมบรูณ์ สามารถดไูดจ้ากเวบ็ไซตน์กัลงทนุสมัพนัธ ์(http://corporate.se-ed.com)

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาทบทวน ปรบัปรงุเน้ือหาคูม่อืหลกัการก�ากบั
ดแูลกจิการทีด่ ีแนวปฏบิตั ิจรยิธรรม และนโยบายการดแูลสิง่แวดลอ้มและสงัคม ใหม้คีวามสมบรูณ์ และถกูตอ้งตาม
กฎระเบยีบของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตามหลกัเกณฑก์ารก�ากบั
ดแูลกจิการทีด่สี�าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2549 ซึง่แบง่เป็นหวัขอ้หลกั 5 หมวด ไดแ้ก่

1. สทิธขิองผูถ้อืหุน้

2. การปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั

3. การค�านึงถงึบทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี
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4. การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส

5. ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหก้รรมการไดท้บทวนผลงาน ปญัหา อุปสรรคต่างๆ ในปีทีผ่า่นมา โดยใหม้กีาร
ประเมนิผลตนเองของกรรมการ ในภาพรวมของคณะกรรมการทัง้คณะ เพือ่น�าผลการประเมนิมาวเิคราะหก์ารปฏบิตัิ
หน้าทีข่องกรรมการ และน�าขอ้เสนอแนะมาปรบัปรงุต่อไป นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดส้ง่เสรมิและสนบัสนุน
ใหก้รรมการไดม้กีารพฒันาความรูต้่างๆ โดยใหก้รรมการเขา้รบัการอบรมกบัสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย (IOD) หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรอืหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่เพิม่พนูความรูแ้ละไดแ้ลกเปลีย่น
ประสบการณ์กบักรรมการจากบรษิทัจดทะเบยีนอืน่

คณะกรรมการบรษิทัฯ ตระหนกัถงึการสง่เสรมิการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการ ผูบ้รหิาร 
และพนักงานใหเ้ป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี ตามทีค่ณะกรรมการไดก้�าหนด คณะกรรมการจงึไดจ้ดั
ใหม้กีารสื่อสารนโยบายบรรษทัภบิาล และจรรยาบรรณธุรกจิ นโยบายการดูแลสิง่แวดลอ้มและสงัคมใหผู้บ้รหิาร  
และพนกังาน ทกุระดบัทราบอยา่งสม�่าเสมอโดยผา่นในหลายชอ่งทาง ดงัน้ี

•  คูม่อืพนกังาน

•  คูม่อื “นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่”ี

•  การจดัประชมุใหญ่พนกังานประจ�าปี

•  การประชมุวางแผนงานประจ�าปี

•  ระบบอนิทราเน็ตของบรษิทัฯ และเวบ็ไซตน์กัลงทนุสมัพนัธ์

•  ผา่นทาง e-mail ของบรษิทัฯ

•  บอรด์ประชาสมัพนัธข์องบรษิทัฯ

สิทธิของผูถื้อหุ้น

คณะกรรมการบรษิทัฯ ตระหนักถงึสทิธใินความเป็นเจา้ของในการควบคุมบรษิทัฯ ผ่านการแต่งตัง้คณะ
กรรมการ บรษิทัฯ ใหท้�าหน้าทีแ่ทนผูถ้อืหุน้ และมสีทิธใินการตดัสนิใจเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทีส่�าคญัของบรษิทัฯ 
คณะกรรมการบรษิทัฯ จงึสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธขิองตน ตามสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของผูถ้อืหุน้ ซึง่ไดแ้ก่ การซือ้ขาย 
หรอืการโอนหุน้ การมสีว่นแบ่งในก�าไรของกจิการ การไดร้บัขา่วสารขอ้มลูของกจิการอยา่งเพยีงพอ และผูถ้อืหุน้
ควรไดร้บัทราบกฎเกณฑแ์ละวธิกีารในการเขา้ร่วมประชุม และขอ้มลูทีเ่พยีงพอต่อการพจิารณาในแต่ละวาระก่อน
การประชมุ รวมถงึมโีอกาสซกัถามกรรมการทัง้ในทีป่ระชมุและสง่ค�าถามลว่งหน้า นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิทัฯ  
ยงัตระหนกั และใหค้วามส�าคญัถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้ ไมก่ระท�าการใดๆ อนัเป็นการละเมดิหรอืลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดก้�าหนดใหม้กีารประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ปีละครัง้ ภายในระยะเวลาไมเ่กนิ 4 เดอืน 
นบัแต่วนัสิน้สดุรอบบญัช ีและกรณมีคีวามจ�าเป็นตอ้งเสนอวาระเป็นพเิศษ ในเรือ่งทีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของ 
ผูถ้อืหุน้ เกีย่วกบักฎหมาย ขอ้ก�าหนดทีบ่งัคบั ทีต่อ้งไดร้บัการอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการบรษิทัฯ จะเรยีก
ประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ต่อไป

ในการจดัการประชมุผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดใ้หค้วามส�าคญัต่อสทิธขิองผูถ้อืหุน้ โดยเริม่จากก�าหนด
วนัประชมุ ซึง่ไมใ่ชว่นัหยดุต่อเน่ือง หรอืวนันกัขตัฤกษ ์และก�าหนดเวลาประชมุไมเ่ชา้หรอืเยน็เกนิไป และก�าหนดสถาน
ทีป่ระชุม ซึง่เป็นบรเิวณทีม่กีารคมนาคมสะดวก นอกจากน้ีบรษิทัฯ ไดด้�าเนินการจดัสง่หนงัสอืเชญิประชุมทีม่รีาย
ละเอยีดวาระการประชมุ พรอ้มความเหน็ของคณะกรรมการ เพือ่พจิารณาเหตุผลความจ�าเป็น ผลกระทบทัง้ดา้นบวก
และลบในแต่ละวาระ หนงัสอืมอบฉนัทะทัง้ 3 รปูแบบตามทีก่ฎหมายก�าหนด และรายชือ่ของกรรมการอสิระ พรอ้มทัง้
ค�าแนะน�าในการมอบฉนัทะ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเลอืกทีจ่ะมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชมุแทนได ้และแจง้เรือ่งจดัเตรยีม
อากรแสตมป์ไวใ้หบ้รกิารแก่ผูร้บัมอบฉนัทะโดยไมค่ดิคา่ใชจ้า่ย รวมทัง้แผนทีแ่สดงสถานทีป่ระชมุ ใหผู้ถ้อืหุน้ลว่งหน้า
มากกวา่ 21 วนัก่อนวนัประชมุ และไดป้ระกาศลงหนงัสอืพมิพร์ายวนั ตดิต่อกนัไมน้่อยกวา่ 3 วนั และก่อนวนัประชมุ
ไมน้่อยกวา่ 3 วนั เพือ่บอกกลา่วเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการลว่งหน้า
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ผูถื้อหุ้น : สิทธิของผูถื้อหุ้นและการปฏิบติัอย่างเท่าเทียม

การจดัการประชมุผูถื้อหุ้น

ส�าหรบัการประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ ประจ�าปี พ.ศ. 2557 คณะกรรมการไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทัฯ 
ไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ ไดร้บัทราบผ่านทางช่องทางตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเวบ็ไซต์นักลงทุนสมัพนัธ ์ 
ใหผู้ถ้อืหุน้ สามารถเสนอเพิม่วาระการประชมุ, รายชือ่บุคคลเพือ่เขา้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ และสง่ค�าถามเป็นการ
ล่วงหน้าได ้ คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดก้�าหนดชว่งเวลาการรบัเรือ่งดงักล่าว ตัง้แต่วนัที ่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2556  
ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 โดยผา่นชอ่งทางโดยตรงกบัเลขานุการบรษิทัฯ, หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ,์ กรรมการ
อสิระ หรอืผา่นทางเวบ็ไซต ์โดยเป็นการใหเ้สนอวาระการประชมุ และเสนอชือ่บุคคลเขา้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการลว่ง
หน้าอยา่งน้อย 3 เดอืน ก่อนวนัสิน้สดุรอบปีบญัช ี อน่ึงไมม่ผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอเพิม่วาระการประชมุ และเสนอราย
ชือ่บุคคลเพือ่เขา้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ส�าหรบัการสง่ค�าถามเป็นการลว่งหน้าบรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สง่
ค�าถามไดจ้นถงึวนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้

และส�าหรบัการประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ ประจ�าปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดก้�าหนดชว่งเวลาการ
รบัเรือ่งดงักลา่วตัง้แต่วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2557 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 โดยผา่นชอ่งทางโดยตรงกบัเลขา 
นุการบรษิทัฯ, หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ,์ กรรมการอสิระ หรอืผา่นทางเวบ็ไซต ์โดยเป็นการใหเ้สนอวาระการประชมุ 
และเสนอชือ่บุคคลเขา้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการลว่งหน้าอยา่งน้อย 3 เดอืน ก่อนวนัสิน้สดุรอบปีบญัช ีและบรษิทัฯ ไดน้�า
หลกัเกณฑว์ธิกีารต่างๆ แสดงบนเวบ็ไซตน์กัลงทนุสมัพนัธต์ัง้แต่วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2557 เป็นตน้มา อน่ึงไมม่ผีู้
ถอืหุน้รายใดเสนอเพิม่วาระการประชมุ และเสนอรายชือ่บุคคลเพือ่เขา้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ส�าหรบัการสง่ค�าถาม
เป็นการลว่งหน้าบรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สง่ค�าถามไดจ้นถงึวนัประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้

การจดัส่งหนังสือเชิญประชมุผูถื้อหุ้น

ในการจดัการประชมุผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดใ้หค้วามส�าคญัต่อสทิธขิองผูถ้อืหุน้ โดยเริม่จากการ
จดัสง่หนงัสอืเชญิประชมุทีม่รีายละเอยีดวาระการประชมุ วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล พรอ้มความเหน็ของคณะกรรมการ 
รายละเอยีดของเรือ่งเพือ่พจิารณาเหตุผลความจ�าเป็น ผลกระทบทัง้ดา้นบวกและลบในแต่ละวาระ หนงัสอืมอบฉนัทะ 
และรายชือ่ของกรรมการอสิระ พรอ้มทัง้ค�าแนะน�าในการมอบฉนัทะ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเลอืกทีจ่ะมอบฉนัทะใหเ้ขา้
ประชมุแทนได ้ รวมทัง้แผนทีแ่สดงสถานทีป่ระชมุ ใหผู้ถ้อืหุน้ลว่งหน้ามากกวา่ 14 วนัก่อนวนัประชมุ ซึง่เริม่ปฏบิตัิ
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นตน้มา และไดป้ระกาศลงหนงัสอืพมิพร์ายวนั ตดิต่อกนัไมน้่อยกวา่ 3 วนั และก่อนวนัประชมุ
ไมน้่อยกวา่ 3 วนั เพือ่บอกกลา่วเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการลว่งหน้า อน่ึง ในการประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ประจ�า
ปี พ.ศ. 2557 บรษิทัฯ ไดน้�าหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ฉบบัสมบรูณ์และรายงานประจ�าปี พ.ศ. 2556 พรอ้มเอกสาร
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เปิดเผยในเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุม
มากกวา่ 30 วนั และสง่หนงัสอืเชญิประชมุฯ ผา่นทางนายทะเบยีน ลว่งหน้าก่อนการประชมุ 21 วนั

วนัประชมุผูถื้อหุ้นและการด�าเนินการประชมุ

บรษิทัฯ ไดพ้ยายามปรบัปรงุกระบวนการจดัการประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ ใหม้คีวามเหมาะสมอยา่งต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่หลงัจากปี พ.ศ. 2548 เป็นตน้มา โดยยดึหลกัทีจ่ะใหผู้ถ้อืหุน้ทกุรายไดม้โีอกาสไดร้บัทราบ และได้
ใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั รวมทัง้มสีทิธใินการใหค้วามเหน็ หรอืใหข้อ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ

ในการลงทะเบยีนเขา้ประชมุ บรษิทัฯ ไดเ้ปิดใหผู้ถ้อืหุน้ลงทะเบยีนลว่งหน้ากอ่นการประชมุอยา่งน้อย 2 ชัว่โมง 
และต่อเน่ืองจนกวา่การประชมุจะแลว้เสรจ็ ซึง่ไดถ้อืปฏบิตัมิาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นตน้มา นอกจากนัน้ คณะกรรมการ 
บรษิทัฯ ยงัจดัใหม้กีารอ�านวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ ดว้ยเจา้หน้าทีแ่ละระบบคอมพวิเตอรท์ีเ่พยีงพอและเหมาะสม 
ในการประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ ประจ�าปี พ.ศ. 2550 บรษิทัฯ เริม่ใชก้ารลงทะเบยีนผูเ้ขา้ประชมุดว้ยระบบบารโ์คด้ 
เป็นปีแรก เพือ่อ�านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ พรอ้มทัง้จดัพมิพบ์ตัรลงคะแนนในแต่ละวาระใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้
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บรษิทัฯ จดัใหม้เีจา้หน้าทีใ่นการอ�านวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้รวมถงึการใหข้อ้มลูสารสนเทศ และตอบค�าถาม
ต่างๆ นอกจากนัน้ยงัจดัใหม้กีารเลีย้งรบัรองทีเ่หมาะสมส�าหรบัผูถ้อืหุน้ทีม่ารว่มประชมุดว้ย โดยในการประชมุใหญ่
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี พ.ศ. 2557 ไดจ้ดัการประชมุขึน้ ณ หอ้งประชมุ C ชัน้ 9 อาคาร TCIF Tower (Nation Tower 
เดมิ) ซึง่บรษิทัฯ ไดส้�ารองพืน้ทีจ่อดรถยนตส์ว่นบุคคลไวอ้ยา่งเพยีงพอ และไดม้กีารแนบแผนทีเ่สน้ทางการเดนิทาง
พรอ้มขอ้มลูสายรถประจ�าทางสาธารณะผา่นหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้

ส�าหรบัผูถ้อืหุน้ทีไ่มส่ะดวกเขา้รว่มประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ดว้ยตนเอง บรษิทัฯ ไดเ้สนอใหผู้ถ้อืหุน้สามารถ
มอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ อยา่งน้อย 1 ทา่น หรอืมอบฉนัทะใหก้รรมการผูจ้ดัการ หรอื เลขานุการบรษิทัฯ เขา้ประชมุ
และ ลงคะแนนเสยีงแทน โดยในการประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี พ.ศ. 2557 มจี�านวนผูถ้อืหุน้มอบฉนัทะดงัน้ี

•  ผูถ้อืหุน้จ�านวน 1 ราย มอบอ�านาจใหค้ณุสมบรูณ์ ชนิสวนานนท ์ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ

•  ผูถ้อืหุน้จ�านวน 1 ราย มอบอ�านาจใหค้ณุสาโรช ล�า้เลศิประเสรฐิกุล รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการอสิระ

•  ผูถ้อืหุน้จ�านวน 2 ราย มอบอ�านาจใหค้ณุคเชนทร ์เบญจกุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ

•  ผูถ้อืหุน้จ�านวน 47 ราย มอบอ�านาจใหค้ณุวบิลูยศ์กัดิ ์ อุดมวนิช กรรมการ รองกรรมการผูจ้ดัการ และ  
เลขานุการบรษิทัฯ

ก่อนการประชุม บรษิทัฯ ไดเ้ปิดวดีทีศัน์เรื่อง การส่งเสรมิบรรษทัภบิาลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประชุมผูถ้อื
หุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน ซึง่จดัท�าโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ (ก.ล.ต.)  
รว่มกบั ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย สภาธรุกจิตลาดทนุไทย เพือ่แนะน�าและใหค้วามรูแ้ก่ผูถ้อืหุน้ถงึการเตรยีม
ตวัเขา้รว่มการประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน จากนัน้ ต่อดว้ยการเปิดวดิทีศัน์แนะน�า ประวตัคิวามเป็นมาของ 
บรษิทัฯ ผลการด�าเนินงานสรปุ ในรอบปี เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทราบขอ้มลูโดยสรปุก่อนการประชมุผูถ้อืหุน้ เมือ่เริม่การ
ประชมุทกุครัง้ ประธานกรรมการจะชีแ้จงวธิกีารลงคะแนนและนบัคะแนน โดยบรษิทัฯ ไดแ้สดงขัน้ตอนการนบัคะแนน  
และแสดงการสรปุผลคะแนนทุกขัน้ตอนอยา่งชดัเจนในหอ้งประชมุ นอกจากน้ี ในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ไมส่ามารถเขา้รว่ม
ประชมุได ้ บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่น กรรมการอสิระ กรรมการผูจ้ดัการ หรอืเลขานุ
การบรษิทัฯ เขา้รว่มประชมุแทน ในระหวา่งการประชมุ บรษิทัฯ ไดจ้ดัสรรเวลาในการประชมุอยา่งเพยีงพอ และเปิด
โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธอิยา่งเทา่เทยีมกนัในการแสดงความคดิเหน็และตัง้ค�าถามในทีป่ระชมุ โดยกรรมการทีเ่กีย่วขอ้ง 
โดยเฉพาะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการชดุต่างๆ และกรรมการผูจ้ดัการ รวมทัง้ผูบ้รหิาร
ระดบัสงูดา้นบญัชกีารเงนิ ตรวจสอบภายใน และผูส้อบบญัช ีเขา้รว่มประชมุอยา่งพรอ้มเพรยีงกนั เพือ่ตอบค�าถามใน
ทีป่ระชมุ ประธานกรรมการ จะด�าเนินการประชมุตามล�าดบัวาระการประชมุ รวมถงึจะไมเ่พิม่วาระการประชมุโดยไม่
แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบลว่งหน้า รวมระยะเวลาการประชมุแต่ละครัง้ประมาณ 2 ชัว่โมงครึง่ หรอืมากกวา่นัน้

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดใ้หค้วามส�าคญัในการเขา้รว่มประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ เพือ่ตอบขอ้ซกัถามและรบัฟงั 
โดยในการประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ปี พ.ศ. 2557 มกีรรมการเขา้รว่มประชมุจ�านวน 9 ทา่น ตดิภารกจิซึง่ไมส่ามารถ
เขา้รว่มประชมุไดจ้�านวน 1 ทา่น อยา่งไรกต็าม ประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ และประธานคณะกรรมการชดุยอ่ย
ทกุคณะ ไดเ้ขา้รว่มการประชมุอยา่งครบถว้น ทัง้น้ีในการประชมุยงัไดป้ระกอบดว้ยผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นบญัช ีการเงนิ 
ตรวจสอบภายใน และผูส้อบบญัช ี เพือ่ตอบขอ้ซกัถามในประเดน็ต่างๆ ของผูถ้อืหุน้ นอกจากน้ี บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้ี
ผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสยีงทีเ่ป็นกลาง คอื คณุสนุนัทร ์พว่งแมก่ลอง จากส�านกังาน ชวน แอนด ์แอสโซซเิอทส ์
ทนายความ เพือ่ท�าหน้าทีต่รวจสอบการนบัคะแนนเสยีงในครัง้น้ี

วาระการประชมุผูถื้อหุ้นท่ีส�าคญั ได้แก่

•  การรายงานผลการด�าเนินงาน : บรษิทัฯ ไดใ้หร้ายละเอยีดเกีย่วกบัผลประกอบการของบรษิทัฯ เกีย่วกบั 
ก�าไร รายได ้คา่ใชจ้า่ย และสรปุผลการด�าเนินงานในรปูกราฟ
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•  การแต่งตัง้คณะกรรมการ : บรษิทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเลอืกกรรมการเป็นรายบุคคล  
โดยไดใ้หร้ายละเอยีดประวตั,ิ การศกึษา และการท�างาน และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทราบวสิยัทศัน์
ของแต่ละทา่นก่อนการลงคะแนน ในกรณทีีเ่ป็นกรรมการเดมิ จะใหข้อ้มลูการเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการ 
บรษิทัฯ อยา่ง ครบถว้นดว้ย

•  การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี : บรษิทัฯ ไดใ้หร้ายละเอยีดเกีย่วกบัชือ่ผูส้อบบญัช ีส�านกังานสอบบญัช ีคา่ตอบแทน 
เหตุผลของการคดัเลอืกผูส้อบบญัช ีคณุภาพของการปฏบิตังิานในชว่งปีทีผ่า่นมา และความสมัพนัธก์บับรษิทัฯ

•  การจดัสรรก�าไร : บรษิทัฯ ไดใ้หร้ายละเอยีดเกีย่วกบัการจดัสรรก�าไรและเงนิทนุส�ารอง จ�านวนเงนิปนัผล 
ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจา่ยเงนิปนัผลของบรษิทัฯ และวนัปิดสมดุทะเบยีนเพือ่ก�าหนดสทิธใินการรบั
เงนิปนัผล

•  ค่าตอบแทนกรรมการ : บรษิทัฯ ไดใ้หร้ายละเอยีดเกีย่วกบัจ�านวนเงนิคา่ตอบแทนทีเ่สนอ ซึง่เป็นไปตาม
นโยบายและเงือ่นไขของคา่ตอบแทนกรรมการ ทีไ่ดผ้า่นการพจิารณากลัน่กรอง โดยคณะกรรมการสรรหา
และพจิารณาผลตอบแทน

ในการลงคะแนนเสยีง ผูถ้อืหุน้สามารถใชบ้ตัรลงคะแนน ซึง่มแีถบบารโ์คด้ เพือ่ใหส้ามารถตรวจนบัคะแนน
ไดอ้ยา่งรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ โดยบรษิทัฯ ไดเ้กบ็บตัรลงคะแนนเฉพาะกรณทีีผู่ถ้อืหุน้คดัคา้น หรอืงดออกเสยีง 
แต่ส�าหรบัวาระการเลอืกตัง้กรรมการ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามแนวทางการปฏบิตัทิีด่ใีนการจดัการประชมุผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ 
ไดเ้กบ็บตัรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุทกุทา่น และการลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นการลงคะแนนเลอืกตัง้
กรรมการเป็นรายบุคคล นอกจากนัน้ บรษิทัฯ ไดข้อใหท้ีป่รกึษาทางกฎหมายเขา้รว่มตรวจนบัและยนืยนัความถกูตอ้ง
ของคะแนนเสยีง และเป็นไปอยา่งโปรง่ใส ถกูตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบับรษิทั ส�าหรบัผลการตรวจนบัคะแนนใน
แต่ละวาระ บรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ของผูถ้อืหุน้ทีล่งมต ิเหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย หรอืคดัคา้น 
และงดออกเสยีง ในทนัที

ภายหลงัจากการประชุมแลว้เสรจ็ คณะกรรมการไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ นกัวเิคราะห ์ และนกัลงทุนทัว่ไป
ไดส้อบถามค�าถามเพิม่เตมิ โดยมปีระธานกรรมการ ประธานกรรมการชดุยอ่ย กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิารระดบัสงู
ดา้นบญัชกีารเงนิ รว่มตอบค�าถาม อยา่งไรกต็ามในการตอบค�าถามคณะกรรมการ ไดย้ดึถอืความเทา่เทยีมของการ
ใหข้อ้มลูสารสนเทศเป็นส�าคญั

ภายหลงัวนัประชมุผูถื้อหุ้น

คณะกรรมการบรษิทัฯ มอบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทัฯ เปิดเผยมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ พรอ้มผลการลงคะแนน
เสยีงในวนัรุง่ขึน้ถดัจากวนัประชมุผูถ้อืหุน้ โดยการแจง้ขา่วผา่นตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย พรอ้มทัง้เปิดเผย
ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ และในการประชุมผูถ้อืหุน้ เลขานุการบรษิทัฯ ไดบ้นัทกึประเดน็ขอ้ซกัถามและขอ้คดิ
เหน็ทีส่�าคญัไวใ้นรายงานการประชุมอย่างถูกตอ้งครบถว้น และสรุปดว้ยการลงมตแิละนบัคะแนนเสยีง โดยมกีาร
บนัทกึจ�านวนคะแนนเสยีงทีไ่ดร้บัในแต่ละวาระอยา่งชดัเจนวา่ เหน็ชอบ ไมเ่หน็ชอบ หรอืงดออกเสยีง เป็นจ�านวน
เทา่ใดในแต่ละวาระ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบได ้โดยจดัใหร้ายงานการประชมุผูถ้อืหุน้แสดงบนเวบ็ไซตข์อง 
บรษิทัฯ ภายหลงัการประชมุไมเ่กนิ 14 วนั รวมถงึจดัใหม้กีารบนัทกึสือ่ทัง้ทางภาพและเสยีง เพือ่เผยแพรท่างเวบ็ไซต ์ 
นกัลงทนุสมัพนัธข์องบรษิทัฯ (http://corporate.se-ed.com)

การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั

คณะกรรมการบรษิทัฯ ตระหนกัถงึการดแูลใหม้กีารปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้ทกุรายอยา่งเทา่เทยีมกนั และเป็นธรรม 
โดยด�าเนินการ ดงัน้ี
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1. คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทัฯ แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ ไดร้บัทราบผา่นทางชอ่งทาง
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและเวบ็ไซตน์กัลงทุนสมัพนัธ ์ ใหผู้ถ้อืหุน้ สามารถเสนอเพิม่วาระการ
ประชุม, รายชื่อบุคคลเพือ่เขา้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ และสง่ค�าถามเป็นการล่วงหน้าได ้ โดยผา่นช่อง
ทางโดยตรงกบัเลขานุการบรษิทัฯ, หน่วยงาน นกัลงทุนสมัพนัธ,์ กรรมการอสิระ หรอืผา่นทางเวบ็ไซต ์
โดยใหเ้สนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเขา้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้าอยา่งน้อย  
3 เดอืน ก่อนวนัสิน้สดุรอบปีบญัช ีซึง่ไดเ้ปิดเผยหลกัเกณฑใ์นการพจิารณา บนเวบ็ไซตน์กัลงทนุสมัพนัธข์อง 
บรษิทัฯ ทัง้น้ีเลขานุการ บรษิทัฯ จะเสนอชือ่บุคคลตามทีผู่ถ้อืหุน้เสนอใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ผลตอบแทนเพื่อพจิารณาคุณสมบตั ิ และน�าเสนอคณะกรรมการบรษิทัฯ และทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ต่อไป  
โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ จะเป็นผูพ้จิารณาความเหมาะสมของการบรรจุหรอืไมบ่รรจุระเบยีบวาระการ
ประชมุตามทีผู่ถ้อืหุน้เสนอตามหลกัเกณฑท์ีก่�าหนด โดยการเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเสนอชือ่บุคคล
เพือ่เขา้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ และเสนอวาระการประชมุเป็นการลว่งหน้า ไดป้ฏบิตัมิาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2549

2. คณะกรรมการบรษิทัฯ เสนอรายชือ่ของกรรมการอสิระอยา่งน้อยจ�านวน 1 ทา่น เพือ่เป็นทางเลอืกในการ
มอบฉนัทะใหก้บัผูถ้อืหุน้ในหนงัสอืมอบฉนัทะเพือ่ใชส้ทิธใินการเขา้รว่มประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนใน
แต่วาระ โดยในการประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ ประจ�าปี พ.ศ. 2557 คณะกรรมการบรษิทัฯ เสนอรายชือ่
ของกรรมการอสิระจ�านวน 5 ทา่น

3. คณะกรรมการบรษิทัฯ ด�าเนินการประชุมผูถ้อืหุน้ตามล�าดบัวาระทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นหนงัสอืเชญิประชุม และ 
ไมเ่พิม่วาระในทีป่ระชมุโดยไมไ่ดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบลว่งหน้า ทัง้น้ีเพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้โีอกาสศกึษาขอ้มลู
ประกอบการพจิารณาวาระต่างๆ อยา่งเพยีงพอและเหมาะสม

4. คณะกรรมการบรษิทัฯ จดัใหม้บีตัรลงคะแนนเสยีงส�าหรบัทุกวาระ โดยบรษิทัฯ ไดน้�าระบบบารโ์คด้เขา้
มาใชใ้นการบนัทกึและแสดงผลการลงคะแนนดงักลา่วตัง้แต่ปี พ.ศ. 2549 พรอ้มทัง้จดัใหม้เีจา้หน้าทีค่อย
อ�านวยความสะดวกในการจดัเกบ็บตัรลงคะแนนเสยีงในหอ้งประชุม ซึง่จะมกีารเกบ็บตัรลงคะแนนเสยีง
กรณทีีผู่ถ้อืหุน้ไมเ่หน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีง ยกเวน้กรณกีารเลอืกตัง้กรรมการจะเกบ็บตัรลงคะแนนเสยีงใน
ทกุกรณทีัง้เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย และงดออกเสยีง และภายหลงัเสรจ็สิน้การประชมุ เจา้หน้าทีจ่ะเกบ็บตัรลง
คะแนนเสยีงส�าหรบัทกุวาระ นอกจากนัน้คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้ทีีป่รกึษาทางกฎหมายท�าหน้าที่
พยานในการตรวจนบัคะแนน เพือ่ความโปรง่ใส

5. คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทัฯ จดัท�าและบนัทกึรายงานการประชุมอยา่งถกู
ตอ้ง ครบถว้น และเผยแพรร่ายงานการประชมุใหผู้ถ้อืหุน้ทกุรายรบัทราบผา่นทางเวบ็ไซตน์กัลงทนุสมัพนัธ ์
และบรษิทัฯ ไดจ้ดัสง่รายงานต่อตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หลงัการประชมุเสรจ็สิน้ไมเ่กนิ 14 วนั 
นอกจากนัน้บรษิทัฯ ยงัไดเ้ผยแพรภ่าพและเสยีงของการจดัประชมุผูถ้อืหุน้บนเวบ็ไซตน์กัลงทุนสมัพนัธ์
เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ทีส่นใจสามารถรบัชมยอ้นหลงัได้

6. บรษิทัฯ ไดก้�าหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในเพือ่หาผลประโยชน์ของกรรมการและผูบ้รหิาร 
โดยการแจง้ทกุทา่นใหร้บัทราบ บทบาทภาระหน้าทีท่ีต่อ้งรายงานการถอืหลกัทรพัยข์องตน คูส่มรส และ
บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะซึง่ถอืหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ และรบัทราบการจดัท�ารายงานการเปลีย่นแปลง
การถอืหลกัทรพัย ์ทกุครัง้ทีม่กีารซือ้ ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัย ์ต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์ามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
ปี พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัท�าการหลงัจากวนัทีซ่ือ้ ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัย ์และแจง้ใหเ้ลขานุการ 
บรษิทัฯ ทราบ เพือ่แจง้ใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ รบัทราบต่อไป ซึง่บรษิทัฯ มกีารแจง้เตอืนในการประชมุ
คณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะกรรมการบรหิารทกุครัง้ นอกจากน้ีกรรมการและผูบ้รหิารยงัไดร้บัทราบ
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีก่�าหนด รวมถงึบทก�าหนดโทษตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์ปี พ.ศ. 2535 และบรษิทัฯ ไดก้�าหนดหา้มผูบ้รหิารทีไ่ดร้บัทราบขอ้มลูภายในกระท�าการ
ใดๆ ซึง่เป็นการขดัต่อมาตรา 241 ของ พ.ร.บ.ดงักลา่ว รวมถงึกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง
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7. เพือ่ป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดด้แูลอยา่งรอบคอบ เมือ่เกดิรายการ
ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยก�าหนดนโยบายและขัน้ตอนการอนุมตัริายการทีเ่กีย่วโยงกนัไว้
เป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทัง้ก�าหนดนโยบายและวธิกีารดแูล ไมใ่หผู้บ้รหิารและผูเ้กีย่วขอ้งน�าขอ้มลูภายใน
ของบรษิทัฯ ไปใชเ้พือ่ประโยชน์สว่นตน ดงัน้ี

รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดด้แูลอยา่งรอบคอบเมือ่เกดิรายการ
ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และรายการทีเ่กีย่วโยงกนั โดยก�าหนดเป็นนโยบายและขัน้ตอนการอนุมตัริายการ
ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร นอกจากนัน้คณะกรรมการตรวจสอบจะน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เกีย่วกบัรายการ
ทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และรายการทีเ่กีย่วโยงกนัอยา่งสม�่าเสมอ และคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดพ้จิารณา
ความเหมาะสม อยา่งรอบคอบทกุครัง้ รวมทัง้มกีารปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย ์โดยรายการระหวา่ง
กนัไดก้ระท�าอยา่งยตุธิรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกตธิรุกจิการคา้ (Fair and at Arms’ Length) และไดเ้ปิด
เผยรายการระหวา่งกนัทีม่สีาระส�าคญัจะเปิดเผยรายละเอยีด มลูคา่รายการ คูส่ญัญา เหตุผล/ความจ�าเป็น ในรายงาน
ประจ�าปีและแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ�าปี

คณะกรรมการบรษิทัฯ อนุมตัใินหลกัการ ตามค�าแนะน�าของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ในการปฏบิตัติามมาตรา 89/12 (1) แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบั
ที ่4) พ.ศ. 2551 ใหฝ้า่ยจดัการสามารถอนุมตักิารท�าธรุกรรมระหวา่งบรษิทัฯ บรษิทัยอ่ย กบักรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคล
ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัธรุกรรมนัน้ไดใ้นกรณทีีธ่รุกรรมเหลา่นัน้มขีอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญชูนจะพงึ
กระท�ากบัคูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั ดว้ยอ�านาจต่อรองทางการคา้ทีป่ราศจากอทิธพิลในการทีต่นมสีถานะ
เป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง ทัง้น้ีคณะกรรมการบรษิทัฯ มอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ 
น�าเสนอรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์และรายการทีเ่กีย่วโยงกนัในการท�าธุรกรรมทีม่ขีนาดเกนิกวา่  
2 ลา้นบาทต่อไตรมาส เพือ่รายงานต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการ บรษิทัฯ รบัทราบอยา่งสม�่าเสมอทกุไตรมาส

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ในวาระใดทีก่รรมการมสีว่นไดส้ว่นเสยี ประธานกรรมการจะขอความ
รว่มมอืใหก้รรมการปฏบิตัติามนโยบาย โดยขอใหก้รรมการแจง้ต่อทีป่ระชมุเพือ่รบัทราบ และงดออกเสยีงหรอืความ
เหน็ใดๆ ในวาระนัน้ๆ

การดแูลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน บรษิทัฯ ไดก้�าหนดเป็นนโยบาย และขัน้ตอนเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
ในแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและคูม่อืกรรมการบรษิทัฯ ซึง่ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ 
ทีป่ระชมุผูบ้รหิาร ทราบถงึประกาศของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีก่�าหนดใหผู้้
บรหิาร (ซึง่รวมถงึคูส่มรส และบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ) รายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย ์ต่อส�านกังาน 
คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนั นบัจากวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย ์และแจง้ใหเ้ลขานุการ 
บรษิทัฯ ทราบเพือ่แจง้ใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ รบัทราบต่อไป นอกจากนัน้ยงัไดแ้จง้บทลงโทษหากมกีารฝา่ฝืนหรอื
ไมป่ฏบิตัติามขอ้ก�าหนดดงักลา่ว

บรษิทัฯ ไดก้�าหนดเป็นนโยบาย ในแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีจรรยาบรรณของคณะกรรมการ 
ผูบ้รหิารและพนกังาน ตลอดจนขอ้บงัคบัพนกังานทีเ่กีย่วกบัการก�าหนดไมใ่หน้�าเอกสาร หรอืขอ้มลูของบรษิทัฯ ไป
ใชเ้พือ่ประโยชน์สว่นตวั หรอืน�าออกนอกบรษิทัฯ ก่อนไดร้บัอนุญาต รวมทัง้หา้มน�าขอ้มลูงบการเงนิหรอืขอ้มลูอื่น 
ทีร่บัทราบ เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรอืผูท้ีม่ไิดม้สีว่นเกีย่วขอ้ง และหา้มท�าการซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นชว่ง 1 เดอืน  
ก่อนทีข่อ้มลูงบการเงนิหรอืขอ้มลูอืน่จะเผยแพรต่่อสาธารณชน การไมป่ฏบิตัติามขอ้ก�าหนดดงักลา่วถอืเป็นการกระท�า
ผดิวนิยัของบรษิทัฯ หากผูบ้รหิารหรอืพนกังานทีไ่ดล้ว่งรูข้อ้มลูภายในทีส่�าคญัคนใดกระท�าผดิวนิยั จะไดร้บัโทษตัง้แต่
การตกัเตอืน การตดัคา่จา้ง การพกังานโดยไมไ่ดร้บัคา่จา้ง จนถงึการเลกิจา้ง
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การค�านึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดใ้หค้วามส�าคญัต่อสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ ไมว่า่จะเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีภายใน 
ไดแ้ก่ พนกังานและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอก ไดแ้ก่ คูค่า้ คูแ่ขง่ นกัเขยีน ผูแ้ปล เจา้หน้าที่
ภาครฐั และหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เน่ืองจากบรษิทัฯ ไดต้ระหนักถงึแรงสนับสนุนจากผูม้สี่วนไดเ้สยีต่างๆ  
ซึง่จะสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั และสรา้งก�าไรใหแ้ก่บรษิทัฯ ซึง่ถอืวา่เป็นการสรา้งความส�าเรจ็ในระยะยาวของ 
บรษิทัฯ ได ้ โดยบรษิทัฯ ไดก้�าหนดแนวทางการปฏบิตัเิป็นลายลกัษณ์อกัษร ไวใ้นนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการวา่ 
คณะกรรมการบรษิทัฯ จะสง่เสรมิใหม้กีระบวนการเสรมิสรา้งความรว่มมอืระหวา่งบรษิทัฯ กบัผูม้สีว่นไดเ้สยี และจดั
ใหม้กีารจดัท�าคูม่อืพนกังานวา่ดว้ยจรรยาบรรณ / จรยิธรรมทางธรุกจิ โดยประกาศใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน
ทกุคนไดร้บัทราบแนวปฏบิตั ิ/ กฎระเบยีบในการด�าเนินธรุกจิขององคก์รอยา่งเครง่ครดั พรอ้มทัง้ก�าหนดชอ่งทางการ
สือ่สารระหวา่งกนั นอกจากนัน้ บรษิทัฯ จะดแูล ผูม้สีว่นไดเ้สยีตามสทิธทิีม่ตีามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ไมก่ระท�าการใดๆ 
ทีเ่ป็นการละเมดิสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยี สรปุไดด้งัน้ี

ผูมี้ส่วนได้เสีย นโยบายการก�ากบัดแูลกิจการ

ผูถ้อืหุน้

บรษิทัฯ มุง่มัน่ทีจ่ะด�าเนินธรุกจิอยา่งซื่อสตัย ์ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได ้โดยยดึมัน่จะพฒันาบรษิทัฯ              

ใหเ้ป็นธรุกจิทีย่ ัง่ยนื มกีารเตบิโตต่อเน่ืองทีส่งูกวา่คา่เฉลีย่ของอุตสาหกรรม จะเป็นบรษิทัฯ ตวัอยา่ง

ทีด่ ีและสามารถใหผ้ลตอบแทนการลงทนุ ทีน่่าพงึพอใจในระยะยาว

คูค่า้
บรษิทัฯ จะปฏบิตัติ่อคูค่า้อยา่งเสมอภาค และเป็นธรรม บนพืน้ฐานของการไดร้บัผลตอบแทนที ่

เป็นธรรมทัง้สองฝา่ย

คูแ่ขง่
บรษิทัจะปฏบิตัติ่อคูแ่ขง่ภายใตก้รอบกตกิาของการแขง่ขนัทีด่ ีไมท่�าลายชือ่เสยีงของคูแ่ขง่ 

ดว้ยการกลา่วหาในทางรา้ย

เจา้หน้ี

บรษิทัฯ จะปฏบิตัติามสญัญาหรอืเงือ่นไขต่างๆ ทีต่กลงกนัไวอ้ยา่งเครง่ครดั กรณทีีไ่มส่ามารถปฏบิตัติาม

เงือ่นไขไดจ้ะรบีแจง้ใหเ้จา้หน้าทีท่ราบ เพือ่รว่มกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ข โดยใชห้ลกัความสมเหตุ

สมผล

ลกูคา้ บรษิทัฯ มุง่มัน่ทีจ่ะสรา้งความพงึพอใจในสนิคา้ และบรกิารทีเ่หมาะสมกบัราคาอยา่งสงูสดุ

พนกังาน บรษิทัฯ สนบัสนุนการพฒันาการปฏบิตังิาน และสง่เสรมิใหพ้นกังานมคีวามสขุ

สงัคม
บรษิทัฯ ใหค้วามส�าคญัต่อการพฒันาความรูสู้เ่ยาวชนและสงัคม โดยปฏบิตัติามเจตนารมณ์

ของบรษิทัฯ อยา่งเครง่ครดั

อกีทัง้ยงัไดก้�าหนดใหม้นีโยบายในการดแูลและปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝา่ย ผา่นรายงานสมดลุอยา่งยัง่ยนืของ 

บรษิทัฯ เน่ืองจากเรือ่งของความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชมุชน และสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ ถอืเป็น
ภารกจิหลกัขององคก์ร และการรว่มมอืระหวา่งบรษิทัฯกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีเป็นสว่นส�าคญัในการชว่ยสง่เสรมิใหบ้รษิทัฯ 
สามารถเจรญิเตบิโตไดอ้ยา่งยัง่ยนื ทัง้น้ี นโยบายในการดแูลสิง่แวดลอ้มและสงัคม สามารถดไูดท้ีห่วัขอ้ ความรบั
ผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibilities ; CSR)

ในปี พ.ศ. 2554 ไดม้กีารประกาศนโยบายความปลอดภยัและสขุอนามยัในสถานทีท่�างาน, นโยบายการเคารพ
ในสทิธมินุษยชน, นโยบายต่อตา้นการทจุรติและคอรปัชัน่ นโยบายการไมล่ว่งละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา และนโยบาย
อื่นทีค่�านึงถงึการปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝา่ย เพื่อใหเ้กดิความชดัเจนในแนวทางปฏบิตัทิีด่ ี ตลอดจนเป็นการ
สนบัสนุนใหเ้กดิการด�าเนินธรุกจิอยา่งมคีณุธรรม ถกูตอ้ง โปรง่ใส และอยา่งเหมาะสม
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จากการทีบ่รษิทัฯ ไดใ้หค้วามส�าคญัต่อนโยบายความปลอดภยัและสขุอนามยัในสถานทีท่�างาน ซึง่จะด�าเนิน
ธุรกจิโดยค�านึงถงึความปลอดภยัและสขุอนามยัของพนกังานเป็นส�าคญั เพราะพนกังานทุกคนคอืทรพัยากรทีม่คีา่
ยิง่ ตลอดจนเป็นกลไกส�าคญัในการทีจ่ะท�าใหบ้รษิทัฯ สามารถเตบิโตและมคีวามสามารถในการแขง่ขนัไดอ้ยา่งยัง่ยนื  
โดยในปี พ.ศ. 2557 มพีนกังานทัง้ในสว่นของส�านกังานใหญ่ คลงัสนิคา้ และสาขา ไดร้บับาดเจบ็จากการท�างานจนถงึ
ขัน้ตอ้งหยดุงานเป็นจ�านวนรวมทัง้สิน้ 11 คน ซึง่เป็นการไดร้บับาดเจบ็เพยีงเลก็น้อยจ�านวน 8 คน และเป็นเหตุรา้ย
แรง (จนถงึขัน้ตอ้งหยดุงานตัง้แต่ 3 วนัขึน้ไป) เป็นจ�านวน 3 คน ทัง้น้ี บรษิทัฯ จะมุง่มัน่ทีจ่ะลดการเกดิอุบตัเิหตุ  
โดยจะไมเ่พกิเฉยในกรณขีองอุบตัเิหตุและอุบตักิารณ์ทีไ่มป่ลอดภยั หรอืสง่ผลกระทบต่อสขุอนามยัของพนกังาน ซึง่
บรษิทัฯ จะเขา้ไปใหค้วามชว่ยเหลอืแก่พนกังานทีไ่ดร้บัอนัตราย หรอืผลกระทบต่อสขุอนามยัอยา่งเตม็ความสามารถ
โดยไมช่กัชา้ และจะด�าเนินการสอบสวนหาสาเหตุและด�าเนินการแกไ้ขอยา่งจรงิจงัเพือ่ไมใ่หป้ญัหาดงักลา่วเกดิขึน้ซ�้าอกี

ดา้นนโยบายการเคารพในสทิธมินุษยชน บรษิทัฯ ตระหนกัดวีา่พนกังานทกุคนมคีณุคา่แหง่ความเป็นมนุษย ์ 
มสีทิธแิละเสรภีาพทีจ่ะมสีถานทีท่�างานทีส่ะอาด ปลอดภยั ถกูสขุลกัษณะ ปราศจากการลว่งละเมดิ หรอืกดขีข่ม่เหงใน
ทกุรปูแบบ รวมทัง้มกีารสนบัสนุนใหพ้นกังานไดแ้สดงศกัยภาพ และคณุคา่แหง่ตนในการเป็นสว่นหน่ึงในการพฒันา
องคก์รใหม้คีวามเจรญิกา้วหน้าอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนืรว่มกนั ดว้ยเหตุน้ี คณะกรรมการบรษิทัฯ จงึไดก้�าหนดนโยบาย
ใหผู้บ้รหิารและพนกังานทกุคนไดย้ดึถอืปฏบิตั ิ โดยบรษิทัฯ จะใชห้ลกัความยตุธิรรม และความจรงิใจในการบรหิาร
จดัการเกีย่วกบัคา่จา้ง สวสัดกิารและผลประโยชน์ทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบัการจา่ยผลตอบแทนของอุตสาหกรรม
เดยีวกนั ตลอดจนจดัใหม้สีวสัดกิารต่างๆ ซึง่มากกวา่กฎหมายก�าหนด เชน่ การจดัตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชพีพนกังาน 
(บรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้กองทุนส�ารองเลีย้งชพีพนกังานในปี พ.ศ. 2532 โดยเริม่ตน้ไดใ้ชช้ือ่วา่ “กองทุนส�ารองเลีย้งชพี 
ซเีอด็ยเูคชัน่ ซึง่จดทะเบยีนแลว้” และต่อมาในปี พ.ศ. 2547 ไดเ้ปลีย่นชือ่เป็น “กองทนุส�ารองเลีย้งชพี ซเีอด็เกษยีณ
รวย ซึง่จดทะเบยีนแลว้” เพือ่สง่เสรมิการออมและเพือ่ใหพ้นกังานไดม้เีงนิกอ้นไวใ้ชใ้นวยัหลงัเกษยีณอายอุยา่งมคีวาม
สขุ) การจดัการดแูลตรวจสขุภาพประจ�าปี เป็นตน้ รวมทัง้ตระหนกัถงึสทิธเิสรภีาพของพนกังานในการรวมกลุม่อยา่ง
สรา้งสรรค ์ การเขา้ถงึขอ้มลูทีพ่นกังานมสีทิธโิดยชอบธรรมในการรบัรู ้ การแสดงความคดิเหน็เพือ่ปรบัปรุง แกไ้ข  
และพฒันาการท�างานภายในองคก์ร การรอ้งเรยีนเมือ่ตนเองรูส้กึวา่ไมไ่ดร้บัความเป็นธรรม อกีทัง้บรษิทัฯ จะสง่เสรมิ
และสนบัสนุนใหคู้ค่า้ ด�าเนินการธรุกจิทีเ่คารพต่อสทิธมินุษยชน ปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบอนัเกีย่วขอ้งกบั
การจา้งงาน การคุม้ครองแรงงาน และการดแูลสวสัดภิาพแรงงาน  โดยในปี 2557 บรษิทัฯ ไมไ่ดร้บัการรอ้งเรยีนเรือ่ง
การละเมดิสทิธมินุษยชนแต่อยา่งใด จากพนกังาน คูค่า้ และชมุชนทีบ่รษิทัฯ ด�าเนินงานอยู่

อน่ึง บรษิทัฯ ยงัไดส้ง่เสรมิใหม้กีารพฒันาความรูแ้ละศกัยภาพของพนกังาน ดว้ยโครงการเพิม่คณุคา่ใหก้บั
พนกังานโดยเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดแ้สดงความสามารถและศกัยภาพอยา่งเตม็ที ่  พนกังานทุกคนสามารถอาสา
ตนเองในการปรบัปรงุพฒันาองคก์ร โดยน�าเสนอแนวคดิการปรบัปรงุแก่ผูบ้รหิารระดบัสงูไดโ้ดยตรง  อยา่งไรกต็าม 
ส�าหรบัพนกังานเขา้ใหมน่ัน้ บรษิทัฯ ไดม้หีลกัสตูรการอบรมเพือ่เพิม่พนูความรูด้ว้ยการปฐมนิเทศเป็นเวลา 6 ชัว่โมง 
และยงัจดัใหม้กีารอบรมพนกังานอยา่งเป็นประจ�าทกุปีเพือ่เพิม่ทกัษะและความช�านาญในหลกัสตูรเกีย่วขอ้งกบังานที่
ตนเองรบัผดิชอบเป็นเวลาอยา่งน้อย 6 ชัว่โมงต่อคนต่อปี

การอบรมเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพให้กบัพนักงาน (Employment Development)

ระดบัของพนักงาน จ�านวนชัว่โมงการฝึกอบรม เป้าหมายของการจดัหลกัสตูร

ผูจ้ดัการ 6 - 18 ชัว่โมง มุง่เน้นการพฒันาทกัษะการบรหิารจดัการงานและบุคลากร การ

พฒันาภาวะผูน้�า และการอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัผลติภณัฑ ์

โดยผา่นรปูแบบการจดัการแบบ Classroom Workshop และ 

Coaching

พนกังานระดบัปฏบิตักิาร 6 - 14 ชัว่โมง มุง่เน้นการพฒันาทกัษะตามสายงาน เชน่ งานบรกิารลกูคา้หน้า

รา้น การใหข้อ้มลู แนะน�าสนิคา้ รวมถงึการพฒันาทางดา้นจติใจ 

เพือ่เป้าหมายในการพฒันาคนและพฒันางาน
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การฝึกอบรมและพฒันาพนักงานในปี 2557 ท่ีผา่นมา

หลกัสตูรฝึกอบรมพนกังาน

ทกัษะการใหบ้รกิาร-งานขาย   38%

การบรหิารงานสาขา   34%

พนักงานใหม ่  15% 

การพัฒนาจติเพือ่พัฒนาคน พัฒนางาน   6%

ผลติภณัฑใ์หม ่  3%

ภาวะผูนํ้า   2%

ทกัษะการจัดวางและนําเสนอสนิคา้   2%

ดา้นนโยบายต่อตา้นการทุจรติและคอรปัชัน่ บรษิทัฯ ไดก้�าหนดนโยบายในการหา้มการใหส้นิบนในทุกรปู
แบบ ในทกุกจิกรรมภายในการด�าเนินธรุกจิของบรษิทัฯ ในกรณทีีบ่รษิทัฯ มคีวามจ�าเป็นทีจ่ะตอ้งบรจิาคเพือ่การกุศล  
การใหข้องขวญัทางธรุกจิ หรอืการสปอนเซอรใ์นกจิกรรมใดๆ จะตอ้งโปรง่ใส ไมม่เีจตนาในการโน้มน้าวใหเ้จา้หน้าที่
ภาครฐัหรอืเอกชนด�าเนินการทีไ่ม่เหมาะสม  โดยนโยบายน้ีจะถูกประกาศและเผยแพร่ภายในองคก์รอย่างทัว่ถงึ  
เพือ่เป็นแนวทางใหผู้บ้รหิารและพนกังานทกุคนไดป้ฏบิตัตินอยา่งมจีรยิธรรม  และไดก้�าหนดมาตรการลงโทษทีเ่ดด็
ขาดกบัผูบ้รหิารและพนกังานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทจุรติภายใน การใหส้นิบน หรอืการคอรปัชัน่ต่างๆ  ทัง้น้ียงัไดก้�าหนด
ใหม้กีารประเมนิความเสีย่งทางดา้นการทจุรติและคอรปัชัน่อยา่งเป็นประจ�าทกุปี และน�าเสนอผลการประเมนิต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ ตามล�าดบั  รวมถงึการเน้นย�า้แนวปฏบิตัผิา่นการฝึกอบรม
และการประชมุต่างๆ ภายในบรษิทัฯ เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่พนกังานทกุคนไดต้ระหนกัถงึความส�าคญัของความซื่อสตัยส์จุรติ  
อยา่งไรกต็าม บรษิทัฯ ยงัไดส้ง่พนกังานเขา้รว่มการอบรมหลกัสตูรทีเ่กีย่วกบัการป้องกนัการทุจรติและคอรปัชัน่ที่
จดัโดยสถาบนัต่างๆ เพือ่ศกึษา ทบทวน และพฒันาแนวปฏบิตัทิีด่ใีนการต่อตา้นการทจุรติและคอรปัชัน่  โดยในปี 
2557 ไดเ้ขา้รว่มงานสมัมนา “Going from ‘Good’ to ‘Great’ in… IT Fraud Prevention and Information Security 
Governance” ซึง่จดัโดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และสมาคมผูต้รวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย

ดา้นนโยบายการไมล่ว่งละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา บรษิทัฯ ไดป้ระกาศเจตนารมณ์ทีช่ดัเจนในการต่อตา้นการ
ละเมดิลขิสทิธิ ์ มนีโยบายทีจ่ะไมผ่ลติ จ�าหน่าย หรอืสนบัสนุนผลติภณัฑท์ีล่ะเมดิลขิสทิธิโ์ดยเดด็ขาด รวมถงึการสง่
เสรมิและท�าความเขา้ใจกบัคูค่า้ นกัเขยีน และบุคคลทีส่นใจทัว่ไป ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัลขิสทิธิท์างปญัญา  
โดยในปี 2557 บรษิทัฯ ไมม่ขีอ้พพิาทดา้นทรพัยส์นิทางปญัญากบัผูม้สีว่นไดเ้สยีต่างๆ

นอกจากนัน้คณะกรรมการบรษิทัฯ ยงัไดก้�าหนดชอ่งทางส�าหรบัการสือ่สารกบักรรมการอสิระทางไปรษณีย ์
หรอือเีมล เพือ่ใหเ้กดิชอ่งทางการแจง้ขอ้มลู และค�าแนะน�าต่างๆ เพือ่สัง่การใหม้กีารตรวจสอบขอ้มลูตามกระบวนการ

ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด หรือข้อร้องเรียน  คณะกรรมการบรษิทัฯ จดัใหม้กีระบวนการและ
ชอ่งทางในการรบัและจดัการกบัขอ้รอ้งเรยีนของผูม้สีว่นไดเ้สยี โดยผา่นชอ่งทางไปรษณยีแ์ละอเีมล ดงัน้ี

จดหมายลงทะเบยีน กรรมการอสิระ บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ�ากดั (มหาชน)
 1858/87-90 อาคารอนิเตอรล์งิคท์าวเวอร ์ชัน้ 19  ถนนบางนา-ตราด
 แขวงบางนา เขตบางนา กรงุเทพฯ 10260

อเีมล id@se-ed.com
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ส�าหรบัพนักงาน บรษิทัฯ มกีระบวนการในการจดัการกบัเรื่องทีพ่นักงานรอ้งเรยีน โดยพนักงานสามารถ
แจง้เบาะแสการทุจรติหรอืคอรปัชัน่ การกระท�าผดิกฎหมายหรอืจรรยาบรรณหรอืนโยบายบรษิทั หรอืการรอ้งเรยีน
การถูกละเมดิสทิธ ิ หรอืเสนอความคดิเหน็เกีย่วกบัการด�าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ไดโ้ดยตรงต่อผูบ้งัคบับญัชาตาม
ล�าดบัขัน้ หรอืเลขานุการบรษิทัฯ หรอืหน่วยงานทีร่บัผดิชอบในเรื่องนัน้ๆ  อยา่งไรกต็าม บรษิทัฯ ไดก้�าหนดให้
แผนกตรวจสอบภายในและนกัลงทุนสมัพนัธ ์ ท�าหน้าทีเ่ป็นหน่วยงานรบัขอ้รอ้งเรยีน ซึง่พนกังานสามารถแจง้เรือ่ง
ผา่นชอ่งทางน้ี หรอืผา่นชอ่งทางอเีมลโดยตรงไปยงักรรมการอสิระ โดยเบาะแส ขอ้รอ้งเรยีน และขอ้เสนอแนะต่างๆ  
จะไดร้บัการพจิารณาและด�าเนินการตามความเหมาะสมโดยพจิารณาเป็นรายกรณไีป ซึง่กรรมการอสิระจะเกบ็ขอ้มลู
ผูแ้จง้เบาะแสเป็นความลบั และมมีาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสเพือ่ใหผู้แ้จง้เบาะแสและผูร้อ้งเรยีนมัน่ใจวา่จะไมไ่ด้
รบัผลกระทบจากการแจง้เบาะแสและรอ้งเรยีนดงักล่าว  และจะรวบรวมขอ้รอ้งเรยีนต่างๆ เสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัฯ เพือ่พจิารณาตามล�าดบั

ในปี พ.ศ. 2557 ไมม่ผีูม้สีว่นไดเ้สยีรายใด แจง้ขอ้มลูผา่นทางชอ่งทางสือ่สารกบักรรมการอสิระ  อยา่งไรกต็าม 
บรษิทัฯ จะประชาสมัพนัธใ์หผู้ม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝา่ยไดร้บัทราบชอ่งทางสือ่สารกบักรรมการอสิระเพิม่มากขึน้

การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส

คณะกรรมการบรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะเป็นบรษิทัตวัอยา่งทีด่ ีด�าเนินงานดว้ยความโปรง่ใส ตรวจสอบได ้มกีาร
เปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพยีงพอแก่ผูเ้กีย่วขอ้งทกุฝา่ย พรอ้มทัง้ดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง น่าเชือ่ถอื ครบถว้น 
และทนัเวลา และทกุฝา่ยสามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดอ้ยา่งเทา่เทยีมกนั

คณะกรรมการบรษิทัฯ ก�าหนดนโยบายเกีย่วกบัการรายงานการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการ โดยก�าหนดใหม้ี
การรายงานการถอืหลกัทรพัยข์องกรรมการ คูส่มรส และบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ เป็นประจ�าทกุปี

คณะกรรมการบรษิทัฯ ก�าหนดและเปิดเผยไวถ้งึนโยบายทีว่า่ดว้ยการท�ารายการระหวา่งกนัทีส่�าคญั โดยคณะ
กรรมการบรษิทัฯ อนุมตัใิหฝ้า่ยจดัการสามารถท�าธรุกรรมทางการคา้ซึง่เป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีงือ่นไขการคา้โดย
ทัว่ไป โดยในการท�าธุรกรรมระหวา่งบรษิทัและบรษิทัยอ่ยกบักรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งนัน้  
จะตอ้งมขีอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญชูนจะพงึกระท�ากบัคูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั ดว้ย
อ�านาจต่อรองทางการคา้ทีป่ราศจากอทิธพิลในการทีต่นมสีถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง  ทัง้น้ี 
คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบน�าเสนอรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์
และรายการทีเ่กีย่วโยงกนัในการท�าธรุกรรมทีม่ขีนาดเกนิกวา่ 2 ลา้นบาทต่อไตรมาส รายงานต่อทีป่ระชมุคณะกรรม
การบรษิทัฯ รบัทราบอยา่งสม�่าเสมอทกุไตรมาส

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยบทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ย 
และจ�านวนครัง้ทีก่รรมการแต่ละคนเขา้ร่วมการประชุมไวภ้ายใตห้วัขอ้ การจดัการ และเปิดเผยนโยบายการจ่าย
คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูไวภ้ายใตห้วัขอ้คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร

รายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิของบรษิทัฯ  
และสารสนเทศทางการเงนิ ทีป่รากฏในรายงานประจ�าปี งบการเงนิดงักลา่วจดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรอง
ทัว่ไป โดยเลอืกใชน้โยบายบญัชทีีเ่หมาะสม และถอืปฏบิตัอิยา่งสม�่าเสมอ และใชด้ลุยพนิิจอยา่งระมดัระวงั และประมาณ
การทีด่ทีีส่ดุในการจดัท�า รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มลูส�าคญัอยา่งเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้ ี และด�ารงรกัษาไว ้ ซึง่ระบบควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธผิล เพือ่ใหม้ัน่ใจได้
อยา่งมเีหตุผลวา่ การบนัทกึขอ้มลูทางบญัชมีคีวามถกูตอ้ง ครบถว้น และเพยีงพอ ทีจ่ะด�ารงรกัษาไวซ้ึง่ทรพัยส์นิ และ
เพือ่ใหท้ราบจดุอ่อน เพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้กดิการทจุรติ หรอืการด�าเนินการทีผ่ดิปกตอิยา่งมสีาระส�าคญั
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ในการน้ี คณะกรรมการ บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ�ากดั (มหาชน) ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบ
ดว้ยกรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร เป็นผูด้แูลรบัผดิชอบเกีย่วกบัคุณภาพของรายงานทางการเงนิ และระบบควบคุม
ภายใน และความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัเรือ่งน้ี ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ซึง่แสดงไวใ้นรายงานประจ�าปี

คณะกรรมการบรษิทัฯ มคีวามเหน็ว่า ระบบควบคุมภายในของบรษิทั ซเีอด็ยูเคชัน่ จ�ากดั (มหาชน)  
โดยรวมอยูใ่นระดบัทีน่่าพอใจ และสามารถสรา้งความเชือ่มัน่อยา่งมเีหตุผลต่อความเชือ่ถอืไดข้องงบการเงนิของ บรษิทั  
ซเีอด็ยเูคชัน่ จ�ากดั (มหาชน) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557

ความสมัพนัธก์บัผูล้งทนุ คณะกรรมการบรษิทัฯ ตระหนกัดวีา่ขอ้มลูของบรษิทัฯ ทัง้ทีเ่กีย่วกบัเรือ่งการเงนิ 
และทีไ่มใ่ชก่ารเงนิ ลว้นมผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจของผูล้งทนุ และผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัฯ จงึไดก้�าชบัใหฝ้า่ย
บรหิารด�าเนินการในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูทีค่รบถว้น ตรงต่อความเป็นจรงิ เชือ่ถอืได ้สม�่าเสมอ ทนัเวลา 
และเทา่เทยีม ซึง่ฝา่ยบรหิารของบรษิทัฯ ไดใ้หค้วามส�าคญัและยดึถอืปฏบิตัมิาโดยตลอด

ในการเปิดเผยขอ้มลูทีส่�าคญัของบรษิทัฯ ทัง้รายงานทางการเงนิ และขอ้มลูทีม่ใิชข่อ้มลูทางการเงนิ บรษิทัฯ 
ไดเ้ผยแพรต่ามชอ่งทางของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย นอกจากนัน้บรษิทัฯ ยงัไดเ้ผยแพรใ่นเวบ็ไซตน์กัลงทนุ
สมัพนัธข์อง บรษิทัฯ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เชน่ ขอ้มลูเบือ้งตน้บรษิทัฯ, รายงานประจ�าปี, แบบแสดงรายการ
ขอ้มลูประจ�าปี, อตัราสว่นทางการเงนิ, ประวตักิารจา่ยเงนิปนัผล, ขอ้มลูการน�าเสนอแก่ผูถ้อืหุน้ และนกัลงทนุต่างๆ  

และขอ้มลูทีม่ใิชข่อ้มลูทางการเงนิ เชน่ นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ ขา่วประชาสมัพนัธต่์างๆ เป็นตน้ ซึง่ขอ้มลูเหลา่
น้ีมกีารปรบัปรงุขอ้มลูใหท้นัสมยัอยา่งสม�่าเสมอ

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้หน่วยงานดา้นนกัลงทนุสมัพนัธ ์เพือ่ท�าหน้าทีต่ดิต่อสือ่สารกบัผูล้งทนุสถาบนั 
ผูถ้อืหุน้ รวมทัง้นกัวเิคราะห ์ และภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ผูล้งทุนสามารถตดิต่อขอทราบขอ้มลูบรษิทัฯ หรอืตอ้งการ
สอบถามไดท้ี ่คณุวเิชยีร รุง่พนูทรพัย ์โทร. 0-2739-8000 กด 8, 0-2739-8690 โทรสาร 0-2739-8699 หรอืทีอ่เีมล 
ir@se-ed.com และทีเ่วบ็ไซต ์http://corporate.se-ed.com นอกจากน้ีหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์ยงัเป็นสมาชกิชมรม
นกัลงทนุสมัพนัธแ์หง่ประเทศไทย (Thai IR Club) มาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2549

ในปี พ.ศ. 2557 บรษิทัฯ มกีารน�าเสนอผลการด�าเนินงาน ขอ้มลูทางการเงนิ ขอ้มลูทีไ่มใ่ชท่างการเงนิแก่  
นักวเิคราะห ์ นักลงทุน ผูถ้อืหุน้ โดยผ่านทางอเีมล เวบ็ไซต์และโทรศพัท ์ รวมถงึการเขา้ร่วมกจิกรรมกบัตลาด 
หลกัทรพัยฯ์ อยา่งสม�่าเสมอ สรปุไดด้งัต่อไปน้ี

•  นกัลงทนุสถาบนั ในและต่างประเทศ พบผูบ้รหิาร 3 ครัง้

•  อเีมล เวบ็ไซต ์และโทรศพัท ์ 102 ครัง้

•  การเดนิทางไปพบผูถ้อืหุน้และนกัลงทนุ / บรษิทัจดทะเบยีนพบนกัลงทนุ 1 ครัง้

นอกจากน้ีหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ ์ ไดก้�าหนดระยะเวลางดการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลประกอบ
การของ บรษิทัฯ แก่ผูถ้อืหุน้ นกัลงทนุและนกัวเิคราะห ์ก่อนวนัทีบ่รษิทัฯ จะรายงานผลประกอบการ รายไตรมาสต่อ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยเป็นเวลา 7 วนั

นอกจากการเปิดเผยขอ้มลูตามขอ้ก�าหนดของกฎหมายจากหน่วยงานก�ากบัดแูลแลว้ คณะกรรมการบรษิทัฯ 
ยงัมอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการ รองกรรมการผูจ้ดัการ ผูอ้�านวยการฝา่ยบญัช ีผูอ้�านวยการฝา่ยการเงนิ และเลขา
นุการบรษิทัฯ รว่มกนัด�าเนินกจิกรรมต่างๆ ของหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุแก่ ผูถ้อืหุน้ 
นกัลงทนุ นอกจากนัน้คณะกรรมการบรษิทัฯ ยงัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการบรษิทัฯ เป็น
ผูด้แูลแผนงานประจ�าปี งบประมาณ อตัราก�าลงัคน และรวมถงึรบัทราบการปฏบิตังิานต่างๆ ของหน่วยงานนกัลงทนุ
สมัพนัธ ์(IR Internal Report) ซึง่เป็นการรวบรวมขอ้มลูประเดน็ต่างๆ ความคดิเหน็ และขอ้เสนอแนะจากแบบสอบถาม
ทีไ่ดม้กีารเกบ็รวบรวม พรอ้มกนัน้ีคณะกรรมการตรวจสอบและเลขานุการบรษิทัฯ ไดร้ายงานใหค้ณะกรรมการไดร้บั
ทราบอยา่งสม�่าเสมอประจ�าทกุไตรมาส
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ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษิทัฯ ประกอบดว้ย บุคคลทีม่คีวามรู ้ ความสามารถ มทีกัษะ มปีระสบการณ์ในการด�าเนิน
ธรุกจิ และมคีวามเขา้ใจในบทบาท หน้าที ่ทีต่อ้งรบัผดิชอบเป็นอยา่งด ีท�าใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ

ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้สีว่นรว่มในการก�าหนดวสิยัทศัน์ ภารกจิ กลยทุธ ์เป้าหมาย และแผนธรุกจิ
ของบรษิทัฯ โดยก�าหนดใหพ้จิารณาทบทวนอยา่งเป็นประจ�าทกุปี  ตลอดจนก�ากบัดแูล ตดิตาม และประเมนิผลการ
ปฏบิตังิานของฝา่ยบรหิารและฝา่ยจดัการ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย และแผนธุรกจิทีก่�าหนดไว ้ อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
และมปีระสทิธผิล และถกูตอ้งตามกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ของหน่วยงานทีก่�ากบัดแูล และหน่วยงานทางราชการ
ทีเ่กีย่วขอ้ง และตามมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่เพิม่มลูคา่ทางเศรษฐกจิสงูสดุใหแ้ก่กจิการ และความมัน่คงสงูสดุให้
แกผู่ถ้อืหุน้ ขณะเดยีวกนักค็�านึงถงึผลประโยชน์ของผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝา่ย โดยในปี พ.ศ. 2557 คณะกรรมการบรษิทัฯ 
ไดม้กีารทบทวนและอนุมตั ิวสิยัทศัน์ ภารกจิ และกลยทุธข์องบรษิทั จ�านวน 2 ครัง้

นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิทัฯ จดัใหม้กีารสือ่สารกลยทุธ ์เป้าหมาย และผลการด�าเนินงานของบรษิทัฯ ใหก้บั
กรรมการ  ผูบ้รหิาร  พนกังาน ไดร้บัทราบและเขา้ใจทัว่ทัง้องคก์ร ผา่นชอ่งทางต่างๆ ไมว่า่จะเป็นทางอเีมลของบรษิทัฯ 
การตดิประกาศตามบอรด์ การประชมุฝา่ยบรหิารประจ�าสปัดาห ์การประชมุพนกังานประจ�าปี โดยบรษิทัฯ จะมกีารจดั
ประชมุใหญ่พนกังานประจ�าทกุปี ซึง่กรรมการผูจ้ดัการของบรษิทัฯ จะเป็นผูส้รปุสถานการณ์ และภาพรวมของผลการ
ด�าเนินงาน ของบรษิทัฯ ในรอบปีทีผ่า่นมา พรอ้มทัง้แจง้ทศิทางการด�าเนินงาน และเป้าหมายของบรษิทัฯ ในปีต่อไป 
นอกจากน้ีบรษิทัฯ จะมกีารจดัประชมุผูบ้รหิาร รว่มกบัพนกังานระดบัหวัหน้างานขึน้ไป เพือ่รว่มกนัจดัท�าแผนประจ�าปี 
ในการก�าหนดทศิทาง แนวทางทีส่�าคญัๆ ในการก�าหนดแผนงานใหส้อดคลอ้งกบัทศิทาง และเป้าหมายขององคก์ร 

ซึง่จะสง่ผลใหก้ารด�าเนินธรุกจิทัว่ทัง้องคก์รมุง่ไปสูจ่ดุหมายเดยีวกนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการ จะยดึหลกัความซื่อสตัยส์จุรติ ตรงไปตรงมา โดยอยูภ่ายใตข้อ้กฎหมาย 
ขอ้ก�าหนด ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ โดยยดึถอืหลกัการน้ี ในการกระท�าในทกุกจิการ การตดัสนิใจ และการท�าธรุกรรม
ต่างๆ จะด�าเนินธรุกจิดว้ยความซื่อสตัยเ์ป็นทีต่ ัง้มัน่

คณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นผูพ้จิารณาการก�าหนดและแยกบทบาทหน้าที ่และความรบัผดิชอบระหวา่งคณะกรรมการ 
และฝา่ยจดัการอยา่งชดัเจน รวมทัง้มกีารสือ่สารบทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบดงักลา่วต่อกรรมการ ฝา่ยจดัการ 
และพนกังานของบรษิทัฯ อยา่งสม�่าเสมอ

นโยบายการไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืนของกรรมการและผูบ้ริหาร

ในปี พ.ศ. 2550 คณะกรรมการตรวจสอบไดท้บทวนหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีซึง่เป็นฉบบัแกไ้ขฉบบัที ่5 
นบัจากปี พ.ศ. 2544 เป็นตน้มา เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เพือ่พจิารณาก�าหนดนโยบายการไปด�ารงต�าแหน่งใน
บรษิทัอื่นทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ จ�านวนไมเ่กนิ 5 บรษิทั และในปี พ.ศ. 2553 ไดม้กีารพจิารณา
เสนอใหแ้กไ้ข นโยบายการไปด�ารงต�าแหน่งในบรษิทัอืน่ทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
เป็น จ�านวนไมเ่กนิ 3 บรษิทั เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้แนะน�าของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยต่อมาในปี  
พ.ศ. 2556 ไดม้กีารเพิม่เตมินโยบายการไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการฯ กรณหีากนบัจ�านวนบรษิทัจดทะเบยีนและบรษิทั
ยอ่ยทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน เป็นจ�านวนไมเ่กนิ 5 บรษิทั
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นอกจากนัน้กรรมการบรษิทัฯ ไดก้�าหนดให ้ กรรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิารระดบัสงู สามารถรบัต�าแหน่ง
กรรมการทีบ่รษิทัอืน่ไดต้ามความจ�าเป็น และไมท่�าใหม้ผีลกระทบต่อหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ โดยตอ้ง
ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ หรอืผูม้อี�านาจอนุมตักิ่อน

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไมไ่ดก้�าหนดจ�านวนวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ และกรรมการอสิระ เน่ืองจาก
คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาแลว้เชือ่วา่ความเชีย่วชาญในธรุกจิหนงัสอื และเรือ่งต่างๆ ไมไ่ดข้ึน้อยูก่บัจ�านวน
วาระการด�ารงต�าแหน่ง หากแต่กรรมการบรษิทัฯ ยงัคงมคีวามสามารถและอุทศิเวลาใหก้บับรษิทัฯ ไดอ้ยา่งเตม็ความ
สามารถทีจ่ะก�าหนดนโยบาย กลยทุธ ์ วสิยัทศัน์ และการใหค้�าปรกึษาในการด�าเนินธุรกจิต่างๆ โดยการตดัสนิใจใน
การคดัเลอืกบุคคลเขา้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทัฯ เป็นสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทีจ่ะคดัเลอืกบุคคลเขา้ท�าหน้าทีแ่ทนตน

การถ่วงดลุของกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 คณะกรรมการบรษิทัฯ 
มจี�านวน 12 ทา่น ประกอบดว้ย

•  กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร จ�านวน 2 ทา่น

•  กรรมการทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิารและไมไ่ดเ้ป็นกรรมการอสิระ จ�านวน 5 ทา่น

•  กรรมการทีเ่ป็นอสิระ จ�านวน 5 ทา่น

ดงันัน้ บรษิทัฯ มกีรรมการทีเ่ป็นอสิระทัง้หมด 5 ทา่น คดิเป็นรอ้ยละ 41.16 ของกรรมการทัง้คณะซึง่ยงัต�่ากวา่
ขอ้แนะน�าตามหลกัเกณฑก์ารส�ารวจการก�ากบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนไทย โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) ทีไ่ดแ้นะน�าวา่คณะกรรมการของบรษิทัจดทะเบยีนควรประกอบดว้ยกรรมการทีเ่ป็นอสิระมากกวา่ 
50% แต่เน่ืองจากนิยามของกรรมการอสิระของบรษิทัฯ เขม้กว่ากรอบขัน้ต�่าของนิยามทีป่ระกาศโดยส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ดงันัน้ ผูม้สีว่น
ไดเ้สยีจงึมัน่ใจไดว้า่กรรมการสามารถปฏบิตังิานในฐานะตวัแทนของผูถ้อืหุน้ไดอ้ยา่งเป็นอสิระ ซึง่จะท�าใหเ้กดิการ
ถ่วงดลุและการสอบทานการบรหิารงานของกรรมการ

ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัฯ มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ 
และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ตลอดจนมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ และระมดัระวงั รกัษาผลประโยชน์ 
ของบรษิทัฯ โดยกรรมการบรษิทัฯ มวีาระการด�ารงต�าแหน่งทีแ่น่นอน ซึง่ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ก�าหนดไวว้า่  
ในการประชมุสามญัประจ�าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการจ�านวน 1 ใน 3 ออกจากต�าแหน่ง โดยใหก้รรมการทีด่�ารงต�าแหน่ง
นานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากต�าแหน่ง

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาก�าหนดนิยาม “กรรมการอสิระ” ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่
3/2552 ซึง่เขม้กวา่กรอบขัน้ต�่าของนิยามกรรมการอสิระ ทีป่ระกาศโดยส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่3/2555 
ไดท้�าการปรบัปรงุเพิม่เตมินิยาม “กรรมการอสิระ” ใหม้คีวามสอดคลอ้งกบันิยามตามขอ้ก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย เอกสาร “คูม่อืกรรมการอสิระ” ลงวนัที ่29 มนีาคม พ.ศ. 2555 ดงัต่อไปน้ี

1. ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.5 ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทั
รว่ม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ทัง้น้ี ใหน้บัรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระราย
นัน้ๆ ดว้ย

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ�า  
หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม บรษิทัยอ่ยล�าดบัเดยีวกนั หรอืนิตบุิคคล
ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 2 ปี
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3. ไมเ่ป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็น บดิา
มารดา คูส่มรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คูส่มรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี�านาจควบคมุ 
หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทั หรอืบรษิทัยอ่ย

4. ไมม่หีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่มหรอืนิตบุิคคลทีอ่าจมี
ความขดัแยง้ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอสิระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรอื
เคยเป็น ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ชก่รรมการอสิระ หรอืผูบ้รหิาร ของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธรุกจิ
ของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการ
มลีกัษณะ ดงักลา่วมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 2 ปี

5. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวาม
ขดัแยง้ และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ชก่รรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการของ
ส�านกังานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม หรอืนิตบิุคคลหรอือาจ
มคีวามขดัแยง้สงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 2 ปี

6. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษา
ทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัคา่บรกิารเกนิกวา่สองลา้นบาทต่อปี จากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม 
หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ทัง้น้ี ในกรณทีีผู่ใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีเป็นนิตบิุคคล ใหร้วมถงึการเป็น 
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ชก่รรมการอสิระ ผูบ้รหิารหรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการ ของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี
นัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัการแต่งตัง้ขึ้นเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั

8. ไมป่ระกอบกจิการทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย  
หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นีัยในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน  
ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ�า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละหน่ึงของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอืน่ 
ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย

9. ไมม่ลีกัษณะอืน่ใดทีท่�าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระเกีย่วกบัการด�าเนินงานของบรษิทั

10. ภายหลงัไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอสิระทีม่ลีกัษณะดงักลา่วแลว้ กรรมการอสิระอาจไดร้บัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบรษิทัฯ ใหต้ดัสนิใจในการด�าเนินกจิการของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม 
บรษิทัยอ่ยในล�าดบัเดยีวกนั หรอืนิตบุิคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ โดยมกีารตดัสนิใจในรปูแบบขององคค์ณะ 
(Collective Decision) ได้

อยา่งไรกต็าม กรรมการอสิระไดต้รวจสอบคณุสมบตักิรรมการอสิระของตนเป็นประจ�าทกุปี และคณะกรรมการ 
บรษิทัฯ เชือ่มัน่วา่การก�าหนดคณุสมบตัขิอง “กรรมการอสิระ” ซึง่เขม้กวา่กรอบขัน้ต�่าของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เพยีงพอทีก่รรมการอสิระของบรษิทัฯ 
มคีวามเป็นอสิระอยา่งแทจ้รงิเหมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของบรษิทัฯ

การรวมหรอืแยกต�าแหน่ง บรษิทัฯ ถอืเป็นนโยบายทีจ่ะใหป้ระธานกรรมการไมเ่ป็นบุคคลเดยีวกบักรรมการ
ผูจ้ดัการ เพือ่ใหเ้กดิการถ่วงดลุ และมกีารสอบทานการบรหิารงานไดอ้ยา่งโปรง่ใส

ประธานกรรมการมาจากกรรมการอสิระ และเป็นผูน้�า ผูค้วบคมุการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ใหม้ปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิล โดยการสนบัสนุนและผลกัดนัใหก้รรมการทกุคนมสีว่นรว่มในการประชมุ เชน่ การตัง้ค�าถามทีส่�าคญั
ต่างๆ หารอื ชว่ยเหลอืแนะน�า และสนบัสนุนการด�าเนินธรุกจิของฝา่ยจดัการ ผา่นทางกรรมการผูจ้ดัการอยา่งสม�่าเสมอ 
แต่จะไมเ่ขา้ไปกา้วก่ายในงานประจ�า ทีฝ่า่ยจดัการมหีน้าทีเ่ป็นผูร้บัผดิชอบดแูล และมกีรรมการผูจ้ดัการเป็นหวัหน้า
ของฝา่ยจดัการ คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้อบอ�านาจใหก้รรมการผูจ้ดัการ หรอืผูร้บัมอบอ�านาจเทา่นัน้ เป็นผูท้ีม่ ี
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อ�านาจลงนามผกูพนัแทนบรษิทัฯ ตามอ�านาจทีม่อบไว ้กรรมการผูจ้ดัการไดม้อบอ�านาจใหฝ้า่ยจดัการบรหิารงานอยา่ง
มปีระสทิธภิาพ ตามอ�านาจหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบทีไ่ดก้�าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน ทัง้น้ีจะเหน็วา่อ�านาจของคณะกรรมการ 
และฝา่ยจดัการ ไดม้กีารแบง่แยกบทบาทหน้าทีอ่ยา่งชดัเจนไมก่า้วก่ายต่อกนั

คณะกรรมการชดุย่อย

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดแ้ต่งตัง้กรรมการทีม่คีวามรูค้วามสามารถ ทีเ่หมาะสมในเรือ่งต่างๆ เพือ่ชว่ยศกึษา 
และกลัน่กรองรายละเอยีด ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ ไดก้�าหนดใหค้ณะกรรมการชดุยอ่ยรบัผดิชอบ นอกจากนัน้ 
คณะกรรมการบรษิทัฯ ยงัไดก้�าหนดคณุสมบตั ิองคป์ระกอบ วาระการด�ารงต�าแหน่ง และหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของ 
คณะกรรมการชดุยอ่ยนัน้ๆ ไวอ้ยา่งชดัเจน ทัง้น้ีสมาชกิสว่นใหญ่ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ และประธานของแต่ละ
คณะเป็นกรรมการอสิระดว้ย ประธานกรรมการจะไมเ่ป็นประธานคณะกรรมการชดุยอ่ย ยกเวน้คณะกรรมการสรรหา
และพจิารณาผลตอบแทน คณะกรรมการชุดยอ่ยมกีารรายงานผลการประชุมและการท�างานแต่ละครัง้ใหท้ีป่ระชุม
คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดร้บัทราบอยา่งสม�่าเสมอ รวมถงึการรายงานการปฏบิตังิาน เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทราบใน
รายงานประจ�าปี

ปจัจบุนับรษิทัฯ มคีณะกรรมการชดุยอ่ยจ�านวน 2 คณะ ประกอบดว้ย

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน

ซึง่รายละเอยีดเกีย่วกบัรายชือ่ หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ อยูใ่นหวัขอ้โครงสรา้งการถอืหุน้ และการจดัการ

บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษิทัฯ ประกอบดว้ย บุคคลทีม่คีวามรู ้ ความสามารถ มทีกัษะ มปีระสบการณ์ในการด�าเนิน
ธรุกจิ และมคีวามเขา้ใจในบทบาท หน้าที ่ทีต่อ้งรบัผดิชอบเป็นอยา่งด ีท�าใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ

ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้สีว่นรว่มในการก�าหนดวสิยัทศัน์ ภารกจิ กลยทุธ ์เป้าหมาย และแผนธรุกจิ
ของบรษิทัฯ โดยก�าหนดใหพ้จิารณาทบทวนอยา่งเป็นประจ�าทกุปี ตลอดจนก�ากบัดแูล ตดิตาม และประเมนิผลการ
ปฏบิตังิานของฝา่ยบรหิารและฝา่ยจดัการ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย และแผนธุรกจิทีก่�าหนดไว ้ อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
และมปีระสทิธผิล และถกูตอ้งตามกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ของหน่วยงานทีก่�ากบัดแูล และหน่วยงานทางราชการ
ทีเ่กีย่วขอ้ง และตามมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่เพิม่มลูคา่ทางเศรษฐกจิสงูสดุใหแ้ก่กจิการ และความมัน่คงสงูสดุให้
แกผู่ถ้อืหุน้ ขณะเดยีวกนักค็�านึงถงึผลประโยชน์ของผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝา่ย โดยในปี พ.ศ. 2557 คณะกรรมการบรษิทัฯ 
ไดม้กีารทบทวนและอนุมตั ิวสิยัทศัน์ ภารกจิ และกลยทุธข์องบรษิทั จ�านวน 2 ครัง้

คณะกรรมการบรษิทัฯ ตระหนกัถงึความส�าคญัของการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีเพือ่เพิม่ความโปรง่ใส เพิม่ขดีความ
สามารถในการแขง่ขนัของกจิการ และเพิม่ความเชือ่มัน่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ ผูล้งทนุ และผูเ้กีย่วขอ้งทกุฝา่ย จงึไดม้อบหมาย
ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ ด�าเนินการจดัท�านโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ เป็นลายลกัษณ์อกัษร ตลอดจนปรบัปรงุ
นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ และคูม่อืจรยิธรรมธุรกจิ ใหม้คีวามทนัสมยั เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม การด�าเนิน
ธรุกจิ และเป็นสากลมากขึน้ โดยก�าหนดใหม้กีารทบทวนนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการปีละ 1 ครัง้ โดยในปี พ.ศ. 2549 
และ พ.ศ. 2550 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดด้�าเนินการจดัท�าแนวปฏบิตัทิีด่เีพิม่ขึน้ เพือ่ใหเ้กดิแนวทางทีช่ดัเจนเพือ่
ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานไดถ้อืปฏบิตั ิ และในปี พ.ศ. 2557 คณะกรรมการตรวจสอบไดท้บทวนหลกัการ
ก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีซึง่เป็นฉบบัแกไ้ขฉบบัที ่12 นบัจากปี พ.ศ. 2544 โดยไดด้�าเนินการปรบัปรงุเพิม่เตมิหลกัการ
ก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ ใหม้คีวามชดัเจน และครอบคลุมมากยิง่ขึน้



รายงานประจ�าปี 2557142

คณะกรรมการบรษิทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายบรหิาร ได้สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บรหิาร 

และพนกังานเหน็ถงึความส�าคญัของการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยไดจ้ดัใหม้ชีอ่งทางการสือ่สารขอ้มลูต่างๆ ของการ
ก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีทัง้จากการปฐมนิเทศกรรมการ และพนกังานใหม ่การเพิม่เน้ือหาในหลกัสตูรของการฝึกอบรมของ
พนกังาน นอกจากนัน้ยงัมชีอ่งทางการเผยแพรข่อ้มลูเกีย่วกบัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ผีา่นเวบ็ไซตผ์า่นชอ่งทางการ
สือ่สารภายในบรษิทัฯ และมชีอ่งทางการรบัเรือ่งเพือ่ปรบัปรงุและแกไ้ข เพือ่เสนอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัทราบ

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมนิการก�ากบัดูแลกจิการทีด่ ี ดว้ยแบบประเมนิการปฏบิตัติามหลกัการ
ก�ากบัดแูลกจิการทีด่สี�าหรบับรษิทัจดทะเบยีน (Corporate Governance Self Assessment) ของตลาดหลกัทรพัย์ 
แหง่ประเทศไทย และพจิารณารว่มกบัหลกัเกณฑก์ารส�ารวจการก�ากบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนไทย ของสมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย เพือ่ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัทราบวา่ บรษิทัฯ มจีดุบกพรอ่งในสว่นใด 
เพือ่ปรบัปรงุ และแกไ้ข พฒันาใหด้ยีิง่ขึน้ นอกจากนัน้คณะกรรมการตรวจสอบยงัก�าหนดชอ่งทางใหพ้นกังานเสนอ
แนวทางปรบัปรงุ เกีย่วกบัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ผีา่นทางแผนกตรวจสอบภายในและนกัลงทนุสมัพนัธ ์อน่ึงในการ
ประเมนิการก�ากบัดแูลกจิการบรษิทั จดทะเบยีนไทยประจ�าปี พ.ศ. 2557 (Corporate Governance Report of Thai 
Listed Companies 2014) บรษิทัฯ ไดร้บัการประเมนิจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ดงัน้ี ี้

คะแนนเฉล่ียโดยรวม

รายการ 2557 2556 2555

บรษิทัจดทะเบยีนโดยรวม (%) 72 78 77

บรษิทัในกลุม่ SET100 (%) 81 88 86

บรษิทัในกลุม่ SET50 (%) 85 91 88

บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ�ากดั (มหาชน) (%) 92 94 93

คะแนนแยกเป็นรายหมวด

หมวดการพิจารณา

คะแนนเฉล่ีย (%)
บริษทั ซีเอด็ยเูคชัน่ 

จ�ากดั (มหาชน)บริษทัจดทะเบยีน
โดยรวม

บริษทัในกลุ่ม 
SET100

บริษทัในกลุ่ม 
SET50

ปี พ.ศ. 2557 2556 2555 2557 2556 2555 2557 2556 2555 2557 2556 2555

สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 87 89 88 94 95 94 95 96 94 95 95 94

การปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้

อยา่งเทา่เทยีมกนั
91 86 84 95 91 88 96 93 89 98 95 92

สทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยี 62 68 65 76 83 82 81 91 88 90 94 94

การเปิดเผยขอ้มลู 

และความโปรง่ใส
77 88 88 87 94 94 90 96 95 96 98 99

ความรบัผดิชอบ 

ของคณะกรรมการ
63 64 63 74 77 77 78 80 78 88 89 89

หมายเหต ุ  ปี 2557 มกีำรปรบัแนวทำงและหลกัเกณฑก์ำรส�ำรวจกำรก�ำกบัดูแลกจิกำรบรษิทัจดทะเบยีนไทย (Corporate 
Governance Report of Thai Listed Companies) เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัมำตรฐำน ASEAN CG Scorecard
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จริยธรรมธรุกิจ บรษิทัฯ ไดย้ดึมัน่ในการกระท�าสิง่ทีถ่กูตอ้ง เป็นแนวทางการด�าเนินธรุกจิของกรรมการและ
พนกังานทกุคน โดยบรษิทัฯ ไดป้ระกาศบงัคบัใชจ้รรยาบรรณพนกังาน และจรรยาบรรณในการด�าเนินธรุกจิ เพือ่ให้
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคน ไดย้ดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามภารกจิของบรษิทัฯ ดว้ยความ
ซื่อสตัย ์สจุรติ และเทีย่งธรรม ทัง้การปฏบิตัติ่อบรษิทัฯ และผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ สาธารณชน และสงัคม บรษิทัฯ 
มอบหมายใหแ้ผนกตรวจสอบภายในและนกัลงทุนสมัพนัธ ์ ตดิตามดแูลการปฏบิตัติามจรรยาบรรณอยา่งสม�่าเสมอ 
และไดก้�าหนดโทษทางวนิยัในกรณลีะเมดิจรรยาบรรณไวด้ว้ย

คณะกรรมการบรษิทัฯ มคีวามเชือ่มัน่เป็นอยา่งยิง่วา่ กระบวนการการก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละจรรยาบรรณ
ธุรกจิ จะช่วยสง่เสรมิการด�าเนินงานของบรษิทัฯ และเป็นเครือ่งมอืช่วยใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายพืน้ฐานทีส่�าคญั 
อยา่งหน่ึง อนัจะสง่ผลใหเ้กดิการเพิม่มลูคา่สงูสดุใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ คุณคา่ทีบ่รษิทัฯ มุง่หวงั และคาดหวงัใหก้รรมการ  
และพนกังานทกุคนถอืปฏบิตัใินทกุภารกจิ ไดแ้ก่

•  การใหค้วามส�าคญัสงูสดุต่อการสรา้งความพงึพอใจของลกูคา้

•  ความเชือ่มัน่ในการท�างานรว่มกนั

•  การอุทศิต่องานอยา่งมอือาชพีโดยมคีณุธรรม

•  การยดึมัน่ในหลกัการของระเบยีบวนิยัการปฏบิตังิานทีด่ี

•  การพรอ้มในการตอบสนองต่อทกุสถานการณ์

คณะกรรมการบรษิทัฯ ตระหนกัถงึการด�าเนินธุรกจิ ความรบัผดิชอบต่อผูม้สีว่นไดเ้สยี พนกังาน สงัคมและ 
สิง่แวดลอ้ม คณะกรรมการบรษิทัฯ จงึไดจ้ดัใหม้กีารเผยแพร ่ จรรยาบรรณธุรกจิ นโยบายการดแูลสิง่แวดลอ้มและ
สงัคม ผา่นในหลายชอ่งทาง ขา่วประชาสมัพนัธต่์างๆ และการประชุมพนกังาน รวมทัง้การตดิตามการปฏบิตัติาม
จรรยาบรรณธรุกจิ และการก�าหนดบทลงโทษ

อน่ึง ในตน้ปี พ.ศ. 2554 บรษิทัฯ ไดล้งนามเขา้รว่มเพือ่ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวรว่มปฏบิตั ิ(Collective 
Action Coalition) ต่อตา้นการทจุรติของภาคเอกชนไทย รว่มกบัสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย หอการคา้ไทย 
สมาคมธนาคารไทย หอการคา้ต่างชาต ิและสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย เพือ่แสดงเจตจ�านงทีจ่ะด�าเนินธรุกจิทีม่คีวาม
โปรง่ใส ถกูตอ้งตามกฎหมาย ต่อตา้นและไมส่นบัสนุนการคอรปัชัน่ เพือ่ใหก้ารด�าเนินงานของบรษิทัฯ เป็นไปตาม
หลกับรรษทัภบิาล (Corporate Governance ; CG) ทีด่ ีนอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัมนีโยบายทีจ่ะสนบัสนุนใหพ้นกังาน  
ด�ารงตนใหถ้กูตอ้งตามกฎหมายเป็นพลเมอืงทีด่ขีองประเทศชาต ิตลอดจนสง่เสรมิใหคู้ค่า้ของบรษิทัฯ ด�าเนินธรุกจิที่
ถกูตอ้งตามกฎหมายดว้ยความโปรง่ใส โดยมเีป้าหมายในการสรา้งความรว่มมอืในการจรรโลงสงัคมใหเ้จรญิรดุหน้า
อยา่งยัง่ยนื

เพือ่ป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดด้แูลอยา่งรอบคอบ เมือ่เกดิรายการทีอ่าจ
มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยก�าหนดนโยบายและขัน้ตอนการอนุมตัริายการทีเ่กีย่วโยงกนัไวเ้ป็นลายลกัษณ์
อกัษร รวมทัง้ก�าหนดนโยบายและวธิกีารดแูล ไมใ่หผู้บ้รหิารและผูเ้กีย่วขอ้งน�าขอ้มลูภายในของบรษิทัฯ ไปใชเ้พือ่
ประโยชน์สว่นตน ดงัน้ี

รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดด้แูลอยา่งรอบคอบเมือ่เกดิรายการ
ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และรายการทีเ่กีย่วโยงกนั โดยก�าหนดเป็นนโยบายและขัน้ตอนการอนุมตัริายการ
ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร นอกจากนัน้คณะกรรมการตรวจสอบจะน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เกีย่วกบัรายการ
ทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และรายการทีเ่กีย่วโยงกนัอยา่งสม�่าเสมอ และคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดพ้จิารณา
ความเหมาะสม อยา่งรอบคอบทกุครัง้ รวมทัง้มกีารปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย ์โดยรายการระหวา่ง
กนัไดก้ระท�าอยา่งยตุธิรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามธุรกจิการคา้ (Fair and at Arms’ Length) และไดเ้ปิดเผย
รายการระหวา่งกนัทีม่สีาระส�าคญัจะเปิดเผยรายละเอยีด มลูคา่รายการ คูส่ญัญา เหตุผล/ความจ�าเป็น ในรายงาน
ประจ�าปีและแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ�าปี
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คณะกรรมการบรษิทัฯ อนุมตัใินหลกัการ ตามค�าแนะน�าของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์ (ก.ล.ต.) ในการปฏบิตัติามมาตรา 89/12 (1) แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 ใหฝ้า่ยจดัการสามารถอนุมตักิารท�าธรุกรรม ระหวา่งบรษิทัฯ บรษิทัยอ่ย กบักรรมการ ผูบ้รหิาร หรอื
บุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งธรุกรรมนัน้ หากธรุกรรมเหลา่นัน้มขีอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญชูนจะพงึกระท�า
กบัคูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั ดว้ยอ�านาจต่อรองทางการคา้ทีป่ราศจากอทิธพิลในการทีต่นมสีถานะเป็นกรรมการ 
ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง ทัง้น้ีคณะกรรมการบรษิทัฯ มอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ น�าเสนอ
รายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์และรายการทีเ่กีย่วโยงกนัในการท�าธุรกรรมทีม่ขีนาดเกนิกวา่ 2 ลา้น
บาทต่อไตรมาส เพือ่รายงานต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ รบัทราบอยา่งสม�่าเสมอทกุไตรมาส

ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ในวาระใดทีก่รรมการมสีว่นไดเ้สยี ประธานกรรมการจะขอความรว่มมอื
ใหก้รรมการปฏบิตัติามนโยบาย โดยขอใหก้รรมการแจง้ต่อทีป่ระชุมเพือ่รบัทราบ และงดออกเสยีงหรอืแสดงความ
เหน็ใดๆ ในวาระนัน้ๆ

การดแูลเรือ่งการใช้ข้อมลูภายใน บรษิทัฯ ไดก้�าหนดเป็นนโยบาย และขัน้ตอนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ในแนว
ปฏบิตัเิกีย่วกบัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและคูม่อืกรรมการบรษิทัฯ ซึง่ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ทีป่ระชมุ
ผูบ้รหิาร ทราบถงึประกาศของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ (ก.ล.ต.) ทีก่�าหนดให ้
ผูบ้รหิาร (ซึง่ไดร้วมถงึคูส่มรส และบุตรทีย่งัไมบ่รรลนิุตภิาวะ) รายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย ์ต่อส�านกังาน
คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์ปี พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนั นบัจากวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย ์และแจง้ใหเ้ลขานุการ 
บรษิทัฯ ทราบเพือ่แจง้ใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ รบัทราบต่อไป นอกจากนัน้ยงัไดแ้จง้บทลงโทษหากมกีารฝา่ฝืนหรอื
ไมป่ฏบิตัติามขอ้ก�าหนดดงักลา่ว

บรษิทัฯ ไดก้�าหนดเป็นนโยบาย ในแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีจรรยาบรรณของคณะกรรมการ 
ผูบ้รหิารและพนกังาน ตลอดจนขอ้บงัคบัพนกังานเกีย่วกบัการก�าหนดไมใ่หน้�าเอกสารหรอืขอ้มลูของบรษิทัฯ ไปใช้
เพือ่ประโยชน์สว่นตวั หรอืน�าออกนอกบรษิทัฯ ก่อนไดร้บัอนุญาต รวมทัง้หา้มน�าขอ้มลูงบการเงนิหรอืขอ้มลูอืน่ทีร่บั
ทราบเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรอืผูท้ีม่ไิดม้สีว่นเกีย่วขอ้ง และหา้มท�าการซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นชว่ง 1 เดอืน ก่อนที่
ขอ้มลู งบการเงนิหรอืขอ้มลูอืน่จะเผยแพรต่่อสาธารณชน การไมป่ฏบิตัติามขอ้ก�าหนดดงักลา่วถอืเป็นการกระท�าผดิ
วนิยัของบรษิทัฯ หากผูบ้รหิารหรอืพนกังานทีไ่ดล้ว่งรูข้อ้มลูภายในทีส่�าคญัคนใดกระท�าผดิวนิยั จะไดร้บัโทษตัง้แต่
การตกัเตอืน การตดัคา่จา้ง การพกังานโดยไมไ่ดร้บัคา่จา้ง จนถงึการเลกิจา้ง

ระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน

1. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน บรษิทัฯ ได้ให้ความส�าคญัต่อระบบควบคุมภายใน 
ทัง้ในระดบับรหิารและระดบัปฏบิตังิาน จงึไดก้�าหนดภาระหน้าที ่ อ�านาจการด�าเนินการของผูป้ฏบิตังิาน ผูบ้รหิาร  
ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน มกีารควบคมุดแูลการใชท้รพัยส์นิของบรษิทัฯ ใหเ้กดิประโยชน์ และมกีารแบง่
แยกหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน ผูต้ดิตามควบคมุและประเมนิผลออกจากกนั เพือ่ใหเ้กดิการถ่วงดลุและตรวจสอบระหวา่งกนั
อยา่งเหมาะสม นอกจากน้ียงัมกีารควบคมุภายในทีเ่กีย่วกบัระบบการเงนิ โดยบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้รีะบบรายงานทางการ
เงนิเสนอผูบ้รหิารสายงานทีร่บัผดิชอบ

บรษิทัฯ มแีผนกตรวจสอบภายในและนกัลงทนุสมัพนัธ ์ท�าหน้าทีต่รวจสอบเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่การปฏบิตังิานหลกั 
และกจิกรรมทางการเงนิส�าคญัของบรษิทัฯ ไดด้�าเนินการตามแนวทางทีก่�าหนดไว ้และมปีระสทิธภิาพ รวมถงึตรวจสอบ 
การปฏบิตัติามกฎหมาย และขอ้ก�าหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ (Compliance Control) และเพือ่ใหห้น่วยงานตรวจสอบ
ภายในและนกัลงทนุสมัพนัธ ์มคีวามเป็นอสิระ สามารถท�าหน้าทีต่รวจสอบและถ่วงดลุไดอ้ยา่งเตม็ที ่คณะกรรมการจงึ
ก�าหนดใหแ้ผนกตรวจสอบภายในและนกัลงทนุสมัพนัธร์ายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
และไดร้บัการประเมนิผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบดว้ย
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2. การบริหารความเส่ียง การบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ กระท�าโดยการประเมนิความเสีย่งทัว่ทัง้องคก์ร 
ทัง้ทีเ่ป็นปจัจยัภายในและปจัจยัภายนอกอยา่งสม�่าเสมอ โดยคณะท�างานซึง่ประกอบดว้ย ฝา่ยบรหิารและผูบ้รหิารระดบัสงู 
ในสายงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัแต่ละความเสีย่ง หวัหน้างานในแต่ละหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
จะวเิคราะหถ์งึสาเหตุทีท่�าใหเ้กดิปจัจยัความเสีย่งต่างๆ การก�าหนดมาตรการบรหิารความเสีย่ง รวมถงึตดิตาม  

การปฏบิตัติามแผนการบรหิารความเสีย่ง และรายงานผลใหก้บัคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการต่อไป

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดใ้หค้วามส�าคญักบัระบบการควบคุมภายใน และการบรหิารความเสีย่ง เพือ่สรา้ง
ความมัน่ใจไดว้า่จะบรหิารจดัการความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้และมกีารจดัสรรและใชท้รพัยากรอยา่งถกูตอ้ง
เหมาะสมและเกดิประโยชน์สงูสดุ ชว่ยใหข้อ้มลูทางการเงนิมคีวามถกูตอ้งเชือ่ถอืได้

การประชมุคณะกรรมการบริษทัฯ

คณะกรรมการบรษิทัฯ มกีารก�าหนดวนัประชุมไวเ้ป็นการล่วงหน้าตลอดทัง้ปี และมกีารประชุมพเิศษเพิม่
ตามความจ�าเป็น โดยมกีารก�าหนดวาระชดัเจนไวล้ว่งหน้า และมวีาระพจิารณาตดิตามผลการด�าเนินงานเป็นประจ�า 
โดยจะแจง้ตารางการประชุมใหค้ณะกรรมการแต่ละท่านทราบ ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ไดร้ว่มกนั
พจิารณาก�าหนดวาระการประชุมกรรมการ โดยพจิารณาเรื่องทีส่�าคญัและน�าเขา้สู่วาระการประชุม นอกจากนัน้ 
กรรมการแต่ละท่านมคีวามเป็นอสิระทีจ่ะเสนอเรื่องเขา้สู่วาระการประชุมได ้ เลขานุการบรษิทัฯ ไดจ้ดัท�าหนังสอื
เชญิประชมุพรอ้มระเบยีบวาระการประชมุ และเอกสารประกอบการประชมุก่อนการประชมุลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนั  
เพือ่ใหค้ณะกรรมการไดม้เีวลาศกึษาขอ้มลูอยา่งเพยีงพอก่อนเขา้รว่มประชมุ

ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ แต่ละครัง้ ประธานกรรมการไดจ้ดัสรรเวลาอยา่งเพยีงพอและมากพอที่
กรรมการจะอภปิรายปญัหาส�าคญักนัอยา่งรอบคอบ นอกจากนัน้ประธานกรรมการและคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดเ้ชญิ 
ผูบ้รหิารระดบัสงูเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ เพือ่ใหส้ารสนเทศเพิม่เตมิ และไดม้กีารจดบนัทกึการประชมุ
เป็นลายลกัษณ์อกัษร จดัเกบ็รายงานการประชมุทีผ่า่นการรบัรองจากคณะกรรมการ พรอ้มใหค้ณะกรรมการและผูท้ี่
เกีย่วขอ้งตรวจสอบได้

คณะกรรมการบรษิทัฯ ก�าหนดใหฝ้า่ยบรหิารจดัท�ารายงานผลการด�าเนินงานเสนอคณะกรรมการบรษิทัฯ เป็น
ประจ�าทกุเดอืน แมไ้มไ่ดป้ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นรายเดอืน เพือ่ใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ สามารถตดิตาม
ความกา้วหน้าในการด�าเนินงานของบรษิทัฯ ได้

คณะกรรมการบรษิทัฯ ก�าหนดใหก้รรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิารมกีารประชมุกนัเองไดต้ามความเหมาะสม โดยไมม่ี
กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารหรอืฝา่ยบรหิารเขา้รว่มประชมุ เพือ่เปิดโอกาสใหอ้ภปิรายประเดน็ปญัหาต่างๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบั
ธรุกจิของบรษิทัฯ และเรือ่งทีอ่ยูใ่นความสนใจของกรรมการ โดยใหม้กีารรายงานผลการประชมุใหป้ระธานกรรมการ
และคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดร้บัทราบ โดยในปี พ.ศ. 2557 ไดจ้ดัใหม้หีวัขอ้วาระการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ 
เพือ่พจิารณาหารอืปญัหาต่างๆ เกีย่วกบัการจดัการทีอ่ยูใ่นความสนใจ โดยไมม่ฝีา่ยจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ย จ�านวน 
1 ครัง้ ซึง่ภายหลงัเสรจ็สิน้การประชมุ ประธานกรรมการไดแ้จง้ถงึประเดน็สรปุใหก้รรมการผูจ้ดัการไดร้บัทราบ

ในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้กีารพจิารณาเพิม่เตมินโยบายเกีย่วกบัจ�านวนองคป์ระชมุขัน้ต�่า  
ณ ขณะทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ จะลงมตใินทีป่ระชุมคณะกรรมการ ว่าตอ้งมกีรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 
ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด ทัง้น้ีรวมถงึกรณีหากกรรมการมคีวามจ�าเป็นจนไมส่ามารถเขา้รว่มประชุมได ้ อาจใช้
ชอ่งทางการประชุมทางไกล โดยใหถ้อืเสมอืนหน่ึงอยูร่ว่มประชุม เพือ่แสดงถงึการใหค้วามส�าคญักบับทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการบรษิทัฯ ในการชีแ้นะทศิทางการด�าเนินงานของบรษิทัฯ การตดิตามดแูลการท�างานของฝา่ยจดัการ 
และการแสดงความรบัผดิชอบตามหน้าที ่(Accountability) ของคณะกรรมการบรษิทัฯ ทีม่ตี่อบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้

ในปี พ.ศ. 2557 ทีผ่า่นมา คณะกรรมการบรษิทัฯ มกีารประชมุทัง้สิน้ 4 ครัง้ เวลาประชมุเฉลีย่ 5 ชัว่โมง  
ในแต่ละครัง้ มผีูอ้�านวยการฝา่ยบญัช ี ผูบ้รหิารส่วนงานทีเ่กีย่วขอ้ง และผูบ้รหิารของแผนกตรวจสอบภายในและ 

นกัลงทนุสมัพนัธร์ว่มใหส้ารสนเทศเพิม่เตมิ ทัง้น้ีคณะกรรมการบรษิทัไดเ้หน็ชอบใหม้กีารประชมุรว่มกนัเฉพาะกรรมการ
ทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิารในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่4/2557 เมือ่วนัที ่10 พฤศจกิายน 2557 ในชว่งเริม่ตน้ก่อน
การประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร และกรรมการอสิระ ไดม้กีารประชมุรว่มกนัโดยไมม่ฝีา่ย
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จดัการเขา้รว่มดว้ย เพือ่อภปิรายปญัหาทัว่ไปเกีย่วกบัการจดัการหรอืการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ โดยมกีารแจง้
ใหก้รรมการผูจ้ดัการทราบเพือ่ใหฝ้า่ยจดัการไปด�าเนินการเกีย่วกบัประเดน็อภปิรายดงักลา่ว

คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชมุทัง้สิน้ 6 ครัง้ เป็นการประชมุวาระปกตจิ�านวน 5 ครัง้ และเป็นการประชมุ
ระหวา่งกรรมการตรวจสอบและผูส้อบบญัช ีโดยไมม่ฝีา่ยจดัการจ�านวน 1 ครัง้

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทนมกีารประชมุทัง้สิน้ 3 ครัง้ ประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ 1 ครัง้ 
และประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ 1 ครัง้ โดยรายละเอยีดการเขา้ประชมุของคณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะกรรมการชดุ
ยอ่ยต่างๆ ในปี พ.ศ. 2557 มดีงัน้ี

รายช่ือคณะกรรมการบริษทัฯ

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ผลตอบแทน

การประชมุใหญ่
สามญัผูถื้อหุ้น

ปี 2557

การประชมุ
วิสามญัผูถื้อหุ้น

ปี 2557

ประชมุทัง้หมด
(4 ครัง้)

ประชมุทัง้หมด
(6 ครัง้)

ประชมุทัง้หมด
(3 ครัง้)

ประชมุทัง้หมด
(1 ครัง้)

ประชมุทัง้หมด
(1 ครัง้)

1. นายสมบรูณ์  ชนิสวนานนท์ 4/4 - 3/3 1/1 0/1

2. นายสาโรช  ล�้าเลศิประเสรฐิกุล 4/4 6/6 - 1/1 1/1

3. นายประวทิย ์ ตนัตวิศนิชยั 3/4 6/6 - 1/1 0/1

4. นายคเชนทร ์ เบญจกุล 4/4 5/6 - 1/1 1/1

5. นายวรสทิธิ ์ โภคาชยัพฒัน์ 4/4 - 3/3 1/1 1/1

6. นายไพรชั  สฏิฐกุล 4/4 - - 1/1 1/1

7. นายวฒันา  เชยีงกลู 4/4 - 3/3 0/1 1/1

8. รศ.ยนื  ภู่วรวรรณ 4/4 - - 1/1 1/1

9. นางจริาภรณ์  รุง่ศรทีอง* 3/3 - - - 0/1

10. นายระฟ้า  ด�ารงชยัธรรม* 0/3 - - - 0/1

11. นายทนง  โชตสิรยทุธ์ 4/4 - - 1/1 1/1

12. นายวบิลูยศ์กัดิ ์ อุดมวนิช 4/4 - - 1/1 1/1

หมายเหต ุ: *  ทีป่ระชมุใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2557 วนัที ่24 เมษำยน 2557 ไดม้มีตแิต่งตัง้ นำงจริำภรณ์ รุง่ศรทีอง และ นำย
ระฟ้ำ ด�ำรงชยัธรรม เขำ้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร ซึง่มจี�ำนวนครัง้ของกำรประชมุคณะกรรมกำร คงเหลอืตำมแผนกำร
ประชมุประจ�ำปี 2557 ทัง้สิน้ 3 ครัง้

การประเมินการปฏิบติังานของตนเองโดยกรรมการ

คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานโดยตนเองเป็นประจ�าทุกปี โดยจดัใหม้กีารประเมนิ
เป็นรายบุคคล ทัง้คณะ และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อใหค้ณะกรรมการไดพ้จิารณาทบทวนผลงาน ปญัหาและ
อุปสรรค ในการด�าเนินงานระหวา่งปีทีผ่า่นมา เพือ่ใหน้�ามาแกไ้ข และเพิม่ประสทิธภิาพการท�างาน โดยการประเมนิ
ผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการโดยรวม และคณะกรรมการชดุยอ่ย ไดใ้ชแ้นวทางแบบประเมนิทีเ่สนอแนะโดย
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย แต่มกีารปรบัปรงุเพือ่ใหเ้หมาะสมกบัการด�าเนินธรุกจิของบรษิทัฯ
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การประเมนิแบ่งตามหวัขอ้ 6 หวัขอ้ ไดแ้ก่ โครงสรา้งและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ บทบาทหน้าทีแ่ละ
ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ การประชมุคณะกรรมการ การท�าหน้าทีข่องกรรมการ ความสมัพนัธก์บัฝา่ยจดัการ  

และการพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร ซึง่ผลคะแนนการประเมนิของคณะกรรมการบรษิทัฯ แบง่
ออกเป็น 5 = ดมีาก, 4 = ด,ี 3 = มาตรฐาน, 2 = พอใช,้ 1 = ตอ้งปรบัปรงุอยา่งมาก สรปุไดด้งัน้ี ี้

•  การประเมนิภาพรวมของคณะกรรมการบรษิทัฯ มคีะแนนเฉลีย่ 4.72 จากคะแนนเตม็ 5 ซึง่อยูใ่นเกณฑ์
ดมีาก

•  การประเมนิคณะกรรมการตรวจสอบ มคีะแนนเฉลีย่ 4.39 จากคะแนนเตม็ 5 ซึง่อยูใ่นเกณฑด์มีาก

•  การประเมนิคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน มคีะแนนเฉลีย่ 4.76 จากคะแนนเตม็ 5 ซึง่อยู่
ในเกณฑด์มีาก

•  การประเมนิคณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นรายบุคคล (โดยตนเอง) มคีะแนนเฉลีย่ 4.58 จากคะแนนเตม็ 5  
ซึง่อยูใ่นเกณฑด์มีาก

•  การประเมนิคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นรายบุคคล (โดยตนเอง) มคีะแนนเฉลีย่ 4.02 จากคะแนนเตม็ 5 
ซึง่อยูใ่นเกณฑด์ี

•  การประเมนิคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน เป็นรายบุคคล (โดยตนเอง) มคีะแนนเฉลีย่ 
4.92 จากคะแนนเตม็ 5 ซึง่อยูใ่นเกณฑด์มีาก

นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดก้�าหนดใหม้กีารประเมนิผลงานของกรรมการผูจ้ดัการ เพือ่เปรยีบเทยีบ
กบั ผลการด�าเนินงาน โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ ท�าการประเมนิในแบบประเมนิผลซึง่ไดป้รบัปรงุเพือ่ใหเ้หมาะสมกบั
บรษิทัฯ โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้อบหมายใหป้ระธานกรรมการเป็นผูแ้จง้ผลการประเมนิต่อ กรรมการผูจ้ดัการ
และคณะกรรมการบรษิทัฯ

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการไดก้�าหนดไวอ้ย่างชดัเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดบัเดยีวกบั
อุตสาหกรรม และสงูเพยีงพอทีจ่ะดูแลและรกัษากรรมการทีม่คีุณสมบตัทิีต่อ้งการ และไดข้ออนุมตัจิากทีป่ระชุม
ผูถ้อืหุน้แลว้ กรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน จะได้
รบัคา่ตอบแทนเพิม่ตามปรมิาณงานทีเ่พิม่ขึน้

ค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการ : คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน จะน�าผลการประเมนิการ
ปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการ ทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ ไดร้ว่มกนัประเมนิ ไปใชใ้นการพจิารณาก�าหนดคา่ตอบแทน
ของกรรมการผูจ้ดัการตามหลกัเกณฑท์ีก่�าหนด ซึง่ผลการประเมนิกรรมการผูจ้ดัการ คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้อบ
หมายใหป้ระธานกรรมการเป็นผูแ้จง้ผลการประเมนิต่อกรรมการผูจ้ดัการและคณะกรรมการบรษิทัฯ เพือ่รบัทราบอกีครัง้

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดบัสูง : คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทนจะก�าหนดหลกัเกณฑ ์
และโครงสรา้งคา่ตอบแทนผูบ้รหิาร ซึง่พจิารณาเป็นไปตามหลกัการและนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ ก�าหนด 
ทัง้ยงัสอดคลอ้งกบัผลการด�าเนินงานของบรษิทัฯ และผลการบรหิารงานของผูบ้รหิารแต่ละท่าน โดยกรรมการ 
ผูจ้ดัการจะเป็นผูพ้จิารณาความเหมาะสมในการก�าหนดค่าตอบแทนรายบุคคล และการปรบัอตัราเงนิเดอืนประจ�า
ปีของผูบ้รหิารระดบัสงู พรอ้มทัง้รายงานคา่ตอบแทนทีเ่หมาะสมต่อคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน  
และคณะกรรมการบรษิทัฯ เพือ่รบัทราบอกีครัง้

ในปี พ.ศ. 2557 บรษิทัฯ ไดจ้่ายคา่ตอบแทนต่างๆ ใหแ้ก่กรรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิาร (ตามนิยามของ
ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ (ก.ล.ต.) จ�านวน 7 ทา่น โดยรวมผูอ้�านวยการฝา่ย 

การเงนิและผูอ้�านวยการฝา่ยบญัช)ี รวมทัง้สิน้ 29.88 ลา้นบาท
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การพฒันาความรู้ของกรรมการ

บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความส�าคญัในการพฒันาความรูข้องกรรมการ คณะกรรมการบรษิทัฯ จงึไดก้�าหนดไว้
ในหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ ใหม้กีารสง่เสรมิและอ�านวยความสะดวกใหก้รรมการไดร้บัการฝึกอบรม
ความรูต่้างๆ จากหน่วยงานก�ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งสม�่าเสมอและต่อเน่ือง โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้อบหมาย
ใหเ้ลขานุการบรษิทัฯ เป็นผูป้ระสานงานกบักรรมการเพือ่แจง้หลกัสตูรการฝึกอบรมต่างๆ

ในปี พ.ศ. 2557 มกีรรมการเขา้อบรมเพือ่เพิม่พนูความรู ้ ความเขา้ใจ ในบทบาทและหน้าทีข่องกรรมการ 
ในการบรหิารงานใหม้ปีระสทิธภิาพ ดงัน้ี

1. งานสมัมนา “M&A: กลยทุธต์่อยอดธรุกจิไทย”  จดัโดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  จ�านวน 1 ทา่น 
ไดแ้ก่ นายวบิลูยศ์กัดิ ์อุดมวนิช

2. งานสมัมนา “เตรยีมสขุหลงัเกษยีณ”  จดัโดยส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
(ก.ล.ต.) รว่มกบัองคก์รภาคแีละพนัธมติร  จ�านวน 1 ทา่น ไดแ้ก่ นายวบิลูยศ์กัดิ ์อุดมวนิช

ปจัจบุนั มกีรรมการบรษิทัฯ ทีเ่ขา้รบัการอบรมในหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบับทบาทหน้าทีข่องกรรมการ จ�านวน  

9 ทา่น จากกรรมการทัง้หมด 12 ทา่น โดยไดผ้า่นการอบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP), หลกัสตูร 
Director Certification Program (DCP), หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP), หลกัสตูร Advanced Audit 
Committee Program (AACP) และหลกัสตูร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) ซึง่จดั
โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) และหลกัสตูร Corporate Secretary Development Program 
ซึง่จดัโดยสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้มอบใหเ้ลขานุการบรษิทัฯ สรุปขอ้มูลต่างๆ 
ใหก้รรมการใหมไ่ดร้บัทราบผา่นทางคูม่อืกรรมการบรษิทัฯ ซึง่จดัท�าและมอบใหก้รรมการบรษิทัฯ ในทกุปี เพือ่ใชเ้ป็น
ขอ้มลูอา้งองิ ทีค่รบถว้นและทนัสมยั และยงัก�าหนดใหก้รรมการใหมไ่ดเ้ขา้เยีย่มชมกจิการ เพือ่ใหเ้ขา้ใจการด�าเนิน
ธรุกจิของบรษิทัฯ ไดด้ยีิง่ขึน้

ภายในคู่มอืกรรมการ มเีน้ือหาสรุปประกอบดว้ย ขอ้มูลทีเ่กี่ยวกบับรษิทัฯ และขอ้มูลส�าหรบักรรมการ  
เชน่ ประเดน็ทีน่่าสนใจเกีย่วกบับรษิทัฯ ประวตัคิวามเป็นมา โครงสรา้งองคก์ร ธรุกจิของบรษิทัฯ ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 
การประชมุคณะกรรมการ หลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีจรรยาบรรณส�าหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน รายการ
ทีเ่กีย่วโยงกนั การจดัท�าและเปิดเผยการถอืครองหลกัทรพัย ์ขอ้ก�าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นตน้

แผนการสืบทอดต�าแหน่ง คณะกรรมการบรษิทัฯ มอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการ และฝา่ยบรหิาร จดัท�า
แผนในการทดแทนต�าแหน่งงาน (Succession Plan) ในระดบับรหิารและต�าแหน่งงานในสายงานหลกั โดยพจิารณา
จากผลการปฏบิตังิานและศกัยภาพของแต่ละบุคคลเป็นหลกั และก�าหนดใหม้กีารเตรยีมความพรอ้มส�าหรบับุคคลที่
สามารถทดแทนต�าแหน่งงาน การพฒันาความรูค้วามสามารถ และทกัษะทีจ่�าเป็น นอกจากนัน้คณะกรรมการบรษิทัฯ 
ยงัก�าหนดใหก้รรมการผูจ้ดัการรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ รบัทราบถงึแผนเตรยีมความพรอ้มกรณทีีผู่บ้รหิาร
ไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้

การดแูลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน บรษิทัฯ ไดก้�าหนดเป็นนโยบาย และขัน้ตอนเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
ในแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการก�ากบัดูแลกจิการทีด่ ี และคู่มอืกรรมการบรษิทัฯ ซึง่ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ 
บรษิทัฯ ทีป่ระชมุผูบ้รหิาร ทราบถงึประกาศของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.)  
ทีก่�าหนดใหผู้บ้รหิาร (ซึง่ไดร้วมถงึคู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ) รายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกั
ทรพัยต่์อส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราช
บญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ปี พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนั นบัจากวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย ์ 
และใหแ้จง้ใหเ้ลขานุการบรษิทัฯ ทราบเพือ่แจง้ใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ รบัทราบต่อไป นอกจากนัน้ยงัไดแ้จง้บท
ลงโทษหากมกีารฝา่ฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามขอ้ก�าหนดดงักลา่ว
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บรษิทัฯ ไดก้�าหนดเป็นนโยบาย ในแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีจรรยาบรรณของคณะกรรมการ
ผูบ้รหิารและพนกังาน ตลอดจนขอ้บงัคบัพนกังานเกีย่วกบัการก�าหนดไมใ่หน้�าเอกสารหรอืขอ้มลูของบรษิทัฯ ไปใชเ้พือ่
ประโยชน์สว่นตวั หรอืน�าออกนอกบรษิทัฯ ก่อนไดร้บัอนุญาต รวมทัง้หา้มน�าขอ้มลูงบการเงนิหรอืขอ้มลูอืน่ทีร่บัทราบ
เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรอืผูท้ีม่ไิดม้สีว่นเกีย่วขอ้ง และหา้มท�าการซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นชว่ง 1 เดอืน ก่อนทีข่อ้มลู 
งบการเงนิหรอืขอ้มลูอืน่จะเผยแพรต่่อสาธารณชน ถอืเป็นการกระท�าผดิวนิยัของบรษิทัฯ หากผูบ้รหิารหรอืพนกังาน 
ทีไ่ดล้ว่งรูข้อ้มลูภายในทีส่�าคญัคนใดกระท�าผดิวนิยั จะไดร้บัโทษตัง้แต่การตกัเตอืน การตดัคา่จา้ง การพกังานโดย
ไมไ่ดร้บัคา่จา้ง จนถงึการเลกิจา้ง

บคุลากร บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มจี�านวนบุคลากร ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ดงัน้ี
      (หน่วย : คน)

รายการ 2557 2556 2555

บมจ. ซีเอด็ยเูคชัน่ (1)

พนกังานประจ�าส�านกังานใหญ่ 896 988 1,036

พนกังานประจ�าสาขา 1,291 1,538 1,388

บจ. เพลินพฒัน์ (บริษทัย่อย)

ครู 218 212 192

บุคลากรอืน่ 94 94 105

บจ. เบสแลบ็(2) (บริษทัย่อย)

พนกังานประจ�า 8 8 -

 รวมทัง้ส้ิน 2,507 2,840 2,721

หมายเหต ุ: (1) ไมร่วมแรงงำนจดัจำ้งภำยนอก Outsource Worker

 (2) บรษิทั เบสแลบ็ จ�ำกดั จดัตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่22 เมษำยน 2556

โดยบรษิทัฯ ใหผ้ลตอบแทนทัง้ เงนิเดอืน คา่แรงและผลประโยชน์อืน่ของพนกังาน (ตามงบการเงนิรวม) ในปี 
พ.ศ. 2557 2556 และ 2555 เป็นจ�านวนเงนิทัง้สิน้ 744.23 ลา้นบาท 743.22 ลา้นบาท และ 732.23 ลา้นบาท ตามล�าดบั

บรษิทัฯ มนีโยบายการจา่ยอตัราคา่ตอบแทนพนกังาน โดยค�านึงถงึความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัคา่เฉลีย่ของ
อุตสาหกรรมเดยีวกนั รวมถงึคา่ตอบแทนพนกังานจะตอ้งเหมาะสมกบัการขยายตวัทางธรุกจิ และการเตบิโตของบรษิทัฯ

นอกเหนือจากการทีบ่รษิทัฯ จ่ายคา่ตอบแทนใหก้บัพนกังานในรปู เงนิเดอืน โบนสั และเงนิสมทบกองทุน
ส�ารองเลีย้งชพีแลว้ บรษิทัฯ ยงัมสีวสัดกิารอื่นๆ ใหก้บัพนกังานทุกคน เช่น คา่รกัษาพยาบาล การตรวจสขุภาพ 
ประจ�าปี คา่ทีพ่กั คา่เดนิทางไปปฏบิตังิานต่างจงัหวดั ประกนัชวีติ เครือ่งแบบพนกังานสาขา บรกิารรถรบั-สง่พนกังาน 
เงนิชว่ยเหลอืใหก้บัพนกังานทีป่ระสบภยัพบิตั ิ เงนิชว่ยเหลอืคา่ครองชพีและเงนิชว่ยเหลอือื่นๆ รวมถงึการใหร้างวลั
ส�าหรบัพนกังานทีม่คีวามตัง้ใจในการท�างานจนมอีายงุานครบ 10 20 และ 30 ปี เพือ่เป็นการจงูใจใหพ้นกังานของ 
บรษิทัฯ มขีวญัและก�าลงัใจในการสรา้งความเจรญิเตบิโตใหก้บับรษิทัฯ ในระยะยาว

นโยบายในการพฒันาพนักงาน บรษิทัฯ มนีโยบายในการเพิม่ศกัยภาพ และประสทิธผิลของบุคลากร
อยา่ง ต่อเน่ือง เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการแขง่ขนั และรบัมอืกบัวทิยาการใหม่ๆ  ทีพ่ฒันาเปลีย่นแปลงตลอดเวลา 
ควบคูก่บัการท�าใหพ้นกังานมคีวามสขุนัน้ ซึง่เป็นภารกจิส�าคญัอกีภารกจิหน่ึงตามภารกจิ (Mission) ของบรษิทัฯ  
เพราะบรษิทัฯ เชือ่วา่หากพนกังานมคีวามสขุ พนกังานกจ็ะมปีระสทิธภิาพ มคีวามคดิสรา้งสรรค ์มคีวามพรอ้มทุม่เท
ท�างาน ซึง่จะสง่ผลท�าใหบ้รษิทัฯ สามารถเตบิโตไดอ้ยา่งยัง่ยนื
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แนวทางในการพฒันาทรพัยากรมนุษยข์องบรษิทัฯ มสีาระส�าคญัดงัน้ี

•  การปรบัปรงุประสิทธิผลของทรพัยากรมนุษยอ์ย่างต่อเน่ือง บรษิทัฯ ไดต้ดิตามประสทิธผิลของ
ทรพัยากรมนุษย ์(Human Resources’ Productivity) ผา่นตวัชีว้ดั (Key Performance Indicator: KPI) 
เพือ่ท�าใหม้ัน่ใจวา่ประสทิธผิลดา้นทรพัยากรมนุษยด์อียา่งต่อเน่ือง ในการปรบัปรงุประสทิธผิลนัน้ บรษิทัฯ 
เน้นการจดัโครงสรา้งการปฏบิตังิานทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ การวางแผนงานทีเ่หมาะสม การปรบัปรงุ
ระบบและกระบวนการจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพและมกีารสญูเปลา่ใหน้้อยทีส่ดุ การจดัสรรอุปกรณ์และเครือ่ง
มอืต่างๆ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการท�างานใหส้งูขึน้ และการจดัหลกัสตูรในการฝึกอบรม หรอืพฒันาทกัษะ
ในการปฏบิตังิานของพนกังาน

 สิง่หน่ึงทีบ่รษิทัฯ ยดึมัน่เสมอกค็อื บรษิทัฯ ไมม่นีโยบายในการปรบัลด หรอืปลดพนกังานออกจากงานตาม
ปญัหาภาวะวกิฤตเิศรษฐกจิ เพือ่ใหบุ้คลากรของบรษิทัฯ มคีวามมัน่ใจ และพรอ้มทุม่เทในการท�างานระยะ
ยาวทีส่ว่นใหญ่เป็นลกัษณะงานบุกเบกิ

 นอกจากนัน้ บรษิทัฯ ยงัไดจ้ดัสรรรางวลั และโบนสัส�าหรบัพนกังานในแต่ละปี เพือ่จงูใจใหพ้นกังานเรง่
สรา้งผลการปฏบิตังิานทีด่ี

•  การเปิดโอกาสให้กบัพนักงานได้พฒันาศกัยภาพในการท�างาน และภาวะผู้น�า (Leadership) 

ผา่นระบบ Project Leader บรษิทัฯ มนีโยบายสง่เสรมิศกัยภาพ และการท�างานเชงิรกุของพนกังาน โดยที่
ไมต่อ้งยดึตดิกบัผงัการบงัคบับญัชา โดยเปิดโอกาสใหพ้นกังานทีม่แีนวคดิในการปรบัปรุงประสทิธภิาพ
การท�างานขององคก์รไดใ้ชค้วามรูค้วามสามารถในการแกไ้ขปญัหา ผา่นระบบ Project Leader โดยจะได้
รบัมอบหมายใหเ้ป็นหวัหน้าโครงการ (Project Leader) รว่มกบัพนกังานจากหน่วยงานเดยีวกนั หรอืต่าง
หน่วยงาน เพือ่รวมทมีกนัเป็น “ทมีขา้มสายงาน (Cross Functional Team)” โดยอาจจะมผีูบ้รหิารระดบั
สงูท�าหน้าทีเ่ป็นทีป่รกึษา

 ระบบ Project Leader มสีว่นส�าคญัทีท่�าใหบ้รษิทัฯ มกีารขบัเคลือ่นอยา่งรวดเรว็ โดยไมต่อ้งอาศยัระบบ
การบงัคบับญัชาทีซ่บัซอ้น เน่ืองจากเป็นระบบทีเ่อือ้ใหพ้นกังานทีม่ศีกัยภาพไดม้โีอกาสในการสรา้งผลงาน 
และไดม้โีอกาสท�างานรว่มกบัผูบ้รหิารระดบัสงู เป็นการฝึกใหพ้นกังานทีม่ศีกัยภาพไดม้ภีาวะผูน้�า ไดเ้รยีน
รูแ้นวคดิจากผูบ้รหิารระดบัสงูผา่นการท�างานรว่มกนัเป็นทมี เขา้ใจเหตุผลเชงินโยบาย และขอ้จ�ากดัในการ
ท�างานต่างๆ ในอกีมมุหน่ึง

•  การสร้างความผกูพนั และความเป็นกนัเองระหว่างพนักงาน และผูบ้ริหาร วฒันธรรมการท�างาน
ของ บรษิทัฯ มุง่เน้นการสรา้งความเป็นกนัเองระหวา่งพนกังานกบัผูบ้รหิาร และไมม่รีะบบเลอืกปฏบิตัิ
ภายในองคก์ร เพราะพนกังานทกุคนถอืวา่เป็นสมาชกิในครอบครวัเดยีวกนั ซึง่มคีณุคา่กบัองคก์ร ดงันัน้ 
ทุกกจิกรรมและทุกความร่วมมอืระหว่างผูบ้รหิาร และพนักงาน จงึอยู่ในบรรยากาศการท�างานแบบพี่
แบบน้อง มคีวามสนุกและทา้ทายในการท�างาน

 ดงันัน้ วฒันธรรมดงักล่าวจงึเอื้อต่อการด�าเนินงานทีต่อบสนองต่อนโยบายบรษิทัฯ ทีเ่ป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ รวดเรว็ เกดิผลสมัฤทธิต์ามทีค่าดหวงั ตลอดจนปญัหาและอุปสรรคทีเ่กดิขึน้กจ็ะไดร้บัการ
รายงาน และแกไ้ขไดท้นัต่อสถานการณ์

 ส�าหรบัพนกังานทีป่ฏบิตัหิน้าทีป่ระจ�า ณ รา้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ซึง่กระจายอยูท่ ัว่ภมูภิาคในประเทศไทย 
บรษิทัฯ ไดด้�าเนินการฝึกอบรมทีส่�านกังานใหญ่อยา่งสม�่าเสมอ รวมทัง้ผูบ้รหิารเขา้ตรวจเยีย่มสาขาเป็น
ประจ�า เพือ่ใหค้�าปรกึษา และการปรบัปรงุต่อเน่ือง นอกจากน้ี ปจัจบุนับรษิทัฯ ยงัไดต้ดิตัง้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆ เพือ่สง่เสรมิการสือ่สารระหวา่งพนกังานทีร่า้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ กบัส�านกังานใหญ่ได้
อยา่งสะดวก มากขึน้ ดงัน้ี
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- บรษิทัฯ ใชร้ะบบโทรศพัท ์ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) ซึง่ใชส้ญัญาณอนิเตอรเ์น็ต
ระหวา่งส�านกังานใหญ่ กบัรา้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอรท์กุสาขา และคลงัสนิคา้ โดยสามารถโทรศพัทต์ดิต่อ
สือ่สาร อเีมล และรบัสง่ขอ้มลูไดอ้ยา่งรวดเรว็ และสามารถแกไ้ขปญัหาไดอ้ยา่งทนัเวลา

- การตดิตัง้จอ LCD TV ทีส่าขารา้นหนงัสอืซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ ท�าใหส้�านกังานใหญ่สามารถสง่ภาพ  
และเสยีงในรปูแบบของวดิโีอใหก้บัพนกังานรบัทราบถงึขา่วสาร การประชาสมัพนัธผ์ลติภณัฑ ์และการ
บรกิารพเิศษในชว่งเวลาต่างๆ ตลอดจนการอบรมพนกังานผา่นจอ LCD TV ไดท้กุชว่งเวลา

•  การมุ่งเน้นการสร้างวฒันธรรมจิตบริการ (Service Mind) จิตคณุธรรม (Merit Mind) จิตอาสา 
(Volunteer Mind) และวฒันธรรม “ไม่เสียหน้า” ให้เกิดขึน้ภายในองคก์ร ผา่นพนักงานทกุระดบั

 บรษิทัฯ ไดเ้น้นย�า้กบัพนกังานเสมอวา่ บรษิทัฯ ไมม่นีโยบายทีจ่ะสนบัสนุนการท�าธรุกจิทีข่ดัต่อกฎหมาย 
และหลกัศลีธรรม จรยิธรรมอนัดงีามของสงัคม ดงันัน้ จติคณุธรรม (Merit Mind) จงึกลายเป็นบรรทดัฐาน
ของการท�างานอย่างทัว่ทัง้องคก์รครอบคลุมทัง้ระดบัพนกังาน และระดบับรหิาร ดงันัน้หากมโีครงการ
ใหม่ๆ  ดา้นการตลาด หรอืการเสนอผลติภณัฑใ์หม่ๆ  เพือ่น�ามาจ�าหน่าย จะตอ้งสอดคลอ้งกบับรรทดัฐาน 
และเจตนารมณ์ทีด่งีามของบรษิทัฯ ส�าหรบัมาตรการทีช่่วยสง่เสรมิจติคุณธรรมนัน้ บรษิทัฯ ไดร้บัการ
สนบัสนุนจากวดัปญัญานนัทาราม ในการจดัสง่พนกังานไปฝึกสมาธ ิเจรญิสต ิปลกูฝงัคณุธรรม อยา่งต่อ
เน่ือง เพือ่เสรมิสรา้งจติส�านึกทีด่ใีนการท�างาน และพนกังานสามารถน�ามาประยุกตใ์ชใ้นการด�ารงชวีติ
ประจ�าวนัไดอ้ยา่งมคีวามสขุ

 นอกจากน้ี บรษิทัฯ มกีารจดัฝึกอบรม และสมัมนาในหลกัสตูร “การบรกิารตอบสนองทีเ่ป็นเลศิ” (Excellent 
Reactive Service: ERS) ใหก้บัพนกังาน เพือ่ปลกูฝงัใหพ้นกังานมจีติบรกิาร (Service Mind) มคีวาม
เอือ้เฟ้ือเผือ่แผท่ีจ่ะชว่ยเหลอืต่อลกูคา้ และเพือ่นพนกังานรอบขา้งอยา่งเป็นมติร โดยการพฒันาจติอาสา 
(Volunteer Mind) นัน้ บรษิทัฯ ไดด้�าเนินผา่นกจิกรรมการบรจิาคหนงัสอืโครงการเงนิทอนเพือ่น้อง โดยเปิด
โอกาสใหพ้นกังานอาสาทีจ่ะเดนิทางไปบรจิาคหนงัสอื และจดัหนงัสอืใหก้บัหอ้งสมดุในโรงเรยีนทีข่าดแคลน 
สามารถเสนอรายชือ่โรงเรยีนทีอ่ยูใ่นภมูลิ�าเนาของพนกังานได ้เพือ่เป็นการปลกูฝงัใหพ้นกังานมจีติส�านึก
รกับา้นเกดิ จากกจิกรรมดงักล่าวน้ี นอกจากจะพฒันาจติอาสา (Volunteer Mind) ใหก้บัพนกังานแลว้ 
ยงัเป็นการสง่เสรมิความรูร้กัสามคัคใีหเ้กดิขึน้กบัพนกังานภายในองคก์ร และท�าใหพ้นกังานรูส้กึภาคภมูใิจ
ในตนเอง และเป็นสว่นหน่ึงทีท่�าใหเ้ดก็ๆ ในโรงเรยีนทีข่าดแคลนไดม้โีอกาสทีจ่ะเก่งขึน้ ตามเจตนารมณ์ที่
แน่วแน่ของบรษิทัที ่“มุง่มัน่ทีจ่ะท�าใหค้นไทยเก่งขึน้”

การควบคมุภายใน

คณะกรรมการ และผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ไดใ้หค้วามส�าคญัต่อระบบการควบคมุภายในอยา่งต่อเน่ือง โดยมุง่
เน้นใหบ้รษิทัฯ มรีะบบการควบคมุภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสมกบัการด�าเนินธรุกจิของบรษิทัฯ เพือ่ประสทิธภิาพ
สงูสดุในการบรหิารงาน ตลอดจนการดแูลรกัษาทรพัยส์นิ การลดความผดิพลาดทีอ่าจเกดิขึน้ การป้องกนัความเสยี
หายทีเ่กดิขึน้กบับรษิทัฯ การจดัการดา้นการเงนิ การบรหิารจดัการความเสีย่ง และการก�ากบัการดแูลการปฏบิตังิาน 
เพือ่ใหเ้กดิความมัน่ใจไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่การด�าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ จะสามารถบรรลุวตัถุประสงค ์ สามารถ
สรา้งมลูคา่เพิม่สงูสดุไดใ้น ระยะยาว นอกจากน้ีคณะกรรมการบรษิทัฯ และผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ไดพ้ยายามสง่เสรมิ
และผลกัดนัใหบ้รษิทัฯ มกีารปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามกฎ ระเบยีบ และขอ้บงัคบัต่างๆ ของกฎหมาย เพือ่ป้องกนัไม่
ใหเ้กดิผลเสยีหายต่อบรษิทัฯ
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คณะกรรมการตรวจสอบ ไดป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามขอบเขต หน้าที ่และความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะ
กรรมการบรษิทัฯ ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้ก�าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยในรอบปีบญัช ี 2557 ไดจ้ดั
ใหม้กีารประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ จ�านวน 6 ครัง้ ซึง่สามารถสรปุความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบ
ควบคมุภายในไดด้งัน้ี

ด้านท่ี 1 การควบคมุภายในองคก์ร เป้าหมายการด�าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ก�าหนดขึน้มาอยา่งรอบคอบ 
ชดัเจน และมคีวามเป็นไปได ้ ทัง้น้ีบรษิทัฯ มกีารจดัโครงสรา้งองคก์ร ทีเ่อื้ออ�านวยต่อการด�าเนินงานใหบ้รรลุ
เป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้และมขีอ้ก�าหนดและบทลงโทษ หา้มฝา่ยบรหิารและพนกังาน ปฏบิตัตินในลกัษณะทีอ่าจก่อใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักจิการ อยา่งไรกต็าม บรษิทัฯ มนีโยบายและระเบยีบวธิปีฏบิตังิานในธรุกรรมดา้นการเงนิ 
การจดัซือ้และการบรหิาร ทัง้น้ีในการจดัท�านโยบายและแผนการปฏบิตังิานดงักลา่ว จะค�านึงถงึความเป็นธรรมต่อคูค่า้ 
เพือ่ประโยชน์ของบรษิทัฯ ในระยะยาว

ด้าน 2 การประเมินความเส่ียง การบรหิารจดัการความเสีย่งของบรษิทัฯ กระท�าโดยการประเมนิความเสีย่ง 
ในการประกอบธุรกจิ ทัง้ทีเ่ป็นปจัจยัภายในและปจัจยัภายนอกอย่างสม�่าเสมอ โดยคณะท�างานซึง่ประกอบดว้ย 
กรรมการผูจ้ดัการ รองกรรมการผูจ้ดัการ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการในสายงานที่เกี่ยวขอ้งกบัแต่ละความเสีย่ง 
และผูบ้รหิารในแต่ละหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จะวเิคราะหถ์งึสาเหตุทีท่�าใหเ้กดิปจัจยัความเสีย่งต่างๆ การก�าหนดมาตรการ
บรหิารความเสีย่ง รวมถงึตดิตามการปฏบิตัติามแผนการบรหิารความเสีย่ง

ด้านท่ี 3 การควบคมุการปฏิบติังาน การปฏบิตังิานของฝา่ยบรหิาร มกีารแบง่แยกหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ
ดา้นการอนุมตั ิและมกีารก�าหนดวงเงนิการอนุมตัทิีเ่หมาะสม ส�าหรบัผูบ้รหิารในแต่ละระดบั การบนัทกึรายการบญัชี
และขอ้มลูสารสนเทศ และการดูแลจดัเกบ็ทรพัยส์นิ ออกจากกนัโดยเดด็ขาด ทัง้น้ีการอนุมตักิารท�าธุรกรรมใดๆ 
จะอนุมตัโิดยกรรมการผูม้อี�านาจ 2 ใน 3 ทา่น

การอนุมตักิารท�าธุรกรรมของบรษิทัฯ กบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคล 
ดงักลา่ว จะค�านึงถงึประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ และพจิารณาเสมอืนเป็นรายการทีก่ระท�ากบับุคคลภายนอก

ด้านท่ี 4 ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล บรษิทัฯ จดัใหม้ขีอ้มลูทีส่�าคญัต่างๆ อย่างเพยีงพอ 
เพือ่ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการบรษิทัฯ อยา่งไรกต็าม ในกรณทีีม่กีารปรบัเปลีย่นขอ้มลูลา่สดุอาจท�าให้
ในบางโอกาส ไมส่ามารถจดัสง่ขอ้มลูทางการเงนิ เพือ่ประกอบการพจิารณาในการประชมุ ใหแ้ก่กรรมการไดพ้รอ้ม
กบัหนงัสอืนดัประชมุ ทีไ่ดจ้ดัสง่ใหก้รรมการลว่งหน้าก่อนวนัประชมุโดยเฉลีย่ 7 วนั

เอกสารประกอบการบนัทกึบญัชแีละบญัชต่ีางๆ จดัเกบ็ไวอ้ยา่งเป็นหมวดหมู ่ และจดัขึน้ตามนโยบายบญัชี
ตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป และเหมาะสมกบัลกัษณะธรุกจิ

ด้านท่ี 5 ระบบการติดตาม บรษิทัฯ จดัใหม้กีารตดิตามผลการด�าเนินงาน โดยเปรยีบเทยีบกบัเป้าหมายการ
ด�าเนินธรุกจิทีไ่ดต้ัง้ไวเ้ป็นรายไตรมาส การตรวจสอบการปฏบิตังิานตามระบบการควบคมุภายในมขีึน้อยา่งสม�่าเสมอ 
โดยผูต้รวจสอบภายในตอ้งจดัท�ารายงานผลการตรวจสอบ เสนอโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หากมกีารตรวจ
พบขอ้บกพรอ่งอนัเป็นสาระส�าคญั จะตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบในระยะเวลาอนัควร รวมถงึการรายงาน
ความคบืหน้าในการปรบัปรงุขอ้บกพรอ่งดงักลา่ว

นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบ ไดใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัการประเมนิประสทิธภิาพ การควบคมุภายในดา้น
บญัชขีองบรษิทัฯ วา่ไมพ่บจดุออ่นทีเ่ป็นสาระส�าคญัในระบบการควบคมุภายในดา้นบญัชี



คณะกรรมการบรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ�ากดั (มหาชน) ไดใ้หค้วามส�าคญัต่อหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการ
ดแูลกจิการบรษิทัใหม้กีารจดัการทีด่ ี ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบัของบรษิทั กฎหมาย และขอ้ก�าหนดของ
หน่วยงานก�ากบัดแูล โดยก�ากบัดแูลใหร้ายงานทางการเงนิของบรษิทัมกีารบนัทกึขอ้มลูทางบญัชทีีถ่กูตอ้ง ครบถว้น 
สามารถสะทอ้นฐานะการเงนิและผลการด�าเนินงานทีเ่ป็นจรงิของบรษิทั เพือ่ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้และนกัลงทนุ
ทัว่ไปอยา่งโปรง่ใส

คณะกรรมการของบรษิทัฯ เป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และสารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏ
ในรายงานประจ�าปี  คณะกรรมการของบรษิทัฯ มคีวามเหน็วา่ งบการเงนิประจ�าปี 2557 ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 
งบการเงนิดงักลา่วจดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป โดยเลอืกใชน้โยบายบญัชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัิ
อยา่งสม�่าเสมอ และใชด้ลุยพนิิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการทีเ่หมาะสมทีส่ดุในการจดัท�า รวมทัง้มกีารเปิดเผย
ขอ้มลูทีม่สีาระส�าคญัอยา่งเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ

คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้แีละด�ารงรกัษาไวซ้ึง่ระบบควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธผิล เพือ่ใหม้ัน่ใจไดอ้ยา่งมเีหตุผล
วา่การบนัทกึขอ้มลูทางบญัชมีคีวามถกูตอ้ง ครบถว้น และเพยีงพอทีจ่ะด�ารงรกัษาไวซ้ึง่ทรพัยส์นิ และเพือ่ใหท้ราบจดุ
ออ่น เพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้กดิการทจุรติหรอืการด�าเนินการทีผ่ดิปกตอิยา่งมสีาระส�าคญั

ในการน้ีคณะกรรมการของบรษิทัฯ ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการทีไ่มเ่ป็น 
ผูบ้รหิารเป็นผูด้แูลรบัผดิชอบเกีย่วกบัคณุภาพของรายงานทางการเงนิและระบบควบคมุภายใน และความเหน็ของคณะ
กรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัเรือ่งน้ีตามปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่แสดงไวใ้นรายงานประจ�าปีแลว้

คณะกรรมการมคีวามเหน็วา่ระบบควบคมุภายในของบรษิทัฯ โดยรวมอยูใ่นระดบัทีน่่าพอใจ และสามารถสรา้ง 
ความเชือ่มัน่อยา่งมเีหตุผลต่อความเชือ่ถอืไดข้องงบการเงนิของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557

  
 นายสมบรูณ์ ชินสวนานนท ์ นายทนง โชติสรยทุธ์
 ประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน



ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไดจ้า่ยคา่ตอบแทนการสอบบญัช ีส�าหรบัรอบบญัชปีี พ.ศ. 2557 ใหแ้ก่บรษิทั ส�านกังาน 
อวีาย จ�ากดั ในอตัราคา่สอบบญัชรีวมทัง้สิน้ 1,330,500 บาท (โดยไมร่วมคา่เดนิทางในการปฏบิตังิาน, คา่ทีพ่กั 
และคา่สงัเกตการณ์ในการตรวจนบัสนิคา้) ทัง้น้ีผูส้อบบญัชไีมม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ ในดา้นอื่นๆ อกี นอกจาก
การสอบบญัชเีทา่นัน้

ค่าบริการอ่ืน

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไมไ่ดจ้า่ยคา่ตอบแทนของงานบรกิารอื่น ใหแ้ก่ บรษิทั ส�านกังาน อวีาย จ�ากดั ส�าหรบั
รอบบญัชปีี พ.ศ. 2557





 วิเคราะห์ฐานะทางการเงิน  
จากผลการด�าเนินงานปี พ.ศ. 2557

 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 งบการเงิน

 วิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 
ผลการด�าเนินงาน และงบการเงิน 



ภาพรวมผลการด�าเนินงานท่ีผา่นมา

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2555 2557 2556 2555

รายไดร้วม (ลา้นบาท)* 4,967.19 5,359.09 5,727.96 4,809.74 5,225.74 5,600.61

อตัราการเตบิโตจากปีก่อน (%) -7.31 -6.44 +2.99 -7.96 -6.93 +2.93

* รายไดร้วม เป็นรายไดร้วมตามงบการเงนิ ทีบ่วกดว้ยสว่นแบง่ก�าไรจากบรษิทัรว่ม ซึง่ตรงตามการเปิดเผยขอ้มลู
รายไดร้วม ตามตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

ในปี 2557 บรษิทัฯ ยงัคงไดร้บัผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิทีช่ะลอตวัลงอยา่งต่อเน่ือง จากก�าลงัซือ้สทุธทิีล่ดลง 
ประชาชนมหีน้ีภาคครวัเรอืนทีเ่พิม่ขึน้ ประกอบการเปลีย่นแปลงดา้นเทคโนโลย ีและสือ่ดจิติอลต่างๆ สง่ผลใหพ้ฤตกิรรม
ของผูบ้รโิภคเปลีย่นแปลงไปท�าใหย้อดขายหนงัสอืลดลงในทกุภมูภิาคอยา่งต่อเน่ือง ซึง่เป็นไปตามสภาพการลดลงของ
ธรุกจิคา้ปลกีทัว่ไป

เพือ่แกไ้ขปญัหาสถานการณ์ดงักลา่วบรษิทัฯ จงึพจิารณาปิดสาขาขนาดเลก็ทีไ่มส่ามารถท�าก�าไรไดใ้นปี 2557 จ�านวน 
40 สาขา  และยกเลกิสญัญาเชา่คลงัสนิคา้สว่นใหญ่ทีป่รบัราคาเพิม่ขึน้ เพือ่เป็นการลดภาระในระยะยาว บรษิทัฯ ไดส้รา้ง
ศนูยก์ระจายสนิคา้แหง่ใหม ่ซึง่เปิดใชอ้ยา่งเป็นทางการในปี 2557  สง่ผลใหบ้รษิทัฯ ตอ้งรบัภาระดอกเบีย้จา่ยจากเงนิกูย้มื
ระยะยาว ทีใ่ชใ้นการก่อสรา้งคลงัสนิคา้  อยา่งไรกต็าม บรษิทัฯ ไดร้บัสว่นลดทางการคา้จากหนงัสอืใหมท่ีร่บัจดัจ�าหน่าย
เพิม่ขึน้ และการลดผลขาดทนุจากสาขาทีปิ่ดด�าเนินการไป จงึยงัสามารถท�าก�าไรเพิม่ขึน้ได้

ในปี 2557 บรษิทัฯ ไดเ้ปิดสาขาของรา้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์เพิม่ขึน้ 8 สาขา รวมเป็นสาขาทีย่งัเปิดด�าเนินการอยู ่ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 ทัง้สิน้ 412 สาขา และจดุขายยอ่ยทัง้สิน้ทีย่งัเปิดด�าเนินการอยูจ่�านวน 9 จดุขาย 

นอกจากน้ีบรษิทัฯ ยงัเปิดแฟรนไชสด์า้นการศกึษาทางดา้นองักฤษ คณติศาสตร ์และวทิยาศาสตร ์ผา่นศนูยก์าร
เรยีนรู ้SE-ED Learning Center ซึง่ในปี 2557 ไดเ้ปิดจ�านวน 10 สาขา รวมเป็นเปิดไปแลว้ทัง้สิน้ 24 สาขา ซึง่เป็นศนูย์
การเรยีนรูข้องบรษิทัฯ ด�าเนินการเอง 2 สาขา

วิเคราะห์ฐานะทางการเงิน  
จากผลการดำาเนินงานป พ.ศ. 2557



รายงานประจ�าปี 2557158

ผลการด�าเนินงาน ส�าหรบั ปี 2557 เทียบกบั ปี 2556
(หน่วย : ลา้นบาท)

งบการเงินรวม

ส�าหรบัปี เปล่ียนแปลง

ปี 2557 ปี 2556 เพ่ิมขึน้ / (ลดลง) (%)

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 4,768.68 5,181.37  (412.69) (7.96)

รายไดจ้ากคา่ธรรมเนียมการศกึษา  143.97 127.04  16.93 (13.33) 

รายไดด้อกเบีย้และเงนิปนัผล  1.22 4.20  (2.98) (70.95) 

รายไดอ้ืน่  51.06 44.76  6.30  14.08 

       รวมรายได้  4,964.93 5,357.37 (392.44) (7.33) 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุขาย 3,125.18 3,479.40  (354.22) (10.18) 

ตน้ทนุบรกิาร 111.32 101.05  10.27  10.16 

คา่ใชจ้า่ยในการขาย 1,028.40 1,078.40  (50.00) (4.64) 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 576.07 606.75  (30.68) (5.06) 

       รวมค่าใช้จ่าย 4,840.97 5,265.60 (424.63) (8.06) 

ก�าไรขัน้ตน้ 1,676.15 1,727.96  (51.81) (3.00) 

อตัราก�าไรขัน้ตน้ (%) 34.12 32.55  1.57

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนคา่เสือ่ม

   ราคาและคา่ใชจ้า่ยตดัจา่ย (EBITDA) 269.15 227.79 41.35  18.15 

ก�าไรทีเ่ป็นตวัเงนิจากกจิกรรม ด�าเนินงานจาก

งบกระแสเงนิสด
329.41 291.63 37.78  12.95 

ก�าไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ 81.27 72.29  8.98  12.42 

ก�าไรสทุธิต่อหุ้น (บาท) 0.21 0.18  0.03  16.67

ผลการด�าเนินงาน ส�าหรบัผลการด�าเนินงานส�าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 มสีาระส�าคญั 
สรปุไดด้งัน้ี

รายได้รวม ตามงบการเงนิรวม ปี 2557 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 เป็นเงนิ 4,964.93 ลา้นบาท ลดลง
จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน 7.35% โดยเป็นรายไดร้วม ตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ จ�านวน 4,809.74 ลา้นบาท 
ลดลงจากงวดเดยีวกนัของปีก่อน 7.96% โดยในจ�านวนน้ีเป็นรายไดจ้ากการขายจ�านวน 4,765.63 ล้านบาท 
ซึง่ลดลง 8.01% การลดลงสว่นใหญ่มาจากยอดขายธุรกจิคา้ปลกีของรา้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ โดยยอดขายในสาขา
เดมิ (same store sales) ลดลงจากปีก่อน 11.14% เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกจิและการเมอืง รวมทัง้การเปลีย่นแปลง
พฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีนิ่ยมอา่นผา่นสือ่ออนไลน์มากขึน้
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ก�าไรสทุธิตามงบการเงินรวม  เทา่กบั 86.02 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 14.50 ลา้นบาท คดิเป็น 20.28% เน่ืองจาก

• รบัรูส้ว่นแบง่ก�าไรของบรษิทัยอ่ย และบรษิทัรว่ม เพิม่ขึน้จากปีก่อน 6.24 ลา้นบาท สว่นใหญ่เกดิจากรายได้
คา่ธรรมเนียมการศกึษาทีป่รบัเพิม่ขึน้ทกุปี และรายไดจ้ากการจดัหลกัสตูรสอนเสรมิทกัษะนอกเวลาเรยีน

• ส�าหรบัก�าไรสทุธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการ เทา่กบั 78.41 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 5.02 ลา้นบาท คดิเป็น 
6.84% เน่ืองจาก

- คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารลดลง 4.75% จากคา่เชา่ คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัพนกังาน
ลดลง  และสนิคา้มอีตัราการหมนุเวยีนดขีึน้ สง่ผลใหก้ารตัง้ส�ารองสนิคา้เคลือ่นไหวชา้ลดลง

- คา่เชา่ คา่บรกิาร ส�านกังานใหญ่ และสาขา ลดลง 40.32 ลา้นบาท คดิเป็น 7.52% เน่ืองจากคลงัสนิคา้
ลดลงจากการยกเลกิการเชา่คลงัสนิคา้กิง่แกว้ลดลง 16.91 ลา้นบาท และคา่เชา่ คา่บรกิารของสาขา
ลดลงจากการเปลีย่นสญัญาเชา่จากคงที ่เป็นจา่ยตามยอดขาย

- คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัพนกังานลดลง 12.54 ลา้นบาท คดิเป็น 2.53% 

- ดอกเบีย้จา่ยเพิม่ขึน้ 11.81 ลา้นบาท จากเงนิกูย้มืระยะยาวทีใ่ชใ้นการก่อสรา้งคลงัสนิคา้แหง่ใหม่

ก�าไรสทุธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ตามงบการเงนิรวม ส�าหรบัปี 2557 เทา่กบั 81.27 ลา้นบาท เพิม่
ขึน้จากปีก่อน 8.98 ลา้นบาท คดิเป็น 12.42%  เกดิจาก

• การไดร้บัสว่นลดทางการคา้เพิม่ขึน้ ทัง้กลุม่คา้ปลกี และกลุม่หนงัสอืใหมข่องหนงัสอืรบัจดัจ�าหน่าย 

• คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารลดลง เชน่ คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการด�าเนินงาน คา่เชา่ คา่บรกิาร คา่สาธารณูปโภค 
จากการปิดสาขาขนาดเลก็ทีไ่มส่ามารถท�าก�าไรได ้และคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัพนกังานลดลงตามจ�านวนสาขา
ทีเ่ปิดด�าเนินการลดลง

ก�าไรขัน้ต้น เทา่กบั 1,676.15 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 51.81 ลา้นบาท คดิเป็น 3.00% อยา่งไรกต็ามอตัรา
ก�าไรขัน้ตน้ปี 2557 เทา่กบั 34.12% เพิม่ขึน้ 1.57% จากปีก่อน

• เมด็เงนิก�าไรขัน้ตน้ลดลง 51.81 ลา้นบาท ตามยอดขายทีล่ดลง 7.46% จากปีก่อน  เกดิจากยอดขายคา้
ปลกีทีล่ดลง 10.01% 

• อยา่งไรกต็ามอตัราก�าไรขัน้ตน้ของปี 2557 เทา่กบั 34.12% เพิม่ขึน้จากปีก่อน 1.57% เน่ืองจากยอดขาย
หนงัสอืต่างประเทศ เพิม่ขึน้ 10.80% และจากการขายหนงัสอืจดัจ�าหน่ายเพิม่ขึน้โดยเฉพาะกลุม่หนงัสอื
แบบเรยีนทีข่ายใหก้บัสถาบนัการศกึษา

ต้นทนุขายสินค้าและบริการตามงบการเงินรวม เทา่กบั 3,236.50 ลา้นบาท ลดลง 343.94 ลา้นบาท คดิ
เป็น 9.61% ซึง่สมัพนัธก์บัยอดขายทีล่ดลง 8.01%

EBITDA เพิม่ขึน้ 41.35 ลา้นบาท คดิเป็น 18.15% เน่ืองจากผลการด�าเนินงานดขีึน้จากการทยอยปิดสาขา
ขนาดเลก็ทีไ่มส่ามารถท�าก�าไรไดแ้ละการไดร้บัสว่นลดทางการคา้เพิม่ขึน้ สง่ผลใหอ้ตัราก�าไรขัน้ตน้ดขีึน้

ถงึแมว้า่บรษิทัฯ จะไดร้บัผลกระทบจากการปรบัสตูรการค�านวณผลตอบแทนระยะยาวของพนกังาน และผล
ขาดทนุจากการเลกิใชท้รพัยส์นิของสาขาทีปิ่ดด�าเนินการ
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การวิเคราะหฐ์านะทางการเงิน

สรปุฐานะการเงิน ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2557 เทียบกบั ปี 2556
(หน่วย : ลา้นบาท)

งบการเงินรวม

ปี 2557 ปี 2556 เพ่ิมขึน้ / (ลดลง) (%)

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 926.29 698.12 228.17 32.68%

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 1,875.48 1,901.34 (25.86) (1.36%)

รวมสินทรพัย์ 2,801.77 2,599.46 202.31 7.78%

หน้ีสนิหมนุเวยีน 1,264.13 1,498.75 (234.62) (15.65%)

หน้ีสนิไมห่มนุเวยีน 551.74 130.21 421.53 323.73%

รวมหน้ีสนิ 1,815.87 1,628.96 186.91 11.47%

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 985.90 970.50 15.40 1.59%

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 2,801.77 2,599.46 202.31 7.78%

สินทรพัย ์เพิม่ขึน้ 202.31 ลา้นบาท คดิเป็น 7.78% เกดิจากเงนิลงทนุเพิม่ขึน้ 304.17 ลา้นบาท คดิเป็น 13.83% 
เน่ืองจากน�าเงนิกูร้ะยะยาวงวดสดุทา้ย จ�านวน 250 ลา้นบาททีถ่งึก�าหนดเบกิใชต้ามสญัญามาลงทนุ

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน ลดลง 25.86 ลา้นบาท คดิเป็น 1.36% เกดิจากสทิธกิารเชา่อาคารลดลง 12.82 ลา้น
บาท จากการตดัจา่ยสทิธกิารเชา่ และเงนิค�้าประกนัการเชา่และเงนิมดัจ�าลดลง 6.87 ลา้นบาท จากการปิดสาขาทีไ่ม่
สามารถท�าก�าไร

หน้ีสินหมนุเวียน ลดลง 234.62 ลา้นบาท คดิเป็น 15.65% เกดิจาก

• เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิลดลง 100 ลา้นบาท จากการจา่ยช�าระเงนิกูย้มืจากสถาบนัทางการเงนิ

• เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอืน่ ลดลง 175.16 ลา้นบาท ซึง่สมัพนัธก์บัยอดขายทีล่ดลง และการจา่ยช�าระหน้ี
ทีถ่งึก�าหนดช�าระรายใหญ่

• เงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึก�าหนดช�าระภายในหน่ึงปีเพิม่ขึน้ 60.73 ลา้นบาท

หน้ีสินไมห่มนุเวียน เพิม่ขึน้ 421.53 ลา้นบาท คดิเป็น 323.73% เกดิจาก เงนิกูย้มืระยะยาว-สทุธจิากสว่นทีถ่งึ
ก�าหนดช�าระ เพิม่ขึน้ 421.53 ลา้นบาท โดยกูย้มืจากสถาบนัทางการเงนิแหง่หน่ึง เพือ่จา่ยคา่ก่อสรา้งคลงัสนิคา้แหง่ใหม่

ส่วนของผูถื้อหุ้น เพิม่ขึน้ 15.40 ลา้นบาท คดิเป็น 15.59% เกดิจากบรษิทัฯ มกี�าไรเพิม่ขึน้



รายงานประจ�าปี 2557 161

กระแสเงินสดและความเพียงพอของโครงสร้างเงินทนุ
(หน่วย : ลา้นบาท)

ส�าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม

งบการเงินรวม

ปี 2557 ปี 2556 เพ่ิมขึน้ / (ลดลง) (%)

กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมด�าเนินงาน 53.93 61.25 (7.32) (11.95)

กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) ในกจิกรรมการลงทนุ (425.71) (330.28) (95.43) 28.89

กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป)  ในกจิกรรมจดัหาเงนิ 314.21 82.28 231.93 281.90

กระแสเงินสดเพ่ิมขึน้  (ลดลง) (57.57) (186.75) 129.18 (69.17)

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมการด�าเนินงานส�าหรบัปี 2557 จ�านวน 53.93 ล้านบาท

• ก�าไรจากการด�าเนินงานทีเ่ป็นตวัเงนิ จ�านวน 329.40 ลา้นบาท 

- ก�าไรสทุธกิ่อนภาษเีงนิไดส้�าหรบัปี 2557 จ�านวน 107.21 ลา้นบาท

- รายการปรบักระทบยอดก�าไรกอ่นภาษ ีจ�านวน 222.19 ลา้นบาท เชน่ คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ�าหน่าย 
129.78 ลา้นบาท, คา่ใชจ้า่ยส�ารองสนิคา้สญูหาย เสือ่มสภาพ และเคลือ่นชา้  26.24 ลา้นบาท, สทิธิ
การเชา่ทีด่นิและอาคารตดัจา่ย 13.15 ลา้นบาท, ดอกเบีย้จา่ย 18.97 ลา้นบาท, คา่ใชจ้า่ยจากสนิคา้
สญูหาย 12.24 ลา้นบาท, ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 12.28 ลา้นบาท, ขาดทนุจาก
การตดัจ�าหน่ายอุปกรณ์ 9.54 ลา้นบาท, ขาดทนุจากการท�าลายสนิคา้ 5.57 ลา้นบาท, ขาดทนุจาก
การบรจิาคสนิคา้และอุปกรณ์ 5.14 ลา้นบาท, คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์2.43 ลา้นบาท, รายได้
ดอกเบีย้ (1.22) ลา้นบาท, ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงนิลงทนุชัว่คราว (1.48) ลา้นบาท, คา่เผือ่หน้ีสงสยั
จะสญูและประมาณการรบัคนืสนิคา้ (2.47) ลา้นบาท, รายการปรบัปรงุบญัชเีจา้หน้ีคปูองทีไ่มใ่ชส้ทิธิ ์
(5.51) ลา้นบาท 

• เงนิสดเพิม่จากลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอืน่ลดลง 19.37 ลา้นบาท สว่นใหญ่มาจากลกูหน้ีรบัจดัจ�าหน่าย และ
หน้ีสญูรบัคนืบางสว่น

• เงนิสดลดจากสนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้ 52.67 ลา้นบาท เกดิจากกลุม่หนงัสอืใหมท่ีซ่เีอด็ผลติ เชน่ คูม่อืใชง้าน 
Windows 8.1 & office 2013, พจนานุกรมองักฤษ-ไทย, พอ่รวยสอนลกู  เป็นตน้ 

• เงนิสดลดจากเจา้หน้ีการคา้ลดลง 193.29 ลา้นบาท สมัพนัธก์บัยอดขายทีล่ดลง และจากการปิดการขาย
ของหนงัสอืทีไ่มส่ามารถท�าก�าไร

• เงนิสดลดจากหน้ีสนิหมนุเวยีนอืน่ลดลง 15.97 ลา้นบาท เน่ืองจากหกัเงนิประกนัผลงานคา่ก่อสรา้งอาคาร
คลงัสนิคา้แหง่ใหมก่บัเจา้หน้ีคา่ก่อสรา้ง

• เงนิสดลดจากการจา่ยผลประโยชน์ระยะยาวใหพ้นกังาน 14.59 ลา้นบาท จากการใหเ้งนิรางวลัเกยีรตคิณุ
และเงนิเกษยีณ

• เงนิสดลดจากการจา่ยดอกเบีย้ 18.92 ลา้นบาท จากเงนิกูย้มืระยะยาว

• เงนิสดลดจากการจา่ยภาษเีงนิได ้ 23.29 ลา้นบาท จากการจา่ยภาษขีองผลการด�าเนินงานปี 2556 และ
ภาษกีลางปี 2557 
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กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทนุส�าหรบัปี 2557 จ�านวน (425.71) ล้านบาท

• เงนิสดลดจากการซือ้เงนิลงทนุชัว่คราว 301.25 ลา้นบาท จากการซือ้เงนิลงทนุในกองรวม

• เงนิสดลดจากการซือ้อุปกรณ์เพิม่ขึน้ 126.98 ลา้นบาท เน่ืองจากมกีารตดิตัง้ ชัน้วางเพือ่จดัเกบ็สนิคา้, 
CONVEYOR, คา่ตกแต่งอาคาร, อุปกรณ์อืน่ในคลงัสนิคา้แหง่ใหมเ่พิม่ขึน้

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน ส�าหรบัปี 2557 จ�านวน 314.21 ล้านบาท

• เงนิสดรบัจากการกูย้มืระยะยาวจากธนาคารแหง่หน่ึง 500 ลา้น และบรษิทัยอ่ยกูย้มืเงนิจากผูป้กครอง 
29.50 ลา้นบาท

• เงนิสดลดจากการจา่ยเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัทางการเงนิ จ�านวน 100 ลา้นบาท 

• การจา่ยเงนิปนัผลของก�าไรจากผลการด�าเนินงานปี 2556 ซึง่จา่ยในเดอืนพฤษภาคม ปี 2557 จ�านวน 
70.55 ลา้นบาท

อตัราส่วนทางการเงินส�าหรบัปี 2557 และ ปี 2556

อตัราส่วนทางการเงิน

งบการเงินรวม

ส�าหรบัปี

ปี 2557 ปี 2556

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ ROE % 8.88 8.10

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ROA % 4.67 3.58

อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เทา่ 1.84 1.68

อตัราสว่นความสามารถช�าระดอกเบีย้ เทา่ 4.97 13.00

อตัราการจ่ายเงินปันผล** % 86.81 97.59

หมายเหต ุ: 
 - ROE (Return on Equity) = ก�าไรสทุธ ิ (เฉพาะสว่นของบรษิทัใหญ่) หาร สว่นของผูถ้อืหุน้ (เฉลีย่) เฉพาะสว่นของ

บรษิทัใหญ่

 -  ROA (Return on Assets) = ก�าไรก่อนคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิและคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้หาร สนิทรพัยร์วม (เฉลีย่)

 -  อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ = หน้ีสนิรวม หาร สว่นของผูถ้อืหุน้ (รวมสว่นของผูถ้อืหุน้สว่นน้อย)

 -  อตัราสว่นความสามารถช�าระดอกเบี้ย Debt service Coverage Ration = เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมด�าเนินงาน+ดอกเบี้ย
จา่ย+คา่ใชจ้า่ย ภาษเีงนิได ้หาร ดอกเบี้ยจา่ยจากการด�าเนินงานและลงทนุ 

 - อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ = ก�าไรสทุธ ิ (เฉพาะสว่นของบรษิทัใหญ่) หาร สว่นของผูถ้อืหุน้ (เฉลีย่) เฉพาะสว่นของ
บรษิทัใหญ่

 - อตัราการจา่ยเงนิปนัผล** = เงนิปนัผล หาร ก�าไรสทุธิ

 ** อตัราการจ่ายเงนิปนัผลปี 2557 เสนอโดยคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยงัรอพจิารณาอนุมตัจิากทีป่ระชุมใหญ่สามญั
ประจ�าปี พ.ศ.2558 ในวนัที ่23 เมษายน 2558

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (ROE)  เทา่กบั 8.88% เพิม่ขึน้ 0.78% และอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(ROA) 
เทา่กบั 4.67% เพิม่ขึน้ 1.09% ตามผลการด�าเนินงานทีด่ขี ึน้จากการไดร้บั Margin เพิม่ขึน้จากกลุม่หนงัสอืแบบเรยีน 
และสนิคา้อืน่ ทัง้จากธรุกจิคา้ปลกีและคา้สง่

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ทีเ่พิม่ขึน้ 0.16 เทา่ จากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิเพือ่ใช้
เป็นเงนิทนุในการก่อสรา้งคลงัสนิคา้แหง่ใหม่

อตัราส่วนความสามารถช�าระดอกเบีย้ ลดลง 8.03 เทา่ เน่ืองจากบรษิทัฯ เบกิเงนิกูย้มืระยะยาวสว่นทีเ่หลอื
อกี 250 ลา้นบาท ในไตรมาสที ่4/2557 ตามเงือ่นไขของสญัญาเงนิกู ้สง่ผลใหเ้กดิภาระดอกเบีย้ทีส่งูขึน้
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เสนอต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ�ำกดั (มหำชน)

เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั ซีเอด็ยเูคชัน่ จ�ำกดั (มหำชน)

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงนิรวมของบรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ�ำกดั (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย ซึง่ประกอบดว้ย 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม ณ วนัที ่ 31 ธนัวำคม 2557 งบก�ำไรขำดทนุรวม งบก�ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็รวม งบแสดง  
กำรเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้รวมและงบกระแสเงนิสดรวม ส�ำหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั รวมถงึหมำยเหตุสรุป
นโยบำยกำรบญัชทีีส่�ำคญัและหมำยเหตุเรือ่งอืน่ๆ และไดต้รวจสอบงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรของบรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ 
จ�ำกดั (มหำชน) ดว้ยเชน่กนั

ควำมรบัผิดชอบของผูบ้ริหำรต่องบกำรเงิน

ผูบ้รหิำรเป็นผูร้บัผดิชอบในกำรจดัท�ำและกำรน�ำเสนองบกำรเงนิเหล่ำน้ีโดยถกูตอ้งตำมทีค่วรตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิและรบัผดิชอบเกีย่วกบักำรควบคมุภำยในทีผู่บ้รหิำรพจิำรณำวำ่จ�ำเป็นเพือ่ใหส้ำมำรถจดัท�ำ 
งบกำรเงนิทีป่รำศจำกกำรแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส�ำคญัไมว่่ำจะเกดิจำกกำรทจุรติหรอืขอ้ผดิพลำด

ควำมรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชี

ขำ้พเจ้ำเป็นผูร้บัผดิชอบในกำรแสดงควำมเหน็ต่องบกำรเงนิดงักล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของขำ้พเจ้ำ  
ขำ้พเจ้ำได้ปฏบิตังิำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัช ี ซึ่งก�ำหนดใหข้้ำพเจ้ำปฏบิตัติำมขอ้ก�ำหนดด้ำน 
จรรยำบรรณ รวมถงึวำงแผนและปฏบิตังิำนตรวจสอบเพือ่ใหไ้ดค้วำมเชือ่มัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงนิปรำศจำก
กำรแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส�ำคญัหรอืไม่

กำรตรวจสอบรวมถงึกำรใชว้ธิกีำรตรวจสอบเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่หลกัฐำนกำรสอบบญัชเีกีย่วกบัจ�ำนวนเงนิและ
กำรเปิดเผยขอ้มลูในงบกำรเงนิ วธิกีำรตรวจสอบทีเ่ลอืกใชข้ึน้อยูก่บัดลุยพนิิจของผูส้อบบญัช ีซึง่รวมถงึกำรประเมนิ
ควำมเสีย่งจำกกำรแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส�ำคญัของงบกำรเงนิไมว่่ำจะเกดิจำกกำรทจุรติหรอืขอ้
ผดิพลำด ในกำรประเมนิควำมเสีย่งดงักลำ่ว ผูส้อบบญัชพีจิำรณำกำรควบคมุภำยในทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรจดัท�ำและกำรน�ำ
เสนองบกำรเงนิโดยถกูตอ้งตำมทีค่วรของกจิกำร เพือ่ออกแบบวธิกีำรตรวจสอบทีเ่หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไมใ่ช่
เพือ่วตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเหน็ต่อประสทิธผิลของกำรควบคุมภำยในของกจิกำร กำรตรวจสอบรวมถงึกำร
ประเมนิควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชทีีผู่บ้รหิำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชทีีจ่ดัท�ำ
ขึน้โดยผูบ้รหิำร รวมทัง้กำรประเมนิกำรน�ำเสนองบกำรเงนิโดยรวม

ขำ้พเจำ้เชื่อว่ำหลกัฐำนกำรสอบบญัชทีีข่ำ้พเจำ้ไดร้บัเพยีงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเหน็ของขำ้พเจำ้
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ควำมเหน็

ขำ้พเจำ้เหน็วำ่งบกำรเงนิขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2557 ผลกำรด�ำเนินงำนและกระแส 
เงนิสด ส�ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัของบรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ�ำกดั (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย และเฉพำะของบรษิทั 
ซเีอด็ยเูคชัน่ จ�ำกดั (มหำชน) โดยถกูตอ้งตำมทีค่วรในสำระส�ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ

พิมพใ์จ  มำนิตขจรกิจ
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขทะเบยีน 4521

บรษิทั ส�ำนกังำน อวีำย จ�ำกดั
กรงุเทพฯ: 26 กุมภำพนัธ ์2558
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

(หน่วย : บาท) 

 หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 7 102,630,235 160,199,112 98,479,817 126,640,899 

เงนิลงทนุชัว่คราว 8  326,173,127 22,000,450  265,471,827  22,000,450 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอืน่ 6, 9  85,400,478 102,148,706  81,657,646  99,030,510 

สนิคา้คงเหลอื 10  377,172,188 373,685,380  376,208,413  370,384,635 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 11  34,919,104 40,087,656  34,590,192  41,022,388 

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน  926,295,132 698,121,304  856,407,895  659,078,882 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิฝากธนาคารและเงนิลงทนุอืน่ทีม่ภีาระค�า้ประกนั 12 13,310,360 14,581,919 13,310,360 14,581,919 

เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย 13  -  -  70,317,416  70,482,022 

เงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 14  25,936,608  25,684,265  100,000  100,000 

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 15  1,606,147,555  1,612,838,569  1,384,493,568  1,379,322,395 

สทิธกิารเชา่ทีด่นิ 6, 16  6,366,565  6,701,406  -  - 

สทิธกิารเชา่อาคาร 17  74,595,808  87,408,881  74,595,808  87,408,881 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 18  9,141,274  7,979,917  9,537,172  7,843,436 

คา่ลขิสทิธิแ์ละคา่แปลหนงัสอืจา่ยลว่งหน้า  18,295,104  23,152,620  18,295,104  23,152,620 

เงนิค�า้ประกนัการเชา่และเงนิมดัจ�า  101,308,189  108,176,483  101,308,189  108,176,483 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 28  18,311,937  14,488,207  19,612,239  14,488,207 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 19  2,066,627  330,386  2,021,548  285,338 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน  1,875,480,027  1,901,342,653  1,693,591,404  1,705,841,301 

รวมสินทรพัย์  2,801,775,159  2,599,463,957  2,549,999,299  2,364,920,183 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

(หน่วย : บาท)

 หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 20   - 100,000,000 - 100,000,000 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอืน่ 6, 22  1,089,274,732  1,264,428,175  1,080,363,354  1,258,625,340 

เงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 24  81,430,000  20,700,000  71,520,000  - 

รายไดร้บัลว่งหน้าทีถ่งึก�าหนดรบัรูเ้ป็นรายไดภ้ายในหน่ึงปี 21  42,626,374  39,728,427  -  - 

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย  10,333,208  7,097,018  10,333,208  7,097,018

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานทีถ่งึก�าหนดช�าระ

ภายในหน่ึงปี
31  4,354,000 9,202,493 4,354,000 9,202,493 

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 23  36,111,160  57,598,530  35,053,226  56,459,906 

รวมหน้ีสินหมนุเวียน  1,264,129,474  1,498,754,643  1,201,623,788  1,431,384,757

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

รายไดร้บัลว่งหน้ารอตดับญัชี 21 4,155,436 9,078,569  -  - 

เงนิกูย้มืระยะยาว - สทุธจิากสว่นทีถ่งึก�าหนดช�าระ

ภายในหน่ึงปี 24 499,810,000 75,780,000 404,640,000  - 

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 31  39,252,945  36,709,974  36,188,219  34,525,344 

หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอืน่  8,525,001  8,640,850  8,525,001  8,625,001 

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน  551,743,382  130,209,393  449,353,220  43,150,345 

รวมหน้ีสิน  1,815,872,856  1,628,964,036  1,650,977,008  1,474,535,102

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

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

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557

(หน่วย : บาท)

 หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทนุเรอืนหุน้

ทนุจดทะเบยีน

หุน้สามญั 391,944,529 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท                                     391,944,529 391,944,529 391,944,529 391,944,529 

ทนุทีอ่อกและช�าระแลว้

หุน้สามญั 391,944,418 หุน้ มลูคา่   หุน้ละ 1 บาท  391,944,418  391,944,418  391,944,418  391,944,418 

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั  149,420,558  149,420,558  149,420,558  149,420,558 

ก�าไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ส�ารองตามกฎหมาย 26  39,194,453  39,194,453  39,194,453  39,194,453 

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 210,280,594  198,970,962  194,034,051  185,907,446 

องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของผูถ้อืหุน้ 129,485,165  130,330,886  124,428,811  123,918,206 

สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 920,325,188  909,861,277  899,022,291  890,385,081 

สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี�านาจควบคมุของบรษิทัยอ่ย 65,577,115  60,638,644  -  - 

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 985,902,303  970,499,921  899,022,291  890,385,081

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 2,801,775,159  2,599,463,957 2,549,999,299 2,364,920,183
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก�ำไรขำดทุน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557

(หน่วย : บาท)

 หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

รายได้

รายไดจ้ากการขาย  4,768,676,232 5,181,366,287 4,765,634,134  5,180,470,594 

รายไดค้า่ธรรมเนียมการศกึษา 21  143,976,526  127,040,373  -  - 

รายไดด้อกเบีย้และเงนิปนัผล  1,220,663  4,201,116  3,140,040  6,649,843 

รายไดอ้ืน่  51,063,215  44,764,279  40,963,312  38,623,791 

รวมรายได้  4,964,936,636  5,357,372,055  4,809,737,486  5,225,744,228 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุขาย  3,125,175,295  3,479,396,106  3,121,325,131  3,479,727,627 

ตน้ทนุคา่ธรรมเนียมการศกึษา  111,324,877  101,048,669  -  - 

คา่ใชจ้า่ยในการขาย  1,028,406,072  1,078,402,122  1,028,406,072  1,078,402,123 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร  576,067,027  606,754,387  548,072,939  578,138,171 

รวมค่าใช้จ่าย  4,840,973,271  5,265,601,284  4,697,804,142  5,136,267,921 

ก�าไรก่อนส่วนแบง่ก�าไรจากเงินลงทนุใน  บริษทัร่วม 

ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  123,963,365  91,770,771  111,933,344  89,476,307 

สว่นแบง่ก�าไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 14  2,252,343  1,713,617  -  - 

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  126,215,708  93,484,388  111,933,344  89,476,307 

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ  (19,002,654)  (6,399,915)  (12,335,218)  (521,275)

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  107,213,054  87,084,473  99,598,126  88,955,032 

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 28  (21,193,920)  (15,566,825)  (21,188,022)  (15,566,825)

ก�าไรส�าหรบัปี  86,019,134  71,517,648  78,410,104  73,388,207 

การแบง่ปันก�าไร

สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ  81,271,716  72,290,005  78,410,104  73,388,207 

สว่นทีเ่ป็นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี�านาจควบคมุ

ของบรษิทัยอ่ย  4,747,418  (772,357)

 86,019,134  71,517,648 

ก�าไรต่อหุ้น 29

ก�าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน

ก�าไรสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ  0.21  0.18  0.20  0.19 
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
 งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557

(หน่วย : บาท)

 หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

ก�าไรส�าหรบัปี  86,019,134  71,517,648  78,410,104  73,388,207 

ก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน :

     ผลก�าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่

     เงนิลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผือ่ขาย 8  1,439,370  1,995,659  971,376  1,995,659 

    หกั: ผลกระทบของภาษเีงนิได้ 28  (1,506,127)  (398,039)  (194,275)  (398,039)

ก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืนส�าหรบัปี  (66,757)  1,597,620  777,101  1,597,620 

ก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมส�าหรบัปี  85,952,377  73,115,268  79,187,205  74,985,827 

การแบง่ก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวม

สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ  81,013,906  73,887,625  79,187,205  74,985,827 

สว่นทีเ่ป็นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี�านาจ

  ควบคมุของบรษิทัยอ่ย   4,938,471  (772,357)

ก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมส�าหรบัปี  85,952,377  73,115,268 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี
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172 รายงานประจ�าปี 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไรก่อนภาษี 107,213,054 87,084,473 99,598,126 88,955,032 

รายการปรบักระทบยอดก�าไรก่อนภาษี

   เป็นเงนิสดรบั (จา่ย) จากกจิกรรมด�าเนินงาน

   คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ�าหน่าย 129,781,654 122,548,960 111,676,997 104,906,851 

   คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญูและและประมาณการรบัคนืสนิคา้

      (โอนกลบัรายการ) (2,473,343) 2,962,673 (1,307,013) 2,719,450 

   รายการปรบัปรงุจากการกระทบยอดบญัชลีกูหน้ี (201,074) (1,203,890) (201,074) (1,203,890)

   คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์ 2,427,055 - 2,427,055 -

   คา่ใชจ้า่ยจากสนิคา้สญูหาย 12,235,522 12,897,884 12,235,522 12,897,884 

   คา่ใชจ้า่ยจากส�ารองสนิคา้สญูหาย เสือ่มสภาพและเคลือ่นไหวชา้ 26,236,333 51,369,033 26,236,333 51,369,033

   สว่นแบง่ก�าไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม (2,252,343) (1,713,617)  -  - 

   ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงนิลงทนุชัว่คราว (1,481,713) (4,122,608) (1,248,405) (4,122,608)

   ขาดทนุจากการบรจิาคสนิคา้และอุปกรณ์ 5,137,159 6,755,374 5,137,159 6,755,374 

   ขาดทนุจากการท�าลายสนิคา้ 5,570,598 8,138,355 5,570,598 8,138,355 

   ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 12,283,668 1,505,898 11,403,572 939,002 

   ขาดทนุจากการจ�าหน่ายและตดัจ�าหน่ายอุปกรณ์ 9,543,315 4,107,850 9,606,158 4,073,188 

   ขาดทนุจากการดอ้ยคา่เงนิลงทนุ  - - 164,606 - 

   สทิธกิารเชา่ทีด่นิและอาคารตดัจา่ย 13,147,914 11,762,146 12,813,073 11,427,305 

   รายการปรบัปรงุบญัชเีจา้หน้ีและคปูองทีไ่มใ่ชส้ทิธิ ์ (5,512,800) (12,611,941) (5,512,800) (12,611,941)

   ดอกเบีย้จา่ย 18,972,653 6,399,915 12,335,218 521,275 

   รายไดด้อกเบีย้ (1,220,663) (3,845,919) (1,140,040) (4,294,646)

   รายไดเ้งนิปนัผล - (403,688) (2,000,000) (2,403,688)

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรพัย ์

และหน้ีสินด�าเนินงาน
329,406,989 291,630,898 297,795,085 268,065,976

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557



173รายงานประจ�าปี 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

สินทรพัยด์�าเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง

   ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น 19,365,607 3,481,490 18,823,913 3,448,208 

   สนิคา้คงเหลอื (52,666,420) (51,507,869) (55,003,390) (49,378,708)

   คา่ใชจ้า่ยจา่ยลว่งหน้า 2,667,795 28,961,851 1,361,472 29,028,640 

   ลกูหน้ีเงนิชดเชยคา่เสยีหายจากการเคลมประกนั 57,038 (3,165,168) 57,038 (3,165,168)

   สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 2,398,433 (2,333,009) 4,968,401 (4,730,635)

   คา่ลขิสทิธิแ์ละคา่แปลจา่ยลว่งหน้า 4,857,516 (642,219) 4,857,516 (642,219)

   เงนิค�า้ประกนัการเชา่และเงนิมดัจ�า 6,868,294 (3,417,754) 6,868,294 (3,417,754)

   สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ (1,736,241) 5,934,404 (1,736,210) 5,949,066 

หน้ีสินด�าเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง

   เจา้หน้ีการคา้ (193,290,936) (129,093,989) (193,173,247) (128,865,306)

   รายไดร้บัลว่งหน้ารอตดับญัชี (2,025,186) 12,310,993 - - 

   คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 8,060,871 (56,938,232) 4,780,946 (56,018,170)

   ตัว๋เงนิจา่ย (4,493,417) (21,763,177) (4,493,417) (21,763,177)

   เจา้หน้ีอืน่ 7,346,683 12,254,639 7,394,953 12,569,204 

   หน้ีสนิหมนุเวยีนอืน่ (15,974,570) 23,300,720 (15,893,880) 23,292,859 

   จา่ยผลประโยชน์ระยะยาวใหพ้นกังาน (14,589,190) (4,059,000) (14,589,190) (4,059,000)

   หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอืน่ (115,849) (425,109) (100,000) (365,331)

เงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน 96,137,417 104,529,469 61,918,284 69,948,485

   จา่ยดอกเบีย้  (18,918,201) (6,399,915) (12,280,766) (521,275)

   จา่ยภาษเีงนิได้  (23,287,587) (36,875,301) (23,270,139) (36,875,301)

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 53,931,629 61,254,253 26,367,379 32,551,909

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงนิลงทนุชัว่คราว (เพิม่ขึน้) ลดลง (301,251,594) 152,509,238 (241,251,595) 152,509,238 

เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยเพิม่ขึน้ - - - (1,050,000)

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

ดอกเบีย้รบั 1,322,986 3,845,919 1,242,363 4,294,645 

เงนิปนัผลรบั - 403,688 2,000,000 2,403,688

เงนิฝากธนาคารและเงนิลงทนุอืน่ทีม่ภีาระค�า้ประกนั 

(เพิม่ขึน้) ลดลง 1,271,559 (2,003,825) 1,271,559 (2,003,825)

เงนิสดจา่ยก่อสรา้งอาคารและซือ้อุปกรณ์ (126,977,182) (484,635,406) (120,725,538) (478,587,912)

เงนิสดรบัจากการขายอุปกรณ์ 1,240,659 520,306 1,177,684 488,250 

เงนิสดจา่ยซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (3,316,939) (2,919,504) (3,852,939) (2,919,504)

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัยอ่ย - - - 15,044,000

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (425,710,511) (330,279,584) (360,138,466) (309,821,420)

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

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดจา่ยช�าระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ (100,000,000) - (100,000,000) - 

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ -  100,000,000 - 100,000,000 

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาว 529,500,000 21,770,000 500,000,000 - 

เงนิสดจา่ยช�าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาว (44,740,000) - (23,840,000) - 

สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี�านาจควบคมุเพิม่ขึน้ - 100,000 - - 

จา่ยเงนิปนัผล (70,549,995) (39,593,635) (70,549,995) (39,593,635)

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน 314,210,005 82,276,365 305,610,005 60,406,365

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดลดลงสทุธิ (57,568,877) (186,748,966) (28,161,082) (216,863,146)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้ปี 160,199,112 346,948,078 126,640,899 343,504,045

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหต ุ7) 102,630,235 160,199,112 98,479,817 126,640,899

ข้อมลูกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

รายการทีม่ใิชเ่งนิสด

   รบัรูร้ายการก�าไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการปรบัมลูคา่

      เงนิลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผือ่ขายในสว่นของผูถ้อืหุน้ 1,439,370 1,995,659 971,376 1,995,659

   ซือ้สนิทรพัยถ์าวรโดยยงัไมไ่ดจ้า่ยช�าระ 7,168,904 865,573 7,174,327 682,731

 จา่ยหุน้ปนัผล - 35,631,209 - 35,631,209

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวำคม 2557 



บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557

1. ข้อมลูทัว่ไป

บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ�ำกดั (มหำชน) (“บรษิทัฯ ”) เป็นบรษิทัมหำชนซึง่จดัตัง้และมภีมูลิ�ำเนำในประเทศไทย 
บรษิทัฯ จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยเมือ่วนัที ่29 เมษำยน 2536 ทีอ่ยูต่ำมทีจ่ดทะเบยีนของบรษิทัฯ 
อยูท่ี ่1858/87-90 ถนนบำงนำ-ตรำด แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรงุเทพมหำนคร โดยมศีนูยก์ระจำยสนิคำ้ตัง้อยูเ่ลขที ่
118 หมู ่ 1 ต�ำบลศรีษะจรเขใ้หญ่ อ�ำเภอบำงเสำธง จงัหวดัสมทุรปรำกำร (เดมิเลขที ่ 99 หมู ่ 1 ถนนกิง่แกว้ ต�ำบล
รำชำเทวะ อ�ำเภอบำงพล ีจงัหวดัสมทุรปรำกำร)

บริษทัฯ  และบริษทัย่อยประกอบกิจการในประเทศไทย โดยได้รบัอนุญาตให้ประกอบธรุกิจดงัน้ี

1. ธุรกจิรำ้นหนังสอื โดยเป็นผูด้�ำเนินงำนรำ้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ และเครอืขำ่ย ซึ่งไดแ้ก่รำ้นเครอืข่ำย 
ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์และศนูยห์นงัสอืมหำวทิยำลยัหลำยแหง่ทีบ่รษิทัฯ  เป็นผูบ้รหิำรเอง ทัง้ในกรงุเทพฯ  
และต่ำงจงัหวดั 

2. ธุรกิจรบัจดัจ�ำหน่ำยหนังสือ โดยจดัจ�ำหน่ำยให้กบัหนังสือที่บริษัทฯ ผลิตเองและส�ำนักพิมพ์อื่น  
เพือ่จ�ำหน่ำยใหก้บัรำ้นหนงัสอืทัว่ไป รวมทัง้ชอ่งทำงกำรขำยอืน่ๆ

3. ธรุกจิส�ำนกัพมิพ ์โดยผลติหนงัสอื วำรสำรเชงิวชิำกำรและสำระควำมรู ้รบัจำ้งโฆษณำเพือ่จดัพมิพล์งใน
วำรสำรรำยเดอืนทีบ่รษิทัฯ  ผลติขึน้ รบัจำ้งพมิพห์นงัสอื 

4. SE-ED Learning Center จดัค่ำยเยำวชน SE-ED Kiddy Camp กจิกรรมกำรเรยีนรูส้�ำหรบัเยำวชน 
หลกัสตูรกำรฝึกอบรม และสมัมนำส�ำหรบับุคคลทัว่ไป

5. โรงเรยีนเพลนิพฒันำ สถำบนักำรศกึษำเอกชนเปิดสอนในระดบัเตรยีมอนุบำลถงึมธัยมศกึษำปีที ่ 6 
ด�ำเนินกำรโดยบรษิทั เพลนิพฒัน์ จ�ำกดั (บรษิทัยอ่ย)

6. บรษิทั เบสแลบ็ จ�ำกดั (บรษิทัย่อย) เป็นธุรกจิใหค้�ำปรกึษำ กำรจดัหำ จ�ำหน่ำยเกีย่วกบัซอฟต์แวร ์ 
และใหค้�ำปรกึษำ จ�ำหน่ำยเกีย่วกบัฮำรด์แวร์



2. เกณฑใ์นการจดัท�างบการเงิน

2.1 งบกำรเงนิน้ีจดัท�ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่ก�ำหนดในพระรำชบญัญัติวิชำชีพบญัช ี 
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงนิตำมข้อก�ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำลงวนัที ่ 
28 กนัยำยน 2554 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตักิำรบญัช ีพ.ศ. 2543

 งบกำรเงนิฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงนิฉบบัทีบ่รษิทัฯ ใชเ้ป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงนิฉบบัภำษำ
องักฤษแปลจำกงบกำรเงนิฉบบัภำษำไทยน้ี

 งบกำรเงนิน้ีไดจ้ดัท�ำขึน้โดยใชเ้กณฑร์ำคำทนุเดมิเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอืน่ในนโยบำย กำรบญัชี

2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท�ำงบกำรเงนิรวม

ก) งบกำรเงนิรวมน้ีไดจ้ดัท�ำขึน้โดยรวมงบกำรเงนิของบรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ�ำกดั (มหำชน) (ซึง่ต่อไปน้ีเรยีก
วำ่ “บรษิทัฯ ”) และบรษิทัยอ่ย (ซึง่ต่อไปน้ีเรยีกวำ่ “บรษิทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี

ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ
จดัตัง้ขึน้ใน

ประเทศ

อตัราร้อยละของการถือหุ้น

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม

2557 2556

บรษิทั ซเีอด็ บุ๊คเซน็เตอร ์จ�ำกดั ทีป่รกึษำทำงธุรกจิ ไทย 99.99 99.99

บรษิทั เพลนิพฒัน์ จ�ำกดั ธรุกจิโรงเรยีน ไทย 48.97 48.97

บรษิทั เบสแลบ็ จ�ำกดั ทีป่รกึษำดำ้นเทคโนโลยี ไทย 60.00 60.00

ข) บรษิทัฯ น�ำงบกำรเงนิของบรษิทัยอ่ยมำรวมในกำรจดัท�ำงบกำรเงนิรวมตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัฯ มอี�ำนำจใน
กำรควบคมุบรษิทัยอ่ยจนถงึวนัทีบ่รษิทัฯ สิน้สดุกำรควบคมุบรษิทัยอ่ยนัน้   

ค) งบกำรเงนิของบรษิทัยอ่ยไดจ้ดัท�ำขึน้โดยใชน้โยบำยกำรบญัชทีีส่�ำคญัเชน่เดยีวกนักบันโยบำยกำรบญัชี
ทีส่�ำคญัของบรษิทัฯ 

ง) ยอดคงคำ้งระหวำ่งบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย รำยกำรคำ้ระหวำ่งกนัทีม่สีำระส�ำคญัไดถ้กูตดัออกจำกงบกำร
เงนิรวมน้ีแลว้ 

จ) สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี�ำนำจควบคุม คอื จ�ำนวนก�ำไรหรอืขำดทุนและสนิทรพัยส์ทุธขิองบรษิทั
ยอ่ยสว่นทีไ่มไ่ดเ้ป็นของบรษิทัฯ  และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในสว่นของก�ำไรหรอืขำดทุนรวม
และสว่นของผูถ้อืหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม

2.3 บรษิทัฯ จดัท�ำงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรเพื่อประโยชน์ต่อสำธำรณะ โดยแสดงเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย และ 
บรษิทัรว่มตำมวธิรีำคำทนุ

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่ริม่มผีลบงัคบัในปีบญัชปีจัจบุนัและทีจ่ะมผีลบงัคบัในอนำคตมรีำยละเอยีดดงัน้ี
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ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปีบญัชีปัจจบุนั

กรอบแนวคดิส�ำหรบักำรรำยงำนทำงกำรเงนิ (ปรบัปรงุ 2557)

มาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที ่1 (ปรบัปรงุ 2555) กำรน�ำเสนองบกำรเงนิ

ฉบบัที ่7 (ปรบัปรงุ 2555) งบกระแสเงนิสด

ฉบบัที ่12 (ปรบัปรงุ 2555) ภำษเีงนิได้

ฉบบัที ่17 (ปรบัปรงุ 2555) สญัญำเชำ่

ฉบบัที ่18 (ปรบัปรงุ 2555) รำยได้

ฉบบัที ่19 (ปรบัปรงุ 2555) ผลประโยชน์ของพนกังำน

ฉบบัที ่21 (ปรบัปรงุ 2555) ผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงของอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ

ฉบบัที ่24 (ปรบัปรงุ 2555) กำรเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั

ฉบบัที ่28 (ปรบัปรงุ 2555) เงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม

ฉบบัที ่31 (ปรบัปรงุ 2555) สว่นไดเ้สยีในกำรรว่มคำ้

ฉบบัที ่34 (ปรบัปรงุ 2555) งบกำรเงนิระหวำ่งกำล

ฉบบัที ่36 (ปรบัปรงุ 2555) กำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัย์

ฉบบัที ่38 (ปรบัปรงุ 2555) สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที ่2 (ปรบัปรงุ 2555) กำรจำ่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์

ฉบบัที ่3 (ปรบัปรงุ 2555) กำรรวมธุรกจิ

ฉบบัที ่5 (ปรบัปรงุ 2555) สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขำยและกำรด�ำเนินงำนทีย่กเลกิ

ฉบบัที ่8 (ปรบัปรงุ 2555) สว่นงำนด�ำเนินงำน

การตีความมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที ่15 สญัญำเชำ่ด�ำเนินงำน - สิง่จงูใจทีใ่หแ้ก่ผูเ้ชำ่

ฉบบัที ่27 กำรประเมนิเน้ือหำสญัญำเชำ่ทีท่�ำขึน้ตำมรปูแบบกฎหมำย

ฉบบัที ่29 กำรเปิดเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสมัปทำนบรกิำร

ฉบบัที ่32 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - ตน้ทนุเวบ็ไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที ่1 กำรเปลีย่นแปลงในหนี้สนิทีเ่กดิขึน้จำกกำรรือ้ถอน กำรบรูณะ และหนี้สนิทีม่ลีกัษณะคลำ้ยคลงึกนั

ฉบบัที ่4 กำรประเมนิวำ่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญำเชำ่หรอืไม่

ฉบบัที ่5 สทิธใินสว่นไดเ้สยีจำกกองทนุกำรรือ้ถอน กำรบรูณะและกำรปรบัปรงุสภำพแวดลอ้ม

ฉบบัที ่7 กำรปรบัปรงุยอ้นหลงัภำยใตม้ำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่29 เรือ่ง กำรรำยงำนทำงกำรเงนิในสภำพเศรษฐกจิทีม่ภีำวะ

เงนิเฟ้อรนุแรง

ฉบบัที ่10 งบกำรเงนิระหวำ่งกำลและกำรดอ้ยคำ่

ฉบบัที ่12 ขอ้ตกลงสมัปทำนบรกิำร

ฉบบัที ่13 โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูคำ้

ฉบบัที ่17 กำรจำ่ยสนิทรพัยท์ีไ่มใ่ชเ่งนิสดใหเ้จำ้ของ

ฉบบัที ่18 กำรโอนสนิทรพัยจ์ำกลกูคำ้

แนวปฏิบติัทางการบญัชีส�าหรบัการบนัทึกบญัชีหุ้นปันผล
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทัง้หมดตำมทีก่ลำ่วขำ้งตน้ไดร้บักำรปรบัปรงุและจดัใหม้ขี ึน้เพือ่ใหม้เีน้ือหำ
เทำ่เทยีมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิระหวำ่งประเทศ ซึง่โดยสว่นใหญ่เป็นกำรปรบัปรงุถอ้ยค�ำและค�ำศพัท ์
กำรตคีวำมและกำรใหแ้นวปฏบิตัทิำงกำรบญัชกีบัผูใ้ชม้ำตรฐำนมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวไมม่ผีล 
กระทบอยำ่งเป็นสำระส�ำคญัต่องบกำรเงนิน้ี

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคต

สภำวชิำชพีบญัชไีดอ้อกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัปรบัปรุงและฉบบัใหมเ่ป็นจ�ำนวนมำก ซึง่มี
ผลบงัคบัใชส้�ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่ 1 มกรำคม 2558 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ
ดงักล่ำวไดร้บักำรปรบัปรุงหรอืจดัใหม้ขี ึน้เพื่อใหม้เีน้ือหำเท่ำเทยีมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิระหว่ำง
ประเทศโดยกำรเปลีย่นแปลงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิในครัง้น้ีสว่นใหญ่เป็นกำรปรบัปรงุถอ้ยค�ำและค�ำศพัท ์ 
กำรตคีวำมและกำรใหแ้นวปฏบิตัทิำงกำรบญัชกีบัผูใ้ชม้ำตรฐำน ฝำ่ยบรหิำรของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยเชือ่ว่ำจะ
ไมม่ผีลกระทบอยำ่งเป็นสำระส�ำคญัต่องบกำรเงนิน้ีในปีทีน่�ำมำตรฐำนดงักลำ่วมำถอืปฏบิตัิ

อยำ่งไรกต็ำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิตำมทีก่ลำ่วขำ้งตน้บำงฉบบัเป็นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำร
เงนิทีม่กีำรเปลีย่นแปลงหลกักำรส�ำคญั ซึง่ประกอบดว้ยมำตรฐำนดงัต่อไปน้ี

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรบัปรงุ 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

มำตรฐำนฉบบัปรบัปรุงน้ีก�ำหนดให้กจิกำรต้องรบัรู้รำยกำรก�ำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั
คณิตศำสตรป์ระกนัภยัทนัทใีนก�ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น ในขณะทีม่ำตรฐำนฉบบัเดมิอนุญำตใหก้จิกำรเลอืกรบัรู้
รำยกำรดงักลำ่วทนัทใีนก�ำไรขำดทนุ หรอืในก�ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อืน่ หรอืทยอยรบัรูใ้นก�ำไรขำดทนุกไ็ด ้ 

ปจัจุบนับรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยรบัรูร้ำยกำรก�ำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนั
ภยัทนัทใีนก�ำไรหรอืขำดทนุในงวดทีเ่กดิรำยกำร ฝำ่ยบรหิำรของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยประเมนิวำ่เมือ่น�ำมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัปรบัปรุงน้ีมำใชใ้นปี 2558 และเปลีย่นมำรบัรูร้ำยกำรก�ำไรขำดทุนดงักล่ำวทนัทใีน
ก�ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นจะไม่มผีลกระทบต่อหน้ีสนิส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนและก�ำไรสะสม 
ยกมำในงบกำรเงนิ    

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 เรื่อง งบการเงินรวม 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่10 ก�ำหนดหลกัเกณฑเ์กีย่วกบักำรจดัท�ำงบกำรเงนิรวม โดยใชแ้ทน
เน้ือหำเกีย่วกบักำรบญัชสี�ำหรบังบกำรเงนิรวมทีเ่ดมิก�ำหนดอยูใ่นมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่27 เรือ่ง งบกำรเงนิรวม
และงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัน้ีเปลีย่นแปลงหลกักำรเกีย่วกบักำรพจิำรณำ
วำ่ผูล้งทนุมอี�ำนำจกำรควบคมุหรอืไม ่กลำ่วคอื ภำยใตม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัน้ีผูล้งทนุจะถอืวำ่ตน
ควบคมุกจิกำรทีเ่ขำ้ไปลงทนุได ้หำกตนมสีทิธไิดร้บัหรอืมสีว่นไดเ้สยีในผลตอบแทนของกจิกำรทีเ่ขำ้ไปลงทนุ และ
ตนสำมำรถใชอ้�ำนำจในกำรสัง่กำรกจิกรรมทีส่ง่ผลกระทบต่อจ�ำนวนเงนิผลตอบแทนนัน้ได ้ถงึแมว้ำ่ตนจะมสีดัสว่น
กำรถอืหุน้หรอืสทิธใินกำรออกเสยีงโดยรวมน้อยกวำ่กึง่หน่ึงกต็ำม กำรเปลีย่นแปลงทีส่�ำคญัน้ีสง่ผลใหฝ้ำ่ยบรหิำร
ตอ้งใชด้ลุยพนิิจอยำ่งมำกในกำรทบทวนวำ่บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมอี�ำนำจควบคมุในกจิกำรทีเ่ขำ้ไปลงทนุหรอืไม่
และจะตอ้งน�ำบรษิทัใดในกลุม่กจิกำรมำจดัท�ำงบกำรเงนิรวมบำ้ง    

ฝ่ำยบรหิำรของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยเชื่อว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัดงักล่ำวจะไม่มี
ผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส�ำคญัต่องบกำรเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เรื่อง การร่วมการงาน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่11 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่31 เรือ่ง สว่นไดเ้สยีในกำร
รว่มคำ้ ซึง่ไดถ้กูยกเลกิไป มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัน้ีก�ำหนดใหก้จิกำรบนัทกึเงนิลงทุนในกจิกำรที่
ควบคมุรว่มกนัทีเ่ขำ้นิยำมของกำรรว่มคำ้โดยใชว้ธิสีว่นไดเ้สยี ในขณะทีม่ำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่ 31 ก�ำหนดให้
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กจิกำรสำมำรถเลอืกน�ำเงนิลงทนุในกจิกำรทีค่วบคมุรว่มกนัมำจดัท�ำงบกำรเงนิรวมโดยใชว้ธิรีวมตำมสดัสว่น หรอื
บนัทกึเป็นเงนิลงทนุตำมวธิสีว่นไดเ้สยีกไ็ด้

ฝ่ำยบรหิำรของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยเชื่อว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัดงักล่ำวจะไม่มี
ผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส�ำคญัต่องบกำรเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 เรือ่ง การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัส่วนได้เสียในกิจการอ่ืน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัน้ีก�ำหนดเรือ่งกำรเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัสว่นไดเ้สยีของกจิกำร
ในบรษิทัยอ่ย กำรรว่มกำรงำน บรษิทัรว่ม รวมถงึกจิกำรทีม่โีครงสรำ้งเฉพำะตวั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ
ฉบบัน้ีจงึไมม่ผีลกระทบทำงกำรเงนิต่องบกำรเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เรื่อง การวดัมลูค่ายติุธรรม

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัน้ีก�ำหนดแนวทำงเกีย่วกบักำรวดัมลูคำ่ยตุธิรรมและกำรเปิดเผยขอ้มลูที่
เกีย่วกบักำรวดัมลูคำ่ยตุธิรรม กลำ่วคอื หำกกจิกำรตอ้งวดัมลูคำ่ยตุธิรรมของสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิใดตำมขอ้ก�ำหนด
ของมำตรฐำนทีเ่กีย่วขอ้งอื่น กจิกำรจะตอ้งวดัมลูคำ่ยุตธิรรมนัน้ตำมหลกักำรของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำร
เงนิฉบบัน้ี และใชว้ธิเีปลีย่นทนัทเีป็นตน้ไปในกำรรบัรูผ้ลกระทบจำกกำรเริม่ใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิน้ี

จำกกำรประเมนิเบือ้งตน้ ฝำ่ยบรหิำรของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยเชือ่วำ่มำตรฐำนกำรรำยงำน  ทำงกำรเงนิ
ขำ้งตน้จะไมม่ผีลกระทบอยำ่งเป็นสำระส�ำคญัต่องบกำรเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย

4. นโยบายการบญัชีท่ีส�าคญั

4.1  การรบัรู้รายได้

ก)  รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้รบัรูเ้มือ่ไดโ้อนควำมเสีย่งและผลตอบแทนทีม่นียัส�ำคญัของ ควำมเป็นเจำ้ของ
สนิคำ้ใหก้บัผูซ้ือ้แลว้ รำยไดจ้ำกกำรขำยแสดงมลูคำ่ตำมรำคำในใบก�ำกบัสนิคำ้โดยไม่รวมภำษมีลูคำ่
เพิม่ ส�ำหรบัสนิคำ้ทีไ่ดส้ง่มอบหลงัจำกหกัสว่นลดแลว้ ยกเวน้รำยไดจ้ำกกำรฝำกขำยจะรบัรูร้ำยไดเ้มือ่
ไดร้บัรำยงำนกำรขำยหรอืไดร้บัช�ำระคำ่สนิคำ้แลว้แต่เหตุกำรณ์ใดจะเกดิขึน้ก่อน

ข)  รำยไดจ้ำกกำรโฆษณำรบัรูเ้มือ่ใหบ้รกิำรลงโฆษณำแลว้โดยพจิำรณำถงึขัน้ควำมส�ำเรจ็ของงำน

ค)  รำยไดค้ำ่ธรรมเนียมแรกเขำ้ รบัรูเ้ป็นรำยไดท้ัง้จ�ำนวนเมือ่สทิธิก์ำรเป็นนกัเรยีนเกดิขึน้ 

ง)  รำยไดค้ำ่บ�ำรงุกำรศกึษำ รบัรูเ้ป็นรำยไดต้ำมรอบระยะเวลำกำรศกึษำนัน้ๆ

จ)  ดอกเบีย้รบัถอืเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค�ำนึงถงึอตัรำผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ

ฉ)  เงนิปนัผลรบัถอืเป็นรำยไดเ้มือ่บรษิทัฯ มสีทิธใินกำรรบัเงนิปนัผล

4.2  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด หมำยถงึ เงนิสดและเงนิฝำกธนำคำร และเงนิลงทนุระยะสัน้ทีม่สีภำพคลอ่ง
สงู ซึง่ถงึก�ำหนดจำ่ยคนืภำยในระยะเวลำไมเ่กนิ 3 เดอืนนบัจำกวนัทีไ่ดม้ำและไมม่ขีอ้จ�ำกดัในกำรเบกิใช้

4.3  ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน/ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญูและค่าเผือ่การรบัคืนสินค้า

ลกูหน้ีกำรคำ้และลกูหน้ีอืน่แสดงมลูคำ่ตำมจ�ำนวนมลูคำ่สทุธทิีจ่ะไดร้บั บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยบนัทกึคำ่เผือ่
หน้ีสงสยัจะสญูส�ำหรบัผลขำดทนุโดยประมำณทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรเกบ็เงนิจำกลกูหน้ีไมไ่ด ้ซึง่โดยทัว่ไปพจิำรณำ
จำกประสบกำรณ์กำรเกบ็เงนิและกำรวเิครำะหอ์ำยหุน้ี 

คำ่เผือ่รบัคนืสนิคำ้ค�ำนวณจำกอตัรำรอ้ยละของกำรรบัคนืถวัเฉลีย่ทัง้ปีของลกูหน้ีต่ำงจงัหวดั   ณ วนัสิน้งวดบญัช ี
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4.4   สินค้าคงเหลือ/ค่าเผือ่สินค้าเส่ือมสภาพและเคล่ือนไหวช้าและค่าเผือ่สินค้าสญูหาย

สนิคำ้ส�ำเรจ็รปูแสดงมลูคำ่ตำมรำคำทนุถวัเฉลีย่ถ่วงน�้ำหนกั หรอื มลูคำ่สทุธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่รำคำใด   จะต�่ำ
กวำ่รำคำทนุดงักลำ่วหมำยถงึตน้ทนุในกำรผลติทัง้หมดรวมทัง้คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรผลติดว้ย

งำนระหวำ่งท�ำแสดงมลูคำ่ตำมรำคำทนุมำตรฐำน (ซึง่ใกลเ้คยีงกบัตน้ทนุจรงิ) หรอืมลูคำ่สทุธทิีจ่ะไดร้บัแลว้
แต่รำคำใดจะต�่ำกวำ่ 

วตัถุดบิแสดงมลูคำ่ตำมรำคำทนุถวัเฉลีย่ถ่วงน�้ำหนกัหรอืมลูคำ่สทุธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่รำคำใดจะ ต�่ำกวำ่ และ
จะถอืเป็นสว่นหน่ึงของตน้ทนุกำรผลติเมือ่มกีำรเบกิใช้

คำ่เผือ่สนิคำ้เสือ่มสภำพและเคลือ่นไหวชำ้ ประมำณกำรสดัสว่นรอ้ยละจำกอตัรำกำรหมนุของสนิคำ้ประกอบ
กบักำรพจิำรณำของบรรณำธกิำรหนงัสอื

คำ่เผือ่สนิคำ้สญูหำยค�ำนวณจำกอตัรำรอ้ยละ 0.30 ของยอดขำยในแต่ละสำขำ ซึง่บรษิทัฯ จะกลบัรำยกำร
คำ่เผือ่ดงักลำ่ว เมือ่มกีำรตรวจนบัสนิคำ้คงเหลอืและบนัทกึผลขำดทนุจำกสนิคำ้ทีส่ญูหำยจรงิของสำขำจำกผลกำร
ตรวจนบั

4.5   เงินลงทนุ

ก) เงนิลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผือ่ขำยแสดงตำมมลูคำ่ยตุธิรรม กำรเปลีย่นแปลงในมลูคำ่ยตุธิรรมของหลกัทรพัย์
ดงักลำ่วบนัทกึเป็นรำยกำรต่ำงหำกในก�ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็ และจะบนัทกึในสว่นของก�ำไรหรอืขำดทนุ
เมือ่ไดจ้�ำหน่ำยหลกัทรพัยน์ัน้ออกไป 

ข) เงนิลงทนุในบรษิทัรว่มทีแ่สดงอยูใ่นงบกำรเงนิรวมแสดงมลูคำ่ตำมวธิสีว่นไดเ้สยี 

ค) เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย และบรษิทัรว่มทีแ่สดงอยูใ่นงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรแสดงมลูคำ่ตำมวธิรีำคำทนุ
สทุธจิำกคำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ของเงนิลงทนุ (ถำ้ม)ี

มลูคำ่ยตุธิรรมของหลกัทรพัยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำดค�ำนวณจำกรำคำเสนอซือ้หลงัสดุ ณ สิน้วนัท�ำกำร
สดุทำ้ยของปี สว่นมลูคำ่ยตุธิรรมของตรำสำรหน้ีค�ำนวณโดยใชอ้ตัรำผลตอบแทนทีป่ระกำศโดยสมำคมตลำดตรำสำร
หน้ีไทย มลูคำ่ยตุธิรรมของหน่วยลงทนุค�ำนวณจำกมลูคำ่สนิทรพัยส์ทุธขิองหน่วยลงทนุ

บรษิทัฯ ใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน�้ำหนกัในกำรค�ำนวณตน้ทนุของเงนิลงทนุ

4.6   ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ และค่าเส่ือมราคา

ทีด่นิและอำคำรพรอ้มสว่นปรบัปรุงแสดงมลูคำ่ตำมรำคำทีต่ใีหมห่กัคำ่เสือ่มรำคำสะสม และคำ่เผือ่กำรดอ้ย
คำ่ของสนิทรพัย ์(ถำ้ม)ี 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย บนัทกึมลูคำ่เริม่แรกของทีด่นิและอำคำรในรำคำทนุ ณ วนัทีไ่ดส้นิทรพัยม์ำ หลงัจำก
นัน้บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย จดัใหม้กีำรประเมนิรำคำทีด่นิและอำคำรโดยผูป้ระเมนิรำคำอสิระและบนัทกึสนิทรพัย ์
ดงักลำ่วในรำคำทีต่ใีหม ่ทัง้น้ีบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย จดัใหม้กีำรประเมนิรำคำสนิทรพัยด์งักลำ่วทกุ 5 ปีเพือ่มใิห้
รำคำตำมบญัช ีณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนแตกต่ำงจำกมลูคำ่ยตุธิรรมอยำ่งมสีำระส�ำคญั

อุปกรณ์แสดงมลูคำ่ตำมรำคำทนุหกัคำ่เสือ่มรำคำสะสม และคำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัย ์(ถำ้ม)ี

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย บนัทกึสว่นต่ำงซึง่เกดิจำกกำรตรีำคำสนิทรพัยด์งัต่อไปน้ี 

- บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย บนัทกึรำคำตำมบญัชขีองสนิทรพัยท์ีเ่พิม่ขึน้จำกกำรตรีำคำใหมใ่นก�ำไรขำดทนุ
เบด็เสรจ็อื่นและรบัรูจ้�ำนวนสะสมในบญัช ี “ส่วนเกนิทุนจำกกำรตรีำคำสนิทรพัย”์ ในส่วนของผูถ้อืหุน้ 
อยำ่งไรกต็ำม หำกสนิทรพัยน์ัน้เคยมกีำรตรีำคำลดลงและบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไดร้บัรูร้ำคำทีล่ดลงใน
สว่นของก�ำไรหรอืขำดทนุแลว้ สว่นทีเ่พิม่จำกกำรตรีำคำใหมน้ี่จะถกูรบัรูเ้ป็นรำยไดไ้มเ่กนิจ�ำนวนทีเ่คย
ลดลงซึง่รบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้ำ่ยปีก่อนแลว้
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- บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยรบัรูร้ำคำตำมบญัชขีองสนิทรพัยท์ีล่ดลงจำกกำรตรีำคำใหมใ่นสว่นของก�ำไรหรอื
ขำดทนุ อยำ่งไรกต็ำม หำกสนิทรพัยน์ัน้เคยมกีำรตรีำคำเพิม่ขึน้และยงัมยีอดคงคำ้งของบญัช ี“สว่นเกนิ
ทุนจำกกำรตรีำคำสนิทรพัย”์ อยูใ่นสว่นของผูถ้อืหุน้ สว่นทีล่ดลงจำกกำรตรีำคำใหมจ่ะถูกรบัรูใ้นก�ำไร
ขำดทนุเบด็เสรจ็อืน่ในจ�ำนวนทีไ่มเ่กนิยอดคงเหลอืของบญัช ี“สว่นเกนิทนุจำกกำรตรีำคำสนิทรพัย”์

คำ่เสือ่มรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค�ำนวณจำกรำคำทุนหรอืรำคำทีต่ใีหมข่องสนิทรพัยโ์ดยวธิเีสน้ตรงตำม
อำยกุำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณดงัน้ี

สว่นปรบัปรงุทีด่นิ 10 - 50 ปี
อำคำรและสว่นปรบัปรงุอำคำร 5 - 50 ปี
คำ่ตกแต่งอำคำร 5 - 6 ปี
เครือ่งใชส้�ำนกังำนและเครือ่งปรบัอำกำศ 5 - 10 ปี
ยำนพำหนะ 5 - 10 ปี

คำ่เสือ่มรำคำรวมอยูใ่นกำรค�ำนวณผลกำรด�ำเนินงำน

ไมม่กีำรคดิคำ่เสือ่มรำคำส�ำหรบัทีด่นิและงำนระหวำ่งก่อสรำ้ง

บรษิทัฯ  และบรษิทัย่อยตดัรำยกำรทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ ออกจำกบญัช ี เมื่อจ�ำหน่ำยสนิทรพัยห์รอื 
คำดว่ำจะไม่ไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนำคตจำกกำรใชห้รอืกำรจ�ำหน่ำยสนิทรพัย ์ รำยกำร ผลก�ำไรหรอื
ขำดทนุจำกกำรจ�ำหน่ำยสนิทรพัย ์จะรบัรูใ้นสว่นของก�ำไรหรอืขำดทนุเมือ่บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยตดัรำยกำรสนิทรพัย์
นัน้ออกจำกบญัชี

4.7   ต้นทนุการกู้ยืม

ตน้ทนุกำรกูย้มืของเงนิกูท้ีใ่ชใ้นกำรไดม้ำ กำรก่อสรำ้ง หรอืกำรผลติสนิทรพัยท์ีต่อ้งใชร้ะยะเวลำนำนในกำร
แปลงสภำพใหพ้รอ้มใชห้รอืขำย ไดถ้กูน�ำไปรวมเป็นรำคำทนุของสนิทรพัยจ์นกวำ่สนิทรพัยน์ัน้จะอยูใ่นสภำพพรอ้ม
ทีจ่ะใชไ้ดต้ำมทีมุ่ง่ประสงค ์  สว่นตน้ทนุกำรกูย้มือืน่ถอืเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในงวดทีเ่กดิรำยกำร ตน้ทนุกำรกูย้มืประกอบ
ดว้ยดอกเบีย้และตน้ทนุอืน่ทีเ่กดิขึน้จำกกำรกูย้มืนัน้

4.8   สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ�ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถ้ำม)ี  
ของสนิทรพัยน์ัน้

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยตดัจ�ำหน่ำยสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนทีม่อีำยกุำรใหป้ระโยชน์จ�ำกดัอยำ่งมรีะบบตลอดอำยุ
กำรใหป้ระโยชน์เชงิเศรษฐกจิของสนิทรพัยน์ัน้ และจะประเมนิกำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัยด์งักล่ำวเมื่อมขีอ้บ่งชีว้่ำ
สนิทรพัยน์ัน้เกดิกำรดอ้ยค่ำ บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ�ำหน่ำยและวธิกีำรตดัจ�ำหน่ำย
ของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนดงักลำ่วทกุสิน้ปีเป็นอยำ่งน้อยคำ่ตดัจ�ำหน่ำยรบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในสว่นของก�ำไรหรอืขำดทนุ

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนทีม่อีำยกุำรใหป้ระโยชน์จ�ำกดัมดีงัน้ี

 อำยกุำรใหป้ระโยชน์
คอมพวิเตอรซ์อฟตแ์วร ์ 5 - 10 ปี
คำ่ลขิสทิธิแ์ละคำ่แปลหนงัสอื ตดัจำ่ยตำมปรมิำณหนงัสอืทีข่ำยได้

4.9   สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารและค่าตดัจ�าหน่าย

สทิธกิำรเช่ำทีด่นิและอำคำรแสดงตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ�ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้ม)ี  
คำ่ตดัจ�ำหน่ำยของสทิธกิำรเชำ่ทีด่นิและอำคำรค�ำนวณจำกรำคำทนุโดยวธิเีสน้ตรงตลอดอำยขุองสญัญำเชำ่

คำ่ตดัจ�ำหน่ำยรวมอยูใ่นกำรค�ำนวณผลกำรด�ำเนินงำน
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4.10  รายการธรุกิจกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั

บุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนักบับรษิทัฯ หมำยถงึ บุคคลหรอืกจิกำรทีม่อี�ำนำจควบคุมบรษิทัฯ หรอื 
ถกูบรษิทัฯ ควบคมุไมว่ำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรอืทำงออ้ม หรอือยูภ่ำยใตก้ำรควบคมุเดยีวกนักบับรษิทัฯ 

นอกจำกน้ีบุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัยงัหมำยรวมถงึบรษิทัรว่มและบุคคลทีม่สีทิธอิอกเสยีงโดยทำงตรง
หรอืทำงออ้มซึง่ท�ำใหม้อีทิธพิลอยำ่งเป็นสำระส�ำคญัต่อบรษิทัฯ  ผูบ้รหิำรส�ำคญั กรรมกำรหรอืพนกังำนของบรษิทัฯ 
ทีม่อี�ำนำจในกำรวำงแผนและควบคมุกำรด�ำเนินงำนของบรษิทัฯ

4.11  สญัญาเช่าระยะยาว

สญัญำเชำ่ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ทีค่วำมเสีย่งและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของสว่นใหญ่ไดโ้อนไปให้
กบัผูเ้ชำ่ถอืเป็นสญัญำเชำ่กำรเงนิ สญัญำเชำ่กำรเงนิจะบนัทกึเป็นรำยจำ่ยฝำ่ยทนุดว้ยมลูคำ่ยตุธิรรมของสนิทรพัย์
ทีเ่ช่ำหรอืมลูค่ำปจัจุบนัสุทธขิองจ�ำนวนเงนิทีต่อ้งจ่ำยตำมสญัญำเช่ำแลว้แต่มลูค่ำใดจะต�่ำกว่ำ ภำระผกูพนัตำม
สญัญำเช่ำหกัคำ่ใชจ้่ำยทำงกำรเงนิจะบนัทกึเป็นหน้ีสนิระยะยำว สว่นดอกเบีย้จ่ำยจะบนัทกึในสว่นของก�ำไรหรอื
ขำดทุนตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำ สนิทรพัยท์ีไ่ดม้ำตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิจะคดิค่ำเสือ่มรำคำตลอดอำยกุำรใชง้ำน
ของสนิทรพัยท์ีเ่ชำ่

สญัญำเชำ่ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ทีค่วำมเสีย่งและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของสว่นใหญ่ไมไ่ดโ้อนไป
ใหก้บัผูเ้ชำ่ถอืเป็นสญัญำเช่ำด�ำเนินงำน จ�ำนวนเงนิทีจ่่ำยตำมสญัญำเช่ำด�ำเนินงำนรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้ำ่ยในสว่นของ
ก�ำไรหรอืขำดทนุตำมวธิเีสน้ตรงตลอดอำยขุองสญัญำเชำ่

4.12  เงินตราต่างประเทศ

รำยกำรทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศแปลงคำ่เป็นเงนิบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กดิรำยกำร สนิทรพัย์
และหน้ีสนิทีเ่ป็นตวัเงนิซึง่อยูใ่นสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศไดแ้ปลงคำ่เป็นเงนิบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปลีย่น ณ วนัสิน้
รอบระยะเวลำรำยงำน 

ก�ำไรและขำดทนุทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลงในอตัรำแลกเปลีย่นไดร้วมอยูใ่นกำรค�ำนวณผลกำรด�ำเนินงำน

4.13  การด้อยค่าของสินทรพัย์

ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะท�ำกำรประเมนิกำรดอ้ยคำ่ของทีด่นิ อำคำรและ
อุปกรณ์หรอืสนิทรพัยท์ีไ่ม่มตีวัตนอื่นของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยหำกมขีอ้บ่งชีว้่ำสนิทรพัยด์งักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ 
บรษิทัฯ รบัรูข้ำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่เมือ่มลูคำ่ทีค่ำดวำ่จะไดร้บัคนืของสนิทรพัยม์มีลูคำ่ต�่ำกวำ่มลูคำ่ตำมบญัชขีอง
สนิทรพัยน์ัน้ ทัง้น้ีมลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืหมำยถงึมลูค่ำยุตธิรรมหกัตน้ทุนในกำรขำยของสนิทรพัยห์รอืมลูค่ำ
จำกกำรใชส้นิทรพัยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสงูกวำ่

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะรบัรูร้ำยกำรขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำในสว่นของก�ำไรหรอืขำดทนุ ยกเวน้    ในกรณทีี่
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ซึง่ใชว้ธิกีำรตรีำคำใหมแ่ละไดบ้นัทกึสว่นเกนิทนุจำกกำรตรีำคำใหมไ่วใ้นสว่นของผูถ้อืหุน้ 
ขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่จะรบัรูใ้นสว่นของผูถ้อืหุน้ไมเ่กนิไปกวำ่สว่นเกนิทนุจำกกำรตรีำคำทีเ่คยบนัทกึไว้

หำกในกำรประเมนิกำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัย ์มขีอ้บง่ชีท้ีแ่สดงใหเ้หน็วำ่ผลขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัย์
ทีร่บัรูใ้นงวดก่อนไดห้มดไปหรอืลดลง บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะประมำณมลูคำ่ทีค่ำดวำ่จะไดร้บัคนืของสนิทรพัยน์ัน้ 
และจะกลบัรำยกำรผลขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่ทีร่บัรูใ้นงวดก่อนกต่็อเมือ่มกีำรเปลีย่นแปลงประมำณกำรทีใ่ชก้�ำหนด
มลูคำ่ทีค่ำดวำ่จะไดร้บัคนืภำยหลงัจำกกำรรบัรูผ้ลขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่ครัง้ลำ่สดุ โดยมลูคำ่ตำมบญัชขีองสนิทรพัย์
ทีเ่พิม่ขึน้จำกกำรกลบัรำยกำรผลขำดทนุจำกกำร    ดอ้ยคำ่ตอ้งไมส่งูกวำ่มลูคำ่ตำมบญัชทีีค่วรจะเป็นหำกกจิกำร
ไมเ่คยรบัรูผ้ลขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัยใ์นงวดก่อนๆ บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะบนัทกึกลบัรำยกำรผล
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัยโ์ดยรบัรูไ้ปยงัสว่นของก�ำไรหรอืขำดทุนทนัท ี เวน้แต่สนิทรพัยน์ัน้แสดงดว้ย
รำคำทีต่ใีหม ่กำรกลบัรำยกำรสว่นทีเ่กนิกวำ่มลูคำ่ตำมบญัชทีีค่วรจะเป็นถอืเป็นกำรตรีำคำสนิทรพัยเ์พิม่
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4.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนักงาน

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยรบัรู ้ เงนิเดอืน คำ่จำ้ง โบนสั และเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่ำใชจ้ำ่ยเมือ่
เกดิรำยกำร

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บรษิทัฯ และพนกังำนไดร้ว่มกนัจดัตัง้กองทุนส�ำรองเลีย้งชพี ซึง่ประกอบดว้ยเงนิทีพ่นกังำนจำ่ยสะสมและ
เงนิทีบ่รษิทัฯ จำ่ยสมทบใหเ้ป็นรำยเดอืน สนิทรพัยข์องกองทนุส�ำรองเลีย้งชพีไดแ้ยกออกจำกสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ  
เงนิทีบ่รษิทัฯ จำ่ยสมทบกองทนุส�ำรองเลีย้งชพีบนัทกึเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในปีทีเ่กดิรำยกำร

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ของพนักงาน

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมภีำระส�ำหรบัเงนิชดเชยทีต่อ้งจ่ำยใหแ้ก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำย
แรงงำน และตำมโครงกำรผลตอบแทนพนกังำนอืน่ๆซึง่บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยถอืวำ่ เงนิชดเชยดงักลำ่วเป็นโครงกำร
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส�ำหรบัพนกังำน นอกจำกนัน้ บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจดัใหม้โีครงกำรผลประโยชน์
ระยะยำวอืน่ของพนกังำน ไดแ้ก่ โครงกำรเงนิรำงวลักำรปฏบิตังิำนครบก�ำหนดระยะเวลำ

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยค�ำนวณหน้ีสนิตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนและโครงกำร
ผลประโยชน์ระยะยำวอืน่ของพนกังำนโดยใชว้ธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) 
โดยฝำ่ยบรหิำรดำ้นทรพัยำกรบุคคลและพฒันำองคก์รของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไดท้�ำกำรประเมนิภำระผกูพนั
ดงักลำ่วตำมหลกัคณติศำสตรป์ระกนัภยั 

ผลก�ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัส�ำหรบัโครงกำรผลประโยชน์
หลงัออกจำกงำนของพนกังำนและผลประโยชน์ระยะยำวอืน่ของพนกังำนจะรบัรูท้นัทใีนก�ำไรหรอืขำดทนุ

หน้ีสนิของโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน และหน้ีสนิของโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำว
อืน่ ประกอบดว้ย มลูคำ่ปจัจบุนัของภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์ หกัดว้ย ตน้ทนุบรกิำรในอดตีทีย่งัไมไ่ด้
รบัรู ้และผลก�ำไรขำดทนุจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณติศำสตรป์ระกนัภยัทีย่งัไมไ่ดร้บัรู ้

4.15 ประมาณการหน้ีสิน

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะบนัทกึประมำณกำรหน้ีสนิไวใ้นบญัชเีมือ่ภำระผกูพนัซึง่เป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ใน
อดตีไดเ้กดิขึน้แลว้ และมคีวำมเป็นไปไดค้อ่นขำ้งแน่นอนวำ่บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะเสยีทรพัยำกรเชงิเศรษฐกจิไป
เพือ่ปลดเปลือ้งภำระผกูพนันัน้ และบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยสำมำรถประมำณมลูคำ่ภำระผกูพนันัน้ไดอ้ยำ่งน่ำเชือ่ถอื

4.16 ภาษีเงินได้

ภำษเีงนิไดป้ระกอบดว้ยภำษเีงนิไดป้จัจบุนัและภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชี

ภาษีเงินได้ปัจจบุนั

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยบนัทกึภำษเีงนิไดป้จัจบุนัตำมจ�ำนวนทีค่ำดวำ่จะจำ่ยใหก้บัหน่วยงำนจดัเกบ็ภำษขีอง
รฐั โดยค�ำนวณจำกก�ำไรทำงภำษตีำมหลกัเกณฑท์ีก่�ำหนดในกฎหมำยภำษอีำกร

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยบนัทกึภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชขีองผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหวำ่งรำคำตำมบญัชขีอง
สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษขีองสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีเ่กีย่วขอ้งนัน้ โดยใชอ้ตัรำ
ภำษทีีม่ผีลบงัคบัใช ้ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
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บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยรบัรูห้น้ีสนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชขีองผลแตกต่ำงชัว่ครำวทีต่อ้งเสยีภำษทีกุรำยกำร 
แต่รบัรูส้นิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสี�ำหรบัผลแตกต่ำงชัว่ครำวทีใ่ชห้กัภำษ ีรวมทัง้ผลขำดทนุทำงภำษทีีย่งั
ไมไ่ดใ้ชใ้นจ�ำนวนเทำ่ทีม่คีวำมเป็นไปไดค้อ่นขำ้งแน่ทีบ่รษิทัฯ จะมกี�ำไรทำงภำษใีนอนำคตเพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์
จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวทีใ่ชห้กัภำษแีละผลขำดทนุทำงภำษทีีย่งัไมไ่ดใ้ชน้ัน้

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะทบทวนมลูคำ่ตำมบญัชขีองสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีุกสิน้รอบระยะ
เวลำรำยงำนและจะท�ำกำรปรบัลดมลูคำ่ตำมบญัชดีงักลำ่ว หำกมคีวำมเป็นไปไดค้อ่นขำ้งแน่วำ่บรษิทัฯ และบรษิทั
ยอ่ยจะไมม่กี�ำไรทำงภำษเีพยีงพอต่อกำรน�ำสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีัง้หมดหรอืบำงสว่นมำใชป้ระโยชน์

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะบนัทกึภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชโีดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้หำกภำษทีีเ่กดิขึน้
เกีย่วขอ้งกบัรำยกำรทีไ่ดบ้นัทกึโดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้

5. การใช้ดลุยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีส�าคญั

ในกำรจดัท�ำงบกำรเงนิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฝ่ำยบรหิำรจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพนิิจและ 

กำรประมำณกำรในเรือ่งทีม่คีวำมไมแ่น่นอนเสมอ กำรใชด้ลุยพนิิจและกำรประมำณกำรดงักลำ่วน้ีสง่ผลกระทบต่อ
จ�ำนวนเงนิทีแ่สดงในงบกำรเงนิและต่อขอ้มลูทีแ่สดงในหมำยเหตุประกอบ งบกำรเงนิ ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอำจแตกต่ำง
ไปจำกจ�ำนวนทีป่ระมำณกำรไว ้กำรใชด้ลุยพนิิจและกำรประมำณกำรทีส่�ำคญัมดีงัน้ี

สญัญาเช่า

ในกำรพจิำรณำประเภทของสญัญำเชำ่วำ่เป็นสญัญำเชำ่ด�ำเนินงำนหรอืสญัญำเชำ่ทำงกำรเงนิ ฝำ่ยบรหิำรได้
ใชด้ลุยพนิิจในกำรประเมนิเงือ่นไขและรำยละเอยีดของสญัญำเพือ่พจิำรณำวำ่บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไดโ้อนหรอืรบั
โอนควำมเสีย่งและผลประโยชน์ในสนิทรพัยท์ีเ่ชำ่ดงักลำ่วแลว้หรอืไม่

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญูของลกูหน้ี

ในกำรประมำณคำ่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญูของลกูหน้ี ฝำ่ยบรหิำรจ�ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในกำรประมำณกำรผล
ขำดทนุทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้จำกลกูหน้ีแต่ละรำย โดยค�ำนึงถงึประสบกำรณ์กำรเกบ็เงนิในอดตี อำยขุองหน้ีทีค่งคำ้ง
และสภำวะเศรษฐกจิทีเ่ป็นอยูใ่นขณะนัน้

ค่าเผือ่การปรบัมลูค่าสินค้าคงเหลือ

ในกำรค�ำนวณมลูคำ่สทุธทิีค่ำดวำ่จะไดร้บัของสนิคำ้คงเหลอื (มลูคำ่สทุธจิำกคำ่เผือ่สนิคำ้รบัคนื คำ่เผือ่สนิคำ้
เสือ่มสภำพและเคลือ่นไหวชำ้ และคำ่เผือ่สนิคำ้สญูหำย) ฝำ่ยบรหิำรจ�ำเป็นตอ้งใช ้ดลุยพนิิจในกำรประมำณกำรผล
ขำดทนุทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้จำกสนิคำ้คงเหลอืแต่ละประเภท โดยค�ำนึงถงึประสบกำรณ์กำรรบัคนืสนิคำ้ในอดตี อตัรำ
กำรหมนุของสนิคำ้คงเหลอื กำรพจิำรณำของบรรณำธกิำรหนงัสอื และประสบกำรณ์สนิคำ้หำยในอดตี

ค่าเผือ่การด้อยค่าของเงินลงทนุในหลกัทรพัย์

บรษิทัฯ จะตัง้คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ของเงนิลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผือ่ขำยและเงนิลงทนุอืน่เมือ่มลูคำ่ยตุธิรรมของเงนิ
ลงทนุดงักลำ่วไดล้ดลงอยำ่งมสีำระส�ำคญัและเป็นระยะเวลำนำนหรอืเมือ่มขีอ้บง่ชีข้องกำรดอ้ยคำ่ กำรทีจ่ะสรปุวำ่เงนิ
ลงทนุดงักลำ่วไดล้ดลงอยำ่งมสีำระส�ำคญัหรอืเป็นระยะเวลำนำนหรอืไมน่ัน้จ�ำเป็นตอ้งใชด้ลุยพนิิจของฝำ่ยบรหิำร

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์และค่าเส่ือมราคา

ในกำรค�ำนวณคำ่เสือ่มรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝำ่ยบรหิำรจ�ำเป็นตอ้งท�ำกำรประมำณอำยกุำรใหป้ระโยชน์
และมลูคำ่คงเหลอืเมือ่เลกิใชง้ำนของอำคำรและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยกุำรใหป้ระโยชน์และมลูค่ำคงเหลอืใหม่
หำกมกีำรเปลีย่นแปลงเกดิขึน้
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บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยแสดงมลูคำ่ของทีด่นิและอำคำรดว้ยรำคำทีต่ใีหม ่ซึง่รำคำทีต่ใีหมน้ี่ไดป้ระเมนิโดยผู้
ประเมนิรำคำอสิระ โดยใชว้ธิเีปรยีบเทยีบรำคำตลำดส�ำหรบัสนิทรพัยป์ระเภททีด่นิและวธิตีน้ทนุเปลีย่นแทนส�ำหรบั
สนิทรพัยป์ระเภทอำคำร ซึง่กำรประเมนิมลูคำ่ดงักลำ่วตอ้งอำศยัขอ้สมมตฐิำนและกำรประมำณกำรบำงประกำร

นอกจำกน้ี ฝำ่ยบรหิำรจ�ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและ
บนัทกึขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่หำกคำดวำ่มลูคำ่ทีค่ำดวำ่จะไดร้บัคนืต�่ำกวำ่มลูคำ่ตำมบญัชขีองสนิทรพัยน์ัน้ ในกำร
น้ีฝำ่ยบรหิำรจ�ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยในอนำคตซึง่เกีย่วเน่ืองกบั
สนิทรพัยน์ัน้

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน
ของพนักงาน

หน้ีสนิตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน และตำมโครงกำรผลประโยชน์ ระยะยำวอืน่
ของพนกังำน ประมำณขึน้ตำมหลกัคณติศำสตรป์ระกนัภยั ซึง่ตอ้งอำศยัขอ้สมมตฐิำน ต่ำงๆในกำรประมำณกำรนัน้ 
เชน่ อตัรำคดิลด อตัรำกำรขึน้เงนิเดอืนในอนำคต และอตัรำกำรเปลีย่นแปลงในจ�ำนวนพนกังำน เป็นตน้

6. รายการธรุกิจกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั

ในระหวำ่งปี บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมรีำยกำรธรุกจิทีส่�ำคญักบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั รำยกำรธรุกจิ
ดงักลำ่วเป็นไปตำมเงือ่นไขทำงกำรคำ้และเกณฑต์ำมทีต่กลงกนัระหวำ่งบรษิทัฯ  บรษิทัยอ่ย และบุคคลหรอืกจิกำร
ทีเ่กีย่วขอ้งกนั ซึง่เป็นไปตำมปกตธิรุกจิโดยสำมำรถสรปุไดด้งัน้ี

 (หน่วย : พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
นโยบายการก�าหนดราคา

2557 2556 2557 2556

รายการธรุกิจกบับริษทัย่อย

(ตดัออกจำกงบกำรเงนิรวมแลว้)

ซือ้สนิคำ้ - - 2,268 - ตำมสญัญำทีต่กลงรว่มกนั

ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - - 3,840 - ตำมสญัญำทีต่กลงรว่มกนั

ขำยสนิคำ้ - - 821 2,637 รำคำตลำด
ดอกเบีย้รบั - - - 542 รอ้ยละ MOR ต่อปี

รายการธรุกิจกบับริษทัร่วม

เงนิปนัผลรบั - - 2,000 2,000 ตำมทีป่ระกำศจำ่ย

รายการธรุกิจกบัผูถื้อหุ้น กรรมการบริษทัย่อย

คำ่เชำ่ทีด่นิ 1,101 1,101 - - ตำมสญัญำทีต่กลงรว่มกนั

สทิธกิำรเชำ่ทีด่นิ 335 335 - - ตำมสญัญำทีต่กลงรว่มกนั

ดอกเบีย้จำ่ย 30 542 - - รอ้ยละ 5 - 6 ต่อปี

รายการธรุกิจกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั

ซือ้สนิคำ้ 725 10,727 725 10,727 รำคำตลำด
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ยอดคงคำ้งระหวำ่งบรษิทัฯ  บรษิทัยอ่ย และบุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั ณ วนัที ่ 31 ธนัวำคม 2557  
และ 2556 มรีำยละเอยีดดงัน้ี

 (หน่วย : พนับำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

สิทธิการเช่าท่ีดิน

ผูถ้อืหุน้/กรรมกำรบรษิทัยอ่ย 6,367 6,701 - -

ลกูหน้ีการค้า (หมายเหต ุ9)

บรษิทัยอ่ย - - 66 28

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้ 787 170 787 170

รวม 787 170 853 198

เจ้าหน้ีการค้า (หมายเหต ุ22)

บรษิทัรว่ม 1,710 1,692 1,710 1,692

ผูถ้อืหุน้ 1,725 2,389 1,725 2,389

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้ 16 3,604 16 3,604

รวม 3,451 7,685 3,451 7,685

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร

ในระหวำ่งปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมคีำ่ใชจ้ำ่ยผลประโยชน์พนกังำน
ของกรรมกำรและผูบ้รหิำร ดงัต่อไปน้ี

 (หน่วย : ลำ้นบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 26.70 28.55 23.81 25.81

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 0.95 1.27 0.26 1.12

รวม 27.65 29.82 24.07 26.93

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 (หน่วย : พนับำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

เงนิสด 28,077 32,618 27,903 32,474

เงนิฝำกธนำคำรทีม่อีำยไุมเ่กนิ 3 เดอืน 74,553 127,581 70,577 94,167

รวม 102,630 160,199 98,480 126,641

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2557 เงนิฝำกออมทรพัย ์เงนิฝำกประจ�ำและพนัธบตัรรฐับำลมอีตัรำดอกเบีย้ระหวำ่ง
รอ้ยละ 0.125 ถงึ 2.30 ต่อปี (2556: รอ้ยละ 0.125 ถงึ 2.50 ต่อปี)
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8. เงินลงทนุชัว่คราว
(หน่วย : พนับำท)

งบการเงินรวม

2557 2556

ราคาทนุ มลูค่ายติุธรรม ราคาทนุ มลูค่ายติุธรรม

หลกัทรพัยเ์ผือ่ขาย

กองทนุรวมตรำสำรแหง่หน้ี 324,733 326,173 22,000 22,000

บวก ก�ำไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จำกกำรเปลีย่นแปลง

มลูคำ่ของเงนิลงทนุ 1,440 - - -

รวมหลกัทรพัยเ์ผือ่ขาย 326,173 326,173 22,000 22,000

เงินลงทนุชัว่คราว-สทุธิ 326,173 326,173 22,000 22,000

(หน่วย : พนับำท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556

ราคาทนุ มลูค่ายติุธรรม ราคาทนุ มลูค่ายติุธรรม

หลกัทรพัยเ์ผือ่ขาย

กองทนุรวมตรำสำรแหง่หน้ี 264,500 265,472 22,000 22,000

บวก ก�ำไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จำกกำรเปลีย่นแปลง

มลูคำ่ของเงนิลงทนุ 972 - - -

รวมหลกัทรพัยเ์ผือ่ขาย 265,472 265,472 22,000 22,000

เงินลงทนุชัว่คราว-สทุธิ 265,472 265,472 22,000 22,000

9. ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน
(หน่วย : พนับำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

ลกูหน้ีการค้า-กิจการท่่ีเก่ียวข้องกนั

อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัทีถ่งึก�ำหนดช�ำระ

ยงัไมถ่งึก�ำหนดช�ำระ 787 170 822 198

คำ้งช�ำระ

ไมเ่กนิ 6 เดอืน - - 31 -

รวมลกูหน้ีการค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - สทุธิ 787 170 853 198

ลกูหน้ีการค้า-กิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกนั

อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัทีถ่งึก�ำหนดช�ำระ

ยงัไมถ่งึก�ำหนดช�ำระ 47,599 46,079 47,547 46,079

คำ้งช�ำระ

     ไมเ่กนิ 6 เดอืน 34,953 53,255 32,119 51,029

     6 - 12 เดอืน 1,657 1,669 1,289 1,252

     มำกกวำ่ 12 เดอืน 5,215 6,474 4,611 4,740

รวมลกูหน้ีการค้า 89,424 107,477 85,566 103,100

หกั คำ่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญู (8,484) (12,741) (7,720) (10,810)

คำ่เผือ่รบัคนืสนิคำ้ (4,975) (3,192) (4,975) (3,192)

รวมลกูหน้ีการค้า-กิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกนั-สทุธิ 75,965 91,544 72,871 89,098
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(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

ลกูหน้ีอ่ืน

เงนิทดรองจา่ย 1,073 2,447 979 2,239
ลกูหน้ีคา่สนิไหมทดแทน 3,108 3,165 3,108 3,165
อืน่ๆ 4,467 4,823 3,847 4,330

รวมลกูหน้ีอ่ืน 8,648 10,435 7,934 9,734

รวมลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน-สทุธิ 85,400 102,149 81,658 99,030

10.	 สินค้าคงเหลือ
(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินรวม

ราคาทนุ
รายการปรบัลดราคาทนุ

ให้เป็นมลูค่าสทุธิท่ีจะได้รบั
สินค้าคงเหลือ-สทุธิ

2557 2556 2557 2556 2557 2556

วตัถุดบิ 11,662 16,785 - - 11,662 16,785

งานระหวา่งท�า 9,015 9,056 (433) (511) 8,582 8,545

สนิคา้ส�าเรจ็รปู 559,549 524,662 (202,621) (176,307) 356,928 348,355

รวม 580,226 550,503 (203,054) (176,818) 377,172 373,685

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทนุ
รายการปรบัลดราคาทนุ

ให้เป็นมลูค่าสทุธิท่ีจะได้รบั
สินค้าคงเหลือ-สทุธิ

2557 2556 2557 2556 2557 2556

วตัถุดบิ 11,662 16,785 - - 11,662 16,785

งานระหวา่งท�า 9,015 6,800 (433) (511) 8,582 6,289

สนิคา้ส�าเรจ็รปู 558,485 523,517 (202,521) (176,207) 355,964 347,310

รวม 579,162 547,102 (202,954) (176,718) 376,208 370,384

11.	สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน
(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

วสัดสุิน้เปลอืง 15,677 13,590 15,055 12,887

คา่ใชจ้า่ยจา่ยลว่งหน้า 13,685 16,353 14,149 15,510

อืน่ๆ 5,557 10,145 5,386 12,625

รวม 34,919 40,088 34,590 41,022
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12. เงินฝากธนาคารและเงินลงทนุอ่ืนท่ีมีภาระค�า้ประกนั

(หน่วย : พนับำท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 อตัราดอกเบีย้ (ร้อยละ) ต่อปี

เงนิฝำกประจ�ำ 12 เดอืน 8,000 9,272 2.30 - 3.50

พนัธบตัรออมทรพัยอ์ำย ุ7 ปี 5,310 5,310 3.625

รวม 13,310 14,582

บรษิทัฯ ไดน้�ำเงนิฝำกธนำคำรและเงนิลงทุนดงักล่ำวไปค�้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำ กำรเช่ำพืน้ทีแ่ละตวัแทน
จ�ำหน่ำยหนงัสอืตำมทีก่ลำ่วในหมำยเหตุ 33.3

13. เงินลงทนุในบริษทัย่อย

เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยทีแ่สดงอยูใ่นงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร มรีำยละเอยีดดงัต่อไปน้ี

 (หน่วย : พนับำท)

ช่ือบริษทั
ทนุท่ีออกและช�าระแล้ว สดัส่วนเงินลงทนุ ราคาทนุ

ค่าเผือ่การด้อยค่าของ

เงินลงทนุ

มลูค่าตามบญัชีตาม       

วิธีราคาทนุ-สทุธิ

2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556

(รอ้ยละ) (รอ้ยละ)

บรษิทั ซเีอด็ บุ๊คเซน็เตอร ์จ�ำกดั 1,000 1,000 99.99 99.99 1,000 1,000 (165) - 835 1,000

บรษิทั เบสแลบ็ จ�ำกดั 250 250 60.00 60.00 150 150 - - 150 150

บรษิทั เพลนิพฒัน์ จ�ำกดั 169,476 169,476 48.97 48.97 83,000 83,000 (13,668) (13,668) 69,332 69,332

84,150 84,150 (13,833) (13,668) 70,317 70,482

14. เงินลงทนุในบริษทัร่วม

14.1  รายละเอียดของบริษทัร่วม
 (หน่วย : พนับำท)

บริษทั ลกัษณะธรุกิจ
จดัตัง้ขึน้ 

ในประเทศ

งบการเงินรวม

สดัส่วนเงินลงทนุ ราคาทนุ
มลูค่าตามบญัชี

ตามวิธีส่วนได้เสีย

2557 2556 2557 2556 2557 2556

(รอ้ยละ) (รอ้ยละ)
บรษิทั เอม็ แอนด ์อ ีจ�ำกดั ส�ำนกัพมิพ ์          

ผูผ้ลติวำรสำร

เทคนิคและ       

คูม่อืวศิวกร ไทย 25 25 100 100 25,937 25,684

100 100 25,937 25,684
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 (หน่วย : พนับำท)

บริษทั ลกัษณะธรุกิจ
จดัตัง้ขึน้ 

ในประเทศ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สดัส่วนเงินลงทนุ ราคาทนุ
มลูค่าตามบญัชีตามวิธี          

ราคาทนุ-สทุธิ

2557 2556 2557 2556 2557 2556

(รอ้ยละ) (รอ้ยละ)
บรษิทั เอม็ แอนด ์อ ีจ�ำกดั ส�ำนกัพมิพ ์          

ผูผ้ลติวำรสำร

เทคนิคและ       

คูม่อืวศิวกร ไทย 25 25 100 100 100 100

100 100 100 100

14.2  ส่วนแบง่ก�าไรและเงินปันผลรบั

ในระหวำ่งปี บรษิทัฯ รบัรูส้ว่นแบง่ก�ำไรจำกกำรลงทนุในบรษิทัรว่มในงบกำรเงนิรวมและรบัรู ้ เงนิปนัผลรบั
จำกบรษิทัรว่มดงักลำ่วในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ดงัน้ี

(หน่วย : พนับำท)

บริษทั

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนแบง่ก�าไรจากเงินลงทนุ
ในบริษทัร่วมในระหว่างปี

เงินปันผลท่ีบริษทัฯ  

รบัระหว่างปี

2557 2556 2557 2556

บรษิทั เอม็ แอนด ์อ ีจ�ำกดั 2,252 1,714 2,000 2,000

2,252 1,714 2,000 2,000

14.3  ข้อมลูทางการเงินของบริษทัร่วม

ขอ้มลูทำงกำรเงนิตำมทีแ่สดงอยูใ่นงบกำรเงนิของบรษิทัรว่มโดยสรปุ มดีงัน้ี

 (หน่วย : ลำ้นบำท)

ช่ือบริษทั

ทนุเรียกช�าระ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม

สินทรพัยร์วม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม

หน้ีสินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม

รายได้รวม                  

ส�าหรบัปี ส้ินสดุ                 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม

ก�าไร                        

ส�าหรบัปี ส้ินสดุ               

วนัท่ี 31 ธนัวาคม

2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555

บรษิทั เอม็ แอนด ์อ ีจ�ำกดั 0.4 0.4 106.7 117.2 5.4 4.8 28.8 27.1 9.0 6.9
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15. ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์
(หน่วย : พนับำท)

รายการ

งบการเงินรวม

สินทรพัยซ่ึ์งแสดงมลูค่า

ตามราคาท่ีตีใหม่
สินทรพัยซ่ึ์งแสดงมลูค่าตามราคาทนุ

ท่ีดินและ
ส่วนปรบัปรงุ

ท่ีดิน

อาคารและ
ส่วนปรบัปรงุ

อาคาร

ค่าตกแต่ง
อาคาร

เครื่องใช้
ส�านักงาน
และเครื่อง
ปรบัอากาศ

ยานพาหนะ งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

ราคาทนุ/ราคาท่ีดินใหม่
ณ วนัที ่1 มกรำคม 2556 509,567 271,478 443,320 723,490 45,239 146,321 2,139,415

ซือ้เพิม่ 381 1,011 8,496 64,316 - 411,296 485,500

จ�ำหน่ำย - - (11,077) (22,786) - - (33,863)

ตดัจ�ำหน่ำย - - (4,341) (4,081) - - (8,422)

โอนเขำ้ (ออก) - 42 40,666 11,270 - (51,978) -

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 509,948 272,531 477,064 772,209 45,239 505,639 2,582,630

ซือ้เพิม่ 48 540 7,294 30,396 - 95,868 134,146

จ�ำหน่ำย - - (1,960) (33,009) - - (34,969)

ตดัจ�ำหน่ำย - - (28,228) (32,171) - (359) (60,758)

โอนเขำ้ (ออก) 43,447 380,802 14,193 155,620 - (594,062) -

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 553,443 653,873 468,363 893,045 45,239 7,086 2,621,049

ค่าเส่ือมราคาสะสม

ณ วนัที ่1 มกรำคม 2556 11,376 68,568 303,153 471,584 33,053 - 887,734

คำ่เสือ่มรำคำส�ำหรบัปี 1,371 9,660 39,580 67,505 1,599 - 119,715

คำ่เสือ่มรำคำส�ำหรบัสว่นทีจ่�ำหน่ำย - - (9,861) (21,808) - - (31,669)

คำ่เสือ่มรำคำส�ำหรบัสว่นทีต่ดัจ�ำหน่ำย - - (2,302) (3,687) - - (5,989)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 12,747 78,228 330,570 513,594 34,652 - 969,791

คำ่เสือ่มรำคำส�ำหรบัปี 2,042 15,589 41,367 67,053 1,576 - 127,627

คำ่เสือ่มรำคำส�ำหรบัสว่นทีจ่�ำหน่ำย - - (907) (32,923) - - (33,830)

คำ่เสือ่มรำคำส�ำหรบัสว่นทีต่ดัจ�ำหน่ำย - - (19,757) (31,357) - - (51,114)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 14,789 93,817 351,273 516,367 36,228 - 1,012,474

ค่าเผือ่การด้อยค่า

ณ วนัที ่1 มกรำคม 2557 - - - - - - -

เพิม่ขึน้ระหวำ่งปี - - 2,427 - - - 2,427

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 - - 2,427 - - - 2,427

มลูค่าสทุธิตามบญัชี

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556 497,201 194,303 146,494 258,615 10,587 505,639 1,612,839

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 538,654 560,056 114,663 376,678 9,011 7,086 1,606,148

ค่าเส่ือมราคาส�าหรบัปี
2556 (14.50 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทนุบรกิำร สว่นทีเ่หลอืรวมอยูใ่นกำรขำยและบรหิำร) 119,715
2557 (14.78 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทนุบรกิำร สว่นทีเ่หลอืรวมอยูใ่นกำรขำยและบรหิำร) 127,627
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(หน่วย : พนับำท)

รายการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรพัยซ่ึ์งแสดงมลูค่า

ตามราคาท่ีตีใหม่
สินทรพัยซ่ึ์งแสดงมลูค่าตามราคาทนุ

ท่ีดินและ
ส่วนปรบัปรงุ

ท่ีดิน

อาคารและ
ส่วนปรบัปรงุ

อาคาร

ค่าตกแต่ง
อาคาร

เครื่องใช้
ส�านักงาน
และเครื่อง
ปรบัอากาศ

ยานพาหนะ งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

ราคาทนุ / ราคาท่ีตีใหม่
ณ วนัที ่1 มกรำคม 2556 470,658 25,677 443,319 668,489 43,695 147,735 1,799,573

ซือ้เพิม่ - - 8,496 60,493 - 410,282 479,271

จ�ำหน่ำย - - (11,077) (21,991) - - (33,068)

ตดัจ�ำหน่ำย - - (4,341) (4,020) - - (8,361)

โอนเขำ้ (ออก) - - 40,666 10,472 - (51,138) -

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 470,658 25,677 477,063 713,443 43,695 506,879 2,237,415

ซือ้เพิม่ - - 7,294 26,757 - 93,848 127,899

จ�ำหน่ำย - - (1,960) (32,853) - - (34,813)

ตดัจ�ำหน่ำย - - (28,228) (32,171) - (359) (60,758)

โอนเขำ้ (ออก) 43,447 378,944 14,193 155,145 - (591,729) -

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 514,105 404,621 468,362 830,321 43,695 8,639 2,269,743

ค่าเส่ือมราคาสะสม

ณ วนัที ่1 มกรำคม 2556 658 15,677 303,152 441,844 31,510 - 792,841

คำ่เสือ่มรำคำส�ำหรบัปี - 333 39,580 60,607 1,599 - 102,119

คำ่เสือ่มรำคำส�ำหรบัสว่นทีจ่�ำหน่ำย - - (9,861) (21,077) - - (30,938)

คำ่เสือ่มรำคำส�ำหรบัสว่นทีต่ดัจ�ำหน่ำย - - (2,302) (3,628) - - (5,930)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 658 16,010 330,569 477,746 33,109 - 858,092

คำ่เสือ่มรำคำส�ำหรบัปี 669 6,070 41,367 59,836 1,576 - 109,518

คำ่เสือ่มรำคำส�ำหรบัสว่นทีจ่�ำหน่ำย - - (907) (32,767) - - (33,674)

คำ่เสือ่มรำคำส�ำหรบัสว่นทีต่ดัจ�ำหน่ำย - - (19,757) (31,357) - - (51,114)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 1,327 22,080 351,272 473,458 34,685 - 882,822

ค่าเผือ่การด้อยค่า

ณ วนัที ่1 มกรำคม 2557 - - - - - - -

เพิม่ขึน้ระหวำ่งปี - - 2,427 - - - 2,427

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 - - 2,427 - - - 2,427

มลูค่าสทุธิตามบญัชี

ณ วนัที ่1 มกรำคม 2556 470,000 9,667 146,494 235,697 10,586 506,879 1,379,323

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 512,778 382,541 114,663 356,863 9,010 8,639 1,384,494

ค่าเส่ือมราคาส�าหรบัปี
2556 (รวมอยูใ่นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำรทัง้จ�ำนวน) 102,119

2557 (รวมอยูใ่นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำรทัง้จ�ำนวน) 109,518

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไดจ้ดัใหม้กีำรประเมนิรำคำสนิทรพัยโ์ดยผูป้ระเมนิรำคำอสิระครัง้ลำ่สุดในปี 2555 
ตำมรำยกลุม่ของสนิทรพัยซ์ึง่เกณฑท์ีใ่ชป้ระเมนิรำคำสนิทรพัยม์ดีงัน้ี
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- ทีด่นิประเมนิรำคำโดยใชว้ธิเีปรยีบเทยีบรำคำตลำด (Market Approach)

- ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรำ้งประเมนิรำคำโดยใชม้ลูคำ่ตน้ทนุ (Cost Approach) ซึง่หมำยถงึกำรประมำณกำร
ตน้ทนุในกำรสรำ้งอำคำรใหมท่ดแทนตำมรำคำ ณ ปจัจบุนัหกัคำ่เสือ่มตำมอำยกุำรใชง้ำน และบวกดว้ย
มลูคำ่ตลำดของทีด่นิ

หำกบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยแสดงมลูคำ่ของทีด่นิ และอำคำร ดงักลำ่วดว้ยวธิรีำคำทนุ มลูคำ่สทุธติำมบญัช ี 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 จะเป็นดงัน้ี

(หน่วย : พนับำท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

ทีด่นิและสว่นปรบัปรงุทีด่นิ 393,424 351,971 367,548 324,770

อำคำรและสว่นปรบัปรงุอำคำร 171,424 178,223 - -

ณ วนัที ่ 31 ธนัวำคม 2557 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมอีำคำรและอุปกรณ์จ�ำนวนหน่ึงซึง่ตดัคำ่เสือ่มรำคำ
หมดแลว้แต่ยงัใชง้ำนอยู ่ มลูคำ่ตำมบญัชก่ีอนหกัคำ่เสือ่มรำคำสะสม และคำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัยด์งักลำ่ว
มจี�ำนวนเงนิประมำณ 712.7 ลำ้นบำท (2556: 629.6 ลำ้นบำท) (งบกำรเงนิเฉพำะบรษิทัฯ : 687.2 ลำ้นบำท 
2556 : 606.4 ลำ้นบำท)

16. สิทธิการเช่าท่ีดิน

สทิธกิำรเชำ่ทีด่นิทัง้จ�ำนวนเป็นคำ่ใชป้ระโยชน์จำกทีด่นิตำมสญัญำเชำ่ทีด่นิของบรษิทัยอ่ย โดยเชำ่จำกผูถ้อื
หุน้ของบรษิทัยอ่ยรวม 2 สญัญำ จ�ำนวน 10 ลำ้นบำท มรีะยะเวลำเชำ่ 30 ปี พืน้ทีป่ระมำณ 20 ไร ่เพือ่ใชป้ระกอบ
ธรุกจิสถำนศกึษำ โดยมขีอ้ตกลงวำ่ในระหวำ่งทีส่ญัญำน้ีมผีลบงัคบั ผูใ้หเ้ชำ่สญัญำวำ่จะไมข่ำยทีด่นิทีเ่ชำ่ใหแ้ก่บุคคล
ใดๆ โดยไมไ่ดร้บัควำมยนิยอมจำกบรษิทัยอ่ย และหำกผูใ้หเ้ช่ำมคีวำมจ�ำเป็นอยำ่งถงึทีส่ดุอนัมอิำจหำทำงอืน่ใดได ้
ผูใ้หเ้ชำ่สญัญำวำ่จะเสนอขำยใหแ้ก่บรษิทัยอ่ยก่อนในรำคำเชน่เดยีวกบัทีเ่สนอขำยแก่บุคคลภำยนอกและหำกบรษิทั
ยอ่ยไมต่อบรบัขอ้เสนอภำยใน 60 วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัค�ำเสนอกใ็หผู้ใ้หเ้ช่ำตกลงขำยใหแ้ก่บุคคลภำยนอกได ้โดยผู้
ใหเ้ชำ่จะด�ำเนินกำรใหผู้ซ้ือ้ผกูพนัตำมสญัญำเชำ่น้ีดว้ย

ในระหวำ่งปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2557 บรษิทัยอ่ยไดต้ดัจ�ำหน่ำยสทิธกิำรเชำ่ทีด่นิขำ้งตน้เป็นคำ่ใชจ้ำ่ย 
จ�ำนวน 0.33 ลำ้นบำท (2556 : 0.33 ลำ้นบำท)

17. สิทธิการเช่าอาคาร

สิทธิกำรเช่ำอำคำรทัง้จ�ำนวน เป็นสิทธิกำรเช่ำพื้นที่ในศูนย์กำรค้ำชัน้น�ำ เพื่อเปิดสำขำร้ำนหนังสือ 
ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ ซึง่สว่นใหญ่มอีำยปุระมำณ 10 - 30 ปี โดยส�ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวำคม 2557 บรษิทัฯ  
ไดต้ดัจ�ำหน่ำยสทิธกิำรเชำ่อำคำรเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยจ�ำนวน 12.8 ลำ้นบำท (2556 : 11.4 ลำ้นบำท)
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18. สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน

มลูคำ่ตำมบญัชขีองสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 แสดงไดด้งัน้ี
(หน่วย : พนับำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ซอฟตแ์วรค์อมพิวเตอร์ ซอฟตแ์วรค์อมพิวเตอร์

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 : 
รำคำทนุ 47,980 48,015
หกั  คำ่ตดัจ�ำหน่ำยสะสม (38,839) (38,478)

มลูค่าตามบญัชี - สทุธิ 9,141 9,537

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 : 
รำคำทนุ 44,662 44,161

หกั  คำ่ตดัจ�ำหน่ำยสะสม (36,682) (36,318)

มลูค่าตามบญัชี - สทุธิ 7,980 7,843

กำรกระทบยอดมลูคำ่ตำมบญัชขีองสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนส�ำหรบัปี 2557 และ 2556 แสดงไดด้งัน้ี

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

มลูคำ่ตำมบญัชตีน้ปี 7,980 7,894 7,843 7,711

ซือ้ซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอร์ 3,317 2,919 3,853 2,919

คำ่ตดัจ�ำหน่ำย (2,156) (2,833) (2,159) (2,787)

มลูค่าตามบญัชีปลายปี 9,141 7,980 9,537 7,843

19. สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน
(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

คำ่เชำ่จำ่ยลว่งหน้ำสว่นทีเ่กนิกวำ่หน่ึงปี 2,022 285 2,022 285

อืน่ๆ 45 45 - -

รวม 2,067 330 2,022 285

20. เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน
 (หน่วย : พนับำท)

บริษทั
อตัราดอกเบีย้  

(ร้อยละต่อปี)

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556

เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 3.45 - 4.03 - 100,000

เงนิกูย้มืดงักล่ำวไมม่หีลกัทรพัยค์�้ำประกนั บรษิทัฯ ไดช้�ำระคนืเงนิกูย้มืดงักลำ่วแลว้ทัง้จ�ำนวน ในระหวำ่ง
ปีปจัจบุนั
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21. รายได้รบัล่วงหน้ารอตดับญัชี/รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา
(หน่วย : พนับำท)

งบการเงินรวม

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม

2557 2556

รำยไดร้บัลว่งหน้ำรอตดับญัชี 46,782 48,807

หกั สว่นทีร่อรบัรูร้ำยไดภ้ำยในหน่ึงปี (42,627) (39,729)

สทุธิ 4,155 9,078

ในระหวำ่งปีสิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 รำยไดร้บัล่วงหน้ำรอตดับญัชมีรีำยกำรเคลื่อนไหว 
ดงัต่อไปน้ี

(หน่วย : พนับำท)

รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า รายได้ค่าบ�ารงุการศึกษา รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกรำคม 2556 4,318 32,178 36,496

บวก  เพิม่ขึน้ระหวำ่งปี 11,024 129,371 140,395
หกั    รบัรูเ้ป็นรำยไดร้ะหวำ่งปี (10,322) (116,718) (127,040)
หกั    คนืเงนิเน่ืองจำกนกัเรยีนลำออก (240) (804) (1,044)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 4,780 44,027 48,807

บวก  เพิม่ขึน้ระหวำ่งปี 11,583 132,128 143,711
หกั    รบัรูเ้ป็นรำยไดร้ะหวำ่งปี (11,490) (132,486) (143,976)
หกั    คนืเงนิเน่ืองจำกนกัเรยีนลำออก (120) (1,640) (1,760)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 4,753 42,029 46,782

22. เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน

(หน่วย : พนับำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 3,451 7,685 3,451 7,685

เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กจิกำรทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนั 943,379 1,132,436 942,792 1,131,730
คำ่ใชจ้ำ่ยคำ้งจำ่ย 78,973 70,857 70,837 66,002
เจำ้หน้ีคำ่ซือ้ทรพัยส์นิ 11,472 4,303 11,296 4,122
ตัว๋เงนิจำ่ย 6,442 10,936 6,442 10,936

เจำ้หน้ีอืน่ 45,558 38,211 45,545 38,150

รวม 1,089,275 1,264,428 1,080,363 1,258,625

23. หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน
(หน่วย : พนับำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

เจำ้หน้ีคำ่คปูอง 21,627 24,369 21,627 24,369

ภำษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่ำ่ยคำ้งจำ่ย 2,603 3,442 2,270 3,174
รำยไดร้บัลว่งหน้ำ 2,693 7,780 2,481 7,490
เงนิประกนัผลงำนก่อสรำ้ง 6,442 16,642 6,442 16,642
อืน่ๆ 2,746 5,366 2,233 4,785

รวม 36,111 57,599 35,053 56,460
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24. เงินกู้ยืมระยะยาว

 (หน่วย : พนับำท)

วงเงินกู้
อตัราดอกเบีย้ 

(ร้อยละ)
การช�าระคืน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

1 THBFIX + 1.74% ช�ำระคนืเป็นงวดทกุ 1 เดอืน เริม่ตัง้แต่ 31 
กรกฎำคม 2557 ครบก�ำหนดวนัที ่30 มถุินำยน 
2564 232,120 - 232,120 -

2 MLR-1.5% ช�ำระคนืเป็นงวดทกุ 1 เดอืน เริม่ตัง้แต่ 30 
พฤศจกิำยน 2557 ครบก�ำหนดวนัที ่31 ตุลำคม 
2564 244,040 - 244,040 -

3 6.00 - 7.50 ช�ำระคนืเมือ่ครบก�ำหนดตำมสญัญำ 105,080 96,480 - -

รวม 581,240 96,480 476,160 -

หกั: สว่นทีถ่งึก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี (81,430) (20,700) (71,520) -

เงนิกูย้มืระยะยำว - สทุธจิำกสว่นทีถ่งึก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี 499,810 75,780 404,640 -

ภำยใตส้ญัญำเงนิกูย้มืดงักลำ่ว ก�ำหนดเงือ่นไขวำ่ บรษิทัฯ จะไมน่�ำสนิทรพัยไ์ปก่อภำระผกูพนั (Negative 
pledge) รวมถงึกำรปฏบิตัติำมเงือ่นไขทำงกำรเงนิบำงประกำรตำมทีร่ะบุในสญัญำ เชน่ กำรด�ำรงอตัรำสว่นภำระ
หน้ีทีม่ดีอกเบีย้ต่อสว่นของทนุ และอตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช�ำระหน้ี เป็นตน้

25. ส่วนเกินทนุจากการตีราคาสินทรพัย์

สว่นเกนิทนุจำกกำรตรีำคำสนิทรพัย ์คอืสว่นเกนิทนุจำกกำรตรีำคำทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรำ้ง สว่นเกนิทนุจำก
กำรตรีำคำสนิทรพัยด์งักลำ่ว จะทยอยตดัจ�ำหน่ำยโดยใชว้ธิเีสน้ตรงตำมอำยกุำรใชง้ำน ทีเ่หลอือยูข่องสนิทรพัยน์ัน้ 
และบนัทกึโอนไปยงัก�ำไรสะสมโดยตรง

(หน่วย : พนับำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

ยอดคงเหลอืตน้ปี 130,330 130,917 123,918 124,184

หกั: ผลกระทบภำษเีงนิได้ (1,218) - - -

หกั: กำรตดัจ�ำหน่ำย (588) (587) (267) (266)

ยอดคงเหลือปลายปี 128,524 130,330 123,651 123,918

สว่นเกนิทุนจำกกำรตรีำคำสนิทรพัยด์งักล่ำวไมส่ำมำรถน�ำมำหกักบัขำดทุนสะสม และไมส่ำมำรถจ่ำยเป็น
เงนิปนัผลได้

26. ส�ารองตามกฎหมาย

ภำยใตบ้ทบญัญตัขิองมำตรำ 116 แหง่พระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ�ำกดั พ.ศ. 2535 บรษิทัฯ ตอ้งจดัสรร
ก�ำไรสทุธปิระจ�ำปีสว่นหน่ึงไวเ้ป็นทนุส�ำรองไมน้่อยกว่ำรอ้ยละ 5 ของก�ำไรสทุธปิระจ�ำปีหกัดว้ยยอดขำดทนุสะสม 
ยกมำ (ถำ้ม)ี จนกวำ่ทนุส�ำรองน้ีจะมจี�ำนวนไมน้่อยกวำ่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน ส�ำรองตำมกฎหมำยดงักลำ่ว
ไมส่ำมำรถน�ำไปจำ่ยเงนิปนัผลได ้ในปจัจบุนั บรษิทัฯ ไดจ้ดัสรรส�ำรองตำมกฎหมำยไวค้รบถว้นแลว้
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27. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ

รำยกำรคำ่ใชจ้ำ่ยแบง่ตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรคำ่ใชจ้ำ่ยทีส่�ำคญัดงัต่อไปน้ี
(หน่วย : พนับำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

เงนิเดอืนและคำ่แรงและผลประโยชน์อื่นของพนกังำน 744,228 741,240 654,747 664,547
คำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ�ำหน่ำย 142,930 134,311 124,490 116,334
คำ่เชำ่ คำ่บรกิำรและคำ่สำธำรณูปโภค 501,776 541,710 496,376 536,671
คำ่ใชจ้ำ่ยปรบัลดมลูคำ่ลกูหน้ีและสนิคำ้คงเหลอื 45,440 75,700 45,490 75,425
ซือ้สนิคำ้และวตัถุดบิใชไ้ป 2,960,521 3,268,911 2,934,466 3,268,911

กำรเปลีย่นแปลงในสนิคำ้ส�ำเรจ็รปูและงำนระหวำ่งท�ำ (34,846) (29,091) (37,183) (26,961)

คำ่ใชจ้ำ่ยผนัแปรตำมยอดขำย 117,191 115,869 117,191 115,869

28. ภาษีเงินได้

คำ่ใชจ้ำ่ยภำษเีงนิไดส้�ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 สรปุไดด้งัน้ี
(หน่วย : พนับำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

ภาษีเงินได้ปัจจบุนั:

ภำษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลส�ำหรบัปี 26,846 27,359 26,828 27,359

รำยกำรปรบัปรงุคำ่ใชจ้ำ่ยภำษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลของปีก่อน (322) - (322) -

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี: 

ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชจีำกกำรเกดิผลแตกต่ำงชัว่ครำวและ

กำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว (5,330) (11,792) (5,318) (11,792)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 21,194 15,567 21,188 15,567

จ�ำนวนภำษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นส�ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่
31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 สรปุไดด้งัน้ี

(หน่วย : พนับำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบัก�ำไรจำกกำรวดัมลูคำ่เงนิ

ลงทนุในหลกัทรพัย ์เผือ่ขำย
(287,874) (398,039) (194,275) (398,039)

ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบัก�ำไรจำกกำรตรีำคำ

ทีด่นิและอำคำร
(1,218,253) - - -

(1,506,127) (398,039) (194,275) (398,039)
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รำยกำรกระทบยอดจ�ำนวนเงนิระหว่ำงค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิไดก้บัผลคณูของก�ำไรทำงบญัชกีบัอตัรำภำษทีีใ่ช้
ส�ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี

(หน่วย : พนับำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

ก�ำไรทำงบญัชกี่อนภำษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 107,213 87,084 99,598 88,955

อตัรำภำษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 20%, 15%, 0% 20%, 0% 20% 20%
ก�ำไรทำงบญัชกี่อนภำษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลคณูอตัรำภำษี 21,778 17,417 19,920 17,791
รำยกำรปรบัปรงุคำ่ใชจ้ำ่ยภำษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลของปีก่อน (322) - (322) -
ผลกระทบทางภาษีส�าหรบั:   

 รำยไดท้ีไ่ดร้บัยกเวน้ภำษี (2,233) (113) (400) (400)
 คำ่ใชจ้ำ่ยตอ้งหำ้ม 3,709 3,213 3,709 3,156
 คำ่ใชจ้ำ่ยทีม่สีทิธหิกัไดเ้พิม่ขึน้ (1,738) (4,980) (1,719) (4,980)

 อืน่ๆ - 30 - -

รวม   (584) (1,850) 1,268 (2,224)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 21,194 15,567 21,188 15,567

ส่วนประกอบของสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชแีละหน้ีสนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี ประกอบดว้ย
รำยกำรดงัต่อไปน้ี

(หน่วย : พนับำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี
คำ่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญู 2,539 2,800 2,539 2,800
คำ่เผือ่กำรลดลงของมลูคำ่สนิคำ้คงเหลอื 39,587 33,922 39,587 33,922
คำ่เผือ่กำรลดลงของมลูคำ่สนิทรพัย์ 485 - 485 -
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 8,119 8,746 8,108 8,746

รวม 50,730 45,468 50,719 45,468

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี
ก�ำไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จำกกำรเปลีย่นแปลงมลูคำ่เงนิลงทนุ 288 - 194 -
สว่นเกนิทนุจำกกำรตรีำคำทีด่นิ 32,130 30,979 30,912 30,979

รวม 32,418 30,979 31,106 30,979

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชี - สทุธิ 18,312 14,489 19,613 14,489
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29. ก�าไรต่อหุ้น

ก�ำไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐำนค�ำนวณโดยหำรก�ำไรส�ำหรบัปีทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ (ไม่รวมก�ำไรขำดทุน
เบด็เสรจ็อืน่) ดว้ยจ�ำนวนถวัเฉลีย่ถ่วงน�้ำหนกัของหุน้สำมญัทีอ่อกอยูใ่นระหวำ่งปี

ก�ำไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐำน แสดงกำรค�ำนวณไดด้งัน้ี

งบการเงินรวม

ก�าไรส�าหรบัปี จ�านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน�้าหนัก ก�าไรต่อหุ้น

2557 2556 2557 2556 2557 2556

(พนับำท) (พนับำท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บำท) (บำท)

ก�าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน

ก�าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  81,272 72,290 391,944 391,944 0.21 0.18

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก�าไรส�าหรบัปี จ�านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน�้าหนัก ก�าไรต่อหุ้น

2557 2556 2557 2556 2557 2556

(พนับำท) (พนับำท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บำท) (บำท)

ก�าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน

ก�าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  78,410 73,388 391,944 391,944 0.20 0.19

30. ข้อมลูทางการเงินจ�าแนกตามส่วน

ขอ้มลูส่วนงำนด�ำเนินงำนทีน่�ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบรษิทัฯ ทีผู่ม้อี�ำนำจตดัสนิใจสงูสุด
ดำ้นกำรด�ำเนินงำนไดร้บัและสอบทำนอยำ่งสม�่ำเสมอเพือ่ใชใ้นกำรตดัสนิใจในกำรจดัสรรทรพัยำกรใหก้บัสว่นงำน 
และประเมนิผลกำรด�ำเนินงำนของสว่นงำน

เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรบรหิำรงำน บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจดัโครงสรำ้งองคก์รเป็นหน่วยธุรกจิตำมช่อง
ทำงกำรขำยของผลติภณัฑแ์ละบรกิำร บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมสีว่นงำนทีร่ำยงำนทัง้สิน้ 3 สว่นงำน คอื (1) ธรุกจิ
ขำยปลกี (2) ชอ่งทำงจ�ำหน่ำยอืน่ (3) ธรุกจิโรงเรยีน

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไมม่กีำรรวมสว่นงำนด�ำเนินงำนเป็นสว่นงำนทีร่ำยงำนขำ้งตน้

ผูม้อี�ำนำจตดัสนิใจสงูสดุสอบทำนผลกำรด�ำเนินงำนของแต่ละหน่วยธรุกจิแยกจำกกนัเพือ่วตัถุประสงคใ์นกำร
ตดัสนิใจเกีย่วกบักำรจดัสรรทรพัยำกรและกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยประเมนิผลกำร
ปฏบิตังิำนของสว่นงำนโดยพจิำรณำจำกก�ำไรหรอืขำดทนุจำกกำรด�ำเนินงำนซึง่วดัมลูคำ่โดยใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัทีใ่ช้
ในกำรวดัก�ำไรหรอืขำดทนุจำกกำรด�ำเนินงำนในงบกำรเงนิ อยำ่งไรกต็ำม บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยบรหิำรงำนดำ้น
กำรจดัหำเงนิ (ประกอบดว้ย คำ่ใชจ้ำ่ยทำงกำรเงนิ และรำยไดท้ำงกำรเงนิ) และภำษเีงนิได ้ของทัง้กลุม่โดยไมม่กีำร
ปนัสว่นใหแ้ต่ละสว่นงำนด�ำเนินงำน

รำคำโอนระหว่ำงสว่นงำนด�ำเนินงำนถูกก�ำหนดจำกพืน้ฐำนของรำคำทีส่ำมำรถต่อรองไดอ้ย่ำงเป็นอสิระใน
ลกัษณะของผูท้ีไ่มม่คีวำมเกีย่วขอ้งกนั (Arm’s length basis)
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รายไดร้ะหวา่งสว่นงานถกูตดัออกจากงบการเงนิรวมแลว้

ขอ้มูลรายไดแ้ละก�าไรของส่วนงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยส�าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2557 
และ 2556 มดีงัต่อไปน้ี

 (หน่วย : พนับาท)

ส�ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557
ส่วนงำน 

ธรุกิจขำยปลีก
ส่วนงำนช่องทำง

จ�ำหน่ำยอ่ืน
ส่วนงำน 

ธรุกิจโรงเรียน
รวมส่วนงำน 

ท่ีรำยงำน

รำยกำรปรบัปรงุ
และตดัรำยกำร

ระหว่ำงกนั
งบกำรเงินรวม

รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 3,919,106 846,241 147,305 4,912,652 - 4,912,652

รายไดร้ะหวา่งสว่นงาน - 6,817 - 6,817 (6,817) -

ก�าไรจากการจ�าหน่ายสนิทรพัย์ 38 - 63 101 - 101

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ�าหน่าย (84,697) (26,622) (18,462) (129,781) - (129,781)

ขาดทนุจากการตดัจ�าหน่ายสนิทรพัย์ (9,644) - - (9,644) - (9,644)

ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนของส่วนงำน 16,492 90,723 15,527 122,742 - 122,742

สว่นแบง่ก�าไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 2,252

ดอกเบีย้รบัและเงนิปนัผล 1,221

ดอกเบีย้จา่ย (19,002)

ก�ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 107,213

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ (21,194)

ก�ำไรส�ำหรบัปี 86,019

 (หน่วย : พนับาท)

ส�ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557
ส่วนงำน 

ธรุกิจขำยปลีก
ส่วนงำนช่องทำง

จ�ำหน่ำยอ่ืน
ส่วนงำน 

ธรุกิจโรงเรียน
รวมส่วนงำน 

ท่ีรำยงำน

รำยกำรปรบัปรงุ
และตดัรำยกำร

ระหว่ำงกนั
งบกำรเงินรวม

รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 4,354,816 823,050 130,541 5,308,407 - 5,308,407

รายไดร้ะหวา่งสว่นงาน - 2,623 - 2,623 (2,623) -

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ�าหน่าย (87,910) (16,663) (17,976) (122,549) - (122,549)

ขาดทนุจากการจ�าหน่ายและตดัจ�าหน่ายสนิทรพัย์ (4,107) - - (4,107) - (4,107)

ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนของส่วนงำน 48,968 33,711 4,892 87,571 - 87,571

สว่นแบง่ก�าไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 1,713

ดอกเบีย้รบัและเงนิปนัผล 4,201

ดอกเบีย้จา่ย (6,400)

ก�ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 87,085

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ (15,567)

ก�ำไรส�ำหรบัปี 71,518

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยใชเ้กณฑร์าคาทีค่ดิกบัลกูคา้ทัว่ไปเป็นเกณฑใ์นการก�าหนดราคาระหวา่งกนั

ข้อมลูเก่ียวกบัเขตภมิูศำสตร์

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยด�าเนินธรุกจิในเขตภมูศิาสตรเ์ดยีว คอืประเทศไทย ดงันัน้รายไดแ้ละสนิทรพัยท์ีแ่สดง
อยูใ่นงบการเงนิจงึถอืเป็นการรายงานตามเขตภมูศิาสตรแ์ลว้

ข้อมลูเก่ียวกบัลกูค้ำรำยใหญ่

ในปี 2557 และ 2556 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไมม่รีายไดจ้ากลกูคา้รายใดทีม่มีลูคา่เทา่กบัหรอืมากกวา่รอ้ยละ 
10 ของรายไดข้องกจิการ
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31. ผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงาน

31.1  กองทนุส�ารองเลี้ยงชีพ

บรษิทัฯ และพนกังำนบรษิทัฯ ไดร้ว่มกนัจดัตัง้กองทุนส�ำรองเลีย้งชพีขึน้ตำมพระรำชบญัญตักิองทุนส�ำรอง
เลีย้งชพี พ.ศ. 2530 โดยบรษิทัฯ และพนกังำนจะจำ่ยสมทบเขำ้กองทนุเป็นรำยเดอืนในอตัรำ รอ้ยละ 5 ของเงนิเดอืน 
กองทนุส�ำรองเลีย้งชพีน้ีบรหิำรโดยหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุอยธุยำ จ�ำกดั และจะจำ่ยใหแ้ก่พนกังำนเมือ่พนกังำน
นัน้ออกจำกงำนตำมระเบยีบวำ่ดว้ยกองทนุของบรษิทัฯ ในระหวำ่งปีปจัจบุนั บรษิทัฯ ไดจ้ำ่ยเงนิสมทบกองทนุเป็น
จ�ำนวนเงนิ 15.9 ลำ้นบำท (2556: 17.4 ลำ้นบำท)

31.2  ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จ�ำนวนเงนิส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนซึง่เป็นเงนิชดเชยพนกังำนเมือ่ออกจำกงำนแสดงไดด้งัน้ี

(หน่วย : พนับำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 45,912 48,466 43,728 46,848

ตน้ทนุบรกิำรในปจัจบุนั 4,243 4,285 2,964 3,779

ตน้ทนุดอกเบีย้ 1,820 1,987 1,727 1,921

ขำดทนุ (ก�ำไร) จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณติศำสตรป์ระกนัภยั 6,221 (4,767) 6,712 (4,761)

ผลประโยชน์ทีจ่ำ่ยในระหวำ่งปี (14,589) (4,059) (14,589) (4,059)

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 43,607 45,912 40,542 43,728

คำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบัผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนรวมอยูใ่นสว่นของก�ำไรหรอืขำดทนุแสดงไดด้งัน้ี

(หน่วย : พนับำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

ตน้ทนุบรกิำรในปจัจบุนั 4,243 4,285 2,964 3,779

ตน้ทนุดอกเบีย้ 1,820 1,987 1,727 1,921

ขำดทนุ (ก�ำไร) จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณติศำสตรป์ระกนัภยั 6,221 (4,767) 6,712 (4,761)

รวมค่าใช้จ่ายท่ีรบัรู้ในส่วนของก�าไรขาดทนุ 12,284 1,505 11,403 939

(หน่วย : พนับำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

คำ่ใชจ้ำ่ยดงักลำ่วรบัรูใ้นรำยกำรต่อไปน้ีในสว่นของก�ำไรขำดทนุ

ตน้ทนุขำย 2,326 470 1,909 103

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 9,958 1,035 9,494 836
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สมมตฐิำนทีส่�ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณติศำสตรป์ระกนัภยั ณ วนัประเมนิสรปุไดด้งัน้ี

(หน่วย : พนับำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

อตัรำคดิลด 3.9 - 4.2 4.1 3.9 4.1

อตัรำกำรขึน้เงนิเดอืนในอนำคต (ขึน้กบัชว่งอำยขุองพนกังำน) 5.0 5.0 5.0 5.0

อตัรำกำรเปลีย่นแปลงในจ�ำนวนพนกังำน* 16.1 - 67.3 18.7 - 50.5 16.1 - 39.9 18.7 - 50.5

*	 อตัราการเปลีย่นแปลงของจ�านวนพนกังานสว่นทีม่อีตัราหมนุเวยีนสงูจะเกดิเฉพาะสว่นของพนกังานสาขาซึง่ถอืเป็นปกตธิรุกจิคา้ปลกีทีม่อีตัราการ

หมนุเวยีนเฉลีย่ประมาณรอ้ยละ	30	-	60	ต่อปี

จ�ำนวนเงนิภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์และจ�ำนวนภำระผกูพนัทีถ่กูปรบัปรงุจำกผลของประสบกำรณ์
ส�ำหรบัปีปจัจบุนัและสีปี่ยอ้นหลงัแสดงไดด้งัน้ี

(หน่วย : พนับำท)

จ�านวนภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ จ�านวนภาระผกูพนัท่ีถกูปรบัปรงุจากผลของประสบการณ์

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ปี 2557 43,607 40,542 6,221 6,712

ปี 2556 45,912 43,728 (4,767) (4,761)

ปี 2555 48,466 46,848 - -

ปี 2554 45,742 44,307 - -

ปี 2553 38,758 38,266 - -

32.  เงินปันผล/หุ้นปันผล

เงินปันผล/หุ้นปันผล อนุมติัโดย
เงินปันผลจ่าย 

 (พนับาท)

เงินปันผลจ่ายต่อ

หุ้น  (บาท)

หุน้ปนัผลจำกผลกำรด�ำเนินงำนส�ำหรบัปี 2555 ทีป่ระชมุสำมญัประจ�ำปีผูถ้อืหุน้เมือ่วนัที ่25 เมษำยน 2556 35.63 0.10

เงนิปนัผลจำกผลกำรด�ำเนินงำนส�ำหรบัปี 2555 ทีป่ระชมุสำมญัประจ�ำปีผูถ้อืหุน้ เมือ่วนัที ่25 เมษำยน 2556 39.60 0.11

รวมเงินปันผลและหุ้นปันผลท่ีจ่ายในระหว่างปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 75.23 0.21

เงนิปนัผลจำกผลกำรด�ำเนินงำนส�ำหรบัปี 2556 ทีป่ระชมุสำมญัประจ�ำปีผูถ้อืหุน้ เมือ่วนัที ่25 เมษำยน 2556 70.55 0.18

รวมเงินปันผลท่ีจ่ายในระหว่างปีส้ินสดุวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2557 70.55 0.18

33. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึน้

33.1  ภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทนุ

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556 บรษิทัฯ มภีำระผกูพนัเกีย่วกบัรำยจำ่ยฝำ่ยทนุ ซึง่เกีย่วขอ้งกบักำรก่อสรำ้งคลงั
สนิคำ้และศนูยก์ระจำยสนิคำ้แหง่ใหมเ่ป็นจ�ำนวน 54 ลำ้นบำท (2557 : ไมม่)ี

33.2  ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเช่าด�าเนินงาน

ก) ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2557 บรษิทัฯ มสีญัญำเชำ่พืน้ทีเ่พือ่เป็นทีต่ ัง้สำขำรวมทัง้สิน้ จ�ำนวน 397 สำขำ 
(2556 : 429 สำขำ) โดยมอีำยสุญัญำเชำ่ตัง้แต่ 1 ปีถงึ 12 ปี 9 เดอืน ซึง่ส�ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 
2557 คำ่เชำ่และคำ่บรกิำรสำธำรณูปโภคทีต่อ้งจำ่ยรวมทัง้หมดเทำ่กบั 506.6 ลำ้นบำท (2556 : 558.9 
ลำ้นบำท) โดยคำ่เชำ่บำงสว่นค�ำนวณจำกรอ้ยละของยอดขำยและบำงสว่นเป็นอตัรำคงที่
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ข) บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดเ้ขำ้ท�ำสญัญำเช่ำด�ำเนินงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเช่ำทีด่นิ อำคำรส�ำนักงำน  
คลงัสนิคำ้ และรถยนต ์อำยขุองสญัญำมรีะยะเวลำตัง้แต่ 1 ถงึ 30 ปี

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมจี�ำนวนเงนิขัน้ต�่ำทีต่อ้งจำ่ยในอนำคตทัง้สิน้ภำยใตส้ญัญำเชำ่ด�ำเนินงำนดงัน้ี

(หน่วย : ลำ้นบำท)

ภาระผกูพนัท่ีต้องจ่ายช�าระ
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม

2557 2556

ภำยใน 1 ปี 24.8 28.1

1 ถงึ 5 ปี 31.9 56.7

มำกกวำ่ 5 ปี 31.8 35.3

ในระหวำ่งปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2557 บรษิทัฯ มรีำยจำ่ยตำมสญัญำเชำ่ทีร่บัรูแ้ลว้ในงบก�ำไรขำดทนุเป็น
จ�ำนวนเงนิ 22.1 ลำ้นบำท (2556 : 36.4 ลำ้นบำท)

33.3  การค�า้ประกนั

ณ วนัที ่ 31 ธนัวำคม 2557 บรษิทัฯ มหีนงัสอืค�้ำประกนัซึง่ออกโดยธนำคำรในนำมบรษิทัฯ เหลอือยูเ่ป็น
จ�ำนวน 4.9 ลำ้นบำท (2556 : 13.7 ลำ้นบำท) ซึง่เกีย่วเน่ืองกบัภำระผกูพนักำรปฏบิตังิำนตำมสญัญำและกำรประกนั 
กำรเชำ่พืน้ที ่นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ไดน้�ำเงนิลงทนุอืน่จ�ำนวน 1.9 ลำ้นบำท (2556 : 2.6 ลำ้นบำท) ไปเป็นหลกัทรพัย์
ในกำรค�ำ้ประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำ

33.4  ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาให้บริการระยะยาว

(1) บรษิทัฯ ท�ำสญัญำเป็นตวัแทนจ�ำหน่ำยกบับรษิทัในต่ำงประเทศแหง่หน่ึง อำยสุญัญำ 3 ปี ตัง้แต่วนัที ่ 
1 มกรำคม 2556 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม 2558 เมือ่ครบก�ำหนดอำยสุญัญำแลว้ไมม่ฝีำ่ยใด ฝำ่ยหน่ึงบอก
เลกิสญัญำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรใหถ้อืเสมอืนมผีลผกูพนัตำมเดมิต่อไปอกีทกุๆ 1 ปีจนกวำ่จะมฝีำ่ยหน่ึง
ฝำ่ยใดแจง้สิน้สดุสญัญำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร

(2) บรษิัทฯ ท�ำสญัญำรบัอนุญำตให้ใช้ลขิสทิธิห์นังสอืกบัเจ้ำของผลงำนต่ำงๆ โดยมอีำยุสญัญำ 3 ปี  
และสำมำรถต่ออำยสุญัญำไปอกี 3 ปีโดยอตัโนมตัแิละมกีำรจ่ำยคำ่ตอบแทนเป็นอตัรำ รอ้ยละของจ�ำนวน
เลม่ทีจ่ดัพมิพห์รอืจ�ำหน่ำย

34. เครื่องมือทางการเงิน

34.1  นโยบายการบริหารความเส่ียง

เครือ่งมอืทำงกำรเงนิทีส่�ำคญัของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยตำมทีนิ่ยำมอยูใ่นมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่ 107  
“กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลส�ำหรบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิ” ประกอบดว้ย เงนิสดและรำยกำรเทยีบ
เท่ำเงนิสด ลกูหน้ีกำรคำ้และลกูหน้ีอื่น เงนิใหกู้ย้มื เงนิลงทุน เงนิกูย้มืระยะสัน้ และ เงนิกูย้มืระยะยำว บรษิทัฯ  
และบรษิทัยอ่ยมคีวำมเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครือ่งมอืทำงกำรเงนิดงักลำ่ว และมนีโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่งดงัน้ี

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมคีวำมเสีย่งดำ้นกำรใหส้นิเชือ่ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัลกูหน้ีกำรคำ้และลกูหน้ีอืน่ เงนิใหกู้ย้มื 
และตัว๋เงนิรบั ฝำ่ยบรหิำรควบคมุควำมเสีย่งน้ีโดยกำรก�ำหนดใหม้นีโยบำยและวธิกีำร ในกำรควบคมุสนิเชือ่ทีเ่หมำะ
สม ดงันัน้บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจงึไมค่ำดวำ่จะไดร้บัควำมเสยีหำยทีเ่ป็นสำระส�ำคญัจำกกำรใหส้นิเชือ่ นอกจำกน้ี 
กำรใหส้นิเชือ่ของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไมม่กีำรกระจกุตวัเน่ืองจำกบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมฐีำนของลกูคำ้ทีห่ลำก
หลำยและมอียูจ่�ำนวนมำกรำย จ�ำนวนเงนิสงูสดุทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยอำจตอ้งสญูเสยีจำกกำรใหส้นิเชือ่คอืมลูคำ่
ตำมบญัชขีองลกูหน้ีกำรคำ้และลกูหน้ีอืน่ เงนิใหกู้ย้มื ทีแ่สดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ
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ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมคีวำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบี้ยทีส่�ำคญัอนัเกี่ยวเน่ืองกบัเงนิฝำกสถำบนักำรเงนิ  
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะยำวทีม่ดีอกเบีย้ อยำ่งไรกต็ำม เน่ืองจำกสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทำงกำรเงนิสว่น
ใหญ่มอีตัรำดอกเบีย้ทีป่รบัขึน้ลงตำมอตัรำตลำด หรอืมอีตัรำดอกเบีย้คงทีซ่ึง่ใกลเ้คยีงกบัอตัรำตลำดในปจัจุบนั  

ควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบีย้ของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจงึอยูใ่นระดบัต�่ำ

สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทำงกำรเงนิทีส่�ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำดอกเบีย้ และส�ำหรบัสนิทรพัยแ์ละหน้ี
สนิทำงกำรเงนิทีม่อีตัรำดอกเบีย้คงทีส่ำมำรถแยกตำมวนัทีค่รบก�ำหนด หรอื วนัทีม่กีำรก�ำหนดอตัรำดอกเบีย้ใหม ่
(หำกวนัทีม่กีำรก�ำหนดอตัรำดอกเบีย้ใหมถ่งึก่อน) ไดด้งัน้ี

(หน่วย : ลำ้นบำท)

งบการเงินรวม

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557

อตัราดอกเบีย้คงท่ี อตัราดอกเบีย้ 
ปรบัขึน้ลง 

ตามราคาตลาด

ไม่มี 
อตัราดอกเบีย้

รวม
อตัราดอกเบีย้ 

ท่ีแท้จริงภายใน  
1 ปี

 มากกว่า 1 
ถึง 5 ปี

มากกว่า 
5 ปี

(รอ้ยละต่อปี)

สินทรพัยท์างการเงิน

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด 75 - - - 28 103 0.125 - 2.30

เงนิลงทนุชัว่ครำว - - - - 326 326 -

ลกูหน้ีกำรคำ้และลกูหน้ีอืน่ - - - - 85 85 -

เงนิฝำกธนำคำรทีม่ภีำระค�ำ้ประกนั - 13 - - - 13 2.30 - 3.625

75 13 - - 439 527

หน้ีสินทางการเงิน

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอืน่ - - - - 1,089 1,089 -

เงนิกูย้มืระยะยำว 10 95 - 476 - 581 5.16 - 7.50

10 95 - 476 1,089 1,670

(หน่วย : ลำ้นบำท)

งบการเงินรวม

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556

อตัราดอกเบีย้คงท่ี อตัราดอกเบีย้ 
ปรบัขึน้ลง 

ตามราคาตลาด

ไม่มี 
อตัราดอกเบีย้

รวม
อตัราดอกเบีย้ 

ท่ีแท้จริงภายใน  
1 ปี

 มากกว่า 1 
ถึง 5 ปี

มากกว่า 
5 ปี

(รอ้ยละต่อปี)

สินทรพัยท์างการเงิน

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด 127 - - -   33 160 0.125 - 2.70

เงนิลงทนุชัว่ครำว - - - 22 - 22 2.76

ลกูหน้ีกำรคำ้และลกูหน้ีอืน่ - - - - 102 102 -

เงนิฝำกธนำคำรทีม่ภีำระค�ำ้ประกนั - 15 - - - 15 2.35 - 3.625

127 15 - 22   135 299

หน้ีสินทางการเงิน

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอืน่ - - - - 1,264 1,264 -

เงนิกูย้มืระยะยำว - 75 - - -     75 6.0 - 7.0

-     75 - -     1,264 1,339
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(หน่วย : ลา้นบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557

อตัราดอกเบีย้คงท่ี อตัราดอกเบีย้ 
ปรบัขึน้ลง 

ตามราคาตลาด

ไม่มี 
อตัราดอกเบีย้

รวม
อตัราดอกเบีย้ 

ท่ีแท้จริงภายใน  
1 ปี

 มากกว่า 1 
ถึง 5 ปี

มากกว่า 
5 ปี

(รอ้ยละต่อปี)

สินทรพัยท์างการเงิน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 70 - - - 28 98 0.125 - 2.30

เงนิลงทนุชัว่คราว - - - - 265 265 -

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น - - - - 82 82 -

เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค�า้ประกนั - 13 - - - 13 2.30 - 3.625

70 13 - - 375 458

หน้ีสินทางการเงิน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอืน่ - - - - 1,080 1,080 -

เงนิกูย้มืระยะยาว - - - 476 - 476 5.16 - 5.25

- - - 476 1,080 1,556

 
(หน่วย : ลา้นบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556

อตัราดอกเบีย้คงท่ี อตัราดอกเบีย้ 
ปรบัขึน้ลง 

ตามราคาตลาด

ไม่มี 
อตัราดอกเบีย้

รวม
อตัราดอกเบีย้ 

ท่ีแท้จริงภายใน  
1 ปี

 มากกว่า 1 
ถึง 5 ปี

มากกว่า 
5 ปี

(รอ้ยละต่อปี)

สินทรพัยท์างการเงิน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 94 - - - 33 127 0.125 - 2.70

เงนิลงทนุชัว่คราว - - - 22 - 22 2.76

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น - - - - 99 99 -

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั

เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค�า้ประกนั - 15 - - - 15 2.35 - 3.625

94 15 - 22 132 263

หน้ีสินทางการเงิน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอืน่ - - - - 1,258 1,258

- - - - 1,258 1,258

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน

บรษิทัฯ มคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ส�าคญัอนัเกี่ยวเน่ืองจากการซื้อหรอืขายสนิค้าเป็นเงนิตรา 
ต่างประเทศ บรษิทัฯ ไดต้กลงท�าสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศลว่งหน้า ซึง่สว่นใหญ่มอีายสุญัญาไมเ่กนิหน่ึงปี
เพือ่ใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่ง
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บรษิทัฯ มยีอดคงเหลอืของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทำงกำรเงนิทีเ่ป็นสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศ ดงัน้ี

สกลุเงิน

สินทรพัยท์างการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม

หน้ีสินทางการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม

อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม

2557 2556 2557 2556 2557 2556

(พนั) (พนั) (พนั) (พนั) (บำทต่อหน่วยเงนิตรำต่ำงประเทศ)

เหรยีญสหรฐัอเมรกิำ - - 14 10 33.1132 32.9494

เหรยีญสงิคโปร์ 3 9 - - 25.1274 26.1167

ปอนดอ์งักฤษ - - 892 408 51.5035 54.2572

บรษิทัฯ มสีญัญำซือ้ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศลว่งหน้ำคงเหลอืดงัน้ี

สกลุเงิน
อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญาของ

วนัครบก�าหนดตามสญัญา

จ�านวนท่ีซ้ือ จ�านวนท่ีขาย จ�านวนท่ีซ้ือ จ�านวนท่ีขาย

(ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงนิตรำต่ำงประเทศ)

ปอนดอ์งักฤษ 0.3 - 51.7 - 52.16 - มกรำคม - กุมภำพนัธ ์2558

34.2  มลูค่ายติุธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เน่ืองจำกเครื่องมอืทำงกำรเงนิสว่นใหญ่ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจดัอยู่ในประเภทระยะสัน้ เงนิใหกู้ย้มื 
และเงนิกูย้มืมอีตัรำดอกเบีย้ใกลเ้คยีงกบัอตัรำดอกเบีย้ในตลำด บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจงึประมำณมลูคำ่ยตุธิรรม
ของเครือ่งมอืทำงกำรเงนิใกลเ้คยีงกบัมลูคำ่ตำมบญัชทีีแ่สดงในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ

มลูคำ่ยตุธิรรม หมำยถงึ จ�ำนวนเงนิทีผู่ซ้ือ้และผูข้ำยตกลงแลกเปลีย่นสนิทรพัยก์นัในขณะทีท่ ัง้สองฝำ่ยมคีวำม
รอบรู ้และเตม็ใจในกำรแลกเปลีย่นและสำมำรถต่อรองรำคำกนัไดอ้ยำ่งเป็นอสิระในลกัษณะทีไ่มม่คีวำมเกีย่วขอ้งกนั 
วธิกีำรก�ำหนดมลูคำ่ยุตธิรรมขึน้อยูก่บัลกัษณะของเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ มลูคำ่ยุตธิรรมจะก�ำหนดจำกรำคำตลำด
ลำ่สดุ หรอืก�ำหนดขึน้โดยใชเ้กณฑก์ำรวดัมลูคำ่ทีเ่หมำะสม

35. การบริหารจดัการทนุ

วตัถุประสงคใ์นกำรบรหิำรจดักำรทุนทีส่�ำคญัของบรษิทัฯ คอืกำรจดัใหม้ซีึ่งโครงสรำ้งทุนทีเ่หมำะสมเพื่อ
สนบัสนุนกำรด�ำเนินธรุกจิของบรษิทัฯ และเสรมิสรำ้งมลูคำ่กำรถอืหุน้ใหก้บัผูถ้อืหุน้ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2557 
กลุม่บรษิทัมอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อทนุเทำ่กบั 1.84 : 1 (2556 : 1.68 : 1) และเฉพำะบรษิทัมอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อทนุ
เทำ่กบั 1.84 : 1 (2556 : 1.66 : 1)

36.  เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน

เมือ่วนัที ่ 26 กุมภำพนัธ ์ 2558 ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดม้มีตเิสนอขออนุมตัต่ิอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้
เพือ่จำ่ยปนัผลส�ำหรบัผลกำรด�ำเนินงำนประจ�ำปี 2557 เป็นเงนิสดในอตัรำหุน้ละ 0.18 บำท หรอืคดิเป็นจ�ำนวนเงนิ
ไมเ่กนิ 70.55 ลำ้นบำท เงนิปนัผลน้ีจะจำ่ยและบนัทกึบญัชภีำยหลงัจำกไดร้บักำรอนุมตัจิำกทีป่ระชมุสำมญัประจ�ำปี 

ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ

37. การอนุมติังบการเงิน

งบกำรเงนิน้ีไดร้บัอนุมตัใิหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบรษิทัฯ  เมือ่วนัที ่26 กุมภำพนัธ ์2558
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กำรประชุมประจ�ำปผูจัดกำรสำขำ
ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร

SE-ED Book Center Managers 
Annual Conference.

ซีเอ็ดพบนักลงทุน Opportunity Day

SE-ED met investors on the
Opportunity Day.

กิจกรรมในโรงเรียนเพลินพัฒนำ

Activities at Plearnpattana School.

กิจกรรมพัฒนำบุคลำกร

Human resources development 
activities.

โครงกำรหนังสือเพื่อนอง

Books for Kids Project.

www.se-ed.com

กิจกรรม Activities

SE-ED Learning Center

SE-ED Learning Center



บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 1858/87-90 ถนนบางนา-ตราด 
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260  โทร. 0-2739-8000  โทรสาร 0-751-5999

SE-EDUCATION PUBLIC COPANY LIMITED
1858/87-90 Interlink Tower Building 19th  Floor, Bangna-Trat Rd., 
Bangna, Bangkok 10260, Thailand  Tel : (662) 739-8000  Fax : (662) 751-5999

www.se-ed.com  

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือ www.se-ed.com

Investors may find additional information of SE-EDUCATION Public Company Limited from its Annual Registration Statement (Form 56-1) posted at www.sec.or.th or at www.se-ed.com


