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โครงการพัฒนาการจัดการการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โดยการพัฒนาความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษและการสนับสนุนสื่อ
เพื่อการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

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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สาขา
Branches

6 จุดขายย่อย

Point of Sales

ภารกิจ
ซเีอ็ด จะด�ำเนนิธรุกจิทีเ่อือ้อ�ำนวยต่อกำรศึกษำหำควำมรูใ้นสำขำท่ีจ�ำเป็นต่อกำรพัฒนำประเทศ จะด�ำเนนิ
ธรุกจิทีจ่ะท�ำให้ “คนไทยเก่งขึน้”  โดยพฒันำขึน้เป็นธรุกจิทีย่ั่งยืน มีกำรเติบโตต่อเนือ่งทีสู่งกว่ำค่ำเฉลีย่
ของอุตสำหกรรม เป็นบรษัิทตัวอย่ำงทีดี่ สำมำรถสร้ำงสรรค์ผลงำนทีเ่ป็นประโยชน์และเป็นทีย่อมรบัใน 
วงกว้ำง พนกังำนมีควำมสุข และสำมำรถให้ผลตอบแทนกำรลงทนุทีน่่ำพึงพอใจในระยะยำว

Mission
SE-ED seeks to do business in the areas that promote education in the fields 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 
beneficial 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.

บริษทั ซเีอด็ยูเคชัน่ จ�ากดั (มหาชน) ได้รับรางวัลการลงทนุในกิจการเพือ่สงัคม (SET Social Enterprise Investment Awards) ซึง่เป็นรางวลัทีม่อบให้แก่ 
บริษัทจดทะเบียนที่ให้การสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมอย่างโดดเด่น จากงาน SET Sustainability Awards 2015 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

SE-EDUCATION Public Co.,Ltd. received SET Social Enterprise Investment Awards from SET in SET Sustainability Awards 2015. 
This prize is meant for the registered companies which prominently support Social Enterprise.
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หมายเหตุ : * เป็นการค�านวณตัวเลขตามงบการเงินรวมตั้งแต่ ปี 2552

 ** เป็นการค�านวณตัวเลขตามงบการเงินรวม 2557 (ปรับปรุงใหม่)

 *** เป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายจากก�าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จากผลประกอบการของปี 2558 ทั้งสิ้น 0.12 บาท/หุ้น ซึ่งเสนอโดย 
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยยังรอการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559
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ผลประกอบการ
บรษิัท ซเีอด็ยเูคชัน่ จ�ากดั (มหาชน) และบรษิัทยอ่ย

กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนค่�เสื่อมร�ค�*
และค่�ใช้จ่�ยตัดจ่�ย (EBITDA) และกำ�ไรสุทธิ

อัตร�ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)* อัตร�ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA)*

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

เงินปันผลต่อหุ้น
ต�มผลก�รดำ�เนินง�นในแต่ละปี

ร�ยได้รวม*
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จุดเดนในรอบปจุดเดนในรอบ
HIGHLIGHTS

หน่วย : ล้ำนบำท

Unit : Million Baht

ผลการดำาเนินงาน
Operating Results

งบการเงินรวม
Consolidated Financial Statements

2558
2015

2557
2014

(ปรับปรุงใหม่)

2556
2013

2555
2012

(ปรับปรุงใหม่)

2554
2011

รายได้รวม 
Total Revenue 4,544.28 4,967.19 5,359.09  5,727.96 5,561.77

กำาไรสุทธิส่วนที่เปนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
Profi t attributable to equity holders of the company 70.88 86.40 72.29 209.09 225.22

กำาไรสุทธิต่อรายได้รวม
Net Profi t Margin (%) 1.56 1.74 1.35 3.65 4.05

กำาไรต่อหุ้น (บาท) 
EPS (Baht) 0.18 0.22 0.18 0.53 0.63

มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)
Book Value per share (Baht) 2.54 2.52 2.30 2.06 2.03

สินทรัพย์รวม
Total Assets 2,588.84 2,801.78 2,599.46 2,628.24 2,458.99

หนี้สินรวม
Total Liabilities 1,595.20 1,815.87 1,628.96 1,691.36 1,728.85

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
Shareholders Equity 922.46 920.33 909.86 875.57 668.24

ทุนที่ออกและที่เรียกชำาระแล้ว
Paid - up Capital 391.94 391.94 391.94 356.31 323.92

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
ROA (%) 4.51 4.90 3.58 10.18 13.61

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
ROE (%) 7.69 9.44 8.11 26.72 32.32

ณ วันที่
As of

30/12/2558
30/12/2015

30/12/2557
30/12/2014

27/12/2556
27/12/2013

28/12/2555
28/12/2012

30/12/2554
30/12/2011

ราคาล่าสุด (บาท)
Last Price (Baht) 5.25 5.05 4.62 9.70 10.40

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
Market Cap. 2,057.71 1,979.32 1,810.78 3,456.24 3,368.78

หมายเหตุ :  อัตราสวนทางการเงินบางรายการไมตรงกับอัตราสวนทางการเงินที่เผยแพรบนเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

เนื่องจากงบการเงินปกอนหนามีการจัดประเภทใหม เพื่อใหสอดคลองกับงบการเงินปปจจุบัน



อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)

อัตราส่วน
งบการเงินรวม

2558 2557
(ปรับปรุงใหม่)

2556

อัตราส่วนสภาพคล่อง  (เท่า) 0.71 0.73 0.47

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.35 0.41 0.19

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (รอบ) 0.08 0.04 0.04

อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้า  (รอบ) 12.80 10.46 9.15

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย  (วัน) 29 35 39

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ  (รอบ) 7.61 8.32 9.70

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย  (วัน) 48 44 37

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้  (รอบ) 2.87 2.75 2.63

ระยะเวลาช�าระหนี้เฉลี่ย  (วัน) 127 133 137

Cash Cycle  (วัน) (51) (54) (57)

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำาไร  (PROFITABILITY RATIO)

อัตราส่วน 2558 2557
(ปรับปรุงใหม่)

2556

อัตราก�าไรขั้นต้น (%) 34.29 34.14 32.55

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน (%) 2.70 2.70 1.76

อัตราก�าไรอื่น (%) 1.01 1.05 0.91

อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร (%) 82.49 42.73 65.52

อัตราก�าไรสุทธิ  (%) 1.56 1.74 1.35

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 7.69 9.44 8.11

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน (EFFICIENCY RATIO) 

อัตราส่วน 2558 2557
(ปรับปรุงใหม่)

2556

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  (%) 4.51 4.90 3.58

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 12.58 13.51 13.48

อัตราการหมุนของสินทรัพย์  (เท่า) 1.69 1.69 2.05

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)

อัตราส่วน 2558 2557
(ปรับปรุงใหม่)

2556

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.61 1.84 1.68

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย  (เท่า) 11.37 19.60 13.00

อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน  (เท่า) 0.41 0.14 0.09

อัตราการจ่ายเงินปันผล  (%) 66.36* 81.65 97.59

หมายเหตุ : * เป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายจากก�าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จากผลประกอบการของปี 2558 โดยเป็นการจ่ายเงินปันผล 

0.12 บาท/หุ้น ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยยังรอการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี  

วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559
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อัตราส่วนทางการเงิน



บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) ได้รับรำงวัลกำรลงทุนใน
กิจกำรเพื่อสังคม (SET Social Enterprise Investment Awards) 
ซึ่งเป็นรำงวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่ให้กำรสนับสนุน
กิจกำรเพื่อสังคมอย่ำงโดดเด่น จำกงำน SET Sustainability 
Awards 2015 โดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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z	วัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง ซีเอ็ด โดยกลุ่มวิศวกรจากจุฬาฯ เมื่อ 41 ปีก่อน คือ “จะด�ำเนินธุรกิจกำรเผยแพร่ควำมรู้ โดยเน้นกำรพัฒนำ
ควำมรู้ควำมสำมำรถของคนไทยในสำขำที่จ�ำเป็นต่อกำรพัฒนำประเทศ โดยจะเน้นด้ำนวิทยำศำสตร์ วิศวกรรมศำสตร์ และกำรศึกษำ”

z	ภารกิจของซีเอ็ด คือ ซีเอ็ดจะด�าเนินธุรกิจที่เอื้ออ�านวยต่อการศึกษาหาความรู้ ในสาขาที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ จะด�าเนินธุรกิจที่จะ
ท�าให้ “คนไทยเก่งข้ึน” โดยพัฒนาขึ้นเป็นธุรกิจที่ย่ังยืน มีการเติบโตต่อเนื่องที่สูงกว่าค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรม 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 2558 มีนักเรียน 1,230 คน โดยมีนักเรียนชั้นสูงสุดถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6

z	 เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีจุดเด่นที่น่าสนใจต่อไปนี้

	■ มีการเติบโตเฉลี่ยของรายได้รวม ประมาณ 38.4 เท่าภายในระยะเวลา 24 ปี หรือเติบโตเฉลี่ย 17% ต่อปี นับแต่ปีแรกที่เข้าตลาด 
หลักทรัพย์ฯ จนถึงสิ้นปี 2558

	■  ได้รับรางวลัการลงทุนในกิจการเพือ่สงัคม (SET Social Enterprise Investment Awards) ซึง่เป็นรางวลัท่ีมอบให้แก่บรษิทัจดทะเบยีน
ที่ให้การสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมอย่างโดดเด่น จากงาน SET Sustainability Awards 2015 พิธีมอบรางวัลด้านความยั่งยืนครั้งแรก
ของตลาดทุนไทย โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อประกาศเกียรติคุณบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่น และเป็นก�าลังใจ
ให้ผูบ้รหิารและผูป้ฏิบัตงิานของบริษทัจดทะเบียนทีมี่ความมุ่งม่ันในการด�าเนนิธรุกิจอย่างยัง่ยนื โดยใช้แนวทางการบริหารจดัการทาง
ธุรกิจเป็นกลไกในการขับเคลื่อน

	■ ได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความส�าเร็จ (SET Award of Honor) ด้าน
การรายงานบรรษัทภิบาล จากงาน SET Awards 2014 เป็นครั้งที่ 4 
ซึง่เป็นรางวัลท่ียกย่องเชดิชเูกยีรตคุิณจากการได้รับรางวลัดีเยีย่มใน
ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล ติดต่อกัน เป็นปีท่ี 6 จากการจัด
ประกวดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการ
เงินธนาคาร ซึ่งบริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนนอก SET100 ราย
เดียวที่ได้รับรางวัลนี้

	■ ได้รบัรางวลั Investors’ Choice Award จดัโดยสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุ
ไทย จากการประเมินผลการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 
(AGM) ช่วงปี 2552-2557 ซึ่งได้รับคะแนน 100% เต็ม ต่อเนื่องกัน 
6 ปีซ้อน โดยรางวัลนี้เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้กับบริษัทจด
ทะเบียนท่ีตระหนักถึงความส�าคัญในการด�าเนินการจัดประชุมผู้ถือ
หุ้น ค�านึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้นโดยซีเอ็ดเป็นราย
เดียวในธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ที่ได้รับรางวัลนี้
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	■ ได้รับประกาศเกียรตคุิณ “คณะกรรมการแห่งปี -ดีเด่น” (Board of the 
Year for Distinctive Practices) ประจ�าปี พ.ศ. 2553/54  ซึ่งเป็นการ
ประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค�านึงถึงความโปร่งใส และความ
เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดี จากการจัดประกวดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย ร่วมกับ 6 องค์กรภาคเอกชนชั้นน�า

	■ ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น 
(SET Awards 2011) จากการจัดประกวดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร

	■ ได้รบัการประกาศผลรายงานประเมินการก�ากับดูแลกิจการของบริษทั
จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ ประจ�าปี พ.ศ. 2558, 2557, 2556, 
2555, 2554, 2553, 2552 และ 2551 (Corporate Governance Report 
of Thai Listed Companies 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 
2009 and 2008) ว่าอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาวติดต่อกัน 8 ปี
ซ้อน จัดการประเมินโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD), ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และส�านกังานคณะกรรมการ
ก�ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จ�านวนบริษทัทีส่�ารวจ
ทั้งสิ้นจ�านวน 588 บริษัท มีบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมินใน
เกณฑ์ “ดีเลิศ” (5 ดาว) จ�านวน 59 บริษัทฯ โดยซีเอ็ดเป็นบริษัทเดียว 
ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ (Service) หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ ที่
ได้รับการประเมินในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกัน 8 ปีซ้อน  

ปี พ.ศ. 2557 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยท่ีได้รบัการส�ารวจคร้ังนีท้ัง้สิน้จ�านวน 550 บรษิทั โดย
มีบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมินในเกณฑ์ “ดีเลิศ” (5 ดาว) 
จ�านวน 29 บริษัท โดยซีเอ็ดเป็นบริษัทเดียว ในกลุ่มอุตสาหกรรม
บริการ (Service) หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ ที่ได้ระดับ “ดีเลิศ” 
ติดต่อกัน 7 ปีซ้อน

ปี พ.ศ. 2556 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยท่ีได้รบัการส�ารวจคร้ังนีท้ัง้สิน้จ�านวน 526 บรษิทั โดย
มีบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมินในเกณฑ์ “ดีเลิศ” (5 ดาว) 
จ�านวน 87 บริษัท โดยซีเอ็ดเป็นบริษัทเดียว ในกลุ่มอุตสาหกรรม
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 บริษัท โดยซีเอ็ดเป็นบริษัทเดียว ในกลุ่มอุตสาหกรรม
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 บริษัท โดยซีเอ็ดเป็นบริษัทเดียว ในกลุ่มอุตสาหกรรม
บริการ (Service) หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ ที่ได้ระดับ “ดีเลิศ” 
ติดต่อกัน 4 ปีซ้อน

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

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

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) ได้รับรำงวัลเกียรติยศแห่งควำมส�ำเร็จ 
ด้ำนกำรรำยงำนบรรษัทภิบำล จำกงำน SET Awards 2014
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คุณทนง โชติสรยุทธ์ กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) กับ
รำงวัลเกียรติยศแห่งควำมส�ำเร็จ (SET Award of Honor)
ด้ำนกำรรำยงำนบรรษัทภิบำล และ รำงวัลดีเด่นด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
จำกงำน  SET Awards 2011

ปี พ.ศ. 2553 มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยทีไ่ด้รับการส�ารวจครัง้นีท้ัง้สิน้จ�านวน 480 บริษทั โดย
มีบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมินในเกณฑ์ “ดีเลิศ” (5 ดาว) 
จ�านวน 70 บริษัท โดยซีเอ็ดเป็นบริษัทเดียว ในกลุ่มอุตสาหกรรม
บริการ (Service) หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ ที่ได้ระดับ “ดีเลิศ” 
ติดต่อกัน 3 ปีซ้อน

ปี พ.ศ. 2552 มีบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการคัดเลือกและสมัคร
ใจเข้าร่วมการประเมินคร้ังนี้ท้ังสิ้นจ�านวน 290 บริษัทฯ โดยมี
บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมินในเกณฑ์ “ดีเลิศ” (5 ดาว) 
จ�านวน 52 บริษัท โดยซีเอ็ดเป็นบริษัทเดียว ในกลุ่มอุตสาหกรรม
บริการ (Service) หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ ที่ได้ระดับ “ดีเลิศ”

ปี พ.ศ. 2551 มีบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการคัดเลือกและสมัคร
ใจเข้าร่วมการประเมินคร้ังนี้ท้ังสิ้นจ�านวน 448 บริษัทฯ โดยมี
บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมินในเกณฑ์ “ดีเลิศ” (5 ดาว) 
จ�านวน 22 บริษัท โดยซีเอ็ดเป็น 1 ใน 6 บริษัทที่ได้รับรางวัลที่มี
ขนาด Medium Cap และ Small Cap นอกจากนั้น เป็นบริษัทที่
อยู่ในกลุ่ม SET100 ซึ่งทั้งหมดเป็นกิจการขนาด Large Cap และ
เกือบทั้งหมดเป็นบริษัทในกลุ่มพลังงาน และสถาบันการเงิน 

	■ 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 (รางวลับรษิทัจดทะเบยีนด้านการรายงานบรรษทัภบิาลดีเยีย่ม) 
ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน จากการจัดประกวดโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงนิธนาคาร  โดยซเีอด็เป็นบริษทั
จดทะเบียนนอก SET50 รายเดียวใน 10 บริษัทที่ได้รับรางวัลนี้

	■ ได้รับรางวัล Corporate Social Responsibility Awards 2009 - 2010 
(รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม) 
ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน จากการจัดประกวดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร โดยซีเอ็ดเป็นบริษัทจด
ทะเบียนนอก SET100 รายเดียวใน 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  คุณทนง โชติสรยุทธ์  กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) 

กับรำงวัล Corporate Social Responsibility Awards 2010  และ Top 
Corporate Governance Report Awards 2010 จำกตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

คุณทนง โชติสรยุทธ์ กรรมกำรผู้จัดกำร
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) รับถ้วยพระรำชทำน
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
จำกกำรประกวดผลงำนตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2
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■■ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เข้าชิงรอบสุดท้าย (Finalist) 1 ใน  
10 บริษัท เพื่อเข้าชิงรางวัล Corporate Social Responsibilities 
Awards 2008 (รางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเด่นในการด�าเนินธุรกิจ
อย่างรับผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม) ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของการ
ให้รางวัล SET Awards 2008 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร โดยซีเอ็ดเป็นบริษัท
นอก SET100 เพียงรายเดียวใน 10 บริษัทที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น
ผู้เข้าชิงรางวัลรอบสุดท้าย (Finalist) 

■■ ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัล “คณะกรรมการดีเด่นแห่งปี” หรือ 
“Board of The Year for Distinctive Practices” ประจ�าปี พ.ศ. 
2549/2550 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิทัไทย (Thai 
Institute of Director หรือ IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอตุสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย โดยคณะกรรมการของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ีได้รับประกาศ
เกียรติคุณคณะกรรมการดีเด่น และดีเลิศ ส�าหรับปี พ.ศ. 
2549/2550 มีจ�านวนรวมทั้งสิ้น 19 คณะ (ดีเด่น 14 คณะ ดีเลิศ 5 
คณะ) จากบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดกว่า 400 บริษัท โดย ซีเอ็ด 
เป็น 1 ใน 2 บริษัท ที่ได้รับรางวัลที่ไม่เป็น Large Cap นอกนั้น
เป็นบริษทัทีเ่ป็น Large Cap ทัง้สิน้ ซึง่ส่วนใหญ่อยู่ในกลุม่พลังงาน 
และธนาคาร นอกจากนั้น ซีเอ็ดยังเป็น 1 ใน 6 บริษัทที่ไม่ได้อยู่ใน
กลุ่ม SET100 ที่ได้รับรางวัลนี้

■■ ได้รับการประเมินจาก ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียน 
และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  ในเรื่องการจัดการประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ประจ�าปี พ.ศ. 2558 อยู่ในระดับ “5 TIA” 
ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ติดต่อกันเป็นปีที่ 7 (2552 - 2558)  
ซึง่มีบรษิทัจดทะเบียนเข้าร่วมการประเมินในปี 2558 นีท้ัง้ส้ิน 575 
บริษัท   

 ในปี พ.ศ. 2557 ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม โดยเป็น 1 ใน 128 
บริษัท ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดี จากบริษัทท่ีได้รับ
การประเมินทั้งสิ้น 528 บริษัท  

 ในปี พ.ศ. 2556 ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม โดยเป็น 1 ใน 96 
บริษัท ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดี จากบริษัทท่ีได้รับ
การประเมินทั้งสิ้น 475 บริษัท

 ในปี พ.ศ. 2555 ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม โดยเป็น 1 ใน 74 
บริษัทท่ีได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดี จากบริษัทที่ได้รับ
การประเมินทั้งสิ้น 450 บริษัท

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

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

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

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

คุณทนง โชติสรยุทธ์ กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด 
(มหำชน) กับรำงวัล Corporate Social Responsibility Awards 2009 
และ Top Corporate Governance Report Awards 2009 จำก
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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 การได้รบัการประเมินดีเยีย่มเช่นนี ้สะท้อนการจดัการประชมุเป็นไปตาม
หลักบรรษัทภิบาล โปร่งใส และยังเปดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้เต็มที่
จนหมดค�าถาม

■■ ได้รับการประเมินความพงึพอใจ “ดีเยีย่มทีสุ่ด” ตดิต่อกันเป็นปีที ่2 ในการ
ชี้แจงต่อนักลงทุน และนักวิเคราะห์ ในงาน  “บริษัทจดทะเบียนพบนัก
ลงทุน” (Opportunity Day) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ส�าหรับ 
Q4/2549 และ Q4/2548 โดยได ้ รับการประเมินสูงที่สุดในท้ัง
3 ด้าน คือ ประโยชน์ของข้อมูลที่ได้รับ การน�าเสนอข้อมูล  และความ
เหมาะสมของเวลาในการน�าเสนอ  เม่ือเทียบกับบริษัทจดทะเบียน 48 
ราย และ 68 รายตามล�าดับ ที่เข้าร่วมชี้แจงในคราวเดียวกัน 

■■ ได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ให้เป็นบริษัทที่มีบรรษัทภิบาล ของปี พ.ศ. 2549 ในเกณฑ์ “ดีมาก” โดย
เป็นบริษัทสิ่งพิมพ์แห่งเดียวในตลาดหลักทรัพย์ท่ีได้รับคะแนนรวม
บรรษัทภิบาล ในระดับ ดีมาก-ดีเลิศ และเป็นหนึ่งใน 71 บริษัท ที่ได้รับ
การประเมินว่ามีบรรษทัภบิาลของปี พ.ศ. 2549 อยูใ่นเกณฑ์ ดีมาก - ดีเลศิ 
จากบริษัทที่ไดัรับการประเมินทั้งหมด 402 บริษัท 

■■ ได้รับการประเมินจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดย
การสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ติดอันดับใน
กลุ่มบริษทัทีไ่ด้รับผลการประเมินบรรษทัภบิาลดีท่ีสดุ 85 อนัดับแรก (Top 
Quartile Companies) ของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ประจ�าปี 
พ.ศ. 2546   

■■ ได้รับการประเมินจาก สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษทัไทย ให้เป็น 
หนึง่ใน 20 ล�าดับแรก ทีมี่การก�ากบัดแูลกิจการดีทีส่ดุส�าหรับปี พ.ศ. 2545 
จากการส�ารวจทั้งหมด 234 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์

■■ ได้รับรางวัล Disclosure Report Award 2002 และ Disclosure Report 
Award 2003 จาก คณะกรรมการส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก
ทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในฐานะ “บริษทัจดทะเบียน ท่ีสมควร
ได้รับการชมเชยเป็นพิเศษ ในการเปดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน”  ซึ่ง ก.ล.ต. 
จดัรางวัลนีข้ึน้ เพือ่ส่งเสรมิการมีระบบบรรษทัภบิาลทีดี่ (Good Corporate 
Governance) ขึ้นในประเทศไทย

■■ ได้รับการคัดเลือกจากนิตยสาร Forbes ฉบับ Global ประจ�าวันที่ 28 
ตุลาคม พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นนิตยสารธุรกิจชั้นน�าของโลก ให้อยู่ในรายชื่อ 
200 บรษิทัยอดเยีย่มนอกสหรัฐอเมริกา ทีมี่ยอดขายน้อยกว่า 1,000 ล้าน
เหรียญสหรัฐ (200 Companies for 2002 : Best Under a Billion) โดย
คัดเลือกจากบริษัทชั้นน�า 20,000 รายทั่วโลก 

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

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

■ เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ “อานเขาเสน” ซึ่งออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ 
เวลา 15.55 - 16.00 น. ทาง One HD, ผ่าน Digital TV (ผ่านกล่องดิจิตอลทีวี 
ช่อง 31, ผ่านกล่องทรู, กล่องดาวเทียมเคเบิ้ลทีวี ช่อง 41) 

■ เป็นผู้จัดงาน “Thailand Electronics & Industrial Technology”  ซึ่งเป็นงาน
แสดงสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ

■ เป็นเจ้าของเว็บไซต์ www.se-ed.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ท่ีมีผู้เข้ามาใช้บริการ
มากที่สุดในหมวดธุรกิจหนังสือ

■■■■■■



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 
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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 : 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์  : 0-2009-9000
โทรสาร : 0-2009-9991
Call center : 0-2009-9999
อีเมล : SETContactCenter@set.or.th
เว็บไซต์ : www.set.or.th/tsd 

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
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สาโรช ลํ้าเลิศประเสริฐกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ
รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

สมบูรณ ชินสวนานนท
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และ
กรรมการอิสระ

วัฒนา เชียงกูล
กรรมการ กรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน

คเชนทร เบญจกุล
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

ประวิทย ตันติวศินชัย
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

วรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน
กรรมการ กรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน
และกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)



ทนง โชติสรยุทธ
กรรมการ กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหาร และกรรมการ
ผู้มีอ�านาจลงนาม

ไพรัช สิฏฐกุล
กรรมการ

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
กรรมการ และกรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

วิบูลยศักดิ์ อุดมวนิช
กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ
เลขานุการบริษัทฯ กรรมการบริหาร
และกรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

วรพจน ฉัตรชัยกุลศิริ
กรรมการ

วุฒิภูมิ จุฬางกูร
กรรมการ



นายสมบูรณ์  ชินสวนานนท์
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน และกรรมการอิสระ

 z อายุ  66 ปี

 z วันที่ได้รับตำาแหน่ง  1 ธ.ค. 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.ย. 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  53 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 เม.ย. 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ

บจ. บีเคเค ออลเซอร์วิสเซส
 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 6 บริษัท   
 ❏ กรรมการผู้จัดการ บจ. เอซีที แมเนจเม้นท์
 ❏ กรรมการผู้จัดการ บจ. ซีเอเอส แมเนจเม้นท์
 ❏ กรรมการผู้จัดการ บจ. ซีทรี บีเคเค
 ❏ กรรมการ  บจ. อาร์ค โฮลดิ้ง
 ❏ กรรมการ บจ. อาร์ค เอ็นเตอร์ไพรส์
 ❏ กรรมการผู้จัดการ บจ. บีเคเค ออลเซอร์วิสเซส

นายประวิทย์  ตันติวศินชัย
กรรมการ  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

 z อายุ  59 ปี 

 z วันที่ได้รับตำาแหน่ง  22 เม.ย. 2542

 z วันที่ได้รับแต่งตั้งล่าสุด  23 เม.ย. 2558

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 

คณะกรรมการบริษัท
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
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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 2548 - เม.ย. 2553 : กรรมการอิสระ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z 2536 - ปัจจุบัน : 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

นายคเชนทร์  เบญจกุล
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

 z อายุ  38 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  52 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.ค. 2541 - ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z 2548 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z พ.ย. 2549 - ปัจจุบัน : กรรมการสรรหาและพิจารณาผล

ตอบแทน บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z 2534 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บมจ. ฟินันซ่า
 z ต.ค. 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ. มั่นคงเคหะการ
 z 2548 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจ. พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์
 z 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจ. พลานามัย
 z 2533 - 2534 : ผูช่้วยผูจ้ดัการ บจ. เชสแมนฮตัตนั (ประเทศไทย)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
 z กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-  มีจ�านวน 2 บริษัท
 ❏ กรรมการผู้จัดการ บมจ. ฟินันซ่า
 ❏ กรรมการ บมจ. มั่นคงเคหะการ

 z กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
-  มีจ�านวน 2 บริษัท  

 ❏ กรรมการ บจ. พลานามัย
 ❏ กรรมการ บจ. พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์

คณะกรรมการบริษัท
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
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นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร
กรรมการ 

 z อายุ 36 ปี

 z วันที่ได้รับตำาแหน่ง 26 ก.พ. 2558

 z วันที่ได้รับแต่งตั้งล่าสุด 26 ก.พ. 2558

การศึกษา
 z Executive MBA, Sasin Graduate Institute of Business 

Administration of Chulalongkorn University 
 z ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

การอบรมจาก IOD
 z Director Certification Program (DCP)
 z Finance for Director (FFD)

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
 z 49,550,512 หุ้น (12.6422%)(1)

 z 49,550,512 หุ้น (12.6422%)(2)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 z - ไม่มี -

ประวัติการทำางาน
 z ก.พ. 2558 - ปัจจบัุน : กรรมการ บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่
 z พ.ย. 2558 - ปัจจบัุน : กรรมการ และกรรมการผูมี้อ�านาจลงนาม 

บจ. แอสไพเรชัน่ วัน 
 z ธ.ค. 2557 - ปัจจบัุน : กรรมการ และกรรมการผูมี้อ�านาจลงนาม 

บมจ. ไอร่า แอนด์ ไอฟลุ 
 z เม.ย. 2556 - ปัจจบัุน : กรรมการ และกรรมการผูมี้อ�านาจลงนาม 

บมจ. ไอร่า แคปปิตอล 
 z ก.พ. 2556 - ปัจจบัุน : กรรมการ และกรรมการผูมี้อ�านาจลงนาม 

บจ. ซมัมิท คีย์แลกซ์ (ประเทศไทย) 
 z มี.ค. 2555 - ปัจจบัุน : กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ

ผูมี้อ�านาจลงนาม บมจ. ไอร่า แฟคตอริง่ 
 z ม.ค. 2545 - ปัจจบัุน : กรรมการและผูอ้�านวยการสายงานจดัหา 

ใน 6 บริษทั ดังนี้
■ บริษทั ซมัมิท โอโต บอด้ี อนิดัสตรี จ�ากัด 
■ บริษทั ซมัมิท โอโต บอด้ี อนิดัสตรี จ�ากัด (อยธุยา) 
■ บริษทั ซมัมิท แหลมฉบัง โอโต บอด้ีเวร์ิค จ�ากัด
■ บริษทั ซมัมิท แหลมฉบัง โอโต บอด้ีเวร์ิค จ�ากัด (ระยอง) 
■ บริษทั ซมัมิท โอโต เทค อนิดัสตรี จ�ากัด 
■ บริษทั ไทยออโต อนิดัสตรี จ�ากัด
■ บริษทั ซัมมิท อาร์ แอนด์ ดี เซ็นเตอร์ จ�ากัด 
■ บริษทั ซัมมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล จ�ากัด 

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
 z กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- มีจ�านวน 2 บริษัท
 ❏ กรรมการ และกรรมการผู้มีอานาจลงนาม

บมจ. ไอร่า แคปปิตอล จ�ากัด (มหาชน)
 ❏ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอ�านาจ

ลงนาม บมจ. ไอร่า แฟคตอริ่ง 
 z กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- มีจ�านวน 8 บริษัท
 ❏ บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จ�ากัด 
 ❏ บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จ�ากัด (อยุธยา) 
 ❏ บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้เวิร์ค จ�ากัด
 ❏ บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอด้ีเวิร์ค จ�ากัด (ระยอง) 
 ❏ บริษัท ซัมมิท โอโต เทค อินดัสตรี จ�ากัด 
 ❏ บริษัท ไทยออโต อินดัสตรี จ�ากัด 
 ❏ บริษัท ซัมมิท อาร์ แอนด์ ดี เซ็นเตอร์ จ�ากัด 
 ❏ บริษัท ซัมมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล จ�ากัด 
 ❏ บริษัท แอสไพเรชั่น วัน จ�ากัด 
 ❏ บริษัท ซัมมิท คีย์แลกซ์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

รศ.ยืน  ภู่วรวรรณ
กรรมการ และกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

 z อายุ  65 ปี

 z วันที่ได้รับตำาแหน่ง  10 ต.ค. 2517

 z วันที่ได้รับแต่งตั้งล่าสุด  23 เม.ย. 2558 
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 -

นายไพรัช  สิฏฐกุล
กรรมการ

 z อายุ  66 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 6,364,284 หุ้น (1.6238%)(1)

 z 2,910,310 หุ้น (0.7425%)(2)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 z - ไม่มี -

ประวัติการทำางาน
 z 2536 - ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z 2517 - 2536 : กรรมการ บจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z 2548 - 2554 : กรรมการอิสระ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z พ.ค. 2548 - พ.ย. 2552 : กรรมการตรวจสอบ

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 -

คณะกรรมการบริษัท
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
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นายวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ
กรรมการ 

 z อายุ  56 ปี

 z วันที่ได้รับตำาแหน่ง  26 ก.พ. 2558

 z วันที่ได้รับแต่งตั้งล่าสุด  26 ก.พ. 2558

การศึกษา
 z M.A. Executive Master of Accountancy จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย
 z ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์

การอบรมจาก IOD
 z - ไม่มี -

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
 z - ไม่มี - (ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 z - ไม่มี -

ประวัติการทำางาน
 z ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
 z 2557 - 2558 : กรรมการผู้จัดการ บจ. ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น
 z 2550 - 2555 : กรรมการ บจ. อนิเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดักส์
 z 2549 - 2555 : รองกรรมการผู้อ�านวยการ สายการเงินและบัญชี

บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี
 z 2547 - 2549 : รองกรรมการอ�านวยการ การเงินและการบริหาร 

บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี
 z 2545 - 2547 : ผู้อ�านวยการบริหาร

บจ. บางกอกสปริงอินตัสเตรียล จ�ากัด

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
 z กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-  ไม่มี -
 z กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

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

  (2) จ�ำนวนกำรถือหุ้นโดยกรรมกำร

นายทนง  โชติสรยุทธ์ 
กรรมการ กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

 z อายุ  62 ปี

 z วันที่ได้รับตำาแหน่ง  10 ต.ค. 2517

 z วันที่ได้รับแต่งตั้งล่าสุด  23 เม.ย. 2558

การศึกษา 
 z บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์
 z ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 z วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจาก IOD
 z Director Certification Program (DCP)

การอบรมจากสถาบันอื่น
 z สถาบันวิทยาการตลาดทุน (CMA) : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 

รุ่นที่ 3

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 
 z 12,142,247 หุ้น (3.0980%)(1)

 z 9,818,122 หุ้น (2.5050%)(2)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 z คู่สมรสของนางมณฑลี  โชติสรยุทธ์

ประวัติการทำางาน
 z 2536 - ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z 2530 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z 2517 - 2536 : กรรมการ บจ. 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

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  61 ปี

 z วันที่ได้รับตำาแหน่ง  1 ธ.ค. 2519

 z วันที่ได้รับแต่งตั้งล่าสุด  23 เม.ย. 2558

การศึกษา 
 z วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจาก IOD
 z Director Accreditation Program (DAP)

การอบรมจากสถาบันอื่น
 z สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) : Corporate

Secretary Development Program

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 
 z 842,258 หุ้น (0.2149%)(1)

 z - ไม่มี -(2)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 z - ไม่มี -

ประวัติการทำางาน
 z 2550 - ปัจจุบัน : เลขานุการบริษัท บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z 2519 - 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 3 เม.ย. 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจ. ยู.พี.วัน
 z 2535 - 2558 : กรรมการ บจ. ยูนิตี้ ไบน์ดิ้ง เซ็นเตอร์
 z 2533 - 2537 : กรรมการ บจ. ยูนิตี้ กราฟิกส์

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
 z กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -
 z กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- มีจ�านวน 4 บริษัท
 ❏ กรรมการ บจ. ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์
 ❏ กรรมการบริหาร บจ. เพลินพัฒน์
 ❏ กรรมการ บจ. เบสแล็บ
 ❏ กรรมการ บจ. ยู.พี.วัน

คณะกรรมการบริษัท
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
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นายทนง  โชติสรยุทธ์ 
กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำานาจ
ลงนาม

อายุ  62 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 12,142,247 หุ้น (3.0980%)(1)

 z 9,818,122 หุ้น (2.5050%)(2)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 z คู่สมรสของนางมณฑลี  โชติสรยุทธ์

ประวัติการทำางาน
 z 2536 - ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z 2530 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z 2517 - 2536 : กรรมการ บจ. 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. 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

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  61 ปี

การศึกษา 
 z วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจาก IOD
 z Director Accreditation Program (DAP)

การอบรมจากสถาบันอื่น
 z สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) : Corporate

Secretary Development Program

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 
 z 842,258 หุ้น (0.2149%)(1)

 z - ไม่มี -(2)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 z - ไม่มี -

ประวัติการทำางาน
 z 2550 - ปัจจุบัน : เลขานุการบริษัท บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z 2519 - 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 3 เม.ย. 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจ. ยู.พี.วัน
 z 2535 - 2558 : 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. ยู.พี.วัน
 ❏ กรรมการ บจ. เบสแล็บ

นางมณฑลี  โชติสรยุทธ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์

อายุ  57 ปี

การศึกษา 
 z การศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วิทยาเขตปทุมวัน

การอบรมจาก IOD
 z - ไม่มี -

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  
 z 12,142,247 หุ้น (3.0980%)(1)

 z 2,324,125 หุ้น (0.5930%)(2) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 z คู่สมรสของ นายทนง  โชติสรยุทธ์

ประวัติการทำางาน
 z 2539 - ปัจจุบัน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

สายงานซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z 2557 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการฝ่ายจัดการสารสนเทศ

เชิงกลยุทธ์ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจ. ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์
 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 2 บริษัท
 ❏ กรรมการ บจ. เบสแล็บ
 ❏ กรรมการ บจ. ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์

คณะผู้บริหาร
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
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นางกาญจนา  เจริญวงษ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานขายและจัดจำาหน่าย

อายุ  58 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  61 ปี

การศึกษา 
 z บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

การอบรมจาก IOD
 z - ไม่มี -

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  
 z 1,000,088 หุ้น (0.2552%)(1)

 z 1,000,088 หุ้น (0.2552%)(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  52 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.)

คณะผู้บริหาร
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
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คณะผู้บริหาร
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)

นางสาวอารี  แซ่อึ้ง
ผู้อำานวยการฝายบัญชี

อายุ  44 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  38 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 : ผู้อ�านวยการศูนย์การเรียนรู้

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

องค์กร บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
 z 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจ. เบสแล็บ
 z 2543 - 2546 : เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษา

บจ. โนโว ควอลิตี้ เซอร์วิส-เซส (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  36 ปี

การศึกษา 
 z บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
 z วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจาก IOD
 z - ไม่มี -

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 
 z 55,555 หุ้น (0.0142%)(1)

 z 55,555 หุ้น (0.0142%)(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 -
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คณะผู้บริหาร
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)

ดร. มีโชค  ทองไสว(3)

ผู้อำานวยการฝายที่ปรึกษาทางวิชาการและ
ธุรกิจต่างประเทศ

อายุ  45 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  47 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  55 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.)
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นางกนิษฐ์  พรหมเสน(3)

บรรณาธิการบริหารฝายผลิตหนังสือทั่วไป

อายุ  48 ปี

การศึกษา 
 z บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
 z วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์โรคพืช

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมจาก IOD
 z - ไม่มี -

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 
 z 47,166 หุ้น (0.0120%)(1)

 z 47,166 หุ้น (0.0120%)(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  47 ปี

การศึกษา 
 z ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมจาก IOD
 z - ไม่มี -

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 
 z 54,960 หุ้น (0.0140%)(1)

 z 54,960 หุ้น (0.0140%)(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 395,548 หุ้น (0.1009%)(1)

 z 395,548 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
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
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นางสาวศศรส  หงษ์ร่อน(3)

ผู้ช่วยผู้อำานวยการซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ด้านส่วนงาน
สั่งซื้อและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

อายุ  43 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

ส่วนงานสั่งซื้อและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 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  38 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 

ด้านวิเคราะห์กลยุทธ์และปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจ
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.)

คณะผู้บริหาร
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)

นางสาววิภาสิริ ภูริเทเวศร์ (3)

ผู้ช่วยผู้อำานวยการซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ 
ส่วนงานสำานักงานกลางและบุคคล

อายุ  46 ปี

การศึกษา
 z  ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมจาก IOD
 z  - ไม่มี -

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
 z 283,942 หุ้น (0.0724%)(1)

 z 156,695 หุ้น (0.0400%)(2)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 z  - ไม่มี -

ประวัติการทำางาน
 z  เม.ย. 2558 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อ�านวยการซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ 

ส่วนงานส�านักงานกลางและบุคคล บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น                       
 z  มิ.ย. 2535 - มี.ค. 2558 ผู้จัดการแผนกส�านักงานกลางและ

บุคคล บจ. ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในปจจุบัน
 z  กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-  ไม่มี -
 z  กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -
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สารจากคณะกรรมการ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

ปี 2558 ที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบกับปัญหาภัยแล้ง สินค้าเกษตรมีราคาต�่า หนี้สินครัวเรือนอยู่ในระดับสูงจน
น่าเป็นห่วง  ก�าลังซื้อสุทธิจึงต�่าลงมาก  มีคนเดินในศูนย์การค้าน้อยลง  สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในภาพรวมของประเทศ  ซึ่งเป็น
สิง่ทีอ่ยู่นอกเหนอืการควบคมุของบริษทัฯ  ท�าให้เกดิผลกระทบเชงิลบต่อธรุกิจค้าปลีกในภาพรวม และกระทบต่อธรุกจิร้าน
หนงัสือของบรษิทัฯ ทีเ่กือบทัง้หมดอยู่ในศูนย์การค้ารูปแบบต่างๆ และเป็นยอดขายหลกัของบริษทัฯ อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้  
ขณะเดียวกัน สภาพการแข่งขันทางธุรกิจท้ังจากธุรกิจเดียวกัน หรือข้ามธุรกิจกัน นับวันก็จะมากขึ้น เพื่อการด้ินรนให้
อยู่รอดภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ลดลงเช่นนี้  เป็นผลให้ยอดขายรวมของบริษัทฯ ลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 

สิ่งที่บริษัทฯ พยายามท�าอย่างต่อเน่ืองในช่วงหลายปีมานี้ และขยายผลความส�าเร็จมากขึ้นในปี 2558 คือ 
การเพิ่มสัดส่วนสินค้า nonbook ให้มากขึ้น เพื่อพยายามชดเชยยอดขายส่ิงพิมพ์ที่มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องตามสภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศและตามกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  ขณะเดียวกัน ก็พยายามลดค่าใช้จ่าย ลดการสูญ
เสียและเพิ่มประสิทธิผลการท�างานท่ีส�าคัญท้ังหมดเท่าที่จะท�าได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพยายามท�าให้สินค้าเดินช้าในคลัง
สนิค้าให้มีสดัส่วนน้อยลง  ปิดสาขาทีไ่ม่สามารถสร้างสภาพการท�าก�าไรได้  และพยายามเปิดสาขาใหม่ของซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร์
อย่างระมัดระวัง โดยพิจารณาจากศักยภาพของท�าเลในอนาคตเป็นส�าคัญ

บรษิัทฯ ยังเร่งพัฒนาขดีความสามารถในการให้บรกิารทาง online เพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมผู้บรโิภค
ทีจ่ะมีน�า้หนกัมากขึน้ในอนาคต โดยผ่านทางเวบ็ไซต์ www.se-ed.com และ m.se-ed.com รวมทัง้ผ่าน SE-ED application 
เพือ่อ�านวยความสะดวกให้กับผูบ้รโิภคค้นหาส่ิงท่ีต้องการและสัง่ซือ้ได้ง่ายผ่านทาง smartphone และ tablet ทุกรุ่น  สะดวก
ในการช�าระเงิน และสะดวกในการรับสินค้าที่สุดเท่าที่จะท�าได้  ซึ่งขณะนี้ สามารถให้บริการจัดส่งสินค้าถึงมือและเก็บเงิน
ปลายทางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลได้แล้ว และพยายามเพิ่มรายการสินค้าโดยเร็วนอกเหนือจากหนังสือเล่มปกติ 
เพื่อให้สอดคล้องกับ lifestyle ของกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้ขยายฐานเข้าสู่ธุรกิจการศึกษาท้ังในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และ
มหาวทิยาลัย  โดยเพิม่บทบาทในการน�าเสนอทางออกในการพฒันาผลสัมฤทธิท์างการศกึษาท่ียงัคงเป็นปัญหาส�าคัญของ
ประเทศ  โดยเน้นการพฒันาขดีความสามารถในการสือ่สารภาษาองักฤษ  การอ่านออกเขยีนได้อย่างมีทิศทาง  คณติศาสตร์  
และ STEM Education ซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
เข้าด้วยกัน

จากผลความพยายามอย่างต่อเนื่องที่กล่าวมานี้ ท�าให้แม้ยอดขายรวมของบริษัทฯ ยังลดลงอยู่ แต่ก็ยังรักษาระดับ
ของก�าไรสุทธิได้ดีตามสมควร ขณะท่ีธุรกิจสื่อและส่ิงพิมพ์ในตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่มีผลประกอบการขาดทุน 
หรือมีสภาพการท�าก�าไรที่ลดลงมาก 

บริษทัฯ คาดว่าการแก้ไขปัญหาเศรษฐกจิในระดับประเทศ คงต้องใช้เวลาตามสมควร เพราะเศรษฐกิจของโลกก็อยู่
ในสภาพท่ีมีปัญหาเช่นเดียวกัน และเป็นปัญหาทีก่ระทบถงึกนัทัว่โลก  ดังนัน้ พนกังานทกุคนของบริษทัฯ ยงัคงต้องท�างาน
อย่างหนกั อย่างถกูทศิทาง เพือ่รักษาสภาพการท�าก�าไรไว้ ขณะเดียวกัน ก็พร้อมทีจ่ะสร้างสภาพการท�าก�าไรท่ีดีขึน้ได้เม่ือ
สถานการณ์อ�านวย



นายสมบูรณ์ ชินสวนานนท์
ประธำนกรรมกำร

นายทนง โชติสรยุทธ์
กรรมกำรผู้จัดกำร

ส�าหรับปี 2558 บริษัทฯ ยังคงได้รับรางวัลจากการเป็นตัวอย่างท่ีดีในหลายๆ ด้าน จากส่ิงท่ีบริษัทฯ ยึดถือเป็น
แนวปฏิบัติมาโดยตลอด ดังนี้

● ได้รับรางวัลการลงทุนในกิจการเพื่อสังคม (SET Social Enterprise Investment Awards) ซึ่งเป็นรางวัลท่ี
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบให้แก่บริษทัจดทะเบียนทีใ่ห้การสนบัสนนุกิจการเพือ่สังคมอย่างโดดเด่น 
ในงาน SET Sustainability Awards 2015  ซึ่งเป็นพิธีมอบรางวัลด้านความยั่งยืนครั้งแรกของตลาดทุนไทย 
เพื่อประกาศเกียรติคุณบริษัทจดทะเบียน ที่มีความโดดเด่น และเป็นก�าลังใจให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของ
บริษัทจดทะเบียนท่ีมีความมุ่งม่ันในการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน  โดยใช้แนวทางการบริหารจัดการทางธุรกิจ
เป็นกลไกในการขับเคลื่อน

● ได้รับการประกาศผลรายงานประเมินการก�ากับดูแลกจิการของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์  ประจ�าปี 
พ.ศ. 2558 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2016) ว่าอยู่ในระดับ “ดีเลิศ”
หรือ 5 ดาวติดต่อกัน 8 ปีซ้อน จัดการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD), 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

● ได้รับการประเมินจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคม
บริษัทจดทะเบียน และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในเร่ืองการจัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น (AGM)  
ประจ�าปี พ.ศ. 2558 อยู่ในระดับ “5 TIA” ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ติดต่อกันเป็นปีที่ 7 (2552 - 2558)

ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ขอขอบพระคุณอย่างจริงใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกฝ่าย ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ และพันธมิตรธุรกิจ ท่ีได้กรุณาให้ความไว้วางใจ ให้ความเชื่อม่ัน และให้การ
สนับสนุนแก่บริษัทฯ ด้วยดีตลอดระยะเวลาเกือบสี่สิบสองปีที่ผ่านมา บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  ทุกท่านจะมีส่วนร่วม
ที่ส�าคัญในการท�าให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่า  และมีส่วนเอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของ
คนไทยและของประเทศได้มากยิ่งขึ้น 

นายสมบูรณ์ ชินสวนานนท์
ประธำนกรรมกำร

นายทนง โชติสรยุทธ์นายทนง โชติสรยุทธ์
กรรมกำรผู้จัดกำร
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จากความมุ่งม่ันในการด�าเนินธุรกิจที่เอื้ออ�านวยต่อการศึกษาหาความรู้  ในสาขาที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (จะด�ำเนินธุรกิจท่ีจะ
ท�ำให้ “คนไทยเก่งขึ้น”)  โดยพัฒนาขึ้นเป็นธุรกิจที่ยั่งยืน  มีการเติบโตต่อเนื่องที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม  เป็นบริษัทตัวอย่างที่
ดี สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์และเป็นท่ียอมรับในวงกว้าง พนักงานมีความสุข และสามารถให้ผลตอบแทนการลงทุนท่ี
น่าพึงพอใจในระยะยาว

โดยตลอดระยะเวลากว่า 41 ปี ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ด�าเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานของการเป็น “บริษัทตัวอย่างที่ดี” และมีกระบวนการ
ก�ากับดูแลกิจการท่ีดีมาโดยตลอดอย่างต่อเนือ่ง และจากความมุ่งม่ันในการด�าเนนิธรุกจิอย่างโปร่งใสได้ส่งผลสะท้อนให้บริษทัฯ ได้รับการ
ยอมรับจากสาธารณชนและได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆ ดังนี้

z	 ได้รับรางวัลการลงทุนในกิจการเพื่อสังคม (SET Social Enterprise 
Investment Awards) ซ่ึงเป็นรางวัลท่ีมอบให้แก่บริษทัจดทะเบียนทีใ่ห้ 
การสนบัสนนุกิจการเพือ่สงัคมอย่างโดดเด่น จากงาน SET Sustainability 
Awards 2015 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จัดงาน “SET 
Sustainability Awards 2015”  พธิมีอบรางวลัด้านความย่ังยนืครัง้แรก
ของตลาดทนุไทย เพือ่ประกาศเกียรตคุิณบริษทัจดทะเบียน ทีมี่ความ
โดดเด่น และเป็นก�าลังใจให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของบริษัทจด
ทะเบยีนท่ีมีความมุ่งมัน่ในการด�าเนนิธรุกจิอย่างยัง่ยนื โดยใช้แนวทาง
การบริหารจดัการทางธรุกิจเป็นกลไกในการขบัเคล่ือน

z	 ได้รับการประกาศผลรายงานการประเมินการก�ากับดูแลกิจการของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประจ�าปี 2558, 2557, 2556, 
2555, 2554, 2553, 2552 และ 2551 (Corporate Governance Report 
of Thai Listed Companies 2015,  2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 
2009 and 2008) ว่าอยูใ่นระดับ “ดีเลศิ” (5 ดาว) ตดิต่อกัน 8 ปีซ้อน  
ซึง่จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD)

z	 ได้รับการประเมินจาก ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมบริษทัจดทะเบียน และสมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในเร่ืองการจัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 
(AGM) ประจ�าปี พ.ศ. 2558 อยูใ่นระดับ “5 TIA” ด้วยคะแนนเตม็ 100 
คะแนน ตดิต่อกนัเป็นปีท่ี 7 ปี (2552 - 2558)  ซึง่มีบรษิทัจดทะเบียน
เข้าร่วมการประเมินในปี 2558 นีท้ั้งสิน้ 575 บริษทั

รางวัลเกียรติคุณสวนหนึ่ง

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) ได้รับรำงวัลกำรลงทุนใน
กิจกำรเพื่อสังคม (SET Social Enterprise Investment Awards) 
ซึ่งเป็นรำงวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่ให้กำรสนับสนุน
กิจกำรเพื่อสังคมอย่ำงโดดเด่น จำกงำน SET Sustainability 
Awards 2015 โดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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คุณทนง โชติสรยุทธ์ กรรมกำรผู้จัดกำร 
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) กับรำงวัล
เกียรติยศแห่งควำมส�ำเร็จ (SET Award of Honor) 
ด้ำนกำรรำยงำนบรรษัทภิบำล และรำงวัลดีเด่น
ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม จำกงำน 
SET Awards 2011

z	 ได้รับรางวลัเกยีรตยิศแห่งความส�าเร็จ (SET Award of Honor) ด้านการ
รายงานบรรษทัภบิาล จากงาน SET Awards 2014 เป็นคร้ังที ่4 ซึง่เป็น
รางวลัทีย่กย่องเชดิชเูกียรตคุิณจากการได้รับรางวลัดีเยีย่มในด้านการรายงาน
บรรษทัภบิาลตดิต่อกนัเป็นปีที ่6 จากการจดัประกวดโดยตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ซึ่งบริษัทฯ เป็นบริษัท
จดทะเบียนนอก SET 100 รายเดียวทีไ่ด้รบัรางวลันี้ 

z	 ได้รับรางวัล Investors’ Choice Award จัดโดยสมาคมส่งเสริม
ผู้ลงทุนไทย จาการประเมินผลการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 
(AGM) ช่วงปี 2552-2557 ซึง่ได้คะแนน 100% เตม็ ต่อเนือ่งกัน 6 ปีซ้อน 
โดยรางวลันีเ้ป็นรางวลัอนัทรงเกยีรตทิีม่อบให้บรษิทัจดทะเบียนทีต่ระหนกั
ถงึความส�าคญัในการด�าเนนิการจดัประชมุผูถ้อืหุน้ ค�านงึถงึสทิธแิละความ
เท่าเทียมของผู้ถือหุ้น โดยซีเอ็ดเป็นรายเดียวในธุรกิจสื่อส่ิงพิมพ์ที่ได้รับ
รางวลันี้

z	 ได้รับประกาศเกียรตคิณุ “คณะกรรมการแห่งปี - ดเีด่น” (Board of the Year 
for Distinctive Practices) ประจ�าปี พ.ศ. 2553/54  ซึง่เป็นการประกาศ
เกียรติคุณให้แก่คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิล โดยค�านงึถงึความโปร่งใส และความเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนได้เสยี
ทกุฝ่าย ภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการทีดี่ จากการจดัประกวดโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิทัไทย ร่วมกับ 6 องค์กรภาคเอกชนชัน้น�า
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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”

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



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	 ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น 
(SET Awards 2011)  จากการจดัประกวดโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงนิธนาคาร

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 รายเดยีวใน 10 บริษทัทีไ่ด้รับรางวลันี้

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

z	 ได้รับรางวลั Disclosure Award 2002 และ Disclosure Report Award 
2003 จาก คณะกรรมการส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาด–หลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในฐานะ “บรษิทัจดทะเบียน ทีส่มควร
ได้รับการชมเชยเป็นพเิศษ ในการเปิดเผยข้อมูลต่อผูล้งทุน”  ซึง่ ก.ล.ต. 
จัดรางวัลน้ีขึ้น เพื่อส่งเสริมการมีระบบบรรษัทภิบาลที่ดี (Good 
Corporate Governance) ขึน้ในประเทศไทย 

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
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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 “ร้านหนงัสือเครือข่าย ยอดเยีย่มประจ�าปี 2545 และ 2546” และรางวลั “ร้านหนงัสอืยอดเย่ียมประจ�าทศวรรษ (ปี พ.ศ. 2547)” 
จากชมรมส่งเสรมิการจดัจ�าหน่ายหนงัสอื (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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 รายงานผลการดำาเนินงาน   
ปี พ.ศ. 2558

 สถานการณ์ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปี พ.ศ. 2558

 ภาวะอุตสาหกรรม และการแข่งขัน

 ทิศทางการดำาเนินธุรกิจ

 พัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญ
ในปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา

 กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
   ขององค์กร (CSR)



 สถานการณ์ธุรกิจสิ่งพิมพ์ ปี พ.ศ. 2558

ในภาพรวมส�าหรับปี พ.ศ. 2558 ธุรกิจหนังสือได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง ภาระหนี้
สินภาคครัวเรือนที่มากขึ้น ประชาชนมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายเงิน ท�าให้ก�าลังซื้อในตลาดลดลงอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลต่อยอดขายของธุรกิจหนังสือท้ังระบบชะลอตัวลง หนังสือออกใหม่ลดลงตลอดท้ังปี ท�าให้ยอดขายทุกภูมิภาค 
ลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับธุรกิจค้าปลีกส่วนใหญ่ 

และเนื่องจากธุรกิจค้าปลีกหนังสือไม่ได้เป็นผู้ก�าหนดราคาหนังสือเอง การปรับราคาหนังสือของส�านักพิมพ์
ใช้เวลานานมาก และปรับเพิ่มน้อยกว่าภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น จึงเป็นสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้สภาพการท�าก�าไร 
ของธุรกิจค้าปลีกหนังสือในภาพรวมลดลงเป็นอย่างมาก 

ปัจจบัุนเทคโนโลยด้ีานการสือ่สารมีการพฒันามากขึน้ ใช้งานได้สะดวก และสามารถเข้าถงึได้ง่าย จงึส่งผลต่อการ
ใช้ชีวิตในประจ�าวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ social media ที่สามารถสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการติดตาม
ข่าวสาร หรือการเผยแพร่ข่าวสาร ล้วนมีผลกระทบต่อตลาดนิตยสาร  และตลาดหนังสือพิมพ์ที่เป็นตัวเล่มโดยตรง

ส�าหรับตลาดหนังสือเล่มในประเทศไทยแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากตลาด e-book น้อยกว่านิตยสาร 
และหนงัสือพมิพ์ เนือ่งจากยังมีจ�านวน e-book ภาษาไทยให้เลือกซือ้ได้น้อย และยงัไม่อยูใ่นรูปแบบทีอ่่านได้ง่ายเพยีง
พอ จึงคาดว่าคงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งกว่าจะได้รับความนิยมมากจนมีผลกระทบต่อตลาดหนังสือเล่ม 

อย่างไรก็ตาม บรษิทัฯ ได้ปรับตวัรองรับพฤตกิรรมการอ่านผ่านทาง smartphone หรือ tablet ทีเ่ปล่ียนแปลงไป 
โดยได้พัฒนา application เพื่อให้บริการที่หลากหลายผ่านช่องทาง online มากขึ้น ทั้งสินค้าประเภท book, nonbook, 
audio book และ e-book เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสื่อความรู้ได้อย่างหลากหลายโดยไม่จ�ากัดแต่
เพียงเฉพาะหนังสือเล่ม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ขยายธุรกิจมาทางด้านการศึกษามากขึ้น  และเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าในร้าน
ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ โดยได้มีการปรับสัดส่วนสินค้า nonbook ภายในร้านให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับพฤติกรรมการอ่าน
ที่น้อยลง



 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ด้วยปัจจยัเก้ือหนนุทีส่�าคัญจากแรงสนบัสนนุจากนโยบายภาครัฐทีก่�าหนดให้ปี พ.ศ. 2552 - 2561 เป็น “ทศวรรษ
แห่งการอ่าน” และเชือ่ว่าขนาดตลาดยงัเลก็ และยังมีช่องว่างทางการตลาดอยู่มาก จงึท�าให้มีผูส้นใจเข้ามามากในธรุกิจ
ส�านักพิมพ์ ธุรกิจร้านหนังสือ และธุรกิจวารสาร การแข่งขันจึงเริ่มมีมากขึ้น

อย่างไรก็ตามในปี 2558 ธุรกิจหนังสือได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว ส่งผลให้ก�าลังซื้อของ 
ผู้บริโภคลดลง ท�าให้ยอดขายลดลงในทุกภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้พิจารณาปิดสาขาที่ไม่สามารถท�าก�าไร 
ปรับปรุงสัดส่วนสินค้าภายในร้าน และส่งเสริมการขายสินค้าผ่านระบบ e-commerce เพื่อเพิ่มช่องทางการจ�าหน่าย
สินค้าให้ทันกับกระแสการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป  

โอกาสและอุปสรรค เนือ่งจากภาครฐับาลส่งเสริมสนบัสนนุให้ประชาชนได้รับการศกึษาท่ีสงูขึน้ และมีนโยบาย
ให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้ทันต่อการพัฒนาของโลกโดยการประกาศให้ปี พ.ศ. 2552 - 2561 เป็น 
“ทศวรรษแห่งการอ่าน” ท�าให้มีนโยบายที่จะผลักดันการอ่านเพิ่มสูงขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยบวกต่อธุรกิจหนังสือ 
แต่อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมผู้บริโภคที่ใช้เวลากับสิ่งเร้าอย่างอ่ืนมากขึ้น ท�าให้มีแนวโน้มว่า จะใช้เวลาในการอ่าน
หนังสือลดน้อยลง

ในส่วนของ e-book แม้จะได้รับความนิยมในต่างประเทศมากขึ้นตามการเติบโตของตลาดเครื่องอ่าน e-book 
(e-book Reader) และ tablet แต่ส�าหรับเมืองไทยยังถือว่ามีตลาดเล็กมาก เพราะยังมีจ�านวน e-book ภาษาไทยให้
เลือกซื้อได้น้อยมาก และยังไม่อยู่ในรูปแบบท่ีอ่านได้ง่ายเพียงพอ จึงคาดว่าคงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งกว่าจะได้รับ
ความนิยมมากจนมีผลกระทบต่อตลาดหนังสือเล่ม แต่ในส่วนของ e-magazine ภาษาไทย ได้รับความนิยมมากข้ึน
จนเร่ิมมีผลกระทบต่อการขายนิตยสารที่เป็นเล่มจริงระดับหนึ่งบ้างแล้ว อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ปรับตัวรองรับการ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไว้แล้ว โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้เตรียมรองรับการให้บริการขายทั้ง e-book และหนังสือ ผ่านทาง 
online เป็นรายใหญ่ที่สุด

ปัจจยัส�าคญัทีมี่ผลต่อความส�าเรจ็ของธรุกจิ (Key Success Factors) ปัจจยัทีส่่งผลให้บริษทัฯ เป็นบริษทั
สิง่พมิพ์ทีอ่ยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศ และมีบทบาทมากขึน้ในการด�าเนนิธรุกิจในอนาคต สามารถสรุปโดยสังเขปดังนี้

• นโยบายธรุกจิทีชั่ดเจนและจ�าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ นบัแต่เริม่ก่อตัง้ บรษิทัฯ เน้นการด�าเนนิธุรกจิ
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรของประเทศ ในสาขาที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด ดังนั้น
จึงเติบโตไปได้อย่างต่อเน่ืองตามการพัฒนาประเทศ และไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจรุนแรงนัก 
นอกจากนั้นการท่ีบริษัทฯ มีนโยบายที่จะมีจริยธรรมที่ดี และสนับสนุนอุตสาหกรรมหนังสือให้เติบโตไป
ด้วยกัน ท�าให้ภาพพจน์ของบริษัทฯ มีความชัดเจน เป็นที่ยอมรับ และได้รับความไว้วางใจจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง

• มีเครือ่งมือและส่วนประกอบทางธรุกจิทีเ่อ้ือต่อการด�าเนนิธรุกจิในอนาคต เนือ่งจากปัจจบัุนโครงสร้าง
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีส่วนเกื้อหนุนกัน ท�าให้มีโอกาสประสบความส�าเร็จได้สูงขึ้น ที่ส�าคัญคือ

1. บริษทัฯ มีช่องทางการจดัจ�าหน่ายและมีระบบการจดัจ�าหน่ายเอง โดยผ่านเครือข่ายร้านซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร์ 
ซึง่ถอืว่าเป็นช่องทางการจดัจ�าหน่ายทีส่�าคญั และเป็นรายใหญ่ของประเทศ เพราะกระจายอยู่ตามชมุชน
ที่ส�าคัญทั่วประเทศ ท�าให้มีโอกาสได้รับการเสนอท�าเลเปิดสาขาให้พิจารณาก่อน และยังส่งผลให้เก้ือ
หนนุต่อธรุกจิการรับจดัจ�าหน่ายหนงัสอื ให้มีโอกาสการเตบิโตตามไปด้วย และส่งผลกลับมาท�าให้ธรุกจิ
ร้านหนังสือมีต้นทุนต�่าลง นอกจากนั้นยังส่งผลให้การผลิตหนังสือมีโอกาสประสบความส�าเร็จสูงขึ้น 
อกีด้วย เนือ่งจากมีช่องทางท่ีสามารถกระจายสินค้าตรงไปยงักลุม่ลูกค้าเป้าหมายได้สะดวกและรวดเร็ว
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2. บริษัทฯ มีส่ือและเคร่ืองมือการประชาสัมพันธ์เป็นของตนเอง ได้แก่ เว็บไซต์ www.se-ed.com, 
m.se-ed.com, SE-ED Application “SE-ED Currents” ส�าหรับใช้งานบน smartphone หรือ tablet 
www.thailandindustry.com, www.se-edlearning.com, วารสารทีบ่ริษทัฯ ผลติขึน้เอง, รายการโทรทศัน์ 
“อ่านเข้าเส้น”

จ�านวนและขนาดของคู่แข่งขัน

ส�าหรับธุรกิจร้านหนังสือนั้น มีการแข่งขันเพิ่มขึ้น จากการท่ีมีผู้ประกอบการรายใหญ่จากธุรกิจอื่นหลายราย 
ให้ความสนใจเข้ามาท�าธุรกิจร้านหนังสือมากข้ึน แต่ก็มีการแบ่งลูกค้าตามส่วนผสมของสินค้าในร้าน และตามท�าเล 
ท�าให้ไม่ได้รับผลกระทบมากนัก ขณะที่บริษัทฯ อยู่ในฐานะผู้น�าตลาดรายใหญ่ที่สุด มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง ได้รับ
การยอมรับจากผู้อ่านหนังสือทั่วไป และมีความพร้อมในการขยายสาขามากที่สุด จึงสามารถรักษาระยะห่างไว้ได้มาก 
เนือ่งจากได้เปรียบเร่ืองการได้เลอืกท�าเลทีดี่ก่อน และมีต้นทุนการด�าเนนิการทีต่�า่กว่า บริษทัฯ คาดการณ์ว่า ธรุกิจร้าน
หนังสือในอนาคตจะเติบโตจากผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีความพร้อม เพียงไม่กี่รายเท่านั้น

นอกจากนั้น การที่บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจครบวงจรทั้งในฐานะส�านักพิมพ์ ผู้จัดจ�าหน่าย และร้านหนังสือ ท�าให้
ได้รับประโยชน์ในทางใดทางหนึ่งอยู่เสมอ ไม่ว่าผู้มาใหม่จะเข้ามาในธุรกิจส่วนใดก็ตาม จึงท�าให้บริษัทฯ ได้รับผล 
กระทบต่างๆ ไม่มากนัก

ส่วนแบ่งการตลาด บริษัทฯ เป็นผู้น�าตลาดในทั้ง 3 บทบาท คือ ร้านหนังสือ ผู้รับจัดจ�าหน่ายหนังสือ และ
ส�านกัพมิพ์ แต่เนือ่งจากมีผูป้ระกอบการให้ความสนใจเข้ามาในธรุกิจนีเ้ป็นจ�านวนมาก การกระจายตวัจงึสงู ท�าให้ส่วน
แบ่งทางการตลาดของผู้น�าตลาดต่างก็มีสัดส่วนไม่มากนัก

เนื่องจากธุรกิจหนังสือ ยังมีข้อจ�ากัดจากระบบการจัดฐานข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์เพียงพอ ท�าให้การคาดการณ์
ส่วนแบ่งการตลาดในแต่ละส่วน จึงอาจจะมีความคลาดเคลื่อนมากระดับหนึ่ง

ธุรกิจร้านหนงัสอื บริษทัฯ คาดว่าเครือข่ายร้านซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร์ของบริษทัฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดในล�าดับ
ต้นของประเทศ

ส�าหรับในธรุกจิรบัจดัจ�าหน่ายหนงัสอืสูร่ะบบร้านหนงัสอื บริษทัฯ เป็นผูจ้ดัจ�าหน่ายรายใหญ่ทีสุ่ดของตลาด แต่
ก็ยังมีสัดส่วนไม่สูงนัก เพราะส่วนแบ่งทางการตลาดมีการกระจายตัวมาก

ส่วนธุรกิจส�านักพิมพ์ บริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดเป็น 1 ใน 3 ล�าดับแรกของตลาดในร้านหนังสือ แต่ก็ยังมีส่วน
แบ่งไม่สูงนัก เพราะส่วนแบ่งทางการตลาดมีการกระจายตัวมาก

สินค้าทดแทน การพัฒนาเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านอุตสาหกรรมและธุรกิจ ท�าให้เกิดความ
จ�าเป็นที่จะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ พัฒนาความรู้เพื่อไม่ให้เสียเปรียบในการแข่งขัน แต่ไม่ว่าเทคโนโลยีทางการสื่อสาร
และคอมพิวเตอร์จะก้าวหน้าไปไกลถึงเพียงใด หนังสือก็ยังเป็นสื่อเดียวที่ให้ความรู้ได้สะดวกทุกที่ ทุกเวลา ราคาถูก 
และมีอายุยาวนาน แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก็มิได้เพิกเฉยต่อพฤติกรรมการอ่านผ่านทาง smartphone หรือ tablet 
ที่อาจเปลี่ยนแปลงไป บริษัทฯ จึงได้มีการพัฒนา application บนช่องทางต่างๆ เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคสามารถ
เข้าถึงสื่อความรู้ได้อย่างหลากหลายโดยไม่จ�ากัดแต่เพียงเฉพาะหนังสือเล่ม

อ�านาจต่อรองของผูซ้ือ้และผูข้าย เนือ่งจากธรุกิจหนงัสือมีโครงสร้างเงือ่นไขการค้าเป็นมาตรฐานระดับหนึง่ 
และมีผู้ประกอบการมากราย โดยไม่มีใครผูกขาดตลาดอย่างชัดเจน และยังมีความจ�าเป็นต้องพึ่งพากัน ท�าให้ปัญหา 
ในการต่อรองมีไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีผู้ประกอบการค้าปลีกรายใหญ่จากธุรกิจอื่น ขยายงานเข้ามา 
ในธุรกิจร้านหนังสือหลายราย จึงอาจท�าให้เกิดการต่อรองเงื่อนไขการค้ากับส�านักพิมพ์ และผู้จัดจ�าหน่ายหนังสือมาก
ขึน้ตามธรรมชาตขิองธรุกิจค้าปลกีท่ัวไป แต่ยังไม่มีผลกระทบต่อธรุกจิหนงัสอืโดยรวมเท่าใดนกั เนือ่งจากร้านเหล่านัน้ 
ยังมีสัดส่วนการตลาดไม่มากนักในขณะนี้
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บริษัทฯ เป็นผู้บุกเบิกธุรกิจหนังสือเชิงวิชาการประเภท How-to มาตลอดระยะเวลา 41 ปี และมีภาพพจน์
ที่ดี ในฐานะผู้น�าทางด้านหนังสือและวารสารเชิงวิชาการด้านเทคโนโลยีรายใหญ่ของประเทศ จึงท�าให้การด�าเนินงาน 
ในส่วนอื่นๆ ของบริษัทฯ ได้รับความน่าเชื่อถือตามไปด้วย และมีโอกาสประสบความส�าเร็จสูงขึ้น

บริษัทฯ ก�าหนดทิศทางระยะยาว และกลยุทธ์ทางการตลาดไว้ ซึ่งสรุปโดยสังเขปได้ ดังต่อไปนี้

วิสัยทัศน์ (Vision) ซีเอ็ด จะเป็นผู้น�ำในกำรท�ำให้คนไทยหำควำมรู้ได้ง่ำยขึ้น และสะดวกขึ้น

ภารกิจ (Mission) ซีเอ็ด จะด�าเนินธุรกิจที่เอื้ออ�านวยต่อการศึกษาหาความรู้ ในสาขาที่จ�าเป็นต่อการพัฒนา
ประเทศ จะด�าเนินธุรกิจที่จะท�าให้ “คนไทยเก่งขึ้น” โดยพัฒนาขึ้นเป็นธุรกิจที่ยั่งยืน มีการเติบโตต่อเนื่องที่สูงกว่า
ค่าเฉลีย่ของอตุสาหกรรม เป็นบริษทัตวัอย่างท่ีดี สามารถสร้างสรรค์ผลงานทีเ่ป็นประโยชน์ และเป็นท่ียอมรับในวงกว้าง 
พนักงานมีความสุข และสามารถให้ผลตอบแทนการลงทุนที่น่าพึงพอใจในระยะยาว

กลยุทธ์ทางการตลาด เพือ่ให้บริษทัฯ สามารถบรรลุวสิยัทศัน์ และภารกิจของบรษิทัฯ บรษิทัฯ จงึมุ่งเน้นความ
พร้อมในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาสินค้า และบริการ ให้มีคุณภาพ และตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ 
โดยเน้นตัง้แต่การเพิม่จ�านวนร้านหนงัสือซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร์ ให้ครอบคลุมพืน้ทีบ่ริการมากขึน้ การเพิม่สนิค้าท่ีน่าสนใจ 
การให้บริการ e-book และสินค้าอื่นๆ เพิ่มเติมโดยผ่าน www.se-ed.com, m.se-ed.com และ SE-ED Application 
เพื่อรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการขยายฐานธุรกิจไปสู่ธุรกิจการศึกษามากขึ้น โดยเน้นการ
ด�าเนินกลยุทธ์ทางการตลาด ต่อไปนี้

1. บรษิทัฯ มุ่งม่ันท่ีจะสร้างความเตบิโตและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธรุกจิร้านหนงัสอื ด้วยการมุ่งเน้นการ
ขยายตลาดอย่างต่อเนือ่ง เพือ่สร้างศักยภาพในการขยายธรุกิจให้ครอบคลมุการให้บริการทัว่ประเทศ ในทุก
ชุมชนที่มีขนาดใหญ่เพียงพอ โดยการขยายสาขาของซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ และเครือข่ายในรูปแบบต่างๆ กัน 
โดยเน้นการเลือกท�าเลที่มีศักยภาพสูงในระยะยาว มากกว่าการค�านึงถึงก�าไรในระยะแรก เพื่อส่งเสริมและ
อ�านวยความสะดวกให้คนไทยได้มีโอกาสเท่าเทียมกันในการหาความรู้ อกีทัง้ยังเป็นการด�าเนนิกลยทุธ์เพือ่ตอบ
สนองความต้องการของผูบ้รโิภคได้อย่างทัว่ถงึ ส่งผลให้บรษิทัฯ ครองความเป็นผูน้�าในธรุกิจด้านนี ้และเพือ่
รองรับการเติบโตของธรุกิจหนงัสือโดยรวมในอนาคต และรองรบัการสร้างความรับรู้ และการยอมรับต่อ Brand 
ของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นประเด็นหลัก คือ “คิดถึงหนังสือ คิดถึงซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์”

2. บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการจัดหาสินค้า หรือบริการที่สะดวก รวดเร็ว และตรงต่อเวลา ในทุกช่อง
ทางการให้บริการ โดยมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ท่ีดี ภายใต้แนวคิดท่ีว่า “นึกอยากอ่าน อย่างช้า
พรุ่งนี้ต้องได้อ่าน” จึงได้มีการจัดโครงการ “ส่ังวันนี้ พรุ่งนี้ได้” ด้วยการน�าเทคโนโลยีเข้ามาผสม
ผสานกับการจัดการในรูปแบบใหม่ ให้มีความเชื่อมโยงกัน ตั้งแต่การผลิต การเก็บสินค้า การรับค�าสั่ง
ซ้ือด้วยการปรับปรุงระบบการส่ังซื้อหนังสือ และสินค้าอื่นๆ ผ่านทางสาขา หรือสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต ์                                           
www.se-ed.com, m.se-ed.com และการจัดส่งสินค้า เพื่อให้ศักยภาพด้านการจัดการระบบโลจิสติกส์มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดข้อจ�ากัดจากการที่สาขามีพื้นที่ไม่เพียงพอกับปริมาณหนังสือทั้งหมดในตลาด 
สามารถเพิม่ขีดความสามารถในการให้บริการมากขึน้ และสามารถให้บรกิารครอบคลุมพืน้ทีท่ัง้ประเทศมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าได้สูงสุด รวมทั้งเป็นการตอบ



รายงานประจ�าปี 255836

สนองแนวคิดที่ว่า “ร้านเล็กเหมือนร้านใหญ่” มาแล้วได้สิ่งที่ต้องการกลับไปแน่นอน ซึ่งจะท�าให้บริษัทฯ 
มีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น และเป็นจุดได้เปรียบในการแข่งขัน

3. บริษัทฯ เน้นการสรรหาหรือพัฒนาสินค้าท่ีน่าสนใจ และจัดส่วนผสมของสินค้า ในสาขาอย่างต่อเนื่อง 
เพือ่ให้มีความน่าสนใจเพิม่มากข้ึน และท�าให้ลกูค้ามาใช้บริการถีม่ากขึน้ ซึง่จะมีผลท�าให้เกดิความแตกต่างจาก
ร้านหนังสืออื่นมากยิ่งขึ้น รวมถึงส่งผลให้สภาพการท�าก�าไรของสาขาดียิ่งขึ้น

4. บริษทัฯ ได้ตระหนกัและให้ความส�าคัญกบัการบริการทีเ่ป็นเลิศ และการเสรมิสร้างภาพลักษณ์ทีดี่ของบริษทัฯ 
โดยเน้นการพฒันาบุคลากรและทมีงานอย่างต่อเนือ่ง และสร้างทศันคตขิองพนกังานในการให้บริการอย่าง
มืออาชีพ การใส่ใจต่อการสนองความต้องการของลูกค้าในรายละเอียด และท�าให้ลูกค้ามีความประทับใจ
เพิ่มมากขึ้น

5. บรษิทัฯ เน้นการสือ่สารทางการตลาดแบบบูรณาการ โดยการพฒันาเคร่ืองมือ และช่องทางการประชาสมัพนัธ์
สินค้า และการสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงด�าเนินกิจกรรม
ด้านการตลาดอย่างจริงจัง เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ และตรงกับกลุ่มเป้า
หมายตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงประเด็นที่สุด และท�าให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ มีโอกาส
ประสบความส�าเร็จสูงข้ึนตั้งแต่เร่ิมวางตลาด เช่น มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการต่างๆ 
ของบริษัทฯ ผ่านทางจอ LCD ที่ติดตั้งตามสาขาต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ในการจับจ่ายซื้อสินค้า
เพิ่มมากขึ้น

6. บริษัทฯ เน้นการสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ในการร่วมงานกันอย่างใกล้ชิด โดย
ยึดม่ันในการปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัดภายใต้กรอบกติกา มารยาทของการด�าเนิน
ธุรกิจ และมุ่งเน้นการอยู่บนพื้นฐานของความส�าเร็จในการประกอบธุรกิจร่วมกัน โดยบริษัทฯ ได้เปิดรับ
การแลกเปลีย่นความคดิเห็นในการด�าเนนิธรุกจิ เพือ่ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา หรืออปุสรรคที่
เกิดขึ้น และน�าข้อมูลดังกล่าว กลับมาพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ กระบวนการบริหารจัดการของบริษัทฯ 
เพื่อยกระดับมาตรฐานในการท�างานให้สูงขึ้นตลอดเวลา และก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย

7. บริษัทฯ เน้นการสร้างและใช้ฐานข้อมูลทางการตลาดอย่างจริงจัง โดยจัดให้มีระบบฐานข้อมูลที่ดีในการจัด
เก็บข้อมูลประวัติของลูกค้า ว่าลูกค้ามีความชอบ และความต้องการอย่างไร เพื่อจัดหาสินค้า และบริการ
ให้ตรงตามความต้องการ และพัฒนาสู่การน�าเสนอประสบการณ์ที่น่าจดจ�า และน่าประทับใจให้แก่ลูกค้า 
รวมถึงการน�าข้อมูลดังกล่าวมาท�าการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงการให้บริการในอนาคตอีกด้วย

8. บริษัทฯ มุ่งเน้นการผลักดันยอดขายของผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ ในการ
จัดงาน Events ซึ่งมีทีมงานที่ท�าหน้าที่นี้โดยเฉพาะ เพื่อผลักดันยอดขาย และสร้างการรับรู้ให้แก่ลูกค้าว่า 
“คิดถงึหนังสือ คิดถงึซเีอ็ดบุ๊คเซน็เตอร์” รวมทัง้จดัให้มีกิจกรรมการผลกัดันสนิค้าทีน่่าสนใจในร้านมาก
ยิ่งขึ้น

9. บรษิทัฯ พฒันา “SE-ED Application” และ “SE-ED Current” ส�าหรับใช้งานบน smartphone หรือ tablet 
โครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์ และการให้บริการซื้อขาย เพื่อ
รองรบัการเตบิโตของ e-book และพฤตกิรรมการซือ้ขายของผูบ้รโิภคที่เปลีย่นแปลงไปตามความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี

10. บริษทัฯ น�าเอาโจทย์ประเทศไทยด้านการศกึษา และการพฒันาศกัยภาพของคนไทยในการพฒันาขดีความ
สามารถทางภาษาองักฤษ คณติศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ มาเป็นโจทย์ของบรษิทัฯ เพือ่ท�าให้การขยายฐาน
การเตบิโตของบริษทัฯ เป็นการแก้ปัญหาของประเทศไปพร้อมกันด้วย ด้วยการขยายงาน SE-ED Learning 
Center และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายในทั้งหมด มาหาทางแก้ไขปัญหาแบบครบวงจร โดยมีฐานงาน
วิจัยรองรับ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ต้องการให้ได้ในเวลาอันสั้นที่สุด และมีประสิทธิผลสูง คือ 
หลักสูตร FAN Math เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ และหลักสูตร ACTive English เพื่อพัฒนาทักษะ
ในการใช้งานภาษาองักฤษ และด้วยการขยายธรุกจิระบบแฟรนไชส์ จะท�าให้ธรุกิจการศกึษาเป็นฐานธรุกิจ
ที่มีความส�าคัญต่อการสร้างการเติบโตให้กับบริษัทฯ ในอนาคต
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นโยบายราคาของบริษัทฯ บริษัทฯ มีนโยบายก�าหนดราคาสินค้าของบริษัทฯ ที่ผลิตขึ้น ให้สอดคล้องกับ
ก�าลังซ้ือของกลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตท่ีแท้จริง และสามารถท�าก�าไรในระยะยาวได้อย่างเหมาะสม ในกรณ ี
ทีส่นิค้าเป็นวารสารท่ีผลิตข้ึนเอง ซึง่รายได้จากการขายวารสารไม่สามารถรองรับนโยบายนีไ้ด้โดยตรง จะอาศยัรายได้จาก
การขายโฆษณามาเป็นรายได้หลักแทน

การจ�าหน่ายและช่องทางการจ�าหน่าย บริษทัฯ จดัจ�าหน่ายหนงัสอื และวารสาร ผ่านเครือข่าย ร้านซเีอด็บุ๊ค 
เซ็นเตอร์ และร้านหนังสืออื่นๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมทั้งสถาบันการศึกษา โดยบริหารช่องทางการจัด
จ�าหน่าย แบ่งตามประเภทของลูกค้าและสินค้าหรือบริการ ดังนี้

1. ลูกค้าขายปลีกหนังสือและวารสาร ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคคลทั่วไป บริษัทฯ จ�าหน่ายผ่าน
เครือข่ายร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ที่เปิดไปแล้วจ�านวน 506 สาขา โดยเป็นสาขาที่ยังเปิดด�าเนินงานอยู่ 
จ�านวน 410 สาขา ซึ่งจ�านวนนี้ได้รวมร้านเครือข่าย 4 สาขา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558) 
และจ�าหน่ายผ่านเวบ็ไซต์ www.se-ed.com, m.se-ed.com ซึง่เป็นศนูย์รวมสือ่ความรูค้วามบนัเทงิ ส�าหรับ
ทุกคนในครอบครัวและคนท�างาน โดยเปิดด�าเนินการตามศูนย์การค้าชั้นน�า และซูเปอร์เซ็นเตอร์ทั่วไป 
ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด และในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

2. ลกูค้าขายส่งหนงัสือและวารสาร คือ กลุ่มร้านหนงัสืออ่ืน ทัง้รายใหญ่ท่ีมีเครือข่าย และรายย่อยท่ัวประเทศ
ประมาณ 5,800 ร้าน โดยบริษัทฯ จัดส่งหนังสือที่บริษัทฯ รับจัดจ�าหน่ายทั้งหมดไปสู่ร้านค้าต่างๆ ในเขต
กรุงเทพฯ ร้านหนังสือในต่างจังหวัดแล้วแต่ความเหมาะสม ดังนี้ี้

• การจดัจ�าหน่ายวารสารทีบ่ริษทัฯ ผลติขึน้เอง บริษทัฯ จะตดิต่อกับสายส่งหลายราย เพือ่กระจายวารสาร
ไปยังร้านค้าย่อยในแต่ละพื้นที่

• การจัดจ�าหน่ายหนังสือ เพื่อส่งร้านหนังสือส่วนใหญ่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล บริษัทฯ จัดส่ง
หนงัสอืเองทัง้หมดโดยใช้ระบบการจดัจ�าหน่ายหนงัสอืทีเ่รียกว่า Standing Order เป็นหลัก ซึง่เป็นระบบ
การจดัจ�าหน่ายทีบ่รษิทัฯพฒันาขึน้ โดยเป็นส่วนผสมระหว่างการฝากขายและการขายขาด ส�าหรับร้าน
หนังสือในต่างจงัหวดัส่วนใหญ่ บริษทัฯ ใช้บริการของบริษทัรับส่งพสัดุของเอกชน โดยใช้ระบบการจดัจ�าหน่าย 
แบบขายขาด และรับคืนได้จ�านวนหนึ่ง

3. ลูกค้าใช้บริการโฆษณาในวารสาร ได้แก่ กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึง่ลูกค้าท่ีใช้บริการโฆษณานี ้มีท้ังลูกค้าท่ีใช้บรกิารโฆษณาเป็นรายปี หรอืทีใ่ช้บรกิารโฆษณาเป็นครัง้คราว



 พัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญ 
  ในปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา

บริษัทฯ มีพัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญในปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ที่นอกเหนือจากการด�าเนินงาน
ตามปกติ ดังนี้

• บริษัทฯ ได้ขยายสาขาของร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ และปรับปรุงสาขาเดิมให้มศีักยภาพดีขึ้น มีประสิทธิภาพ
การขายที่ดีขึ้น ทันสมัยและพิจารณาการเปิดสาขา โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

- บริษัทฯ ได้เปิดสาขาของร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์เพิ่มขึ้น จ�านวน 7 สาขา รวมเป็นสาขาที่ยังเปิดด�าเนิน
การอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ทั้งสิ้น 410 สาขา และจุดขายที่ยังเปิดด�าเนินการอยู่จ�านวน 
6 จุดขาย

- ปรับปรุงสาขาเดิมจ�านวน 8 สาขา โดยบางส่วนมีการย้ายพื้นที่สาขาให้เหมาะสมขึ้น บางสาขาขยาย
พื้นที่เพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนที่เพิ่มขึ้น บางสาขาปรับปรุงให้มีความทันสมัย
และน่าเข้าใช้บริการมากขึ้น

- ปิดสาขา จ�านวน 9 สาขา ซึ่งเป็นสาขาท่ีไม่สามารถท�าก�าไร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�าก�าไร                
ให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

• บริษัทฯ ได้เปิดสาขาของศูนย์การเรียนรู้ SE-ED Learning Center เพิ่มขึ้น จ�านวน 2 สาขา และปิดสาขา 
จ�านวน 7 สาขา รวมเป็นสาขาที่ยังเปิดด�าเนินการอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 จ�านวน 21 สาขา  
โดยเป็นสาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จ�านวน 7 สาขา  สาขาในต่างจังหวัดจ�านวน 14 สาขา  ซึ่งเป็น
สาขาที่บริษัทฯ บริหารเองจ�านวน 2 สาขา  สาขาที่เป็นแฟรนไชส์ 19 สาขา

• จัดงาน Event อย่างเต็มรูปแบบและต่อเนื่อง โดยทีม SBC Event ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างยอดขาย 
การประชาสัมพันธ์ ให้รู้จักซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ท่ีเป็นร้านหนังสือเต็มรูปแบบ จนสามารถพูดติดปากได้ว่า                          
“คิดถงึหนงัสือ   คดิถงึซเีอ็ดบุ๊คเซน็เตอร์”  รวมถงึการสร้างสายสมัพนัธ์ ระหว่างเพือ่นส�านกัพมิพ์ ผูบ้ริหารท้องถิน่ 
ครู อาจารย์ ตลอดจนลูกค้าที่ให้การสนับสนุนทุกคน  

• โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) : เป็นโครงการท่ีมุ่งเน้นการท�าให้
เด็กๆ และชุมชนในสังคมไทยท่ีด้อยโอกาสได้เข้าถึงแหล่งความรู้ได้ง่ายมากขึ้น ผ่านกิจกรรมการบริจาค
หนังสือ และสื่อการเรียนรู้ให้กับห้องสมุดโรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อเพิ่มโอกาสการอ่านให้กับเด็กนักเรียน  
ปัจจุบัน “โครงการหนังสือเพื่อน้อง” ด�าเนินการส่งมอบหนังสือและสื่อความรู้อย่างต่อเนื่องตลอด 10 ป ี
ทีผ่่านมา จนถงึสิน้ปี 2558 บริษทัฯ ได้บริจาคหนงัสือให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนต่างๆ ทัว่ทกุภมิูภาคของประเทศ 
ได้บริจาคไปแล้ว 3,858 โรงเรียน เป็นหนังสือจ�านวน 1.9 ล้านเล่ม คิดเป็นมูลค่าราคาปก 301 
ล้านบาท โดยในปี 2558 ได้บริจาคหนังสือให้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศไปแล้วจ�านวน 
328 แห่ง เป็นหนังสือจ�านวน 99,961 เล่ม คิดเป็นมูลค่าราคาปกรวมกว่า 12.9 ล้านบาท

• โครงการปรับปรงุห้องสมุดให้โรงเรียนทีข่าดแคลน โดย บริษทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ�ากัด (มหาชน) : เป็นโครงการ
ที่บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคชั้นวาง พร้อมอุปกรณ์การจัดวาง เพื่อการสร้างแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โดยในปี 
2558 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการปรับปรุงห้องสมุดให้กับโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ เป็นจ�านวน 18 แห่ง ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน จังหวัดเชียงใหม่, โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี จังหวัดตาก, โรงเรียนบ้านเมืองกลาง 
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จังหวัดเชียงใหม่, โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง จังหวัดเชียงใหม่, โรงเรียนน�้าพร้าสามัคคี จังหวัดอุตรดิตถ์, 
โรงเรยีนวัดข่วงสิงห์ จงัหวัดเชยีงใหม่, โรงเรียนวดัร้องววัแดงศรจีนัทร์วทิยาคาร จงัหวดัเชยีงใหม่, โรงเรียน
แม่ตะไคร้ จังหวัดเชียงใหม่, โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี จังหวัดเชียงใหม่, โรงเรียนวัดสามจุ่น จังหวัด
สุพรรณบุรี, โรงเรียนบ้านนานวลราษฎร์นิยม จังหวัดร้อยเอ็ด, โรงเรียนขาณุวิทยา จังหวัดก�าแพงเพชร, 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์, โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ, โรงเรียนวัด
บูรณาวาส จงัหวดันครศรธีรรมราช, โรงเรียนบ้านหอยราก จงัหวดันครศรีธรรมราช, โรงเรยีนบ้านหนองม้า  
จังหวัดศรีสะเกษ, และโรงเรียนบ้านสะพานหิน จังหวัดนครราชสีมา

• โครงการ “Total Solution to English Proficiency” : มีความมุ่งม่ันทีจ่ะพฒันาครูและนกัเรียนให้มีสมิทธภิาพ
ทางการสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ให้สูงขึ้นทัดเทียมนานาอารยประเทศ ด้วยการบริการ
วิชาการการอบรมและพัฒนาสื่อสารสอนร่วมกับกระบวนการจัดเรียนการสอนของครูให้ได้มาตรฐานตาม
กรอบ CEFR (The Common European Framework of Reference for Languages) น�าเสนอรูปแบบ
วิธีการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษท่ีเป็นแบบแผน ด้วยวิทยาการสอนใหม่ๆ รวมถึงการใช้สื่อท่ีจะช่วย
ให้การจดัการเรยีนการสอนเป็นไปอย่างเตม็ประสทิธภิาพ  ทัง้นีค้รจูะสามารถน�าความรูท้ีไ่ด้มาไปประยุกต์
ใช้ร่วมกับแผนการจดัการเรยีนรู้ได้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศักราช 2551 
ได้อย่างเหมาะสม การวัดประเมินผลด้านพัฒนาการของครูในการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน โดยผู้เรียน
ต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (Learning Achievement & Competency) ตามเกณฑ์ที่ก�าหนดได้ อีกทั้ง
ยังมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับการศึกษาของประเทศด้านการจัดการเรียนการสอนใน อีก 4 สาขาวิชาหลัก 
คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ดนตรีและศิลปศึกษา ผ่านการใช้ภาษา
องักฤษเป็นฐาน โดยการจดัอบรมให้แก่ครูทัง้ในระดับประถมศกึษาและมัธยมศกึษาในทกุสังกัด ซึง่วิเคราะห์
ออกแบบแบบครบวงจรโดยเน้นการท�างานอย่างเป็นขัน้เป็นตอนครบถ้วนตามกระบวนการตัง้แต่ต้นจนจบ 
ทัง้ในห้องเรยีนและนอกห้องเรียน ท่ีให้ผลสัมฤทธ์ิสูงภายใต้ทรพัยากรในประเทศท่ีมีอยู่อย่างจ�ากัด วัตถปุระสงค์
เพือ่มุ่งพฒันาระบบการจดัการเรียนการสอนของครใูห้สามารถถ่ายทอดความรู้ภาษาองักฤษผ่านการสือ่สาร
เป็นภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่วแก่เด็กไทยให้เก่งยิ่งขึ้น Communicative Language Teaching (CLT) 
เพิ่มทักษะทุกๆ ด้านท่ีจ�าเป็นส�าหรับการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ (Communicative English) ในชีวิต 
ประจ�าวัน เช่น พูด ฟัง เขียน อ่าน และส�าหรับการเรียนภาษาอังกฤษ (Academic English) ทั้งนี้จะเป็นการ
ช่วยเพิ่มพูนทักษะทางด้านวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส�าหรับโปรแกรมภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียม
ความพร้อมเด็กไทยเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

 ในปี 2558 ฝ่ายวิชาการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันภาษาอังกฤษ ส�านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นผู้เขียนหลักสูตรและจัดการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกภาษาอังกฤษ หรือ 
English Bilingual Education Batch 2 ระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 2 โดยด�าเนินการจัดอบรมตามภูมิภาค
ต่างๆ ท้ังส้ิน 10 ศูนย์ ซึ่งมีครูอาจารย์เข้าร่วมอบรมกว่า 1,200 โรงเรียน รวมจ�านวนครูท้ังสิ้นกว่า 
4,000 คน นอกจากน้ันฝ่ายวิชาการ ยงัได้รับความไว้วางใจจาก ส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
ในการให้จัดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากล ของนักเรียนระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  และมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนมาตรฐานสากล 720 โรงเรียน 100,000 คน 
ด้วยชดุข้อสอบ Oxford English Testing ยิง่ไปกว่านัน้ ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา และมัธยมศึกษา 
กว่า 200 เขตท่ัวประเทศ ยังไว้วางใจให้ฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ด�าเนินการจัดสอบวัดระดับความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษว่า 40,000 คน ด้วยข้อสอบ 
Cambridge English Placement Test Metrica ท่ีมีมาตรฐานระดับสากลอิงกรอบ CEFR นอกจากนั้น 
ทางฝ่ายวชิาการ ยังจดัให้มีบริการวชิาการในการพฒันาศกัยภาพทางการสอนภาษาองักฤษให้ครูท่ัวประเทศ 
ในทุกภูมิภาค



รายงานประจ�าปี 255840

• งานมหกรรมหนงัสือระดับชาต ิครัง้ที ่20 ระหว่างวนัที ่21 ตลุาคม ถงึ 1 พฤศจกิายน 2558 ณ ศูนย์ประชมุแห่งชาต ิ
สิริกิติ์  โดยปีนี้รูปแบบการจัดงานจัดภายใต้แนวคิด “สร้างวัฒนธรรมการอ่านให้เกิดข้ึนในสังคมไทย”  
ส�าหรับหนังสือที่ขายดี  ได้แก่ Daytrade Hunter เครื่องจักรผลิตเงินสด, เจ้าชายน้อย, โซนแห่งเทรดเดอร์ : 
Trading in The Zone, พฤติกรรมและจิตวิทยาการลงทุน, CAN SLIM คัดหุ้นชั้นยอด ด้วยระบบชั้นเยี่ยม, 
8 เซยีนหุน้หม่ืนล้าน เขาท�าได้...คุณก็ท�าได้, กุญแจอ่านงบการเงนิ และหนงัสอืคูมื่อเตรยีมสอบของนกัเรียน
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เช่น Admission, O-Net, Gat ของ ดร. ศุภวัฒน์ พุกเจริญ นอกจากนี้ยังมี
หนงัสอืกลุ่มศลิปะบ�าบัด ชดุระบายสเีพือ่ฝึกสมาธแิละผ่อนคลายความตงึเครียดทีม่าสร้างสสีนัในงานอกีด้วย 

• จัดงานแสดงนิทรรศการและสัมมนาเน็ตเวิร์ค SMART NETWORK 2015 ด้วยแนวคิด “ ความท้าทายเพื่อ
เปลี่ยนแปลงองค์กรสู่เศรษฐกิจดิจิตัล “ ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ 
รัชดา กรุงเทพฯ

• IYRC 2015 (The International Youth Robot Competition 2015) เพื่อสร้างสรรค์แรงบันดาลใจและฝึกฝน
ให้เด็กมีระบบระเบียบในการคิดเรียนรู้ท่ีจะแก้ปัญหา โดยการน�าส่ิงท่ีเรียนรู้ประยุกต์พฒันาต่อยอดไปสูส่ิง่ท่ี
จับตอ้งมองเหน็ได้ ผ่านการแข่งขนัทีเ่น้นความคดิสร้างสรรค์และความสนกุบนพื้นฐานหลักวิชาการที่เรียก
ว่า STEM อนัหมายถงึการรวบรวมสาขาวชิาทัง้ 4 สาขา มาประกอบการเรยีนรู้ทัง้ วทิยาศาสตร์ (Science), 
เทคโนโลยี (Technology), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) ซึ่งทั้งหมดนี้
ที่จะท�าให้เด็กเข้าใจอย่างลึกซึ้งในสิ่งที่เรียนรู้

 ส�าหรับในปี 2558 ท่ีประเทศเกาหลีใต้ ได้เกิดสถานการณ์โรคระบาดเกีย่วกบัระบบทางเดินหายใจทีเ่กิดจาก
เชื้อไวรัสสายพันธ์ุโคโรนา (Corona Virus) หรือที่เรียกว่า เชื้อไวรัสเมอร์ส ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของ 
ผู้เข้าแข่งขัน ทางบริษัทฯจึงได้ยกเลิกการเข้าร่วมแข่งขันในปี 2558 แต่ได้เตรียมความพร้อมของผู้เข้า
แข่งขัน ส�าหรับเข้าร่วมในปี 2559 ต่อไป

• ได้รับรางวัลการลงทุนในกิจการเพื่อสังคม (SET Social Enterprise Investment Awards) ซึ่งเป็นรางวัล 
ทีม่อบให้แก่บริษทัจดทะเบียนทีใ่ห้การสนบัสนนุกจิการเพือ่สังคมอย่างโดดเด่น จากงาน SET Sustainability 
Awards 2015 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จัดงาน “SET Sustainability Awards 2015” 
พธิมีอบรางวลัด้านความยัง่ยนืคร้ังแรกของตลาดทนุไทย เพือ่ประกาศเกียรตคุิณบริษทัจดทะเบียน ทีมี่ความ
โดดเด่น และเป็นก�าลังใจให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของบริษัทจดทะเบียนท่ีมีความมุ่งม่ันในการด�าเนิน
ธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยใช้แนวทางการบริหารจัดการทางธุรกิจเป็นกลไกในการขับเคลื่อน

• ได้รับการประกาศผลรายงานประเมินการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์
ประจ�าปี พ.ศ. 2558, 2557, 2556, 2555, 2554, 2553, 2552 และ 2551 (Corporate Governance Report 
of Thai Listed Companies 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 and 2008) ว่าอยู่ในระดับ 
“ดีเลิศ” หรือ 5 ดาวติดต่อกัน 8 ปีซ้อน จัดการประเมินโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) โดยซีเอ็ดเป็นบริษัทเดียว ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ (Service) หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ ที่ได้
รับการประเมินในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกัน 8 ปีซ้อน

• ได้รับการประเมินจาก ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียน และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในเร่ืองการจัดการประชุมใหญ่สามัญ 
ผู้ถือหุ้น (AGM) ประจ�าปี พ.ศ. 2558 อยู่ในระดับ “5 TIA” ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ติดต่อกันเป็นปีที่ 7  
(2552 - 2558) ซึ่งมีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมการประเมินในปี 2558 นี้ทั้งสิ้น 575 บริษัท



 กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
(Corporate Social Responsibility หรือ CSR)

บรษิทัฯ เริม่ก่อตัง้จากการรวมตวักันของวศิวกรไฟฟ้าจ�านวน 10 คน ซึง่ต่างกเ็คยมีประสบการณ์ในการด�าเนนิ
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ในชมุนมุวิชาการ ขณะท่ีเป็นนสิติคณะวศิวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย และตระหนกั
ดีว่า ประเทศไทยยังขาดแคลนการพัฒนาสื่อความรู้ทางวิชาการอยู่มาก และไม่มีผู้ที่สนใจเข้ามาพัฒนาอย่างจริงจัง 
จงึได้ก่อตัง้บริษทัฯ ขึน้มาในปี พ.ศ. 2517 โดยก�าหนดเร่ืองนีไ้ว้ในวตัถปุระสงค์ของการก่อตัง้ว่า “ซเีอด็จะด�ำเนนิธรุกิจที่
เอ้ืออ�ำนวยต่อกำรศกึษำหำควำมรู้ เพือ่พฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถของคนไทย ในสำขำทีจ่�ำเป็นต่อกำรพฒันำประเทศ” 
และเน้นย�้าภารกิจนี้ผ่านชื่อย่อของบริษัทฯ คือ SE-ED ซึ่งย่อมาจากค�าว่า Science, Engineering & EDucation 
เพื่อเป็นการเน้นสาขาที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ที่บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะให้ความส�าคัญ คือ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และการศึกษา ผ่านความมุ่งมั่นในภารกิจที่จะท�าให้คนไทยเก่งขึ้น โดยมีวิสัยทัศน์ (Vision) และภารกิจ 
(Mission) ที่แสดงความมุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision) : ซีเอ็ด จะเป็นผู้น�าในการท�าให้คนไทยหาความรู้ ได้ง่ายขึ้น และสะดวกขึ้น

ภารกิจ (Mission) :  ซเีอด็ จะด�าเนนิธรุกจิทีเ่อือ้อ�านวยต่อการศกึษาหาความรู้ ในสาขาทีจ่�าเป็นต่อการพฒันา
ประเทศ จะด�าเนินธุรกิจท่ีจะท�าให้ “คนไทยเก่งขึ้น” โดยพัฒนาขึ้นเป็นธุรกิจท่ียั่งยืน 
มีการเติบโตต่อเนื่องที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม เป็นบริษัทตัวอย่างที่ดี สามารถ
สร้างสรรค์ผลงานท่ีเป็นประโยชน์ และเป็นท่ียอมรับในวงกว้าง พนักงานมีความสุข 
และสามารถให้ผลตอบแทนการลงทุนที่น่าพึงพอใจในระยะยาว

กรอบแนวคิดเพื่อความยั่งยืนระยะยาว (Sustainability Framework)

เพื่อท�าให้บริษัทฯ สามารถด�าเนินธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมๆ กับสังคมได้อย่างยั่งยืน สามารถอยู่รอดได้ในระยะ
ยาว ผู้บริหาร และพนักงานทุกๆ คน มีความมุ่งมั่น (Commitment) และแรงบันดาลใจ (Inspiration) ร่วมกันที่จะท�าให้
องค์กรสามารถท�าหน้าที่เป็น “สื่อความรู้สู่สังคมไทย (Knowledge Provider)” เพื่อที่จะท�าให้คนไทยเก่งขึ้น ซึ่งจะเห็น
ได้ว่าจากอดีต จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ด�าเนินธุรกิจ พร้อมกับสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองภารกิจ 
“เรามุง่มัน่ทีจ่ะท�าให้คนไทยเก่งขึน้” อย่างจรงิจงัมาโดยตลอด ซึง่สามารถสรปุเป็นแผนผงัการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ 
ได้ดังต่อไปนี้
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)

มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น

รายการโทรทัศน์
ส�านักพิมพ์ซีเอ็ด SE-ED Learning 

Center
โรงเรียนเพลินพัฒนา โครงการความ

รับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR Project) 

ส�ำนักพิมพ์อื่นๆ 
ธุรกิจรับจัด

จ�าหน่ายหนังสือ

ร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ร้ำนหนังสืออื่นๆ องค์กร และสถำบันกำรศึกษำ

คนไทยเก่งขึ้น

บริษัท
เบสแล็บ จ�ากัด

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

ผู้จัดจ�าหน่าย
หนังสืออื่นๆ

จากแผนผังการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ข้างต้น จะเห็นได้ว่าปัจจุบันบริษัทฯ ได้ด�าเนินธุรกิจ และกิจกรรม
ต่างๆ อย่างบูรณาการ เพื่อท�าให้คนไทยเก่งขึ้น ดังต่อไปนี้

• ส�ำนักพิมพ์ซีเอ็ด : มีหน้าที่ในการผลิตจัดพิมพ์ หนังสือ วารสาร และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้คนไทยได้
ใช้พัฒนาศักยภาพของตนเอง เริ่มด�าเนินการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2517

• ธุรกิจรับจัดจ�ำหน่ำยหนังสือ : มีหน้าที่ในการกระจายหนังสือดีๆ จากส�านักพิมพ์ซีเอ็ด และส�านักพิมพ์
อื่นๆ ที่ผลิตหนังสือดีมีประโยชน์ เพื่อให้หนังสือดีๆ เหล่านั้นไปยังร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ และร้าน
หนังสืออื่นๆ ทั่วประเทศ โดยเริ่มด�าเนินการอย่างจริงจังหลังจาก ปี พ.ศ. 2541 เป็นต้นมา

• ร้ำนหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ : เป็นร้านหนังสือที่เร่ิมด�าเนินการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2534 โดยมีความ 
มุ่งม่ันท่ีจะขยายสาขาเพื่อให้คนไทยทั้งประเทศสามารถเข้าถึงแหล่งสาระความรู้ได้อย่างสะดวก สามารถ
อ่านหนังสือดีๆ ได้ง่ายขึ้น หนังสอืภายในร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์จะต้องเป็นหนังสือดีที่มีความหลาก
หลาย ไม่มีหนงัสอืทีมี่เนือ้หาลามกอนาจาร ส่งเสรมิความรนุแรง หม่ินเหม่ต่อการผดิกฎหมาย และศลีธรรม
อันดีงามของสังคมไทย

• SE-ED Learning Center : บริษัทฯ ได้ริเร่ิมโครงการค่ายเยาวชนประเภทความรู้ ข้ึนมาเป็นตัวอย่าง 
ในปี พ.ศ. 2530 (ค่ายคอมพิวเตอร์ และค่ายธรรมชาติ) เพื่อกระตุ้นให้มีผู้สนใจด�าเนินกิจกรรมค่ายเยาวชน
กันมากขึน้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 จงึร้ือฟ้ืนพฒันาขึน้มาใหม่เป็นค่าย SE-ED Kiddy Camp โดยเป็นกิจกรรม
ที่จัดข้ึนทุกปิดเทอม และได้ก่อตั้งแผนก SE-ED Learning Center ข้ึนมาในปี พ.ศ. 2549 เพื่อบริหาร
กิจกรรมเยาวชนทั้งหมดอย่างเอาจริงเอาจัง และเพื่อรองรับการขยายงานในอนาคตที่จะมากขึ้น โดยได้
เปิดศูนย์การเรียนรู้ SE-ED Learning Center บนพื้นที่ประมาณ 600 ตารางเมตร ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี 
(Chamchuri Square) ของจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ในเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2551 เพือ่เป็นศนูย์การเรียน
รู้ ท่ีมุ่งเน้นการจดัหลักสตูรเสริม และกจิกรรมการเรยีนรู้ให้กับเยาวชน เพือ่พฒันาศักยภาพ และพฒันาการ
ให้กับเด็กๆ นอกจากนี้ ยังมีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนาที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
และการพัฒนาศักยภาพตนเอง ให้กับบุคคลทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย และในปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา SE-ED 
Learning Center ได้ขยายบทบาทการเป็นศูนย์การเรียนรู้ในด้านวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร Fan Math 
ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงประถมศึกษา 6) วิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร ACTive English ระดับชั้นอนุบาล 2 
ถึงมัธยมศึกษา 3) และ STEM Education (หลักสูตร SE-ED iKids ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงประถมศึกษา 
6) ด้วยการเปิดสาขาเพิ่มในระบบแฟรนไชส์ เพื่อมุ่งม่ันท่ีจะสร้างผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาให้แก่เด็กและ
เยาวชนไทย โดยปัจจุบัน SE-ED Learning Center ศูนย์การเรียนรู้ส�านักงานใหญ่ เปิดด�าเนินการอยู่ที่
ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค ชั้น 4 ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ
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• โรงเรียนเพลินพัฒนำ : เป็นโรงเรียนทางเลือกแนวใหม่ในระดับเตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ทีบ่ริษทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมก่อต้ัง โดยเปิดด�าเนนิการต้ังแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมา 
เป็นโรงเรียนที่มีการออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนมีความสมบูรณ์ พร้อมทั้งทักษะ
ความรู้ (Knowledge Skill) ทักษะการท�างาน (Working Skill) และทักษะการด�าเนินชีวิต (Life Skill) 
เพื่อให้เด็กสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้ ความสามารถ ประกอบกับ
มีจิตอาสา มีศีลธรรมอันดีงาม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
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• บริษัท เบสแล็บ จ�ำกัด : จัดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาส่ือการเรียนรู้และเนื้อหาสาระที่อยู่ใน 
รูปแบบ Digital Content ทั้งหมด (เช่น e-book, ePub, i-book) และเพื่อพัฒนาโปรแกรมและโครงสร้าง 
พื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการใช้งานและการบริหารจัดการสื่อ Digital Content เพื่อให้คนไทย
สามารถเข้าถงึส่ือเหล่านีไ้ด้อย่างท่ัวถงึ มีประสทิธภิาพ เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้และการหาความรู้ได้มากท่ีสุด 
ในศตวรรษที่ 21 เช่น ระบบ e-Library, SE-ED Current, Follow me (โปรแกรมส�าหรับครูเพื่อใช้ควบคุม
และบริหารการเรียนการสอนโดยใช้ tablet), โปรแกรมการท�า Interactive Book เป็นต้น

• รำยกำรโทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมกำรอ่ำน : ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อปลูกฝังนิสัย
รักการอ่านให้กับคนไทย ได้แก่ รายการ “อ่านเข้าเส้น” รายการที่จะท�าให้ผู้ชมได้ตระหนักถึงพลังของการ
อ่านว่าสามารถเปล่ียนความคดิและพลกิชีวติให้ดีข้ึนได้ผ่านการแนะน�าหนงัสอืท่ีสามารถตอบทกุโจทย์ของ
ปัญหาชวีติจากเหล่าคนดัง และผ่าน reality แบบตามตดิชวิีตผู้คนท่ีมีความต้องการและปัญหาทีแ่ตกต่างกัน 
ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 15.55 - 16.00 น. ทางช่อง one HD Digital TV (ผ่านกล่องดิจิตอลทีวี 
ช่อง 31 ผ่านกล่องทรู กล่องดาวเทียม เคเบิ้ลทีวี ช่อง 41)

         

   

       

• โครงกำรควำมรบัผดิชอบต่อสังคม (CSR Project) : บริษทัฯ ได้ก�าหนดให้ความรบัผดิชอบต่อสงัคมเป็น
ส่วนหนึง่ของกลยทุธ์ในการขบัเคลือ่นองค์กร โดยให้มีความสอดคล้องกับการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ และ
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ด�าเนนิกิจกรรม CSR ในตวัเนือ้งานหลักขององค์กรในลกัษณะทีเ่รียกว่า CSR in Process โดยไม่มีแผนกที่
รับผิดชอบกิจกรรม CSR โดยตรง แต่หลังจากการที่มีกิจกรรมบางส่วนที่มีปริมาณมากในด้านการประสาน
งาน และการด�าเนินงาน เพื่อให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ในปี พ.ศ. 2552 จึงจัดตั้งแผนก CSR เพื่อรับผิด
ชอบกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการท�าให้เด็กๆ และชุมชนในสังคมไทยที่ด้อย
โอกาส ได้เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ได้ง่ายมากขึ้น ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การบริจาคหนังสือ และสื่อการ
เรียนรู ้ให้กับโรงเรียนในถิน่ทรุกันดาร รวมถงึการบริจาคอปุกรณ์ชัน้วางหนงัสอื เพือ่จดัห้องสมุดให้สวยงาม 
สะอาด และสามารถดึงดูดเด็กให้เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านให้ติดตัวไปตลอดชีวิต

• มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น : บริษัทฯ ด�าเนินการจัดตั้ง “มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น” อย่างเป็นทางการในวันท่ี  
23 กันยายน พ.ศ. 2554 โดยมูลนิธิดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์ในการท�ากิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
คนไทยทุกเพศ ทุกวัย เพื่อให้คนไทยเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า พร้อมๆ กับมีคุณภาพชีวิตในสังคม 
ที่ดีข้ึน เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะได้ใช้ศักยภาพท่ีตนเองมีช่วยพัฒนาให้ประเทศชาติเจริญเติบโตได้อย่าง
ยั่งยืน สามารถแข่งขันกับนานาอารยประเทศของโลกได้ โดยมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น จะมีบทบาทในการ
ท�างานควบคู่ไปกับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้คนไทย 
เก่งขึ้น สังคมไทยยั่งยืน ทั้งนี้ “มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น” ได้รับการพิจารณาให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณ
กุศลตามกฎหมาย เป็นล�าดับที่ 916 ตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(ฉบับที่ 648) ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559

                                

 

จากทีก่ล่าวมาข้างต้นน้ี จะพบว่ากรอบในการด�าเนนิธุรกิจของบรษิทัฯ นัน้คอื การเป็นธรุกจิทีม่ส่ีวนช่วยในการ
แก้ไขปัญหาทีส่�าคัญของประเทศ ผลกัดันให้ประเทศมีการพฒันาอย่างย่ังยืน ตลอดจนเป็นกลไกในการพฒันาศกัยภาพ
ของคนไทยให้กลายเป็นทรพัยากรมนษุย์ทีมี่คณุค่า และเป็นทรัพยากรส�าคัญในการพฒันาประเทศชาติให้เจริญเตบิโต 
อย่างย่ังยืน ด้วยเหตนุีค้วามรับผดิชอบต่อสงัคม และการเป็นบริษทัฯ ทีมี่จริยธรรมในการด�าเนนิธรุกิจ และเป็นตวัอย่าง 
ที่ดี จึงเป็นภารกิจหนึ่งในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ต้องยึดมั่นอย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ จึงได้น�าเอาความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Responsibility) และบรรษัทภิบาล (Corporate 
Governance) ซึ่งบริษัทฯ ได้ยึดถือเป็นกลยุทธ์ และแนวทางในการด�าเนินธุรกิจจะต้องค�านึงถึงความพึงพอใจของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) อันได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างครบถ้วน
สมดุล มีการจัดล�าดับความส�าคัญอย่างเหมาะสม ดังรูปต่อไปนี้
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พนักงาน
พนักงานท�างานอย่างมีความสขุ 
มีความม่ันคงในการด�าเนนิชวีติ 
มีโอกาสแสดงศักยภาพ มีส�านกึ
แห่งการเป็นพลเมืองที่ดี ผู้ถือหุ้น

องค์กรเติบโตอย่างย่ังยืน มีผลการ
ตอบแทนท่ีน่าพึงพอใจในระยะยาว 
บริษทัฯ มีบรรษทัภบิาล มีความโปร่งใส
ในการด�าเนินธุรกิจ

สิ่งแวดล้อม
บรษิทัฯ พยายามจะใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า ลดผลกระทบ ทีเ่กดิ
ขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม ให้น้อยที่สุด

ลูกค้า

ได้รับสินค้าท่ีดี มีคุณภาพ คุ้ม
ค่า มีประโยชน์ในการพัฒนา
ศกัยภาพของตนเอง ได้รบัความ
สะดวก รวดเรว็ มีความพงึพอใจ 
และมีส่วนร่วมกบับริษทัฯ ในการ
รับผิดชอบต่อสังคม

คู่ค้าและคู่แข่งขัน
ซือ่สัตย์ ตรงไปตรงมา มีจริยธรรม ใน
การด�าเนนิธรุกิจกับ คู่ค้า คู่แข่งขนั เพือ่
สร้างตลาดหนังสือให้เตบิโตแข็งแรงไป
ด้วยกัน ร่วมกันใช้สายสมัพนัธ์ในการ
สร้างความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน

ชุมชนและสังคม
องค์กรมีส่วนท�าให้สังคมไทย 
เป็นสงัคมแห่งการเรยีนรู้ องค์กร
ด�าเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย มีศีลธรรมอันดีงาม

ซีเอ็ด

C
or

po
ra

te 
Social Responsibility (CSR

)

Co
rp

orate Governance

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้น้อมน�าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ก�ากับแนวทางในการด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างมีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน โดยมั่นใจว่าบริษัทฯ จะใช้
ข้อมูลสารสนเทศ และองค์ความรู้ต่างๆ เพือ่ตดัสนิใจในการด�าเนนิธรุกิจต่างๆ พร้อมกับใช้หลักคุณธรรม และจริยธรรม 
เป็นเครื่องชี้น�าในการด�าเนินธุรกิจ

หากพิจารณาจาก “วัฒนธรรมองค์กร” ซึ่งบริษัทฯ ได้เพียรพยายามปลูกฝังให้กับพนักงานทุกๆ คนเพื่อใช้เป็น
แบบแผนในการท�างาน และการด�าเนินชีวิตมาต้ังแต่อดีตจนปัจจุบัน จะพบว่าวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯ มีความ
สอดคล้องกับหลักการปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ซึง่ความสัมพนัธ์ของวัฒนธรรมองค์กรของบรษิทัฯ และแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถแสดงได้ดังรูปภาพ ต่อไปนี้

ความพอประมาณ

ซีเอ็ด

ความยั่งยืนขององค์กรและสังคม

เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม

การมี
ภูมิคุ้มกัน

ที่ดี

ความมี
เหตุผล

วัฒ

นธร
รมองค์กร
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บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การที่จะท�าให้บริษัทฯ สามารถธ�ารงไว้ซึ่งแบบอย่างการด�าเนินธุรกิจที่ดีไว้ได้อย่าง
ยั่งยืนนั้น บริษัทฯ จ�าเป็นต้องปลูกฝังวัฒนธรรมในการท�างานที่ดีให้กับพนักงานทุกๆ คน เพื่อให้วัฒนธรรมองค์กร
ที่ดี บ่มเพาะค่านิยม (Shared Value) และทัศนคติที่ดีในการท�างาน และการด�าเนินชีวิตให้แก่พนักงานทุกๆ คนซึ่ง
วฒันธรรมองค์กรท่ีดีนัน้จะท�าหน้าทีส่่งเสริมให้เกิดปัจจยัแห่งความส�าเร็จต่างๆ ทีส่อดคล้องกับวัตถปุระสงค์ และลกัษณะ
ธรุกิจขององค์กรให้เกิดขึน้อย่างต่อเนือ่ง เป็นพลังผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์งานบุกเบิกทีมี่เป้าหมายทางอดุมการณ์ 
ที่ต้องอาศัยความมุ่งมั่นสูง เป็นงานที่ต้องการการท�างานแบบสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อประเทศ พนักงานทุก
คนพร้อมรับการเปลีย่นแปลงตลอดเวลา พร้อมท่ีจะรบัฟังเหตแุละผลซึง่กันและกัน และให้ความส�าคัญกับประสทิธภิาพ 
การท�าก�าไร และความยั่งยืนขององค์กร และสังคมเป็นส�าคัญ และด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่ได้รับการบ่มเพาะลงไปใน
ทัศนคติของพนักงานทุกๆ คนจนเป็นวิถีปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ผ่านการท�างานร่วมกัน และการร่วมทุกข์ร่วมสุขภายใน
องค์กร บริษัทฯ จึงมีความม่ันใจเป็นอย่างยิ่งว่าพนักงานทุกๆ คน จะสามารถน้อมน�าเอาหลักการปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพยีงไปประยกุต์ใช้ในชวีติจริงได้อย่างมีประสทิธภิาพ ซึง่วฒันธรรมองค์กรของบริษทั ซเีอด็ยูเคชัน่ จ�ากัด (มหาชน) 
สามารถแสดงได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ปรัชญาการด�าเนินงาน และแรงผลักดัน

• เราจะเอาอดุมการณ์ มาท�างานเป็นวชิาชพี โดยเราจะท�างานสร้างสรรค์งานบุกเบิกอย่างมีความสขุ ด้วยความ 
เชื่อมั่นว่า พวกเราสามารถน�าความฝัน มาท�าให้เกิดสิ่งที่ดีงาม และสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ให้เกิดขึ้นได้ในสังคมไทย

• เราจะคิดใหญ่ไม่คิดเล็ก

ความโปร่งใส และจริยธรรม

• เราจะเป็น บริษัทตัวอย่างที่ดี

• เราจะไม่โกง ไม่ผิดกฎหมาย ยุติธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม

• เราจะมี จริยธรรม ในการปฏิบัติต่อลูกค้า ต่อคู่ค้า ต่อคู่แข่งขัน ต่อเพื่อนพนักงานด้วยกัน อย่างมีคุณธรรม

การพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลง

• ระเบียบทุกข้อ แก้ไขได้ ถ้ามีเหตุผล และท�าให้พนักงานดีขึ้น โดยไม่กระทบกระเทือนต่อบริษัทฯ ในเชิงลบ

• พร้อมเปล่ียนแปลงในทุกเรื่อง โดยพร้อมจะฟัง จะคิดตาม จะเรียนรู้ และจะปรับปรุงให้ดีขึ้น ตลอดเวลา 
โดยไม่รู้สึกเสยีหน้า และไม่ยดึตดิกับรูปแบบเดิม และพยายามทะลุข้อจ�ากัด หรอืปัญหาท่ีเป็นอปุสรรคส�าคัญ

• ไม่มีอะไร สมบูรณ์ ที่ซีเอ็ด

• ให้โอกาสการได้ท�างานที่ชอบ

การด�ารงตน

• ประหยัด สมถะ ไม่ฟุ้งเฟ้อ

• ติดดิน ไม่แบ่งชั้นวรรณะ

• ใช้จ่ายเงิน และทรัพยากร อย่างมีเหตุผล ตามความจ�าเป็น โดยไม่ยึดติดกับรูปแบบ หรือสิ่งท่ีเคยท�ามา 
เราจะใช้เงินให้คุ้มค่า เพื่อประโยชน์ของงานเป็นที่ตั้ง หรือ Zero-Based Budgeting

การอยู่ร่วมกัน

• มีทัศนคติที่ดี ต่อการมองชีวิต ต่อการมองปัญหา (Positive Thinking)

• เข้าใจผู้อื่น เชื่อมั่นว่า ไม่มีใครตั้งใจเป็นคนไม่ดี

• ไม่สนใจการแสดงออก แต่สนใจสาระ

• ท�าให้บรรยากาศการท�างาน น่าท�างาน มีความสุข มองตารู้ใจ พร้อมจะท�างานหนัก สนุกกับงานที่ท้าทาย

• อยู่แบบพี่น้อง มีความสุข ฝากผีฝากไข้ได้
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การมุ่งเน้นที่ CSR in Process

ไม่ผิดนักหากจะกล่าวว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะน�าเอาปัญหาของประเทศในด้านการพัฒนาคน และน�าเอา
อดุมการณ์ทางสังคม มาเป็นเป้าหมายการด�าเนนิงานแบบธรุกจิ เพือ่ให้บริษทัฯ และผูมี้ส่วนได้เสยีทุกๆ ฝ่าย ตลอดจน
สังคมเติบโตไปพร้อมๆ กันได้อย่างยั่งยืน โดยยึดถือเป็นวิถีชีวิตปฏิบัติมาโดยตลอด ตั้งแต่วันแรกของการก่อตั้งจนถึง
ปัจจุบัน โดยถ่ายทอดความมุ่งม่ัน และภารกิจนี้ ผ่านวัฒนธรรมองค์กร ผ่านผลงานความพยายามท่ีจะเป็น “บริษัท
ตัวอย่างที่ดี” ในทุกด้าน ผ่านผลงานที่ออกมา และผ่านทิศทางการเติบโตในด้านต่างๆ ขององค์กร

บริษัทฯ ยึดมั่นเสมอว่า “ความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น คือการที่บริษัทฯ จะต้องมุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจอย่างมี
จริยธรรม มีความยั่งยืนในการด�าเนินธุรกิจท่ีสามารถประสบความส�าเร็จไปควบคู่กับการจรรโลงสังคม โดยให้ความ
ส�าคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ทุกๆ ฝ่ายอย่างครบถ้วน สมดุล

การที่จะบรรลุเป้าหมายข้างต้นนี้ บริษัทฯ จ�าเป็นจะต้องท�าให้ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” เป็นงานประจ�าเป็น
หน้าที่ และความรับผิดชอบของพนักงานทุกๆ คน เป็นการท�าที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การก่อตั้ง และการด�าเนิน
ธรุกิจปกต ิโดยอยูใ่นกระบวนการท�างานหลักขององค์กร จงึไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายมากกว่ากระบวนการปกต ิและให้พนกังาน 
มีส่วนร่วม การด�าเนินงานด้าน CSR ของบริษัทฯ จึงเป็นความรับผิดชอบภายในกระบวนการ (CSR in Process) ซึ่ง
เป็นการตอกย�้าปรัชญาแนวทางการบริหารงานของบริษัทฯ ท่ีผ่านมาท้ังหมดว่า “เราไม่ได้ท�าอะไรที่ต่างไปจากการ
ด�าเนินธุรกิจปกติ เราเพียงเปลี่ยน วิธีคิด และด�าเนินธุรกิจปกตินั้นด้วย วิธีการที่แตกต่างจากเดิม เท่านั้นเอง”

ความรับผิดชอบต่อสังคมภายในกระบวนการ (CSR in Process)

บริษัท

วิสัยทัศน์ (Vision)

ภารกิจ (Mission)

วัตถุประสงค์ (Objective)

กระบวนการทางธุรกิจ
(Business Process)

การประสบความส�าเร็จอย่างยั่งยืนสังคม

คู่แข่งขัน
ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า

ชุมชน

สิ่งแวดล้อม
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ธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งหมด จึงมุ่งเน้นเติบโตไปตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการบุกเบิกการ
ผลิตหนังสือ วารสาร และสื่อการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย แต่ยังขาดแคลน การช่วยรับจัดจ�าหน่ายหนังสือ
ให้กับส�านักพิมพ์อื่น เพื่อให้หนังสือดีๆ เหล่านั้นมีโอกาสได้รับการเผยแพร่ดีขึ้น อยู่รอดได้ แข็งแรงขึ้น และพร้อมจะ
ผลิตหนงัสือดีๆ ได้มากข้ึน ตลอดจนการทีเ่พิม่จ�านวนร้านหนงัสอืซีเอด็บุ๊คเซน็เตอร์ไปยังชมุชนต่างๆ มีการจดัหนงัสอื 
และส่ือการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีเหมาะสมกับคนในชุมชน มีการพัฒนาระบบการส่ังซื้อและสั่งจองหนังสือให้มีความสะดวก
รวดเร็ว เพื่อให้ทุกๆ ชุมชนสามารถเข้าถึงหนังสือได้ง่ายข้ึน มีโอกาสในการเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมกันทั่วประเทศ 
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดตั้ง SE-ED Learning Center เพื่อเผยแพร่ความรู้ และกระตุ้นแรงบันดาลใจในการเรียนรู้
ให้กับสังคมไทย ผ่านการจัดค่ายเยาวชนซีเอ็ดคิดดีแคมป์ กิจกรรมการเรียนรู้ส�าหรับเยาวชน หลักสูตรฝึกอบรม และ
สัมมนาส�าหรับบุคคลท่ัวไป ในการพัฒนาศักยภาพการท�างานในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังได้มีส่วนส�าคัญในการก่อตั้ง และด�าเนินงาน “โรงเรียนเพลินพัฒนา” เพื่อให้เป็นโรงเรียนตัวอย่างแนว
ใหม่ของการพัฒนาเยาวชนให้เป็นก�าลังส�าคัญของประเทศในอนาคต โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาให้เยาวชนมีทักษะ
ความรู้ (Knowledge Skill) ทักษะการท�างาน (Working Skill) และทักษะชีวิต (Life Skill) ตลอดจนมีจิตอาสา และมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Accountability) อย่างครบถ้วนและสมดุล

ดังนั้น ส�าหรับชาวซีเอ็ดแล้ว เรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม จึงไม่ใช่เป็นเพียง
กิจกรรมเสริมขององค์กรดังเช่นท่ัวไป หากแต่เป็นภารกิจหลักของบริษัทฯ และเป็นทุกลมหายใจของชาวซีเอ็ด  
ในฐานะนกัสร้างสรรค์ นกับุกเบิก และการเป็นตวัอย่างท่ีดี โดยพนกังานท้ังองค์กรต่างมีส่วนร่วมต่อภารกิจนีใ้นคนละด้าน 
หรือในแต่ละโครงการ

ปัจจบัุนถอืได้ว่าบรษิทัฯ มีบทบาทอย่างมากในการบุกเบิกธรุกิจหนงัสือทัง้ในภาพรวม และในด้านหนงัสอืสาระ
ความรู้ ให้ขยายฐานอย่างรวดเร็ว

บริษทัฯ เชือ่ม่ันด้วยว่า การท่ีจะพฒันาให้องค์กรเป็นธรุกิจท่ียัง่ยนืได้นัน้ นอกจากจะต้องสามารถสร้างผลตอบแทน 
และการเติบโตท่ีเหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ ยังจะต้องพัฒนาตนเองให้เป็นบริษัทตัวอย่างที่ดี โดยสามารถ
สร้างสรรค์ผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และเป็นทีย่อมรับในวงกว้าง พนกังานมีความสุข รวมถงึการส่งเสรมิและรกัษา 
สิง่แวดล้อมควบคู่กับการด�าเนนิธรุกจิ การเติบโตน้ันจึงจะเป็นการเติบโตทีมี่โอกาสย่ังยืนได้จริง บริษทัฯ จงึด�าเนินธรุกิจ
ไปบนความเชือ่มโยงของการพฒันาธรุกิจอย่างยัง่ยนื ไปพร้อมกับสงัคมและสิง่แวดล้อม โดยเชือ่ว่า “ย่ิงท�าด ีย่ิงเติบโต 
ยิ่งก�าไร ยิ่งแข็งแรง ยิ่งยั่งยืน”

แนวคิดการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) 
ของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยตระหนักและให้ความ
ส�าคัญในการปลูกฝังจิตส�านึกเร่ือง จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ อย่างมีคุณธรรม ด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส 
การเป็นตัวอย่างท่ีดี ความรับผิดชอบต่อสังคม ซื่อสัตย์ ความเท่าเทียมกัน สิทธิพึงมีพึงได้ของพนักงาน กรรมการ 
ผู้ถือหุ้น จนกลายเป็น วัฒนธรรมขององค์กรที่แข็งแกร่ง โดยเริ่มจากประธานคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และ
กรรมการบริษทัฯ ทีเ่ป็นแรงขับเคลือ่นท่ีส�าคญัในการผลักดันนโยบายให้บรษิทัฯ มีกระบวนการด�าเนนิธรุกิจท่ีค�านงึถงึ
การด�าเนินงานด้วยความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหลัก และจัดให้มีการถ่ายทอด / ปลูกฝังนโยบาย 
ดังกล่าวให้พนักงานรับทราบทั้งองค์กร โดยเริ่มตั้งแต่ระดับกรรมการ ผู้บริหาร ลงมาสู่พนักงานระดับปฏิบัติการ

ดังนัน้ การจดัท�าแผนธรุกิจในทุกกระบวนการ และทุกขัน้ตอนการปฏิบัตงิานขององค์กร จะถกูด�าเนนิการภายใต้ 
ความรบัผดิชอบต่อผูมี้ส่วนได้เสยีทกุฝ่ายด้วยความเสมอภาค ไม่ว่าจะเป็น ผูถ้อืหุน้, คูค้่า, คูแ่ข่ง, เจ้าหนี,้ ลูกค้า, พนกังาน 
ชุมชนและสังคม อย่างสม�่าเสมอ บริษัทฯ จึงก�าหนดให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามเอกสารจรรยาบรรณ / จริยธรรม 
ที่บริษัทฯ จัดท�าขึ้น เพื่อยึดเป็นแนวทางในการน�าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบแผนในการด�าเนินธุรกิจ ในทุกกระบวนการ 
และขั้นตอนการปฏิบัติงานขององค์กร
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นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษิทัฯ ยงัเล็งเหน็ถงึความสําคัญของระบบการบรหิารจดัการท่ีมีประสิทธภิาพ โปรงใส 
สามารถตรวจสอบได จึงไดจัดใหพนักงานทุกคน และพนักงานที่เขาทํางานใหม ไดรับทราบแนวปฏิบัติ / กฎระเบียบ 
ในการดาํเนนิธรุกจิขององคกร วาดวยคูมอืจรรยาบรรณ / จรยิธรรมทางธรุกจิ ที่องคกรจดัทาํขึ้น เพราะเชื่อวาแนวทาง
ดังกลาวจะเปนสวนหนึ่งในการชวยสรางความเชื่อม่ันและความม่ันใจตอผูถือหุน ผูลงทุน ผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 
ที่จะเปนแรงสนับสนุนและเปนแรงผลักดันในการเสริมสรางใหบริษัทฯ มีความเขมแข็ง และสรางความสามารถในการ
แขงขัน และความสําเร็จในระยะยาวใหกับบริษัทฯ ที่ผานมาบริษัทฯ ไดดําเนินกิจกรรมสําคัญตางๆ เพื่อสนับสนุนการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี ดังตอไปนี้

•  การจัดทําคูมือกรรมการเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติตนของกรรมการ 
บริษัทฯ ยึดม่ันกับหลักการบริหารที่มีบรรษัทภิบาลที่ดี มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
มีความรับผิดชอบตอสังคม โดยให คณะกรรมการ และผูบริหาร ปฏิบัติหนาท่ีดวย
ความซื่อสัตยสุจริต ตรงไปตรงมา บริษัทฯ จึงจัดทํา คูมือคณะกรรมการบริษัท และ 
คูมือนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ใหกรรมการและผูบริหารปฏิบัติตาม เพื่อให
อยูภายใตกรอบของกฎหมาย และระเบียบ ของบริษัทฯ โดยใหยึดถือจรรยาบรรณ
นี้ในการกระทําในทุกกิจกรรม การตัดสินใจ และการทําธุรกรรมตางๆ โดยบริษัทฯ 
จะดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตยเปนที่ตั้ง

• กําหนดใหพนักงานทุกคนปฏิบัติตามเอกสาร จรรยาบรรณ / จริยธรรม 
ทีบ่ริษทัฯ จดัทาํขึน้ และกําหนดใหพนกังานทีเ่ขาทาํงานใหม ไดรบัทราบแนวปฏิบัต ิ/ 
กฎระเบียบในการดําเนินธุรกิจขององคกร วาดวยคูมือจรรยาบรรณ / จริยธรรมทาง
ธรุกิจ เพราะเชือ่วาแนวทางดังกลาวจะเปนสวนหนึง่ในการชวยสรางความเชือ่ม่ันและ
ความมั่นใจตอผูถือหุน ผูลงทุน ผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ที่จะเปนแรงสนับสนุนและเปน
แรงผลักดันในการเสริมสรางใหบริษทัฯ มีความเขมแขง็ และสรางความสามารถในการ
แขงขัน และความสําเร็จในระยะยาวใหกับบริษัทฯ

• บรษิทัฯ ไดประกาศเจตนารมณเขาเปนแนวรวมปฏบัิติของภาคเอกชนไทยในการ
ตอตานทจุรติ (Collective Action Coalition against Corruption : CAC) ในตนป 
พ.ศ. 2554 บริษทัฯ ไดลงนามเขารวมเพือ่ประกาศเจตนารมณเปนแนวรวมปฏิบัตขิองภาค
เอกชนไทยในการตอตานทจุริต ซึง่โครงการนีดํ้าเนนิการโดยความรวมมือของ 7 องคกร
ชัน้นาํ อนัไดแก สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบรษิทัไทย หอการคาไทย หอการคา
นานาชาติ สมาคมบรษิทัจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธรุกิจตลาดทนุไทย 
และสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

แนวคิดในการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR: Corporate Social
Responsibility) ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีแนวทางในการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม (CSR: Corporate Social Responsibility) 
ที่ชัดเจน 3 แนวทางดวยกัน คือ

1. กิจกรรมความรับผดิชอบตอสงัคมโดยทัว่ไปของบริษทัฯ จะตองใหความสําคญัตอผูมีสวนไดเสยี (Stakeholders) 
ทุกๆ ฝาย อันไดแก ลูกคา พนักงาน คูคา (รวมถึงคูแขงขัน) ผูถือหุน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอมอยาง
สมดุล มีการจดัลําดับความสาํคัญอยางเหมาะสมเพือ่ใหทุกๆ ฝายไดรับความพงึพอใจรวมกันสูงสุด บริษทัฯ 
ผูมีสวนไดเสียทุกฝาย และสังคม สามารถประสบความสําเร็จรวมกันอยางยั่งยืน
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2.	 บรษิทัฯ	มุ่งเน้นการด�าเนนิกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมภายในกระบวนการปกติของบรษิทัฯ	(CSR	in	
Process)	ซึง่หมายถงึ	กิจกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบริษทัฯ	เป็นส่วนหนึง่ของเนือ้งานทีพ่นกังานทุกๆ	
คนต้องรับผิดชอบ	 เพื่อไม่ให้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ	 เป็นภาระเพิ่มเติมจากหน้าที	่
และความรบัผดิชอบประจ�าท่ีพนกังานได้รับมอบหมายจากบริษทัฯ	ซึง่จะท�าให้	“ความรับผดิชอบต่อสังคม”	
ถูกปลูกฝังกลายเป็นพื้นฐานความคิดของพนักงานทุกๆ	คน

3.	 บริษัทฯ	 มุ่งเอาโจทย์ของประเทศในด้านการศึกษา	 และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย	 มาเป็นโจทย์
ของบริษัทฯ	ที่จะต้องพยายามหาทางท�าให้ส�าเร็จ	ประเด็นที่มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาให้กับประเทศ	คือ	พัฒนา
ขดีความสามารถทางภาษาองักฤษ	คณิตศาสตร์	และวทิยาศาสตร์	เพือ่พฒันาให้เยาวชนไทยมีคณุลกัษณะ
อันพึงประสงค์ที่ส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศ	และการสร้างสังคมที่มีความยั่งยืน

พัฒนาการ สู่การก่อตั้ง “มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น”

จากการด�าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ	ที่ผ่านมาจากอดีต	จนถึงปัจจุบัน	ท�าให้บริษัทฯ	
เล็งเห็นโอกาส	ที่บริษัทฯ	 จะสามารถใช้องค์ความรู้	 ศักยภาพ	ทรัพยากร	 และเครือข่ายองค์กรต่างๆ	ที่บริษัทฯ	 มี	 
ในการเป็นส่วนหนึง่ในการพฒันาประเทศชาต	ิให้มีความยัง่ยนื	สามารถแข่งขนักับนานาอารยประเทศได้อย่างสร้างสรรค์

แต่เพื่อให้การด�าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ	มีความคล่องตัวเพิ่มขึ้น	สามารถแสวงหา
ความร่วมมือกับประชาชนทัว่ไป	และองค์กรอืน่ๆ	ได้สะดวกข้ึน	สามารถขยายขอบเขตให้ครอบคลุมในระดับชาตท่ีิกว้าง
ขวางขึ้น	ด้วยเหตุนี้	บริษัทฯ	จึงได้ตัดสินใจก่อตั้ง	“มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น”	ในปี	พ.ศ.	2554	เพื่อให้	การขยายบทบาท
ความรับผิดชอบต่อสังคมให้มีผลการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมในวงกว้าง	 เป็นภารกิจส�าคัญทางยุทธศาสตร์ท่ี
บริษัทฯ	จะต้องทุ่มสรรพก�าลังทั้งหมดให้ประสบความส�าเร็จให้จงได้

มูลนธิคินไทยเก่งขึน้	จะเน้นการมีบทบาทสนบัสนนุการพฒันาขดีความสามารถของคนไทยในด้านภาษาองักฤษ	
คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์	และบ่มเพาะคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในตัวเยาวชนไทย	โดยผ่านโครงการย่อยต่างๆ	โดย
เน้นการเป็นโครงการน�าร่อง	หรือโครงการที่ช่วยสร้างโอกาสให้กับเยาวชนไทยที่ขาดแคลน	หรือโครงการที่ด�าเนินไป
ได้ด้วยตนเองระยะยาว	โดยอาศัยเงินสนับสนุนหลักจาก	“โครงการเงินทอนเพื่อน้อง”	ซึ่งเป็นเงินบริจาคของลูกค้าของ
ร้านหนงัสอืซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร์	และประชาชนคนไทยทกุๆ	คน	ในการช่วยกันบริจาคเงินตามก�าลงัทีม่	ีเพือ่ท่ีจะระดมทนุ
เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพ	ความสามารถ	และคุณค่าของคนไทย

ในปี	 พ.ศ.	 2554	 มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้นได้เร่ิมวางแผนเพื่อผลักดันแนวคิด	 “โครงการคืนคุณค่าความเป็นคน” 
ซึง่เป็นอกีแนวคดิส�าคญัของมูลนิธคินไทยเก่งขึน้	ทีจ่ะให้โอกาสกับคนทีด้่อยโอกาส	หรือคนยากไร้	หรือผูท่ี้หมดทางออก
ในชีวิตในสังคมไทย	ในการฝึกอาชีพ	และเปิดโอกาสให้เขาได้ใช้ความรู้วิชาชีพในการสร้างผลผลิต	สร้างรายได้เพื่อใช้
ในการเลี้ยงตนเอง	และครอบครัวโดยสุจริต	 โดยให้เป็นโครงการที่ยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง	และมีขีดความสามารถในการ
ขยายบทบาทได้ต่อเนื่อง

ความรับผิดชอบต่อสังคม – ต่อลูกค้า (CSR in Customer’s Perspective)

• โครงการเปิดร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ :	 บริษัทฯ	 มุ่งม่ันที่จะเปิดร้าน
หนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์	 ให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย	 เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึง
หนังสือได้ง่าย	และสะดวกสบายมากขึ้น	มีความเท่าเทียมกันในการหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
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• การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพือ่รองรบัการส่ังซือ้หนงัสือของลกูค้า : บริษทัฯ ได้พฒันาระบบโลจสิตกิส์
ของบริษทัฯ จนสามารถทีจ่ะส่งมอบหนงัสอืให้กับลูกค้าภายในวนัรุ่งขึน้ภายใต้ชือ่บรกิาร “สัง่วนันี ้พรุง่นีไ้ด้” 
บรกิารดังกล่าวนีจ้ะช่วยท�าให้ลกูค้าสามารถหาหนงัสอื และส่ือความรู้ในการพฒันาตนเองได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
มากขึ้น

• ร้านหนงัสือสีขาว : ร้านหนังสอืซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร์ มีนโยบายจ�าหน่ายเฉพาะหนงัสอืดีมีประโยชน์ ปราศจาก
หนังสือหรือผลิตภัณฑ์ ท่ีหม่ินเหม่ต่อการผิดกฎหมาย ขัดกับหลักจริยธรรม และศีลธรรมอันดีงามของ
สังคมไทย
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• การผลิตหนังสือ วารสาร และส่ือความรู้ที่มีส่วนส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศ : นับตั้งแต่วันก่อต้ัง
บริษัทฯ จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ มีนโยบายที่แน่วแน่ในการผลิตหนังสือ วารสาร และสื่อการเรียนรู้ที่มีส่วน
ส�าคัญ ต่อการพฒันาประเทศเร่ือยมา เช่น หนงัสอืด้านวศิวกรรม คอมพวิเตอร์ บรหิาร / การจดัการ หนงัสอื
เพื่อพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ พจนานุกรม หนังสือพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หนังสือการ์ตูน ความรู้ วารสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และอุตสาหกรรมต่างๆ
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• โครงการสินค้า DIY for Kids : โครงการสินค้า DIY for Kids : บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 
ในการเสริมสร้างศักยภาพแก่เด็กและเยาวชนไทยใน 3 ด้าน (3i) อันได้แก่ ด้านจินตนาการ (Imagination), 
ด้านแรงบันดาลใจ (Inspiration), และด้านนวตักรรม (Innovation) จึงได้จ�าหน่ายสนิค้าและบริการภายใต้ช่ือ 
i-Kids ขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยได้เรียนรู้ผ่านสื่อและนวัตกรรมของสินค้าเหล่านี้ โดยเด็กจะสามารถ
เริม่ต้นการเรียนรู้ในเร่ืองท่ีชอบและสิง่ทีใ่ช่ส�าหรับตนเอง น�าไปสูก่ารเรยีนรูข้ัน้พืน้ฐานในเรือ่ง STEM Education 
(การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และ
คณติศาสตร์ (Mathematics)) ท่ีเด็กจะไม่เพยีงแต่ท่องจ�าในภาคทฤษฎี แต่จะสามารถปฏิบัตจิริงได้ผ่านการ
ทดลองลงมือท�า โดยสามารถประยุกต์เพือ่ต่อยอดความคิดด้วยจนิตนาการและแรงบัลดาลใจของตนเองต่อไปได้
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ความรับผิดชอบต่อสังคม – ต่อพนักงาน (CSR in Employee’s Perspective)

• โครงการเจรญิสต ิณ สถานปฏบัิติธรรมเพือ่พฒันาพืน้ฐานจติใจ : บรษิทัฯ ส่งเสริมให้พนกังานทุกคนใน
องค์กร มีภูมิคุ้มกันในตัวเอง มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข จึงจัด
ให้มีหลักสูตรการพัฒนาพื้นฐานจิตใจของพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสปฏิบัติธรรม พัฒนา
พื้นฐานทางจิตใจที่ดี เพื่อเป็นการฝึกสมาธิ เจริญสติ ปลูกฝังคุณธรรม เพื่อเสริมสร้างจิตส�านึกที่ดีในการ
ท�างาน และการใช้ชีวิตประจ�าวัน รวมถึงมีความเข้มแข็งที่จะเผชิญกับปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีสติ

• โครงการให้เงินช่วยเหลือแก่พนักงานที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ : ทั้งอุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม 
รวมท้ังอุปัทวเหตุท่ีท�าให้พนักงานต้องสูญเสียทรัพย์สินอย่างรุนแรง โดยไม่ได้คาดคิดมาก่อน ส�าหรับเงิน
ช่วยเหลือข้างต้น จะท�าให้พนักงานสามารถปรับตัว และตั้งหลักกลับมาปฏิบัติงาน และด�าเนินชีวิตอย่าง
ปกติต่อไป นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้พนักงานท่ีประสบภัยข้างต้น กู้เงิน เพื่อซ่อมแซมบ้านพักอาศัยของ
ตนเองหรือบ้านของพ่อแม่ โดยไม่คิดดอกเบี้ย

• โครงการส่งเสริมสุขภาพของพนักงานและครอบครัวของพนักงาน : บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญกับ
สุขภาพของพนักงาน และครอบครัวของพนักงาน เพราะเชื่อว่าหากพนักงาน และครอบครัวของพนักงาน
มีสุขภาพดีแล้ว พนักงานย่อมมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้ด�าเนินกิจกรรม 
ดังต่อไปนี้อย่างต่อเนื่อง

- การตรวจสุขภาพประจ�าปีให้กับพนักงาน โดยมีรายการตรวจที่เหมาะสมสอดคล้องกับวัยของพนักงาน 
นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ครอบครัวของพนักงานมาตรวจสุขภาพในราคาถูกอีกด้วย

- การจัดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือพนักงานในกรณีท่ีพนักงานต้องเข้ารับการ
รักษาในฐานะผู้ป่วยใน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้กับครอบครัวของพนักงานได้ท�าประกันสุขภาพ
ร่วมกับพนักงานในอัตราค่าเบี้ยประกันที่ไม่แพง
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• โครงการปรับปรุงคุณภาพชีวิต และการสร้างความม่ันคงในการด�าเนินชีวิตให้กับพนักงาน : 
บริษทัฯ ได้ให้ความส�าคญักับการพฒันาคณุภาพชวีติของพนกังาน เพือ่ให้พนกังานมีความม่ันคงไปพร้อมๆ 
กับความเจริญรุดหน้าของบริษัทฯ ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงได้ด�าเนินโครงการ ดังต่อไปนี้

- โครงการประกันชีวิตในวงเงิน 24 เท่าของเงินเดือนงวดสุดท้าย ในกรณีที่พนักงานต้องเสียชีวิตก่อนวัย 
อันควร จึงเปรียบเสมือนว่าบริษัทฯ ยินดีที่จะอาสาดูแลครอบครัวของพนักงานต่อไปอีกเป็นเวลา 2 ปี 
เพื่อให้ครอบครัวของพนักงานได้มีเวลาในการปรับตัว กลับมายืนหยัดต่อสู้อีกครั้ง

- โครงการ Flexible Time ซึง่เป็นการเปิดโอกาสให้พนกังานได้เลือกเวลาในการเข้าปฏิบัติงานได้สอดคล้อง
กับสภาพสงัคม เช่น พนกังานบางคนมีความจ�าเป็นต้องไปส่งลูกเข้าโรงเรียนในตอนเช้า ก็สามารถเลือก 
เข้างานในช่วงสายได้

- กองทนุส�ารองเลีย้งชพี เพือ่ส่งเสริมการออม เพือ่ให้พนกังานมีเงนิก้อนไว้ใช้ในวยัหลังเกษยีณอายอุย่าง
มีความสุข เป็นคนแก่ที่มีเงินเลี้ยงตัวเอง มีความสุขอย่างพอเพียงได้ชั่วชีวิต

- โครงการช่วยเหลอืภาระหนีส้นิให้กับพนกังาน โดยบริษทัฯ ได้จดัให้มีการส�ารวจภาระหนีสิ้นของพนกังาน 
และได้มอบหมายให้ฝ่ายนติกิรของบริษทัฯ ในการเข้าไปช่วยเหลือพนักงานในการประนอมหนีก้บัเจ้าหนี้ 
พร้อมกับพจิารณาอนมัุตเิงนิกู้ให้กับพนกังานจ�านวนหนึง่ ในการช�าระหนีส้นิ เพือ่ให้พนกังานได้กลับมา 
ตั้งต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง

• โครงการเพ่ิมคุณค่าให้กับพนักงาน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความสามารถและ
ศักยภาพอย่างเต็มท่ี : บริษัทฯ มีนโยบายในการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการท�างานเชิงรุก 
ของพนักงาน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาภาวะผู้น�า (Leadership) และการท�างานข้าม 
สายงาน (Cross Functional Management) โดยให้พนกังานทกุคนสามารถอาสาตนเองในการปรับปรงุพฒันา
องค์กร ด้วยการน�าเสนอรายละเอยีดของโครงการมาทีผู่บ้ริหารระดับสูงได้โดยตรง ซึง่ผูบ้รหิารมีนโยบายที่
ชัดเจนที่จะสนับสนุนให้พนักงานได้บุกเบิก เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และแสดงความสามารถ และคุณค่าของตนเอง 
ผ่านโครงการปรับปรุงงานต่างๆ
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• โครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารระหว่างบริษัทฯ กับพนักงาน : บริษทัฯ ได้พฒันาระบบการสื่อสาร
ระหว่างพนกังานทีร้่านหนงัสอืซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร์ทัว่ประเทศ กับพนกังานในส�านกังานใหญ่ และพนกังานท่ี
คลังสินค้า ทั้งระบบโทรศัพท์ ADSL โปรแกรม iPOS ที่ท�าให้หน้าร้าน และส�านักงานใหญ่ สามารถส่งอีเมล 
ถึงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมี LCD TV เพื่อใช้ในการสื่อสารข้อมูลส�าคัญๆ ให้กับพนักงานที่
หน้าร้านได้รับทราบอย่างพร้อมเพรียงกัน แม้พนักงานจะอยู่ห่างไกล แต่ก็สามารถสื่อสารซ่ึงกันและกัน
เหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน

• โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการท�างาน : บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญกับความปลอดภัยในการ
ท�างานเรื่อยมา ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้มีการซ้อมหนีไฟ และดับเพลิงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการจัดสถาน
ที่ท�างาน และระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ รวมถึงจัดเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ ให้เพียงพอต่อ
การท�างาน เพื่อให้พนักงานทุกๆ คนได้รับความปลอดภัย และสุขอนามัยที่ดีจากการท�างาน
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ความรับผิดชอบต่อสังคม – ต่อคู่ค้า และผู้ถือหุ้น (CSR in Business Partner’s 
Perspective and Shareholder’s Perspective)

• การมีนโยบายในการด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ : บริษัทฯ มีนโยบายที่จะ
ด�าเนินธุรกิจโดยยึดถือหลักบรรษัทภิบาล และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เปิดเผยข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้น และ
นักลงทุนอย่างครบถ้วน เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการด�าเนินงาน 
หรอืสนิค้า หรือบริการ ท่ีบกพร่อง ไม่เหมาะสม หรอืแจ้งเบาะแสการทุจริต การผิดจรรยาบรรณของผู้บรหิาร 
และพนักงานได้ที่ comment@se-ed.com หรือที่ กรรมการอิสระ id@se-ed.com

• การยึดม่ันข้อตกลง และปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่ดี กับ คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ : บริษัทฯ 
มีจุดมุ่งหมายในการด�าเนนิธรุกจิท่ีตัง้ม่ันอยู่ในความซือ่สัตย์สจุรติ และยดึม่ันในการปฏิบัตติามสญัญาทีมี่ต่อ
ลูกค้าอย่างเคร่งครัดภายใต้กรอบ กติกามารยาทในการด�าเนินธุรกิจอย่างยุติธรรม อยู่ในกรอบที่กฎหมาย
ก�าหนด โดยไม่ใช้นโยบายที่เอาเปรียบคู่ค้า หรือใช้ความได้เปรียบท�าให้เกิดความไม่เป็นธรรม

• การประกาศเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการต่อต้านการละเมิดลิขสิทธิ์ : บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่ผลิต
สินค้า จ�าหน่าย หรือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ โดยเด็ดขาด รวมถึงการส่งเสริม และท�าความ
เข้าใจให้คู่ค้า นักเขียน และบุคคลท่ีสนใจท่ัวไป ให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับลิขสิทธิ์ทางปัญญา 
เช่น การจัดการอบรมสัมมนาเรื่อง “ลิขสิทธิ์งานเขียน : สิ่งที่ควรทราบ” เป็นต้น
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ความรับผิดชอบต่อสังคม – ต่อชุมชน และสังคม (CSR in Community’s 
Perspective and Society’s Perspective)

มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น

• โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดยมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น : มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ร่วมสนับสนุน ส่งเสริม และ
พฒันาด้านการศึกษา ตามโครงการหนงัสอืเพือ่น้อง โดยบริษทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ�ากัด (มหาชน) ทีมี่การด�าเนนิ
การบริจาคหนังสือให้ห้องสมุดโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง โดย มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น 
ได้จัดซื้อหนังสือและสื่อการศึกษา เพื่อร่วมบริจาคสมทบให้กับนักเรียนและห้องสมุดโรงเรียนต่างๆ เพื่อ
เพิ่มโอกาสการอ่านและการพัฒนาด้านการศึกษาของนักเรียน ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปี 2558 ได้บริจาค 
ไปแล้ว 1,685 โรงเรียน เป็นหนงัสอืจ�านวน 340,531 เล่ม คิดเป็นมูลค่าราคาปก 45.8 ล้านบาท  โดยส�าหรับ
ปี 2558 ได้บริจาคหนังสือให้แก่องค์กร หน่วยงาน และโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศไปแล้วจ�านวน 324 แห่ง 
จ�านวน 54,309 เล่ม คิดเป็นมูลค่าราคาปกรวมกว่า 7.3 ล้านบาท
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• โครงการ English Mate เพื่อน้อง โดยมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น : โครงการเพื่อการพัฒนาให้นักเรียน
ฟังและพูดอังกฤษดีขึ้นภายใน 1 ปี ผ่านการดูภาพยนตร์นอกห้องเรียน โดยใช้สื่อภาพยนตร์ควบคู่ไป
กับโปรแกรมโครงการพัฒนาให้นักเรียนมัธยมสื่อสารภาษาอังกฤษดีข้ึน เน้นส่วนท่ีขาด คือ ฟังและพูด 
โดยไม่ต้องใช้ครตู่างชาต ินกัเรียนในโครงการจะได้ดูภาพยนตร์ช้ันน�าทีไ่ด้รับการคัดเลอืกมาแล้วว่ามีเนือ้หา
เหมาะสมกับเยาวชน ดูสนุกชวนติดตาม ดูแล้วได้แรงบันดาลใจพร้อมกันไป และมีระดับความยากง่ายเพื่อ
สามารถเลือกเรื่องที่เหมาะสมกับผู้ชม โดยนักเรียนจะต้องเลือกดูภาพยนตร์อย่างน้อยปีละ 8 เรื่อง  ระบบ
ของ English Mate จะมีแบบทดสอบและมีการเกบ็แต้มสะสม อกีทัง้ยังมีระบบการตดิตามผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนแต่ละคนที่เรียกว่า LMS (Learning Management System) ส�าหรับให้ครูและผู้ปกครองได้ติดตาม
พัฒนาการของนักเรียนไปพร้อมกันผ่านทางระบบ online ที่เร่ิมด�าเนินในปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบันมี
สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 108 แห่ง จ�านวนนักเรียน 33,002 คน คิดเป็นมูลค่ารวม 6.1 ล้านบาท 
โดยในปี พ.ศ. 2558 มีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจ�านวน 40 แห่ง จ�านวนนักเรียน 14,331 คน คิดเป็น
จ�านวนมูลค่า 2.5 ล้านบาท
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• โครงการจดัพมิพ์หนงัสือเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตและสร้างการเรยีนรูท้ีย่ั่งยืน : นบัตัง้แต่เร่ิมการก่อตัง้
มูลนธิคินไทยเก่งขึน้ ได้ด�าเนนิการจดัซ้ือหนังสือทีส่่งเสรมิความรู้และพจนานุกรม มอบให้กับนกัเรียนและห้อง
สมุดโรงเรียนทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2556 มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ได้ริเริ่มโครงการจัดพิมพ์
หนงัสือของมูลนธิฯิ มอบให้แก่นกัเรียน เพือ่เป็นการเพิม่โอกาสการเรียนรู้ท่ียัง่ยนืจาก “โครงการเงนิทอนเพือ่น้อง 
โดยมูลนธิคินไทยเก่งขึน้” โดยจะเน้นการผลิตและจัดหาหนงัสอืเพือ่พฒันาศกัยภาพของคนไทยในสาขาวิชาต่างๆ 
ท้ังด้านวชิาการ และเสรมิทักษะในด้านภาษาองักฤษ คณติศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ ตลอดจนความรู้รอบตวั 
ที่จ�าเป็น

 ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2556 ได้จัดพิมพ์หนังสือขึ้น 12 ปก คือ “Welcome to ASEAN เรียนรู้เพื่อนบ้านอาเซียน” 
“กริยาฮอต วลีฮิต เก่งอังกฤษแบบเน้นๆ” และ “หนังสือชุด สอนหนูเป็นเด็กดีและปลอดภัย” โดยส่งมอบ
ให้แก่โรงเรียน 489 แห่ง เป็นจ�านวน 8,795 เล่ม คิดเป็นมูลค่าราคาปกรวมกว่า 1.3 ล้านบาท และในปี  
พ.ศ. 2557 ได้จัดพิมพ์หนังสือเพิ่มอีกจ�านวน 3 ปก คือ “อาเซียนรอบรู้คู่หูเด็กประถม” “100 สุดยอด
นิทานอีสป แสนสนุก 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ” และ “1,400+ สุภาษิต ค�าพังเพย ส�านวนไทย และราชาศัพท์  
ฉบับเด็กประถม”
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• โครงการการพัฒนาการจัดการการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน : เป็นโครงการเพิ่มผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระวิชาหลักให้สูงขึ้น โดยการพัฒนาความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษและ
การสนับสนุนส่ือเพื่อการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อฝึกการค้นคว้าและการคิดวิเคราะห์ 
ตลอดจนปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นทักษะที่จ�าเป็น 
อย่างยิ่ง เพื่อให้โรงเรียนมีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงกระบวนการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ด้วย
วิธีการที่ไม่ยึดติดกับกรอบของหนังสือเรียน

 โดยในปี พ.ศ. 2557 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจ�านวน 120 โรงเรียน จ�านวนนักเรียน 25,977 คน โดยได้
ส่งมอบหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้จ�านวน 60,581 เล่ม คิดเป็นมูลค่าราคาปกรวมทั้งสิ้น 7.93 ล้านบาท

 และในปี พ.ศ. 2558 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจ�านวน 58 โรงเรียน จ�านวนนักเรียน 13,694 คน โดยได้ส่ง
มอบหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้จ�านวน 46,464 เล่ม คิดเป็นมูลค่าราคาปกรวมทั้งสิ้น 7.6 ล้านบาท ดังนี้
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1.  ความร่วมมือกับส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษานราธวิาส เขต 2 จ�านวน 43 โรงเรียน จ�านวน
นักเรียน 6,722 คน

2.  ความร่วมมือกับกลุ่มกัลยาณมิตร จ�านวน 15 โรงเรียน จ�านวนนักเรียน 6,972 คน
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• โครงการผลิต CD เพ่ือร่วมสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการศึกษา : ด้วยความตั้งใจท่ีจะด�าเนิน
กิจกรรมและเผยแผ่ด้านวิชาการเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางด้านการศึกษาพร้อมสามารถเป็นกิจกรรมท่ีสร้าง
รายได้ในตัวเองได้ด้วย จึงได้จัดท�า CD ส�าหรับลูกค้าที่สนใจ และเชิญชวนร่วมอุดหนุน CD มูลนิธิคนไทย
เก่งขึ้น ที่ร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ทุกสาขาทั่วประเทศ

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

• โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดยบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) : เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการท�าให้
เด็กๆ และชุมชนในสังคมไทยท่ีด้อยโอกาสได้เข้าถึงแหล่งความรู้ได้ง่ายมากขึ้น ผ่านกิจกรรมการบริจาค
หนังสือ และสื่อการเรียนรู้ให้กับห้องสมุดโรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อเพิ่มโอกาสการอ่านให้กับเด็กนักเรียน  
ปัจจุบัน “โครงการหนังสือเพื่อน้อง” ด�าเนินการส่งมอบหนังสือและสื่อความรู้อย่างต่อเนื่องในระยะเวลา  
10 ปีที่ผ่านมา จนถึงสิ้นปี 2558 บริษัทฯ ได้บริจาคหนังสือให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของ
ประเทศ ได้บริจาคไปแล้ว 3,858 โรงเรียน เป็นหนังสือจ�านวน 1.9 ล้านเล่ม คิดเป็นมูลค่าราคาปก 301 ล้าน
บาท  โดยในปี 2558 ได้บริจาคหนังสือให้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศไปแล้วจ�านวน 328 แห่ง 
เป็นหนังสือจ�านวน 99,961 เล่ม คิดเป็นมูลค่าราคาปกรวมกว่า 12.9 ล้านบาท
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• โครงการปรับปรุงห้องสมุดให้โรงเรียนที่ขาดแคลน โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ�ากัด (มหาชน) :
เป็นโครงการทีบ่ริษทัฯ ได้ร่วมบรจิาคชัน้วาง พร้อมอปุกรณ์การจดัวาง เพือ่การสร้างแหล่งเรยีนรูใ้นโรงเรียน 
โดยในปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการปรับปรุงห้องสมุดให้กับโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ เป็นจ�านวน 
18 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน จังหวัดเชียงใหม่,  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี จังหวัดตาก,  โรงเรียน
บ้านเมืองกลาง จังหวัดเชียงใหม่, โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง จังหวัดเชียงใหม่, โรงเรียนน�้าพร้าสามัคคี 
จงัหวดัอตุรดิตถ์,  โรงเรียนวดัข่วงสงิห์ จงัหวดัเชยีงใหม่,  โรงเรยีนวดัร้องววัแดงศรีจนัทร์วทิยาคาร จงัหวดั
เชยีงใหม่,  โรงเรียนแม่ตะไคร้ จงัหวดัเชยีงใหม่,  โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคค ีจงัหวดัเชยีงใหม่,  โรงเรียน
วดัสามจุน่ จงัหวดัสพุรรณบุร,ี  โรงเรยีนบ้านนานวลราษฎร์นยิม จงัหวดัร้อยเอด็, โรงเรียนขาณวุทิยา จงัหวดั
ก�าแพงเพชร,  โรงเรยีนราชประชานเุคราะห์ 57 จงัหวดัเพชรบูรณ์,  โรงเรยีนปรางค์กู่วทิยา จงัหวดัศรีสะเกษ,  
โรงเรียนวัดบูรณาวาส จังหวัดนครศรีธรรมราช,  โรงเรียนบ้านหอยราก จังหวัดนครศรีธรรมราช,  โรงเรียน
บ้านหนองม้า จังหวัดศรีสะเกษ,  และโรงเรียนบ้านสะพานหิน จังหวัดนครราชสีมา
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• โครงการเงินทอนเพ่ือน้อง : เป็นโครงการที่เปิด
โอกาสให้ลูกค้าของซเีอ็ดบุ๊คเซน็เตอร์ และบุคคลทัว่ไป
ได้มีส่วนร่วมในการบริจาคเงนิสบทบทนุโครงการ ผ่าน
กล่องรับบริจาคที่ร้าน ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ทุกสาขาทั่ว
ประเทศ หรือโอนเงินสมทบทุนตามบัญชีของโครง
การฯ ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้จะอยู่ในความรับผิดชอบ
ของ “มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น” โดยเงินบริจาคทั้งหมดนี้
มูลนิธิคนไทยเก่งข้ึนจะน�าไปใช้ตามวัตถุประสงค์ใน
การจดัตัง้มูลนธิ ิกล่าวคือการด�าเนนิกิจกรรมท่ีมุ่งเน้น
ในการพฒันาศักยภาพ และความสามารถของคนไทย 
ปรับปรุงคุณค่า และคุณภาพชีวิตของคนไทย เพื่อให้
คนไทยทกุๆ คนมีส่วนร่วมในการใช้ความสามารถของ
ตนเองในการพัฒนาประเทศ

• โครงการ “Total Solution to English Proficiency” : มีความมุ่งม่ันที่จะพัฒนาครูและนักเรียนให้มี 
สมิทธิภาพทางการสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ให้สูงขึ้นทัดเทียมนานาอารยประเทศ ด้วย
การบริการวิชาการการอบรมและพัฒนาส่ือการสอนร่วมกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูให้
ได้มาตรฐานตามกรอบ CEFR (The Common European Framework of Reference for Languages) 
น�าเสนอรูปแบบวิธีการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษที่เป็นแบบแผน ด้วยวิทยาการสอนใหม่ๆ รวมถึงการ
ใช้ส่ือท่ีจะช่วยให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ครูจะสามารถน�าความรู้ที ่
ได้มา ไปประยกุต์ใช้ร่วมกบัแผนการจดัการเรยีนรูไ้ด้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พุทธศักราช 2551 ได้อย่างเหมาะสม การวัดประเมินผลด้านพัฒนาการของครูในการถ่ายทอดความรู้แก่ 
ผู้เรียน โดยผู้เรียนต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (Learning Achievement & Competency) ตามเกณฑ์ที่
ก�าหนดได้ อีกทั้งยังมีความมุง่มัน่ที่จะยกระดับการศึกษาของประเทศด้านการจดัการเรียนการสอนในอีก 4 
สาขาวิชาหลัก คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ดนตรีและศิลปศึกษา ผ่าน
การใช้ภาษาอังกฤษเป็นฐาน โดยการจัดอบรมให้แก่ครูท้ังในระดับประถมศึกษาและมธัยมศกึษาในทกุสงักัด 
ซึง่วเิคราะห์ออกแบบแบบครบวงจรโดยเน้นการท�างานอย่างเป็นขัน้เป็นตอนครบถ้วนตามกระบวนการตัง้แต่
ต้นจนจบ ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ทีใ่ห้ผลสมัฤทธิสู์งภายใต้ทรัพยากรในประเทศท่ีมีอยูอ่ย่างจ�ากดั 
วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนของครูให้สามารถถ่ายทอดความรู้ภาษาอังกฤษ
ผ่านการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่วแก่เด็กไทยให้เก่งย่ิงขึ้น (Communicative Language 
Teaching (CLT)) เพิ่มทักษะทุกๆ ด้านที่จ�าเป็นส�าหรับการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษ (Communicative 
English) ในชวีติประจ�าวนั เช่น พดู ฟัง เขยีน อ่าน และส�าหรับการเรียนภาษาองักฤษ (Academic English) 
ทัง้นีจ้ะเป็นการช่วยเพิม่พนูทกัษะทางด้านวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ส�าหรับโปรแกรมภาษาองักฤษ 
เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กไทยเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

 ในปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันภาษาอังกฤษ ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ให้เป็นผู้เขียนหลักสูตรและจัดการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกภาษาอังกฤษ หรือ English Bilingual Education 
Batch 2 ระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 2 โดยด�าเนินการจัดอบรมตามภูมิภาคต่างๆ ทั้งสิ้น 10 ศูนย์ ซึ่งมีครู
อาจารย์เข้าร่วมอบรมกว่า 1,200 โรงเรียน รวมจ�านวนครูทั้งสิ้นกว่า 4,000 คน นอกจากนั้น ยังได้รับความ
ไว้วางใจจาก ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในการให้จัดสอบวัดระดับความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากล ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนมาตรฐานสากล 720 โรงเรียน จ�านวนกว่า 100,000 คน ด้วยชุดข้อสอบ Oxford English Testing 
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รวมถึง ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา กว่า 200 เขตทั่วประเทศ ยังไว้วางใจ
ให้บรษิทัฯ เป็นผูด้�าเนนิการจดัสอบวดัระดับความสามารถทางภาษาองักฤษ (English Proficiency) ของครู
ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษว่า 40,000 คน ด้วยข้อสอบ Cambridge English Placement Test Metrica ที่มี
มาตรฐานระดับสากลอิงกรอบ CEFR อีกทั้งยังจัดให้มีบริการวิชาการในการพัฒนาศักยภาพทางการสอน
ภาษาอังกฤษให้ครูทั่วประเทศในทุกภูมิภาค

• โครงการผลติหนงัสือชุดอัจฉรยิะ : บริษทัฯ ได้ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) ผลิตหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียน และพัฒนาอัจฉริยภาพในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, 
คอมพิวเตอร์, ชีววิทยา, ฟิสิกส์ และเคมี รวมถึงหนังสือที่ใช้ในการเตรียมการสอบแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ
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• การให้ความร่วมมือกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ในการสร้างแหล่งเรียน
รู้วิทยาศาสตร์ส�าหรับเยาวชนใจกลางเมือง : บริษัทฯ มีนโยบายในการสนับสนุนให้เยาวชนเกิดแรง
บันดาลใจทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จึงได้สนับสนุนองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
(อพวช.) ในการประสานงานจัดหาพื้นที่ในศูนย์การค้าที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทฯ เพื่อให้ “องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาต ิ(อพวช.)” จดัสร้างพพิธิภณัฑ์ และแหล่งเรียนรู้ด้านวทิยาศาสตร์ ในอตัราค่าเช่าพเิศษ 
หรือไม่คิด ค่าเช่า ปัจจุบันได้ด�าเนินการจัดหาพื้นที่ให้แล้ว 1 แห่ง คือ จัตุรัสจามจุรี

ความรบัผดิชอบต่อสังคม – ต่อสิง่แวดล้อม (CSR in Environment’s Perspective)

• โครงการสาขาอนุรักษ์พลังงาน : บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการใช้ทรัพยากร และพลังงานอย่างคุ้มค่า 
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ด�าเนินโครงการ และกิจกรรมในการอนุรักษ์ และประหยัด
การใช้ทรัพยากร และพลังงาน ดังต่อไปนี้

- การเปล่ียนอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ภายในร้าน
หนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ให้เป็นอุปกรณ์ที่
ประหยัดพลังงาน

- การออกแบบสวิตช์เปิด-ปิดไฟแสงสว่าง เป็น
แบบเชอืกดึงภายในอาคารส�านกังานทุกพืน้ที่
ท�างาน เพือ่ให้พนกังานสามารถดึงเชอืกเปิด - 
ปิดไฟแสงสว่างได้โดยสะดวก ให้สว่างเฉพาะ
ในพื้นที่ท�างานเท่านั้น

- โครงการลดการใช้กระดาษ บริษัทฯ ส่งเสริม
ให้พนักงานจัดเก็บเอกสารส�าคัญ หรือข้อมูล 
ทางธุรกิจในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Document) เพือ่เป็นการลดการใช้กระดาษ 
และก่อให้เกิดความสะดวก รวดเรว็ในการสบืค้น

- โครงการส�านกังานใหญ่ประหยัดน�า้ โดยบรษิทัฯ 
ได้ตดิตัง้วาล์วเปิด – ปิดน�า้แบบอิเลก็ทรอนกิส์ 
โดยมี Contact Switch ที่ประตูห้องน�้า โดย
วาล์วน�้าจะเปิดก็ต่อเม่ือห้องน�้ามีการใช้งาน
เท่านั้น เพื่อป้องกันปัญหาน�้ารั่วซึมโดยเปล่า
ประโยชน์
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- การประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า โดยเลือกใช้หลอดไฟชนิด 
T5 High Output ส�าหรับพื้นที่สูงและต้องการแสงสว่างมากแทนการใช้หลอดชนิดเมทัลฮาไลด์ ซึ่งช่วย
ให้ประหยดัพลงังานไฟฟ้าได้มากกว่า 50% และส�าหรบัพืน้ทีท่ั่วไปได้เลือกใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนดิ 
T5 ซึ่งสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 33% เมื่อเทียบกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ทั่วไป  นอกจากนี้ 
ยังมีระบบเปิด-ปิดไฟแสงสว่าง ซึ่งท�างานอัตโนมัติและเป็นอิสระตามพื้นที่ในแต่ละช่วงเวลาท�างานจริง 
ซึ่งช่วยให้การใช้พลังงานไฟฟ้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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นวัตกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (Innovation of CSR)

บริษัทฯ ยึดม่ันแนวทางท่ีจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยท�าให้ “คนไทยเก่งข้ึน” ด้วยแนวคิดท่ีท�าให้ผู้มีส่วนได้เสีย 
ทกุฝ่ายเกิดความพงึพอใจอย่างสมดุล ด้วยเหตนุีแ้นวคดิในการวจิยั และพฒันา (Research and Development) รวมทัง้ 
การสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) จึงมุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์ และแนวคิดดังกล่าว โดยนวัตกรรมท่ีบริษัทฯ 
รังสรรค์ขึ้นนั้น จะต้องมีคุณสมบัติในการเอื้อประโยชน์ต่อวงการธุรกิจหนังสือในภาพรวม มีส่วนที่ท�าให้คนไทยได้มี
โอกาสเพิ่มพูนความรู้ได้อย่างสะดวกขึ้น มีการน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้กับการด�าเนินธุรกิจขององค์กร 
เพือ่ช่วยปรับปรุงประสทิธภิาพการด�าเนนิงานต่างๆ อย่างต่อเนือ่ง โดยนวัตกรรมทีส่ะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสงัคม
ที่บริษัทฯ ได้มุ่งมั่น จัดท�าจนประสบความส�าเร็จ

ตัวอย่างนวัตกรรมที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาธุรกิจหนังสือในประเทศไทย

• โครงการพฒันาระบบการจดัจ�าหน่ายหนงัสือ ทีเ่รยีกว่า “Standing Order” : จากการเป็นผูจ้ดัจ�าหน่าย
หนงัสือเข้าสูร่ะบบร้านหนงัสอืรายใหญ่ทีสุ่ด จงึได้เล็งเหน็ปัญหาในการบริหารระบบสตอ็กหนงัสอืของธรุกิจ
หนังสือทั้งระบบ ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นระบบฝากขาย ท�าให้การติดตามยอดขาย และการเก็บเงินมีความ
ยุ่งยาก ซับซ้อน และขาดความน่าเชื่อถือ บริษัทฯ จึงคิดค้น และพัฒนาระบบการจัดจ�าหน่ายที่เรียกว่า  
Standing Order ซึ่งเป็นระบบที่ให้ร้านหนังสือวางหนังสือใหม่จ�านวนหนึ่งไว้ที่ร้านก่อน โดยยังไม่เก็บเงิน
จากร้านหนังสือ เพื่อให้เจ้าของร้านหนังสือกล้าที่จะลองขายหนังสือใหม่ๆ ได้อย่างเต็มที่ หากหนังสือเล่ม
ใดขายได้ดี จงึจะเตมิสนิค้าเข้าไปเพิม่และเก็บเงนิจากจ�านวนทีส่่งเข้าไปเพิม่ โดยพนกังานของบริษทัฯ เป็น 
ผู้ตรวจสอบยอดการขายให้ทั้งหมด ระบบ Standing Order นั้นมีคุณูปการต่อวงการหนังสือมาก เพราะ
เป็นระบบที่ท�าให้หนังสือใหม่ถูกน�าเสนอในร้านหนังสือได้มากขึ้น คนไทยได้มีโอกาสเห็นหนังสือที่หลาก
หลาย ร้านหนังสือมีความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจลดลง ผู้จัดจ�าหน่าย และส�านักพิมพ์ ได้รับทราบข้อมูล
การขายเพือ่น�าไปใช้ในการวางแผนงานได้ดีขึน้ มีระบบการเกบ็เงนิได้ดีข้ึน ข้อดขีองระบบ Standing Order 
นีไ้ด้รับการยอมรับจากวงการหนงัสอื และได้ถกูใช้อย่างแพร่หลายในธรุกิจหนงัสอืต่อเนือ่งมาจนถงึปัจจบัุน

• โครงการพัฒนาระบบการบริหารสินค้า : บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ 
กระจายสินค้า (Distribution Model) และระบบการสั่งซื้อเติมสินค้าอัตโนมัติ (IARS: Intelligent Automatic  
Reordering System) เพื่อท�าให้บริษัทฯ สามารถกระจายหนังสือใหม่จากส�านักพิมพ์ต่างๆ และส่ังเติม
สินค้าในร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ได้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละชุมชน และปริมาณการ
ขายจริง จึงท�าให้ร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ มีรายการหนังสือที่ตรงกับความสนใจของชุมชนท้องถิ่น 
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ และส�านักพิมพ์คู่ค้า มีความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจที่ต�่าลง เพราะไม่จ�าเป็นต้องสิ้น
เปลืองทรัพยากรในการจดัพมิพ์หนงัสอืเป็นจ�านวนมาก เพือ่กระจายสินค้าโดยไม่มีข้อมูลสารสนเทศรองรับ 
นอกจากนี้ ด้วยระบบสารสนเทศที่แม่นย�าส่งผลท�าให้ร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ทุกๆ สาขามีรายการ
หนังสือที่ตรงกับความต้องการของชุมชนในปริมาณที่เพียงพอ จึงท�าให้สามารถลดต้นทุน และลดการสูญ
เสียโอกาสการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• การพัฒนาเว็บไซต์เพ่ืออ�านวยความสะดวกในการซื้อขายหนังสือซึ่งสนับสนุนระบบค้าปลีก และ 
ค้าส่งอย่างมีประสิทธิภาพ : บริษัทฯ ได้พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ www.se-ed.com เพื่อรองรับการ
ค้าปลีกหนังสือในระบบ e-commerce และพัฒนา www.se-ed.com/wholesale เพื่อรองรับการค้าส่งให้กับ
ร้านหนังสืออื่น และองค์กรสถาบันต่างๆ
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 ปัจจุบันเว็บไซต์ www.se-ed.com ของบริษัทฯ เป็นเว็บไซต์ร้านหนังสือออนไลน์ที่มีลูกค้าเข้ามาเลือก
ซ้ือสินค้ามากท่ีสุด มีรายการหนังสือให้ลูกค้าเลือกซื้ออย่างครบถ้วนมากท่ีสุดในประเทศไทย นอกจากนี้
ยังได้แบ่งปันข้อมูลรายการหนังสือขายดีจากร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ และข้อมูลสารสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพือ่ให้ได้รับทราบว่าหนงัสืออะไรทีส่งัคมให้ความสนใจอยูใ่นแต่ละช่วงเวลา และหนงัสอืทีล่กูค้าต้องการซือ้
นั้นจ�าหน่ายที่สาขาใดบ้าง ซึ่งเป็นสารสนเทศที่เพียงพอต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ 

 อีกท้ัง บริษัทฯ ยังได้พัฒนาเว็บไซต์ m.se-ed.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของบริษัทฯ ส�าหรับการเข้าถึงด้วย
อปุกรณ์เคล่ือนทีช่นดิต่างๆ เช่น smartphone หรอื tablet เพือ่ให้ลูกค้ามีทางเลือกในการซือ้สนิค้าได้สะดวก
ยิ่งขึ้น รองรับการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการซื้อขายที่เป็น e-book มากขึ้นในอนาคต จากการที่มีจ�านวน
ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
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• การพฒันาระบบโลจิสตกิส์แบบบูรณาการ : บริษทัฯ มีความมุ่งม่ันท่ีจะพฒันาระบบโลจสิตกิส์ของ บริษทัฯ 
ให้มีประสิทธภิาพ สามารถส่งสนิค้าให้กับลกูค้าได้อย่างรวดเร็วด้วยต้นทนุท่ีต�า่ และสามารถแข่งขนัได้ ด้วย
แนวคิดนี้จะท�าให้หนังสือดีๆ สามารถไปถึงมือคนไทยได้อย่างรวดเร็ว เมื่อใดที่คนไทยต้องการอ่านหนังสือ 
เพื่อใช้ในการพัฒนาตนเอง บริษัทฯ มีหน้าที่ในการส่งมอบหนังสือ และสื่อการเรียนรู้นั้นๆ ให้ถึงมือคนไทย
อย่างรวดเร็วที่สุด

 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์แบบบูรณาการของบริษัทฯ ประกอบด้วย โครงการ หรือระบบดังต่อไปนี้

- โครงการ “สั่งวันนี้ พรุ่งนี้ได้” บริษัทฯ ได้พัฒนาและปรับปรุงระบบการรับการสั่งซื้อหนังสือ และสินค้า
อื่นผ่านทางสาขา หรือ www.se-ed.com เพื่อเป็นการสนองตอบแนวคิด “ร้านเล็กเหมือนร้านใหญ่”  
เม่ือลูกค้าเข้ามาภายในร้านหนงัสือซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร์ และหาหนงัสอืท่ีต้องการอ่านไม่พบ ลูกค้าสามารถ
สั่งซื้อได้ท่ีเคาน์เตอร์แคชเชียร์ ด้วยระบบโลจิสติกส์ และสารสนเทศที่บริษัทฯ ได้พัฒนาขึ้น บริษัทฯ 
สามารถส่งมอบหนังสือท่ีลูกค้าต้องการไปยังสาขาปลายทางท่ีลูกค้าสะดวกเดินทางไปรับได้ภายใน 
1 วันท�าการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

- ระบบงานขายหน้าร้าน (iPOS : Intelligent Point Of Sale) บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบงานขายหน้าร้าน
ขึ้นมาเพื่อรองรับการขายหนังสือ และสินค้าท่ีร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ โดยมีระบบการให้ข้อมูลต่างๆ  
เก่ียวกับหนังสือ และสินค้า เพื่อให้พนักงานที่ร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์สามารถให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของลูกค้า

- พฒันาระบบการเชือ่มโยงข้อมูลระหว่างทุกสาขาของร้านซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร์ ส�านกังานใหญ่ และคลังสนิค้า 
ผ่านระบบเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์แบบ Real Time ท�าให้การปฏิบัติงานระหว่างกันมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว และมีความถูกต้องแม่นย�ามากยิ่งขึ้น

- การกระจายสินค้าด้วยระบบดิจิตอล (Digital Assorting System) บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบและวิธีการ
ท�างานการกระจายสินค้าด้วยระบบดิจิตอล ท�าให้บริษัทฯ สามารถวางระบบการจัดสินค้าที่ยืดหยุ่น 
เพื่อสามารถรองรับหนังสือด่วน และสภาวะตลาดที่เปล่ียนแปลงตลอดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ ระบบดังกล่าวยังสามารถลดการใช้ปริมาณกระดาษลงได้มากกว่า 500,000 แผ่นต่อเดือน
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ตัวอย่างนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของคนไทย

• การพฒันาขดีความสามารถทางภาษาองักฤษให้กบัเยาวชนไทยอย่างมีประสิทธผิล : บริษทัฯ ได้ศกึษา
และวิจัย เพื่อค้นหาแนวทางในการท�าให้เยาวชนไทย ซึ่งไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจ�าวัน ให้มีขีดความสามารถทางภาษาอังกฤษดีขึ้นได้อย่างมีนัยส�าคัญ โดยไม่เพิ่มภาระให้ครู  
และใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด ผลการศึกษาผ่านโครงการทดลองวิจัยของบริษัทฯ พบว่า การอ่านหนังสือนอก
เวลาภาษาองักฤษทีอ่อกแบบแบ่งระดับความยากง่ายของภาษาและค�าศพัท์ (Graded Readers) ด้วยวิธตีาม 
หลักการ Extensive Reading นั้น ท�าให้เด็กพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษได้สูงขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ  
โดยเฉพาะในแง่การสร้างทศันคตทิีดี่ต่อวชิาภาษาองักฤษ จดุประกายแห่งการเรียนรู้ให้เด็กต่อยอดการเรยีน
รู้ในระดับที่สูงขึ้นได้ด้วยตนเอง และการสร้างนิสัยรักการอ่าน ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญของการเป็นนักเรียนรู้ด้วย
ตนเองตลอดชีวิต (Life-Time Self-Learners)

 ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงได้เริ่มโครงการผลิตหนังสืออ่านนอกเวลาภาษาอังกฤษชุด SE-ED Enjoy Reading 
ขึ้นในปี พ.ศ. 2551 เพื่อพัฒนาหนังสืออ่านนอกเวลาภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่อย่างจริงจัง โดยร่วมมือกับ
ส�านักพิมพ์ชั้นน�าของโลกในด้าน Extensive Reading และ Graded Readers เพื่อคัดเลือกหนังสือจ�านวน
มาก ให้มีเนื้อเรื่องหลากหลายแนว และหลากหลายระดับชั้นความรู้ เพื่อให้รองรับความสนใจของเด็กส่วน
ใหญ่ในระบบโรงเรียนได้ โดยใช้เป็นเคร่ืองมือส�าคัญในการพัฒนาขีดความสามารถทางภาษาอังกฤษของ
เยาวชนไทยทั้งประเทศ จากนั้นจึงพัฒนากระบวนการน�าไปใช้งานที่ได้ผล โดยผ่านกระบวนการท�างานที่
เป็นรูปธรรม มีงานวจิยัรองรับ เพือ่ให้สามารถขยายผลไปสู่การน�าไปใช้งานจริงในระบบโรงเรียนท่ัวประเทศ
ต่อไป

 ในปี พ.ศ. 2552 - 2553 บริษทัฯ ได้เร่ิมโครงการทดลองกับโรงเรียนท่ีขาดแคลนทรัพยากรจ�านวน 20 โรงเรียน 
ในระดับประถมปลายและมัธยมต้น ซึง่ผลการทดลองเบ้ืองต้นพบว่า ได้ผลสัมฤทธิใ์นการพฒันาขดีความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษอย่างน่าพึงพอใจ จากการให้เด็กอ่านหนังสือชุด SE-ED Enjoy Reading ตามหลักการ 
Extensive Reading และชุดกระบวนการสอนในห้องเรียนจากโครงการฯ

 เพือ่ขยายผลแนวคดิโครงการพฒันาขดีความสามารถภาษาองักฤษของเด็ก ไปยังบุคลากรทีมี่บทบาทส�าคัญ 
ในการสร้างความเปล่ียนแปลงเชงิบวกแก่เด็ก ในปี พ.ศ. 2553 โครงการฯ จงึได้จดัการฝึกอบรมผูบ้รหิารโรงเรียน
และอาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษให้แก่โรงเรียนในภาคเหนอื ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
รวมกว่า 70 โรงเรียน เพือ่เตรียมทดลองและวจิยัเชงิลกึเพิม่เตมิในปีการศึกษา 2554 โดยทุกโรงเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ จะได้รบัการสนบัสนนุหนงัสืออ่านนอกเวลาภาษาองักฤษชดุ SE-ED Enjoy Reading การอบรมครู 
และชุดคู่มือเตรียมกระบวนการสอน การติดตามและประเมินผลความรู้ภาษาอังกฤษ ตลอดระยะเวลา 1 ป ี
การศึกษา

 ในปี พ.ศ. 2554 ด้วยความร่วมมือด้านประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานหลักด้านการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ ได้แก่ ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) และส�านักงานคณะกรรมการ
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ส่งเสริมการศึกษาเอกชน บริษัทฯ ได้จัดอบรมครู 1,000 คนทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด Total Solution to 
English Proficiency เพื่อสานต่อแนวคิดด้านการปรับปรุงวิธีการยกระดับกระบวนการเรียนการสอนแบบ
เนน้ผลสมัฤทธิท์ัง้ระบบ ให้ช่วยให้นกัเรยีนมทีกัษะฟงั พดู อ่าน เขยีน เพือ่น�าไปใชส้ือ่สารจรงิในชวีติประจ�า
วัน (Communicative English) และด้านการศึกษา (Academic English) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนวคิด
ดังกล่าวประกอบไปด้วย การพัฒนาหลักสูตร การประเมินผลการเรียน การคัดสรรสื่อที่เหมาะสมส�าหรับ
ชั้นเรียน การอบรมครู การปลูกฝังการอ่านให้เด็ก และกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อต่อยอดความรู้

 ในปี พ.ศ. 2555 บริษทัฯ ได้จดัสัมมนาเชงิวิชาการส�าหรับอาจารย์ ท่ีเน้นการแลกเปล่ียนแนวคดิและเทคนิค
การสอนเพื่อน�าไปใช้ในการจัดการสอนในชั้นเรียน โดยมีอาจารย์เข้าร่วมสัมมนากว่า 1,200 คน ด้วยความ 
มุ่งม่ันทีต้่องการพฒันาทัง้ครูและนกัเรยีนให้มีศักยภาพมากย่ิงข้ึน ด้วยการน�าเสนอรปูแบบวิธกีารพฒันาการ
สอนภาษาอังกฤษท่ีเป็นแบบแผน ครูสามารถประยุกต์ใช้แผนการจัดการเรียนให้สอดคล้องกับการเรียน
การสอนในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม มีการอบรมและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครูให้ได้ตาม
มาตรฐาน “Oxford Language Program” และประเมินผลด้านพัฒนาการของครูในการถ่ายทอดความรู้แก่
ผู้เรียน โดยผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับเกณฑ์ที่ก�าหนดได้

 ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้ร่วมกับส�านักเขตพื้นท่ีการศึกษาในจังหวัดต่างๆ จัดการอบรมสัมมนา 
เชงิวชิาการส�าหรบัอาจารย์นีอ้ย่างต่อเนือ่ง โดยมีคณะครู อาจารย์ เข้าร่วมสมัมนากว่า 1,000 คนทัว่ประเทศ 
และได้รบัการตอบรับเป็นอย่างดีจากโรงเรียนกว่า 140 โรงเรียนในการเข้าร่วมโครงการพฒันาศกัยภาพการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ

 และในปี พ.ศ. 2557 บริษัทฯ โดยมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ได้ริเริ่มโครงการ “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
เพิม่ผลสมัฤทธิท์างการเรียน” ทีมี่วตัถปุระสงค์เพือ่พฒันาการสอนภาษาองักฤษแบบครบวงจรโดยให้ผูส้อน
สามารถประยุกต์แผนการจดัการเรียนรูใ้ห้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมจรงิในชัน้เรียนได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
พัฒนาความสามารถในการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
ก�าหนด ซึ่งเป็นโครงการที่หลอมรวมชุดเคร่ืองมือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และระบบพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนท่ีมีทิศทางอย่างชัดเจน และยังสามารถช่วยแบ่งเบาภาระในการเตรียมการสอนของครู
ผู้สอน โดยในช่วงเริ่มต้นของโครงการนี้ได้มีโรงเรียนเข้าร่วมจ�านวน 120 โรงเรียน คิดเป็นจ�านวนนักเรียน
ในโครงการทั้งสิ้นกว่า 25,977 คน
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รางวัลแห่งการเปนบริษัทตัวอย่างที่ดี

บริษทัฯ มีความมุง่ม่ัน และมีแรงบันดาลใจทีดี่ในการด�ารงตนให้เป็นองค์กรทีมี่ส่วนร่วมในการพฒันาทรพัยากร
มนษุย์ของประเทศชาตติลอดมานบัตัง้แต่วนัก่อตัง้ จนถงึปัจจบัุน เพือ่ท�าให้ “คนไทยเก่งข้ึน” โดยทีผู่มี้ส่วนได้เสยีทกุฝาย
มีความพึงพอใจอย่างสมดุล รางวัลที่บริษัทฯ ได้รับ สะท้อนให้เห็นว่าซีเอ็ดให้ความส�าคัญกับการเป็น “บริษัทตัวอย่าง
ที่ดี” มาโดยตลอด ส่งผลให้ได้รับการยอมรับจากสาธารณชน ดังนี้

• ได้รับรางวัลการลงทุนในกิจการเพื่อสังคม (SET Social Enterprise Investment Awards) ซึ่งเป็นรางวัลที่
มอบให้แก่บรษิทัจดทะเบียนทีใ่ห้การสนบัสนนุกิจการเพือ่สงัคมอย่างโดดเด่น จากงาน SET Sustainability 
Awards 2015 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• ได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความส�าเร็จ (SET Award of Honor) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล ครั้งที่ 4 
จากงาน SET Awards 2014 ซึง่เป็นรางวลัทีย่กย่องเชิดชเูกยีรตคิณุจากการได้รบัรางวลัดเียีย่มในด้านการ
รายงาน บรรษัทภิบาล ติดต่อกัน เป็นปีที่ 6

• ได้รับการประเมินบรรษัทภิบาล ระดับ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาวติดต่อกัน 8 ปีซ้อน (2551 - 2558)

• ได้รับการประเมินผล การจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี (AGM) อยู่ในระดับ “5 TIA” ติดต่อกัน 
7 ปีซ้อน (2552 - 2558)

• ได้รับรางวลั Investors’ Choice Award จากการได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพการจดัประชมุใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�าปี เต็ม 100% ต่อเนื่องกัน 6 ปีซ้อน ในช่วงปี 2552 - 2557

• ได้รับประกาศเกียรติคุณ “คณะกรรมการแห่งปี - ดีเด่น” (Board of the Year for Distinctive Practices)
ประจ�าปี พ.ศ. 2553/54

• ได้รับรางวัลบรษิทัจดทะเบียนด้านความรับผดิชอบต่อสงัคมดีเด่น (Outstanding Corporate Social Responsibility 
Awards) จากงาน SET Awards 2011
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•	 ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 ในฐานะบริษัทธุรกิจ
ขนาดใหญ่	ที่น้อมน�าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจจากการประกวด
ผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ครั้งที่	2	พ.ศ.	2553

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

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

•	 ได้รางวัล	Best	Shareholder	Treatment	Awards	2008

•	 ได้รับประกาศเกียรติคุณ	“คณะกรรมการแห่งปี	-	ดีเด่น”	(Board	of	the	Year	for	Distinctive	Practices)	
ประจ�าปี	พ.ศ.	2549/50

•	 ได้รับรางวัล	“ร้านหนังสือเครือข่าย	ยอดเยี่ยม	ประจ�าปี	พ.ศ.	2545	และ	2546”	และรางวัล	“ร้านหนังสือ
ยอดเยี่ยมประจ�าทศวรรษ	(ปี	พ.ศ.	2547)”	



  ประวั ติความเป็นมา

 สัดสวนการถือหุนในบริษัทในกลุม 
และรายการระหวางกัน

  โครงสรางการถือหุน และการจัดการ

  รายงานคณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาผลตอบแทน

  รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

  ปจจัยความเสี่ยง

  การกํากับดูแลกิจการ

  รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน

 คาตอบแทนจากการสอบบัญชี

ความเป็นมาและการจัดการ   



 ประวัติความเป็นมา

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) (SE-EDUCATION PUBLIC COMPANY LIMITED) ได้จดทะเบียนจัด
ตั้งเมื่อวันที่ 10 ตุลำคม พ.ศ. 2517 ด้วยทุนจดทะเบียน 99,000 บำท โดยมีวัตถุประสงค์หลักในกำรด�ำเนินธุรกิจที ่
เอือ้อ�ำนวยต่อกำรศกึษำหำควำมรู้ เพือ่พฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถของคนไทย ในสำขำทีจ่�ำเป็นต่อกำรพฒันำประเทศ

โดยในปี พ.ศ. 2544 ที่ประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 30 เมษำยน พ.ศ. 2544 ได้มีมติ
อนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ�ำนวน 137,141,560 บำท โดยแบ่งเป็น

•  ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขำยแก่ผู้ถือหุ้นรำยเดิม จ�ำนวน 10,549,356 หุ้น โดยมีอัตรำกำรใช้สิทธิของใบ
ส�ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สำมำรถซื้อหุ้นสำมัญได้ 1 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 16.50 บำท ซึ่งใบส�ำคัญแสดง
สิทธิมีอำยุ 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งสำมำรถใช้สิทธิได้ทุก 3 เดือน และสำมำรถใช้สิทธิ
ครั้งสุดท้ำยในวันที่ 15 ธันวำคม พ.ศ. 2549

•  ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขำยแก่กรรมกำร พนักงำน และผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ จ�ำนวน 3,164,800 หุ้น 
โดยมีอัตรำกำรใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สำมำรถซื้อหุ้นสำมัญได้ 1 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 
10 บำท ทั้งนี้ใบส�ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำวจะแบ่งออกเป็น 5 ฉบับ ระยะเวลำกำรใช้สิทธิแต่ละฉบับห่ำงกัน 
1 ปี สำมำรถใช้สิทธิได้ทุก 3 เดือน โดยแต่ละฉบับสำมำรถใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญได้เป็นสัดส่วนร้อยละ 10, 
10, 10, 30 และ 40 ของจ�ำนวนสิทธิท่ีได้รับท้ังหมด ตำมล�ำดับ และสำมำรถใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำยในวันท่ี 
14 มกรำคม พ.ศ. 2551

จำกนั้นในปี พ.ศ. 2546 ที่ประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 23 เมษำยน พ.ศ. 2546 ได้มีมติ
อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้น (กำรแตกมูลค่ำหุ้น) จำกเดิมมูลค่ำหุ้นละ 10 บำท เป็นมูลค่ำหุ้นละ 1 บำท 
โดยบริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำรจดทะเบียนกับกระทรวงพำณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภำคม พ.ศ. 2546

นอกจำกนี้ในปี พ.ศ. 2547 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 4 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2547 
ได้มีมตใิห้บริษทัฯ ซือ้หุน้คืน โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่บรหิำรทำงกำรเงนิ เนือ่งจำกบริษทัฯ มีสภำพคล่องส่วนเกินจ�ำนวน 
19,783,600 หุ้น (มูลค่ำรวม 122.64 ล้ำนบำท รำคำซื้อหุ้นคืนเฉลี่ย 6.20 บำท ต่อหุ้น) ซึ่งตำมกฎกระทรวงว่ำด้วย
เรื่อง “ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรว่ำด้วยกำรซื้อหุ้นคืน กำรจ�ำหน่ำยหุ้นที่ซื้อคืนและกำรตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท” 
ก�ำหนดให้บริษทัฯ ต้องจ�ำหน่ำยหุน้ทีซ่ือ้คนืให้เสร็จสิน้ภำยใน 3 ปี นบัจำกกำรซือ้หุน้คืนเสร็จสิน้ โดยครบก�ำหนดในวนั
ที ่11 กนัยำยน พ.ศ. 2550 ซึง่บริษทัฯ ไม่สำมำรถท�ำกำรขำยหุน้ทีซ่ือ้คนืได้ตำมเงือ่นไขของมตทิีป่ระชมุคณะกรรมกำร 
ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตำมข้อก�ำหนดในกฎกระทรวง ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2550 วันที่ 19 กันยำยน 
พ.ศ. 2550 จึงมีมติอนุมัติกำรลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นที่ซื้อคืน จ�ำนวน 19,783,600 หุ้น ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษัท 
คงเหลือ 328,345,090 หุ้น โดยบริษัทฯ ได้ท�ำกำรจดทะเบียนลดทุน ในวันที่ 24 ตุลำคม พ.ศ. 2550

ในปี พ.ศ. 2554 ที่ประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 28 เมษำยน พ.ศ. 2554 ได้มีมติอนุมัติ
กำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับทุนรับช�ำระแล้ว ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทคงเหลือ 
323,921,130 หุ้น โดยบริษัทฯ ได้ท�ำกำรจดทะเบียนลดทุน ในวันที่ 11 พฤษภำคม พ.ศ. 2554

ในปี พ.ศ. 2555 ที่ประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 26 เมษำยน พ.ศ. 2555 ได้มีมติอนุมัติกำร
จ่ำยปันผลเป็นหุ้นปันผล ในอัตรำ 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล เพื่อเพิ่มสภำพคล่องในหุ้นของบริษัทฯ และเพื่อรักษำ
สภำพคล่องของทนุหมุนเวยีน รองรบักำรลงทนุและขยำยงำนต่ำงๆ ในอนำคต และได้มีมตอินมัุตกิำรเพิม่ทนุจดทะเบยีน
ของบริษัท เพื่อรองรับกำรจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่ำว ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษัท เพิ่มขึ้นเป็น 356,313,243 หุ้น 
โดยบริษัทฯ ได้ท�ำกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนในวันที่ 8 พฤษภำคม พ.ศ. 2555
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และในปี พ.ศ. 2556 ทีป่ระชมุใหญ่สำมัญผูถ้อืหุน้ คร้ังที ่ 1/2556 วนัที ่ 25 เมษำยน พ.ศ. 2556 ได้มมีตอินมัุติ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับทุนรับช�ำระแล้ว และมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  
เพือ่รองรับกำรจ่ำยหุน้ปันผล ในอตัรำ 10 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ปันผล ส่งผลให้ทนุจดทะเบียนของบริษทัฯ เพิม่ขึน้เป็น 391,944,529 
หุน้ โดยบริษทัฯ ได้ท�ำกำรจดทะเบียนเพิม่ทนุในวนัท่ี 22 พฤษภำคม 2556

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ

ในระยะเริม่แรก บริษทัฯ ผลิตวำรสำรรำยเดือน เซมคิอนดักเตอร์อเิล็กทรอนกิส์ และเป็นผู้แทนจ�ำหน่ำยอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์จำกต่ำงประเทศ

ในปี พ.ศ. 2521 เริ่มผลิตวำรสำรรำยเดือน ทักษะฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นวำรสำรทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ส�ำหรับเยำวชนและผู้สนใจทั่วไป

ในปี พ.ศ. 2522 เริ่มผลิตวำรสำรรำยเดือน มิติที่ 4 เพื่อเสริมสร้ำงจินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์  
และกระตุ้นผู้ที่ไม่ชอบวิทยำศำสตร์หนักๆ ให้หันมำสนใจวิทยำศำสตร์มำกขึ้น

ในปี พ.ศ. 2523 เริ่มผลิตหนังสือวิชำกำรด้ำนวิศวกรรมศำสตร์และวิทยำศำสตร์ ออกจ�ำหน่ำย ต่อมำได้ขยำย 
สำยงำนผลิตออกมำเป็น ฝ่ายผลิตต�าราและหนังสือเชิงวิชาการ

ในปี พ.ศ. 2526 ผลิตวำรสำรรำยเดือน ไมโครคอมพิวเตอร์ และเริ่มผลิตหนังสือด้ำนไมโครคอมพิวเตอร์ออก
จ�ำหน่ำย พร้อมๆ กันนี้ บริษัทฯ ได้เริ่มผลิตหนังสือหมวดบริหำร /กำรจัดกำร อย่ำงจริงจัง โดยเน้นหนังสือที่สำมำรถ 
ช่วยคนท�ำงำนให้ท�ำงำนได้ดีขึ้น มำกกว่ำจะเน้นหนังสือที่คำดว่ำจะขำยดีเพียงช่วงใดช่วงหนึ่งเท่ำนั้น

ในปี พ.ศ. 2528 บริษัทฯ เริ่มใช้ระบบกำรจัดจ�ำหน่ำยหนังสือแบบ Standing Order ที่ดัดแปลงขึ้นให้เหมำะสม
กับธุรกิจหนังสือของไทย และได้รวมวำรสำร ทักษะฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวารสาร มิติที่ 4 เข้ำด้วยกัน 
โดยเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวำรสำร รู้รอบตัว ซึ่งต่อมำก็ได้เปลี่ยนรูปเล่ม และเนื้อหำให้ทันสมัยมำกขึ้น และเปลี่ยนชื่อใหม่
เป็น UpDATE ขณะเดียวกันบริษัทฯ ก็ได้ขยำยสำยงำนผลิต หนังสือส่งเสริมเยาวชน ขึ้นมำอย่ำงจริงจัง เพื่อบุกเบิก
หนังสือ สำระควำมรู้ส�ำหรับเยำวชน ซึ่งต่อมำในปี พ.ศ. 2529 วิทยาศาสตร์อ่านสนุก กำร์ตูนชุดเสริมควำมรู้ชุดแรก 
ก็ได้ออกวำงตลำดและได้รับกำรตอบรับเป็นอย่ำงดี

บริษัทฯ บุกเบิกธุรกิจวำรสำร และหนังสือเชิงวิชำกำร อย่ำงต่อเนื่องมำเป็นล�ำดับ จนกลำยเป็นส�ำนักพิมพ์
สำระควำมรู้ชั้นน�ำ และมีระบบจัดจ�ำหน่ำยท่ีเป็นที่ยอมรับว่ำดีที่สุดในธุรกิจหนังสือ และได้เริ่มบทบำทกำรเป็นผู้รับ 
จัดจ�ำหน่ำยหนังสือให้กับส�ำนักพิมพ์อื่นที่ผลิตหนังสือประเภทใกล้เคียงกันด้วย

แม้ว่ำบริษัทฯ จะมียอดขำย และมีกำรเติบโตอย่ำงน่ำพอใจ เมื่อเทียบกับอุตสำหกรรมหนังสือโดยเฉลี่ย โดยใน
ขณะนัน้บริษทัฯ เป็นส�ำนกัพมิพ์ทีมี่ยอดขำยสงูสดุในระบบร้ำนหนงัสอื และเป็นผูจ้ดัจ�ำหน่ำยหนงัสอืรำยใหญ่ทีส่ดุด้วย 
แต่ก็พบว่ำมข้ีอจ�ำกัดทีจ่�ำนวนร้ำนหนงัสอืทีดี่มีน้อยเกินไป ท�ำให้หนงัสอืทีบ่ริษทัฯ ผลิตขึน้มำ ไม่สำมำรถกระจำยออกไป 
และได้รับกำรจัดวำงอย่ำงเหมำะสมได้ ยอดขำยที่ได้ส�ำหรับหนังสือแต่ละเรื่อง จึงไม่สำมำรถท�ำได้มำกขึ้นกว่ำเดิมนัก

เม่ือท�ำกำรส�ำรวจต่อมำ พบว่ำร้ำนหนังสือเดิมไม่พร้อมจะขยำยงำน และไม่พร้อมจะปรับปรุงได้มำกกว่ำเดิม 
เท่ำไรนัก ขณะที่ระยะเวลำดังกล่ำว ศูนย์กำรค้ำยุคใหม่ก�ำลังจะเร่ิมทยอยเปิดอย่ำงต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ เชื่อม่ันว่ำ
ศนูย์กำรค้ำเหล่ำนัน้ น่ำจะเป็นแม่เหลก็ท่ีท�ำให้เกิดชมุชนขนำดใหญ่ และน่ำจะท�ำให้พฤตกิรรมของคนไทยเปล่ียนแปลง
วิถีสัญจรไป ดังนั้น ถ้ำจะท�ำให้คนไทยหำหนังสืออ่ำนได้ง่ำยและสะดวกขึ้น จึงสมควรมีร้ำนหนังสือที่ดีในศูนย์กำรค้ำ
เหล่ำนั้น แต่เนื่องจำกกำรลงทุนต้องใช้เงินลงทุนสูงมำก และเป็นเร่ืองที่ยังไม่เคยมีใครบุกเบิกอย่ำงจริงจังมำก่อน 
บริษัทฯ จึงตัดสินใจที่จะเร่ิมธุรกิจร้ำนหนังสือในศูนย์กำรค้ำชั้นน�ำ เพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนกับร้ำนหนังสือเดิม  
ซึ่งส่วนมำกอยู่ตำมอำคำรพำณิชย์

ดังนัน้ ในไตรมำสที ่3 ปี พ.ศ. 2533 บริษทัฯ จงึย่ืนเรือ่งเข้ำเป็นบรษิทัจดทะเบียนในตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 
และเร่ิมโครงกำรร้ำนหนงัสือ “ซเีอ็ดบุ๊คเซน็เตอร์” ขึน้ เพือ่ให้คนไทยได้มีโอกำสหำซือ้หนงัสือดีๆ ได้สะดวกขึน้ และเป็น 
กำรรองรับกำรเตบิโตของตลำดหนงัสอืท้ังหมด โดยมีทิศทำงเน้นกำรเปิดร้ำนในศูนย์กำรค้ำชัน้น�ำ ร้ำนซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร์ 
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จะจ�ำหน่ำยหนงัสือทีบ่ริษทัฯ ผลิตขึน้เอง และหนงัสือของส�ำนกัพมิพ์อืน่ด้วย เพือ่ให้มีควำมสมบูรณ์ในฐำนะร้ำนหนงัสอื
ทั่วไป ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ เปิดด�ำเนินกำรสำขำแรกในปลำยปี พ.ศ. 2534 ที่ศูนย์กำรค้ำฟอร์จูนทำวน์ โดยเน้นกำรเป็น 
ศูนย์หนังสือสาระและบันเทิง ส�าหรับครอบครัว และคนท�างาน

ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร์ เร่ิมเปิดในซเูปอร์เซน็เตอร์ เป็นคร้ังแรกในไตรมำสที ่3 ปี พ.ศ. 2539 ท่ีโลตสัซเูปอร์เซน็เตอร์ 
สำขำพัทยำ เพรำะเห็นว่ำซูเปอร์เซ็นเตอร์เป็นทิศทำงใหม่ของธุรกิจค้ำปลีก ท่ีจะเพิ่มควำมส�ำคัญมำกขึ้นในอนำคต  
และจะเป็นท�ำเลทีเ่หมำะสมส�ำหรับธรุกิจร้ำนหนงัสอืในอนำคตระยะยำว หลงัจำกทีไ่ด้ปรับรูปแบบของซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร์ 
ให้เป็นโฉมใหม่ ที่เน้นกำรใช้สีสดใสให้ดูทันสมัยขึ้น เน้นกำรออกแบบชั้นหนังสือที่สำมำรถผลิตได้ง่ำยขึ้น และมีต้นทุน
ต�่ำลง เพื่อควำมรวดเร็วในกำรเปิดสำขำใหม่ และเน้นกำรพัฒนำ ศูนย์กระจายหนังสือ (Book Distribution Center)  
ให้มีขีดควำมสำมำรถที่จะรองรับปริมำณงำนได้ถึง 600 สำขำ โดยในปี พ.ศ. 2549 ได้เพิ่มพื้นท่ีศูนย์กระจำย
หนังสือ จำกเดิมประมำณ 7,400 ตำรำงเมตร เป็นประมำณ 10,000 ตำรำงเมตร และในปลำยปี พ.ศ. 2551 บริษัทฯ  
ได้เพิ่มพื้นที่คลังสินค้ำขึ้นอีกประมำณ 3,000 ตำรำงเมตร เป็น 13,000 ตำรำงเมตร หรือเพิ่มพื้นที่ขึ้นประมำณ 30%  
และในปี พ.ศ. 2553 บริษัทฯ ได้เพิ่มพื้นที่คลังสินค้ำ จำกเดิม 13,000 ตำรำงเมตร เป็นประมำณ 15,000 ตำรำง
เมตร ตลอดจนได้พัฒนำโมเดลของกำรอยู่รอด และกำรเติบโต ที่ได้พัฒนำและทดลองใช้มำจนเหมำะสมแล้ว จึงท�ำให ้
ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ มีควำมพร้อมในกำรเติบโตอย่ำงแข็งแรง และสำมำรถเปิดสำขำใหม่ๆ ได้อย่ำงรวดเร็ว ด้วยต้นทุน  
และค่ำใช้จ่ำยด�ำเนินกำรที่ต�่ำลง และมีโอกำสที่จะประสบควำมส�ำเร็จสูงขึ้น

นอกจำกนั้น ยังพัฒนำควำมสัมพันธ์กับศูนย์กำรค้ำ และซูเปอร์เซ็นเตอร์ รำยใหญ่ทุกรำย จนได้รับควำมไว้
วำงใจในฐำนะพันธมิตรธุรกิจที่ส�ำคัญของแต่ละแห่ง ท�ำให้มีโอกำสพัฒนำรูปแบบธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง ในปัจจุบันถือ
ได้ว่ำ ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์เป็นร้ำนหนังสือเครือข่ำย (Chain Bookstores) ที่มีพัฒนำกำรอย่ำงต่อเนื่อง และเติบโตอย่ำง
รวดเร็ว จนเป็นเครือข่ำยร้ำนหนงัสอืเตม็รูปแบบทีมี่ยอดขำยมำกทีส่ดุในประเทศไทย และเป็นแกนหลกัของกำรเตบิโต
ของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมำ

ผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ เป็นที่น่ำพอใจมำโดยตลอด แต่เม่ือประเทศไทยประสบกับภำวะเศรษฐกิจท่ี
ถดถอยอย่ำงรุนแรง จนเข้ำขั้นวิกฤตหลังจำกกลำงปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมำ ซึ่งก่อให้เกิดสภำพกำรปิดตัวของธุรกิจ
และกำรว่ำงงำนเกิดขึน้เป็นจ�ำนวนมำก ก�ำลงัซือ้โดยรวมลดลง ธรุกจิหนงัสอืโดยรวมก็ได้รับผลกระทบอย่ำงรุนแรงด้วย
เช่นกัน คู่ค้ำรำยใหญ่ของบริษัทฯ หลำยรำยท่ีเป็นร้ำนหนังสือประสบปัญหำขำดทุนและขำดสภำพคล่องทำงกำรเงิน
อย่ำงหนกั ส่งผลท�ำให้บริษทัฯ ต้องส�ำรองเป็นหนีสู้ญจ�ำนวนมำก กำรท่ีก�ำลังซือ้ของประชำชนโดยรวมลดลง ร้ำนหนงัสอื
ชะลอกำรส่ังซ้ือและบริษทัฯ ระมัดระวังกำรปล่อยสนิเชือ่ เพือ่รักษำระดับหนีสู้ญไม่ให้สงูเพิม่ขึน้ ตลอดจนกำรแข่งขนัที่
รุนแรงมำกขึ้น ต่ำงก็ส่งผลให้ยอดขำยส่งส�ำหรับหนังสือที่บริษัทฯ ผลิตขึ้น รวมทั้งหนังสือที่บริษัทฯ รับจัดจ�ำหน่ำยให้
กับส�ำนักพิมพอ์ืน่ ไม่สำมำรถขำยได้ตำมที่ควรจะเป็น ประกอบกับยอดขำยสว่นต่ำงๆ ตกลงมำกตำมสภำวะเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2541 จึงเป็นปีแรกที่บริษัทฯ ประสบปัญหำกำรขำดทุน นับจำกบริษัทฯ เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ

อย่ำงไรก็ตำม กำรท่ีได้ประสบกับปัญหำเศรษฐกิจท่ีรุนแรง ท�ำให้บริษัทฯ ได้เร่ิมทบทวนโครงสร้ำงธุรกิจของ 
บริษัทฯ เพื่อให้มีควำมเข้มแข็งระยะยำว มีกำรกระจำยควำมเสี่ยงอย่ำงเหมำะสม และได้ปรับปรุงโครงสร้ำงทำง 
กำรเงินอย่ำงจริงจัง โดยได้เพิ่มทุนเพื่อรองรับปัญหำทำงเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนไว้ในระดับหนึ่งในปี พ.ศ. 2541 และ
ก�ำหนดมำตรกำรทำงกำรเงินทีรั่ดกมุ เพือ่ให้บริษทัฯ สำมำรถช�ำระเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบันกำรเงนิได้หมด และมี
สภำพคล่องทำงกำรเงินท่ีเพยีงพอท่ีจะขยำยงำนได้โดยไม่ตดิขัด ดังนัน้ ภำยในปี พ.ศ. 2542 บริษทัฯ จงึสำมำรถพลิกฟ้ืน
สภำพกำรท�ำก�ำไรข้ึนมำได้อกี จนมีสภำพคล่องทำงกำรเงนิอยูใ่นระดับท่ีน่ำพอใจ และขยำยกำรเตบิโตได้อย่ำงต่อเน่ือง

นอกจำกนี้ในปี พ.ศ. 2551 บริษัทฯ ได้เปิดศูนย์กำรเรียนรู้ SE-ED Learning Center บนพื้นที่ประมำณ 600 
ตำรำงเมตร ที่อำคำรจัตุรัสจำมจุรี (Chamchuri Square) ของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เพื่อรองรับกำรเติบโตของกำร
จัดกิจกรรมเยำวชนในรูปแบบต่ำงๆ มำกขึ้นในอนำคต รวมทั้งกำรฝึกอบรมทำงด้ำนวิชำชีพ และกิจกรรมกำรพัฒนำ
ศกัยภำพของคนไทยในด้ำนต่ำงๆ แก่ผู้ท่ีสนใจท่ัวไป อกีท้ังยงัได้ก�ำหนดยุทธศำสตร์ในกำรด�ำเนนิธรุกิจ ด้วยกำรพฒันำ
หลักสูตรเสริมกำรเรียนรู้ ที่เป็นกำรพัฒนำศักยภำพและอัจฉริยภำพของเยำวชน อันได้แก่ วิชำคณิตศำสตร์ และวิชำ
ภำษำอังกฤษ ซึ่งปัจจุบันมี 2 หลักสูตร คือ

• หลักสูตรคณิตศำสตร์ FAN Math เป็นหลักสูตรกำรเรียนเสริมระดับชั้น อนุบำล 3 จนถึงประถมศึกษำปีที่ 6 
ที่มีกำรจัดท�ำสื่อกำรเรียนรู้ในรูปแบบของสื่อ Animation จำกผู้เชี่ยวชำญจำกประเทศสิงคโปร์
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• หลกัสตูรภำษำองักฤษ ACTive English เป็นหลักสตูรกำรเรียนเสรมิระดับช้ัน อนบุำล 2 จนถงึประถมศกึษำ 
ปีท่ี 6 ท่ีมีกำรใช้ส่ือ Interactive Multimedia และมีควำมสอดคล้องกับมำตรฐำนภำษำอังกฤษ CEFR 
(Common European Framework of Reference for Languages) ของสหภำพยุโรป

ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นกำรขยำยสำขำของร้ำนซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์โดยพิจำรณำจำกศักยภำพของ
ท�ำเลเป็นส�ำคัญ อีกทั้งยังได้มุ่งด�ำเนินกำรปรับปรุงส่วนผสมของสินค้ำภำยในร้ำน เพื่อเพิ่มโอกำสกำรท�ำก�ำไรให ้
สูงขึ้น และมีกำรปรับสัดส่วนพนักงำนเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพที่สูงขึ้นในด้ำนงำนบริกำร นอกจำกนั้น บริษัทฯ ได้
เน้นกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ ระบบกำรสื่อสำรระหว่ำงสำขำทั่วประเทศกับส�ำนักงำนใหญ่ และศูนย์กระจำยสินค้ำ  
เพือ่รองรบักำรให้บริกำรทีห่ลำกหลำยเพิม่ข้ึนในอนำคต เพิม่ประสทิธภิำพกำรท�ำงำน และลดโอกำสกำรสญูเสียต่ำงๆ ลง

ในปี พ.ศ. 2557 บริษัทฯ จึงได้เปิดใช้งำนศูนย์กระจำยสินค้ำและคลังสินค้ำแห่งใหม่อย่ำงเป็นทำงกำร ที่มี
ขีดควำมสำมำรถรองรับปริมำณงำนได้มำกถึง 600 สำขำ โดยที่ศูนย์กระจำยสินค้ำแห่งใหม่ได้ออกแบบให้เก็บสินค้ำ
ได้เพิ่มข้ึนกว่ำคลังสินค้ำเดิม และค�ำนึงถึงประโยชน์ในกำรใช้สอยพื้นท่ีเพื่อปฏิบัติงำน ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ท�ำงำนให้มำกยิ่งขึ้น สำมำรถรองรับกำรกระจำยสินค้ำพร้อมๆ กันได้ถึง 480 จุดขำยในเวลำเดียวกัน รวมท้ังมีกำร
พัฒนำโมเดลกำรท�ำงำนให้มีควำมถูกต้อง แม่นย�ำ และรวดเร็ว โดยกำรปรับปรุงขั้นตอนกำรกระจำยสินค้ำด้วยระบบ
ดิจิตอล (Digital Assorting System) ช่วยสนับสนุนให้เกิดกำรหมุนเวียนของสินค้ำใหม่ที่หน้ำร้ำนได้อย่ำงต่อเนื่อง 
และให้บริกำรลูกค้ำด้วยสินค้ำที่หลำกหลำยมำกขึ้น

การลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

ในปี พ.ศ. 2527 บริษทัฯ เข้ำไปถือหุน้ร้อยละ 25 ในบริษทั เอม็ แอนด์ อ ีจ�ำกัด ซึง่มีทุนช�ำระแล้วเท่ำกับ 400,000 
บำท บริษัท เอ็ม แอนด์ อี จ�ำกัด ประกอบธุรกิจเป็นส�ำนักพิมพ์ โดยเป็นผู้ผลิตวำรสำรเทคนิค วำรสำร EC และผลิต
หนังสือวิชำชีพด้ำนวิศวกรรมศำสตร์ และมอบหมำยให้บริษัทฯ เป็นผู้จัดจ�ำหน่ำยหนังสือให้

บริษทัฯ เข้ำถอืหุ้นร้อยละ 99.93 ในบรษิทั ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร์ จ�ำกัด (จดัตัง้ข้ึนเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภำคม พ.ศ. 2544) 
ซึ่งมีทุนรับช�ำระแล้วเท่ำกับ 100,000 บำท แต่มิได้ด�ำเนินธุรกิจใดๆ เพรำะมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันบุคคลอื่นน�ำชื่อ 
ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ไปจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ ซึ่งอำจท�ำให้เกิดควำมเข้ำใจผิด คิดว่ำเป็นกิจกำรเดียวกันเท่ำนั้น 
และต่อมำในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้เพิ่มสัดส่วนของกำรถือหุ้นในบริษัท ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ จ�ำกัด เป็นร้อยละ 99.99 
ซึ่งมีทุนรับช�ำระแล้วเทำ่กับ 1,000,000 บำท

ในปี พ.ศ. 2546 บริษัทฯ เข้ำถือหุ้นร้อยละ 28.75 ในบริษัท เพลินพัฒน์ จ�ำกัด (จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยำยน 
พ.ศ. 2545) ซึ่งมีทุนช�ำระเต็มมูลค่ำหุ้น เท่ำกับ 80,000,000 บำท และในปี พ.ศ. 2548 บริษัทฯ ได้เพิ่มสัดส่วน  
กำรถือหุ้นเป็นร้อยละ 48.82 จำกทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้วจ�ำนวน 170,000,000 บำท ต่อมำในไตรมำส 4 ป ี
พ.ศ. 2552 คุณทนง โชติสรยุทธ์ กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) ได้เข้ำไปด�ำรงต�ำแหน่ง 
รักษำกำร ผู ้อ�ำนวยกำรของโรงเรียนเพลินพัฒนำ และได้ด�ำรงต�ำแหน่งผู ้อ�ำนวยกำรโรงเรียนเพลินพัฒนา
ในปี พ.ศ. 2553 และในไตรมำส 2 ปี พ.ศ. 2555 บริษัท เพลินพัฒน์ จ�ำกัด ด�ำเนินกำรลดทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระ
แล้ว คงเหลือเป็นจ�ำนวน 169,475,500 บำท ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีสัดส่วนกำรถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 48.97

โดยบริษัท เพลินพัฒน์ จ�ำกัด ประกอบกิจกำรโรงเรียนในนำม โรงเรียนเพลินพัฒนา ซึ่งตั้งอยู่บนถนนพุทธ
มณฑล สำย 2 เปิดสอนในระดบัตัง้แต่เตรียมอนบุำล จนถงึมัธยมศกึษำปีที ่6 โดยเริม่เปิดรับนกัเรยีนอย่ำงเป็นทำงกำร 
ในปีกำรศึกษำ 2547 ซึ่งถือเป็นกำรรวมตัวครั้งส�ำคัญของผู้ที่รักงำนกำรศึกษำกว่ำ 70 คน จำกกลุ่มต่ำงๆ ได้แก่ พ่อแม ่
ผูป้กครอง คณุครู นกัวชิำกำร ผูบ้รหิำรโรงเรียน ร่วมกับองค์กรเอกชนท่ีมีบทบำทส�ำคัญในสถำบันครอบครวัและกำรศกึษำ 
เพื่อสร้ำงสรรค์โรงเรียนต้นแบบแนวคิดใหม่ ที่สำมำรถสร้ำงเยำวชนที่มีคุณภำพให้กับประเทศ

ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ เข้ำถือหุ้นร้อยละ 60.00 ในบริษัท เบสแล็บ จ�ำกัด (จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษำยน 
พ.ศ. 2556) ซึ่งมีทุนช�ำระแล้วเทำ่กับ 250,000 บำท โดยบริษัท เบสแล็บ จ�ำกัด เป็นบริษัทที่ด�ำเนินธุรกิจให้ค�ำปรึกษำ 
กำรพัฒนำ กำรออกแบบ และกำรจ�ำหน่ำยซอฟท์แวร์และฮำร์ดแวร์ที่พัฒนำขึ้นเอง
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลัก 6 ส่วน คือ

1. ธุรกิจร้านหนังสือ โดยเป็นผู้ด�ำเนินงำน ร้ำนซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ และเครือข่ำย ซึ่งได้แก่ ร้ำนเครือข่ำย 
ซีเอด็บุค๊เซน็เตอร์ และศูนย์หนงัสอืมหำวิทยำลัยหลำยแหง่ทีบ่รษิทัฯ เป็นผู้บริหำรเอง ทัง้ในกรงุเทพฯ และต่ำงจงัหวดั 
รวมทั้งกำรบริหำรพื้นที่ขำยหนังสือในรูปแบบต่ำงๆ ในพื้นที่ศูนย์กำรค้ำ

2. ธุรกิจรับจัดจ�าหน่ายหนังสือ โดยจัดจ�ำหน่ำยให้กับหนังสือที่บริษัทฯ ผลิตเอง และส�ำนักพิมพ์อื่น  
เพื่อจ�ำหน่ำยให้กับร้ำนหนังสือทั่วไป รวมทั้งช่องทำงกำรขำยอื่นๆ

3. ธุรกิจส�านักพิมพ์ โดยผลิตหนังสือ วำรสำรเชิงวิชำกำรและสำระควำมรู้ รับจ้ำงโฆษณำเพื่อจัดพิมพ์ลงใน
วำรสำรรำยเดือนที่บริษัทฯ ผลิตขึ้น รับจ้ำงพิมพ์หนังสือ เป็นผู้จัดงำนประจ�ำปี Thailand Electronics & Industrial 
Technology และงำนแสดงสินค้ำทำงเทคโนโลยีเฉพำะทำงอีกหลำยงำน

4. SE-ED Learning Center รูปแบบในกำรด�ำเนินธุรกิจ คือ กำรเป็นโรงเรียนสอนเสริม และศูนย์กำรเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนำศักยภำพและอัฉริยภำพของเยำวชน ด้วยกำรพัฒนำหลักสูตรเสริมกำรเรียนรู้ที่มีควำมจ�ำเป็นต่อ
กำรพัฒนำศักยภำพ อันได้แก่ วิชำคณิตศำสตร์ และวิชำภำษำอังกฤษ

5. โรงเรียนเพลินพัฒนา เป็นกำรร่วมลงทุน เพื่อสร้ำงเป็นโรงเรียนทำงเลือกแนวใหม่ท่ีสอนในระดับเตรียม
อนุบำลถึงมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ที่เน้นกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนท่ียืดหยุ่นเพื่อพัฒนำศักยภำพให้นักเรียน 
ที่จะเติบโตเป็นก�ำลังส�ำคัญของประเทศในอนำคต

6. บริษัท เบสแล็บ จ�ากัด เป็นบริษัทที่ด�ำเนินธุรกิจให้ค�ำปรึกษำ กำรพัฒนำ กำรออกแบบ และกำร 
จ�ำหน่ำยซอฟต์แวร์และฮำร์ดแวร์ทีพ่ฒันำขึน้เอง โดยในระยะแรกเน้นกำรพฒันำ Digital Content, กำรพฒันำโปรแกรม  
และโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรบริหำรจัดกำรสื่อ Digital Content

ในธรุกจิร้ำนหนงัสือ ธรุกิจรับจดัจ�ำหน่ำยหนงัสอื และธรุกิจส�ำนกัพมิพ์ท้ังสำมส่วนนี ้บรษิทัฯ มีบทบำทในฐำนะ
ทีเ่ป็นผูน้�ำตลำดรำยใหญ่ของธรุกจิแต่ละส่วน และธรุกิจทัง้หกส่วนนีแ้ต่ละส่วนต่ำงเก้ือกูลซึง่กันและกัน ท�ำให้เกิดควำม
ได้เปรียบในกำรแข่งขัน และสำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่มโดยรวมให้กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่ำงดี

โครงสร้างการถือหุ้น บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
(ทุนจดทะเบียน 391.94 ล้ำนบำท)
(ทุนรับช�ำระแล้ว 391.94 ล้ำนบำท)

บจ. ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์
(ทุนจดทะเบียนและรับช�ำระแล้ว

1.00 ล้ำนบำท)
(บริษัทย่อย)

99.99%                     

บจ. เพลินพัฒน์
(ทุนจดทะเบียนและรับช�ำระแล้ว

169.47 ล้ำนบำท)
(บริษัทย่อย)

48.97%

บจ. เบสแล็บ
(ทุนจดทะเบียน1.00 ล้ำนบำท)
(ทุนรับช�ำระแล้ว 0.25 ล้ำนบำท)

(บริษัทย่อย)
60.00%

บจ. เอ็ม แอนด์ อี                          
(ทุนจดทะเบียนและรับช�ำระแล้ว

0.40 ล้ำนบำท)
(บริษัทร่วม)

25.00%
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มูลคารายไดรวมตามผลิตภัณฑและบริการจําแนกตามชองทางการขาย

หมายเหตุ 1 ขายปลีก หมายถึง รายไดจากการขายที่เครือขายรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร

 2 ขายสง  หมายถึง รายไดจากการขายสงหนังสือและวารสารที่บริษัทฯ ผลิตเอง และที่รับจัดจําหนาย 
ไปใหแกรานหนังสืออื่น และชองทางการขายอื่น เชน สถาบันการศึกษา หองสมุด เปนตน

 1 และ 2 มูลคาขายของหนังสือที่บริษัทฯ ผลิตเอง ในป พ.ศ. 2558, 2557 และ 2556 คิดเปน
รอยละ 7.18, 6.52 และ 7.24 ของรายไดจากการขายตามลําดับ

 3 รายไดกลุมวารสาร ไดแก รายไดจากการขายโฆษณา, การจัดงานสัมมนาทางวิชาการและขายสินคาทางดาน
เทคโนโลยี

 4 รายไดกลุม SLC+ ไดแก รายไดจากการเปดศูนยการเรียนรู SE-ED Learning Center และรายไดจากการจัด
   Kiddy Camp SE-ED Kiddy Camp

ลักษณะผลิตภัณฑและบริการที่สําคัญ

ผลิตภัณฑ และบริการที่สําคัญที่บริษัทฯ ดําเนินการอยู มีดังนี้

1. หนังสือ ปจจุบันบริษัทฯ เปนผูผลิตหนังสือสูระบบรานหนังสือ เปนรายใหญรายหนึ่งของประเทศ โดยเปน
ผูบุกเบิก และเปนผูนําตลาดในการผลิตหนังสือสาระความรูในหมวดตางๆ ไดแก การบริหาร/การจัดการ การพัฒนา
ตนเอง จิตวิทยา วิศวกรรมศาสตรสาขาตางๆ หนังสือสาระความรูสําหรับเยาวชน ภาษาศาสตร และพจนานุกรม 
แมและเด็ก อาหารและสุขภาพ แผนท่ี เปนตน รวมท้ังผลิตสินคาท่ีเปน nonbook เชน CD เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ในดานตางๆ

2. วารสาร ณ สิ้นป พ.ศ. 2558 บริษัทฯ เปนผูผลิตวารสารทางดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี จํานวน 
5 ฉบับ ดังนี้

• วารสารเซมิคอนดักเตอรอิเลก็ทรอนกิสพลสั เปนวารสารรายเดือน เนนหนกัดานการใหความรูในสาขา
อเิล็กทรอนกิส เร่ิมออกจาํหนายตัง้แต พ.ศ. 2517 ตอมาบรษิทัฯ ไดเปล่ียนชือ่วารสารจากเดิมคือ วารสาร
เซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกส เปน วารสารเซมิคอนดักเตอรอิเล็กทรอนิกสพลัส ตั้งแตเดือนมกราคม
พ.ศ. 2551 โดยยังคงเนื้อหาเดิม

• วารสาร MICRO COMPUTER เปนวารสารรายเดือน เนนหนกัดานการใหความรูในสาขาคอมพวิเตอร 
และเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับองคกร เริ่มออกจําหนายตั้งแต พ.ศ. 2526

2557

SCL+
Kiddy Camp 4

รอยละ 0.36

ขายปลีก 1

รอยละ 78.94

ขายสง 2

รอยละ 15.61

รับจางพิมพ
รอยละ 0.20

กลุมวารสาร 3

รอยละ 0.88

รายไดอื่นๆ
รอยละ 1.05

รายได
คาธรรมเนียม
การศึกษา 
และบริการ
รอยละ 3.10

รายการ
ระหวางกัน
รอยละ -0.14

2556

SCL+
Kiddy Camp 4

รอยละ 0.35

ขายปลีก 1

รอยละ 81.27

ขายสง 2

รอยละ 13.95

รับจางพิมพ
รอยละ 0.17

กลุมวารสาร 3

รอยละ 0.96

รายไดอื่นๆ
รอยละ 0.92

รายได
คาธรรมเนียม
การศึกษา 
และบริการ
รอยละ 2.44

รายการ
ระหวางกัน
รอยละ -0.06

2558

SCL+
Kiddy Camp 4

รอยละ 0.27

ขายปลีก 1

รอยละ 76.97

ขายสง 2

รอยละ 17.53

รับจางพิมพ
รอยละ 0.00

กลุมวารสาร 3

รอยละ 0.77

รายไดอื่นๆ
รอยละ 1.01

รายได
คาธรรมเนียม
การศึกษา 
และบริการ
รอยละ 3.46

รายการ
ระหวางกัน
รอยละ -0.02



รายงานประจ�าปี 255886

•	 วารสาร	 Industrial	 Technology	Review เป็นวารสารรายเดือน เน้นหนักในการให้ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ แก่ผู้บริหารงานด้านอุตสาหกรรม วิศวกรโรงงานและผู้ใช้งาน
ทั่วไป เริ่มออกจ�าหน่ายตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2537

•	 วารสาร	The	Absolute	Sound	&	Stage เป็นวารสารรายเดือน ทีเ่น้นการให้สาระความรู้ด้านเทคโนโลยี
ของระบบเครือ่งเสยีงและระบบแสงสบีนเวท ีงานในด้านสตูดิโอ และอปุกรณ์เครือ่งมือต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้อง 
เริ่มออกจ�าหน่ายตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2545

• วารสาร	Mechanical	 Technology เป็นวารสารออนไลน์ ที่ให้ความรู้ด้านวิศวกรรมเคร่ืองกล 
เกี่ยวกับเทคนิคการใช้งาน  และการแก้ปัญหาในงานด้านเครื่องกล แก่วิศวกร และผู้ที่สนใจทั่วไป

รายได้ของบริษัทฯ ในส่วนนี้ จะเกิดจากรายได้จากการรับลงโฆษณา รายได้จากการขายวารสาร รายได้ 
จากการจัดท�าหนังสือพิเศษ และรายได้จากการจัดกิจกรรมต่างๆ

3.	การรับจัดจ�าหน่ายหนังสือ บริษัทฯ เป็นผู้จัดจ�าหน่ายหนังสือที่บริษัทฯ ผลิตขึ้นเอง และยังรับจัดจ�าหน่าย
หนงัสอืให้ส�านกัพมิพ์และองค์กรอ่ืน ท่ีมีผลิตภณัฑ์สอดคล้องกับทิศทางของบริษทัฯ โดยขายส่งให้ร้านหนงัสือท้ังขนาด
เล็กและขนาดใหญ่ทั่วประเทศกว่า 5,800 ร้าน อีกทั้งยังขายให้กับสถาบันการศึกษาโดยตรง

บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ�าหน่ายหนังสือและสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของส�านัก
พิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด (Oxford University Press) แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป ความร่วมมือกันครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทฯ เพิ่มบทบาทในการผลิต และจัดจ�าหน่ายหนังสือเรียน
รู้ภาษาอังกฤษ มากยิ่งขึ้น โดยผ่านช่องทางการจ�าหน่ายทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งจะท�าให้บริษัทฯ มีส่วนในการช่วยแก้
ปัญหาด้านการศึกษาภาษาอังกฤษของนักเรียนไทย และคนไทยที่สนใจภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นผู้จัดจ�าหน่ายหนังสือเข้าสู่ระบบร้านหนังสือรายใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย โดยมีหนังสือ
ที่ผลิตข้ึนเอง และยังจัดจ�าหน่ายอยู่ประมาณ 1,414 ปก และรับจัดจ�าหน่ายให้กับหน่วยงานและส�านักพิมพ์อื่นอีก
ประมาณ 5,500 ปก

4.	 ธรุกจิร้านหนงัสือซเีอ็ดบุ๊คเซน็เตอร์	(SE-ED	Book	Center	หรอื	SBC) บรษิทัฯ เป็นผู้ด�าเนนิงานร้านหนงัสอื 
ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร์ และเครือข่าย ซึง่ประกอบด้วย ร้านเครอืข่ายซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร์ และศูนย์หนงัสอืมหาวทิยาลัยหลาย
แห่งทีบ่ริษทัฯ เป็นผูบ้ริหารเอง ทัง้ในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวัด รวมทัง้การบริหารพืน้ทีข่ายในศูนย์การค้ารูปแบบต่างๆ 
กัน

ร้านหนงัสอืซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร์ เป็นร้านหนงัสือทัว่ไปขนาดกลาง ทีมี่ลักษณะการออกแบบและการจัดวางสินค้า 
ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพการขายท่ีดี และเน้นการเปิดในท�าเลที่อ�านวยความสะดวกให้แก่คนทั่วไป ให้สามารถหา
ซื้อหนังสือที่ดีได้ง่ายขึ้น ส่วนใหญ่จึงตั้งอยู่ในซูเปอร์เซ็นเตอร์ชั้นน�า (เช่น เทสโก้โลตัส บิ๊กซี เป็นต้น) ศูนย์การค้าชั้น
น�า (เช่น สยามพารากอน เซ็นทรัล เดอะมอลล์ โรบินสัน ฟิวเจอร์ปาร์ค ซีคอนสแควร์ และศูนย์การค้าชั้นน�าของต่าง
จงัหวัด เป็นต้น) และสถาบันการศกึษา (เช่น มหาวทิยาลัยรามค�าแหง สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยสยาม และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร) โดยเปิดในรูปแบบต่างๆ กัน ทั้ง
ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

จนถึงสิ้นปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ เปิดร้าน ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ และร้านเครือข่ายซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ได้รวมทั้งสิ้น 
506 สาขา โดยเป็นสาขาที่ยังเปิดด�าเนินการอยู่จ�านวน 410 สาขา อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 137 สาขา และ
อยู่ในต่างจังหวัดอีก 273 สาขา ในจ�านวนทั้งหมดนี้เป็นร้านที่ บริษัทฯ บริหารเองทั้งสิ้น 406 สาขา เป็นร้านเครือข่าย
ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ (เป็นร้านที่ได้รับความช่วยเหลือเต็มรูปแบบ โดยซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ เป็นผู้จัดส่งสินค้าให้) จ�านวน 
2 สาขา และเป็นร้านเครือข่ายซีเอ็ด (เป็นร้านที่ได้รับความช่วยเหลือไม่เต็มรูปแบบ ร้านสั่งสินค้าเอง) จ�านวน 2 สาขา 
และจุดบริการย่อย อีก 6 จุดบริการ ปัจจุบันซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ นับเป็นเครือข่ายร้านหนังสือเต็มรูปแบบที่มียอดขาย
มากที่สุดในประเทศไทย
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หมายเหตุ - มีการจัดประเภทสาขาใหม่ให้มีความเหมาะสมย่ิงขึ้น ท�าให้จ�านวนสาขาอาจต่างจากเอกสารของบริษัทฯก่อนหน้าน้ี 
โดยค�าว่า สาขา ในที่นี้ รวมสาขาขนาดเล็ก (20-50 ตร.ม.) เข้าไปด้วย kiosk หมายถึง การเปิดในลักษณะแผงลอย
ขายหนังสือพิมพ์และนิตยสารเป็นหลัก จุดขายย่อย หมายถึง การเข้าไปบริหารสินค้าในมุมหนังสือ (รวมหนังสือพิมพ์
และนิตยสารด้วย) ในซูเปอร์เซ็นเตอร์ของศูนย์การค้า

 - ณ สิ้นปี พ.ศ. 2558 มีสาขาที่เปิดด�าเนินการอยู่ 410 สาขา โดยเป็นสาขาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 137 สาขา 
และสาขาในต่างจังหวัด 273 สาขา ในจ�านวนดังกล่าว มีสาขาขนาดเล็กอยู่จ�านวน 11 สาขา

 - ณ สิ้นปี พ.ศ. 2558 มีสาขาที่เปิดด�าเนินการอยู่ในชื่อของ ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ จ�านวน 403 สาขา และศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัย จ�านวน 3 สาขา

 - ณ สิ้นปี พ.ศ. 2558 มีร้านเครือข่ายซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ (บริษัทฯ รับผิดชอบการจัดหาสินค้าให้ทั้งหมด) ที่เปิดด�าเนิน
การอยู่จ�านวน 2 สาขา และมีจ�านวนร้านเครือข่ายซีเอ็ด (บริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือพิเศษ โดยอนุญาตให้ใช้ชื่อซีเอ็ด
บุ๊คเซ็นเตอร์ หรือร้านเครือข่ายได้ แต่จัดหาสนิค้าเอง) ทีเ่ปิดด�าเนนิการอยู ่จ�านวน 2 สาขา และมี kiosk 6 จดุ

5. SE-ED Learning Center ในปี พ.ศ. 2549 บริษัทฯ ได้ก่อตั้งแผนก SE-ED Learning Center เพื่อบริหาร
กิจกรรมเยาวชนทั้งหมด และได้เปิดศูนย์การเรียนรู้ SE-ED Learning Center ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2551  
เพื่อให้การบริการครอบคลุมถึงการฝึกอบรมทางด้านวิชาชีพ การอบรมในสาขาต่างๆ ให้แก่ผู้สนใจทั่วไป ตลอดจน
เยาวชน และนักเรียน นักศึกษา อีกท้ังยังได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ในการด�าเนินธุรกิจ ด้วยการพัฒนาหลักสูตรเสริม
การเรียนรู้ ที่เป็นการพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพของเยาวชน อันได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ  
โดยในปัจจุบันการด�าเนินงานของ SE-ED Learning Center ได้จัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลายดังต่อไปนี้

•  หลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math เป็นหลักสูตรการเรียนเสริมระดับชั้น อนุบาล 3 จนถึงประถมศึกษา
ปีที่ 6 ที่มีการจัดท�าสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบของสื่อ Animation

•  หลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English เป็นหลักสูตรการเรียนเสริมระดับชั้นอนุบาล 2 จนถึงประถม
ศึกษาปีที่ 6 ที่มีการใช้สื่อ Interactive Multimedia และมีความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานการเรียนรู้
ภาษา CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ของสหภาพยุโรป

•  หลักสูตรเก่งคิด เก่งสร้าง SE-ED iKids เป็นหลักสูตรการเรียนในรูปแบบของกิจกรรมที่เน้นให้เด็กรู้จัก
การประดิษฐ์และการสร้างสรรค์นวัตกรรมหุน่ยนต์ได้ด้วยตนเอง ผ่านส่ือการสอนทัง้ในรูปแบบมัลติมเีดีย 
และหนงัสือ ท่ีเข้าใจง่าย สนกุสนาน และเสริมความรู้ด้าน STEM  คือ Science (วทิยาศาสตร์), Technology 
(เทคโนโลยี), Engineering (วิศวกรรมศาสตร์) และ Mathematics (คณิตศาสตร์) เพื่อเสริมสร้างความ

สาขาที่เพิ่มขึ้นในปีรวมสาขาที่เปิดด�าเนินการอยู่ รวมจุดขายทั้งสิ้นที่เปิดด�าเนินการอยู่

ข้อมูลจ�านวนสาขาของซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ และร้านในเครือข่าย ณ วันสิ้นปี

จ�านวน kiosk ที่เปิดด�าเนินการอยู่
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เข้าใจ  เนื้อหาในหลักสูตรมุ่งเน้นให้เด็กได้กล้าคิด กล้าทดลอง รู้จักวิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ โดยการน�าองค์ความรู้ในหลายๆ ด้านมาบูรณาการเข้าด้วยกัน  ตลอดจนชี้ให้เห็นถึงการน�าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  และการสร้างสรรค์เป็นเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

• จัดค่ายกิจกรรมเยาวชน SE-ED Kiddy Camp ส�าหรับเยาวชนอายุ 8 -14 ปี โดยจะจัดในช่วง
ปิดเทอมการศึกษา ซึ่งมีหลายค่ายให้เลือก ท้ังแบบไปค่ายต่างจังหวัด และแบบเช้าไปเย็นกลับ 
เพือ่กระตุน้เยาวชนให้สนกุกับการเรียนรู้ ขณะเดยีวกันก็ได้ศกึษาพฤตกิรรมของเด็กในการเรียนรู้ ก่อน
ทีจ่ะขยายความคิดและผนกึกับแนวทางอืน่ๆ ท่ีเสรมิกันเพือ่สร้างเด็กไทย ให้เก่งขึน้ในปรมิาณท่ีมากขึน้  
และส่งเสริมให้เยาวชนที่เข้าค่าย มีความกล้าในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์ 
สิ่งประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์ การท�างานเป็นทีม ความเป็นผู้น�า การเรียนรู้ด้วยตนเอง ความรู้พื้นฐานใน
การด�ารงชีวิต ศีลธรรม และโดยเฉพาะอย่างย่ิงมิตรภาพ นอกจากนี้ ยังได้ร่วมสนุกในกิจกรรมต่างๆ 
อีกมากมาย เช่น นักส�ารวจน้อย เข้าฐานกิจกรรม เล่นเกม ออกก�าลังกาย เล่นกีฬา ฯลฯ

6.	 โรงเรียนเพลินพัฒนา บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนในโรงเรียนเพลินพัฒนา โดยมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 48.97 
จากทุนจดทะเบียนและทุนรับช�าระแล้วจ�านวน 169,475,500 บาท โดยร่วมบริหาร เพื่อระดมทรัพยากร ความรู้ความ
สามารถที่มี ก่อตั้งโรงเรียนเพลินพัฒนาขึ้นมาเป็นโรงเรียนทางเลือกแนวใหม่ ด้วยความมุ่งหวังท่ีพัฒนาศักยภาพ
เด็กไทยให้เป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ียืดหยุ่น  
โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับช่วงช้ันเตรียมอนุบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 บนเนื้อที่ 20 ไร่ ในสภาพแวดล้อม
ชานเมืองกรุงเทพฯ

ทั้งนี้ในรอบปีการศึกษา	3	ปีที่ผ่านมาโรงเรียนเพลินพัฒนามีจ�านวนนักเรียนในแต่ละปีการศึกษาดังนี้

(หน่วย : คน)

ปีการศึกษา ปี	2558 ปี	2557 ปี	2556

จ�านวนนักเรียนในปีการศึกษา 1,230 1,203 1,131

7.	บริษัท	 เบสแล็บ	จ�ากัด เป็นธุรกิจให้ค�าปรึกษาการพัฒนา การออกแบบ และการจ�าหน่ายซอฟต์แวร์  
และฮาร์ดแวร์ที่พัฒนาขึ้นเอง

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

สินค้าที่ซื้อมาขายไปจากส�านักพิมพ์อื่น โดยทั่วไปประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

• หนังสือที่รับจัดจ�าหน่าย ปัจจุบันหนังสือที่บริษัทฯ รับจัดจ�าหน่ายไปยังระบบร้านหนังสือท่ัวประเทศ
นั้น มาจากหนังสือที่บริษัทฯ ผลิตเอง และมาจากส�านักพิมพ์อื่นอีกประมาณ 398 ราย ที่ติดต่อให้สายงาน  
รับจัดจ�าหน่ายของบริษัทฯ เป็นผู้จัดจ�าหน่ายไปยังร้านหนังสืออื่นท่ัวประเทศ โดยบริษัทฯ จะพิจารณา 
รับต่อเมื่อเห็นว่า เป็นผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับทิศทางของบริษัทฯ และมีโอกาสการขายที่เป็นไปได้

• หนังสือและสินค้าอ่ืน	ที่ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์รับมาจ�าหน่าย ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์รับสินค้ามาจาก 2 ทาง
ใหญ่ คือ มาจากสายงานรับจดัจ�าหน่ายของบริษทัฯ และอกีทางหนึง่ซึง่ส่วนใหญ่เป็นการรบัสนิค้าจากส�านกั
พิมพ์และผู้จัดจ�าหน่ายรายอื่น เข้ามาขายในสาขา โดยมีแผนกการตลาดของสายงานซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์  
เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกน�าเข้ามาจ�าหน่าย
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ความสัมพันธ์และผลกระทบ	หากสูญเสียผู้จ�าหน่ายสินค้า ส�าหรับมูลค่าสินค้าที่ซื้อมาเพื่อขาย 
จากผู้จัดจ�าหน่ายแต่ละรายมีมูลค่าไม่เกิน 30% ของต้นทุนขายทั้งหมด โดยมีสัดส่วนมูลค่าสินค้าที่ซื้อมา
จ�าหน่ายจากคู่ค้ารายใหญ่ 10 รายแรกต่อต้นทุนขายรวม 3 ปีย้อนหลังมีดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ
ปี	พ.ศ.	2558 ปี	พ.ศ.	2557 ปี	พ.ศ.	2556

มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %

มูลค่าสินค้าที่ซื้อมาเพื่อจ�าหน่าย 

จากคู่ค้ารายใหญ่ 10 รายแรก
1,082.43 39.89 1,356.37 44.93 1,173.91 34.74

ต้นทุนขายรวม 2,713.43 100 3,018.63 100 3,379.52 100

ในปี พ.ศ. 2558 ถือว่าไม่มีรายใดมีน�้าหนักมากนักจนมีผลกระทบรุนแรงต่อบริษัทฯ นอกจากน้ัน 
บริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับผู้จ�าหน่ายดังกล่าว และไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องซื้อในอนาคต

สินค้าที่บริษัทฯ	ผลิตเอง หนังสือและวารสารที่บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตเอง มีสายงานผลิตหนังสือ  
และสายงานวารสารของบริษทัฯ เป็นผูรั้บผดิชอบในการก�าหนดทศิทาง และคดัเลือกต้นฉบับทีจ่ะน�ามาผลิต 
จนกระทั่งถึงขั้นตอนการผลติออกมาเป็นรปูเล่ม เพือ่ส่งใหส้ายงานจัดจ�าหนา่ยของบรษิัทฯ น�าไปวางตลาด

อัตราการใช้ก�าลังการผลิต เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีโรงพิมพ์เอง ดังนั้น การผลิตหนังสือและวารสาร 
จะมีหน่วยงานภายในรับผดิชอบดูแลการผลิตครบวงจร และกระจายงานพมิพ์ไปตามโรงพมิพ์ต่างๆ ให้เหมาะ
สมกับก�าหนดการผลิต ดังนั้น อัตราการผลิตจริง จึงสามารถเพิ่มหรือลดได้ โดยไม่เกิดอัตราสูญเปล่าใดๆ

วัตถุดิบและผู้จ�าหน่ายวัตถุดิบ กระดาษเป็นวัตถุดิบหลักท่ีส�าคัญของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ  
ซื้อวัตถุดิบจากผู้จ�าหน่ายในประเทศท้ังจ�านวน กระดาษที่ใช้ในการผลิตหนังสือและวารสาร ส่วนมากจะ
เป็นกระดาษปอนด์ กระดาษปรู๊ฟ กระดาษอาร์ต และกระดาษอาร์ตการ์ด

ความสัมพันธ์และผลกระทบ	หากสูญเสียผู้จ�าหน่ายวัตถุดิบ ส�าหรับมูลค่าการสั่งซื้อกระดาษ 
บริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับผู้จ�าหน่ายดังกล่าว และบริษัทฯ ไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องซื้อใน
อนาคต ในกรณีที่บริษัทฯ เหล่านี้ไม่สามารถจัดหากระดาษให้ได้ บริษัทฯ สามารถซื้อจากผู้จ�าหน่ายราย 
อื่นๆ ได้ โดยบริษัทฯ มียอดซื้อวัตถุดิบ จากคู่ค้า รวมคิดเป็น 26.64% ของต้นทุนผลิต หรือคิดเป็น 1.33%  
ของต้นทุนขาย ท้ังหมดของบริษทัฯ ในปี พ.ศ. 2558 ซึง่ถอืว่าไม่มีรายใดมีน�า้หนกัมากจนมีผลกระทบรุนแรง

ขั้นตอนและเทคโนโลยีการผลิต ขั้นตอนการผลิตหนังสือใหม่ เร่ิมต้นจากกองบรรณาธิการ  
จะประชุมเพื่อวางแผนและพิจารณาสรรหาต้นฉบับ ต้นฉบับนี้อาจได้มาจากผู้เขียนเสนอต้นฉบับมาให้
พิจารณา หรือจากการท่ีบริษัทฯ จัดหาผู้ท่ีเหมาะสมมาเขียนหรือแปล ตามแนวทางท่ีบริษัทฯ ก�าหนด 
จากนั้นกองบรรณาธิการจะพิจารณาแนวเนื้อหา ความถูกต้อง และความน่าอ่าน ซึ่งรวมถึงการส่งไปให้ที่
ปรึกษาเฉพาะสาขาของบริษทัฯ ทีมี่ความรู้และสนใจในกลุม่เน้ือหาน้ันๆ ให้ความเหน็ต่างๆ ในเชงิการตลาด  
เพื่อพิจารณาว่าจะรับมาผลิตหรือไม่ เม่ือผ่านการพิจารณาแล้วจึงจะปรับปรุงเนื้อหาและรูปแบบให้เหมาะ
สมยิ่งขึ้นต่อไป และจึงจะท�าสัญญาการใช้ลิขสิทธิ์ กับผู้เขียน ผู้แปล หรือส�านักพิมพ์ในต่างประเทศ

ขณะเดียวกันพนักงานศิลป์จะเร่ิมออกแบบรูปเล่ม เมื่อต้นฉบับได้รับการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว  
กถ็งึขัน้การจดัท�าอาร์ตเวร์ิกด้วยคอมพวิเตอร์ อาร์ตเวร์ิกทีจ่ดัเสรจ็แล้วจะได้รบัการตรวจทานซ�า้ และแก้ไข  
จนเนือ้หาและองค์ประกอบศิลป์สมบูรณ์ ในกรณีทีเ่ป็นหนงัสือเล่ม จะมีข้ันตอนเพิม่ข้ึน คือ การตัง้ชือ่หนงัสอื 
การก�าหนดราคา รวมถึงการตลาดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
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การจัดท�าวารสาร มีขั้นตอนการท�างานคล้ายกับท�าหนังสือเล่ม คือ มีกองบรรณาธิการรับผิดชอบ 
ตั้งแต่ด้านทิศทางการตลาด ไปจนจบขั้นตอนการผลิต

ส�าหรับเทคโนโลยีทีใ่ช้ในการท�าต้นฉบับหนงัสอืและวารสาร บรษิทัฯ ใช้อปุกรณ์หลกั คอื คอมพวิเตอร์ PC 
และแมคอนิทอช รวมถงึอปุกรณ์อืน่ทีเ่ก่ียวข้อง โดยอปุกรณ์คอมพวิเตอร์เหล่านี ้มีแนวโน้มว่าประสทิธภิาพ
สูงขึน้แต่ราคาถกูลง นอกจากนีบุ้คลากรทีอ่ยูใ่นกองบรรณาธิการ ล้วนเป็นผูมี้ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านใน
การผลิตต้นฉบับ ส�าหรับการเขียนเรื่องและบทความ มาจากทั้งบุคลากรในกองบรรณาธิการและนักเขียน
ทั่วไป เม่ือผลิตต้นฉบับเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะว่าจ้างโรงพิมพ์ โดยบริษัทฯ เป็นผู้สั่งซื้อกระดาษเอง  
และก�าหนดให้ผู้ขายกระดาษส่งกระดาษไปยังโรงพิมพ์โดยตรง ตามก�าหนดเวลาที่ต้องการใช้ เพื่อจัดพิมพ์
ต้นฉบับดังกล่าวเป็นหนังสือหรือวารสาร เพื่อจัดจ�าหน่ายต่อไป

ความสามารถ	ความจ�าเป็น	และค่าใช้จ่ายในการปรบัเครือ่งจกัรให้แข่งขนัได้	เนือ่งจากบริษทัฯ 
ไม่มีโรงพิมพ์ จึงไม่มีการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์การพิมพ์ท้ังหลาย ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีความ
จ�าเป็นต้องพัฒนาเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านั้นด้วยตนเอง และด้วยสภาพการแข่งขันของธุรกิจ
โรงพิมพ์ จึงท�าให้บริษัทฯ มีความสามารถในการต่อรอง และเลือกสรรโรงพิมพ์ที่เหมาะสมได้ตลอดเวลา

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม สายงานการผลติหลักของบริษทัฯ เป็นกองบรรณาธกิาร ดังน้ันกระบวนการ
ผลิตจะเป็นการจัดท�าต้นฉบับและประสานงานอยู่ภายในส�านักงานของบริษัทฯ จึงไม่สร้างมลภาวะท่ีมีผล 
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานรัฐใดๆ



 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทในกลุ่ม 
และรายการระหว่างกัน

ในปี พ.ศ. 2527 บริษัทฯ เข้าไปถือหุ้นร้อยละ 25 ในบริษัท เอ็ม แอนด์ อี จ�ากัด ซึ่งมีทุนรับช�าระแล้วเท่ากับ 
400,000 บาท บริษัท เอ็ม แอนด์ อี จ�ากัด ประกอบธุรกิจเป็นส�านักพิมพ์ โดยเป็นผู้ผลิตวารสารเทคนิค วารสาร EC 
และผลิตหนังสือวิชาชีพด้านวิศวกรรมศาสตร์ และมอบหมายให้บริษัทฯ เป็นผู้จัดจ�าหน่ายหนังสือให้

บริษัทฯ เข้าถือหุ้นร้อยละ 99.93 ในบริษัท ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ จ�ากัด (จัดตั้งขึ้นเม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2544) ซึง่มีทุนรับช�าระแล้วเท่ากับ 100,000 บาท แต่มิได้ด�าเนนิธรุกิจใดๆ เพราะมีวตัถปุระสงค์เพือ่ป้องกนับุคคล
อื่นน�าชื่อ ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ไปจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ ซึ่งอาจท�าให้เกิดความเข้าใจผิด คิดว่าเป็นกิจการเดียวกัน
เท่านัน้ และต่อมาในปี พ.ศ. 2556 บริษทัฯ ได้เพิม่สดัส่วนของการถือหุน้ในบริษทั ซเีอ็ดบุ๊คเซน็เตอร์ จ�ากัด เป็นร้อยละ 
99.99 ซึ่งมีทุนรับช�าระแล้วเท่ากับ 1,000,000 บาท

ในปี พ.ศ. 2546 บริษัทฯ เข้าถือหุ้นร้อยละ 28.75 ในบริษัท เพลินพัฒน์ จ�ากัด (จัดตั้งข้ึนเม่ือวันที่  
25 กันยายน พ.ศ. 2545) ซึ่งมีทุนช�าระเต็มมูลค่าหุ้น เท่ากับ 80,000,000 บาท ในปี พ.ศ. 2548 บริษัทฯ ได้เพิ่ม
สดัส่วนการถอืหุน้เป็นร้อยละ 48.82 จากทนุจดทะเบียนและทุนช�าระแล้วจ�านวน 170,000,000 บาท โดยในไตรมาส 4 
ป ีพ.ศ. 2552 คุณทนง โชติสรยุทธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ได้เข้าไปด�ารงต�าแหน่ง 
รักษาการผู้อ�านวยการของโรงเรียนเพลินพัฒนา และได้ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการโรงเรียนเพลินพัฒนา ในปี  
พ.ศ. 2553 และในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2555 บริษัท เพลินพัฒน์ จ�ากัด ได้ด�าเนินการลดทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว 
คงเหลือเป็นจ�านวน 169,475,500 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 48.97

โดยบริษทั เพลินพฒัน์ จ�ากัด ประกอบกิจการโรงเรียนในนาม โรงเรียนเพลินพฒันา ซึง่ตัง้อยูบ่นถนนพทุธมณฑล 
สาย 2 เปิดสอนในระดับตั้งแต่เตรียมอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยเริ่มเปิดรับนักเรียนอย่างเป็นทางการ ในป ี
การศึกษา 2547 ซึ่งถือเป็นการรวมตัวครั้งส�าคัญของผู้ที่รักงานการศึกษากว่า 70 คน จากกลุ่มต่างๆ ได้แก่ พ่อแม ่
ผู้ปกครอง คุณครู นักวิชาการ ผู้บริหารโรงเรียน ร่วมกับองค์กรเอกชนที่มีบทบาทส�าคัญในสถาบันครอบครัวและการ
ศึกษา เพื่อสร้างสรรค์โรงเรียนต้นแบบแนวคิดใหม่ ที่สามารถสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพให้กับประเทศ

ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ เข้าถือหุ้นร้อยละ 60.00 ในบริษัท เบสแล็บ จ�ากัด (จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 
พ.ศ. 2556) ซึ่งมีทุนช�าระแล้วเท่ากับ 250,000 บาท โดยบริษัท เบสแล็บ จ�ากัด เป็นธุรกิจให้ค�าปรึกษาการพัฒนา 
การออกแบบ และการจ�าหน่ายซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ที่พัฒนาขึ้นเอง

บริษัท เพลินพัฒน์ จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	เพลินพัฒน์	จ�ากัด
จ�านวนหุ้น

ที่รับช�าระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้น	(%)

1. บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

2. นายฤทธิ์ ธีระโกเมน

3. บริษัท รักลูก กรุ๊ป จ�ากัด

4. นางธิดา พิทักษ์สินสุข

5. นางสาวกรองทอง บุญประคอง

8,300,000

2,000,000

700,000

400,000

400,000

 48.97

 11.80

 4.13

 2.36

 2.36
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บริษัท เบสแล็บ จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	เบสแล็บ	จ�ากัด
จ�านวนหุ้น

ที่รับช�าระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้น	(%)

1. บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

2. นายวิรุฬห์ ศรีบริรักษ์

3. นายสุทธิพงษ์ ผาณิตพจมาน

4. นางจิตรา จันทรากุล

 15,000

 5,000

 3,125

 1,875

 60.00

 20.00

 12.50

 7.50

รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่มีสาระส�าคัญระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึง
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ปรากฏอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หัวข้อรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน ทางบริษัทฯ ก�าหนดให้รายการระหว่างกัน
ที่มีสาระส�าคัญระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ผ่าน
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติ เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม มีนโยบายการ
ก�าหนดราคาท่ีเหมาะสม ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก และไม่มีการถ่ายเทผล
ประโยชน์ระหว่าง บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

คณะกรรมการอนมัุตใินหลักการ ตามค�าแนะน�าของส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ 
(ก.ล.ต.) ในการปฏิบัตติามมาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบญัญตัหิลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 
ให้ฝ่ายจดัการสามารถอนมัุตกิารท�าธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้องกับธุรกรรมนั้น หากธุรกรรมเหล่านั้น มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท�ากับคู่
สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้าท่ีปราศจากอิทธพิลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ 
ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ น�าเสนอ
รายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการทีเ่ก่ียวโยงกันในการท�าธรุกรรมท่ีมีขนาดเกินกว่า 2 ล้านบาท
ต่อไตรมาส เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบอย่างสม�่าเสมอทุกไตรมาส

นโยบายและแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทฯ อาจมีการท�ารายการระหว่างกันกับ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และกับผู้บริหารของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งรายการที่เกิดขึ้นจะเป็นในรูปของการท�าสัญญาเช่าพื้นที่ 
สัญญาบริการ และสัญญาลิขสิทธิ์ ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์ทางการค้าของบริษัทฯ เท่านั้น โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยชนิด 
และมูลค่าของรายการระหว่างกันของบรษิทัฯ กับบุคคลทีอ่าจมีความขดัแย้ง ภายใต้ประกาศและข้อบังคบัของส�านกังาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)



 โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก โดยรวมจ�านวนหุ้นที่ถือโดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 
258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และผู้ถือหุ้นท่ีอยู่ภายใต้มาตราดังกล่าว 
ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 (วันปิดสมุดทะเบียนครั้งล่าสุดของบริษัทฯ) มีดังนี้

ล�าดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น
%	ของทุน
ที่ช�าระแล้ว

1 นายทวีฉัตร จุฬางกูร 85,155,700 21.73

2 นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร 49,550,512 12.64

3 นายฤทธิ์ ธีระโกเมน 27,840,625 7.10

4 นายพงษ์ศักดิ์ ศิวะภัทรก�าพล 13,129,518 3.35

5 บริษัท ยอดกิจธุรกิจ จ�ากัด 13,041,702 3.33

6 นายทนง โชติสรยุทธ์ 12,142,247 3.10

7 นายธัชชัย โชติสรยุทธ์ 9,361,407 2.39

8 น.ส.ณัญจนา ภู่วรวรรณ 8,507,219 2.17

9 น.ส.ณวรรณ ภู่วรวรรณ 8,230,973 2.10

10 นายณัช ภู่วรวรรณ 6,715,340 1.71

รวม 233,693,243 59.62

หมายเหตุ	: -  ทุนที่เรียกช�ำระแล้ว ณ วันที่ 7 พฤษภำคม พ.ศ. 2558 (วันปิดสมุดทะเบียนครั้งล่ำสุดของบริษัทฯ)    
เท่ำกับ 391,944,418 บำท

 -  ผู้ลงทุนสำมำรถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จำกเว็บไซต์ ของบริษัทฯ ก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
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การกระจายการถือหุ้น

การกระจายการถือหุ้น ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 (วันปิดสมุดทะเบียนครั้งล่าสุดของบริษัทฯ)

รายการ

การถือครองหลักทรัพย์
รวม

บุคคลธรรมดา นิติบุคคล

จ�านวน
ราย

จ�านวน 
หุ้น

%
จ�านวน
ราย

จ�านวน
หุ้น

%
จ�านวน
ราย

จ�านวน
หุ้น

%

ผู้ถือหลักทรัพย์

สัญชาติไทย
4,558 367,042,532 93.64 15 18,845,985 4.81 4,573 385,888,517 98.45

ผู้ถือหลักทรัพย์

สัญชาติต่างด้าว
6 79,215 0.02 3 5,976,686 1.53 9 6,055,901 1.55

รวม 4,564 367,121,747 93.66 18 24,822,671 6.34 4,582 391,944,418 100.00

ณ วันปิดสมุดทะเบียนดงักล่าว มีผูถ้อืหลกัทรัพย์สัญชาตไิทย จ�านวน 4,573 ราย รวมจ�านวน 385,888,517 หุน้ 
(98.45%) ซึ่งแบ่งเป็นนิติบุคคลจ�านวน 15 ราย และบุคคลธรรมดาจ�านวน 4,558 ราย และมีผู้ถือหลักทรัพย์ต่างด้าว 
จ�านวน 9 ราย รวมจ�านวน 6,055,901 หุ้น (1.55%) แบ่งเป็นนิติบุคคลจ�านวน 3 ราย และบุคคลธรรมดาจ�านวน 6 ราย

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยพฤติการณ์ที่มีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบายการจัดการ หรือการด�าเนินงานของ 
บริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ -ไม่มี-
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โครงสร้างการจัดการ

 โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการจ�านวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งมีอ�านาจหน้าที่ดังนี้

คณะกรรมการบรษิทัฯ มีหน้าทีว่างนโยบาย กลยุทธ์ และวิสัยทศัน์ต่างๆ รวมทัง้ให้ค�าปรึกษาในการด�าเนนิ
กิจการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน 
โดยมีรายละเอียดดังนี้

ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง ประเภทกรรมการ แต่งตั้งครั้งแรก แต่งตั้งล่าสุด

1 นายสมบูรณ์  ชินสวนานนท์ ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาผลตอบแทน

กรรมการอิสระ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

1 ธ.ค. 2534 25 เม.ย. 2556

2 นายสาโรช  ล�้าเลิศประเสริฐกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ

รองประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

22 ธ.ค. 2542 25 เม.ย. 2556

3 นายประวิทย์  ตันติวศินชัย กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

22 เม.ย. 2542 23 เม.ย. 2558

4 นายคเชนทร์  เบญจกุล กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

28 มิ.ย. 2548 24 เม.ย. 2557

5 นายวรสิทธิ์  โภคาชัยพัฒน์ กรรมการ

กรรมการสรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทน

กรรมการอิสระ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

29 พ.ค. 2541 24 เม.ย. 2557

6 นายไพรัช  สิฏฐกุล กรรมการ กรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

10 ต.ค. 2517 24 เม.ย. 2557

7 นายวัฒนา  เชียงกูล กรรมการ

กรรมการสรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทน

กรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

10 ต.ค. 2517 25 เม.ย. 2556

8 รศ.ยืน  ภู่วรวรรณ กรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

10 ต.ค. 2517 23 เม.ย. 2558

9 นายวุฒภูมิ จุฬางกูร * กรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 26 ก.พ. 2558 -

10 นายวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ* กรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 26 ก.พ. 2558 -

11 นายทนง  โชติสรยุทธ์ กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

10 ต.ค. 2517 23 เม.ย. 2558

12 นายวิบูลย์ศักดิ์  อุดมวนิช กรรมการ

รองกรรมการผู้จัดการ

เลขานุการบริษัทฯ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

1 ธ.ค. 2519 23 เม.ย. 2558

หมายเหตุ   * ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 ได้มีมติแต่งตั้ง นำยวุฒิภูมิ จุฬำงกูร และนำยวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ  
  เป็นกรรมกำรบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2558 โดยแต่งตั้งแทนกรรมกำรที่ลำออกจ�ำนวน 2 ท่ำน คือ  
  นำงจิรำภรณ์ รุ่งศรีทอง และนำยระฟ้ำ ด�ำรงชัยธรรม ทั้งนี้กรรมกำรที่ลำออกมีผลในวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2558
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การถอืครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษทัฯ ในปี พ.ศ. 2558 และ 2557 แสดงจ�านวนหุน้โดยรวมจ�านวน
หุ้นของคู่สมรส, บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้มาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ดังนี้

ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล

จ�านวนหุ้น

31	ธ.ค.	2558 31	ธ.ค.	2557 เพิ่ม	(ลด)	ระหว่างปี

1 นายสมบูรณ์  ชินสวนานนท์ 188,568 188,568 -

2 นายสาโรช  ล�้าเลิศประเสริฐกุล - ไม่มี - - ไม่มี - -

3 นายประวิทย์  ตันติวศินชัย - ไม่มี - - ไม่มี - -

4
นายคเชนทร์  เบญจกุล 464,640 464,640 -

คู่สมรส 8,591 8,591 -

5 นายวรสิทธิ์  โภคาชัยพัฒน์ - ไม่มี - - ไม่มี - -

6
นายไพรัช  สิฏฐกุล 2,910,310 2,273,150 637,160

คู่สมรส 3,453,974 1,963,500 1,490,474

7 นายวัฒนา  เชียงกูล 4,983,133 4,983,133 -

8
รศ.ยืน  ภู่วรวรรณ 1,843,538 1,843,538 -

คู่สมรส 1,080,686 1,080,686 -

9 นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร* 49,550,512 - ไม่มี - 49,550,512

10 นายวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ* - ไม่มี - - ไม่มี - -

11
นายทนง  โชติสรยุทธ์ 9,818,122 9,818,122 -

คู่สมรส 2,324,125 2,314,125 10,000

12
นายวิบูลย์ศักดิ์  อุดมวนิช - ไม่มี - - ไม่มี - -

คู่สมรส 842,258 4,074,455 (3,232,197)

หมายเหตุ	  *ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 ได้มีมติแต่งตั้ง นำยวุฒิภูมิ จุฬำงกูร และนำยวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ  
เป็นกรรมกำรบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2558

กรรมการผู้มอี�านาจลงนามแทนบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ, กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จดัการ 
ลงลายมือชื่อสองในสามและประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตหน้าที	่และอ�านาจการอนมัุติของคณะกรรมการบรษัิทฯ คณะกรรมการบริษทัฯ มีขอบเขตอ�านาจ
หน้าที่ในการตัดสินใจและดูแลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. ก�าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมถึงวัตถุประสงค์ และเป้าหมายทางการเงิน เพื่อเพิ่ม
ความมั่นคงและผลประโยชน์ที่สมดุล และยั่งยืนของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้เพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้นอย่าง
ต่อเนื่อง

2. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก�าหนด และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนมติที่ประชุม
ของผูถ้อืหุ้น เพือ่รกัษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ โดยมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทีอ่าจจะเกิดขึน้
กับ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม



รายงานประจ�าปี 2558 97

3. ก�าหนดแนวทางการบริหาร และจัดการความเส่ียงอย่างครอบคลุม เพื่อให้กระบวนการบริหารความเส่ียง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4. จัดให้มีการจัดท�ารายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ ตามกฎ
ระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5. ดูแลให้มีช่องทางการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม

6. ดูแลให้มีระบบหรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจในการ
ท�างาน

7. พิจารณาอนุมัติวงเงินเพื่อท�าธุรกรรมทางการเงิน เช่น วงเงินเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์, วงเงินเพื่อการ
กู้ยืม โดยมิให้อนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่คณะกรรมการมีส่วนได้เสีย

เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนด�าเนินการ

1. เรื่องที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องใช้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. การท�ารายการที่เก่ียวโยงกัน ซึ่งมีมูลค่าของรายการที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎระเบียบ 
หรือประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เก่ียวกับเร่ืองรายการทีเ่ก่ียวโยงกันของบริษทัจดทะเบียน

3. การซื้อหรือขายสินทรัพย์ส�าคัญซึ่งมีมูลค่าของสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ต้องขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือ
หุ้น ทั้งนี้ ตามกฎระเบียบหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่องการได้มาหรือ
จ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

ทั้งนี้ได้มีการทบทวนขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการบริษัทฯ จ�านวน 
9 ท่าน จากท้ังหมดจ�านวน 12 ท่าน (ร้อยละ 75) ได้ผ่านการอบรมหลักสตูร Director Accreditation Program (DAP), หลกัสูตร 
Director Certification Program (DCP), Audit Committee Program (ACP), และหลักสูตร Finance for Director (FFD) 
ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association) และได้ผ่านการอบรม
หลักสูตร Corporate Secretary Development Program ซึ่งจัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

เลขานกุารบรษัิทฯ	/	เลขานกุารคณะกรรมการบรษัิทฯ ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังที ่5/2550 
เม่ือวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ได้มีมติแต่งตั้ง นายวิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิช กรรมการ เป็นเลขานุการบริษัทฯ 
ซึง่เป็นผูท้ีมี่คณุวฒุ ิและประสบการณ์ทีเ่หมาะสม เป็นผูรั้บผดิชอบ และท�าหน้าทีเ่ลขานกุารบริษทัฯ โดยมีหน้าทีใ่นการ
ดูแลให้บรษิทัฯ มีการปฏบัิตติามกฎหมาย และข้อก�าหนดทีเ่ก่ียวข้องกับบริษทัฯ และให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ขอบเขตหน้าที่ของเลขานุการบริษัทฯ	/	เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

1. ให้ค�าแนะน�าเบ้ืองต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและข้อมูลต่างๆ ของบริษัท 
และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม�่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงที่มีนัยส�าคัญ
แก่กรรมการ

2. จดัการประชมุผูถ้ือหุน้ และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อก�าหนดที่เกีย่วข้องกบับรษิัทฯ

3. บันทึกรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ และการประชมุคณะกรรมการบริษทัฯ รวมท้ังตดิตามให้มีการปฏิบัตติาม
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

4. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานก�ากับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง
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5. สื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยงานก�ากับดูแล รวมถึงการให้ข้อมูลสารสนเทศทั่วไปแก่ผู้สนใจ และผู้มี
ส่วนได้เสีย

6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

นอกจากนี ้บริษทัฯ ได้เล็งเหน็ถงึความส�าคญัของการก�ากับดูแลกิจการทีดี่ เลขานกุารบริษทัฯ ได้ผ่านการอบรม
หลักสูตร Corporate Secretary Development Program รุ่นที่ 17 จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (Thai Listed 
Companies Association) โดยการสนับสนุนของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และชมรมเลขานุการบริษัทไทย

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีจ�านวน 3 ท่าน และมีเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 1 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน โดยทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ หรือมี
ประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงินโดยตรง ดังรายชื่อต่อไปนี้

ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง คุณสมบัติ แต่งตั้งครั้งแรก แต่งตั้งล่าสุด

1 นายสาโรช  ล�้าเลิศประเสริฐกุล ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ

กรรมการอิสระ และมีประสบการณ์

ด้านบัญชีหรือการเงิน

22 ธ.ค. 2542 9 พ.ย. 2558

2 นายประวิทย์  ตันติวศินชัย กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และมีประสบการณ์

ด้านบัญชีหรือการเงิน

22 ธ.ค. 2542 9 พ.ย. 2558

3 นายคเชนทร์  เบญจกุล กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และมีประสบการณ์

ด้านบัญชีหรือการเงิน

12 พ.ย. 2552 9 พ.ย. 2558

โดยมี นำยวิเชียร รุ่งพูนทรัพย์ ผู้จัดกำรแผนกตรวจสอบภำยในและนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นเลขำนุกำร

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) ทีเ่หมาะสมและมีประสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วย
งานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัตติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรพัย์ 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
และเสนอค่าตอบแทนของบคุคลดงักล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกบัผูส้อบบัญชีโดยไม่มฝ่ีายจดัการเข้าร่วม
ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัทฯ

6. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน 
ดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
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(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ) จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 
(Charter)

(ซ) รายการอืน่ท่ีเหน็ว่าผูถ้อืหุน้และผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบท่ีได้
รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

7. ปฏิบัตกิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการของบริษทัฯ มอบหมายด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การสรรหา	การแต่งตั้ง	และวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ โดยการน�าเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ผลตอบแทน ซึง่พจิารณาจากกรรมการอสิระของบรษิทัฯ และอย่างน้อย 2 ท่าน ทีมี่ความรู้ด้านบญัชแีละการเงนิ มีวาระ
การด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้

กรรมการตรวจสอบมีการประชมุอย่างสม�า่เสมออย่างน้อยไตรมาสละครัง้ ร่วมกับผูส้อบบัญชภีายนอก ฝ่ายบญัชี 
และฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เนื่องด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึง
ความส�าคญัของการด�าเนินงานทีโ่ปร่งใสตรวจสอบได้ จงึมีนโยบายให้กรรมการตรวจสอบสามารถประชมุร่วมกับฝ่ายบัญช ี
ฝ่ายตรวจสอบภายในได้โดยไม่มีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม แต่อยู่ภายใต้การรับรู้ของกรรมการบริหาร และใน
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เป็นการประชุมระหว่าง 
คณะกรรมการตรวจสอบ ร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย จ�านวน 1 ครั้ง

นอกจากนี ้บริษทัฯ ได้เล็งเหน็ถงึความส�าคญัของการก�ากับดูแลกิจการทีดี่ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ 
จ�านวน 1 ท่าน จากทั้งหมดจ�านวน 3 ท่าน ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ซึ่งจัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีสรรหา
และคัดเลือกบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ และติดตามแผนสืบทอดต�าแหน่งเพื่อสรรหาบุคคลท่ีเหมาะ
สมส�าหรับการด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อเสนอต่อท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ร่วมกันพิจารณาทบทวนการก�าหนดผลตอบแทนให้กับกรรมการ, 
กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารของบริษัทฯ โดยค�านึงถึงความเหมาะสมเก่ียวกับ ประเภท ขนาด เพื่อให้สอดคล้อง
กับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการที่ควรมีอัตราเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ และการ
เติบโตของผลการด�าเนินงานของ บริษัทฯ ตลอดจนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ, กรรมการชุดย่อย 
และผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อเสนอ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 คณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาผลตอบแทนมีจ�านวน 3 ท่าน ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอสิระจ�านวน 2 ท่าน และกรรมการจ�านวน 1 ท่าน ดังนี้
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ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง คุณสมบัติ แต่งตั้งครั้งแรก แต่งตั้งล่าสุด

1 นายสมบูรณ์  ชินสวนานนท์ ประธานกรรมการสรรหา

และพิจารณาผลตอบแทน

กรรมการอิสระ

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

10 พ.ย. 2549 10 พ.ย. 2557

2 นายวรสิทธิ์  โภคาชัยพัฒน์ กรรมการสรรหา

และพิจารณาผลตอบแทน

กรรมการอิสระ

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

10 พ.ย. 2549 10 พ.ย. 2557

3 นายวัฒนา  เชียงกูล กรรมการสรรหา

และพิจารณาผลตอบแทน

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 11 พ.ย. 2553 10 พ.ย. 2557

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

1. ท�าหน้าท่ีสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการ ติดตามแผน
สบืทอดต�าแหน่งเพือ่สรรหาบุคคลทีเ่หมาะสมส�าหรับการด�ารงต�าแหน่งผูบ้ริหารระดับสงู เม่ือครบวาระหรือ
มีต�าแหน่งว่างลง

2. ก�าหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

3. ก�าหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติ เป็นการล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 
เพื่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน

4. มีอ�านาจเรียกเอกสารและบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

5. เสนอนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง  
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง และพนักงาน

6. พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปีของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง ที่ปรึกษา  
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง และพนักงาน

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
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การสรรหา	การแต่งตัง้	และวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน โดยให้มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง
คราวละ 2 ปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้ก�าหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอรายชื่อเป็น
กรรมการ ดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน พจิารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ 
และก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาทดแทน ในความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญของกรรมการโดยรวม เพื่อให้มีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง

2. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทนก�าหนดวิธกีารเสนอรายชือ่ผูมี้คุณสมบัต ิรวมถงึวิธกีารเสนอ
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเป็นการล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

3. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน ด�าเนนิการสรรหาและพจิารณาผู้ทีมี่คณุสมบัติทีเ่หมาะสมใน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการ และสรุปผล
การสรรหา และเสนอชื่อผู้มีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการบริษัทฯ พร้อมเหตุผลประกอบและน�าเสนอ 
ต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ ผ่านทางเลขานุการบริษัทฯ

5. คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามรายช่ือที่คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทนน�าเสนอ เพื่อเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้ก�าหนดวิธีการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเป็นการล่วงหน้า
จากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย สรุปได้ดังนี้

1. ผู้เสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเป็นกรรมการ ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว
หรือหลายรายรวมกัน ซึ่งถือหุ้นตามจ�านวนที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนก�าหนด 
คือ มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต�่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่รับช�าระแล้วต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการพร้อมเอกสารรับรองการถือครอง
หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์, เอกสารอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือเอกสารอื่นที่แสดง
การถือครอง หลักทรัพย์ และเอกสารยินยอมจากผู้ถูกเสนอรายชื่อ เสนอรายชื่อกรรมการต่อเลขานุการ
คณะกรรมการ

2. ผู้ถูกเสนอรายชื่อ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่ต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ�ากัด, กฎหมาย 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

3. เลขานุการคณะกรรมการ เสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมต่อไป
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ผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 มีทั้งหมด 18 ท่าน ดังนี้ (ผู้บริหารล�าดับที่ 1 - 7 เป็น 
ผู้บริหารตามนิยามในประกาศของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1 นายทนง โชติสรยุทธ์ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

2 นายวิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิช กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม เลขานุการ 

บริษัทฯ

3 นางมณฑลี โชติสรยุทธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์

ผู้อ�านวยการ สายงานซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ 

และผู้อ�านวยการฝ่ายการจัดการสารสนเทศเชิงกลยุทธ์

4 นางกาญจนา เจริญวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานขายและจัดจ�าหน่าย

5 นางนุชนารถ กองวิสัยสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวารสาร

และผู้อ�านวยการฝ่ายวารสาร

6 นางสาวสจิพัฒน์ พุ่มพึ่งพุทธ ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน

7 นางสาวอารี แซ่อึ้ง ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี

8 ดร. วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

ผู้อ�านวยการฝ่าย SE-ED Learning Center

9 นายอภิชิต สวนอนันตภูมิ ผู้อ�านวยการฝ่ายโลจิสติกส์

10 ดร. มีโชค ทองไสว ผู้อ�านวยการฝ่ายที่ปรึกษาทางวิชาการและธุรกิจต่างประเทศ

11 นางสาวดวงใจ จีนานุรักษ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายขายและจัดจ�าหน่าย

12 นางสาวสริดา สาระจันทร์ บรรณาธิการบริหารฝ่ายผลิตหนังสือต�าราวิชาการ

13 นางกนิษฐ์ พรหมเสน บรรณาธิการบริหารฝ่ายผลิตหนังสือทั่วไป

14 นางสาวพิศมัย ชัยรัตน์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ สายงานซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ด้านงานบริหารและปฎิบัติการ

15 นางศรีนวล ก้อนศิลา ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ สายงานซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ด้านการตลาดและสินค้า

16 นางสาวศศรส หงษ์ร่อน ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ สายงานซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ด้านส่วนงานสั่งซื้อ

และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

17 นายชลวิทย์ เอี่ยมรักษาเกียรติ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ สายงานซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ด้านวิเคราะห์กลยุทธ์

และปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจ

18 นางสาววิภาสิริ ภูริเทเวศน์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ สายงานซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ส่วนงานส�านักงานกลาง            

และบุคคล
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รายงานการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ของผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล
จ�านวนหุ้น

31	ธ.ค.	2558 31	ธ.ค.	2557 เพิ่ม	(ลด)	ระหว่างปี

1 นายทนง  โชติสรยุทธ์ 9,818,122 9,818,122 -

คู่สมรส 2,324,125 2,314,125 10,000

2
นายวิบูลย์ศักดิ์  อุดมวนิช - ไม่มี - - ไม่มี - -

คู่สมรส 842,258 4,074,455 (3,232,197)

3 นางมณฑลี  โชติสรยุทธ์ 2,324,125 2,314,125 10,000

คู่สมรส 9,818,122 9,818,122 -

4 นางกาญจนา  เจริญวงษ์ - ไม่มี - - ไม่มี - -

5 นางนุชนารถ  กองวิสัยสุข 1,000,088 1,437,488 (437,400)

6 นางสาวสจิพัฒน์  พุ่มพึ่งพุทธ - ไม่มี - - ไม่มี - -

7 นางสาวอารี  แซ่อึ้ง - ไม่มี - - ไม่มี - -

8 ดร. วิโรจน์  ลักขณาอดิศร 726 726 -

9 นายอภิชิต  สวนอนันตภูมิ 55,555 47,555 8,000

10 ดร. มีโชค  ทองไสว 121,000 121,000 -

11 นางสาวดวงใจ  จีนานุรักษ์ 432 432 -

12 นางสาวสริดา  สาระจันทร์ - ไม่มี - - ไม่มี - -

13 นางกนิษฐ์  พรหมเสน 47,166 152,166 (105,500)

14 นางสาวพิศมัย  ชัยรัตน์ 54,960 200,960 (146,000)

15 นางศรีนวล  ก้อนศิลา 395,548 395,548 -

16 นางสาวศศรส  หงส์ร่อน 57,112 57,112 -

17 นายชลวิทย์  เอี่ยมรักษาเกียรติ - ไม่มี - - ไม่มี - -

18 นางสาววิภาสิริ ภูริเทเวศน์ 156,695 156,695 -

คู่สมรส 126,977 126,977 -

ขอบเขตหน้าที่และอ�านาจการอนุมัติของกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ มีอ�านาจใน
การด�าเนินงานแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องดังนี้

1. บริหารกิจการของบรษิทัฯ ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์และข้อบังคบั ตลอดจนระเบียบอ�านาจด�าเนนิการ และ
มตทิีอ่อกโดยทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทัฯ และให้มอี�านาจบังคับบัญชาพนกังานและลกูจ้างของบริษทัฯ 
และในการบริหารกิจการ กรรมการผู้จัดการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
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2. จ้าง บรรจุ แต่งตั้ง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง และให้พนักงานหรือลูกจ้างพ้นสภาพ รวมทั้งการ
เล่ือนหรอืปรับค่าจ้างของพนกังาน แต่ไม่รวมถงึพนกังานหรือลกูจ้าง ซึง่คณะกรรมการหรอืระเบียบข้อบังคบั
ก�าหนดให้คณะกรรมการเป็นผู้จ้าง บรรจุ แต่งตั้ง ลงโทษทางวินัย หรือเลิกจ้าง

3. ก�าหนดเง่ือนไขในการท�างานของพนักงานและลูกจ้าง ออกค�าส่ังหรือประกาศก�าหนดวิธีการบริหารงาน
และการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการ 
หรือกฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. ด�าเนนิกจิการใดๆ ตามระเบียบบริษทัฯ และมตคิณะกรรมการ รวมทัง้ก�าหนดหน้าทีใ่ห้พนกังานและลกูจ้าง 
ของบริษัทฯ ระดับต่างๆ ปฏิบัติตาม

5. มีอ�านาจกระท�าการแทนและผูกพันบริษัทฯ ในการลงนามท�าสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ต่างๆ และสัญญา
อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ โดยใช้ความระมัดระวังตามสมควร เพื่อมิให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

6. กิจการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้กรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม มีอ�านาจกระท�าการ
แทนและผกูพนับริษทัฯ ได้ในขอบเขตแห่งอ�านาจหน้าท่ีท่ีระบไุว้ในข้อ 1 เว้นแต่รายการท่ีกรรมการผูจ้ดัการ
และกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ 
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย จะกระท�าได้ต่อเม่ือได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการอิสระเข้าร่วม
ประชุมด้วยเท่านั้น เพื่อการนี้ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม จะมอบอ�านาจให้บุคคล
ใดกระท�ากิจการเฉพาะอย่างแทนก็ได้

7. เม่ือกรรมการผู้จัดการไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หากเป็นงานประจ�าวันตามปกติโดยท่ัวไป  
ให้รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติแทนตามความจ�าเป็นและเหมาะสม แล้วรายงาน หรือเสนอ
กรรมการ ผูจ้ดัการโดยตรงในภายหลัง นอกเหนอืจากนัน้ ให้เสนอต่อประธานกรรมการเป็นผูพ้จิารณาอนมัุติ 
หรือในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการว่างลง และยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการคนใหม่ ให้คณะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้แต่งตั้งผู้รักษาการแทน โดยอาจจะคัดเลือกจากกรรมการ
หรือผู้ถือหุ้น ท่านใดท่านหนึ่งก็ได้ ซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษัทฯ

8. การอนุมัติรายการที่เกินวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนด จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริษทัฯ เพือ่พจิารณาและอนมัุตริายการดังกล่าวตามข้อบังคบัของบรษิทัฯ หรือกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องก�าหนด

คณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ มคีณุสมบัตคิรบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั 
ปี พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) เกีย่วกับเร่ืองการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ นอกจากนัน้ ไม่ปรากฏว่ามีประวติัการ
ท�าความผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การสรรหากรรมการ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ก�าหนดให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 
5 คน และคณะกรรมการไม่น้อยกว่าสามในสี่ของคณะกรรมการทั้งหมดเป็นสัญชาติไทย และกรรมการไม่น้อยกว่า
ก่ึงหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักรไทย ซึ่งวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอรายชื่อเป็น
กรรมการ มีดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน พจิารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ 
และก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาทดแทน เหมาะสมโดยค�านึงถึงความรู้ ประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญของกรรมการโดยรวม เพื่อให้มีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
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2. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทนก�าหนดวิธกีารเสนอรายชือ่ผูมี้คุณสมบัต ิรวมถงึวิธกีารเสนอ 
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ เป็นการล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ซึ่งได้ก�าหนดให้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
เสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติ เป็นการล่วงหน้าได้อย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันส้ินสุดรอบปีบัญชี โดยมีการแจ้งให้ 
ผูถ้อืหุน้รับทราบผ่านช่องทางการแจ้งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เวบ็ไซต์นกัลงทุนสมัพนัธ์
ของบริษทัฯ และเว็บไซต์นกัลงทุนอืน่ๆ พร้อมท้ังแสดงแบบฟอร์มการเสนอชือ่ผูมี้คณุสมบัตบินเวบ็ไซต์ด้วย

3. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน ด�าเนนิการสรรหาและพจิารณาผูท่ี้มีคณุสมบัตเิหมาะสมใน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการ และสรุปผล
การสรรหา และเสนอชื่อผู้มีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการบริษัทฯ พร้อมเหตุผลประกอบและน�าเสนอ
ต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ ผ่านทางเลขานุการบริษัทฯ

5. คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทนน�าเสนอ เพื่อเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

การเลือกตั้งกรรมการในการประชุมสามัญประจ�าปี

ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเลือกตั้งกรรมการ โดยให้นับว่าผู้ถือหุ้นมีคะแนน
เสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ท้ังนี้ การแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายนั้นต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่าก่ึง
หนึ่งของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบสูงสุดตามล�าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวน
กรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จ�านวนกรรมการทีจ่ะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้เลือกโดยวิธจีบัสลาก เพือ่ให้ได้จ�านวนกรรมการท่ีจะพงึเลือกตัง้ในคร้ังนัน้

ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจ�านวนกรรมการที่ จะ
แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ เข้าเป็นหุน้ส่วน หรอืเข้าเป็นผูถ้อืหุน้ในนติบุิคคลอืน่ ทีมี่สภาพอย่างเดียวกัน 
และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท�ากับบริษัทฯ หรือถือหุ้น หรือ
หุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ

กรรมการ 2 ใน 3 ท่าน ท่ีได้รบัอนมัุติจากทีป่ระชมุคณะกรรมการ ลงลายมือชือ่ร่วมกันและประทบัตราในเอกสาร
ส�าคญัของบรษิทัฯ จงึจะมีผลผกูพนักับบริษทัฯ ได้ คณะกรรมการสามารถก�าหนดชือ่กรรมการผูมี้อ�านาจลงนามผกูพนั
พร้อมประทับตราในเอกสารส�าคัญของบริษัทฯ

การสรรหากรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร

ส�าหรับต�าแหน่งกรรมการผู้จดัการ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน จะพิจารณาสรรหาบุคคลที่
มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีความเข้าใจในธุรกิจหนังสือเป็นอย่างดี นอกจาก
นั้นสามารถบริหารจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดไว้ โดยคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
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ส�าหรบัผูบ้รหิารตัง้แต่ระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการ จนถงึผูอ้�านวยการฝา่ย ฝา่ยจดัการจะเป็นผูพ้จิารณาสรรหา
บุคคลทีมี่คณุสมบัตเิหมาะสม ตามระเบียบของการบริหารทรัพยากรบคุคล และรายงานให้คณะกรรมการบริษทัฯ ทราบ 
ยกเว้นกรณกีารแต่งตัง้หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน จะต้องได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน

กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษัทฯ มีกรรมการที่เป็น
ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ�านวน 1 ท่าน โดยเป็นตัวแทนจากนายทวีฉัตร จุฬางกูร

ค่าตอบแทนกรรมการ	และผู้บริหาร

(1)	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาผล
ตอบแทนส�าหรับกรรมการ และผู้บริหาร โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร  
สภาพแวดล้อม สภาวะเศรษฐกิจ และสอดคล้องเปรียบเทียบได้กับบริษัทในธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี้  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้น�าเสนอนโยบายการก�าหนดค่าตอบแทน และหลักเกณฑ์การให้ค่า
ตอบแทนส�าหรบักรรมการแต่ละต�าแหน่ง เพือ่ให้ทีป่ระชมุใหญ่สามัญผูถ้อืหุน้ พจิารณาและอนมัุตค่ิาตอบแทนกรรมการ
เป็นประจ�าทุกปี อนึ่ง ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ได้รับการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
จากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแล้ว

(ก)	ค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัฯ ทีป่ระชมุใหญ่สามัญผู้ถอืหุน้ ครัง้ที ่1/2558 เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 23 เมษายน 
2558 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ แยกเป็นรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน ประกอบด้วย

• ประธานกรรมการ เดือนละ 25,000 บาท

• กรรมการอิสระ และกรรมการ เดือนละ 15,000 บาท

ค่าเบ้ียประชุม เฉพาะกรรมการท่ีมาประชุม อนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการ
ชุดย่อย คณะกรรมการชุดย่อยอาจมีมติ แสดงความประสงค์ไม่ขอรับเบ้ียประชุมส�าหรับคร้ังนั้นๆ ได้ โดยข้ึนอยู่กับ
ดุลยพินิจ และมติของกรรมการชุดย่อย

• เบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัทฯ ครั้งละ 20,000 บาท/คน

• เบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งละ 10,000 บาท/คน

• เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย

- ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ครั้งละ 10,000 บาท/คน

- คณะกรรมการชุดย่อย ครั้งละ 7,000 บาท/คน

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ยังมีมติอนุมัติค่าบ�าเหน็จกรรมการส�าหรับปี พ.ศ. 2558 ในวงเงิน
รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยมอบให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาจัดสรรตาม
ความเหมาะสม และแจ้งให้ผูถ้อืหุ้นรับทราบการจดัสรรในการประชมุผูถ้อืหุน้ปีถดัไป โดยทีป่ระชมุคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทนครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ได้มีมติจัดสรรบ�าเหน็จกรรมการส�าหรับ 
ปี พ.ศ. 2558 จ�านวนรวมทัง้สิน้ไม่เกนิ 1,411,000 บาท ซึง่น้อยกว่าวงเงนิทีไ่ด้รบัการอนมัุตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้   และ
น้อยกว่าค่าบ�าเหน็จกรรมการส�าหรับปี พ.ศ. 2557 ร้อยละ 33.33
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ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในต�าแหน่งกรรมการประจ�าปี พ.ศ. 2558 รวมจ�านวน 12 ท่าน มีรายละเอียดดังนี้

 (หน่วย : บาท)

รายชื่อคณะกรรมการ ต�าแหน่ง

ค่าเบี้ยประชุม

เงินประจ�า
ต�าแหน่ง

ค่า
บ�าเหน็จ	
ที่จ่ายในปี	
พ.ศ.	2558

รวม
คณะ

กรรมการ
บริษัท

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา	 

ผลตอบแทน

1. นายสมบูรณ์  ชินสวนานนท์ ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการสรรหา

และพิจารณาผลตอบแทน

และกรรมการอิสระ

100,000 - 20,000 300,000 279,277 699,277

2. นายสาโรช  ล�้าเลิศประเสริฐกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ

รองประธานกรรมการ

และกรรมการอิสระ

50,000 50,000 - 180,000 209,458 489,458

3. นายประวิทย์  ตันติวศินชัย กรรมการตรวจสอบ

และกรรมการอิสระ

50,000 35,000 - 180,000 195,494 460,494

4. นายคเชนทร์  เบญจกุล กรรมการตรวจสอบ

และกรรมการอิสระ

50,000 28,000 - 180,000 195,494 453,494

5. นายวรสิทธิ์  โภคาชัยพัฒน์ กรรมการสรรหาและ

พิจารณาผลตอบแทน

กรรมการอิสระ

50,000 - 14,000 180,000 167,566 411,566

6. นายไพรัช  สิฏฐกุล กรรมการและกรรมการที่ไม่

เป็นผู้บริหาร

50,000 - - 180,000 167,566 397,566

7. นายวัฒนา  เชียงกูล กรรมการ

กรรมการสรรหาและ

พิจารณาผลตอบแทน 

กรรมการและกรรมการที่ไม่

เป็นผู้บริหาร

50,000 - 14,000 180,000 167,566 411,566

8. รศ.ยืน  ภู่วรวรรณ กรรมการ

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม 

กรรมการและกรรมการที่ไม่

เป็นผู้บริหาร

50,000 - - 180,000 167,566 397,566

9. นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร* กรรมการ กรรมการและ

กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

40,000 - - 151,607 - 191,607

10. นายวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ* กรรมการ กรรมการและ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

40,000 - - 151,607 - 191,607

11. นายทนง  โชติสรยุทธ์ กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

50,000 - - 180,000 167,566 397,566

12. นายวิบูลย์ศักดิ์  อุดมวนิช กรรมการ

รองกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม 

และเลขานุการบริษัทฯ

50,000 - - 180,000 167,566 397,566

รวม 630,000 113,000 48,000 2,223,214 1,885,119 4,899,333

หมายเหตุ	  * ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 ได้มีมติแต่งตั้ง นำยวุฒิภูมิ จุฬำงกูร และนำยวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ เป็น 
กรรมกำรบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2558
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ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัของกรรมการท่ีลาออกระหว่างปี พ.ศ. 2558 รวมจ�านวน 2 ท่าน มรีายละเอยีดดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายชื่อคณะกรรมการ ต�าแหน่ง

ค่าเบี้ยประชุม

เงินประจ�า
ต�าแหน่ง

ค่าบ�าเหน็จ	
ที่จ่ายในปี	
พ.ศ.	2558

รวม
คณะ

กรรมการ
บริษัท

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ผลตอบแทน

1. นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง* กรรมการ - - - 16,071.42 115,690 131,761.42

2. นายระฟ้า ด�ารงชัยธรรม* กรรมการ - - - 16,071.42 115,690 131,761.42

รวม - - - 32,142.84 231,380 263,522.84

หมายเหตุ			* บริษัทฯ รับทรำบกำรลำออกจำกกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัทฯ ของนำงจิรำภรณ์ รุ่งศรีทอง 
และนำยระฟ้ำ ด�ำรงชัยธรรม โดยมีผลวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2558 เป็นต้นไป
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สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี	พ.ศ.	2558,	2557	และ	2556
 

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทน
ปี	2558 ปี	2557 ปี	2556

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

ค่าบ�าเหน็จ 12(5) 2,116,499.00 14(5) 2,194,030.00 13 3,656,711.00

ค่าตอบแทนกรรมการ 14(3), (4) 3,046,356.84 12(5) 2,788,000.00 14(6), (7) 2,682,483.88

	รวม 5,162,855.84 4,982,030.00 6,339,194.88

ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อคนต่อปี 368,775.41 415,169.17 452,799.63

วงเงินค่าตอบแทน	

คณะกรรมการได้รบัอนมัุตจิาก

ผู้ถือหุ้นกลุ่มธุรกิจบริการ(1)

N/A N/A 7,788,250.00 N/A

ค่าตอบแทนเฉลี่ยใน

อุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์

ต่อคนต่อป(ี2)

N/A N/A 1 		470,000.00 1

           

617,000.00

หมายเหตุ	:  (1) ข้อมูลค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร ค่ำเฉล่ียค่ำตอบแทนกรรมกำรในกลุม่ธรุกจิเดียวกัน ส�ำรวจโดยสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบรษิทัไทย (IOD)

 (2) ข้อมูลค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร ค่ำเฉล่ียค่ำตอบแทนกรรมกำรในอุตสำหกรรมเดียวกัน ส�ำรวจโดย
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 (3) บริษทัฯ รบัทรำบกำรลำออกจำกกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษทัฯ ของ นำงจริำภรณ์ รุง่ศรทีอง และนำยระฟ้ำ  ด�ำรง
ชยัธรรม โดยมีผลวนัท่ี 3 กุมภำพนัธ์ 2558 เป็นต้นไป

 (4) ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 ได้มีมติแต่งตั้ง นำยวุฒิภูมิ จุฬำงกูร และนำยวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ 
เป็นกรรมกำรบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2558

 (5) ในกำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ได้มีมติแต่งตั้ง นำงจิรำภรณ์ รุ่งศรีทอง   

  และนำยระฟ้ำ ด�ำรงชัยธรรม  เป็นกรรมกำรบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษำยน 2557

 (6) ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภำพันธ์ 2556  คณะกรรมกำรรับทรำบ
กำรลำออกของ นำยยงศักดิ์  เอกปรัชญำสกุล  และมีมติแต่งตั้ง นำงจิรำภรณ์ รุ่งศรีทอง  แทน  โดยมีผลตั้งแต ่
วันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2556 และมีวำระเท่ำกับวำระคงเหลือของกรรมกำรที่ลำออก

  และรับทรำบกำรลำออกของ นำยสุวัฒน์  ด�ำรงชัยธรรม  และมีมติแต่งตั้ง นำยระฟ้ำ  ด�ำรงชัยธรรม  แทน  โดยมี
ผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2556 และมีวำระเท่ำกับวำระคงเหลือของกรรมกำรที่ลำออก

  (7) คณะกรรมกำรรับทรำบกำรลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรของ นำงจริำภรณ์  รุ่งศรทีอง  และนำยระฟ้ำ  ด�ำรงชยัธรรม  
โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 17 ตลุำคม 2556
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(ข)	ค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทนจะเป็นผูป้ระเมินผลการปฏิบัตงิานของกรรมการผูจ้ดัการ เพือ่น�า
ไปใช้ในการพจิารณาก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการ ตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนด ซึง่ผลการประเมินกรรมการ
ผู้จัดการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จะเสนอให้คณะกรรมการได้พิจารณารับทราบและเห็นชอบ
อีกครั้งหนึ่ง

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะก�าหนดหลักเกณฑ์  
และโครงสร้าง ค่าตอบแทนผู้บริหาร ซึ่งพิจารณาเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนด  
ทัง้ยังสอดคล้องกับผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ และผลการบริหารงานของผูบ้ริหารแต่ละท่าน โดยกรรมการผูจ้ดัการ
จะเป็นผูพ้จิารณาความเหมาะสมในการก�าหนดค่าตอบแทนรายบุคคล และการปรับอตัราเงนิเดือนประจ�าปีของผู้บรหิาร
ระดับสูง พร้อมทั้งรายงานค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรม
การบริษัทฯ เพื่อรับทราบอีกครั้ง

ค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัทีเ่ป็นผูบ้รหิาร	และผูบ้รหิารของบรษิทัฯ จ�านวน 4 รายแรกต่อจากกรรมการ 
ผู้จัดการ และผู้บริหารทุกรายที่อยู่ในล�าดับขั้นเดียวกับผู้บริหารรายที่ 4 รวมจ�านวน 5 ท่าน (โดยไม่รวมผู้อ�านวยการ
ฝ่ายการเงิน และผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี) แสดงในตารางต่อไปนี้

รายการ ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินประจ�าปี	พ.ศ.	2558	(บาท)

เงินเดือน 14,167,332

โบนัส 1,744,153

ค่าตอบแทนอื่น :-

- เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 708,360

- เงินผลประโยชน์ระยะยาว - ไม่มี -

- อื่นๆ 450,000

รวม 17,069,845

(2)	ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการ
เงนิเฉพาะกจิการ โดยเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลประจ�าปี ในการประชมุสามัญผูถื้อหุน้ประจ�าปีถดัจากปีทีด่�าเนนิการ 
เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ�านาจอนุมัติการจ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป
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นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย	(บริษัท	เพลินพัฒน์	จ�ากัด)

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะกระท�าได้ เมื่อบริษัทฯ ได้จัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารอง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก�าไร และกรณีท่ี
บริษัทมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล โดยเงินปันผลจะแบ่งตามจ�านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน อย่างไร
ก็ตาม คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก�าไรสมควร
พอท่ีจะท�าเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมทราบในการประชุมคราวต่อไป โดยการจ่ายเงินปันผลให้กระท�าภายใน 
1 เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 มาตรา 45 ได้ระบุว่า ผลก�าไรที่ได้จากการด�าเนิน
กิจการของโรงเรียนในระบบในแต่ละปี ให้คณะกรรมการจัดสรร ดังต่อไปนี้

1. ให้โรงเรียนในระบบท่ีได้รับการอุดหนุนจากรัฐจัดสรรเงินจากผลก�าไรเข้ากองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
ตามที่คณะกรรมการก�าหนด ซึ่งต้องไม่เกินร้อยละสาม

2. จัดสรรเข้ากองทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ

3. จัดสรรให้แก่ผู้รับใบอนุญาตไม่เกินร้อยละสี่สิบ

4. ในกรณีที่มีกองทุนอื่น ให้จัดสรรก�าไรส่วนที่เหลือเข้ากองทุนอื่นนั้น ในกรณีที่ไม่มีกองทุนอื่นให้จัดสรรก�าไร
ส่วนที่เหลือเข้ากองทุนส�ารอง

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย	(บริษัท	เบสแล็บ	จ�ากัด)

ในการจ่ายเงินปันผลทุกคราว บริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนส�ารองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบของเงินก�าไรสุทธิ
ซึ่งบริษัทท�ามาหาได้จากกิจการของบริษัท จนกว่าทุนส�ารองนั้นจะมีจ�านวนถึงหนึ่งในสิบของจ�านวนทุนของบริษัท
หรือมากกว่านั้น



 รายงานคณะกรรมการสรรหา 
  และพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการ บริษัท	ซีเอ็ดยูเคชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จ�านวน 3 ท่าน โดยมี นายสมบูรณ์ ชินสวนานนท์ กรรมการอิสระเป็นประธาน
กรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน นายวรสทิธิ ์โภคาชยัพฒัน์ กรรมการอสิระ และนายวฒันา เชยีงกูล กรรมการ
ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร โดยในปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้ประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ การก�าหนดวิธีการ ท�าหน้าที่สรรหา กรรมการ กรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้งจัดท�า
แผนการสืบทอดต�าแหน่ง และก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ส�าหรับการสรรหากรรมการ ผู้บริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้ด�าเนินการสรรหา 
คดัเลอืกบุคคลท่ีมีคุณสมบัตเิหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการก�าหนด และไม่ขัดต่อข้อก�าหนดของหน่วยงานก�ากบั
ดูแล ในปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณา เสนอต่อวาระการเป็นกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอ
รายชื่อผู้มีคณุสมบัติ เป็นการล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผ่านทางช่องทางติดตอ่ของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการ
สรรหาฯ ได้พิจารณา

ส�าหรับการพิจารณาผลตอบแทน ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งได้เปิดเผยรายละเอียดใน
รายงานประจ�าปี ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารน้ัน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  
ได้พิจารณาให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสามารถ ผลงาน โดยค�านึงถึงสภาวะเศรษฐกิจ และอ้างอิง
กับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้รายงานผลการประชุมทุกคร้ังให้คณะกรรมการบริษัทฯ  
ได้รับทราบเป็นประจ�าอย่างต่อเนื่องทุกครั้ง ในรอบปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้
ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เต็มความสามารถ และเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ อย่างเหมาะสมแล้ว

นายสมบูรณ์	ชินสวนานนท์	
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

18 มีนาคม 2559



 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 
จ�านวน 3 ท่าน โดยมี นายสาโรช ล�้าเลิศประเสริฐกุล เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายประวิทย์ ตันติวศินชัย  
และนายคเชนทร์ เบญจกุล เป็นกรรมการตรวจสอบ และมีนายวิเชียร รุ่งพูนทรัพย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีคุณสมบัติตรงตามที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด

ในรอบปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชมุตามวาระจ�านวน 6 คร้ัง โดยเป็นการประชมุกันเอง
ระหว่างกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี และผู้บริหารระดับสูงทางด้านบัญชี การเงิน และตรวจสอบภายใน โดยไม่มี
กรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม แต่อยู่ภายใต้การรับรู้ของฝ่ายบริหาร จ�านวน 1 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และทีไ่ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยได้รบัความร่วมมือจากทกุฝ่ายทีเ่ก่ียวข้อง 
คณะกรรมการตรวจสอบ ตระหนักถึงความส�าคัญของการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและ
ยอมรับได้ ตลอดจนการรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการหารือ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีทุกไตรมาส สรุปสาระ
ส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี พ.ศ. 2558 ได้ดังนี้

1.	 สอบทานงบการเงนิประจ�าปี	พ.ศ.	2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส  
และงบการเงินประจ�าปี พ.ศ. 2558 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยได้ประชุม
ร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบัญชี และแผนกตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ในการพิจารณางบการเงินรวม
รายไตรมาส และงบการเงินประจ�าปี เพื่อสอบทานความถูกต้องครบถ้วน การปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  
การเลือกใช้นโยบายการบัญช ีและการเปิดเผยข้อมูลทีเ่พยีงพอ รวมทัง้ได้น�าข้อสงัเกตของผู้สอบบัญชมีาปรับปรงุแก้ไข
ในการจัดท�างบการเงินของบริษัทฯ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงิน 
ของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน การบัญชีที่รับรองทั่วไป และเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน

2.	 สอบทานการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยได้ทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีปีละครั้ง รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร 
และพนกังานทกุคน มุ่งม่ันทีจ่ะน�าการก�ากับดูแลกจิการท่ีดีมาใช้ในการด�าเนนิกิจการจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร 
ด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมด้วยความโปร่งใสและมีความรับผิดชอบต่อสังคม จนได้รับการประเมินให้เป็นบริษัท 
ที่มีบรรษัทภิบาลในระดับ ดีเลิศ 8 ปีซ้อน (ปี พ.ศ. 2551 - ปี พ.ศ. 2558) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) รวมถึง ได้รับรางวัลการลงทุนในกิจการเพื่อสังคม (SET Social Enterprise Investment Awards) ซึ่งเป็น
รางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนท่ีให้การสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมอย่างโดดเด่น จากงาน SET Sustainability 
Awards 2015 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จัดงาน “SET Sustainability Awards 2015” พิธีมอบรางวัล
ด้านความยัง่ยืนครัง้แรกของตลาดทุนไทย เพือ่ประกาศเกียรตคุิณแก่บริษทัจดทะเบียนทีม่คีวามโดดเด่น และเป็นก�าลงั
ใจให้ผูบ้รหิารและผูป้ฏิบัตงิานของบรษิทัจดทะเบียนทีมี่ความมุ่งม่ันในการด�าเนนิธรุกิจอย่างยัง่ยนื ด้วยการใช้แนวทาง
การบริหารจัดการทางธุรกิจเป็นกลไกในการขับเคลื่อน
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3.	สอบทานการบริหารจัดการความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�ากับดูแลการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าความเสี่ยงต่างๆ ของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รับทราบการด�าเนินการบริหารความเสี่ยง
เป็นระยะๆ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

4.	สอบทานการปฏบัิติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย	และกฎหมายอ่ืนๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบับรษัิทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน ให้มีการปฏิบัตติาม
กฎหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานอืน่ท่ีเกีย่วข้อง ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเหน็ว่า ไม่พบประเดน็ทีเ่ป็นสาระส�าคญัในเรือ่งการไม่ปฏิบัตติามกฎหมาย และข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์
และหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง

5.	สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการทีเ่กีย่วโยงกนัและรายการทีอ่าจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์	
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรายการดังกล่าวเป็นรายการปกตขิองธรุกิจ มีความ
เหมาะสมเพื่อประโยชน์ทั้งหมดของบริษัท

6.	ก�ากับดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�ากับดูแลให้มี
ระบบการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการใช้ทรัพยากร และการปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้รับทราบการปฏิบัติงานของแผนกตรวจสอบภายในทุกไตรมาส และเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งให้มีการ
ติดตามแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่อง ที่ตรวจพบ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนการตรวจสอบประจ�าปี 2559 
โดยตระหนกัถงึความเส่ียงทีอ่าจจะเกิดขึน้ท่ีจะมีผลต่อการด�าเนนิงานและฐานะการเงนิของบรษิทั นอกจากนียั้งได้เน้น
ย�า้การตรวจสอบภายในโดยค�านงึถงึการเพิม่ประสทิธภิาพทางธรุกิจ เพือ่เพิม่รายได้และลดค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงาน

7.	 คัดเลือกและเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี  
โดยพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบ ทีมงานของผู้สอบ
บัญชีในส�านักงาน และค่าตอบแทนที่เหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เพือ่ขออนมุตัต่ิอทีป่ระชมุใหญ่สามัญผูถ้อืหุน้ ให้แต่งตัง้ผูส้อบบัญช ีจากบรษิทั ส�านกังาน อวีาย จ�ากัด เป็นผูส้อบบัญชี
ของบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2559

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ ที่ได้ก�าหนดไว้ในกฎบัตร 
คณะกรรมการตรวจสอบด้วยความระมัดระวงัรอบคอบและมีความเป็นอิสระอย่างเพยีงพอ โดยได้รับความร่วมมือจาก
ฝ่ายบริหาร พนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นอย่างดี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า คณะกรรมการบริษัท 
กรรมการบริหารและพนักงานทุกท่านได้ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานและการด�าเนินงานภายใต้ระบบ  
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยความโปร่งใสเชื่อถือได้ เพิ่มความเชื่อมั่นให้แก ่
ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

นายสาโรช	ล�้าเลิศประเสริฐกุล	
ประธานกรรมการตรวจสอบ

18 มีนาคม 2559



 ปัจจัยความเสี่ยง

คณะกรรมการและผู้บริหารของ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ตระหนักดีถึงความรับผิดชอบในการ
ดูแลให้มีการก�ากับกิจการท่ีดี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยจัดให้มีการบริหารจัดการความ
เสี่ยงในธุรกิจที่ด�าเนินการปัจจุบันอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ท�าให้ปัจจัยความเสี่ยงในด้านต่างๆ ได้รับการควบคุม
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ อาทิ ความเสี่ยงทางด้านการด�าเนินงาน ความเสี่ยงทางด้านธุรกิจ ความเสี่ยงทางด้านการ
เงิน ความเสี่ยงทางด้านการผลิต เป็นต้น

โดยคณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูก้�ากับดูแลการบริหาร 
ความเสี่ยง และให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามนโยบายและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้มีความมั่นใจว่า มีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อ
บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ควรพิจารณา ดังนี้

ความเสี่ยงทางด้านการด�าเนินงาน

•	 ความเสี่ยงจากข้อขัดข้องของสถานที่ด�าเนินงานที่ส�าคัญ
-		 ศูนย์กระจายสินค้าและคลังสินค้า สินค้าส่วนใหญ่ที่จ�าหน่ายในเครือข่ายร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์  

และสินค้าท่ีบริษัทฯ รับจัดจ�าหน่ายไปให้ร้านหนังสืออื่น ถูกส่งจากคลังสินค้าของบริษัทฯ ดังนั้น  
คลังสินค้าจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปี 2555 ทางบริษัทฯ 
ได้เริ่มก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าและคลังสินค้าแห่งใหม่ และเปิดใช้อย่างเป็นทางการในปี 2557 เพื่อลด
ความเสี่ยงจากการเช่าคลังสินค้า

-		 อาคารเรียนของโรงเรียนเพลินพัฒนา ถือเป็นปัจจัยส�าคัญในการด�าเนินงานของบริษัทย่อย

ทั้งนี้กรณีมีความเสียหายที่เกิดกับศูนย์กระจายสินค้าและคลังสินค้าของบริษัทฯ หรืออาคารเรียนของโรงเรียน
เพลินพัฒนา ทั้งจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือจากเหตุอื่นๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ย่อมมีผลกระทบต่อการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ท�าประกันความเสียหายของทรัพย์สินและสินค้าของบริษัทฯ 
ไว้อย่างครอบคลุม และมีการปรับเปลี่ยนวงเงินประกันภัยให้สอดคล้องกับมูลค่าของทรัพย์สินอย่างสม�่าเสมอ รวมถึง
ก�าหนดให้มีมาตรการการรักษาความปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงที่คาดไม่ถึงเกี่ยวกับภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับคลัง
สินค้า และอาคารเรียน

นอกจากนัน้ บรษิทัฯ อยูใ่นระหว่างการพฒันาระบบการท�างานส�ารอง เพือ่ให้สามารถท�างานทดแทนได้ในกรณี
ที่ระบบของคลังสินค้าเกิดการขัดข้องใดๆ รวมทั้งพร้อมเปิดคลังสินค้าชั่วคราว เพื่อท�าหน้าที่รับสินค้าจากส�านักพิมพ์  
และผู้จัดจ�าหน่าย ส่งผ่านไปยังสาขาทั่วประเทศได้
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• ความเสี่ยงทางด้านอัคคีภัย	อุทกภัย	และภัยทางธรรมชาติอื่น ในธุรกิจด้านสื่อและสิ่งพิมพ์ ทรัพย์สิน
และสินค้าของบริษัทฯ อาจเสียหายหรือช�ารุดได้โดยง่าย จากเหตุภัยในด้านต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการ
ด�าเนินงานของ บริษัทฯ ได้ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทฯ จะได้ท�าประกันภัยไว้อย่างครอบคลุม แต่บริษัทฯ ก็ยังได้
ตระหนักถึงความส�าคัญของเหตุดังกล่าวอยู่เสมอ จึงได้มีการปรับปรุงมาตรการป้องกันภัยต่างๆ ไว้อย่างต่อเนื่อง

ความเส่ียงด้านอัคคีภัย  ศูนย์กระจายสินค้าและคลังสินค้าแห่งใหม่ได้ติดต้ังระบบแจ้งเตือนสัญญาณเพลิง
ไหม้อัตโนมัติ (Fire Alarm) และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler) บนหลังคาของอาคารเก็บสินค้า และติดตั้งเพิ่ม
ระหว่างชัน้วางสนิค้า เพือ่ลดความเสีย่งด้านอัคคภียั ไม่ให้เกดิการลกุลาม เป็นการควบคุมเพลงิให้อยูใ่นขอบเขตจ�ากัด 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดอบรมการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงให้แก่พนักงาน พร้อมจัดท�าคู่มือแผนป้องกันและระงับ 
อคัคีภยั โดยได้ระบุถงึขัน้ตอนการปฏิบัตงิาน บทบาทหน้าท่ีของบุคคล และทมีงาน เพือ่ให้สามารถปฏิบตังิานได้ทนัท่วงที

ความเสี่ยงด้านระบบไฟฟ้า ศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ มีการตรวจสภาพและปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าให้พร้อม
ใช้งานอย่างสม�่าเสมอ และติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากไฟฟ้าลัดวงจร อีกท้ัง 
ได้จัดเตรียมระบบไฟส�ารองในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องด้านพลังงาน เพื่อลดความเสี่ยงด้านการหยุดการด�าเนินงาน 

ความเสี่ยงด้านอุทกภัย บริษัทฯ ได้ออกแบบศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ ให้มีความสูงของอาคารมากกว่า
ระดับถนนบางนา-ตราด ถึง 2.35 เมตร ซึ่งหากเกิดอุทกภัยขึ้นจะลดความเสี่ยงของมูลค่าความเสียหายลงอย่างมาก

• ความเส่ียงเกี่ยวกับสินค้าสูญหาย ในฐานะที่บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจค้าปลีกร้านหนังสือที่มีจ�านวนสาขา
กว่าสี่ร้อยสาขาทั่วประเทศ จึงประสบปัญหาสินค้าสูญหายทั้งจากการถูกขโมยหนังสือ และสาเหตุอื่นๆ เช่นเดียวกับ
ธุรกิจค้าปลีกโดยทั่วไป

บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความส�าคัญในการป้องกันและดูแลปัญหาสนิค้าสญูหาย จงึได้ด�าเนนิการทยอยติดตัง้ระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) มาตั้งแต่ปลายไตรมาส 4 ของปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา และจัดตั้ง แผนกป้องกันการ 
สญูเสยี (Loss Prevention Department หรือ LPD) ขึน้มา เพือ่ก�าหนดมาตรการต่างๆ และด�าเนนิการเพือ่ลดสนิค้าสูญหาย
เป็นการเฉพาะ ส่งผลให้มูลค่าสนิค้าสูญหายท่ีสาขาลดลงจากเดิมประมาณ 1.59% ในปี พ.ศ. 2549 ลงมาเหลือเพยีงประมาณ 
0.33% และ 0.31% ของยอดขายสาขาในปี พ.ศ. 2557 และ 2558 ตามล�าดับ นอกจากนี ้บริษทัฯ ยงัมีมาตรการตดิตัง้เสากันขโมย  
ในสาขาที่มีความเสี่ยงจากกลุ่มมิจฉาชีพจ�านวนหนึ่งควบคู่กับการใช้กล้อง CCTV

• ความเส่ียงจากความผิดพลาด	หรือขัดข้อง	ของระบบคอมพิวเตอร์	และระบบข้อมูลสารสนเทศ	
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศต่างๆ ในระบบงานของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย โดยครอบคลุม เช่น ระบบการขายหน้าร้าน ระบบบริหารคลังสินค้า ระบบจัดซื้อ ระบบบัญชีการเงิน เป็นต้น  
ซึ่งระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ถือเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีช่วยผลักดันให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถด�าเนิน
ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ความผิดพลาดหรือขัดข้องของระบบคอมพิวเตอร์และระบบข้อมูลสารสนเทศ  
จึงอาจมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการได้

ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบจากความผิดพลาด หรือขัดข้อง ของระบบคอมพิวเตอร์และระบบข้อมูลสารสนเทศ
ทั้งที่สาขา คลังสินค้า ส�านักงานใหญ่ และบริษัทย่อย บริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงได้จัดให้มีระบบป้องกัน และส�ารอง
ข้อมูลตามมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ตลอดจนเตรียมแผนการป้องกันภัยต่างๆ และแผนส�ารอง รวมถึงการ
ฝึกซ้อมแผนป้องกันอย่างสม�่าเสมอ
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นอกจากนัน้ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ได้พัฒนาระบบทัง้หมดให้มศีกัยภาพในการท�างานทดแทนได้ทนัท ี(High 
Availability) ซึง่เป็นระบบทีมี่ขดีความสามารถในการรองรบัปริมาณรายการซือ้ขาย (Transaction) ทีม่ากขึน้ ครอบคลุม
ถงึระบบการป้องกันไวรัส และรองรบัปริมาณการเข้าเย่ียมชมเวบ็ไซต์มากขึน้ อย่างไรกต็าม พฒันาการทางเทคโนโลยี
มกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ ส่งผลให้บรษิทัฯ ต้องพฒันาระบบเครอืข่ายทัง้หมดอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้มเีสถยีรภาพ 
และสามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจใหม่ได้ โดยในปี 2555 บริษัทฯ ท�าการเปลี่ยนระบบเครือข่ายเชื่อมโยงจาก 
MPLS (128/128kbps) (Multiprotocol Label Switching) เป็น ระบบ ADSL (1024/512kbps) (Asymmetric Digital 
Subscriber Line) ท�าให้ประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อดีขึ้นมาก

• ความเสี่ยงเกี่ยวกับภาวะการขาดแคลนบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
และมีความสามารถเฉพาะด้าน นบัเป็นทรพัยากรท่ีส�าคัญท่ีสุดต่อบริษทัฯ และบริษทัย่อย ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการผลติ
หนังสือและวารสารเชิงวิชาการต่างๆ หรือการสรรหาครูช�านาญการพิเศษ ที่มีศักยภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้
กับนักเรียน และการสร้างสรรค์ผลงานอื่น ในธุรกิจที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ด�าเนินงาน ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็น
ธุรกิจบุกเบิก

แม้ว่าที่ผ่านมาบริษัทฯ และบริษัทย่อย จะต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ผนวกกับปัญหาราคาน�้ามัน
ที่ปรับราคาสูงขึ้น และภาวะเงินเฟ้อท่ีปรับค่าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้พนักงานทุกคนต้องประสบกับปัญหาค่า
ครองชีพที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ทางผูบ้ริหารระดับสูงของบรษิทัฯ และบริษทัย่อย ได้เล็งเหน็ถงึความส�าคัญในการรักษา
บุคลากรขององค์กรให้ด�ารงอยู่คู่กับองค์กรตลอดไป จงึได้ร่วมประชมุเพือ่หามาตรการในการให้ความช่วยเหลือพนกังาน 
เพื่อไม่ให้พนักงานได้รับผลกระทบที่รุนแรงมากเกินไปจากอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และให้สามารถ
ปฏิบัตงิานกับบรษิทัฯ และบริษทัย่อย ได้อย่างมีความสขุเช่นเดิม โดยบริษทัฯ และบริษทัย่อย จดัให้มีการทบทวนการปรบั
โครงสร้างอตัราค่าตอบแทนส�าหรบัพนกังานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย โดยจดัให้มี ค่าครองชพี และค่าเบ้ียเลีย้ง การตรวจ
สุขภาพประจ�าปี การประกันสขุภาพ การประกันอบัุตเิหต ุและวงเงนิคุม้ครองท่ีเก่ียวข้องให้เพยีงพอ เพือ่สร้างเสถยีรภาพ 
และความม่ันคงให้แก่พนกังาน และครอบครัวมากขึน้ เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระให้กับพนกังาน เพือ่ให้สอดคล้องกับภาวะ 
ค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น และสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้

นอกจากนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อย ยังมุ่งมั่นที่จะสรรหาพนักงานที่มีศักยภาพมารองรับการเติบโตในอนาคต 
พฒันาความรู้เชงิวชิาการและพฒันาจติใจให้กับบุคลากรและทีมงานอย่างต่อเน่ือง และสร้างโอกาสในการเจริญเตบิโตใน
หน้าท่ีการงานของพนกังานท่ีต้องการเตบิโตไปพร้อมกับบริษทัฯ และบริษทัย่อย รวมท้ังมีการพฒันาวัฒนธรรมองค์กร
ขึ้นมา เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้ดีขึ้น ท�างานได้อย่างมีความสุขมากขึ้น

• ความเส่ียงจากการเช่าที่ดินเพื่อใช้ด�าเนินงานของบริษัทย่อย ปัจจุบันบริษัทย่อยซึ่งประกอบกิจการ
โรงเรียนเพลินพัฒนา ตั้งอยู่บนถนนพุทธมณฑลสาย 2 ในพื้นที่กว่า 20 ไร่ โดยเช่าที่ดินจากผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย 
รวม 2 สัญญา มูลค่า 10 ล้านบาท และมีระยะเวลาเช่า 30 ปี เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสถานศึกษา โดยมีข้อตกลงว่าใน
ระหว่างทีส่ญัญานีมี้ผลบังคับ ผูใ้ห้เช่าสญัญาว่าจะไม่ขายท่ีดินทีเ่ช่าให้แก่บุคคลใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษทั
ย่อย และหากผูใ้ห้เช่ามีความจ�าเป็นอย่างถงึท่ีสดุอนัมอิาจหาทางอืน่ได้ ผูใ้ห้เช่าสัญญาว่าจะเสนอขายให้แก่บรษิทัย่อย
ก่อนในราคาเช่นเดียวกับที่เสนอขายแก่บุคคลภายนอก และหากบริษัทย่อยไม่ตอบรับข้อเสนอภายใน 60 วัน นับแต่
วันทีไ่ด้รบัค�าเสนอก็ให้ ผูใ้ห้เช่าตกลงขายให้แก่บุคคลภายนอกได้ อย่างไรก็ตามบริษทัย่อย อยู่ในระหว่างการพจิารณา 
เพื่อก�าหนดเงื่อนไขสัญญา ที่เหมาะสมในการท�าสัญญาเช่าเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ดินดังกล่าว เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้น
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ความเสี่ยงทางด้านธุรกิจ

• ความเส่ียงในเรื่องผลิตภัณฑ์ล้าสมัย	 ช�ารุด	 หรือถูกส่ืออื่นทดแทนและพฤติกรรมการอ่าน 
หนังสือที่เปลี่ยนไป ในปัจจุบันธุรกิจหนังสือมีการเติบโต มากขึ้นเร่ือยๆ มีปริมาณหนังสือออกใหม่มากขึ้น 
ส่งผลให้มีการแย่งชิงพื้นที่วางขายท่ีมีอยู่อย่างจ�ากัด จึงท�าให้อัตราการคืนหนังสือเพิ่มสูงข้ึน และหนังสือท่ีรับคืน
กลายเป็นสินค้าท่ีหาช่องทางจ�าหน่ายได้ยากขึ้น และส่วนที่ช�ารุดมีสัดส่วน มากขึ้น บริษัทฯ จึงก�าหนดแนวทาง
การสั่งซื้อสินค้าที่ลูกค้ามีความต้องการ และก�าหนดวงเงินอนุมัติในการสั่งซื้อที่เหมาะสม รวมถึงก�าหนดให้มีการ
ผลักดันการจัดจ�าหน่ายสินค้าล้าสมัย และช�ารุด โดยการจัดโปรโมชั่นในราคาพิเศษ เพื่อให้สอดรับกับสภาพการณ์
ในภาวะปัจจุบัน นอกจากนั้นเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ ได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว จึงท�าให้หนังสือในกลุ่ม
คอมพิวเตอร์ ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้น�าตลาดด้วยรายหนึ่ง มีอายุการขายสั้นลงกว่าเดิม และเริ่มมีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส ์
เข้ามาแทนท่ีหนงัสอืบางประเภทและการใช้งานบางรูปแบบ บรษิทัฯ จงึปรบัทิศทางโดยเน้นการเลือกผลิตหนงัสอืทีมี่อายุ
ยาวและขายดี เป็นสัดส่วนมากขึ้น แต่ยังคงผลิตหนังสือคอมพิวเตอร์และหนังสือคู่มือประกอบการเรียนรู้อุปกรณ์หรือ 
ส่ิงประดษิฐ์รุน่ใหม่ๆ โดยเลือกผลิตเฉพาะสนิค้าทีไ่ด้รับความนยิมสูงสุดในตลาดเท่านัน้ นอกจากนีบ้รษิทัฯ ยังผลักดันให้
มีช่องทางการระบายสนิค้าทีม่อีตัราการหมุนเวียนช้า รวมทัง้ได้จดัท�าเวบ็ไซต์ชือ่ www.se-ed.com และ m.se-ed.com 
เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข่าวสารหนังสือออกใหม่ และหนังสือที่อยู่ในกระแสความนิยมในช่วงเวลาต่างๆ ได้รวดเร็วขึ้น 
นอกจากนี้ยังได้พัฒนา SE-ED Application “SE-ED	Currents” ส�าหรับใช้งานบน smartphone หรือ tablet เพื่อให้
ทันต่อพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน

แม้สือ่อเิล็กทรอนกิส์จะได้รับการพฒันาอย่างรวดเร็ว และมีกระแสการบุกตลาดของ e-book และ e-book Reader 
แต่บริษัทฯ คาดว่ายังต้องใช้เวลาพอสมควรที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมคนไทยส่วนใหญ่ที่ยังไม่คุ้นเคยการอ่านหนังสือผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ จนเริ่มมีน�้าหนักที่กระทบต่อธุรกิจหนังสืออย่างมีนัยส�าคัญ ซึ่งเมื่อถึงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ ก็มั่นใจ
ว่าจะสามารถปรับตัวรับกับกระแสดังกล่าวได้ทันท่วงที เนื่องจากได้เตรียมโครงสร้างพื้นฐานไว้รองรับแล้วระดับหนึ่ง 
โดยในปี 2555 บรษิทัฯ ได้เร่ิมจ�าหน่าย e-book และได้พฒันาระบบคอมพวิเตอร์และสารสนเทศต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่างต่อเนือ่ง 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเชื่อมั่นในระบบการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลของการจ�าหน่าย

• ความเส่ียงทางด้านช่องทางการจ�าหน่าย เนือ่งจากปัจจบัุน มีการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว 
มีการแข่งขันในธุรกิจค้าปลีก มีการแข่งขันในการสร้างทางเลือกให้กับผู้บริโภค ท�าให้พฤติกรรมผู้บริโภคมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บริษัทฯ จึงต้องท�าให้แน่ใจได้ว่า ช่องทางการจ�าหน่ายของบริษัทฯ ที่มีอยู่จะยังคงเหมาะสม
ที่จะรองรับพฤติกรรม และความต้องการของลูกค้าได้ตลอดเวลา และมากเพียงพอ รวมถึงมีการพัฒนาช่องทางการ
จ�าหน่ายรองรับการเปลี่ยนแปลง เหล่านี้ได้ทันเวลา

ที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงได้กระจายความเสี่ยงทางด้านช่องทางการจ�าหน่ายออกไปหลายทาง นอกจากช่องทาง
ร้านหนังสือเดิม โดยการเปิดร้านหนังสือของตนเองในชื่อ ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ และเครือข่าย ตามศูนย์การค้าชั้นน�า  
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าท้องถิ่น ศูนย์คอมพิวเตอร์ สถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ทั้งในกรุงเทพฯ และ 
ต่างจังหวัด จนกระทั่งมีรายได้เป็นประมาณ 80% ของรายได้รวมของบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2558

ในการเปิดร้านหนังสือของตนเองนั้น นอกจากบริษัทฯ มีนโยบายปรับปรุงสาขาให้มีความเหมาะสมกับการ
ให้บริการในแต่ละท�าเลเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันได้ตลอดเวลาแล้ว บริษัทฯ 
ยังได้กระจายความเสี่ยงโดยการที่มิได้ผูกมัด หรือเปิดท�าการเฉพาะศูนย์การค้าใดศูนย์การค้าหนึ่ง แต่เปิดกระจาย
อยู่หลายกลุ่มผู้ประกอบการ โดยสาขาที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ส่วนหนึ่งได้ท�าสัญญาเช่าระยะยาว หรือเซ้งพื้นที่ เพื่อให้มี
เสถียรภาพเรื่องพื้นที่ขายในระดับหนึ่ง ดังนั้น หากปีใดศูนย์การค้าหรือซูเปอร์เซ็นเตอร์รายใดประสบปัญหา หรืออยู่
ในภาวะใดๆ ที่ไม่สามารถเปิดด�าเนินการต่อได้ หรือมีนโยบายต่อผู้เช่าเปล่ียนแปลงไปจากเดิม รายได้ของบริษัทฯ  
ก็จะได้รับผลกระทบไม่มากนัก



รายงานประจ�าปี 2558 119

บริษัทฯ ยังได้ประกันความเสียหายของทรัพย์สินและสินค้าในสาขาเหล่านั้น ไว้อย่างครอบคลุม เพื่อลดความ
เสี่ยงที่คาดไม่ถึงเกี่ยวกับภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังพัฒนาช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าผ่าน www.se-ed.com ซึ่งเป็นเว็บไซต ์
ของบริษัทฯ ท่ีพัฒนาข้ึนมารองรับการซ้ือขายหนังสือในระบบ e-commerce และอีกช่องทางหนึ่งคือ m.se-ed.com 
ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของบริษัทฯ ส�าหรับการเข้าถึงด้วยอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ชนิดต่างๆ เช่น smartphone หรือ tablet 
เพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกในการซื้อสินค้าได้สะดวกข้ึน และหาสินค้าได้หลากหลายมากขึ้น คาดว่าช่องทางดังกล่าวจะ
เป็นช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ได้อย่างมากในอนาคต จากการท่ีมีจ�านวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มสูง
ขึ้นอย่างรวดเร็ว และรองรับการเปลี่ยนแปลงลักษณะการซื้อขายเป็น e-book มากขึ้นในอนาคตด้วย

• ความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกจิชะลอตวัส่งผลกระทบต่อการเตบิโตของอุตสาหกรรมโฆษณา ซึง่อาจส่งผล 
กระทบต่อรายได้รวมของบริษัทฯ เนื่องจากธุรกิจวารสารเชิงวิชาการที่บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตอยู่ จะมีรายได้จากค่า
โฆษณาเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าว จึงมีการพัฒนาสิ่งพิมพ์ ใหม่ๆ ที่เน้นตลาด
เฉพาะทางมากขึ้น โดยในปี 2555 บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการวารสารในรูปแบบดิจิตอล แม็กกาซีน (Digital Magazine)  
ผ่านทางเว็บไซต์ www.se-edmag.com เป็นการขยายตลาดออกไปสู่กลุ่มผู้อ่านใหม่ๆ ได้มากข้ึน เนื่องจากมีความ
สะดวกในการอ่านที่สามารถอ่านได้จากทุกที่ทุกเวลา ผ่านทางอุปกรณ์ไอทีและอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ชนิดต่างๆ 
เป็นการเพิ่มโอกาสในการขายโฆษณาในวารสารได้มากขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการท�า
สญัญาลงโฆษณาล่วงหน้ากับลูกค้าในระยะยาว และใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย โดยเน้นให้มีการจดัโปรโมชัน่พเิศษ
ในการดึงดูดลูกค้าให้หันมาสนใจในการลงโฆษณากับบริษัทฯ เช่น การท�า Barter สินค้า แลกกับค่าโฆษณา เพื่อขยาย
ฐานลูกค้าและสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ และลดผลกระทบของความเสี่ยงจากอุตสาหกรรมโฆษณาที่อาจจะชะลอ
ตัวลงในบางช่วง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังหารายได้จากกิจกรรมการจัดสัมมนา และหาสินค้าทางเทคโนโลยีมาจ�าหน่าย 
เพือ่ชดเชยรายได้ท่ีขาดหายไป รวมทัง้การขายโฆษณาบนส่ือออนไลน์มากข้ึน บนเวบ็ไซต์ www.thailandindustry.com 
และโฆษณาในวารสารฉบับดิจิตอล

•	 ความเส่ียงทางด้านการจ�าหน่ายสินค้าที่ไม่ผ่านการอนุญาต	และละเมิดลิขสิทธิ์หนังสือ เนื่องจาก
สนิค้าบางอย่าง เช่น CD และสิง่พมิพ์ เป็นสนิค้าทีมี่กฎหมายทีเ่ก่ียวข้องควบคุม บางอย่างต้องขออนญุาตเพือ่จ�าหน่าย
ก่อน และส่วนใหญ่มีเรื่องลิขสิทธิ์มาเกี่ยวข้อง ท�าให้การผลิต และการรับมาจ�าหน่าย ทั้งการขายปลีก และการขายส่ง
ของบริษัทฯ ในสินค้าเหล่านั้น ต้องระมัดระวังมากขึ้น เพื่อไม่ให้ผิดกฎหมาย ไม่ไปละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และไม่มีข้อ
ขัดแย้งที่จะน�าไปสู่การถูกฟ้องร้อง และการได้รับการต่อต้านใดๆ

เพื่อลดโอกาสความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้ระบุในเงื่อนไขสัญญา ท่ีผู้เขียน 
หรือเจ้าของสินค้า จะต้องเป็นผู้ยืนยันว่าผลงานหรือสินค้าของตน มิได้ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้หนึ่งผู้ใด และหากมีปัญหาการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ เกิดขึ้น จะยินยอมรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดที่บริษัทฯ ต้องจ่ายจากการละเมิดดังกล่าวด้วย

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ โดยเด็ดขาด พร้อมทั้งได้จัดอบรมเพื่อส่งเสริม 
ให้ผู้เขียน และบุคคลทั่วไปเข้าใจ และรับทราบถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นน้อยครั้ง และผลกระทบมีมูลค่าที่ไม่มีนัยส�าคัญ

• ความเสี่ยงเกี่ยวกับการแข่งขันในอุตสาหกรรมการพิมพ์	เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ลงทุนสร้าง โรงพิมพ์
เป็นของตนเอง จงึท�าให้บรษิทัฯ ไม่มีความเสีย่งจากการลงทนุ และไม่ได้รับผลกระทบในเชงิลบจากการแข่งขนัตดัราคา
กัน ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ ในการนี้ บริษัทฯ เลือกใช้โรงพิมพ์หลายแห่งเป็นฐานรองรับการผลิต ซึ่งท�าให้สามารถ
ควบคุม ค่าใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสม จากสถานการณ์การแข่งขันเสนอราคาค่าพิมพ์อยู่ตลอดเวลา และยังสามารถ
ก�าหนดระยะเวลาการผลิตได้อย่างแน่นอนอีกด้วย



รายงานประจ�าปี 2558120

ความเสี่ยงทางด้านการเงิน

• ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ	บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อท่ีเก่ียวเนื่องกับลูกหนี้การค้า 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายการก�าหนดวงเงินการให้สินเชื่อกับลูกค้าอย่างเหมาะสม รวมถึงมีระบบการ
ติดตามทวงถามหนี้จากลูกหนี้อย่างสม�่าเสมอ และก�าหนดให้มีการทบทวนวงเงินการให้สินเชื่อกับลูกหนี้ของบริษัทฯ 
เป็นประจ�าทุกปี เพือ่ปรับเปลีย่นวงเงนิการให้สนิเชือ่ท่ีเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจบัุน เนือ่งจาก 
บริษัทฯ มีนโยบายการให้สินเชื่อที่ระมัดระวัง มีการกระจายน�้าหนักของลูกหนี้กระจายตัวออกไป และมีการพิจารณา
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอย่างเหมาะสม จึงเชื่อว่าบริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการที่ลูกหนี้จะไม่ช�าระหนี้อยู่ในระดับต�่า

• ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ จากการท่ีบริษทัฯ ได้เซน็สัญญาเป็นตวัแทน จดัจ�าหน่าย
หนงัสอืเรยีนภาษาองักฤษ (ELT) แต่ผูเ้ดียวในประเทศไทยให้กับส�านกัพมิพ์มหาวทิยาลยัออกซ์ฟอร์ด (Oxford University 
Press : OUP) และมีสิทธิการขายในประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และอินโดนีเซีย ด้วย เพื่อช่วยผลักดันการเรียนรู้ภาษา
องักฤษในประเทศไทย และประเทศข้างเคยีง ส่งผลให้บริษทัฯ อาจประสบปัญหาจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น  
อันเนื่องมาจากภาระผูกพันท่ีเกิดจากการซื้อหรือจ�าหน่ายสินค้า ในสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการลด
ความเสีย่งของบรษิทัฯ ให้อยูใ่นระดับทีเ่หมาะสมและยอมรับได้นัน้ บรษิทัฯ จงึมีนโยบายในการพจิารณาเลอืกท�าสัญญา
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ตามความเหมาะสม

ความเสี่ยงทางด้านการผลิต

• ความเส่ียงเกี่ยวกับการขาดแคลนวัตถุดิบและสินค้า กระดาษเป็นวัตถุดิบท่ีส�าคัญในการผลิตหนังสือ 
และการเปลีย่นแปลงด้านราคาแปรผนัตามความต้องการของตลาดและตามปริมาณการผลติอยูต่ลอดเวลา แต่เนือ่งจาก
หนังสือที่บริษัทฯ ผลิต มีกลุ่มเป้าหมายที่มีก�าลังซื้อ และมีการศึกษา จึงท�าให้บริษัทฯ สามารถใช้นโยบายปรับราคา 
ตามสภาพต้นทุนที่แท้จริงได้เป็นระยะๆ โดยไม่ได้รับผลกระทบมากนัก

ในฐานะทีบ่ริษทัฯ มีบทบาทเป็นท้ังส�านกัพมิพ์ ผูร้บัจดัจ�าหน่าย และผูค้้าปลกี บริษทัฯ จงึพยายามรักษาบทบาท
ความเป็นกลางโดยขายหนังสือจากทุกส�านักพิมพ์ที่มีความต้องการของตลาด และก�าหนดนโยบายการด�าเนินธุรกิจ 
บนพื้นฐานของจริยธรรมธุรกิจที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม โดยมิให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับความ
เดือดร้อน หรือไม่เป็นธรรมจากการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะท�าให้บริษัท ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าของสินค้า 
ส่วนใหญ่ในระยะยาว และไม่พึ่งพิงรายใดรายหนึ่งมากเกินไป

ความเสี่ยงทางด้านการคอร์รัปชั่น

• ความเส่ียงเกีย่วกบัการทจุรติของพนักงานสาขา	คลงัสินค้าและส�านกังานใหญ่ บรษิทัฯ ได้ตดิตัง้กล้อง 
วงจรปิดทีส่าขาและคลังสนิค้า จดัให้มีเจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภัย เพือ่ตรวจค้นพนกังานและบุคคลทีเ่ข้าออกภายใน
คลังสินค้าทุกคร้ัง เพื่อป้องกันการขโมยหนังสือออกจากคลังสินค้า มีการติดตั้งเสา Electromagnetic เพื่อป้องกัน
การขโมยในสาขาที่มียอดสูญหายสูง ทั้งนี้ระยะยาว บริษัทฯ ได้วางมาตรการที่จะเพิ่มการติดตั้งเสาให้ครอบคลุม
สาขาที่มีความเสี่ยง มีการตรวจตราภายในร้านโดยมุ่งเน้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในให้เข้มงวดขึ้น  
และจัดตั้งแผนกป้องกันการสูญเสีย (Loss Prevention Department หรือ LPD) ขึ้นมา เพื่อก�าหนดมาตรการต่างๆ  
ในการทุจริตของพนกังานสาขา นอกจากนีบ้ริษทัฯ จดัตัง้แผนกตรวจสอบภายในและนกัลงทุนสมัพนัธ์ เพือ่ท�าหน้าทีใ่น
การตรวจสอบ ควบคมุ ป้องกันมิให้เกดิการทุจริตในทกุระดับการปฏิบัตงิาน รวมทัง้จดัให้มีมาตรการป้องกันมใิห้พนกังาน 
ผู้บริหาร หรือกรรมการขององค์กร น�าข้อมูลภายในไปใช้เพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นในทางมิชอบ บริษัทฯ 
จัดท�าข้อก�าหนดและอ�านาจการอนุมัติเบิกจ่าย/การลงทุน/การสั่งซื้อและการด�าเนินการเก่ียวกับรายจ่ายต่างๆ ของ 
บริษัทฯ ให้เป็นไปตามระเบียบและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้วางไว้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า รายการนั้นๆ 
ถูกต้องตามระเบียบ และก�าหนดให้พนักงานที่เข้ามาใหม่รับทราบแนวทางปฏิบัติ/กฎระเบียบในการด�าเนินธุรกิจของ
องค์กรว่าด้วยคู่มือจรรยาบรรณ/ จริยธรรมทางธุรกิจที่องค์กรจัดท�าขึ้น
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• ความเส่ียงเกี่ยวกับการสูญหายของวัสดุอุปกรณ์ส�านักงาน บริษัทฯ ได้ด�าเนินการปรับปรุงระบบ
การเบิกจ่ายวัสดุ/อุปกรณ์ส�านักงาน โดยจัดพิมพ์ใบเบิกวัสดุที่มีการบันทึกข้อมูลตัดข้อมูลสินค้าคงเหลือจากระบบ
ข้อมูลกลาง เพื่อให้พนักงานตรวจสอบก่อน บริษัทฯ น�าระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการควบคุมระบบสต็อกวัสดุส�านักงาน 
และปรบัปรงุขัน้ตอนการท�างานเรื่องการโอนย้ายทรัพย์สินระหว่างแผนกหรอืเปลีย่นผู้ถือครองทรัพยส์ินภายในแผนก 
การส่งคืนทรัพย์สินให้กระชับและเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อลดการสูญหาย

• ความเส่ียงเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศเพื่อท�าทุจริตหรือท�าลายข้อมูล บริษัทฯ ด�าเนิน
การป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยการก�าหนดสิทธิ์ให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลในส่วนที่ตนท�างานเท่านั้น 
ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องได้



 การกำากับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญ และจัดให้มีกระบวนการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ  
ได้ปลูกฝังจิตส�านึกเร่ือง จริยธรรมธุรกิจในการปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งขัน สังคม และเพื่อนพนักงานกันเอง  
อย่างมีคุณธรรม การมีความโปร่งใส การเป็นตัวอย่างที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม ความซื่อสัตย์ ความเท่าเทียมกัน 
สิทธพิึงมีพึงได้ สทิธิของพนักงาน กรรมการ ผู้ถือหุ้น คู่ค้า จนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่แข็งแกร่ง ซึ่งถือปฏิบัติ
มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ เมื่อ 41 ปีก่อน ว่า “ซีเอ็ด จะด�ำเนินธุรกิจที่เอื้ออ�ำนวยต่อกำรศึกษำหำควำมรู้ ในสำขำที่
จ�ำเป็นต่อกำรพฒันำประเทศ จะด�ำเนนิธรุกิจทีจ่ะท�ำให้ “คนไทยเก่งขึน้” โดยพฒันำขึน้เป็นธรุกิจทีย่ัง่ยืน มีกำรเตบิโต
ต่อเนือ่งที่สงูกว่ำค่ำเฉลีย่ของ อุตสำหกรรม เป็นบริษัทตัวอย่ำงทีด่ี สำมำรถสร้ำงสรรค์ผลงำนทีเ่ป็นประโยชน์ และเป็น
ที่ยอมรับในวงกว้ำง พนักงำนมีควำมสุข และสำมำรถให้ผลตอบแทนกำรลงทุนที่น่ำพึงพอใจในระยะยำว”

ดังนัน้ วัฒนธรรมองค์กรนี ้จงึเป็นจดุแข็งของบริษทัฯ ทีจ่ะช่วยพฒันาการก�ากับดูแลกจิการท่ีดี ให้ประสบความ
ส�าเรจ็ได้ง่ายขึน้ เร็วขึน้ และเป็นรปูธรรม และเม่ือตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยได้น�าหลักการก�ากับดูแลกจิการท่ีดี 
15 ข้อ ซึง่ต่อมาได้เปล่ียนเป็น 5 หมวด มาเผยแพร่เพือ่เป็นแนวทางในการปฏิบัตสิ�าหรบับรษิทัจดทะเบียนนัน้ บริษทัฯ 
จึงสามารถปรับใช้เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้โดยไม่ยากนัก

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกลไกท่ีส�าคัญของคณะกรรมการ 
บรษิทัฯ ในการก�ากับดูแลการด�าเนนิงานและการบริหารงานของบริษทัฯ ให้ได้มาตรฐาน และเป็นไปในแนวทางทีถ่กูต้อง 
โดยมีการปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ 
และทันสมัย รวมถึงมีหน้าที่ดูแลทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลที่ดีและรายงานการปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาล
ให้คณะกรรมการรับทราบเป็นประจ�า

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายในการไปด�ารงต�าแหน่งท่ีบริษัทอ่ืน และจ�านวนบริษัท ท่ีจะด�ารง
ต�าแหน่งของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง ในการอุทิศและทุ่มเทเวลาให้กับ
การปฏิบัติหน้าที่ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ไม่มีกรรมการบริษัทฯ ท่านใดเข้าไปด�ารงต�าแหน่งในบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เกินกว่า 3 บริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู ้บริหารระดับสูง ตระหนักถึงความส�าคัญของการพัฒนาความรู้ และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยกรรมการบริษัทฯ ส่วนใหญ่ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นอกจากนี้ ทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการใหม่ คณะกรรมการได้จัดให้
มีเอกสารและข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ ซ่ึงรวมถึงข้อมูลแนะน�าลักษณะธุรกิจ  
และแนวทางการด�าเนินธุรกิจมอบให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดให้มีการจัดท�าแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน ของกรรมการผู้จัดการ  
และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง กรณีที่กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้

และในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดให้จัดท�ารายงานความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการ
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินธุรกิจเพื่อสังคม
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จากการที่บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีมาโดยตลอด ซึ่งความมุ่งม่ันในการ
ด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสดังกล่าวได้ส่งผลสะท้อนในปี พ.ศ. 2558 ดังนี้

•  ได้รับรางวัลการลงทุนในกิจการเพื่อสังคม (SET Social Enterprise Investment Awards) ซึ่งเป็นรางวัล 
ทีม่อบให้แก่บริษทัจดทะเบียนทีใ่ห้การสนบัสนนุกจิการเพือ่สังคมอย่างโดดเด่น จากงาน SET Sustainability 
Awards 2015 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จัดงาน “SET Sustainability Awards 2015” 
พิธีมอบรางวัลด้านความยั่งยืนครั้งแรกของตลาดทุนไทย เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่บริษัทจดทะเบียน 
ที่มีความโดดเด่น และเป็นก�าลังใจให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของบริษัทจดทะเบียนท่ีมีความมุ่งม่ันใน 
การด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยการใช้แนวทางการบริหารจัดการทางธุรกิจเป็นกลไกในการขับเคลื่อน

•  ได้รับการประกาศผลรายงานประเมินการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ประจ�าปี พ.ศ. 2558, 2557, 2556, 2555, 2554, 2553, 2552 และ 2551 (Corporate Governance Report of 
Thai Listed Companies 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 and 2008) ว่าอยู่ในระดับ “ดีเลศิ” หรือ 
5 ดาวตดิต่อกัน 8 ปีซ้อน ซึง่ประเมินโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD), ตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยซีเอ็ด
เป็นบริษัทเดียว ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ (Service) หมวดธุรกิจสื่อและส่ิงพิมพ์ ท่ีได้รับการประเมิน 
ในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกัน 8 ปีซ้อน

•  ได้รับการประเมินจาก ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับ
สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในเรื่องการจัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือ
หุ้น (AGM) ประจ�าปี พ.ศ. 2558 อยู่ในระดับ “5 TIA” ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ติดต่อกันเป็นปีที่ 7  
(2552 - 2558) ซึ่งมีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมการประเมินในปี 2558 นี้ทั้งสิ้น 575 บริษัท

จากผลประเมินดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งม่ันของคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหารและพนักงาน
ทุกคน ที่ได้ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และตรวจสอบได้

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษทัฯ ตระหนกัถงึความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี เพือ่เพิม่ความโปร่งใส เพิม่ขดีความ
สามารถในการแข่งขนัของกิจการ และเพิม่ความเชือ่ม่ันให้แก่ผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน และผูเ้ก่ียวข้องทกุฝ่าย จงึได้มอบหมาย
ให้คณะกรรมการตรวจสอบ ด�าเนินการจัดท�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการ เป็นลายลักษณ์อักษร ตลอดจนปรับปรุง
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม การด�าเนิน
ธุรกิจ และเป็นสากลมากขึ้น โดยก�าหนดให้มีการทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการปีละ 1 ครั้ง

โดยในปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทบทวนหลักการก�ากับดูแลกิจการ 
ที่ดี ซึ่งเป็นฉบับแก้ไขฉบับที่ 13 นับจากปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา
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คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ ไว้ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งม่ันที่จะน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี มาใช้
ในการด�าเนินกิจการ และจัดโครงสร้างการบริหาร เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงท่ีดีระหว่าง คณะกรรมการ  
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

2. ผู้ถือหุ้น จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และมีช่องทางใน
การสื่อสารกับบริษัทฯ ได้อย่างชัดเจน

3. คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดให้มีการอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอเพิ่มวาระการ
ประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการก�าหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน

4. คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศ ท้ังในเร่ืองการเงิน และเร่ืองท่ีมิใช่เร่ืองการเงิน
อย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับ
สารสนเทศอย่างเพียงพอและเท่าเทียมกัน

5. คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดให้มีหน่วยงานที่สามารถสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยงานก�ากับดูแล 
รวมถึงการให้ข้อมูลสารสนเทศทั่วไปแก่ผู้สนใจ และผู้มีส่วนได้เสีย

6. คณะกรรมการบริษทัฯ จะส่งเสรมิให้มีกระบวนการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างบริษทัฯ กับผูมี้ส่วนได้เสีย 
พร้อมทั้งก�าหนดช่องทางการสื่อสารระหว่างกัน

7. คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่น เพื่อพิจารณากลั่นกรองงานเฉพาะเร่ืองตาม
ความเหมาะสม

8. คณะกรรมการบริษทัฯ มีบทบาทในการก�าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงนิ ความเส่ียง 
แผนงาน รวมท้ังควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินงานตามนโยบาย และแผนงานตามท่ีก�าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

9. คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทส�าคัญในการส่งเสริมให้จัดท�าจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร  
และส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ปฏิบัติตามแนวจริยธรรมที่ดี

10. คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดให้มีการประเมินผลของตนเองเป็นรายปี เพื่อสร้างกรอบการตรวจสอบ 
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

11. คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดให้มีระบบคัดสรรบุคลากรท่ีจะเข้ามารับผิดชอบในต�าแหน่งบริหาร โดยมี
กระบวนการสรรหาที่โปร่งใส และเหมาะสม

นอกจากนั้นในปี พ.ศ. 2552 บริษัทฯ ได้จัดท�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการ เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้
นักลงทุนท่ัวไปได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติม ส�าหรับหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี แนวปฏิบัติที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ 
ฉบับสมบูรณ์ สามารถดูได้จากเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ (http://corporate.se-ed.com)

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวน ปรับปรุงเนื้อหาคู่มือหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี แนวปฏิบัติ จริยธรรม และนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม ให้มีความสมบูรณ์ และถูกต้องตาม
กฎระเบียบของส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตามหลักเกณฑ์การก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ซึ่งแบ่งเป็นหัวข้อหลัก 5 หมวด ได้แก่

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

3. การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้กรรมการได้ทบทวนผลงาน ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในปีที่ผ่านมา โดยให้มีการ
ประเมินผลตนเองของกรรมการ ในภาพรวมของคณะกรรมการทั้งคณะ เพื่อน�าผลการประเมินมาวิเคราะห์การปฏิบัติ
หน้าที่ของกรรมการ และน�าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงต่อไป นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้กรรมการได้มีการพัฒนาความรู้ต่างๆ โดยให้กรรมการเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) หรอืตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย หรอืหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วข้อง เพือ่เพิ่มพูนความรูแ้ละได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับกรรมการจากบริษัทจดทะเบียนอื่น

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ตามที่คณะกรรมการได้ก�าหนด คณะกรรมการจึงได้จัด
ให้มีการสื่อสารนโยบายบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการดูแลส่ิงแวดล้อมและสังคมให้ผู้บริหาร  
และพนักงาน ทุกระดับทราบอย่างสม�่าเสมอโดยผ่านในหลายช่องทาง ดังนี้

•  คู่มือพนักงาน

•  คู่มือ “นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี”

•  การจัดประชุมใหญ่พนักงานประจ�าปี

•  การประชุมวางแผนงานประจ�าปี

•  ระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ และเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์

•  ผ่านทาง e-mail ของบริษัทฯ

•  บอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ

สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิในความเป็นเจ้าของในการควบคุมบริษัทฯ ผ่านการแต่งตั้งคณะ
กรรมการ บริษัทฯ ให้ท�าหน้าที่แทนผู้ถือหุ้น และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน ตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้แก่ การซื้อขาย 
หรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในก�าไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ และผู้ถือหุ้น
ควรได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม และข้อมูลท่ีเพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อน
การประชุม รวมถึงมีโอกาสซักถามกรรมการทั้งในที่ประชุมและส่งค�าถามล่วงหน้า นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ  
ยังตระหนัก และให้ความส�าคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระท�าการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือน 
นับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชี และกรณีมีความจ�าเป็นต้องเสนอวาระเป็นพิเศษ ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของ 
ผู้ถือหุ้น เก่ียวกับกฎหมาย ข้อก�าหนดที่บังคับ ท่ีต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะเรียก
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

ในการจดัการประชมุผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการบริษทัฯ ได้ให้ความส�าคัญต่อสทิธขิองผูถ้อืหุน้ โดยเร่ิมจากก�าหนด
วันประชมุ ซึง่ไม่ใช่วนัหยดุต่อเนือ่ง หรอืวนันักขตัฤกษ์ และก�าหนดเวลาประชมุไม่เช้าหรือเยน็เกินไป และก�าหนดสถาน
ที่ประชุม ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการคมนาคมสะดวก นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ด�าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีราย
ละเอียดวาระการประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาเหตุผลความจ�าเป็น ผลกระทบทั้งด้านบวก
และลบในแต่ละวาระ หนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 รูปแบบตามที่กฎหมายก�าหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระ พร้อมทั้ง
ค�าแนะน�าในการมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ และแจ้งเรื่องจัดเตรียม
อากรแสตมป์ไว้ให้บรกิารแก่ผู้รบัมอบฉนัทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมทัง้แผนทีแ่สดงสถานทีป่ระชมุ ให้ผูถ้อืหุน้ล่วงหน้า
มากกว่า 21 วันก่อนวันประชุม และได้ประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุม
ไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า
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ผู้ถือหุ้น : สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม

การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ส�าหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมการได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ 
ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น ได้รับทราบผ่านทางช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์  
ให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม, รายชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ และส่งค�าถามเป็นการ
ล่วงหน้าได้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดช่วงเวลาการรับเร่ืองดังกล่าว ตั้งแต่วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2557  
ถงึวันท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 โดยผ่านช่องทางโดยตรงกับเลขานกุารบรษิทัฯ, หน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์, กรรมการ
อิสระ หรือผ่านทางเว็บไซต์ โดยเป็นการให้เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการล่วง
หน้าอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนวันส้ินสุดรอบปีบัญชี อน่ึงไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอราย
ชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ส�าหรับการส่งค�าถามเป็นการล่วงหน้าบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่ง
ค�าถามได้จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

และส�าหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดช่วงเวลาการ
รับเรื่องดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 โดยผ่านช่องทางโดยตรงกับเลขา 
นุการบริษทัฯ, หน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์, กรรมการอสิระ หรือผ่านทางเวบ็ไซต์ โดยเป็นการให้เสนอวาระการประชมุ 
และเสนอชือ่บุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนวนัสิน้สุดรอบปีบัญช ีและบริษทัฯ ได้น�า
หลักเกณฑ์วิธีการต่างๆ แสดงบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา อนึ่งไม่ม ี
ผูถ้อืหุน้รายใดเสนอเพิม่วาระการประชมุ และเสนอรายชือ่บุคคลเพือ่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ส�าหรับการส่งค�าถาม
เป็นการล่วงหน้าบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�าถามได้จนถึงวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยเร่ิมจากการ
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม วัตถุประสงค์และเหตุผล พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ 
รายละเอียดของเรื่องเพื่อพิจารณาเหตุผลความจ�าเป็น ผลกระทบทั้งด้านบวกและลบในแต่ละวาระ หนังสือมอบฉันทะ 
และรายชื่อของกรรมการอิสระ พร้อมท้ังค�าแนะน�าในการมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้
เข้าประชุมแทนได้ รวมท้ังแผนที่แสดงสถานท่ีประชุม และได้ประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 
3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า อนึ่ง ในการประชุม
ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้น�าหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์และรายงานประจ�าปี  
พ.ศ. 2557 พร้อมเอกสารที่เก่ียวข้องกับการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
ล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 30 วัน และส่งหนังสือเชิญประชุมฯ ผ่านทางนายทะเบียน ล่วงหน้าก่อนการประชุม 
ไม่น้อยกว่า 21 วัน

วันประชุมผู้ถือหุ้นและการด�าเนินการประชุม

บริษัทฯ ได้พยายามปรับปรุงกระบวนการจัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ให้มีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา โดยยึดหลักที่จะให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้มีโอกาสได้รับทราบ และได้
ใช้สทิธขิองผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกัน รวมท้ังมีสทิธใินการให้ความเหน็ หรือให้ข้อเสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ

ในการลงทะเบียนเข้าประชุม บริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 
2 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ซึ่งได้ถือปฏิบัติมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา นอกจากนั้น 
คณะกรรมการ บริษทัฯ ยังจดัให้มีการอ�านวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ ด้วยเจ้าหน้าท่ีและระบบคอมพวิเตอร์ทีเ่พยีงพอและ 
เหมาะสม โดยในการประชมุใหญ่สามัญผูถ้อืหุน้ ประจ�าปี พ.ศ. 2550 บรษิทัฯ เร่ิมใช้การลงทะเบียนผูเ้ข้าประชมุด้วยระบบ 
บาร์โค้ด เป็นปีแรก เพือ่อ�านวยความสะดวกใหแ้ก่ผู้ถือหุน้ พร้อมทั้งจดัพมิพ์บตัรลงคะแนนในแตล่ะวาระใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้
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บริษทัฯ จดัให้มีเจ้าหน้าทีใ่นการอ�านวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้รวมถึงการให้ข้อมูลสารสนเทศ และตอบค�าถาม
ต่างๆ นอกจากนั้นยังจัดให้มีการเล้ียงรับรองท่ีเหมาะสมส�าหรับผู้ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชุมด้วย โดยในการประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี พ.ศ. 2558 ได้จัดการประชุมขึ้น ณ ห้องประชุม C ชั้น 9 อาคาร Interlink Tower (Nation 
Tower เดิม) ซึ่งบริษัทฯ ได้ส�ารองพื้นที่จอดรถยนต์ส่วนบุคคลไว้อย่างเพียงพอ และได้มีการแนบแผนที่เส้นทางการ
เดินทางพร้อมข้อมูลสายรถประจ�าทางสาธารณะผ่านหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ส�าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
มอบฉนัทะให้กรรมการอสิระ อย่างน้อย 1 ท่าน หรือมอบฉนัทะให้กรรมการผูจ้ดัการ หรือ เลขานกุารบรษิทัฯ เข้าประชมุ
และ ลงคะแนนเสียงแทน โดยในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี พ.ศ. 2558 มีจ�านวนผู้ถือหุ้นมอบฉันทะดังนี้

•  ผู้ถือหุ้นจ�านวน 2 ราย มอบอ�านาจให้คุณสมบูรณ์ ชินสวนานนท์ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

•  ผูถ้อืหุน้จ�านวน 1 ราย มอบอ�านาจให้คุณสาโรช ล�า้เลิศประเสริฐกลุ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

•  ผู้ถือหุ้นจ�านวน 1 ราย มอบอ�านาจให้คุณคเชนทร์ เบญจกุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

•  ผู้ถือหุ้นจ�านวน 27 ราย มอบอ�านาจให้คุณวิบูลย์ศักด์ิ อุดมวนิช กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ และ  
เลขานุการบริษัทฯ

ก่อนการประชุม บริษัทฯ ได้เปิดวีดีทัศน์เร่ือง การส่งเสริมบรรษัทภิบาลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจัดท�าโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  
ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย เพื่อแนะน�าและให้ความรู้แก่ผู้ถือหุ้นถึงการเตรียม
ตัวเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน จากนั้น ต่อด้วยการเปิดวิดีทัศน์แนะน�า ประวัติความเป็นมาของ 
บริษทัฯ ผลการด�าเนนิงานสรุป ในรอบปี เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ได้รับทราบข้อมูลโดยสรปุก่อนการประชมุผูถ้อืหุน้ เม่ือเร่ิมการ
ประชมุทุกครัง้ ประธานกรรมการจะชีแ้จงวธิกีารลงคะแนนและนบัคะแนน โดยบรษิทัฯ ได้แสดงขัน้ตอนการนบัคะแนน  
และแสดงการสรุปผลคะแนนทุกขั้นตอนอย่างชัดเจนในห้องประชุม นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมได้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่น กรรมการอิสระ กรรมการผู้จัดการ หรือเลขานุ
การบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน ในระหว่างการประชุม บริษัทฯ ได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และเปิด
โอกาสให้ผูถ้อืหุน้มีสทิธอิย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตัง้ค�าถามในท่ีประชมุ โดยกรรมการทีเ่กีย่วข้อง 
โดยเฉพาะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งผู้บริหาร
ระดับสูงด้านบัญชีการเงิน ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อตอบค�าถามใน
ที่ประชุม ประธานกรรมการ จะด�าเนินการประชุมตามล�าดับวาระการประชุม รวมถึงจะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่
แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า รวมระยะเวลาการประชุมแต่ละครั้งประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง หรือมากกว่านั้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู ้ถือหุ ้น เพื่อตอบข้อ
ซักถามและรับฟัง โดยในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นปี พ.ศ. 2558 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจ�านวน 
12 ท่าน ท่ีซึ่งประธานกรรมการ กรรมการผู ้จัดการ และประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ได้เข้า
ร่วมการประชุมอย่างครบถ้วน ท้ังนี้ในการประชุมยังได้ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงด้านบัญชี การเงิน 
ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี เพื่อตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มี
ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เป็นกลาง คือ คุณสุนันทร์ พ่วงแม่กลอง จากส�านักงาน ชวน แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 
ทนายความ เพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในครั้งนี้

วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่ส�าคัญ ได้แก่

•  การรายงานผลการด�าเนินงาน : บริษทัฯ ได้ให้รายละเอยีดเกีย่วกับผลประกอบการของบรษิทัฯ เก่ียวกับ 
ก�าไร รายได้ ค่าใช้จ่าย และสรุปผลการด�าเนินงานในรูปกราฟ
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•  การแต่งต้ังคณะกรรมการ : บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล  
โดยได้ให้รายละเอียดประวัติ, การศึกษา และการท�างาน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบวิสัยทัศน์
ของแต่ละท่านก่อนการลงคะแนน ในกรณทีีเ่ป็นกรรมการเดิม จะให้ข้อมูลการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ 
บริษัทฯ อย่าง ครบถ้วนด้วย

•  การแต่งต้ังผูส้อบบัญชี : บริษทัฯ ได้ให้รายละเอยีดเก่ียวกับชือ่ผูส้อบบัญช ีส�านกังานสอบบัญช ีค่าตอบแทน 
เหตผุลของการคัดเลือกผูส้อบบัญช ีคุณภาพของการปฏิบัตงิานในช่วงปีทีผ่่านมา และความสมัพนัธ์กับบริษทัฯ

•  การจัดสรรก�าไร : บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรก�าไรและเงินทุนส�ารอง จ�านวนเงินปันผล 
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อก�าหนดสิทธิในการรับ
เงินปันผล

•  ค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับจ�านวนเงินค่าตอบแทนที่เสนอ ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายและเงื่อนไขของค่าตอบแทนกรรมการ ที่ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง โดยคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน

ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถใช้บัตรลงคะแนน ซึ่งมีแถบบาร์โค้ด เพื่อให้สามารถตรวจนับคะแนนได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นคัดค้าน หรืองดออกเสียง แต่
ส�าหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้
เก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทุกท่าน และการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นการลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคล นอกจากนัน้ บริษทัฯ ได้ขอให้ทีป่รึกษาทางกฎหมายเข้าร่วมตรวจนบัและยนืยนัความถกูต้อง
ของคะแนนเสียง และเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ส�าหรับผลการตรวจนับคะแนนใน
แต่ละวาระ บริษัทฯ ได้เปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ของผู้ถือหุ้นที่ลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน 
และงดออกเสียง ในทันที

ภายหลังจากการประชุมแล้วเสร็จ คณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุนทั่วไป
ได้สอบถามค�าถามเพิ่มเติม โดยมีประธานกรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง
ด้านบัญชีการเงิน ร่วมตอบค�าถาม อย่างไรก็ตามในการตอบค�าถามคณะกรรมการ ได้ยึดถือความเท่าเทียมของการ
ให้ข้อมูลสารสนเทศเป็นส�าคัญ

ภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนน
เสียงในวันรุ่งขึ้นถัดจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยการแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมท้ังเปิดเผย
ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และในการประชุมผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัทฯ ได้บันทึกประเด็นข้อซักถามและข้อคิดเห็น
ที่ส�าคัญไว้ในรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และสรุปด้วยการลงมติและนับคะแนนเสียง โดยมีการบันทึก
จ�านวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระอย่างชัดเจนว่า เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียง เป็นจ�านวนเท่าใด
ในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยก�าหนดให้รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแสดงบนเว็บไซต์ของ 
บริษทัฯ ภายหลงัการประชมุไม่เกนิ 14 วนั รวมถงึจดัให้มีการบันทกึส่ือทัง้ทางภาพและเสยีง เพือ่เผยแพร่ทางเวบ็ไซต์  
นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ (http://corporate.se-ed.com)

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงการดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม 
โดยด�าเนินการ ดังนี้
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1. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้น ได้รับทราบผ่านทางช่องทาง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ ให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอเพิ่มวาระการ
ประชุม, รายชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ และส่งค�าถามเป็นการล่วงหน้าได้ โดยผ่านช่อง
ทางโดยตรงกับเลขานุการบริษัทฯ, หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์, กรรมการอิสระ หรือผ่านทางเว็บไซต์ 
โดยให้เสนอวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย  
3 เดือน ก่อนวนัสิน้สดุรอบปีบัญช ีซึง่ได้เปิดเผยหลกัเกณฑ์ในการพจิารณา บนเวบ็ไซต์นกัลงทนุสมัพนัธ์ของ 
บรษิทัฯ ท้ังนีเ้ลขานกุาร บริษทัฯ จะเสนอชือ่บุคคลตามท่ีผูถ้อืหุน้เสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ผลตอบแทนเพื่อพิจารณาคุณสมบัติ และน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป  
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของการบรรจุหรือไม่บรรจุระเบียบวาระการ
ประชุมตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคล
เพือ่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ และเสนอวาระการประชมุเป็นการล่วงหน้า ได้ปฏิบัตมิาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2549

2. คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระอย่างน้อยจ�านวน 1 ท่าน เพื่อเป็นทางเลือกในการ
มอบฉนัทะให้กบัผูถ้อืหุน้ในหนงัสอืมอบฉนัทะเพือ่ใช้สทิธใินการเข้าร่วมประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนใน
แต่วาระ โดยในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี พ.ศ. 2558  คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอรายชื่อ
ของกรรมการอิสระจ�านวน 5 ท่าน

3. คณะกรรมการบริษัทฯ ด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามล�าดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และ 
ไม่เพิ่มวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูล
ประกอบการพิจารณาวาระต่างๆ อย่างเพียงพอและเหมาะสม

4. คณะกรรมการบริษทัฯ จดัให้มีบัตรลงคะแนนเสียงส�าหรับทกุวาระ โดยบรษิทัฯ ได้น�าระบบบาร์โค้ดเข้ามาใช้
ในการบันทึกและแสดงผลการลงคะแนนดังกล่าวตัง้แต่ปี พ.ศ. 2549 พร้อมท้ังจดัให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยอ�านวย
ความสะดวกในการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในห้องประชุม ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงกรณีที่ผู้
ถอืหุน้ไม่เหน็ด้วยหรืองดออกเสยีง ยกเว้นกรณีการเลอืกตัง้กรรมการจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในทุกกรณี
ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนน
เสียงส�าหรับทุกวาระ นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีที่ปรึกษาทางกฎหมายท�าหน้าที่พยาน
ในการตรวจนับคะแนน เพื่อความโปร่งใส

5. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ จัดท�าและบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูก
ต้อง ครบถ้วน และเผยแพร่รายงานการประชมุให้ผูถ้อืหุน้ทุกรายรับทราบผ่านทางเวบ็ไซต์นกัลงทนุสมัพนัธ์ 
และบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลังการประชุมเสร็จสิ้นไม่เกิน 14 วัน 
นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้เผยแพร่ภาพและเสียงของการจัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้

6. บริษัทฯ ได้ก�าหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร 
โดยการแจ้งทุกท่านให้รับทราบ บทบาทภาระหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และ
บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และรับทราบการจัดท�ารายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือหลักทรัพย์ ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ปี พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันท�าการหลังจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ และแจ้งให้เลขานุการ 
บริษัทฯ ทราบ เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบต่อไป ซึ่งบริษัทฯ มีการแจ้งเตือนในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหารทุกครั้ง นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารยังได้รับทราบ
หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก�าหนด รวมถึงบทก�าหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ปี พ.ศ. 2535 และบริษัทฯ ได้ก�าหนดห้ามผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในกระท�าการ
ใดๆ ซึ่งเป็นการขัดต่อมาตรา 241 ของ พ.ร.บ.ดังกล่าว รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง



รายงานประจ�าปี 2558130

7. เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดูแลอย่างรอบคอบ เมื่อเกิดรายการ
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยก�าหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันไว้
เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทัง้ก�าหนดนโยบายและวธิกีารดูแล ไม่ให้ผูบ้รหิารและผูเ้ก่ียวข้องน�าข้อมูลภายใน 
ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

รายการทีอ่าจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษทัฯ ได้ดูแลอย่างรอบคอบเม่ือเกิดรายการ
ทีอ่าจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และรายการทีเ่ก่ียวโยงกัน โดยก�าหนดเป็นนโยบายและขัน้ตอนการอนมัุตริายการ
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจะน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับรายการ
ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างสม�่าเสมอ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา
ความเหมาะสม อย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยรายการระหว่าง
กันได้กระท�าอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at Arms’ Length) และได้เปิด
เผยรายการระหว่างกันที่มีสาระส�าคัญจะเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจ�าเป็น ในรายงาน
ประจ�าปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี

คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติในหลักการ ตามค�าแนะน�าของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในการปฏิบัตติามมาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบัญญตัหิลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับ
ท่ี 4) พ.ศ. 2551 ให้ฝ่ายจดัการสามารถอนมัุตกิารท�าธรุกรรมระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อย กับกรรมการ ผู้บรหิาร หรือบุคคล
ทีมี่ความเก่ียวข้องกับธรุกรรมนัน้ได้ในกรณทีีธ่รุกรรมเหล่านัน้มีข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกับทีว่ญิญชูนจะพงึ
กระท�ากับคูส่ญัญาท่ัวไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้าท่ีปราศจากอทิธพิลในการทีต่นมีสถานะ
เป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบคุคลท่ีมีความเกีย่วข้อง ท้ังนีค้ณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ 
น�าเสนอรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการท่ีเก่ียวโยงกันในการท�าธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่า  
2 ล้านบาทต่อไตรมาส เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ รับทราบอย่างสม�่าเสมอทุกไตรมาส

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวาระใดที่กรรมการมีส่วนได้ส่วนเสีย ประธานกรรมการจะขอความ
ร่วมมือให้กรรมการปฏิบัติตามนโยบาย โดยขอให้กรรมการแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ และงดออกเสียงหรือความ
เห็นใดๆ ในวาระนั้นๆ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ ได้ก�าหนดเป็นนโยบาย และขั้นตอนเป็นลายลักษณ์อักษร  
ในแนวปฏิบัตเิกีย่วกบัการก�ากบัดูแลกิจการทีดี่ และคูมื่อกรรมการบริษทัฯ ซึง่ได้แจ้งต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบริษทัฯ 
ที่ประชุมผู้บริหาร ทราบถึงประกาศของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ก�าหนดให้ผู้
บริหาร (ซึ่งรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และแจ้งให้เลขานุการ 
บริษัทฯ ทราบเพื่อแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบต่อไป นอกจากนั้นยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือ
ไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดดังกล่าว

บริษทัฯ ได้ก�าหนดเป็นนโยบาย ในแนวปฏิบัตเิก่ียวกบัการก�ากับดูแลกจิการทีดี่ จรรยาบรรณของคณะกรรมการ 
ผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนข้อบังคับพนักงานท่ีเก่ียวกับการก�าหนดไม่ให้น�าเอกสาร หรือข้อมูลของบริษัทฯ ไป
ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือน�าออกนอกบริษัทฯ ก่อนได้รับอนุญาต รวมทั้งห้ามน�าข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่น 
ที่รับทราบ เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามท�าการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน  
ก่อนท่ีข้อมูลงบการเงนิหรือข้อมูลอืน่จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน การไม่ปฏิบัตติามข้อก�าหนดดังกล่าวถือเป็นการกระท�า
ผดิวนิยัของบรษิทัฯ หากผูบ้ริหารหรือพนกังานทีไ่ด้ล่วงรู้ข้อมูลภายในท่ีส�าคัญคนใดกระท�าผดิวนิยั จะได้รบัโทษตัง้แต่
การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการเลิกจ้าง
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การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน 
ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่ค้า คู่แข่ง นักเขียน ผู้แปล เจ้าหน้าที่
ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ  
ซ่ึงจะสร้างความสามารถในการแข่งขนั และสร้างก�าไรให้แก่บรษิทัฯ ซึง่ถือว่าเป็นการสร้างความส�าเร็จในระยะยาวของ 
บริษัทฯ ได้ โดยบริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร ไว้ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการว่า 
คณะกรรมการบริษัทฯ จะส่งเสริมให้มีกระบวนการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย และจัด
ให้มีการจดัท�าคูมื่อพนกังานว่าด้วยจรรยาบรรณ / จริยธรรมทางธรุกิจ โดยประกาศให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนกังาน
ทกุคนได้รบัทราบแนวปฏิบัติ / กฎระเบียบในการด�าเนินธุรกิจขององค์กรอยา่งเคร่งครดั พร้อมทั้งก�าหนดชอ่งทางการ
สือ่สารระหว่างกนั นอกจากนัน้ บริษทัฯ จะดูแล ผูมี้ส่วนได้เสยีตามสทิธทิีมี่ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ไม่กระท�าการใดๆ 
ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย สรุปได้ดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้ โดยยึดมั่นจะพัฒนาบริษัทฯ              

ให้เป็นธุรกิจที่ยั่งยืน มีการเติบโตต่อเนื่องที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม จะเป็นบริษัทฯ ตัวอย่าง

ที่ดี และสามารถให้ผลตอบแทนการลงทุน ที่น่าพึงพอใจในระยะยาว

คู่ค้า
บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่ 

เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

คู่แข่ง
บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่แข่งภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่ง 

ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

เจ้าหนี้
บริษัทฯ จะปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม

เงื่อนไขได้จะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข โดยใช้หลักความสมเหตุสมผล

ลูกค้า บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจในสินค้า และบริการที่เหมาะสมกับราคาอย่างสูงสุด

พนักงาน บริษัทฯ สนับสนุนการพัฒนาการปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้พนักงานมีความสุข

สังคม
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาความรู้สู่เยาวชนและสังคม โดยปฏิบัติตามเจตนารมณ์

ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

อีกทัง้ยงัได้ก�าหนดให้มีนโยบายในการดูแลและปฏิบัติต่อผูมี้ส่วนได้เสยีทกุฝ่าย ผ่านรายงานสมดุลอย่างยัง่ยืนของ 
บริษัทฯ เนื่องจากเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ถือเป็น
ภารกิจหลักขององค์กร และการร่วมมือระหว่างบริษัทฯกับผู้มีส่วนได้เสียเป็นส่วนส�าคัญในการช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ 
สามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ นโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม สามารถดูได้ที่หัวข้อ ความรับ
ผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities ; CSR)

ในปี พ.ศ. 2554 ได้มีการประกาศนโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ท�างาน, นโยบายการเคารพ
ในสทิธมินษุยชน, นโยบายต่อต้านการทจุริตและคอร์รปัชัน่ นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา และนโยบาย
อื่นที่ค�านึงถึงการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติที่ดี ตลอดจนเป็นการ
สนับสนุนให้เกิดการด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ถูกต้อง โปร่งใส และอย่างเหมาะสม
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จากการท่ีบริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญต่อนโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ท�างาน ซึ่งจะด�าเนิน
ธุรกิจโดยค�านึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานเป็นส�าคัญ เพราะพนักงานทุกคนคือทรัพยากรท่ีมีค่า
ยิ่ง ตลอดจนเป็นกลไกส�าคัญในการที่จะท�าให้บริษัทฯ สามารถเติบโตและมีความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
โดยในปี พ.ศ. 2558 มีพนักงานทั้งในส่วนของส�านักงานใหญ่ คลังสินค้า และสาขา ได้รับบาดเจ็บจากการท�างาน
จนถึงขั้นต้องหยุดงานเป็นจ�านวนรวมทั้งสิ้น 5 คน ซึ่งเป็นการได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยจ�านวน 3 คน และเป็นเหตุ
ร้ายแรง (จนถึงขั้นต้องหยุดงานตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป) เป็นจ�านวน 2 คน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมุ่งมั่นที่จะลดการเกิดอุบัติเหตุ  
โดยจะไม่เพิกเฉยในกรณีของอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ท่ีไม่ปลอดภัย หรือส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของพนักงาน              
ซึง่บรษิทัฯ จะเข้าไปให้ความช่วยเหลอืแก่พนกังานทีไ่ด้รับอนัตราย หรือผลกระทบต่อสุขอนามัยอย่างเตม็ความสามารถ
โดยไม่ชกัช้า และจะด�าเนนิการสอบสวนหาสาเหตแุละด�าเนนิการแก้ไขอย่างจริงจงัเพือ่ไม่ให้ปัญหาดังกล่าวเกิดข้ึนซ�า้อกี

ด้านนโยบายการเคารพในสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานทุกคนมีคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์  
มีสิทธิและเสรีภาพที่จะมีสถานที่ท�างานที่สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ปราศจากการล่วงละเมิด หรือกดขี่ข่มเหง 
ในทุกรูปแบบ รวมทั้งมีการสนับสนุนให้พนักงานได้แสดงศักยภาพ และคุณค่าแห่งตนในการเป็นส่วนหนึ่งในการ
พัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนร่วมกัน ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้
ก�าหนดนโยบายให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ยึดถือปฏิบัติ โดยบริษัทฯ จะใช้หลักความยุติธรรม และความจริงใจ 
ในการบรหิารจดัการเก่ียวกบัค่าจ้าง สวสัดิการและผลประโยชน์ทีเ่หมาะสมและสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของ
อตุสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนจดัให้มีสวสัดิการต่างๆ ซึง่มากกว่ากฎหมายก�าหนด เช่น การจดัตัง้กองทนุส�ารองเล้ียง
ชีพพนักงาน (บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงานในปี พ.ศ. 2532 โดยเริ่มต้นได้ใช้ชื่อว่า “กองทุนส�ารอง
เลี้ยงชีพ ซีเอ็ดยูเคชั่น ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ซีเอ็ด
เกษียณรวย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” และในปี พ.ศ. 2558 ได้โอนไปที่ “กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล สมดุล
ตามอายุ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” เพื่อส่งเสริมการออมและเพื่อให้พนักงานได้มีเงินก้อนไว้ใช้ในวัยหลังเกษียณอายุอย่างมี
ความสุข) การจัดการดูแลตรวจสุขภาพประจ�าปี เป็นต้น รวมทั้งตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพของพนักงานในการรวมกลุ่ม
อย่างสร้างสรรค์ การเข้าถงึข้อมูลทีพ่นกังานมีสิทธิโดยชอบธรรมในการรับรู้ การแสดงความคดิเหน็เพือ่ปรับปรุง แก้ไข  
และพัฒนาการท�างานภายในองค์กร การร้องเรียนเมื่อตนเองรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม อีกทั้งบริษัทฯ จะส่งเสริม
และสนับสนุนให้คู่ค้า ด�าเนินการธุรกิจที่เคารพต่อสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบอันเกี่ยวข้องกับ
การจ้างงาน การคุ้มครองแรงงาน และการดูแลสวัสดิภาพแรงงาน  โดยในปี 2558 บริษัทฯ ไม่ได้รับการร้องเรียนเรื่อง
การละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด จากพนักงาน คู่ค้า และชุมชนที่บริษัทฯ ด�าเนินงานอยู่

อนึ่ง บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน ด้วยโครงการเพิ่มคุณค่าให้กับ
พนักงานโดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความสามารถและศักยภาพอย่างเต็มที่  พนักงานทุกคนสามารถอาสา
ตนเองในการปรับปรุงพัฒนาองค์กร โดยน�าเสนอแนวคิดการปรับปรุงแก่ผู้บริหารระดับสูงได้โดยตรง อย่างไรก็ตาม 
ส�าหรับพนักงานเข้าใหม่นั้น บริษัทฯ ได้มีหลักสูตรการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้วยการปฐมนิเทศเป็นเวลา 6 ชั่วโมง 
และยังจัดให้มีการอบรมพนักงานอย่างเป็นประจ�าทุกปีเพื่อเพิ่มทักษะและความช�านาญในหลักสูตรเก่ียวข้องกับงาน 
ที่ตนเองรับผิดชอบเป็นเวลาอย่างน้อย 6 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

การอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงาน (Employment Development)

ระดับของพนักงาน จ�านวนชั่วโมงการฝึกอบรม เป้าหมายของการจัดหลักสูตร

ผู้จัดการ 6 - 18 ชั่วโมง มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการงานและบุคลากร  และ

การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โดยผ่านรูปแบบการ

จัดการแบบ Classroom Workshop และ Coaching

พนักงานระดับปฏิบัติการ 6 - 18 ชั่วโมง มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะตามสายงาน เช่น งานบริการลูกค้าหน้า

ร้าน การให้ข้อมูล แนะน�าสินค้า รวมถึงการพัฒนาทางด้านจิตใจ 

เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาคนและพัฒนางาน
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การฝกอบรมและพัฒนาพนักงานในป 2558 ที่ผานมา

ดานนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายในการหามการใหสินบนในทุกรูป
แบบ ในทุกกิจกรรมภายในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจําเปนที่จะตองบริจาคเพื่อการกุศล 
การใหของขวัญทางธุรกิจ หรือการสปอนเซอรในกิจกรรมใดๆ จะตองโปรงใส ไมมีเจตนาในการโนมนาวใหเจาหนาที่
ภาครัฐหรือเอกชนดําเนินการที่ไมเหมาะสม  โดยนโยบายนี้จะถูกประกาศและเผยแพรภายในองคกรอยางทั่วถึง 
เพื่อเปนแนวทางใหผูบริหารและพนักงานทุกคนไดปฏิบัติตนอยางมีจริยธรรม  และไดกําหนดมาตรการลงโทษที่เด็ด
ขาดกับผูบริหารและพนกังานท่ีเก่ียวของกบัการทุจริตภายใน การใหสินบน หรือการคอรรัปชัน่ตางๆ  ท้ังนีย้งัไดกําหนด
ใหมีการประเมินความเส่ียงทางดานการทจุริตและคอรรัปชัน่อยางเปนประจาํทุกป และนาํเสนอผลการประเมินตอคณะ
กรรมการตรวจสอบและรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ ตามลําดับ  รวมถึงการเนนยํ้าแนวปฏิบัติผานการฝกอบรม
และการประชุมตางๆ ภายในบรษิทัฯ เพือ่ใหม่ันใจวาพนักงานทกุคนไดตระหนักถงึความสาํคญัของความซือ่สตัยสจุริต  
อยางไรก็ตาม บริษทัฯ ยงัไดสงพนกังานเขารวมการอบรมหลักสตูรทีเ่ก่ียวกับการปองกันการทุจริตและคอรรปัชัน่ทีจ่ดั
โดยสถาบันตางๆ เพื่อศึกษา ทบทวน และพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น  โดยในป 2558 
ไดเขารวมหลักสูตรอบรม “Verifying the CAC Checklist : Experience Sharing from Auditors” ซึ่งจัดโดยสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมกับสภาวิชาชีพบัญชีฯ

ดานนโยบายการไมลวงละเมิดทรัพยสนิทางปญญา บรษิทัฯ ไดประกาศเจตนารมณท่ีชดัเจนในการตอตานการ
ละเมิดลิขสิทธิ์  มีนโยบายที่จะไมผลิต จําหนาย หรือสนับสนุนผลิตภัณฑที่ละเมิดลิขสิทธิ์โดยเด็ดขาด รวมถึงการสง
เสริมและทําความเขาใจกับคูคา นักเขียน และบุคคลที่สนใจทั่วไป ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ทางปญญา  
โดยในป 2558 บริษัทฯ ไมมีขอพิพาทดานทรัพยสินทางปญญากับผูมีสวนไดเสียตางๆ

นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ ยังไดกําหนดชองทางสําหรับการสื่อสารกับกรรมการอิสระทางไปรษณีย 
หรืออเีมล เพือ่ใหเกิดชองทางการแจงขอมลู และคาํแนะนาํตางๆ เพือ่สัง่การใหมีการตรวจสอบขอมูลตามกระบวนการ

ชองทางการแจงเบาะแสการกระทําผิด หรือขอรองเรียน  คณะกรรมการบริษัทฯ จัดใหมีกระบวนการและ
ชองทางในการรับและจัดการกับขอรองเรียนของผูมีสวนไดเสีย โดยผานชองทางไปรษณียและอีเมล ดังนี้

จดหมายลงทะเบียน กรรมการอิสระ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
 1858/87-90 อาคารอินเตอรลิงคทาวเวอร ชั้น 19  ถนนบางนา-ตราด
 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

อีเมล id@se-ed.com
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ส�ำหรับพนักงำน บริษัทฯ มีกระบวนกำรในกำรจัดกำรกับเร่ืองท่ีพนักงำนร้องเรียน โดยพนักงำนสำมำรถ
แจ้งเบำะแสกำรทุจริตหรือคอร์รัปชั่น กำรกระท�ำผิดกฎหมำยหรือจรรยำบรรณหรือนโยบำยบริษัท หรือกำรร้องเรียน
กำรถูกละเมิดสิทธิ หรือเสนอควำมคิดเห็นเก่ียวกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้โดยตรงต่อผู้บังคับบัญชำตำม
ล�ำดับขั้น หรือเลขำนุกำรบริษัทฯ หรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบในเร่ืองนั้นๆ  อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้
แผนกตรวจสอบภำยในและนักลงทุนสัมพันธ์ ท�ำหน้ำท่ีเป็นหน่วยงำนรับข้อร้องเรียน ซึ่งพนักงำนสำมำรถแจ้งเรื่อง
ผ่ำนช่องทำงนี้ หรือผ่ำนช่องทำงอีเมลโดยตรงไปยังกรรมกำรอิสระ โดยเบำะแส ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่ำงๆ  
จะได้รับกำรพิจำรณำและด�ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสมโดยพิจำรณำเป็นรำยกรณีไป ซึ่งกรรมกำรอิสระจะเก็บข้อมูล
ผู้แจ้งเบำะแสเป็นควำมลับ และมีมำตรกำรคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแสเพื่อให้ผู้แจ้งเบำะแสและผู้ร้องเรียนมั่นใจว่ำจะไม่ได้
รับผลกระทบจำกกำรแจ้งเบำะแสและร้องเรียนดังกล่ำว  และจะรวบรวมข้อร้องเรียนต่ำงๆ เสนอต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อพิจำรณำตำมล�ำดับ

ในปี พ.ศ. 2558 ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียรำยใด แจ้งข้อมูลผ่ำนทำงช่องทำงสื่อสำรกับกรรมกำรอิสระ  อย่ำงไรก็ตำม 
บริษัทฯ จะประชำสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยได้รับทรำบช่องทำงสื่อสำรกับกรรมกำรอิสระเพิ่มมำกขึ้น

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีนโยบำยที่จะเป็นบริษัทตัวอย่ำงที่ดี ด�ำเนินงำนด้วยควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีกำร
เปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย พร้อมทั้งดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง น่ำเชื่อถือ ครบถ้วน 
และทันเวลำ และทุกฝ่ำยสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำงเท่ำเทียมกัน

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ก�ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกำรรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำร โดยก�ำหนดให้มี
กำรรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ของกรรมกำร คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ เป็นประจ�ำทุกปี

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ก�ำหนดและเปิดเผยไว้ถึงนโยบำยที่ว่ำด้วยกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันที่ส�ำคัญ โดยคณะ
กรรมกำรบริษทัฯ อนมัุตใิห้ฝ่ำยจดักำรสำมำรถท�ำธรุกรรมทำงกำรค้ำซึง่เป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำทีมี่เงือ่นไขกำรค้ำโดย
ทั่วไป โดยในกำรท�ำธุรกรรมระหว่ำงบริษัทและบริษัทย่อยกับกรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวข้องน้ัน  
จะต้องมีข้อตกลงทำงกำรค้ำในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท�ำกับคู่สัญญำทั่วไปในสถำนกำรณ์เดียวกัน ด้วย
อ�ำนำจต่อรองทำงกำรค้ำที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรที่ตนมีสถำนะเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ 
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบน�ำเสนอรำยกำรทีอ่ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
และรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันในกำรท�ำธุรกรรมที่มีขนำดเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อไตรมำส รำยงำนต่อที่ประชุมคณะกรรม
กำรบริษัทฯ รับทรำบอย่ำงสม�่ำเสมอทุกไตรมำส

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้เปิดเผยบทบำทและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ และคณะกรรมกำรชุดย่อย 
และจ�ำนวนคร้ังท่ีกรรมกำรแต่ละคนเข้ำร่วมกำรประชุมไว้ภำยใต้หัวข้อ กำรจัดกำร และเปิดเผยนโยบำยกำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงไว้ภำยใต้หัวข้อค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร

รายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษัทฯ  
และสำรสนเทศทำงกำรเงิน ที่ปรำกฏในรำยงำนประจ�ำปี งบกำรเงินดังกล่ำวจัดท�ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรอง
ทัว่ไป โดยเลอืกใช้นโยบำยบัญชทีีเ่หมำะสม และถอืปฏิบติัอย่ำงสม�ำ่เสมอ และใช้ดลุยพนิจิอย่ำงระมัดระวัง และประมำณ
กำรที่ดีที่สุดในกำรจัดท�ำ รวมทั้งมีกำรเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

คณะกรรมกำรบริษทัฯ ได้จดัให้มี และด�ำรงรักษำไว้ ซึง่ระบบควบคมุภำยในท่ีมีประสทิธผิล เพือ่ให้ม่ันใจได้อย่ำง
มีเหตุผลว่ำ กำรบันทึกข้อมูลทำงบัญชีมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ที่จะด�ำรงรักษำไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อ
ให้ทรำบจุดอ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกำรทุจริต หรือกำรด�ำเนินกำรที่ผิดปกติอย่ำงมีสำระส�ำคัญ
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ในกำรนี้ คณะกรรมกำร บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งประกอบ
ด้วยกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงิน และระบบควบคุม
ภำยใน และควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบเก่ียวกับเรื่องนี้ ปรำกฏในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ                 
ซึ่งแสดงไว้ในรำยงำนประจ�ำปี

คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีควำมเห็นว่ำ ระบบควบคุมภำยในของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)  
โดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีน่ำพอใจ และสำมำรถสร้ำงควำมเชือ่ม่ันอย่ำงมีเหตผุลต่อควำมเชือ่ถอืได้ของงบกำรเงนิของ บริษทั  
ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน คณะกรรมกำรบริษัทฯ ตระหนักดีว่ำข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับเรื่องกำรเงิน 
และที่ไม่ใช่กำรเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนกำรตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ จึงได้ก�ำชับให้ฝ่ำย
บริหำรด�ำเนินกำรในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อควำมเป็นจริง เชื่อถือได้ สม�่ำเสมอ ทันเวลำ 
และเท่ำเทียม ซึ่งฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ ได้ให้ควำมส�ำคัญและยึดถือปฏิบัติมำโดยตลอด

ในกำรเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ทั้งรำยงำนทำงกำรเงิน และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทำงกำรเงิน บริษัทฯ 
ได้เผยแพร่ตำมช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจำกนั้นบริษัทฯ ยังได้เผยแพร่ในเว็บไซต์นักลงทุน
สัมพันธ์ของ บริษทัฯ ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ เช่น ข้อมูลเบือ้งต้นบริษทัฯ, รำยงำนประจ�ำปี, แบบแสดงรำยกำร
ข้อมูลประจ�ำปี, อัตรำส่วนทำงกำรเงิน, ประวัติกำรจ่ำยเงินปันผล, ข้อมูลกำรน�ำเสนอแก่ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนต่ำงๆ  
และข้อมูลทีมิ่ใช่ข้อมูลทำงกำรเงนิ เช่น นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร ข่ำวประชำสัมพนัธ์ต่ำงๆ เป็นต้น ซึง่ข้อมูลเหล่ำ
นี้มีกำรปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอย่ำงสม�่ำเสมอ

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงำนด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อท�ำหน้ำที่ติดต่อสื่อสำรกับผู้ลงทุนสถำบัน 
ผู้ถือหุ้น รวมท้ังนักวิเครำะห์ และภำครัฐท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งผู้ลงทุนสำมำรถติดต่อขอทรำบข้อมูลบริษัทฯ หรือต้องกำร
สอบถำมได้ที่ คุณวิเชียร รุ่งพูนทรัพย์ โทร. 0-2739-8000 กด 8, 0-2739-8690 โทรสำร 0-2739-8699 หรือที่อีเมล 
ir@se-ed.com และทีเ่วบ็ไซต์ http://corporate.se-ed.com นอกจำกนีห้น่วยงำนนกัลงทนุสมัพนัธ์ ยงัเป็นสมำชกิชมรม
นักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย (Thai IR Club) มำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549

ในปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ มีกำรน�ำเสนอผลกำรด�ำเนินงำน ข้อมูลทำงกำรเงิน ข้อมูลท่ีไม่ใช่ทำงกำรเงินแก่  
นักวิเครำะห์ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น โดยผ่ำนทำงอีเมล เว็บไซต์ และโทรศัพท์ รวมถึงกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกับตลำด 
หลักทรัพย์ฯ อย่ำงสม�่ำเสมอ สรุปได้ดังต่อไปนี้

•  นักลงทุนสถำบัน ในและต่ำงประเทศ พบผู้บริหำร 1 ครั้ง

•  อีเมล เว็บไซต์ และโทรศัพท์  32 ครั้ง

นอกจำกนี้หน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ก�ำหนดระยะเวลำงดกำรเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องกับผลประกอบ
กำรของ บริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและนักวิเครำะห์ ก่อนวันที่บริษัทฯ จะรำยงำนผลประกอบกำร รำยไตรมำสต่อ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นเวลำ 7 วัน

นอกจำกกำรเปิดเผยข้อมูลตำมข้อก�ำหนดของกฎหมำยจำกหน่วยงำนก�ำกับดูแลแล้ว คณะกรรมกำรบริษัทฯ 
ยังมอบหมำยให้กรรมกำรผู้จัดกำร รองกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบัญชี ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงิน และเลขำ
นกุำรบริษทัฯ ร่วมกันด�ำเนนิกิจกรรมต่ำงๆ ของหน่วยงำนนกัลงทนุสัมพนัธ์ เพือ่ให้เกิดประสทิธภิำพสงูสดุแก่ ผูถ้อืหุน้ 
นักลงทุน นอกจำกนั้นคณะกรรมกำรบริษัทฯ ยังได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ และเลขำนุกำรบริษัทฯ เป็น
ผู้ดูแลแผนงำนประจ�ำปี งบประมำณ อัตรำก�ำลังคน และรวมถึงรับทรำบกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ของหน่วยงำนนักลงทุน
สมัพนัธ์ (IR Internal Report) ซึง่เป็นกำรรวบรวมข้อมูลประเด็นต่ำงๆ ควำมคดิเหน็ และข้อเสนอแนะจำกแบบสอบถำม
ที่ได้มีกำรเก็บรวบรวม พร้อมกันนี้คณะกรรมกำรตรวจสอบและเลขำนุกำรบริษัทฯ ได้รำยงำนให้คณะกรรมกำรได้รับ
ทรำบอย่ำงสม�่ำเสมอประจ�ำทุกไตรมำส
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ประกอบด้วย บุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีทักษะ มีประสบกำรณ์ในกำรด�ำเนิน
ธรุกจิ และมีควำมเข้ำใจในบทบำท หน้ำที ่ทีต้่องรับผดิชอบเป็นอย่ำงดี ท�ำให้กำรปฏิบัตงิำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธภิำพ

ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในกำรก�ำหนดวิสัยทัศน์ ภำรกิจ กลยุทธ์ เป้ำหมำย และแผนธุรกิจ
ของบริษัทฯ โดยก�ำหนดให้พิจำรณำทบทวนอย่ำงเป็นประจ�ำทุกปี  ตลอดจนก�ำกับดูแล ติดตำม และประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำรและฝ่ำยจัดกำร ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย และแผนธุรกิจที่ก�ำหนดไว้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
และมีประสิทธิผล และถูกต้องตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ ของหน่วยงำนที่ก�ำกับดูแล และหน่วยงำนทำงรำชกำร
ที่เกี่ยวข้อง และตำมมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจกำร และควำมมั่นคงสูงสุดให้
แก่ผูถื้อหุน้ ขณะเดียวกันกค็�ำนงึถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนได้เสยีทุกฝ่ำย โดยในปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
ได้มีกำรทบทวนและอนุมัติ วิสัยทัศน์ ภำรกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท จ�ำนวน 2 ครั้ง

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษทัฯ จดัให้มกีำรส่ือสำรกลยุทธ์ เป้ำหมำย และผลกำรด�ำเนินงำนของบริษทัฯ ให้กับ
กรรมกำร  ผูบ้ริหำร  พนกังำน ได้รับทรำบและเข้ำใจท่ัวทัง้องค์กร ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นทำงอเีมลของบริษทัฯ 
กำรตดิประกำศตำมบอร์ด กำรประชมุฝ่ำยบริหำรประจ�ำสปัดำห์ กำรประชมุพนกังำนประจ�ำปี โดยบริษทัฯ จะมีกำรจดั
ประชมุใหญ่พนกังำนประจ�ำทกุปี ซึง่กรรมกำรผูจ้ดักำรของบริษทัฯ จะเป็นผู้สรุปสถำนกำรณ์ และภำพรวมของผลกำร
ด�ำเนินงำน ของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่ำนมำ พร้อมทั้งแจ้งทิศทำงกำรด�ำเนินงำน และเป้ำหมำยของบริษัทฯ ในปีต่อไป 
นอกจำกนีบ้ริษทัฯ จะมีกำรจดัประชมุผูบ้ริหำร ร่วมกับพนกังำนระดับหวัหน้ำงำนขึน้ไป เพือ่ร่วมกันจดัท�ำแผนประจ�ำปี 
ในกำรก�ำหนดทิศทำง แนวทำงที่ส�ำคัญๆ ในกำรก�ำหนดแผนงำนให้สอดคล้องกับทิศทำง และเป้ำหมำยขององค์กร 
ซึ่งจะส่งผลให้กำรด�ำเนินธุรกิจทั่วทั้งองค์กรมุ่งไปสู่จุดหมำยเดียวกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำร จะยึดหลักควำมซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมำ โดยอยู่ภำยใต้ข้อกฎหมำย 
ข้อก�ำหนด ข้อบังคับของบริษัทฯ โดยยึดถือหลักกำรนี้ ในกำรกระท�ำในทุกกิจกำร กำรตัดสินใจ และกำรท�ำธุรกรรม
ต่ำงๆ จะด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งมั่น

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ เป็นผูพ้จิำรณำกำรก�ำหนดและแยกบทบำทหน้ำที ่และควำมรับผดิชอบระหว่ำงคณะกรรมกำร 
และฝ่ำยจัดกำรอย่ำงชดัเจน รวมทัง้มีกำรส่ือสำรบทบำท หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบดังกล่ำวต่อกรรมกำร ฝ่ำยจดักำร 
และพนักงำนของบริษัทฯ อย่ำงสม�่ำเสมอ

นโยบายการไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหาร

ในปี พ.ศ. 2550 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ทบทวนหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ซึ่งเป็นฉบับแก้ไขฉบับที่ 5 
นับจำกปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมำ เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อพิจำรณำก�ำหนดนโยบำยกำรไปด�ำรงต�ำแหน่งใน
บริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ จ�ำนวนไม่เกิน 5 บริษัท และในปี พ.ศ. 2553 ได้มีกำรพิจำรณำ
เสนอให้แก้ไข นโยบำยกำรไปด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เป็นจ�ำนวนไม่เกิน 3 บริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อแนะน�ำของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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นอกจำกนั้นกรรมกำรบริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้ กรรมกำรผู้จัดกำรและผู้บริหำรระดับสูง สำมำรถรับต�ำแหน่ง
กรรมกำรที่บริษัทอื่นได้ตำมควำมจ�ำเป็น และไม่ท�ำให้มีผลกระทบต่อหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ โดยต้อง
ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ หรือผู้มีอ�ำนำจอนุมัติก่อน

คณะกรรมกำรบริษทัฯ ไม่ได้ก�ำหนดจ�ำนวนวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำร และกรรมกำรอสิระ เนือ่งจำก
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้พิจำรณำแล้วเชื่อว่ำควำมเชี่ยวชำญในธุรกิจหนังสือ และเรื่องต่ำงๆ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจ�ำนวน
วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง หำกแต่กรรมกำรบริษัทฯ ยังคงมีควำมสำมำรถและอุทิศเวลำให้กับบริษัทฯ ได้อย่ำงเต็มควำม
สำมำรถท่ีจะก�ำหนดนโยบำย กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และกำรให้ค�ำปรึกษำในกำรด�ำเนินธุรกิจต่ำงๆ โดยกำรตัดสินใจใน
กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัทฯ เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะคัดเลือกบุคคลเข้ำท�ำหน้ำที่แทนตน

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 คณะกรรมกำรบริษัทฯ 
มีจ�ำนวน 12 ท่ำน ประกอบด้วย

•  กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร จ�ำนวน 2 ท่ำน

•  กรรมกำรที่ไม่ได้เป็นผู้บริหำรและไม่ได้เป็นกรรมกำรอิสระ จ�ำนวน 5 ท่ำน

•  กรรมกำรที่เป็นอิสระ จ�ำนวน 5 ท่ำน

ดังนั้น บริษัทฯ มีกรรมกำรที่เป็นอิสระทั้งหมด 5 ท่ำน คิดเป็นร้อยละ 41.7 ของกรรมกำรทั้งคณะซึ่งยังต�่ำกว่ำ
ข้อแนะน�ำตำมหลกัเกณฑ์กำรส�ำรวจกำรก�ำกับดูแลกิจกำรบริษทัจดทะเบียนไทย โดยสมำคมส่งเสรมิสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) ที่ได้แนะน�ำว่ำคณะกรรมกำรของบริษัทจดทะเบียนควรประกอบด้วยกรรมกำรที่เป็นอิสระมำกกว่ำ
ร้อยละ 50 แต่เนื่องจำกนิยำมของกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ เข้มกว่ำกรอบขั้นต�่ำของนิยำมที่ประกำศโดยส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น ผู้มีส่วน
ได้เสียจึงม่ันใจได้ว่ำกรรมกำรสำมำรถปฏิบัติงำนในฐำนะตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้อย่ำงเป็นอิสระ ซึ่งจะท�ำให้เกิดกำร 
ถ่วงดุลและกำรสอบทำนกำรบริหำรงำนของกรรมกำร

ท้ังนี้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์  
และข้อบังคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมตขิองท่ีประชมุผูถ้อืหุน้ ด้วยควำมซือ่สัตย์สจุริต และระมัดระวงั รกัษำผลประโยชน์ 
ของบริษัทฯ โดยกรรมกำรบริษัทฯ มีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งที่แน่นอน ซึ่งตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ก�ำหนดไว้ว่ำ  
ในกำรประชุมสำมัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรจ�ำนวน 1 ใน 3 ออกจำกต�ำแหน่ง โดยให้กรรมกำรที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
นำนที่สุดเป็นผู้ออกจำกต�ำแหน่ง

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้พิจำรณำก�ำหนดนิยำม “กรรมกำรอิสระ” ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่ 
3/2552 ซึ่งเข้มกว่ำกรอบขั้นต�่ำของนิยำมกรรมกำรอิสระ ที่ประกำศโดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษทัฯ คร้ังที ่3/2555 
ได้ท�ำกำรปรับปรุงเพิ่มเติมนิยำม “กรรมกำรอิสระ” ให้มีควำมสอดคล้องกับนิยำมตำมข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เอกสำร “คู่มือกรรมกำรอิสระ” ลงวันที่ 29 มีนำคม พ.ศ. 2555 ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำย
นั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ท่ีปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ�ำ  
หรือผูมี้อ�ำนำจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บรษิทัย่อย บริษทัร่วม บรษิทัย่อยล�ำดับเดียวกนั หรือนติบุิคคล
ที่อำจมีควำมขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
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3. ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่เป็น บิดำ
มำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ�ำนำจควบคุม 
หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลท่ีอำจมี
ควำมขัดแย้ง ในลักษณะท่ีอำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรือ
เคยเป็น ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรซึ่งไม่ใช่กรรมกำรอิสระ หรือผู้บริหำร ของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำร
มีลักษณะ ดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรซึ่งไม่ใช่กรรมกำรอิสระ ผู้บริหำร หรือหุ้นส่วนผู้จัดกำรของ
ส�ำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลหรืออำจ
มีควำมขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำสองล้ำนบำทต่อปี จำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงกำรเป็น 
ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ กรรมกำรซึง่ไม่ใช่กรรมกำรอสิระ ผูบ้รหิำรหรือหุน้ส่วนผูจ้ดักำร ของผูใ้ห้บรกิำรทำงวชิำชพี
นั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมกำรท่ีได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัทผู้ถือหุ ้นรำยใหญ่  
หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย  
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน  
ท่ีปรึกษำทีรั่บเงนิเดือนประจ�ำ หรือถอืหุน้เกินร้อยละหนึง่ของจ�ำนวนหุ้นทีมี่สทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบริษทัอืน่ 
ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัท

10. ภำยหลังได้รบักำรแต่งตัง้ให้เป็นกรรมกำรอสิระทีมี่ลักษณะดงักล่ำวแล้ว กรรมกำรอสิระอำจได้รับมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในกำรด�ำเนินกิจกำรของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทย่อยในล�ำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง โดยมีกำรตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ 
(Collective Decision) ได้

อย่ำงไรก็ตำม กรรมกำรอิสระได้ตรวจสอบคุณสมบัตกิรรมกำรอสิระของตนเป็นประจ�ำทุกปี และคณะกรรมกำร 
บรษิทัฯ เชือ่ม่ันว่ำกำรก�ำหนดคุณสมบัตขิอง “กรรมกำรอสิระ” ซึง่เข้มกว่ำกรอบข้ันต�ำ่ของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกับ
หลกัทรพัย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพยีงพอท่ีกรรมกำรอสิระของบริษทัฯ 
มีควำมเป็นอิสระอย่ำงแท้จริงเหมำะสมกับลักษณะเฉพำะของบริษัทฯ

การรวมหรอืแยกต�าแหน่ง บริษทัฯ ถอืเป็นนโยบำยท่ีจะให้ประธำนกรรมกำรไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมกำร
ผู้จัดกำร เพื่อให้เกิดกำรถ่วงดุล และมีกำรสอบทำนกำรบริหำรงำนได้อย่ำงโปร่งใส

ประธำนกรรมกำรมำจำกกรรมกำรอสิระ และเป็นผูน้�ำ ผูค้วบคมุกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ให้มีประสิทธภิำพ
และประสิทธิผล โดยกำรสนับสนุนและผลักดันให้กรรมกำรทุกคนมีส่วนร่วมในกำรประชุม เช่น กำรตั้งค�ำถำมที่ส�ำคัญ
ต่ำงๆ หำรือ ช่วยเหลือแนะน�ำ และสนบัสนนุกำรด�ำเนนิธรุกิจของฝ่ำยจดักำร ผ่ำนทำงกรรมกำรผูจ้ดักำรอย่ำงสม�ำ่เสมอ 
แต่จะไม่เข้ำไปก้ำวก่ำยในงำนประจ�ำ ที่ฝ่ำยจัดกำรมีหน้ำที่เป็นผู้รับผิดชอบดูแล และมีกรรมกำรผู้จัดกำรเป็นหัวหน้ำ
ของฝ่ำยจัดกำร คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มอบอ�ำนำจให้กรรมกำรผู้จัดกำร หรือผู้รับมอบอ�ำนำจเท่ำนั้น เป็นผู้ที่มี
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อ�ำนำจลงนำมผกูพนัแทนบริษทัฯ ตำมอ�ำนำจทีม่อบไว้ กรรมกำรผูจ้ดักำรได้มอบอ�ำนำจให้ฝ่ำยจดักำรบริหำรงำนอย่ำง
มีประสิทธิภำพ ตำมอ�ำนำจหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบที่ได้ก�ำหนดไว้อย่ำงชัดเจน ท้ังนี้จะเห็นว่ำอ�ำนำจของคณะกรรมกำร 
และฝ่ำยจัดกำร ได้มีกำรแบ่งแยกบทบำทหน้ำที่อย่ำงชัดเจนไม่ก้ำวก่ำยต่อกัน

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมกำรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ที่เหมำะสมในเรื่องต่ำงๆ เพื่อช่วยศึกษำ 
และกลั่นกรองรำยละเอียด ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้คณะกรรมกำรชุดย่อยรับผิดชอบ นอกจำกนั้น 
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ยังได้ก�ำหนดคุณสมบัติ องค์ประกอบ วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง และหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรชุดย่อยนั้นๆ ไว้อย่ำงชัดเจน ทั้งนี้สมำชิกส่วนใหญ่ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ และประธำนของแต่ละ
คณะเป็นกรรมกำรอิสระด้วย ประธำนกรรมกำรจะไม่เป็นประธำนคณะกรรมกำรชุดย่อย ยกเว้นคณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำผลตอบแทน คณะกรรมกำรชุดย่อยมีกำรรำยงำนผลกำรประชุมและกำรท�ำงำนแต่ละครั้งให้ที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้รับทรำบอย่ำงสม�่ำเสมอ รวมถึงกำรรำยงำนกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทรำบ 
ในรำยงำนประจ�ำปี

ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมกำรชุดย่อยจ�ำนวน 2 คณะ ประกอบด้วย

1. คณะกรรมกำรตรวจสอบ

2. คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน

ซึ่งรำยละเอียดเกี่ยวกับรำยชื่อ หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ อยู่ในหัวข้อโครงสร้ำงกำรถือหุ้น และกำรจัดกำร

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ประกอบด้วย บุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีทักษะ มีประสบกำรณ์ในกำรด�ำเนิน
ธรุกจิ และมีควำมเข้ำใจในบทบำท หน้ำที ่ทีต้่องรับผดิชอบเป็นอย่ำงดี ท�ำให้กำรปฏิบัตงิำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธภิำพ

ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในกำรก�ำหนดวิสัยทัศน์ ภำรกิจ กลยุทธ์ เป้ำหมำย และแผนธุรกิจ
ของบริษัทฯ โดยก�ำหนดให้พิจำรณำทบทวนอย่ำงเป็นประจ�ำทุกปี ตลอดจนก�ำกับดูแล ติดตำม และประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำรและฝ่ำยจัดกำร ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย และแผนธุรกิจที่ก�ำหนดไว้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
และมีประสิทธิผล และถูกต้องตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ ของหน่วยงำนที่ก�ำกับดูแล และหน่วยงำนทำงรำชกำร
ที่เกี่ยวข้อง และตำมมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจกำร และควำมมั่นคงสูงสุดให้
แก่ผูถื้อหุน้ ขณะเดียวกันกค็�ำนงึถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนได้เสยีทุกฝ่ำย โดยในปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
ได้มีกำรทบทวนและอนุมัติ วิสัยทัศน์ ภำรกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท จ�ำนวน 2 ครั้ง

คณะกรรมกำรบริษทัฯ ตระหนกัถงึควำมส�ำคัญของกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี เพือ่เพิม่ควำมโปร่งใส เพิม่ขดีควำม
สำมำรถในกำรแข่งขนัของกิจกำร และเพิม่ควำมเชือ่ม่ันให้แก่ผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน และผูเ้ก่ียวข้องทกุฝ่ำย จงึได้มอบหมำย
ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ ด�ำเนินกำรจัดท�ำนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร เป็นลำยลักษณ์อักษร ตลอดจนปรับปรุง
นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ให้มีควำมทันสมัย เหมำะสมกับสภำพแวดล้อม กำรด�ำเนิน
ธุรกิจ และเป็นสำกลมำกขึ้น โดยก�ำหนดให้มีกำรทบทวนนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรปีละครั้ง โดยในปี พ.ศ. 2549 
และ พ.ศ. 2550 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้ด�ำเนินกำรจัดท�ำแนวปฏิบัติที่ดีเพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดแนวทำงที่ชัดเจนเพื่อ
ให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนได้ถือปฏิบัติ และในปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ทบทวนหลักกำร
ก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ซึ่งเป็นฉบับแก้ไขฉบับที่ 13 นับจำกปี พ.ศ. 2544 โดยได้ด�ำเนินกำรปรับปรุงเพิ่มเติมหลักกำร
ก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ ให้มีควำมชัดเจน และครอบคลุมมำกยิ่งขึ้น
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คณะกรรมกำรบริษัทฯ คณะกรรมกำรตรวจสอบ และฝ่ำยบริหำร ได้สนับสนุนให้กรรมกำร ผู้บริหำร 
และพนักงำนเห็นถึงควำมส�ำคัญของกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยได้จัดให้มีช่องทำงกำรสื่อสำรข้อมูลต่ำงๆ ของกำร
ก�ำกับดูแลกจิกำรท่ีดี ทัง้จำกกำรปฐมนิเทศกรรมกำร และพนกังำนใหม่ กำรเพิม่เนือ้หำในหลักสตูรของกำรฝึกอบรมของ
พนักงำน นอกจำกนั้นยังมีช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีผ่ำนเว็บไซต์ผ่ำนช่องทำงกำร
สือ่สำรภำยในบริษทัฯ และมีช่องทำงกำรรับเร่ืองเพือ่ปรับปรุงและแก้ไข เพือ่เสนอให้คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับทรำบ

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ประเมินกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ด้วยแบบประเมินกำรปฏิบัติตำมหลักกำร
ก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Self Assessment) ของตลำดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย และพิจำรณำร่วมกับหลักเกณฑ์กำรส�ำรวจกำรก�ำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียนไทย ของสมำคม
ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย เพื่อให้คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับทรำบว่ำ บริษัทฯ มีจุดบกพร่องในส่วนใด 
เพื่อปรับปรุง และแก้ไข พัฒนำให้ดียิ่งขึ้น นอกจำกนั้นคณะกรรมกำรตรวจสอบยังก�ำหนดช่องทำงให้พนักงำนเสนอ
แนวทำงปรับปรุง เกี่ยวกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีผ่ำนทำงแผนกตรวจสอบภำยในและนักลงทุนสัมพันธ์ อนึ่ง ในกำร
ประเมินกำรก�ำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียนไทยประจ�ำปี พ.ศ. 2558 (Corporate Governance Report of Thai 
Listed Companies 2015) บริษัทฯ ได้รับกำรประเมินจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย ดังนี้ี้

คะแนนเฉลี่ยโดยรวม

รายการ 2558 2557 2556

บริษัทจดทะเบียนโดยรวม (%) 75 72 78

บริษัทในกลุ่ม SET100 (%) 84 81 88

บริษัทในกลุ่ม SET50 (%) 87 85 91

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) (%) 92 92 94

คะแนนแยกเป็นรายหมวด

หมวดการพิจารณา

คะแนนเฉลี่ย (%)
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น 

จ�ากัด (มหาชน)บริษัทจดทะเบียน              
โดยรวม

บริษัทในกลุ่ม 
SET100

บริษัทในกลุ่ม 
SET50

ปี พ.ศ. 2558 2557 2556 2558 2557 2556 2558 2557 2556 2558 2557 2556

สิทธิของผู้ถือหุ้น 91 87 89 95 94 95 95 95 96 98 95 95

กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

อย่ำงเท่ำเทียมกัน
91 91 86 94 95 91 95 96 93 98 98 95

กำรค�ำนึงถึงบทบำทของ

ผู้มีส่วนได้เสีย
70 62 68 82 76 83 86 81 91 90 90 94

กำรเปิดเผยข้อมูล 

และควำมโปร่งใส
80 77 88 90 87 94 92 90 96 96 96 98

ควำมรับผิดชอบ 

ของคณะกรรมกำร
66 63 64 77 74 77 79 78 80 86 88 89

หมายเหตุ :  ปี 2557 มีการปรับแนวทางและหลักเกณฑ์การส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate 
Governance Report of Thai Listed Companies) เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard
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จริยธรรมธุรกิจ บริษัทฯ ได้ยึดมั่นในกำรกระท�ำสิ่งที่ถูกต้อง เป็นแนวทำงกำรด�ำเนินธุรกิจของกรรมกำรและ
พนักงำนทุกคน โดยบริษัทฯ ได้ประกำศบังคับใช้จรรยำบรรณพนักงำน และจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ เพื่อให้
กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคน ได้ยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำรกิจของบริษัทฯ ด้วยควำม
ซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งกำรปฏิบัติต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สำธำรณชน และสังคม บริษัทฯ 
มอบหมำยให้แผนกตรวจสอบภำยในและนักลงทุนสัมพันธ์ ติดตำมดูแลกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณอย่ำงสม�่ำเสมอ 
และได้ก�ำหนดโทษทำงวินัยในกรณีละเมิดจรรยำบรรณไว้ด้วย

คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีควำมเชื่อมั่นเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ กระบวนกำรกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณ
ธุรกิจ จะช่วยส่งเสริมกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ และเป็นเคร่ืองมือช่วยให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยพื้นฐำนที่ส�ำคัญ 
อย่ำงหนึ่ง อันจะส่งผลให้เกิดกำรเพิ่มมูลค่ำสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น คุณค่ำท่ีบริษัทฯ มุ่งหวัง และคำดหวังให้กรรมกำร  
และพนักงำนทุกคนถือปฏิบัติในทุกภำรกิจ ได้แก่

•  กำรให้ควำมส�ำคัญสูงสุดต่อกำรสร้ำงควำมพึงพอใจของลูกค้ำ

•  ควำมเชื่อมั่นในกำรท�ำงำนร่วมกัน

•  กำรอุทิศต่องำนอย่ำงมืออำชีพโดยมีคุณธรรม

•  กำรยึดมั่นในหลักกำรของระเบียบวินัยกำรปฏิบัติงำนที่ดี

•  กำรพร้อมในกำรตอบสนองต่อทุกสถำนกำรณ์

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ตระหนักถึงกำรด�ำเนินธุรกิจ ควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย พนักงำน สังคมและ 
สิ่งแวดล้อม คณะกรรมกำรบริษัทฯ จึงได้จัดให้มีกำรเผยแพร่ จรรยำบรรณธุรกิจ นโยบำยกำรดูแลส่ิงแวดล้อมและ
สังคม ผ่ำนในหลำยช่องทำง ข่ำวประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ และกำรประชุมพนักงำน รวมท้ังกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำม
จรรยำบรรณธุรกิจ และกำรก�ำหนดบทลงโทษ

อนึ่ง ในต้นปี พ.ศ. 2554 บริษัทฯ ได้ลงนำมเข้ำร่วมเพื่อประกำศเจตนำรมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective 
Action Coalition againt Corruption : CAC) ต่อต้ำนกำรทุจริตของภำคเอกชนไทย ร่วมกบัสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษทัไทย หอกำรค้ำไทย สมำคมธนำคำรไทย หอกำรค้ำต่ำงชำต ิและสมำคมบรษิทัจดทะเบียนไทย เพือ่แสดงเจตจ�ำนงท่ีจะ
ด�ำเนนิธรุกิจท่ีมีควำมโปร่งใส ถกูต้องตำมกฎหมำย ต่อต้ำนและไม่สนบัสนนุกำรคอร์รัปชัน่ เพือ่ให้กำรด�ำเนนิงำนของบริษทัฯ 
เป็นไปตำมหลักบรรษทัภบิำล (Corporate Governance ; CG) ทีดี่ นอกจำกนี ้บรษิทัฯ ยงัมีนโยบำยทีจ่ะสนบัสนนุให้พนกังำน  
ด�ำรงตนให้ถูกต้องตำมกฎหมำยเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชำติ ตลอดจนส่งเสริมให้คู่ค้ำของบริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจที่
ถูกต้องตำมกฎหมำยด้วยควำมโปร่งใส โดยมีเป้ำหมำยในกำรสร้ำงควำมร่วมมือในกำรจรรโลงสังคมให้เจริญรุดหน้ำ
อย่ำงยั่งยืน

เพื่อป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ดูแลอย่ำงรอบคอบ เมื่อเกิดรำยกำรที่อำจ
มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยก�ำหนดนโยบำยและขั้นตอนกำรอนุมัติรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันไว้เป็นลำยลักษณ์
อักษร รวมท้ังก�ำหนดนโยบำยและวิธีกำรดูแล ไม่ให้ผู้บริหำรและผู้เก่ียวข้องน�ำข้อมูลภำยในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

รายการทีอ่าจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมกำรบริษทัฯ ได้ดูแลอย่ำงรอบคอบเม่ือเกดิรำยกำร
ทีอ่ำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ และรำยกำรทีเ่ก่ียวโยงกนั โดยก�ำหนดเป็นนโยบำยและขัน้ตอนกำรอนมัุตริำยกำร
ไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษร นอกจำกนัน้คณะกรรมกำรตรวจสอบจะน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ เก่ียวกับรำยกำรทีม่ี
ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ และรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัอย่ำงสม�ำ่เสมอ และคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้พจิำรณำควำม
เหมำะสม อย่ำงรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์ โดยรำยกำรระหว่ำงกันได้
กระท�ำอย่ำงยุติธรรมตำมรำคำตลำดและเป็นไปตำมธุรกิจกำรค้ำ (Fair and at Arms’ Length) และได้เปิดเผยรำยกำร
ระหวำ่งกันที่มีสำระส�ำคัญจะเปิดเผยรำยละเอียด มูลค่ำรำยกำร คู่สัญญำ เหตุผล/ควำมจ�ำเป็น ในรำยงำนประจ�ำปีและ
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี
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คณะกรรมกำรบริษัทฯ อนุมัติในหลักกำร ตำมค�ำแนะน�ำของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในกำรปฏิบัติตำมมำตรำ 89/12 (1) แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 ให้ฝ่ำยจดักำรสำมำรถอนมัุตกิำรท�ำธรุกรรม ระหว่ำงบริษทัฯ บริษทัย่อย กับกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือ
บุคคลทีมี่ควำมเก่ียวข้องธรุกรรมนัน้ หำกธุรกรรมเหล่ำนัน้มีข้อตกลงทำงกำรค้ำในลักษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนจะพงึกระท�ำ
กับคู่สญัญำท่ัวไปในสถำนกำรณ์เดียวกัน ด้วยอ�ำนำจต่อรองทำงกำรค้ำท่ีปรำศจำกอทิธพิลในกำรท่ีตนมีสถำนะเป็นกรรมกำร 
ผู้บริหำร หรือบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง ทั้งนี้คณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ น�ำเสนอ
รำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และรำยกำรทีเ่ก่ียวโยงกันในกำรท�ำธรุกรรมท่ีมีขนำดเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำท
ต่อไตรมำส เพื่อรำยงำนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ รับทรำบอย่ำงสม�่ำเสมอทุกไตรมำส

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ในวำระใดที่กรรมกำรมีส่วนได้เสีย ประธำนกรรมกำรจะขอควำมร่วมมือ
ให้กรรมกำรปฏิบัติตำมนโยบำย โดยขอให้กรรมกำรแจ้งต่อท่ีประชุมเพื่อรับทรำบ และงดออกเสียงหรือแสดงควำม
เห็นใดๆ ในวำระนั้นๆ

การดแูลเรือ่งการใช้ข้อมูลภายใน บริษทัฯ ได้ก�ำหนดเป็นนโยบำย และขัน้ตอนเป็นลำยลักษณ์อกัษร ในแนว
ปฏิบัตเิก่ียวกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี และคูมื่อกรรมกำรบรษิทัฯ ซึง่ได้แจ้งต่อทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทั ทีป่ระชมุ
ผู้บริหำร ทรำบถึงประกำศของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ก�ำหนดให ้
ผูบ้ริหำร (ซึง่ได้รวมถงึคู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลนุติิภำวะ) รำยงำนกำรเปลีย่นแปลงกำรถือหลักทรพัย์ ต่อส�ำนกังำน
คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ ปี พ.ศ. 2535 ภำยใน 3 วัน นับจำกวันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ และแจ้งให้เลขำนุกำร 
บริษัทฯ ทรำบเพื่อแจ้งให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ รับทรำบต่อไป นอกจำกนั้นยังได้แจ้งบทลงโทษหำกมีกำรฝ่ำฝืนหรือ
ไม่ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดดังกล่ำว

บริษทัฯ ได้ก�ำหนดเป็นนโยบำย ในแนวปฏิบัตเิก่ียวกบักำรก�ำกับดูแลกจิกำรทีดี่ จรรยำบรรณของคณะกรรมกำร 
ผู้บริหำรและพนักงำน ตลอดจนข้อบังคับพนักงำนเก่ียวกับกำรก�ำหนดไม่ให้น�ำเอกสำรหรือข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือน�ำออกนอกบริษัทฯ ก่อนได้รับอนุญำต รวมทั้งห้ำมน�ำข้อมูลงบกำรเงินหรือข้อมูลอื่นที่รับ
ทรำบเปิดเผยแก่บุคคลภำยนอกหรือผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ำมท�ำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่
ข้อมูล งบกำรเงินหรือข้อมูลอื่นจะเผยแพร่ต่อสำธำรณชน กำรไม่ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดดังกล่ำวถือเป็นกำรกระท�ำผิด
วนิยัของบริษทัฯ หำกผูบ้รหิำรหรือพนกังำนทีไ่ด้ล่วงรู้ข้อมูลภำยในท่ีส�ำคัญคนใดกระท�ำผดิวินยั จะได้รับโทษตัง้แต่กำร
ตักเตือน กำรตัดค่ำจ้ำง กำรพักงำนโดยไม่ได้รับค่ำจ้ำง จนถึงกำรเลิกจ้ำง

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

1. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน บริษัทฯ ได้ให้ควำมส�ำคัญต่อระบบควบคุมภำยใน 
ท้ังในระดับบริหำรและระดับปฏิบัติงำน จึงได้ก�ำหนดภำระหน้ำที่ อ�ำนำจกำรด�ำเนินกำรของผู้ปฏิบัติงำน ผู้บริหำร  
ไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรอย่ำงชัดเจน มีกำรควบคุมดูแลกำรใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีกำรแบ่ง
แยกหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน ผู้ติดตำมควบคุมและประเมินผลออกจำกกัน เพื่อให้เกิดกำรถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่ำงกัน
อย่ำงเหมำะสม นอกจำกนีย้งัมีกำรควบคมุภำยในท่ีเก่ียวกบัระบบกำรเงนิ โดยบรษิทัฯ ได้จดัให้มีระบบรำยงำนทำงกำร
เงินเสนอผู้บริหำรสำยงำนที่รับผิดชอบ

บริษทัฯ มีแผนกตรวจสอบภำยในและนกัลงทนุสัมพนัธ์ ท�ำหน้ำทีต่รวจสอบเพือ่ให้มัน่ใจว่ำกำรปฏิบัติงำนหลัก 
และกิจกรรมทำงกำรเงนิส�ำคัญของบริษทัฯ ได้ด�ำเนนิกำรตำมแนวทำงทีก่�ำหนดไว้ และมีประสิทธภิำพ รวมถงึตรวจสอบ 
กำรปฏิบัตติำมกฎหมำย และข้อก�ำหนดท่ีเก่ียวข้องกับบริษทัฯ (Compliance Control) และเพือ่ให้หน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยในและนกัลงทุนสมัพนัธ์ มีควำมเป็นอิสระ สำมำรถท�ำหน้ำท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่ำงเตม็ที ่คณะกรรมกำรจงึ
ก�ำหนดให้แผนกตรวจสอบภำยในและนักลงทุนสัมพันธ์รำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
และได้รับกำรประเมินผลงำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบด้วย
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2. การบริหารความเสี่ยง กำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ กระท�ำโดยกำรประเมินควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
ทัง้ทีเ่ป็นปัจจยัภำยในและปัจจยัภำยนอกอย่ำงสม�ำ่เสมอ โดยคณะท�ำงำนซึง่ประกอบด้วย ฝ่ำยบรหิำรและผูบ้รหิำรระดับสงู 
ในสำยงำนที่เกี่ยวข้องกับแต่ละควำมเสี่ยง หัวหน้ำงำนในแต่ละหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
จะวิเครำะห์ถึงสำเหตุท่ีท�ำให้เกิดปัจจัยควำมเสี่ยงต่ำงๆ กำรก�ำหนดมำตรกำรบริหำรควำมเสี่ยง รวมถึงติดตำม  
กำรปฏิบัตติำมแผนกำรบริหำรควำมเส่ียง และรำยงำนผลให้กับคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพือ่เสนอต่อคณะกรรมกำรต่อไป

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ให้ควำมส�ำคัญกับระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อสร้ำง
ควำมมั่นใจได้ว่ำจะบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีกำรจัดสรรและใช้ทรัพยำกรอย่ำงถูกต้อง
เหมำะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยให้ข้อมูลทำงกำรเงินมีควำมถูกต้องเชื่อถือได้

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีกำรก�ำหนดวันประชุมไว้เป็นกำรล่วงหน้ำตลอดทั้งปี และมีกำรประชุมพิเศษเพิ่ม
ตำมควำมจ�ำเป็น โดยมีกำรก�ำหนดวำระชัดเจนไว้ล่วงหน้ำ และมีวำระพิจำรณำติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนเป็นประจ�ำ 
โดยจะแจ้งตำรำงกำรประชุมให้คณะกรรมกำรแต่ละท่ำนทรำบ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำร ได้ร่วมกัน
พิจำรณำก�ำหนดวำระกำรประชุมกรรมกำร โดยพิจำรณำเร่ืองท่ีส�ำคัญและน�ำเข้ำสู่วำระกำรประชุม นอกจำกนั้น 
กรรมกำรแต่ละท่ำนมีควำมเป็นอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองเข้ำสู่วำระกำรประชุมได้ เลขำนุกำรบริษัทฯ ได้จัดท�ำหนังสือ
เชิญประชุมพร้อมระเบียบวำระกำรประชุม และเอกสำรประกอบกำรประชุมก่อนกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วัน  
เพื่อให้คณะกรรมกำรได้มีเวลำศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอก่อนเข้ำร่วมประชุม

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ แต่ละคร้ัง ประธำนกรรมกำรได้จัดสรรเวลำอย่ำงเพียงพอและมำกพอท่ี
กรรมกำรจะอภปิรำยปัญหำส�ำคัญกันอย่ำงรอบคอบ นอกจำกนัน้ประธำนกรรมกำรและคณะกรรมกำรบริษทัฯ ได้เชญิ 
ผู้บริหำรระดับสูงเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อให้สำรสนเทศเพิ่มเติม และได้มีกำรจดบันทึกกำรประชุม
เป็นลำยลักษณ์อักษร จัดเก็บรำยงำนกำรประชุมท่ีผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำร พร้อมให้คณะกรรมกำรและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ก�ำหนดให้ฝ่ำยบริหำรจดัท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนเสนอคณะกรรมกำรบริษทัฯ เป็น
ประจ�ำทุกเดือน แม้ไม่ได้ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นรำยเดือน เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ สำมำรถติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ ได้

คณะกรรมกำรบริษทัฯ ก�ำหนดให้กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำรมีกำรประชุมกนัเองได้ตำมควำมเหมำะสม โดยไม่มี
กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำรหรอืฝ่ำยบริหำรเข้ำร่วมประชมุ เพือ่เปิดโอกำสให้อภปิรำยประเด็นปัญหำต่ำงๆ ท่ีเก่ียวเนือ่งกบั
ธุรกิจของบริษัทฯ และเรื่องที่อยู่ในควำมสนใจของกรรมกำร โดยให้มีกำรรำยงำนผลกำรประชุมให้ประธำนกรรมกำร
และคณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้รับทรำบ โดยในปี พ.ศ. 2558 ได้จัดให้มีหัวข้อวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
เพือ่พจิำรณำหำรือปัญหำต่ำงๆ เกีย่วกบักำรจดักำรทีอ่ยูใ่นควำมสนใจ โดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเข้ำร่วมประชมุด้วย จ�ำนวน 
1 ครั้ง ซึ่งภำยหลังเสร็จสิ้นกำรประชุม ประธำนกรรมกำรได้แจ้งถึงประเด็นสรุปให้กรรมกำรผู้จัดกำรได้รับทรำบ

ในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีกำรพิจำรณำเพิ่มเติมนโยบำยเกี่ยวกับจ�ำนวนองค์ประชุมขั้นต�่ำ  
ณ ขณะที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมกำร ว่ำต้องมีกรรมกำรอยู่ไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 
ของจ�ำนวนกรรมกำรทัง้หมด ทัง้นีร้วมถงึกรณหีำกกรรมกำรมีควำมจ�ำเป็นจนไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชมุได้ อำจใช้ช่อง
ทำงกำรประชมุทำงไกล โดยให้ถอืเสมือนหนึง่อยูร่่วมประชมุ เพือ่แสดงถงึกำรให้ควำมส�ำคญักับบทบำทหน้ำท่ีของคณะ
กรรมกำรบริษทัฯ ในกำรชีแ้นะทิศทำงกำรด�ำเนนิงำนของบริษทัฯ กำรตดิตำมดูแลกำรท�ำงำนของฝ่ำยจดักำร และกำร
แสดงควำมรับผิดชอบตำมหน้ำที่ (Accountability) ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ที่มีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

ในปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีกำรประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง เวลำประชุมเฉลี่ย 5 ชั่วโมง ในแต่ละครั้ง 
มีผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบัญชี ผู้บริหำรส่วนงำนที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหำรของแผนกตรวจสอบภำยในและนักลงทุนสัมพันธ ์
ร่วมให้สำรสนเทศเพิ่มเติม ทั้งนี้คณะกรรมกำรบริษัทได้เห็นชอบให้มีกำรประชุมร่วมกันเฉพำะกรรมกำรที่ไม่เป็น 
ผูบ้รหิำรในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษทัครัง้ที ่4/2558 เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจกิำยน 2558 ในช่วงเริม่ต้นก่อนกำรประชมุ 
คณะกรรมกำรบริษัทฯ กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร และกรรมกำรอิสระ ได้มีกำรประชุมร่วมกันโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำร 
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เข้ำร่วมด้วย เพื่ออภิปรำยปัญหำท่ัวไปเก่ียวกับกำรจัดกำรหรือกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ โดยมีกำรแจ้งให้
กรรมกำรผู้จัดกำรทรำบเพื่อให้ฝ่ำยจัดกำรไปด�ำเนินกำรเกี่ยวกับประเด็นอภิปรำยดังกล่ำว

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชมุทัง้ส้ิน 6 คร้ัง เป็นกำรประชมุวำระปกตจิ�ำนวน 5 คร้ัง และเป็นกำรประชมุ
ระหว่ำงกรรมกำรตรวจสอบและผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรจ�ำนวน 1 ครั้ง

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทนมีกำรประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง 
โดยรำยละเอียดกำรเข้ำประชุมของคณะกรรมกำรบริษัทฯ และคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ในปี พ.ศ. 2558 มีดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ผลตอบแทน

การประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้น

ปี 2558

ประชุมทั้งหมด
(5 ครั้ง)

ประชุมทั้งหมด
(6 ครั้ง)

ประชุมทั้งหมด
(3 ครั้ง)

ประชุมทั้งหมด
(1 ครั้ง)

1. นำยสมบูรณ์  ชินสวนำนนท์ 5/5 - 3/3 1/1

2. นำยสำโรช  ล�้ำเลิศประเสริฐกุล 5/5 6/6 - 1/1

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

4. นำยคเชนทร์  เบญจกุล 5/5 5/6 - 1/1

5. นำยวรสิทธิ์  โภคำชัยพัฒน์ 5/5 - 3/3 1/1 

6. นำยไพรัช  สิฏฐกุล 5/5 - - 1/1

7. นำยวัฒนำ  เชียงกูล 5/5 - 3/3 1/1

8. รศ.ยืน  ภู่วรวรรณ 5/5 - - 1/1

9. นำงวุฒิภูมิ จุฬำงกูร* 4/4 - - 1/1

10. นำยวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ* 4/4 - - 1/1

11. นำยทนง  โชติสรยุทธ์ 5/5 - - 1/1

12. นำยวิบูลย์ศักดิ์  อุดมวนิช 5/5 - - 1/1

หมายเหตุ : *  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติแต่งตั้ง นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร และ
นายวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ซึ่งมีจ�านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ คงเหลือตาม
แผนการประชุมประจ�าปี 2558 ทั้งสิ้น 4 ครั้ง

การประเมินการปฏิบัติงานของตนเองโดยกรรมการ

คณะกรรมกำรได้จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนโดยตนเองเป็นประจ�ำทุกปี โดยจัดให้มีกำรประเมิน
เป็นรำยบุคคล ท้ังคณะ และคณะกรรมกำรชุดย่อย เพื่อให้คณะกรรมกำรได้พิจำรณำทบทวนผลงำน ปัญหำและ
อุปสรรค ในกำรด�ำเนินงำนระหว่ำงปีที่ผ่ำนมำ เพื่อให้น�ำมำแก้ไข และเพิ่มประสิทธิภำพกำรท�ำงำน โดยกำรประเมิน
ผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรโดยรวม และคณะกรรมกำรชุดย่อย ได้ใช้แนวทำงแบบประเมินท่ีเสนอแนะโดย
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่มีกำรปรับปรุงเพื่อให้เหมำะสมกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
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กำรประเมินแบ่งตำมหวัข้อ 6 หวัข้อ ได้แก่ โครงสร้ำงและคุณสมบัตขิองคณะกรรมกำร บทบำทหน้ำท่ีและควำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำร กำรประชุมคณะกรรมกำร กำรท�ำหน้ำท่ีของกรรมกำร ควำมสัมพันธ์กับฝ่ำยจัดกำร  
และกำรพัฒนำตนเองของกรรมกำรและกำรพัฒนำผู้บริหำร ซึง่ผลคะแนนกำรประเมนิของคณะกรรมกำรบรษิัทฯ แบ่ง
ออกเป็น 5 = ดีมำก, 4 = ดี, 3 = มำตรฐำน, 2 = พอใช้, 1 = ต้องปรับปรุงอย่ำงมำก สรุปได้ดังนี้ี้

•  ผลกำรประเมินคณะกรรมกำรบริษัทฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.59 จำกคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมำก

•  ผลกำรประเมินคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีคะแนนเฉลี่ย 4.49 จำกคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมำก

•  ผลกำรประเมินคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน มีคะแนนเฉลี่ย 4.82 จำกคะแนนเต็ม 5          
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมำก

•  ผลกำรประเมินคณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นรำยบุคคล (โดยตนเอง) มีคะแนนเฉลี่ย 4.29 จำกคะแนนเต็ม 5  
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมำก

•  ผลกำรประเมินคณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็นรำยบุคคล (โดยตนเอง) มีคะแนนเฉล่ีย 4.39 จำกคะแนน 
เต็ม 5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมำก

•  ผลกำรประเมนิคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน เป็นรำยบุคคล (โดยตนเอง) มีคะแนนเฉลี่ย 
4.66 จำกคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมำก

•  ผลกำรประเมินกรรมกำรผู้จัดกำร มีคะแนนเฉลี่ย 4.88 จำกคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมำก

นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้มีกำรประเมินผลงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร เพื่อเปรียบเทียบ
กับ ผลกำรด�ำเนนิงำน โดยคณะกรรมกำรบริษทัฯ ท�ำกำรประเมินในแบบประเมินผลซึง่ได้ปรับปรุงเพือ่ให้เหมำะสมกับ
บริษัทฯ โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มอบหมำยให้ประธำนกรรมกำรเป็นผู้แจ้งผลกำรประเมินต่อ กรรมกำรผู้จัดกำร
และคณะกรรมกำรบริษัทฯ

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

นโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรได้ก�ำหนดไว้อย่ำงชัดเจนและโปร่งใส โดยค่ำตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับ
อุตสำหกรรม และสูงเพียงพอท่ีจะดูแลและรักษำกรรมกำรที่มีคุณสมบัติที่ต้องกำร และได้ขออนุมัติจำกท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นกรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน จะได้
รับค่ำตอบแทนเพิ่มตำมปริมำณงำนที่เพิ่มขึ้น

ค่าตอบแทนของกรรมการผูจั้ดการ : คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน จะน�ำผลกำรประเมินกำร
ปฏิบัตงิำนของกรรมกำรผูจ้ดักำร ท่ีคณะกรรมกำรบริษทัฯ ได้ร่วมกันประเมิน ไปใช้ในกำรพจิำรณำก�ำหนดค่ำตอบแทน
ของกรรมกำรผู้จัดกำรตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด ซึ่งผลกำรประเมินกรรมกำรผู้จัดกำร คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มอบ
หมำยให้ประธำนกรรมกำรเป็นผูแ้จ้งผลกำรประเมินต่อกรรมกำรผูจ้ดักำรและคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพือ่รบัทรำบอกีครัง้

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง : คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทนจะก�ำหนดหลักเกณฑ ์
และโครงสร้ำงค่ำตอบแทนผู้บริหำร ซึ่งพิจำรณำเป็นไปตำมหลักกำรและนโยบำยท่ีคณะกรรมกำรบริษัทฯ ก�ำหนด 
ท้ังยังสอดคล้องกับผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ และผลกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรแต่ละท่ำน โดยกรรมกำร 
ผู้จัดกำรจะเป็นผู้พิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนรำยบุคคล และกำรปรับอัตรำเงินเดือนประจ�ำ
ปีของผู้บริหำรระดับสูง พร้อมทั้งรำยงำนค่ำตอบแทนที่เหมำะสมต่อคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน  
และคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อรับทรำบอีกครั้ง

ในปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้จ่ำยค่ำตอบแทนต่ำงๆ ให้แก่กรรมกำรผู้จัดกำรและผู้บริหำร (ตำมนิยำมของ
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จ�ำนวน 7 ท่ำน โดยรวมผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำย 
กำรเงินและผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบัญชี) รวมทั้งสิ้น 20.28 ล้ำนบำท
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การพัฒนาความรู้ของกรรมการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส�ำคัญในกำรพัฒนำควำมรู้ของกรรมกำร คณะกรรมกำรบริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดไว้
ในหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ ให้มีกำรส่งเสริมและอ�ำนวยควำมสะดวกให้กรรมกำรได้รับกำรฝึกอบรม
ควำมรูต่้ำงๆ จำกหน่วยงำนก�ำกบัดูแลทีเ่ก่ียวข้องอย่ำงสม�ำ่เสมอและต่อเนือ่ง โดยคณะกรรมกำรบริษทัฯ ได้มอบหมำย
ให้เลขำนุกำรบริษัทฯ เป็นผู้ประสำนงำนกับกรรมกำรเพื่อแจ้งหลักสูตรกำรฝึกอบรมต่ำงๆ

ในปี พ.ศ. 2558 มีกรรมกำรเข้ำอบรมเพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในบทบำทและหน้ำที่ของกรรมกำร 
ในกำรบริหำรงำนให้มีประสิทธิภำพ ดังนี้

1. งำนสัมมนำ “mai กับกลยุทธ์กำรสร้ำงแบรนด์ท่ีย่ังยืน”  จัดโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
จ�ำนวน 1 ท่ำน ได้แก่ นำยวิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิช

2. งำนสัมมนำ “ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทกับฝ่ำยจัดกำรในกำรควบคุมภำยใน” จัดโดย
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำนวน 1 ท่ำน ได้แก่ นำยสำโรช ล�้ำเลิศประเสริฐกุล

3. งำนสัมมนำ “Building Better Board though Effective Indenpendent Director” จัดโดยสมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) จ�ำนวน 1 ท่ำน ได้แก่ นำยประวิทย์ ตันติวศินชัย

ปัจจุบัน มีกรรมกำรบริษัทฯ ที่เข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบำทหน้ำที่ของกรรมกำร จ�ำนวน  
9 ท่ำน จำกกรรมกำรทั้งหมด 12 ท่ำน (ร้อยละ 75) โดยได้ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP), หลักสูตร Director Certification Program (DCP), หลักสูตร Audit Committee Program (ACP), และหลักสูตร 
Finance for Director (FFD) ซึ่งจัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตร Corporate 
Secretary Development Program ซึ่งจัดโดยสมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มอบให้เลขำนุกำรบริษัทฯ สรุปข้อมูลต่ำงๆ 
ให้กรรมกำรใหม่ได้รับทรำบผ่ำนทำงคู่มือกรรมกำรบริษัทฯ ซึ่งจัดท�ำและมอบให้กรรมกำรบริษัทฯ ในทุกปี เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลอ้ำงอิง ที่ครบถ้วนและทันสมัย และยังก�ำหนดให้กรรมกำรใหม่ได้เข้ำเย่ียมชมกิจกำร เพื่อให้เข้ำใจกำรด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ได้ดียิ่งขึ้น

ภำยในคู่มือกรรมกำร มีเนื้อหำสรุปประกอบด้วย ข้อมูลที่เก่ียวกับบริษัทฯ และข้อมูลส�ำหรับกรรมกำร  
เช่น ประเดน็ทีน่่ำสนใจเก่ียวกับบริษทัฯ ประวตัคิวำมเป็นมำ โครงสร้ำงองค์กร ธรุกิจของบริษทัฯ ข้อบังคับของบริษทัฯ 
กำรประชมุคณะกรรมกำร หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรทีดี่ จรรยำบรรณส�ำหรับกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน รำยกำร
ที่เกี่ยวโยงกัน กำรจัดท�ำและเปิดเผยกำรถือครองหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

แผนการสืบทอดต�าแหน่ง คณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำยให้กรรมกำรผู้จัดกำร และฝ่ำยบริหำร จัดท�ำ
แผนในกำรทดแทนต�ำแหน่งงำน (Succession Plan) ในระดับบริหำรและต�ำแหน่งงำนในสำยงำนหลัก โดยพิจำรณำ
จำกผลกำรปฏิบัติงำนและศักยภำพของแต่ละบุคคลเป็นหลัก และก�ำหนดให้มีกำรเตรียมควำมพร้อมส�ำหรับบุคคลท่ี
สำมำรถทดแทนต�ำแหน่งงำน กำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ และทักษะที่จ�ำเป็น นอกจำกนั้นคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
ยังก�ำหนดให้กรรมกำรผู้จัดกำรรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ รับทรำบถึงแผนเตรียมควำมพร้อมกรณีที่ผู้บริหำร
ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ ได้ก�ำหนดเป็นนโยบำย และขั้นตอนเป็นลำยลักษณ์อักษร  
ในแนวปฏิบัติเก่ียวกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และคู่มือกรรมกำรบริษัทฯ ซึ่งได้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร 
บรษิทัฯ ทีป่ระชมุผูบ้ริหำร ทรำบถงึประกำศของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.)  
ที่ก�ำหนดให้ผู้บริหำร (ซึ่งได้รวมถึงคู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ) รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลัก
ทรัพย์ต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ปี พ.ศ. 2535 ภำยใน 3 วัน นับจำกวันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์  
และให้แจ้งให้เลขำนุกำรบริษัทฯ ทรำบเพื่อแจ้งให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ รับทรำบต่อไป นอกจำกนั้นยังได้แจ้งบท
ลงโทษหำกมีกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดดังกล่ำว
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บริษทัฯ ได้ก�ำหนดเป็นนโยบำย ในแนวปฏิบัตเิก่ียวกบักำรก�ำกับดูแลกจิกำรทีดี่ จรรยำบรรณของคณะกรรมกำร
ผูบ้ริหำรและพนกังำน ตลอดจนข้อบังคบัพนกังำนเก่ียวกับกำรก�ำหนดไม่ให้น�ำเอกสำรหรือข้อมูลของบริษทัฯ ไปใช้เพือ่
ประโยชน์ส่วนตัว หรือน�ำออกนอกบริษัทฯ ก่อนได้รับอนุญำต รวมทั้งห้ำมน�ำข้อมูลงบกำรเงินหรือข้อมูลอื่นที่รับทรำบ
เปิดเผยแก่บุคคลภำยนอกหรือผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ำมท�ำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูล 
งบกำรเงินหรือข้อมูลอื่นจะเผยแพร่ต่อสำธำรณชน ถือเป็นกำรกระท�ำผิดวินัยของบริษัทฯ หำกผู้บริหำรหรือพนักงำน 
ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภำยในท่ีส�ำคัญคนใดกระท�ำผิดวินัย จะได้รับโทษตั้งแต่กำรตักเตือน กำรตัดค่ำจ้ำง กำรพักงำนโดย
ไม่ได้รับค่ำจ้ำง จนถึงกำรเลิกจ้ำง

บุคลากร บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจ�ำนวนบุคลำกร ณ วันที่ 31 ธันวำคม ดังนี้
      (หน่วย : คน)

รายการ 2558 2557 2556

บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น*

พนักงำนประจ�ำส�ำนักงำนใหญ่ 910 896 988

พนักงำนประจ�ำสำขำ 1,223 1,291 1,538

บจ. เพลินพัฒน์ (บริษัทย่อย)

ครู 227 218 212

บุคลำกรอื่น 97 94 94

บจ. เบสแล็บ (บริษัทย่อย)

พนักงำนประจ�ำ 12 8 8

 รวมทั้งสิ้น 2,469 2,507 2,840

หมายเหตุ : * ไม่รวมแรงงานจัดจ้างภายนอก (Outsource Worker)

โดยบริษัทฯ ให้ผลตอบแทนทั้ง เงินเดือน ค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน (ตำมงบกำรเงินรวม) ในป ี
พ.ศ. 2558, 2557 และ 2556 เป็นจ�ำนวนเงนิท้ังสิน้ 704.21 ล้ำนบำท, 744.23 ล้ำนบำท และ 743.22 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ

บริษทัฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยอตัรำค่ำตอบแทนพนกังำน โดยค�ำนงึถงึควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับค่ำเฉล่ียของ
อตุสำหกรรมเดียวกัน รวมถงึค่ำตอบแทนพนกังำนจะต้องเหมำะสมกับกำรขยำยตวัทำงธรุกจิ และกำรเตบิโตของบริษทัฯ

นอกเหนือจำกกำรท่ีบริษัทฯ จ่ำยค่ำตอบแทนให้กับพนักงำนในรูป เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุน
ส�ำรองเล้ียงชีพแล้ว บริษัทฯ ยังมีสวัสดิกำรอื่นๆ ให้กับพนักงำนทุกคน เช่น ค่ำรักษำพยำบำล กำรตรวจสุขภำพ 
ประจ�ำปี ค่ำทีพ่กั ค่ำเดินทำงไปปฏบิตังิำนต่ำงจงัหวดั ประกนัชวีติ เคร่ืองแบบพนกังำนสำขำ บรกิำรรถรับ-ส่งพนกังำน 
เงินช่วยเหลือให้กับพนักงำนท่ีประสบภัยพิบัติ เงินช่วยเหลือคำ่ครองชีพและเงินช่วยเหลืออื่นๆ รวมถึงกำรให้รำงวัล
ส�ำหรับพนักงำนที่มีควำมตั้งใจในกำรท�ำงำนจนมีอำยุงำนครบ 10, 20 และ 30 ปี เพื่อเป็นกำรจูงใจให้พนักงำนของ 
บริษัทฯ มีขวัญและก�ำลังใจในกำรสร้ำงควำมเจริญเติบโตให้กับบริษัทฯ ในระยะยำว

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรเพิ่มศักยภำพ และประสิทธิผลของบุคลำกร
อย่ำง ต่อเนื่อง เพื่อให้มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และรับมือกับวิทยำกำรใหม่ๆ ที่พัฒนำเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ 
ควบคู่กับกำรท�ำให้พนักงำนมีควำมสุขนั้น ซึ่งเป็นภำรกิจส�ำคัญอีกภำรกิจหนึ่งตำมภำรกิจ (Mission) ของบริษัทฯ  
เพรำะบริษัทฯ เชื่อว่ำหำกพนักงำนมีควำมสุข พนักงำนก็จะมีประสิทธิภำพ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีควำมพร้อมทุ่มเท
ท�ำงำน ซึ่งจะส่งผลท�ำให้บริษัทฯ สำมำรถเติบโตได้อย่ำงยั่งยืน
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แนวทำงในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของบริษัทฯ มีสำระส�ำคัญดังนี้

•  การปรับปรุงประสิทธิผลของทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ติดตำมประสิทธิผลของ
ทรัพยำกรมนุษย์ (Human Resources’ Productivity) ผ่ำนตัวชี้วัด (Key Performance Indicator: KPI) 
เพื่อท�ำให้มั่นใจว่ำประสิทธิผลด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ดอีย่ำงต่อเนื่อง ในกำรปรับปรุงประสิทธิผลนั้น บริษัทฯ 
เน้นกำรจัดโครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำนที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ กำรวำงแผนงำนที่เหมำะสม กำรปรับปรุง
ระบบและกระบวนกำรจดักำรทีมี่ประสทิธภิำพและมีกำรสญูเปล่ำให้น้อยทีส่ดุ กำรจดัสรรอปุกรณ์และเครือ่ง
มือต่ำงๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรท�ำงำนให้สูงขึ้น และกำรจัดหลักสูตรในกำรฝึกอบรม หรือพัฒนำทักษะ
ในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน

 สิง่หนึง่ท่ีบรษิทัฯ ยึดม่ันเสมอกคื็อ บริษทัฯ ไม่มีนโยบำยในกำรปรับลด หรอืปลดพนกังำนออกจำกงำนตำม
ปัญหำภำวะวิกฤติเศรษฐกิจ เพื่อให้บุคลำกรของบริษัทฯ มีควำมมั่นใจ และพร้อมทุ่มเทในกำรท�ำงำนระยะ
ยำวที่ส่วนใหญ่เป็นลักษณะงำนบุกเบิก

 นอกจำกนัน้ บรษิทัฯ ยังได้จดัสรรรำงวลั และโบนสัส�ำหรับพนกังำนในแต่ละปี เพือ่จงูใจให้พนกังำนเร่งสร้ำง
ผลกำรปฏิบัติงำนที่ดี

•  การเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้พัฒนาศักยภาพในการท�างาน และภาวะผู้น�า (Leadership) 
ผ่านระบบ Project Leader บริษทัฯ มีนโยบำยส่งเสริมศกัยภำพ และกำรท�ำงำนเชงิรุกของพนกังำน โดยท่ี
ไม่ต้องยึดติดกับผังกำรบังคับบัญชำ โดยเปิดโอกำสให้พนักงำนที่มีแนวคิดในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ
กำรท�ำงำนขององค์กรได้ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรแก้ไขปัญหำ ผ่ำนระบบ Project Leader โดยจะได้
รับมอบหมำยให้เป็นหัวหน้ำโครงกำร (Project Leader) ร่วมกับพนักงำนจำกหน่วยงำนเดียวกัน หรือต่ำง
หน่วยงำน เพื่อรวมทีมกันเป็น “ทีมข้ำมสำยงำน (Cross Functional Team)” โดยอำจจะมีผู้บริหำรระดับ
สูงท�ำหน้ำที่เป็นที่ปรึกษำ

 ระบบ Project Leader มีส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้บริษัทฯ มีกำรขับเคลื่อนอย่ำงรวดเร็ว โดยไม่ต้องอำศัยระบบ
กำรบังคับบัญชำท่ีซบัซ้อน เนือ่งจำกเป็นระบบทีเ่อือ้ให้พนกังำนทีมี่ศกัยภำพได้มีโอกำสในกำรสร้ำงผลงำน 
และได้มีโอกำสท�ำงำนร่วมกบัผูบ้ริหำรระดับสูง เป็นกำรฝึกให้พนกังำนท่ีมีศกัยภำพได้มีภำวะผูน้�ำ ได้เรียน
รู้แนวคดิจำกผูบ้ริหำรระดับสงูผ่ำนกำรท�ำงำนร่วมกนัเป็นทีม เข้ำใจเหตผุลเชงินโยบำย และข้อจ�ำกัดในกำร
ท�ำงำนต่ำงๆ ในอีกมุมหนึ่ง

•  การสร้างความผูกพัน และความเป็นกันเองระหว่างพนักงาน และผู้บริหาร วัฒนธรรมกำรท�ำงำน
ของ บริษัทฯ มุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมเป็นกันเองระหว่ำงพนักงำนกับผู้บริหำร และไม่มีระบบเลือกปฏิบัติ
ภำยในองค์กร เพรำะพนักงำนทุกคนถือว่ำเป็นสมำชิกในครอบครัวเดียวกัน ซึ่งมีคุณค่ำกับองค์กร ดังนั้น 
ทุกกิจกรรมและทุกควำมร่วมมือระหว่ำงผู้บริหำร และพนักงำน จึงอยู่ในบรรยำกำศกำรท�ำงำนแบบพี่
แบบน้อง มีควำมสนุกและท้ำทำยในกำรท�ำงำน

 ดังนั้น วัฒนธรรมดังกล่ำวจึงเอื้อต่อกำรด�ำเนินงำนท่ีตอบสนองต่อนโยบำยบริษัทฯ ที่เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ รวดเร็ว เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมที่คำดหวัง ตลอดจนปัญหำและอุปสรรคที่เกิดขึ้นก็จะได้รับกำร
รำยงำน และแก้ไขได้ทันต่อสถำนกำรณ์

 ส�ำหรับพนักงำนที่ปฏิบัติหน้ำที่ประจ�ำ ณ ร้ำนซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ซึ่งกระจำยอยู่ทั่วภูมิภำคในประเทศไทย 
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำรฝึกอบรมท่ีส�ำนักงำนใหญ่อย่ำงสม�่ำเสมอ รวมท้ังผู้บริหำรเข้ำตรวจเย่ียมสำขำเป็น
ประจ�ำ เพื่อให้ค�ำปรกึษำ และกำรปรบัปรงุตอ่เนือ่ง นอกจำกนี ้ปัจจบุนับรษิทัฯ ยงัได้ตดิตัง้ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศต่ำงๆ เพื่อส่งเสริมกำรส่ือสำรระหว่ำงพนักงำนที่ร้ำนซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ กับส�ำนักงำนใหญ่ได้
อย่ำงสะดวกมำกขึ้น ดังนี้
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- บริษัทฯ ใช้ระบบโทรศัพท์ ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) ซึ่งใช้สัญญำณอินเทอร์เน็ต
ระหว่ำงส�ำนักงำนใหญ่ กับร้ำนซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ทุกสำขำ และคลังสินค้ำ โดยสำมำรถโทรศัพท์ติดต่อ
สื่อสำร อีเมล และรับส่งข้อมูลได้อย่ำงรวดเร็ว และสำมำรถแก้ไขปัญหำได้อย่ำงทันเวลำ

- กำรติดตั้งจอ LCD TV ที่สำขำร้ำนหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ท�ำให้ส�ำนักงำนใหญ่สำมำรถส่งภำพ  
และเสียงในรูปแบบของวดีิโอให้กบัพนกังำนรับทรำบถงึข่ำวสำร กำรประชำสมัพนัธ์ผลิตภณัฑ์ และกำร
บริกำรพิเศษในช่วงเวลำต่ำงๆ ตลอดจนกำรอบรมพนักงำนผ่ำนจอ LCD TV ได้ทุกช่วงเวลำ

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

 บริษัทฯ ได้เน้นย�้ำกับพนักงำนเสมอว่ำ บริษัทฯ ไม่มีนโยบำยที่จะสนับสนุนกำรท�ำธุรกิจที่ขัดต่อกฎหมำย 
และหลักศีลธรรม จริยธรรมอันดีงำมของสังคม ดังนั้น จิตคุณธรรม (Merit Mind) จึงกลำยเป็นบรรทัดฐำน
ของกำรท�ำงำนอย่ำงท่ัวท้ังองค์กรครอบคลุมทั้งระดับพนักงำน และระดับบริหำร ดังนั้นหำกมีโครงกำร
ใหม่ๆ ด้ำนกำรตลำด หรือกำรเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อน�ำมำจ�ำหน่ำย จะต้องสอดคล้องกับบรรทัดฐำน 
และเจตนำรมณ์ท่ีดีงำมของบริษัทฯ ส�ำหรับมำตรกำรที่ช่วยส่งเสริมจิตคุณธรรมนั้น บริษัทฯ ได้รับกำร
สนับสนุนจำกวัดปัญญำนันทำรำม ในกำรจัดส่งพนักงำนไปฝึกสมำธิ เจริญสติ ปลูกฝังคุณธรรม อย่ำงต่อ
เนื่อง เพื่อเสริมสร้ำงจิตส�ำนึกที่ดีในกำรท�ำงำน และพนักงำนสำมำรถน�ำมำประยุกต์ใช้ในกำรด�ำรงชีวิต
ประจ�ำวันได้อย่ำงมีควำมสุข

 นอกจำกนี ้บรษิทัฯ มกีำรจดัฝึกอบรม และสมัมนำในหลกัสตูร “กำรบรกิำรตอบสนองทีเ่ป็นเลศิ” (Excellent 
Reactive Service: ERS) ให้กับพนักงำน เพื่อปลูกฝังให้พนักงำนมีจิตบริกำร (Service Mind) มีควำม
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่จะช่วยเหลือต่อลูกค้ำ และเพื่อนพนักงำนรอบข้ำงอย่ำงเป็นมิตร โดยกำรพัฒนำจิตอำสำ 
(Volunteer Mind) นัน้ บริษทัฯ ได้ด�ำเนนิผ่ำนกิจกรรมกำรบริจำคหนงัสอืโครงกำรเงนิทอนเพือ่น้อง โดยเปิด
โอกำสให้พนกังำนอำสำทีจ่ะเดินทำงไปบริจำคหนงัสอื และจดัหนงัสือให้กับห้องสมุดในโรงเรียนท่ีขำดแคลน 
สำมำรถเสนอรำยชื่อโรงเรียนที่อยู่ในภูมิล�ำเนำของพนักงำนได้ เพื่อเป็นกำรปลูกฝังให้พนักงำนมีจิตส�ำนึก
รักบ้ำนเกิด จำกกิจกรรมดังกล่ำวนี้ นอกจำกจะพัฒนำจิตอำสำ (Volunteer Mind) ให้กับพนักงำนแล้ว 
ยงัเป็นกำรส่งเสริมควำมรู้รกัสำมัคคีให้เกิดข้ึนกับพนกังำนภำยในองค์กร และท�ำให้พนกังำนรูส้กึภำคภมิูใจ
ในตนเอง และเป็นส่วนหนึ่งที่ท�ำให้เด็กๆ ในโรงเรียนที่ขำดแคลนได้มีโอกำสที่จะเก่งขึ้น ตำมเจตนำรมณ์ที่
แน่วแน่ของบริษัทที่ “มุ่งมั่นที่จะท�ำให้คนไทยเก่งขึ้น”

การควบคุมภายใน

คณะกรรมกำร และผู้บริหำรของบริษัทฯ ได้ให้ควำมส�ำคัญต่อระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงต่อเนื่อง โดยมุ่ง
เน้นให้บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสมกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อประสิทธิภำพ
สูงสุดในกำรบริหำรงำน ตลอดจนกำรดูแลรักษำทรัพย์สิน กำรลดควำมผิดพลำดที่อำจเกิดขึ้น กำรป้องกันควำมเสีย
หำยที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ กำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง และกำรก�ำกับกำรดูแลกำรปฏิบัติงำน 
เพื่อให้เกิดควำมม่ันใจได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ สำมำรถ
สร้ำงมูลค่ำเพิ่มสูงสุดได้ใน ระยะยำว นอกจำกนี้คณะกรรมกำรบริษัทฯ และผู้บริหำรของบริษัทฯ ได้พยำยำมส่งเสริม
และผลักดันให้บริษัทฯ มีกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่ำงๆ ของกฎหมำย เพื่อป้องกันไม่
ให้เกิดผลเสียหำยต่อบริษัทฯ
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คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมขอบเขต หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะ
กรรมกำรบริษัทฯ ซ่ึงสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบปีบัญชี 2558 ได้จัด
ให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ จ�ำนวน 6 ครั้ง ซึ่งสำมำรถสรุปควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบ
ควบคุมภำยในได้ดังนี้

ด้านที่ 1 การควบคุมภายในองค์กร เป้ำหมำยกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ก�ำหนดขึ้นมำอย่ำงรอบคอบ 
ชัดเจน และมีควำมเป็นไปได้ ท้ังนี้บริษัทฯ มีกำรจัดโครงสร้ำงองค์กร ที่เอ้ืออ�ำนวยต่อกำรด�ำเนินงำนให้บรรลุ
เป้ำหมำยท่ีตัง้ไว้ และมีข้อก�ำหนดและบทลงโทษ ห้ำมฝ่ำยบริหำรและพนกังำน ปฏิบตัตินในลักษณะทีอ่ำจก่อให้เกดิควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับกิจกำร อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ มีนโยบำยและระเบียบวิธีปฏิบัติงำนในธุรกรรมด้ำนกำรเงิน 
กำรจัดซือ้และกำรบริหำร ทัง้นีใ้นกำรจดัท�ำนโยบำยและแผนกำรปฏิบัตงิำนดังกล่ำว จะค�ำนงึถงึควำมเป็นธรรมต่อคู่ค้ำ 
เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ในระยะยำว

ด้าน 2 การประเมินความเสี่ยง กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ กระท�ำโดยกำรประเมินควำมเสี่ยง 
ในกำรประกอบธุรกิจ ท้ังท่ีเป็นปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอกอย่ำงสม�่ำเสมอ โดยคณะท�ำงำนซึ่งประกอบด้วย 
กรรมกำรผู้จัดกำร รองกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรในสำยงำนที่เก่ียวข้องกับแต่ละควำมเสี่ยง 
และผูบ้ริหำรในแต่ละหน่วยงำนทีเ่ก่ียวข้อง จะวเิครำะห์ถงึสำเหตท่ีุท�ำให้เกิดปัจจยัควำมเสีย่งต่ำงๆ กำรก�ำหนดมำตรกำร
บริหำรควำมเสี่ยง รวมถึงติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง

ด้านที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงาน กำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร มีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ด้ำนกำรอนุมัติ และมีกำรก�ำหนดวงเงินกำรอนุมัติที่เหมำะสม ส�ำหรับผู้บริหำรในแต่ละระดับ กำรบันทึกรำยกำร
บัญชีและข้อมูลสำรสนเทศ และกำรดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน ออกจำกกันโดยเด็ดขำด ทั้งนี้กำรอนุมัติกำรท�ำธุรกรรมใดๆ 
จะอนุมัติโดยกรรมกำรผู้มีอ�ำนำจ 2 ใน 3 ท่ำน

กำรอนุมัติกำรท�ำธุรกรรมของบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคล 
ดังกล่ำว จะค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และพิจำรณำเสมือนเป็นรำยกำรที่กระท�ำกับบุคคลภำยนอก

ด้านที่ 4 ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล บริษัทฯ จัดให้มีข้อมูลท่ีส�ำคัญต่ำงๆ อย่ำงเพียงพอ 
เพื่อประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรบริษัทฯ อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่มีกำรปรับเปลี่ยนข้อมูลล่ำสุดอำจท�ำให้
ในบำงโอกำส ไม่สำมำรถจัดส่งข้อมูลทำงกำรเงิน เพื่อประกอบกำรพิจำรณำในกำรประชุม ให้แก่กรรมกำรได้พร้อม
กับหนังสือนัดประชุม ที่ได้จัดส่งให้กรรมกำรล่วงหน้ำก่อนวันประชุมโดยเฉลี่ย 7 วัน

เอกสำรประกอบกำรบันทกึบัญชแีละบัญชต่ีำงๆ จดัเก็บไว้อย่ำงเป็นหมวดหมู่ และจดัขึน้ตำมนโยบำยบัญชตีำม
หลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมำะสมกับลักษณะธุรกิจ

ด้านที่ 5 ระบบการติดตาม บริษัทฯ จัดให้มีกำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำน โดยเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยกำร
ด�ำเนนิธรุกจิทีไ่ด้ตัง้ไว้เป็นรำยไตรมำส กำรตรวจสอบกำรปฏบิตังิำนตำมระบบกำรควบคมุภำยในมขีึน้อย่ำงสม�ำ่เสมอ 
โดยผู้ตรวจสอบภำยในต้องจัดท�ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบ เสนอโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกมีกำรตรวจ
พบข้อบกพร่องอนัเป็นสำระส�ำคญั จะต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบในระยะเวลำอันควร รวมถงึกำรรำยงำน
ควำมคืบหน้ำในกำรปรับปรุงข้อบกพร่องดังกล่ำว

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้ให้ควำมเหน็เก่ียวกับกำรประเมินประสิทธภิำพ กำรควบคุมภำยในด้ำน
บัญชีของบริษัทฯ ว่ำไม่พบจุดอ่อนที่เป็นสำระส�ำคัญในระบบกำรควบคุมภำยในด้ำนบัญชี



คณะกรรมกำรบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) ได้ให้ควำมส�ำคัญต่อหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบในกำร
ดูแลกิจกำรบริษัทให้มีกำรจัดกำรท่ีดี ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท กฎหมำย และข้อก�ำหนดของ
หน่วยงำนก�ำกับดูแล โดยก�ำกับดูแลให้รำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทมีกำรบันทึกข้อมูลทำงบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
สำมำรถสะท้อนฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนนิงำนทีเ่ป็นจริงของบรษิทั เพือ่ให้เป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้และนกัลงทุน
ทั่วไปอย่ำงโปร่งใส

คณะกรรมกำรของบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษัทฯ และสำรสนเทศทำงกำรเงินท่ีปรำกฏ
ในรำยงำนประจ�ำปี  คณะกรรมกำรของบริษัทฯ มีควำมเห็นว่ำ งบกำรเงินประจ�ำปี 2558 ของบริษัทและบริษัทย่อย 
งบกำรเงนิดังกล่ำวจดัท�ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบัญชทีีร่บัรองท่ัวไป โดยเลอืกใช้นโยบำยบัญชทีีเ่หมำะสมและถอืปฏิบตัิ
อย่ำงสม�่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่ำงระมัดระวังและประมำณกำรที่เหมำะสมที่สุดในกำรจัดท�ำ รวมทั้งมีกำรเปิดเผย
ข้อมูลที่มีสำระส�ำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

คณะกรรมกำรได้จดัให้มีและด�ำรงรกัษำไว้ซึง่ระบบควบคุมภำยในท่ีมีประสทิธผิล เพือ่ให้มัน่ใจได้อย่ำงมีเหตุผล
ว่ำกำรบันทึกขอ้มูลทำงบญัชีมคีวำมถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ำรงรักษำไว้ซึ่งทรพัย์สนิ และเพื่อให้ทรำบจุด
อ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกำรทุจริตหรือกำรด�ำเนินกำรที่ผิดปกติอย่ำงมีสำระส�ำคัญ

ในกำรนี้คณะกรรมกำรของบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรที่ไม่เป็น 
ผูบ้รหิำรเป็นผูดู้แลรบัผดิชอบเก่ียวกับคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงนิและระบบควบคุมภำยใน และควำมเหน็ของคณะ
กรรมกำรตรวจสอบเกีย่วกบัเรือ่งนีต้ำมปรำกฏในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบซึง่แสดงไว้ในรำยงำนประจ�ำปีแล้ว

คณะกรรมกำรมีควำมเหน็ว่ำระบบควบคมุภำยในของบริษทัฯ โดยรวมอยูใ่นระดับทีน่่ำพอใจ และสำมำรถสร้ำง 
ควำมเชื่อมั่นอย่ำงมีเหตุผลต่อควำมเชื่อถือได้ของงบกำรเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558

  
 นายสมบูรณ์ ชินสวนานนท์ นายทนง โชติสรยุทธ์
 ประธำนกรรมกำร กรรมกำรผู้จัดกำร

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน



 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษทัฯ และบริษทัย่อยได้จ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญช ีส�ำหรับรอบบัญชปีี พ.ศ. 2558  ให้แก่บริษทั ส�ำนกังำน 
อีวำย จ�ำกัด ในอัตรำค่ำสอบบัญชีรวมทั้งส้ิน 1,370,500 บำท (โดยไม่รวมค่ำเดินทำงในกำรปฏิบัติงำน, ค่ำที่พัก 
และค่ำสังเกตกำรณ์ในกำรตรวจนับสินค้ำ) ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับบริษัทฯ ในด้ำนอื่นๆ อีก นอกจำก
กำรสอบบัญชีเท่ำนั้น

ค่าบริการอื่น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ได้จ่ำยค่ำตอบแทนของงำนบริกำรอื่น ให้แก่ บริษัท ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด ส�ำหรับ
รอบบัญชีปี พ.ศ. 2558





 วิเคราะหฐานะทางการเงิน   
ผลการดําเนินงาน และงบการเงิน 
   วิเคราะหฐานะทางการเงิน 

   จากผลการดําเนินงานป พ.ศ. 2558

   รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

   งบการเงิน



ภาพรวมผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2556 2558 2557 2556

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้รวม (ล้านบาท)* 4,542.57 4,964.94 5,359.09 4,380.13 4,809.74 5,225.74

อัตราการเติบโตจากปีก่อน (%) -8.51 -7.35 -6.44 -8.93 -7.96 -6.93

* รายได้รวม เป็นรายได้รวมตามงบการเงิน ที่บวกด้วยส่วนแบ่งก�าไรจากบริษัทร่วม ซึ่งตรงตามการเปิดเผยข้อมูล
รายได้รวม ตามตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2558 บริษทัฯ ยงัคงได้รบัผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิทีช่ะลอตวัลงอย่างต่อเนือ่ง จากก�าลงัซือ้สุทธทิีล่ดลง 
ประชาชนมีหนีภ้าคครัวเรอืนท่ีเพิม่ขึน้ ประกอบการเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยี และสือ่ดิจติอลต่างๆ ส่งผลท�าให้ยอดขาย
หนงัสือลดลงในทุกภมิูภาคอย่างต่อเนือ่ง ซึง่สอดคล้องกับสภาพการลดลงของธรุกิจค้าปลกีทัว่ไป

เพือ่แก้ไขปัญหาสถานการณ์ดังกล่าวบริษทัฯ จงึพจิารณาปิดสาขาขนาดเล็กท่ีไม่สามารถท�าก�าไรได้ในปี 2558 จ�านวน 
9 สาขา  และยกเลิกสญัญาเช่าคลังสนิค้าส่วนใหญ่ทีป่รับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่เป็นการลดภาระในระยะยาว บรษิทัฯ ได้สร้างศูนย์
กระจายสนิค้าแห่งใหม่ ซึง่เปิดใช้อย่างเป็นทางการในปี 2557  ส่งผลให้บรษิทัฯ ต้องรับภาระดอกเบ้ียจ่ายจากเงนิกู้ยืมระยะ
ยาว ทีใ่ช้ในการก่อสร้างคลังสนิค้า  

ในปี 2558 บริษทัฯ ได้เปิดสาขาของร้านซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร์ เพิม่ข้ึน 7 สาขา รวมเป็นสาขาทียั่งเปิดด�าเนนิการอยู ่ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ท้ังสิน้ 410 สาขา และจดุขายย่อยทัง้สิน้ทียั่งเปิดด�าเนนิการอยู่จ�านวน 6 จดุขาย 

บริษทัฯ ได้เปิดสาขาของศนูย์การเรียนรู ้SE-ED Learning Center เพิม่ขึน้ จ�านวน  2 สาขา และปิดสาขา จ�านวน 7 
สาขา รวมเป็นสาขาท่ียงัเปิดด�าเนนิการอยู ่ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 จ�านวน  21 สาขา  โดยเป็นสาขาในกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล จ�านวน 7 สาขา  สาขาในต่างจงัหวดัจ�านวน 14 สาขา  ซีง่เป็นสาขาทีบ่ริษทัฯ บริหารเองจ�านวน 2 สาขา  
สาขาทีเ่ป็นแฟรนไชส์ 19 สาขา

 วิเคราะห์ฐานะทางการเงิน  
จากผลการดำาเนินงานป พ.ศ. 2558



รายงานประจ�าปี 2558156

ผลการด�าเนินงาน ส�าหรับ ปี 2558 เทียบกับ ปี 2557
(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ส�าหรับปี เปลี่ยนแปลง

2558 2557 เพิ่มขึ้น / (ลดลง) (%)

รายได้ (ปรับปรุงใหม่)

รายได้จากการขาย  4,343.31  4,768.68  (425.37)  (8.92%)

รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา  153.23  143.98  9.26  6.43% 

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล  0.91  1.22  (0.31)  (25.10%)

รายได้อื่น  45.12  51.06  (5.95)  (11.64%)

       รวมรายได้  4,542.57  4,964.94  (422.37)  (8.51%)

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย  2,838.91  3,124.20  (285.28)  (9.13%)

ต้นทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา  115.95  111.32  4.63  4.16% 

ค่าใช้จ่ายในการขาย  985.25  1,028.41  (43.15)  (4.20%)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  482.68  570.82  (88.14)  (15.44%)

       รวมค่าใช้จ่าย  4,422.80  4,834.75  (411.95)  (8.52%)

ก�าไรขั้นต้น  1,541.67  1,677.13  (135.46)  (8.08%)

อัตราก�าไรขั้นต้น (%)  34.29  34.14  0.15% 

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและ

ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA)
 257.29  275.37  (18.07)  (6.56%)

ก�าไรที่เป็นตัวเงินจากกิจกรรมด�าเนินงานจากงบ

กระแสเงินสด
277.67 329.41  (51.74)  (15.71%)

ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่  70.88  86.40  (15.52)  (17.97%)

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)  0.18  0.22  (0.04)  (18.18%)

ผลการด�าเนินงาน ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 มีสาระส�าคัญสรุปได้ดังนี้

รายได้รวม ตามงบการเงินรวมส�าหรับปี 2558 เป็นเงิน 4,542.57 ล้านบาท ลดลง 8.51% โดยเป็นรายได้รวม 
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 4,380.13 ล้านบาท ลดลง 8.93% การลดลงส่วนใหญ่เกิดจากยอดขายธุรกิจค้าปลีกของ
ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ โดย same store sales ลดลง 9.05%
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ก�าไรสุทธิตามงบการเงินรวม  เท่ากับ 76.51 ล้านบาท ลดลง 14.38 ล้านบาท คิดเป็น  15.83% เนื่องจาก

•  เม็ดเงินก�าไรขั้นต้น เท่ากับ 1,541.67 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 135.46 ล้านบาท คิดเป็น 8.08% อย่างไร
ก็ตามอัตราก�าไรขั้นต้นปี 2558 เท่ากับ 34.29% เพิ่มขึ้น 0.15% จากปีก่อน เกิดจากยอดขายค้าปลีก 
ที่ลดลง 10.78% ซึ่งลดลงตามสภาพของธุรกิจค้าปลีกทั่วไปและสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง 

 อย่างไรก็ตามอัตราก�าไรขั้นต้นของปี 2558 เท่ากับ 34.29% เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.15% เนื่องจากยอดขาย
สนิค้าน�าเข้า เพิม่ข้ึน 11.18% และจากการขายหนังสอืจดัจ�าหน่ายเพิม่ขึน้โดยเฉพาะกลุม่หนงัสอืแบบเรียน
ที่ขายให้กับสถาบันการศึกษา

•  ต้นทนุขายสนิค้าและบริการตามงบการเงนิรวม เท่ากับ 2,954.87 ล้านบาท ลดลง 280.66 ล้านบาท คิดเป็น 
8.67% ซึ่งสัมพันธ์กับยอดขายที่ลดลง 8.47%

• ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ลดลง 8.21% เกิดจาก

- ค่าเช่า ค่าบริการ ส�านักงานใหญ่ และสาขา ลดลง 10.21% เนื่องจากคลังสินค้าลดลงจากการยกเลิก
การเช่าคลังสินค้าก่ิงแก้ว และค่าเช่า ค่าบริการของสาขาลดลงจากการเปล่ียนสัญญาเช่าจากคงที ่
เป็นจ่ายตามยอดขาย

- ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนกังานลดลงตามจ�านวนสาขาท่ีด�าเนนิงานลดลง ถงึแม้ว่าค่าใช้จ่ายส�ารองผลประโยชน์
ระยะยาวพนักงานมีการเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่เพิ่มขึ้น 42.24%

- สนิค้ามีอตัราหมุนเวียนดีขึน้ส่งผลให้การตัง้ส�ารองสนิค้าเคล่ือนไหวช้าลดลง ค่าใช้จ่ายจากส�ารองสนิค้า
สูญหาย เสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวช้า ลดลง 88.68% เนื่องจากมีการผลักดันจัดโปรโมชั่นสินค้าราคา
พิเศษ

- นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้บันทึกผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินปอนด์มีความผันผวนสูง

• ดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น 49.15% เนื่องจากเริ่มกู้เงินในช่วงปลายปี 2557

EBITDA ลดลง 18.07 ล้านบาท เนื่องจาก ก�าไรสุทธิลดลง 17.97% จากการชะลอตัวลงของธุรกิจค้าปลีกทั่วไป 
ส่งผลให้ส่วนงานธุรกิจขายปลีกมีก�าไรลดลง โดยเฉพาะช่วงปลายปีที่มียอดขายลดลงถึง 12.04% ในไตรมาส 4/2558 
และได้รับผลกระทบจากการปรับสูตรการค�านวณผลตอบแทนระยะยาวของพนักงาน ตามข้อก�าหนดของมาตรฐาน
การบัญชีที่เริ่มบังคับใช้ในปี 2558
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การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

สรุปฐานะการเงิน ณ วันที่  31 ธันวาคม 2558 และ 2557
(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม

2558 2557 เพิ่มขึ้น / (ลดลง) (%)

สินทรัพย์หมุนเวียน 800.93 926.30 (125.36) (13.53%)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,787.90 1,875.48 (87.58) (4.67%)

รวมสินทรัพย์ 2,588.84 2,801.78 (212.94) (7.60%)

หนี้สินหมุนเวียน 1,129.76 1,264.13 (134.37) (10.63%)

หนี้สินไม่หมุนเวียน 465.45 551.74 (86.30) (15.64%)

รวมหนี้สิน 1,595.20 1,815.87 (220.67) (12.15%)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 993.64 985.90 7.73 0.78%

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,588.84 2,801.78 (212.94) (7.60%)

สินทรัพย์หมุนเวียน ลดลง 125.36 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเงินลงทุนลดลง 136.87 ล้านบาท คิดเป็น 
41.98% จากการขายเงินลงทุนเพื่อน�าไปช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระ

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ลดลง 87.58 ล้านบาท เกิดจากสิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร ลดลง 11.64 ล้านบาท 
และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ลดลง 76.92 ล้านบาท จากการคิดค่าเสื่อมราคาและจากการตัดจ่ายประจ�าปี

หนี้สินหมุนเวียน ลดลง 134.37 ล้านบาท เกิดจาก

• เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ลดลง 120.41 ล้านบาท ซึ่งสัมพันธ์กับยอดขายที่ลดลง  และการจ่ายช�าระหนี้
รายใหญ่ที่ถึงก�าหนดช�าระ

• เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปีเพิ่มขึ้น 6.49 ล้านบาท จากเงินกู้ยืมของบริษัทย่อย

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน ลดลง 86.30 ล้านบาท คิดเป็น 15.64%เงนิกู้ยืมระยะยาว-สทุธจิากส่วนทีถ่งึก�าหนดช�าระ 
ลดลง 86.30 ล้านบาท จากการจ่ายช�าระเงินกู้ยืมจากสถาบันทางการเงินและเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่นของบริษัทย่อย

ส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้น 7.73 ล้านบาท  เกิดจากบริษัทฯ มีก�าไรส�าหรับปี 2558 จ�านวน 76.51 ล้านบาท 
และจ่ายเงินปันผล 70.55 ล้านบาท
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งบกระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ส�าหรับปี 2558 และ ปี 2557
(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม

2558 2557 เพิ่มขึ้น / (ลดลง) (%)

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมด�าเนินงาน 100.21 53.93 46.28 85.80%

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมการลงทุน 80.81 (425.71) 506.52 118.98%

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป)  ในกิจกรรมจัดหาเงิน (151.98) 314.21 (466.19) (148.37%)

กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น  (ลดลง) 29.04 (57.57) 86.61   150.45%

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงานส�าหรับปี 2558 จ�านวน 100.21 ล้านบาท

• ก�าไรจากการด�าเนินงานที่เป็นตัวเงิน จ�านวน 277.67 ล้านบาท 

- ก�าไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้ส�าหรับปี 2558 จ�านวน 93.14 ล้านบาท

- ปรับกระทบยอดก�าไรก่อนภาษ ีจ�านวน 184.53 ล้านบาท เช่น ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ�าหน่าย 124.17 
ล้านบาท, ดอกเบีย้จ่าย 28.34 ล้านบาท, สทิธกิารเช่าทีดิ่นและอาคารตดัจ่าย 11.64 ล้านบาท, ค่าใช้จ่าย
จากสินค้าสูญหาย 8.85 ล้านบาท, ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 8.46 ล้านบาท, ขาดทุน
จากการบริจาคสินค้าและอุปกรณ์ 6.10 ล้านบาท, ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและประมาณการรับคืนสินค้า 
3.11 ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายส�ารองสินค้าสูญหาย เสื่อมสภาพ และเคลื่อนไหวช้า  2.97 ล้านบาท, ขาดทุน
จากการตัดจ�าหน่ายอุปกรณ์ 2.66 ล้านบาท, ขาดทุนจากการท�าลายสินค้า 2.36 ล้านบาท, รายการ
ปรับปรุงบัญชเีจ้าหน้ีคูปองท่ีไม่ใช้สิทธิ ์(7.74) ล้านบาท, ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงนิลงทนุชัว่คราว (3.05) 
ล้านบาท และส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (1.71) ล้านบาท 

• เงินสดเพิ่มจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 8.76 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากลูกหนี้รับจัดจ�าหน่าย

• เงินสดลดจากสินค้าคงเหลือเพิ่มข้ึน 11.62 ล้านบาท เกิดจากกลุ่มหนังสือใหม่ท่ีรับจัดจ�าหน่ายเพิ่มข้ึน 
เพื่อรองรับการเปิดภาคการศึกษาใหม่

• เงินสดลดจากเจ้าหนี้การค้าลดลง 109.89 ล้านบาท สัมพันธ์กับยอดขายที่ลดลง และจากการปิดการขาย
ของหนังสือที่ไม่สามารถท�าก�าไร

• เงินสดลดจากการจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวให้พนักงาน 4.61 ล้านบาท จากการให้เงินรางวัลเกียรติคุณ

• เงินสดลดจากการจ่ายดอกเบี้ย 28.37 ล้านบาท จากเงินกู้ยืมระยะยาว

• เงินสดลดจากการจ่ายภาษีเงินได้ 34.47 ล้านบาท จากการจ่ายภาษีของผลการด�าเนินงานปี 2557 และ
ภาษีกลางปี 2558 
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กระแสเงินสดได้มาในกิจกรรมการลงทุนส�าหรับปี 2558 จ�านวน 80.81 ล้านบาท

• เงินสดเพิ่มจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว 141.62 ล้านบาท จากการขายเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อน�า
มาจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระ

• เงินสดลดจากการซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น 63.81 ล้านบาท ส่วนใหญ่จาก ค่าตกแต่งอาคารคลังสินค้า กม.21, 
คอมพิวเตอร์, ชั้นวางเพื่อเก็บสินค้า เป็นต้น

กระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน ส�าหรับปี 2558 จ�านวน (151.98) ล้านบาท

• การจ่ายเงินปันผลของก�าไรจากผลการด�าเนินงานปี 2557 ซึ่งจ่ายในเดือนพฤษภาคม ปี 2558 
จ�านวน 70.55 ล้านบาท

• เงินสดลดจากการจ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว 81.43 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินส�าหรับปี 2558 และปี 2557

อัตราส่วนทางการเงิน

งบการเงินรวม

ส�าหรับปี

 2558   2557

  (ปรับปรุงใหม่)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ROE % 7.69 9.44

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ROA %   4.51 4.90

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 1.61 1.84

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย เท่า 11.37 19.60

อัตราการจ่ายเงินปันผล** % 66.36 81.65

หมายเหตุ : 

 - ROE (Return on Equity) = ก�าไรสุทธิ (เฉพาะส่วนของบริษัทใหญ่) หาร ส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย) เฉพาะส่วนของ
บริษัทใหญ่

 - ROA (Return on Assets) = ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ หาร สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)

 - อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินรวม หาร ส่วนของผู้ถือหุ้น (รวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย)

 - อตัราส่วนความสามารถช�าระดอกเบ้ีย Debt service Coverage Ration = เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมด�าเนนิงาน+ดอกเบ้ีย
จ่าย+ค่าใช้จ่าย ภาษีเงินได้ หาร ดอกเบี้ยจ่ายจากการด�าเนินงานและลงทุน 

 - อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น = ก�าไรสุทธิ (เฉพาะส่วนของบริษัทใหญ่) หาร ส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย) เฉพาะส่วนของ
บริษัทใหญ่

 - อัตราการจ่ายเงินปันผล** = เงินปันผล หาร ก�าไรสุทธิ

 ** อัตราการจ่ายเงินปันผลปี 2558 เสนอโดยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยยังรอพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�าปี พ.ศ.2559 ในวันที่ 21 เมษายน 2559

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ROE และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ROA  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 
(ROE)  เท่ากับ 7.69% ลดลง 1.75% และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) เท่ากับ 4.51% ลดลง 0.39% จาก
การชะลอตัวลงของธุรกิจค้าปลีกทั่วไปส่งผลให้ช่วงปลายปีมียอดขายลดลงถึง 12.04% ในไตรมาสที่ 4/2558

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1.61 เท่า ลดลง 0.23 เท่า จากการจ่ายช�าระเงินกู้ยืมระยะ
ยาวจากสถาบันการเงิน

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย เท่ากับ 11.37 เท่า ลดลง 8.23 เท่า จากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลง 
ส่งผลให้ธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์มีผลการด�าเนินงานลดลงประกอบกับในปี 2558 บริษัทฯ ได้ช�าระเงินกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ย
เต็มรอบระยะเวลาบัญชี (ได้รับเงินกู้ยืมตามสัญญาในไตรมาส 4/2557)



 รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบก�าไรขาดทุนรวม งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย
การบัญชีที่ส�าคัญและหมายเหตุเร่ืองอื่นๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด 
(มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรต่องบกำรเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�า
งบการเงินทีป่ราศจากการแสดงข้อมูลทีขั่ดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรือข้อผดิพลาด

ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเหน็ต่องบการเงนิดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ 
รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจ�านวนเงินและ
การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมิน
ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาดในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการจัดท�าและ
การน�าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามท่ีควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ 
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบ
รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีที่จัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า
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ควำมเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ผลการด�าเนินงานและ
กระแสเงินสด ส�าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของ
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

พิมพ์ใจ  มำนิตขจรกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
กรุงเทพฯ: 26 กุมภาพันธ์ 2559



163รายงานประจ�าปี 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย : บาท) 

 หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 131,671,472 102,630,235 86,443,582 98,479,817 

เงินลงทุนชั่วคราว 9 189,301,574  326,173,127 157,187,871  265,471,827 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 7,10 70,419,465  85,400,478 66,360,726  81,657,646 

สินค้าคงเหลือ 11 368,512,980  377,172,188 365,867,436  376,208,413 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 12 41,027,668  34,919,104 39,117,693  34,590,192 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 800,933,159  926,295,132 714,977,308  856,407,895 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอื่นที่มีภาระค�้าประกัน 13 13,354,771 13,310,360 13,354,771 13,310,360 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 14 -  - 70,305,466  70,317,416 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 15 25,651,009  25,936,608 100,000  100,000 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 16 1,529,225,366  1,606,147,555 1,320,763,401  1,384,493,568 

สิทธิการเช่าที่ดิน 7,17 6,031,724  6,366,565 -  - 

สิทธิการเช่าอาคาร 18 63,291,797  74,595,808 63,291,797  74,595,808 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 19 7,158,278  9,141,274 7,532,933  9,537,172 

ค่าลิขสิทธิ์และค่าแปลหนังสือจ่ายล่วงหน้า 16,266,072  18,295,104 16,266,072  18,295,104 

เงินค�้าประกันการเช่าและเงินมัดจ�า 100,358,323  101,308,189 100,358,323  101,308,189 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 28 19,685,705  18,311,937 20,912,357  19,612,239 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 20 6,881,092  2,066,627 6,804,839  2,021,548 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,787,904,137  1,875,480,027 1,619,689,959  1,693,591,404 

รวมสินทรัพย์ 2,588,837,296  2,801,775,159 2,334,667,267  2,549,999,299 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย : บาท)

 หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 7, 22 968,861,292 1,089,274,732 961,529,336 1,080,363,354

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 24 87,920,000 81,430,000 71,520,000 71,520,000

รายได้รับล่วงหน้าที่ถึงก�าหนดรับรู้เป็นรายได้ภายในหนึ่งปี 21 43,560,954 42,626,374 - -

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 235,625 10,333,208 - 10,333,208

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที่ถึงก�าหนดช�าระ

ภายในหนึ่งปี 31.2 3,630,000 4,354,000 3,630,000 4,354,000

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 23 25,547,600 36,111,160 23,800,048 35,053,226

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,129,755,471 1,264,129,474 1,060,479,384 1,201,623,788

หนี้สินไม่หมุนเวียน

รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี 21 1,932,158 4,155,436  - -

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระ

ภายในหนึ่งปี 24 411,890,000 499,810,000  333,120,000 404,640,000

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน - สุทธิจาก

ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 
31.2 43,495,675 39,252,945  39,079,260 36,188,219

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 8,128,482 8,525,001  8,128,482 8,525,001

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 465,446,315 551,743,382  380,327,742 449,353,220

รวมหนี้สิน 1,595,201,786 1,815,872,856  1,440,807,126 1,650,977,008

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

(หน่วย : บาท)

 หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 391,944,529 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท                                    391,944,529 391,944,529 391,944,529 391,944,529 

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว

หุ้นสามัญ 391,944,418 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 1 บาท 391,944,418  391,944,418 391,944,418  391,944,418 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 149,420,558  149,420,558 149,420,558  149,420,558 

ก�าไรสะสม

จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย 26 39,194,453 39,194,453 39,194,453 39,194,453

ยังไม่ได้จัดสรร 211,567,450 210,280,594 187,765,562 194,034,051

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 130,330,203 129,485,165 125,535,150 124,428,811

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 922,457,082 920,325,188 893,860,141 899,022,291

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย 71,178,428 65,577,115 -  - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 993,635,510 985,902,303 893,860,141 899,022,291

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,588,837,296 2,801,775,159 2,334,667,267 2,549,999,299
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก�ำไรขำดทุน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558

(หน่วย : บาท)

 หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้

รายได้จากการขาย 4,343,305,599  4,768,676,232 4,340,601,204 4,765,634,134 

รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา 21 153,232,203  143,976,526 -  - 

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 7, 15 914,244  1,220,663 2,806,382  3,140,040 

รายได้อื่น 45,118,215  51,063,215 36,725,225  40,963,312 

รวมรายได้ 4,542,570,261  4,964,936,636 4,380,132,811  4,809,737,486 

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย 2,838,914,737 3,124,199,410 2,835,085,928 3,120,201,552

ต้นทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา 115,951,838 111,324,877 - -

ค่าใช้จ่ายในการขาย 985,252,584 1,028,406,072 985,252,584 1,028,406,072

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 482,683,048 570,822,954 457,687,683 542,484,964

รวมค่าใช้จ่าย 4,422,802,207 4,834,753,313 4,278,026,195 4,691,092,588

ก�าไรก่อนส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 119,768,054 130,183,323 102,106,616 118,644,898

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 15 1,714,401 2,252,343 -  - 

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 121,482,455 132,435,666 102,106,616 118,644,898

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (28,343,888) (19,002,654) (22,207,818) (12,335,218)

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 93,138,567 113,433,012 79,898,798 106,309,680

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 28 (16,626,539) (22,536,231) (16,349,180) (22,530,333)

ก�าไรส�าหรับปี 76,512,028 90,896,781 63,549,618 83,779,347

การแบ่งปันก�าไร

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 70,876,498 86,400,224 63,549,618 83,779,347

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

ของบริษัทย่อย 5,635,530 4,496,557

76,512,028 90,896,781

ก�าไรต่อหุ้น 29

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.18 0.22 0.16  0.21
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
 งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558

(หน่วย : บาท)

 หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ก�าไรส�าหรับปี  76,512,028 90,896,781 63,549,618 83,779,347 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลก�าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 9 1,703,358  1,439,370 1,716,044  971,376 

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 28 (340,672)  (1,506,127) (343,209)  (194,275)

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

- สุทธิจากภาษีเงินได้ 1,362,686 (66,757) 1,372,835 777,101 

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

ในภายหลัง

ผลก�าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัย 31.2 328,853 (6,219,958) 385,757 (6,711,554)

หัก: ผลกระทบภาษีเงินได้ 28 77,151 1,342,311 77,151 1,342,311

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้ 406,004 (4,877,647) 462,908 (5,369,243)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี 1,768,690 (4,944,404) 1,835,743 (4,592,142)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 78,280,718 85,952,377 65,385,361 79,187,205

การแบ่งปันก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 72,679,405 81,013,906 65,385,361 79,187,205

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

ของบริษัทย่อย  5,601,313 4,938,471

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 78,280,718 85,952,377

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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170 รายงานประจ�าปี 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไรก่อนภาษี 93,138,567 113,433,012 79,898,798 106,309,680

รายการปรับกระทบยอดก�าไรก่อนภาษี

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�าเนินงาน

   ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 124,173,308 129,781,654 106,560,193 111,676,997

   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและและประมาณการรับคืนสินค้า

      (โอนกลับรายการ) 3,114,268 (2,473,343) 2,850,711 (1,307,013)

   รายการปรับปรุงจากการกระทบยอดบัญชีลูกหนี้ (5,743) (201,074) (5,743) (201,074)

   ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับรายการ) (718,718) 2,427,055 (718,718) 2,427,055

   ค่าใช้จ่ายจากสินค้าสูญหาย 8,853,400 12,235,522 8,853,400 12,235,522

   ค่าใช้จ่ายจากส�ารองสินค้าสูญหาย เสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวช้า 2,971,256 26,236,333 2,971,256 26,236,333

   ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (1,714,401) (2,252,343) - -

   ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว (3,046,911) (1,481,713) (2,121,822) (1,248,405)

   ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้าและอุปกรณ์  6,095,993 5,137,159 6,095,992 5,137,159

   ขาดทุนจากการท�าลายสินค้า 2,362,913 5,570,598 2,362,913 5,570,598

   ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 8,462,448 6,063,710 6,861,798 4,692,018

   ขาดทุนจากการจ�าหน่ายและตัดจ�าหน่ายอุปกรณ์ 2,657,224 9,543,315 2,655,156 9,606,158

   ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน - - 11,950 164,606

   สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารตัดจ่าย 11,638,851 13,147,914 11,304,010 12,813,073

   รายการปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้และคูปองที่ไม่ใช้สิทธิ์ (7,741,600) (5,512,800) (7,741,600) (5,512,800)

   ดอกเบี้ยจ่าย 28,343,887 18,972,653 22,207,818 12,335,218

   รายได้ดอกเบี้ย (914,245) (1,220,663) (806,382) (1,140,040)

   รายได้เงินปันผล - - (2,000,000) (2,000,000)

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ 

และหนี้สินด�าเนินงาน
277,670,497 329,406,989 239,239,730 297,795,085

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 8,764,358 19,365,607 9,343,822 18,823,913

   สินค้าคงเหลือ (11,624,354) (52,666,420) (9,942,583) (55,003,390)

   ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (988,213) 2,667,795 555,407 1,361,472

   ลูกหนี้เงินชดเชยค่าเสียหายจากการเคลมประกัน 3,108,130 57,038 3,108,130 57,038

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 1,027,055 2,398,433 977,703 4,968,401

   ค่าลิขสิทธิ์และค่าแปลจ่ายล่วงหน้า 2,029,032 4,857,516 2,029,032 4,857,516

   เงินค�้าประกันการเช่าและเงินมัดจ�า 949,866 6,868,294 949,866 6,868,294

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1,125,535 (1,736,241) 1,156,709 (1,736,210)

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (109,892,366) (182,376,799) (108,165,604) (185,490,765)

   รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี (1,288,698) (2,025,186) - -

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น (2,821,960) (15,974,570) (3,511,578) (15,893,880)

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวให้พนักงาน (4,614,866) (14,589,190) (4,309,000) (14,589,190)

   หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (396,519) (115,849) (396,519) (100,000)

เงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน 163,047,497 96,137,417 131,035,115 61,918,284

   จ่ายดอกเบี้ย (28,371,352) (18,918,201) (22,235,283) (12,280,766)

   จ่ายภาษีเงินได้ (34,469,195) (23,287,587) (34,356,350) (23,270,139)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 100,206,950 53,931,629 74,443,482 26,367,379

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง 141,621,822 (301,251,594) 112,121,822 (241,251,595)

เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม 2,000,000 2,000,000 - -

ดอกเบี้ยรับ 874,625 1,322,986 853,557 1,242,363

เงินปันผลรับ - - 2,000,000 2,000,000

เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอื่นที่มีภาระค�้าประกัน 

(เพิ่มขึ้น) ลดลง (44,411) 1,271,559 (44,411) 1,271,559

เงินสดจ่ายก่อสร้างอาคารและซื้ออุปกรณ์ (63,810,483) (126,977,182) (59,506,615) (120,725,538)

เงินสดรับจากการจ�าหน่าอุปกรณ์ 215,291 1,240,659 208,487 1,177,684

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (45,046) (3,316,939) (45,046) (3,852,939)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 80,811,798 (425,710,511) 55,587,794 (360,138,466)

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

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - (100,000,000) - (100,000,000)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว - 529,500,000 - 500,000,000

เงินสดจ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (81,430,000) (44,740,000) (71,520,000) (23,840,000)

จ่ายเงินปันผล (70,547,511) (70,549,995) (70,547,511) (70,549,995)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (151,977,511) 314,210,005 (142,067,511) 305,610,005

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 29,041,237 (57,568,877) (12,036,235) (28,161,082)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 102,630,235 160,199,112 98,479,817 126,640,899

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8) 131,671,472 102,630,235 86,443,582 98,479,817

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่มิใช่เงินสด

รับรู้รายการก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน

ในหลักทรัพย์เผื่อขายในส่วนของผู้ถือหุ้น 1,703,358 1,439,370 1,716,044 971,376

ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่ได้จ่ายช�าระ 10,493,609 7,168,904 10,640,949 7,174,327

ก�าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 328,852 (6,219,958) 385,757 (6,711,554)

โอนงานระหว่างก่อสร้างเป็นเงินจ่ายล่วงหน้าสิทธิการเช่าอาคาร 5,940,000 - 5,940,000 -

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวำคม 2558 



 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558

1.	 ข้อมลูทัว่ไป

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหำชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล�ำเนำในประเทศไทย 
บริษัทฯ จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2536 ที่อยู่ตำมที่จดทะเบียนของ 
บริษัทฯ อยู่ที่ 1858/87-90 ถนนบำงนำ-ตรำด แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร โดยมีศูนย์กระจำยสินค้ำ
ตั้งอยู่เลขที่ 118 หมู่ 1 ต�ำบลศรีษะจรเข้ใหญ่ อ�ำเภอบำงเสำธง จังหวัดสมุทรปรำกำร

บริษทัฯ	และบริษทัย่อยประกอบกิจการในประเทศไทย	โดยได้รบัอนุญาตให้ประกอบธรุกิจดงัน้ี

1. ธุรกิจร้ำนหนังสือ โดยเป็นผู้ด�ำเนินงำนร้ำนซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์และเครือข่ำย ซึ่งได้แก่ ร้ำนเครือข่ำยซีเอ็ด
บุ๊คเซ็นเตอร์และศูนย์หนังสือมหำวิทยำลัยหลำยแห่งท่ีบริษัทฯ เป็นผู้บริหำรเองท้ังในกรุงเทพฯ และ 
ต่ำงจังหวัด 

2. ธุรกิจรับจัดจ�ำหน่ำยหนังสือ โดยจัดจ�ำหน่ำยให้กับหนังสือท่ีบริษัทฯ ผลิตเองและส�ำนักพิมพ์อื่น 
เพื่อจ�ำหน่ำยให้กับร้ำนหนังสือทั่วไป รวมทั้งช่องทำงกำรขำยอื่นๆ

3. ธุรกิจส�ำนักพิมพ์ โดยผลิตหนังสือ วำรสำรเชิงวิชำกำรและสำระควำมรู้ รับจ้ำงโฆษณำเพื่อจัดพิมพ์ลงใน
วำรสำรรำยเดือนที่บริษัทฯ ผลิตขึ้นและรับจ้ำงพิมพ์หนังสือ 

4. ศูนย์กำรเรยีนรู ้SE-ED Learning Center มรีปูแบบในกำรด�ำเนนิธรุกิจคอื กำรเป็นโรงเรยีนสอนเสรมิและ
ศูนย์กำรเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำศักยภำพและอัจฉริยภำพของเยำวชน ด้วยกำรพัฒนำหลักสูตรเสริม
กำรเรียนรู้ที่มีควำมจ�ำเป็นต่อกำรพัฒนำศักยภำพ อันได้แก่ วิชำคณิตศำสตร์ และวิชำภำษำอังกฤษ

5. โรงเรยีนเพลนิพฒันำ เป็นสถำบนักำรศกึษำเอกชนซึง่เปิดสอนในระดับเตรยีมอนบุำลถงึมธัยมศกึษำปีที ่6 

6. บรษิทั เบสแลบ็ จ�ำกดั (บรษิทัย่อย) ประกอบธรุกจิให้ค�ำปรกึษำ กำรจดัหำ จ�ำหน่ำยเก่ียวกับซอฟต์แวร์  
และให้ค�ำปรึกษำ จ�ำหน่ำยเกี่ยวกับฮำร์ดแวร์



2.	 เกณฑใ์นการจดัท�างบการเงิน

2.1 งบกำรเงนินีจ้ดัท�ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีก่�ำหนดในพระรำชบญัญตัวิชิำชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 
โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อก�ำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำลงวันที่ 28 กันยำยน 2554 
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543

 งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับท่ีบริษัทฯ ใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับภำษำ
อังกฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้

 งบกำรเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี

2.2 เกณฑ์ในกำรจัดท�ำงบกำรเงินรวม

ก) งบกำรเงนิรวมนีไ้ด้จดัท�ำขึน้โดยรวมงบกำรเงนิของบรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ�ำกัด (มหำชน) (ซึง่ต่อไปนีเ้รยีก
ว่ำ “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ
จดัตัง้ขึน้ใน

ประเทศ

อตัราร้อยละของการถือหุ้น

2558 2557

ร้อยละ ร้อยละ

บริษัท ซีเอ็ด บุ๊คเซ็นเตอร์ จ�ำกัด ที่ปรึกษำทำงธุรกิจ ไทย 99.99 99.99

บริษัท เพลินพัฒน์ จ�ำกัด ธุรกิจโรงเรียนเอกชน ไทย 48.97 48.97

บริษัท เบสแล็บ จ�ำกัด ที่ปรึกษำด้ำนเทคโนโลยี ไทย 60.00 60.00

ข) บริษัทฯ จะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรที่เข้ำไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หำกบริษัทฯ มีสิทธิได้รับหรือ
มีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจกำรที่เข้ำไปลงทุน และสำมำรถใช้อ�ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมท่ีส่ง
ผลกระทบอย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อจ�ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ 

ค) บริษัทฯ น�ำงบกำรเงินของบริษัทย่อยมำรวมในกำรจัดท�ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วันท่ีบริษัทฯ มีอ�ำนำจใน
กำรควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดกำรควบคุมบริษัทย่อยนั้น  

ง) งบกำรเงนิของบรษิทัย่อยได้จดัท�ำขึน้โดยใช้นโยบำยกำรบญัชท่ีีส�ำคัญเช่นเดียวกันกับนโยบำยกำรบญัชท่ีี
ส�ำคัญของบริษัทฯ

จ) ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯ และบริษัทย่อย รำยกำรค้ำระหว่ำงกันที่มีสำระส�ำคัญได้ถูกตัดออกจำกงบ
กำรเงินรวมนี้แล้ว 

ฉ) ส่วนของผูม้ส่ีวนได้เสยีทีไ่ม่มอี�ำนำจควบคมุ คอื จ�ำนวนก�ำไรหรอืขำดทนุและสนิทรพัย์สุทธขิองบรษิทัย่อย
ส่วนท่ีไม่ได้เป็นของบรษิทัฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก�ำไรหรอืขำดทุนรวมและส่วน
ของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม

2.3 บริษัทฯ จัดท�ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมตำมวิธีรำคำทุน
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3.	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิท่ีเริม่มผีลบงัคับในปีบญัชปัีจจบุนัและท่ีจะมผีลบงัคบัในอนำคตมรีำยละเอยีดดังนี้

ก.		มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปีบญัชีปัจจบุนั

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้น�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2557)  และฉบับใหม่
ที่ออกโดยสภำวิชำชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกรำคม 
2558 มำถือปฏิบัติ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มี
เนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถ้อยค�ำ
และค�ำศัพท์ กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีกับผู้ใช้มำตรฐำน กำรน�ำมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่องบกำรเงินของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิตำมทีก่ล่ำวข้ำงต้นบำงฉบบัมกีำรเปลีย่นแปลงหลกักำร
ส�ำคัญซึ่งสำมำรถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการบญัชี	ฉบบัท่ี	19	(ปรบัปรงุ	2557)	 เรื่อง	ผลประโยชน์ของพนักงาน

 มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับปรับปรุงนี้ ก�ำหนดให้กิจกำรต้องรับรู้รำยกำรก�ำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำร
ตำมหลกัคณติศำสตร์ประกนัภยัทนัทีในก�ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อืน่ในขณะท่ีมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัเดิมอนญุำต
ให้กิจกำรเลือกรับรู้รำยกำรดังกล่ำวทันทีในก�ำไรขำดทุน หรือในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรู้ใน
ก�ำไรขำดทุนก็ได้ 

 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้เปลีย่นแปลงกำรรบัรูร้ำยกำรก�ำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณติศำสตร์
ประกันภยัในปีปัจจบุนัจำกกำรรบัรูทั้นทใีนก�ำไรหรอืขำดทุนไปเป็นรบัรูท้นัทีในก�ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อืน่และได้
ท�ำกำรปรับปรุงรำยกำรของปีปัจจุบันและปรับย้อนหลังงบกำรเงินปีก่อนที่น�ำมำแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ
เสมือนว่ำบริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้นโยบำยบัญชีนี้มำตั้งแต่แรก ผลสะสมของกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำร
บัญชีดังกล่ำวแสดงอยู่ในหมำยเหตุ 4

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบบัท่ี	10	 เรื่อง	งบการเงินรวม	

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัท่ี 10 ก�ำหนดหลกัเกณฑ์เกีย่วกับกำรจดัท�ำงบกำรเงนิรวม โดยใช้แทน
เนือ้หำเก่ียวกบักำรบญัชสี�ำหรบังบกำรเงนิรวมทีเ่ดิมก�ำหนดอยูใ่นมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที ่27  เรือ่ง งบกำร
เงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้เปลี่ยนแปลงหลักกำรเกี่ยวกับ
กำรพิจำรณำว่ำผู้ลงทุนมีอ�ำนำจกำรควบคุมหรือไม่ กล่ำวคือ ภำยใต้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับ
นี้ผู้ลงทุนจะถือว่ำตนควบคุมกิจกำรท่ีเข้ำไปลงทุนได้ หำกตนมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทน
ของกิจกำรท่ีเข้ำไปลงทุน และตนสำมำรถใช้อ�ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินผล
ตอบแทนนั้นได้ ถึงแม้ว่ำตนจะมีสัดส่วนกำรถือหุ้นหรือสิทธิในกำรออกเสียงโดยรวมน้อยกว่ำก่ึงหนึ่งก็ตำม 
กำรเปลีย่นแปลงท่ีส�ำคัญนีส่้งผลให้ฝ่ำยบรหิำรต้องใช้ดุลยพนิจิอย่ำงมำกในกำรทบทวนว่ำบรษิทัฯ และบรษิทั
ย่อยมีอ�ำนำจควบคุมในกิจกำรที่เข้ำไปลงทุนหรือไม่และจะต้องน�ำบริษัทใดในกลุ่มกิจกำรมำจัดท�ำงบกำรเงิน
รวมบ้ำง

 กำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรนี้ไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบบัท่ี	11	 เรื่อง	การร่วมการงาน	

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 11 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 31 เรื่อง ส่วนได้เสีย
ในกำรร่วมค้ำ ซึ่งได้ถูกยกเลิกไป มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้ก�ำหนดให้กิจกำรท่ีลงทุนใน
กิจกำรใดๆ ต้องพิจำรณำว่ำตนมีกำรควบคุมร่วม (Joint control) กับผู้ลงทุนรำยอื่นในกิจกำรนั้นหรือไม่ หำก
กิจกำรมีกำรควบคุมร่วมกับผู้ลงทุนรำยอื่นในกิจกำรท่ีถูกลงทุนนั้นแล้วให้ถือว่ำกิจกำรนั้นเป็นกำรร่วมกำร
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งำน (Joint arrangement) หลงัจำกนัน้ กจิกำรต้องใช้ดุลยพนิจิในกำรก�ำหนดประเภทของกำรร่วมกำรงำนนัน้
ว่ำเป็นกำรด�ำเนินงำนร่วมกัน (Joint operation) หรือ กำรร่วมค้ำ (Joint venture) และบันทึกส่วนได้เสียจำก
กำรลงทุนให้เหมำะสมกับประเภทของกำรร่วมกำรงำน กล่ำวคือ หำกเป็นกำรด�ำเนนิงำนร่วมกัน ให้กิจกำรรบัรู้
ส่วนแบ่งในสนิทรพัย์ หนีส้นิ รำยได้ และค่ำใช้จ่ำยแต่ละรำยกำรของกำรด�ำเนนิงำนร่วมกันตำมส่วนท่ีตนมสิีทธิ
ตำมสญัญำในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรของตน แต่หำกเป็นกำรร่วมค้ำ ให้กิจกำรรบัรูเ้งนิลงทนุในกำรร่วมค้ำตำม
วธิส่ีวนได้เสยีในงบกำรเงนิท่ีแสดงเงนิลงทนุตำมวธิส่ีวนได้เสีย หรอืงบกำรเงนิรวม (หำกม)ี และรบัรูเ้งนิลงทนุ
ในกำรร่วมค้ำตำมวิธีรำคำทุนในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบบัท่ี	12	 เรือ่ง	การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัส่วนได้เสียในกิจการอ่ืน 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบันีก้�ำหนดเรือ่งกำรเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกับส่วนได้เสยีของกิจกำรใน
บริษัทย่อย กำรร่วมกำรงำน บริษัทร่วม รวมถึงกิจกำรที่มีโครงสร้ำงเฉพำะตัว มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำร
เงินฉบับนี้จึงไม่มีผลกระทบทำงกำรเงินต่องบกำรเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบบัท่ี	13 เรื่อง	การวดัมลูค่ายติุธรรม

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบันีก้�ำหนดแนวทำงเกีย่วกับกำรวดัมลูค่ำยตุธิรรมและกำรเปิดเผยข้อมลู
ทีเ่ก่ียวกบักำรวดัมลูค่ำยตุธิรรม กล่ำวคอื หำกกิจกำรต้องวดัมลูค่ำยตุธิรรมของสนิทรพัย์หรอืหนีส้นิใดตำมข้อ
ก�ำหนดของมำตรฐำนท่ีเก่ียวข้องอืน่ กจิกำรจะต้องวดัมลูค่ำยตุธิรรมนัน้ตำมหลกักำรของมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบับนี้และใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปในกำรรับรู้ผลกระทบจำกกำรเริ่มใช้มำตรฐำนนี้ 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่องบกำรเงินของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย

ข.	มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคต

 ในระหว่ำงปีปัจจบุนั สภำวชิำชพีบญัชไีด้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัปรบัปรงุ (ปรบัปรงุ 
2558) และฉบับใหม่  รวมถึงแนวปฏิบัติทำงบัญชี จ�ำนวนหลำยฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบกำรเงินที่มี
รอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2559 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับ
กำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ 
ฝ่ำยบรหิำรของบรษิทัฯ เชือ่ว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัปรบัปรงุและฉบบัใหม่  รวมถงึแนวปฏบิตัิ
ทำงบัญชีดังกล่ำวจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่องบกำรเงินเมื่อน�ำมำถือปฏิบัติ

4.		 ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน�ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติั	

 ในระหว่ำงปีปัจจบุนั บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้เปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัชทีีส่�ำคญัตำมทีก่ล่ำวในหมำยเหต ุ3 
เนื่องจำกกำรน�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมำถือปฏิบัติ ผลสะสมของกำร
เปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีดังกล่ำวแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
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จ�ำนวนเงินของรำยกำรปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรำยกำรในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังนี้
(หน่วย : พันบำท)

ส�าหรบัปีส้ินสดุ

วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2557

งบการเงิน

งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ

งบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็	

ก�าไรขาดทนุ

ผลขำดทุนจำกกำรประมำณตำมหลักคณิตศำสตร์ลดลง 6,220 6,712

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้เพิ่มขึ้น 1,342 1,342

ก�ำไรส�ำหรับปีเพิ่มขึ้น 4,878 5,370

ก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน

ผลขำดทุนจำกกำรประมำณตำมหลักคณิตศำสตร์ - สุทธิ

   จำกภำษีเงินได้เพิ่มขึ้น 4,878 5,370

ก�ำไรเบ็ดเสร็จลดลง 4,878 5,370

ก�าไรต่อหุ้น	(บาท)

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนเพิ่มขึ้น 0.01 0.01

5.	 นโยบายการบญัชีท่ีส�าคญั

5.1			การรบัรู้รายได้

ก)  รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำรับรู้เมื่อได้โอนควำมเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยส�ำคัญของควำมเป็นเจ้ำของ
สินค้ำให้กับผู้ซื้อแล้ว รำยได้จำกกำรขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบก�ำกับสินค้ำโดยไม่รวมภำษีมูลค่ำ
เพิ่ม ส�ำหรับสินค้ำที่ได้ส่งมอบหลังจำกหักส่วนลดแล้ว ยกเว้นรำยได้จำกกำรฝำกขำยจะรับรู้รำยได้เมื่อ
ได้รับรำยงำนกำรขำยหรือได้รับช�ำระค่ำสินค้ำแล้วแต่เหตุกำรณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน

ข)  รำยได้จำกกำรโฆษณำรับรู้เมื่อให้บริกำรลงโฆษณำแล้วโดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส�ำเร็จของงำน

ค)  รำยได้ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ รับรู้เป็นรำยได้ทั้งจ�ำนวนเมื่อสิทธิ์กำรเป็นนักเรียนเกิดขึ้น 

ง)  รำยได้ค่ำบ�ำรุงกำรศึกษำ รับรู้เป็นรำยได้ตำมรอบระยะเวลำกำรศึกษำนั้นๆ

จ)  ดอกเบี้ยรับถือเป็นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยค�ำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริง

ฉ)  เงินปันผลรับถือเป็นรำยได้เมื่อบริษัทฯ มีสิทธิในกำรรับเงินปันผล

5.2			เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด หมำยถงึ เงนิสดและเงนิฝำกธนำคำร และเงนิลงทนุระยะส้ันทีม่สีภำพคล่อง
สูง ซึ่งถึงก�ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันที่ได้มำและไม่มีข้อจ�ำกัดในกำรเบิกใช้

5.3			ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน/ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญูและค่าเผือ่การรบัคืนสินค้า

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นแสดงมูลค่ำตำมจ�ำนวนมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับบริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกค่ำ
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยท่ัวไป
พิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุหนี้

ค่ำเผือ่รบัคนืสินค้ำค�ำนวณจำกอตัรำร้อยละของกำรรบัคืนถวัเฉลีย่ทัง้ปีของลกูหนีต่้ำงจงัหวดั ณ วนัสิน้งวดบญัชี
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5.4			สินค้าคงเหลือ/ค่าเผือ่สินค้าเส่ือมสภาพและเคล่ือนไหวช้าและค่าเผือ่สินค้าสญูหาย

สินค้ำส�ำเร็จรูปแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก หรือ มูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต�่ำ
กว่ำรำคำทุนดังกล่ำว หมำยถึงต้นทุนในกำรผลิตทั้งหมดรวมทั้งค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตด้วย

งำนระหวำ่งท�ำแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนมำตรฐำน (ซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริง) หรือมูลคำ่สุทธิที่จะได้รับแล้ว
แต่รำคำใดจะต�่ำกว่ำ 

วัตถุดิบแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักหรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต�่ำกว่ำ 
และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนกำรผลิตเมื่อมีกำรเบิกใช้

ค่ำเผื่อสินค้ำเสื่อมสภำพและเคลื่อนไหวช้ำ ประมำณกำรสัดส่วนร้อยละจำกอัตรำกำรหมุนของสินค้ำประกอบ
กับกำรพิจำรณำของบรรณำธิกำรหนังสือ

ค่ำเผื่อสินค้ำสูญหำยค�ำนวณจำกอัตรำร้อยละ 0.30 ของยอดขำยในแต่ละสำขำ ซึ่งบริษัทฯ จะกลับรำยกำร
ค่ำเผื่อดังกล่ำว เมื่อมีกำรตรวจนับสินค้ำคงเหลือและบันทึกผลขำดทุนจำกสินค้ำที่สูญหำยจริงของสำขำจำกผลกำร
ตรวจนับ

5.5			เงินลงทนุ

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำยแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของ
หลกัทรพัย์ดังกล่ำวบนัทกึเป็นรำยกำรต่ำงหำกในก�ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อืน่ และจะบนัทกึในส่วนของก�ำไร
หรือขำดทุนเมื่อได้จ�ำหน่ำยหลักทรัพย์นั้นออกไป

ข) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวิธีส่วนได้เสีย

ค) เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุน
สุทธิจำกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน (ถ้ำมี)

มูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำดค�ำนวณจำกรำคำเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันท�ำกำร
สดุท้ำยของปี ส่วนมลูค่ำยตุธิรรมของตรำสำรหนีค้�ำนวณโดยใช้อตัรำผลตอบแทนท่ีประกำศโดยสมำคมตลำดตรำสำร
หนี้ไทย มูลค่ำยุติธรรมของหน่วยลงทุนค�ำนวณจำกมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

บริษัทฯ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในกำรค�ำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

5.6			ท่ีดิน	อาคารและอปุกรณ์	และค่าเส่ือมราคา

ที่ดินและอำคำรพร้อมส่วนปรับปรุงแสดงมูลค่ำตำมรำคำที่ตีใหม่หักค่ำเส่ือมรำคำสะสม และค่ำเผื่อกำร
ด้อยค่ำของสินทรัพย์ (ถ้ำมี) 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย บันทึกมูลค่ำเริ่มแรกของที่ดินและอำคำรในรำคำทุน ณ วันที่ได้สินทรัพย์มำ หลัง
จำกนัน้บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จดัให้มกีำรประเมนิรำคำทีด่นิและอำคำรโดยผูป้ระเมนิรำคำอสิระและบนัทึกสนิทรพัย์
ดังกล่ำวในรำคำท่ีตใีหม่ ท้ังนีบ้รษิทัฯ และบรษิทัย่อย จดัให้มกีำรประเมนิรำคำสินทรพัย์ดังกล่ำวทกุ 5 ปีเพือ่มใิห้รำคำ
ตำมบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนแตกต่ำงจำกมูลค่ำยุติธรรมอย่ำงมีสำระส�ำคัญ

อุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสม และค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ (ถ้ำมี)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย บันทึกส่วนต่ำงซึ่งเกิดจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

- บริษัทฯ และบริษัทย่อย บันทึกรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจำกกำรตีรำคำใหม่ในก�ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นและรับรู้จ�ำนวนสะสมในบัญชี “ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์” ในส่วนของผู้ถือหุ้น 
อย่ำงไรก็ตำม หำกสินทรัพย์นั้นเคยมีกำรตีรำคำลดลงและบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับรู้รำคำที่ลดลงใน
ส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนแล้ว ส่วนท่ีเพิ่มจำกกำรตีรำคำใหม่นี้จะถูกรับรู้เป็นรำยได้ไม่เกินจ�ำนวนที่เคย
ลดลงซึ่งรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยปีก่อนแล้ว
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- บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้รำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์ที่ลดลงจำกกำรตีรำคำใหม่ในส่วนของก�ำไรหรือ
ขำดทุน อย่ำงไรก็ตำม หำกสินทรัพย์นั้นเคยมีกำรตีรำคำเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงค้ำงของบัญชี “ส่วนเกิน
ทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์” อยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนที่ลดลงจำกกำรตีรำคำใหม่จะถูกรับรู้ในก�ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในจ�ำนวนที่ไม่เกินยอดคงเหลือของบัญชี “ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์”

ค่ำเสื่อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค�ำนวณจำกรำคำทุนหรือรำคำที่ตีใหม่ของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตำม
อำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 10 - 50 ปี
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 5 - 50 ปี
ค่ำตกแต่งอำคำร 5 - 6 ปี
เครื่องใช้ส�ำนักงำนและเครื่องปรับอำกำศ 5 - 10 ปี
ยำนพำหนะ 5 - 10 ปี

ค่ำเสื่อมรำคำรวมอยู่ในกำรค�ำนวณผลกำรด�ำเนินงำน

ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับที่ดินและงำนระหว่ำงก่อสร้ำง

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ ออกจำกบญัช ีเมือ่จ�ำหน่ำยสนิทรพัย์หรอืคำดว่ำจะ
ไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ รำยกำร ผลก�ำไรหรือขำดทุนจำก
กำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนเมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดรำยกำรสินทรัพย์นั้นออก
จำกบัญชี

5.7			ต้นทนุการกู้ยืม

ต้นทุนกำรกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในกำรได้มำ กำรก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลำนำนในกำร
แปลงสภำพให้พร้อมใช้หรอืขำย ได้ถกูน�ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสนิทรพัย์จนกว่ำสนิทรพัย์นัน้จะอยูใ่นสภำพพร้อม
ที่จะใช้ได้ตำมที่มุ่งประสงค์  ส่วนต้นทุนกำรกู้ยืมอื่นถือเป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดที่เกิดรำยกำร ต้นทุนกำรกู้ยืมประกอบ
ด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจำกกำรกู้ยืมนั้น

5.8			สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม (ถ้ำมี) 
ของสินทรัพย์นั้น

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยตดัจ�ำหน่ำยสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนท่ีมอีำยกุำรให้ประโยชน์จ�ำกัดอย่ำงมรีะบบตลอดอำยุ
กำรให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ดังกล่ำวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่ำ
สินทรัพย์นั้นเกิดกำรด้อยค่ำ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจ�ำหน่ำยและวิธีกำรตัดจ�ำหน่ำย
ของสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนดังกล่ำวทุกสิน้ปีเป็นอย่ำงน้อย ค่ำตดัจ�ำหน่ำยรบัรูเ้ป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก�ำไรหรอืขำดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จ�ำกัดมีดังนี้

 อำยุกำรให้ประโยชน์
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 5 - 10 ปี
ค่ำลิขสิทธิ์และค่ำแปลหนังสือ ตัดจ่ำยตำมปริมำณหนังสือที่ขำยได้

5.9			สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารและค่าตดัจ�าหน่าย

สิทธิกำรเช่ำท่ีดินและอำคำรแสดงตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม (ถ้ำมี) 
ค่ำตัดจ�ำหน่ำยของสิทธิกำรเช่ำที่ดินและอำคำรค�ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยรวมอยู่ในกำรค�ำนวณผลกำรด�ำเนินงำน
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5.10		รายการธรุกิจกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั

บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรที่มีอ�ำนำจควบคุมบริษัทฯ หรือถูก 
บริษัทฯ ควบคุมไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจำกนีบ้คุคลหรอืกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกันยงัหมำยรวมถงึบรษิทัร่วมและบคุคลท่ีมสีทิธอิอกเสยีงโดยทำงตรง
หรือทำงออ้มซึ่งท�ำให้มีอิทธิพลอยำ่งเปน็สำระส�ำคญัต่อบริษทัฯ ผู้บริหำรส�ำคญั กรรมกำรหรอืพนักงำนของบริษัทฯ
ที่มีอ�ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ

5.11		สญัญาเช่าระยะยาว

สัญญำเช่ำที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้
กับผู้เช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์
ที่เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบันสุทธิของจ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต�่ำกว่ำ ภำระผูกพันตำม
สัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยำว ส่วนดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือ
ขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สินทรัพย์ท่ีได้มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุกำรใช้งำน
ของสินทรัพย์ที่เช่ำ

สญัญำเช่ำทีดิ่น อำคำรและอปุกรณ์ทีค่วำมเสีย่งและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้
กับผูเ้ช่ำถอืเป็นสัญญำเช่ำด�ำเนนิงำน จ�ำนวนเงนิท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด�ำเนนิงำนรบัรูเ้ป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก�ำไร
หรือขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ

5.12		เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำร
ด�ำเนินงำนของบริษัทฯ รำยกำรต่ำงๆ ของแต่ละกิจกำรที่รวมอยู่ในงบกำรเงินรวมวัดมูลค่ำด้วยสกุลเงินที่ใช้ในกำร
ด�ำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนั้น

รำยกำรที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำร สินทรัพย์
และหนี้สินท่ีเป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วัน
สิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน

ก�ำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในกำรค�ำนวณผลกำรด�ำเนินงำน

5.13		การด้อยค่าของสินทรพัย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะท�ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและ
อุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยหำกมีข้อบ่งชี้ว่ำสินทรัพย์ดังกล่ำวอำจด้อยค่ำ 
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยรบัรูข้ำดทนุจำกกำรด้อยค่ำเมือ่มลูค่ำทีค่ำดว่ำจะได้รบัคนืของสนิทรพัย์มมีลูค่ำต�ำ่กว่ำมลูค่ำ
ตำมบญัชขีองสนิทรพัย์นัน้ ทัง้นีม้ลูค่ำทีค่ำดว่ำจะได้รบัคนืหมำยถงึมลูค่ำยตุธิรรมหักต้นทนุในกำรขำยของสนิทรพัย์
หรือมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสูงกว่ำ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน ยกเว้น ในกรณีที่
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ซึ่งใช้วิธีกำรตีรำคำใหม่และได้บันทึกส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำใหม่ไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น 
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกินไปกว่ำส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำที่เคยบันทึกไว้

หำกในกำรประเมนิกำรด้อยค่ำของสนิทรพัย์ มข้ีอบ่งชีท่ี้แสดงให้เห็นว่ำผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสนิทรพัย์
ทีร่บัรูใ้นงวดก่อนได้หมดไปหรอืลดลง บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะประมำณมลูค่ำทีค่ำดว่ำจะได้รบัคนืของสนิทรพัย์นัน้ 
และจะกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำทีร่บัรูใ้นงวดก่อนก็ต่อเมือ่มกีำรเปลีย่นแปลงประมำณกำรท่ีใช้ก�ำหนด
มลูค่ำทีค่ำดว่ำจะได้รบัคืนภำยหลงัจำกกำรรบัรูผ้ลขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำครัง้ล่ำสดุ โดยมลูค่ำตำมบญัชขีองสินทรพัย์
ทีเ่พิม่ขึน้จำกกำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำร  ด้อยค่ำต้องไม่สงูกว่ำมลูค่ำตำมบญัชทีีค่วรจะเป็นหำกกจิกำรไม่เคย
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รับรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกกลับรำยกำรผลขำดทุน
จำกกำรด้อยค่ำของสินทรพัย์โดยรบัรูไ้ปยงัส่วนของก�ำไรหรอืขำดทุนทันที เว้นแต่สินทรพัย์นัน้แสดงด้วยรำคำท่ีตใีหม่ 
กำรกลับรำยกำรส่วนที่เกินกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีที่ควรจะเป็นถือเป็นกำรตีรำคำสินทรัพย์เพิ่ม

5.14		ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อ
เกิดรำยกำร

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บรษิทัฯ และพนกังำนได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทนุส�ำรองเลีย้งชีพ ซึง่ประกอบด้วยเงนิท่ีพนกังำนจ่ำยสะสมและเงนิ
ทีบ่รษิทัฯ จ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรพัย์ของกองทุนส�ำรองเลีย้งชีพได้แยกออกจำกสนิทรพัย์ของบรษิทัฯ เงนิ
ที่บริษัทฯ จ่ำยสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในปีที่เกิดรำยกำร

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ของพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภำระส�ำหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำย
แรงงำน และตำมโครงกำรผลตอบแทนพนักงำนอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยถือว่ำ เงินชดเชยดังกล่ำวเป็น
โครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนส�ำหรับพนักงำน นอกจำกนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดให้มีโครงกำร
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน ได้แก่ โครงกำรเงินรำงวัลกำรปฏิบัติงำนครบก�ำหนดระยะเวลำ

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยค�ำนวณหนีสิ้นตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนและโครงกำรผล
ประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำนโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) 
โดยฝ่ำยบริหำรด้ำนทรัพยำกรบุคคลและพัฒนำองค์กรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ท�ำกำรประเมินภำระผูกพัน
ดังกล่ำวตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย 

ผลก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยส�ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลัง
ออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู้ทันทีในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำนจะรับ
รู้ทันทีในก�ำไรหรือขำดทุน 

5.15		ประมาณการหน้ีสิน

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะบนัทึกประมำณกำรหนีส้นิไว้ในบญัชเีมือ่ภำระผกูพนัซึง่เป็นผลมำจำกเหตกุำรณ์ใน
อดีตได้เกิดขึน้แล้ว และมคีวำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะเสียทรพัยำกรเชงิเศรษฐกิจไป
เพือ่ปลดเปลือ้งภำระผกูพนันัน้ และบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยสำมำรถประมำณมลูค่ำภำระผกูพนันัน้ได้อย่ำงน่ำเชือ่ถอื

5.16		ภาษีเงินได้

ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจบุนั

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยบนัทึกภำษเีงนิได้ปัจจบุนัตำมจ�ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กับหน่วยงำนจดัเก็บภำษขีองรฐั 
โดยค�ำนวณจำกก�ำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร
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ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของ
สนิทรพัย์และหนีส้นิ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษขีองสนิทรพัย์และหนีส้นิทีเ่ก่ียวข้องนัน้ โดยใช้อตัรำ
ภำษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยรบัรูห้นีส้นิภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชขีองผลแตกต่ำงชัว่ครำวทีต้่องเสยีภำษทีกุรำยกำร 
แต่รับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีที่ยัง
ไม่ได้ใช้ในจ�ำนวนเท่ำท่ีมคีวำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ท่ีบรษิทัฯ จะมกี�ำไรทำงภำษใีนอนำคตเพยีงพอท่ีจะใช้ประโยชน์
จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทุกส้ินรอบระยะ
เวลำรำยงำนและจะท�ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดังกล่ำว หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยจะไม่มกี�ำไรทำงภำษเีพยีงพอต่อกำรน�ำสนิทรพัย์ภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชทีัง้หมดหรอืบำงส่วนมำใช้ประโยชน์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหำกภำษีที่เกิดขึ้น
เกี่ยวข้องกับรำยกำรที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

5.17		การวดัมลูค่ายติุธรรม

มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำที่คำดว่ำจะได้รับจำกจำกกำรขำยสินทรัพย์หรือเป็นรำคำที่จะต้องจ่ำยเพื่อโอน
หนีส้นิให้ผูอ้ืน่โดยรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดขึน้ในสภำพปกตริะหว่ำงผูซ้ือ้และผูข้ำย (ผูร่้วมในตลำด) ณ วนั
ทีว่ดัมลูค่ำ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยใช้รำคำเสนอซือ้ขำยในตลำดทีม่สีภำพคล่องในกำรวดัมลูค่ำยตุธิรรมของสนิทรพัย์
และหนี้สินซึ่งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เก่ียวข้องก�ำหนดให้ต้องวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเว้นใน
กรณีที่ไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซื้อ
ขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ
ที่เหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ข้อมูลที่สำมำรถสังเกตได้ท่ีเก่ียวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะ
วัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด 

ล�ำดับชัน้ของมลูค่ำยตุธิรรมท่ีใช้วดัมลูค่ำและเปิดเผยมลูค่ำยตุธิรรมของสนิทรพัย์และหนีส้นิในงบกำรเงนิออก
เป็นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่น�ำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลรำคำเสนอซื้อขำยของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลทำงตรงหรือทำงอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ้น 

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะประเมินควำมจ�ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำง
ล�ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมส�ำหรับสินทรัพย์และหนี้สินท่ีถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนที่มีกำรวัดมูลค่ำ
ยุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ�ำ

6.	 การใช้ดลุยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีส�าคญั

ในกำรจัดท�ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรในเรือ่งทีม่คีวำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพนิจิและกำรประมำณกำรดังกล่ำวนีส่้งผลกระทบต่อจ�ำนวน
เงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำก
จ�ำนวนที่ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่ส�ำคัญมีดังนี้
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การรวมงบการเงินของบริษทัย่อยท่ีบริษทัฯ	มีสดัส่วนการถือหุ้นน้อยกว่าก่ึงหน่ึง

ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ พิจำรณำว่ำบริษัทฯ มีอ�ำนำจควบคุมในบริษัท เพลินพัฒน์ จ�ำกัด ถึงแม้ว่ำ บริษัทฯ 
จะถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงในบริษัทดังกล่ำวในสัดส่วนร้อยละ 48.97 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ เนื่อง
จำกบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นที่มีเสียงส่วนใหญ่และสำมำรถสั่งกำรกิจกรรมที่ส�ำคัญของบริษัทดังกล่ำวได้ อีกทั้งผู้ถือหุ้น
รำยอื่นเป็นผู้ถือหุ้นรำยย่อยๆ เท่ำนั้น ดังนั้น บริษัท เพลินพัฒน์ จ�ำกัดจึงถือเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจกำรและต้อง
น�ำมำรวมในกำรจัดท�ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอ�ำนำจควบคุมในกิจกำรดังกล่ำว

สญัญาเช่า

ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็นสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรได้
ใช้ดุลยพนิจิในกำรประเมนิเงือ่นไขและรำยละเอยีดของสญัญำเพือ่พจิำรณำว่ำบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้โอนหรอืรบั
โอนควำมเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่ำดังกล่ำวแล้วหรือไม่

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญูของลกูหน้ี

ในกำรประมำณค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝำ่ยบริหำรจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผล
ขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกลูกหนี้แต่ละรำย โดยค�ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหนี้ที่คงค้ำง
และสภำวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น

มลูค่ายติุธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินท่ีบันทึกในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ท่ีไม่มีกำรซื้อขำย
ในตลำดและไม่สำมำรถหำรำคำได้ในตลำดซื้อขำยคล่อง ฝ่ำยบริหำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรม
ของเครื่องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว โดยใช้เทคนิคและแบบจ�ำลองกำรประเมินมูลค่ำ ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจ�ำลอง
ได้มำจำกกำรเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลำด โดยค�ำนึงถึงควำมเสี่ยงทำงด้ำนเครดิต (ทั้งของธนำคำรฯ และคู่
สัญญำ) สภำพคล่อง ข้อมูลควำมสัมพันธ์ และกำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำของเครื่องมือทำงกำรเงินในระยะยำว กำร
เปลีย่นแปลงของสมมตฐิำนทีเ่ก่ียวข้องกับตวัแปรท่ีใช้ในกำรค�ำนวณ อำจมผีลกระทบต่อมลูค่ำยตุธิรรมทีแ่สดงอยูใ่น
งบแสดงฐำนะกำรเงิน และกำรเปิดเผยล�ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม

ค่าเผือ่การปรบัมลูค่าสินค้าคงเหลือ

ในกำรค�ำนวณมูลค่ำสุทธิที่คำดว่ำจะได้รับของสินค้ำคงเหลือ (มูลค่ำสุทธิจำกค่ำเผื่อสินค้ำรับคืนค่ำเผื่อสินค้ำ
เสื่อมสภำพและเคลื่อนไหวช้ำ และค่ำเผื่อสินค้ำสูญหำย) ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผล
ขำดทนุทีค่ำดว่ำจะเกิดขึน้จำกสนิค้ำคงเหลอืแต่ละประเภท โดยค�ำนงึถงึประสบกำรณ์กำรรบัคืนสนิค้ำในอดีต อตัรำ
กำรหมุนของสินค้ำคงเหลือ กำรพิจำรณำของบรรณำธิกำรหนังสือ และประสบกำรณ์สินค้ำหำยในอดีต 

ค่าเผือ่การด้อยค่าของเงินลงทนุในหลกัทรพัย์

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะตัง้ค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำของเงนิลงทนุในหลกัทรพัย์เผือ่ขำยและเงนิลงทนุอืน่เมือ่มลูค่ำ
ยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่ำวได้ลดลงอย่ำงมีสำระส�ำคัญและเป็นระยะเวลำนำนหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของกำรด้อยค่ำ 
กำรทีจ่ะสรปุว่ำเงนิลงทนุดังกล่ำวได้ลดลงอย่ำงมสีำระส�ำคญัหรอืเป็นระยะเวลำนำนหรอืไม่นัน้จ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพนิจิ
ของฝ่ำยบริหำร

ท่ีดิน	อาคารและอปุกรณ์และค่าเส่ือมราคา

ในกำรค�ำนวณค่ำเสือ่มรำคำของอำคำรและอปุกรณ์ ฝ่ำยบรหิำรจ�ำเป็นต้องท�ำกำรประมำณอำยกุำรให้ประโยชน์
และมลูค่ำคงเหลอืเมือ่เลกิใช้งำนของอำคำรและอปุกรณ์ และต้องทบทวนอำยกุำรให้ประโยชน์และมลูค่ำคงเหลอืใหม่
หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
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บริษัทฯ และบริษัทย่อยแสดงมูลคำ่ของท่ีดินและอำคำรด้วยรำคำที่ตีใหม่ ซึ่งรำคำที่ตีใหม่นี้ได้ประเมินโดยผู้
ประเมนิรำคำอสิระ โดยใช้วธีิเปรยีบเทียบรำคำตลำดส�ำหรบัสนิทรพัย์ประเภททีดิ่นและวธิต้ีนทนุเปลีย่นแทนส�ำหรบั
สนิทรพัย์ประเภทอำคำร ซึง่กำรประเมนิมลูค่ำดังกล่ำวต้องอำศัยข้อสมมตฐิำนและกำรประมำณกำรบำงประกำร ตำม
ที่อธิบำยไว้ในหมำยเหตุ 16

นอกจำกนี้ ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำ
และบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต�่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์นั้น 
ในกำรนี้ ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เก่ียวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่งเก่ียว
เนื่องกับสินทรัพย์นั้น

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะรับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีใช้หักภำษี
และขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่ได้ใช้เมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทฯ จะมีก�ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่
จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวและขำดทุนนั้น ในกำรนี้ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องประมำณกำรว่ำบริษัทฯ ควร
รับรู้จ�ำนวนสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเป็นจ�ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ�ำนวนก�ำไรทำงภำษีที่คำดว่ำจะ
เกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์	และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน
ของพนักงาน

หนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน และตำมโครงกำรผลประโยชน์  ระยะยำวอื่น
ของพนกังำน ประมำณขึน้ตำมหลกัคณติศำสตร์ประกันภยั ซึง่ต้องอำศัยข้อสมมตฐิำนต่ำงๆ ในกำรประมำณกำรนัน้ 
เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต และอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงำน เป็นต้น

7.	 รายการธรุกิจกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั

ในระหว่ำงปี บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีำยกำรธรุกิจทีส่�ำคัญกับบคุคลหรอืกิจกำรทีเ่ก่ียวข้องกัน รำยกำรธรุกิจ
ดังกล่ำวเป็นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมที่ตกลงกันระหว่ำงบริษัทฯ บริษัทย่อย และบุคคลหรือกิจกำร
ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปได้ดังนี้

	(หน่วย	:	พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
นโยบายการก�าหนดราคา

2558 2557 2558 2557

รายการธรุกิจกบับริษทัย่อย

(ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว)

ซื้อสินค้ำ - - - 2,268 รำคำตลำด

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - - - 3,840 ตำมสัญญำที่ตกลงร่วมกัน

ขำยสินค้ำ - - 923 821 รำคำตลำด

ค่ำบริกำรจ่ำย - -    3,400 ตำมสัญญำที่ตกลงร่วมกัน

รายการธรุกิจกบับริษทัร่วม

เงินปันผลรับ - - 2,000 2,000 ตำมที่ประกำศจ่ำย

รายการธรุกิจกบัผูถื้อหุ้น	กรรมการบริษทัย่อย

ค่ำเช่ำที่ดิน 1,101 1,101 - - ตำมสัญญำที่ตกลงร่วมกัน

สิทธิกำรเช่ำที่ดิน 335 335 - - ตำมสัญญำที่ตกลงร่วมกัน

ดอกเบี้ยจ่ำย 30 30 - - ร้อยละ 5 - 6 ต่อปี

รายการธรุกิจกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั

ซื้อสินค้ำ 1,474 725    1,474 725 รำคำตลำด
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ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯ บริษัทย่อย และบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 
2557 มีรำยละเอียดดังนี้

 (หน่วย : พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

สิทธิการเช่าท่ีดิน

ผู้ถือหุ้น/กรรมกำรบริษัทย่อย 6,032 6,367 - -

ลกูหน้ีการค้า	(หมายเหต	ุ10)

บริษัทย่อย - - - 66

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น 1,083 787 1,083 787

รวม 1,083 787 1,083 853

เจ้าหน้ีการค้า	(หมายเหต	ุ22)

บริษัทร่วม 1,279 1,710 1,279 1,710

ผู้ถือหุ้น - 1,725 - 1,725

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น 1,906 16 1,906 16

รวม 3,185 3,451 3,185 3,451

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร

ในระหว่ำงปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมค่ีำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนกังำน
ของกรรมกำรและผู้บริหำร ดังต่อไปนี้

 (หน่วย : ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ผลประโยชน์ระยะสั้น 27.58 26.70 24.48 23.81

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน 0.83 0.95 0.46 0.26

รวม 28.41 27.65 24.94 24.07

8.	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 (หน่วย : พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

เงินสด 26,848 28,077 26,650 27,903

เงินฝำกธนำคำรที่มีอำยุไม่เกิน 3 เดือน 104,824 74,553 59,793 70,577

รวม 131,672 102,630 86,443 98,480

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 เงินฝำกออมทรัพย์ เงินฝำกประจ�ำและพันธบัตรรัฐบำลมีอัตรำดอกเบี้ยระหว่ำง
ร้อยละ 0.10 ถึง 3.625 ต่อปี (2557: ร้อยละ 0.125 ถึง 2.30 ต่อปี)
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9.	 เงินลงทนุชัว่คราว
 (หน่วย : พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

เงินลงทุนในกองทุนเปิด - รำคำทุน 186,158 324,733 154,500 264,500

บวก  ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน 3,143 1,440 2,688 972

เงินลงทุนในกองทุนเปิด - มูลค่ำยุติธรรม 189,301 326,173 157,188 265,472

รวมเงินลงทุนชั่วครำว 189,301 326,173 157,188 265,472

10.	 ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน
(หน่วย : พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ลกูหน้ีการค้า-กิจการท่่ีเก่ียวข้องกนั

อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ

ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ 1,083 787 1,083 822

ค้ำงช�ำระ

ไม่เกิน 6 เดือน - - - 31

รวมลกูหน้ีการค้า	-	กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั	-	สทุธิ 1,083 787 1,083 853

ลกูหน้ีการค้า-กิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกนั

อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ

ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ 63,341 47,599 63,341 47,547

ค้ำงช�ำระ

     ไม่เกิน 6 เดือน 14,988 34,953 11,683 32,119

     6 - 12 เดือน 3,967 1,657 3,392 1,289

     มำกกว่ำ 12 เดือน 890 5,215 149 4,611

รวมลกูหน้ีการค้า 83,186 89,424 78,565 85,566

หกั ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (9,569) (8,484) (8,541) (7,720)

ค่ำเผื่อรับคืนสินค้ำ (7,004) (4,975) (7,004) (4,975)

รวมลกูหน้ีการค้า-กิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกนั-สทุธิ 66,613 75,965 63,020 72,871

ลกูหน้ีอ่ืน

เงินทดรองจ่ำย 518 1,073 502 979

ลูกหนี้ค่ำสินไหมทดแทน - 3,108 - 3,108

อื่นๆ 2,206 4,467 1,756 3,847

รวมลกูหน้ีอ่ืน 2,724 8,648 2,258 7,934

รวมลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน-สทุธิ 70,420 85,400 66,361 81,658
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11.	 สินค้าคงเหลือ
(หน่วย : พันบำท)

งบการเงินรวม

ราคาทนุ
รายการปรบัลดราคาทนุ

ให้เป็นมลูค่าสทุธิท่ีจะได้รบั
สินค้าคงเหลือ-สทุธิ

2558 2557 2558 2557 2558 2557

วัตถุดิบ 10,806 11,662 - - 10,806 11,662

งำนระหว่ำงท�ำ 8,104 9,015 (382) (433) 7,722 8,582

สินค้ำส�ำเร็จรูป 555,628 559,549 (205,643) (202,621) 349,985 356,928

รวม 574,538 580,226 (206,025) (203,054) 368,513 377,172

(หน่วย : พันบำท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทนุ
รายการปรบัลดราคาทนุ

ให้เป็นมลูค่าสทุธิท่ีจะได้รบั
สินค้าคงเหลือ-สทุธิ

2558 2557 2558 2557 2558 2557

วัตถุดิบ 10,806 11,662 - - 10,806 11,662

งำนระหว่ำงท�ำ 6,362 9,015 (382) (433) 5,980 8,582

สินค้ำส�ำเร็จรูป 554,624 558,485 (205,543) (202,521) 349,081 355,964

รวม 571,792 579,162 (205,925) (202,954) 365,867 376,208

ในระหว่ำงปีปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกกำรปรับลดรำคำทุนของสินค้ำคงเหลือให้เป็นมูลค่ำสุทธิ
ที่จะได้รับ เป็นจ�ำนวน 19 ล้ำนบำท (2557: 32 ล้ำนบำท) (เฉพำะบริษัทฯ : 19 ล้ำนบำท 2557: 32 ล้ำนบำท) 
โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร และมีกำรกลับรำยกำรปรับลดมูลค่ำสินค้ำคงเหลือเป็นจ�ำนวน 
16 ล้ำนบำท (2557: 6 ล้ำนบำท) (เฉพำะบริษัทฯ 16 ล้ำนบำท 2557: 6 ล้ำนบำท) โดยน�ำไปหักจำกมูลค่ำของสินค้ำ
คงเหลือที่รับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในระหว่ำงปี

12.		สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน
(หน่วย : พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

วัสดุสิ้นเปลือง 14,512 15,677 13,892 15,055

ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 14,673 13,685 13,594 14,149

อื่นๆ 11,843 5,557 11,632 5,386

รวม 41,028 34,919 39,118 34,590
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13.	 เงินฝากธนาคารและเงินลงทนุอ่ืนท่ีมีภาระค�า้ประกนั
(หน่วย : พันบำท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 อตัราดอกเบีย้	(ร้อยละ)	ต่อปี

เงินฝำกประจ�ำ 12 เดือน 8,000 8,000 2.30 - 3.50

พันธบัตรออมทรัพย์อำยุ 7 ปี 5,355 5,310 3.625

รวม 13,355 13,310

บริษัทฯ ได้น�ำเงินฝำกธนำคำรและเงินลงทุนดังกล่ำวไปค�้ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ำ กำรเช่ำพื้นท่ีและตัวแทน
จ�ำหน่ำยหนังสือตำมที่กล่ำวในหมำยเหตุ 33.2

14.	 เงินลงทนุในบริษทัย่อย

14.1	 เงินลงทนุในบริษทัย่อยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ	มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี
 (หน่วย : พันบำท)

ช่ือบริษทั
ทนุท่ีออกและช�าระแล้ว สดัส่วนเงินลงทนุ ราคาทนุ

ค่าเผือ่การด้อยค่าของ

เงินลงทนุ

มลูค่าตามบญัชีตาม							

วิธีราคาทนุ-สทุธิ

2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษัท ซีเอ็ด บุ๊คเซ็นเตอร์ จ�ำกัด 1,000 1,000 99.99 99.99 1,000 1,000 (177) (165) 823 835

บริษัท เบสแล็บ จ�ำกัด 250 250 60.00 60.00 150 150 - - 150 150

บริษัท เพลินพัฒน์ จ�ำกัด 169,476 169,476 48.97 48.97 83,000 83,000 (13,668) (13,668) 69,332 69,332

84,150 84,150 (13,845) (13,833) 70,305 70,317

14.2	 รายละเอียดของบริษทัย่อยซ่ึงมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคมุท่ีมีสาระส�าคญั
 (หน่วย : ล้ำนบำท)

บริษทั

สดัส่วนท่ีถือโดยส่วนได้เสีย 

ท่ีไม่มีอ�านาจควบคมุ

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจ

ควบคมุในบริษทัย่อยสะสม

ก�าไรท่ีแบง่ให้กบัส่วนได้เสีย 

ท่ีไม่มีอ�านาจควบคมุใน

บริษทัย่อยในระหว่างปี

เงินปันผลจ่ายให้กบัส่วน 

ได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคมุ

ในระหว่างปี

2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษัท เพลินพัฒน์ จ�ำกัด 51.03 51.03 70.6 65.3 5.3 4.6 - -

14.3	 ข้อมลูทางการเงินโดยสรปุของบริษทัย่อยท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคมุท่ีมี
สาระส�าคญั	ซ่ึงเป็นข้อมลูก่อนการตดัรายการระหว่างกนั	

 สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน
 (หน่วย : ล้ำนบำท)

บริษทั	เพลินพฒัน์	จ�ากดั

ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม

2558 2557

สินทรัพย์หมุนเวียน 83.1 70.2

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 215.9 229.6

หนี้สินหมุนเวียน 68.8 62.5

หนี้สินไม่หมุนเวียน 86.2 103.6
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สรุปรำยกำรก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
 (หน่วย : ล้ำนบำท)

บริษทั	เพลินพฒัน์	จ�ากดั

ส�าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี		31	ธนัวาคม

2558 2557

รำยได้ 165.3    157.5

ก�ำไร  10.4 8.4

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (0.1) (0.4)

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม 10.3 8.0

 สรุปรำยกำรกระแสเงินสด
 (หน่วย : ล้ำนบำท)

บริษทั	เพลินพฒัน์	จ�ากดั

ส�าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี		31	ธนัวาคม

2558 2557

กระแสเงินสดได้มำ (ใช้ไป) จำกกิจกรรมด�ำเนินงำน 25.8 28.1

กระแสเงินสดได้มำ (ใช้ไป) จำกกิจกรรมลงทุน 25.3 (66.0)

กระแสเงินสดได้มำ (ใช้ไป) จำกกิจกรรมจัดหำเงิน (9.9) 8.5

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 41.2 (29.4)

15.	 เงินลงทนุในบริษทัร่วม

15.1		รายละเอียดของบริษทัร่วม
 (หน่วย : พันบำท)

บริษทั ลกัษณะธรุกิจ
จดัตัง้ขึน้ 

ในประเทศ

งบการเงินรวม

สดัส่วนเงินลงทนุ ราคาทนุ
มลูค่าตามบญัชี

ตามวิธีส่วนได้เสีย

2558 2557 2558 2557 2558 2557

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษัท เอ็ม แอนด์ อี จ�ำกัด ส�ำนักพิมพ์ผู้ผลิต

วำรสำรเทคนิคและ

คู่มือวิศวกร ไทย 25 25 100 100 25,651 25,937

100 100 25,651 25,937

 (หน่วย : พันบำท)

บริษทั ลกัษณะธรุกิจ
จดัตัง้ขึน้ 

ในประเทศ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สดัส่วนเงินลงทนุ ราคาทนุ
มลูค่าตามบญัชีตามวิธี										

ราคาทนุ-สทุธิ

2558 2557 2558 2557 2558 2557

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษัท เอ็ม แอนด์ อี จ�ำกัด ส�ำนักพิมพ์ผู้ผลิต

วำรสำรเทคนิคและ

คู่มือวิศวกร ไทย 25 25 100 100 100 100

100 100 100 100
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15.2		ส่วนแบง่ก�าไรและเงินปันผลรบั

ในระหว่ำงปี บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งก�ำไรจำกกำรลงทุนในบริษัทร่วมในงบกำรเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับ
จำกบริษัทร่วมดังกล่ำวในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ดังนี้

(หน่วย : พันบำท)

บริษทั

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนแบง่ก�าไรจากเงินลงทนุ
ในบริษทัร่วมในระหว่างปี

เงินปันผลท่ีบริษทัฯ	 

รบัระหว่างปี

2558 2557 2558 2557

บริษัท เอ็ม แอนด์ อี จ�ำกัด 1,714 2,252 2,000 2,000

1,714 2,252 2,000 2,000

15.3		ข้อมลูทางการเงินของบริษทัร่วมท่ีมีสาระส�าคญั

ข้อมูลทำงกำรเงินตำมที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินของบริษัทร่วมโดยสรุป มีดังนี้

 (หน่วย : ล้ำนบำท)

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

2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556

บริษัท เอ็ม แอนด์ อี จ�ำกัด 0.4 0.4 106.7 106.7 5.2 5.4 24.3 28.8 6.9 9.0
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16.	 ท่ีดิน	อาคาร	และอปุกรณ์
(หน่วย : พันบำท)

รายการ

งบการเงินรวม

สินทรพัยซ่ึ์งแสดงมลูค่า

ตามราคาท่ีตีใหม่
สินทรพัยซ่ึ์งแสดงมลูค่าตามราคาทนุ

ท่ีดินและ
ส่วนปรบัปรงุ

ท่ีดิน

อาคารและ
ส่วนปรบัปรงุ

อาคาร

ส่วนปรบัปรงุ
ท่ีดิน

อาคารและ
ค่าตกแต่ง
อาคาร

เครื่องใช้
ส�านักงาน
และเครื่อง
ปรบัอากาศ

ยานพาหนะ
งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

ราคาทนุ/ราคาท่ีตีใหม่

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2557 509,948 259,208 - 490,387 772,209 45,239 505,639 2,582,630

ซื้อเพิ่ม - 540 48 7,294 30,396 - 95,868 134,146

จ�ำหน่ำย - - - (1,960) (33,009) - - (34,969)

ตัดจ�ำหน่ำย - - - (28,228) (32,171) - (359) (60,758)

โอนเข้ำ (ออก) - 1,858 43,447 393,137 155,620 - (594,062) -

ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2557 509,948 261,606 43,495 860,630 893,045 45,239 7,086 2,621,049

ซื้อเพิ่ม - 997 - 8,117 28,036 2,033 14,134 53,317

จ�ำหน่ำย - - - (5,565) (19,312) - - (24,877)

ตัดจ�ำหน่ำย - - - (20,996) (3,182) - - (24,178)

รำยกำรปรับปรุง - - - - - - (5,940) (5,940)

โอนเข้ำ (ออก) - 25 - 14,182 403 - (14,610) -

ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2558 509,948 262,628 43,495 856,368 898,990 47,272 670 2,619,371

ค่าเส่ือมราคาสะสม

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2557 12,747 64,905 - 343,893 513,594 34,652 - 969,791

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี 1,373 9,852 669 47,104 67,053 1,576 - 127,627

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับส่วนที่จ�ำหน่ำย - - - (907) (32,923) - - (33,830)

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับส่วนที่ตัดจ�ำหน่ำย - - - (19,757) (31,357) - - (51,114)

ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2557 14,120 74,757 669 370,333 516,367 36,228 - 1,012,474

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี 1,374 9,716 847 43,408 65,140 1,660 - 122,145

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับส่วนที่จ�ำหน่ำย - - - (5,527) (19,264) - - (24,791)

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับส่วนที่ตัดจ�ำหน่ำย - - - (18,687) (2,704) - - (21,391)

ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2558 15,494 84,473 1,516 389,527 559,539 37,888 - 1,088,437

ค่าเผือ่การด้อยค่า

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2557 - - - - - - - -

เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี - - - 2,427 - - - 2,427

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 - - - 2,427 - - - 2,427

เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี - - - 1,825 - - - 1,825

กลับรำยกำร - - - (2,543) - - - (2,543)

ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2558 - - - 1,709 - - - 1,709

มลูค่าสทุธิตามบญัชี

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 495,828 186,849 42,826 487,870 376,678 9,011 7,086 1,606,148

ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2558 494,454 178,155 41,979 465,132 339,451 9,384 670 1,529,225

ค่าเส่ือมราคาส�าหรบัปี

2557 (14.78 ล้ำนบำท รวมอยู่ในต้นทุนบริกำร ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร) 127,627

2558 (14.57 ล้ำนบำท รวมอยู่ในต้นทุนบริกำร ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร) 122,145
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(หน่วย : พันบำท)

รายการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรพัยซ่ึ์งแสดงมลูค่า

ตามราคาท่ีตีใหม่
สินทรพัยซ่ึ์งแสดงมลูค่าตามราคาทนุ

ท่ีดินและ
ส่วนปรบัปรงุ

ท่ีดิน

อาคารและ
ส่วนปรบัปรงุ

อาคาร

ส่วนปรบัปรงุ
ท่ีดิน

อาคารและ
ค่าตกแต่ง
อาคาร

เครื่องใช้
ส�านักงาน
และเครื่อง
ปรบัอากาศ

ยานพาหนะ
งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

ราคาทนุ	/	ราคาท่ีตีใหม่

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2557 470,658 12,354 - 490,386 713,443 43,695 506,879 2,237,415

ซื้อเพิ่ม - - - 7,294 26,757 - 93,848 127,899

จ�ำหน่ำย - - - (1,960) (32,853) - - (34,813)

ตัดจ�ำหน่ำย - - - (28,228) (32,171) - (359) (60,758)

โอนเข้ำ (ออก) - - 43,447 393,137 155,145 - (591,729) -

ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2557 470,658 12,354 43,447 860,629 830,321 43,695 8,639 2,269,743

ซื้อเพิ่ม - - - 8,122 25,799 885 14,059 48,865

จ�ำหน่ำย - - - (5,565) (18,911) - - (24,476)

ตัดจ�ำหน่ำย - - - (20,996) (3,182) - - (24,178)

รำยกำรปรับปรุง - - - - - - (5,940) (5,940)

โอนเข้ำ (ออก) - - - 14,177 374 - (14,551) -

ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2558 470,658 12,354 43,447 856,367 834,401 44,580 2,207 2,264,014

ค่าเส่ือมราคาสะสม

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2557 658 2,687 - 343,892 477,746 33,109 - 858,092

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี - 333 669 47,104 59,836 1,576 - 109,518

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับส่วนที่จ�ำหน่ำย - - - (907) (32,767) - - (33,674)

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับส่วนที่ตัดจ�ำหน่ำย - - - (19,757) (31,357) - - (51,114)

ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2557 658 3,020 669 370,332 473,458 34,685 - 882,822

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี - 333 847 43,408 58,304 1,618 - 104,510

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับส่วนที่จ�ำหน่ำย - - - (5,527) (18,872) - - (24,399)

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับส่วนที่ตัดจ�ำหน่ำย - - - (18,687) (2,704) - - (21,391)

ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2558 658 3,353 1,516 389,526 510,186 36,303 - 941,542

ค่าเผือ่การด้อยค่า

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2557 - - - - - - - -

เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี - - - 2,427 - - - 2,427

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 - - - 2,427 - - - 2,427

เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี - - - 1,825 - - - 1,825

กลับรำยกำร - - - (2,543) - - - (2,543)

ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2558 - - - 1,709 - - - 1,709

มลูค่าสทุธิตามบญัชี

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 470,000 9,334 42,778 487,870 356,863 9,010 8,639 1,384,494

ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2558 470,000 9,001 41,931 465,132 324,215 8,277 2,207 1,320,763

ค่าเส่ือมราคาส�าหรบัปี

2557 (รวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรทั้งจ�ำนวน) 109,518

2558 (รวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรทั้งจ�ำนวน) 104,510
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บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้จดัให้มกีำรประเมนิรำคำสนิทรพัย์โดยผูป้ระเมนิรำคำอสิระครัง้ล่ำสดุในปี 2555 ตำม
รำยกลุ่มของสินทรัพย์ซึ่งเกณฑ์ที่ใช้ประเมินรำคำสินทรัพย์มีดังนี้ 

- ที่ดินประเมินรำคำโดยใช้วิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด (Market Approach) 

- ท่ีดินพร้อมสิง่ปลกูสร้ำงประเมนิรำคำโดยใช้มลูค่ำต้นทนุ (Cost Approach) ซึง่หมำยถงึ กำรประมำณกำร
ต้นทุนในกำรสร้ำงอำคำรใหม่ทดแทนตำมรำคำ ณ ปัจจุบันหักค่ำเสื่อมตำมอำยุกำรใช้งำน และบวกด้วย
มูลค่ำตลำดของที่ดิน

ข้อสมมติฐำนหลักที่ใช้ในกำรประเมินมูลค่ำรำคำที่ตีใหม่ สรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะ

กิจการ

ผลกระทบต่อราคาท่ีตีใหม่

เมื่ออตัราตามข้อสมมติฐานเพ่ิมขึน้

อำคำร - รำคำต่อตำรำงเมตร (บำท) 800 - 12,000 5,551 มูลค่ำยุติธรรมเพิ่มขึ้น

ที่ดิน - รำคำต่อตำรำงวำ (บำท) 18,000 - 120,000 18,000 - 120,000 มูลค่ำยุติธรรมเพิ่มขึ้น

สิทธิกำรเช่ำ - รำคำต่อตำรำงวำ (บำท) 4,100 - มูลค่ำยุติธรรมเพิ่มขึ้น

หำกบริษัทฯ และบริษัทย่อยแสดงมูลค่ำของที่ดิน และอำคำร ดังกล่ำวด้วยวิธีรำคำทุน มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 จะเป็นดังนี้ 

(หน่วย : พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน 349,273 350,646 324,770 324,770

อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 163,131 171,424 - -

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอำคำรและอุปกรณ์จ�ำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่ำเส่ือมรำคำ
หมดแล้วแต่ยังใช้งำนอยู่ มูลค่ำตำมบัญชีก่อนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสม และค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ดังกล่ำว
มีจ�ำนวนเงินประมำณ 658.0 ล้ำนบำท (2557: 712.7 ล้ำนบำท) (งบกำรเงินเฉพำะบริษัทฯ: 628.1 ล้ำนบำท 2557: 
687.2 ล้ำนบำท)

17.	 สิทธิการเช่าท่ีดิน

สิทธิกำรเช่ำที่ดินทั้งจ�ำนวนเป็นค่ำใช้ประโยชน์จำกที่ดินตำมสัญญำเช่ำที่ดินของบริษัทย่อย โดยเช่ำจำกผู้ถือ
หุ้นของบริษัทย่อยรวม 2 สัญญำ จ�ำนวน 10 ล้ำนบำท มีระยะเวลำเช่ำ 30 ปี พื้นที่ประมำณ 20 ไร่ เพื่อใช้ประกอบ
ธรุกิจสถำนศึกษำ โดยมข้ีอตกลงว่ำในระหว่ำงท่ีสญัญำนีม้ผีลบงัคับ ผูใ้ห้เช่ำสญัญำว่ำจะไม่ขำยทีดิ่นทีเ่ช่ำให้แก่บคุคล
ใดๆ โดยไม่ได้รับควำมยินยอมจำกบริษัทย่อย และหำกผู้ให้เช่ำมีควำมจ�ำเป็นอย่ำงถึงที่สุดอันมิอำจหำทำงอื่นใดได้ 
ผูใ้ห้เช่ำสญัญำว่ำจะเสนอขำยให้แก่บรษิทัย่อยก่อนในรำคำเช่นเดียวกับท่ีเสนอขำยแก่บคุคลภำยนอกและหำกบรษิทั
ย่อยไม่ตอบรับข้อเสนอภำยใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับค�ำเสนอก็ให้ผู้ให้เช่ำตกลงขำยให้แก่บุคคลภำยนอกได้ โดยผู้
ให้เช่ำจะด�ำเนินกำรให้ผู้ซื้อผูกพันตำมสัญญำเช่ำนี้ด้วย

ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทย่อยได้ตัดจ�ำหน่ำยสิทธิกำรเช่ำที่ดินข้ำงต้นเป็นค่ำใช้จ่ำย 
จ�ำนวน 0.33 ล้ำนบำท (2557: 0.33 ล้ำนบำท)
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18.	 สิทธิการเช่าอาคาร

สิทธิกำรเช่ำอำคำรท้ังจ�ำนวน เป็นสิทธิกำรเช่ำพื้นที่ในศูนย์กำรค้ำชั้นน�ำ เพื่อเปิดสำขำร้ำนหนังสือซีเอ็ด
บุ๊คเซ็นเตอร์ ซึ่งส่วนใหญ่มีอำยุประมำณ 10 - 30 ปี โดยส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ ได้ตัด
จ�ำหน่ำยสิทธิกำรเช่ำอำคำรเป็นค่ำใช้จ่ำยจ�ำนวน 11.3 ล้ำนบำท (2557: 12.8 ล้ำนบำท)

19.	 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน

มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย : พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ซอฟตแ์วรค์อมพิวเตอร์ ซอฟตแ์วรค์อมพิวเตอร์

ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2558:

รำคำทุน 48,025 48,060

หกั: ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสม (40,867) (40,527)

มลูค่าตามบญัชี	-	สทุธิ 7,158 7,533

ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2557:

รำคำทุน 47,980 48,015

หกั: ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสม (38,839) (38,478)

มลูค่าตามบญัชี	-	สทุธิ 9,141 9,537

กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส�ำหรับปี 2558 และ 2557 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย : พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

มูลค่ำตำมบัญชีต้นปี 9,141 7,980 9,537 7,843

ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 45 3,317 45 3,853

ค่ำตัดจ�ำหน่ำย (2,028) (2,156) (2,049) (2,159)

มลูค่าตามบญัชีปลายปี 7,158 9,141 7,533 9,537

20.	 สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน
(หน่วย : พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำส่วนที่เกินกว่ำหนึ่งปี 6,805 2,022 6,805 2,022

อื่นๆ 76 45 - -

รวม 6,881 2,067 6,805 2,022
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21.	 รายได้รบัล่วงหน้ารอตดับญัชี/รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา
(หน่วย : พันบำท)

งบการเงินรวม

2558 2557

รำยได้รับล่วงหน้ำรอตัดบัญชี 45,493 46,782

หกั ส่วนที่รอรับรู้รำยได้ภำยในหนึ่งปี (43,561) (42,627)

สทุธิ 1,932 4,155

ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 รำยได้รับล่วงหน้ำรอตัดบัญชีมีรำยกำรเคลื่อนไหว
ดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบำท)

งบการเงินรวม

รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า รายได้ค่าบ�ารงุการศึกษา รวม

ยอดคงเหลือ	ณ	วนัท่ี	1	มกราคม	2557 4,780 44,027 48,807

บวก  เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี 11,583 132,128 143,711
หกั    รับรู้เป็นรำยได้ระหว่ำงปี (11,490) (132,486) (143,976)
หกั    คืนเงินเนื่องจำกนักเรียนลำออก (120) (1,640) (1,760)

ยอดคงเหลือ	ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2557 4,753 42,029 46,782

บวก  เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี 10,414 142,324 152,738
หกั    รับรู้เป็นรำยได้ระหว่ำงปี (9,947) (143,285) (153,232)
หกั    คืนเงินเนื่องจำกนักเรียนลำออก - (795) (795)

ยอดคงเหลือ	ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2558 5,220 40,273 45,493

22.	 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน
(หน่วย : พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 3,185 3,451 3,185 3,451

เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 853,793 943,379 853,492 942,792

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 71,491 78,973 64,792 70,837

เจ้ำหนี้ค่ำซื้อทรัพย์สิน 979 11,472 656 11,296

ตั๋วเงินจ่ำย 4,581 6,442 4,581 6,442

เจ้ำหนี้อื่น 34,832 45,558 34,823 45,545

รวม 968,861 1,089,275 961,529 1,080,363

23.	 หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน
(หน่วย : พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

เจ้ำหนี้ค่ำคูปอง 16,829 21,627 16,829 21,627

ภำษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ำยค้ำงจ่ำย 2,384 2,603 2,080 2,270

รำยได้รับล่วงหน้ำ 2,644 2,693 2,173 2,481

เงินประกันผลงำนก่อสร้ำง - 6,442 - 6,442

อื่นๆ 3,691 2,746 2,718 2,233

รวม 25,548 36,111 23,800 35,053
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24.	 เงินกู้ยืมระยะยาว

 (หน่วย : พันบำท)

วงเงินกู้
อตัราดอกเบีย้	

(ร้อยละ)
การช�าระคืน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

1 THBFIX + 1.74% ช�ำระคืนเป็นงวดทุก 1 เดือน เริ่มตั้งแต่ 31 
กรกฎำคม 2557 ครบก�ำหนดวันที่ 30 มิถุนำยน 
2564 196,360 232,120 196,360 232,120

2 MLR-1.5% ช�ำระคืนเป็นงวดทุก 1 เดือน เริ่มตั้งแต่ 30 
พฤศจิกำยน 2557 ครบก�ำหนดวันที่ 31 ตุลำคม 
2564 208,280 244,040 208,280 244,040

3 6.00 - 7.50 ช�ำระคืนเมื่อครบก�ำหนดตำมสัญญำ 95,170 105,080 - -

รวม 499,810 581,240 404,640 476,160

หกั: ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี (87,920) (81,430) (71,520) (71,520)

เงินกู้ยืมระยะยำว - สุทธิจำกส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี 411,890 499,810 333,120 404,640

ภำยใต้สัญญำเงินกู้ยืมดังกล่ำว ก�ำหนดเงื่อนไขว่ำ บริษัทฯ จะไม่น�ำสินทรัพย์ไปก่อภำระผูกพัน (Negative 
pledge) รวมถึงกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขทำงกำรเงินบำงประกำรตำมที่ระบุในสัญญำ เช่น กำรด�ำรงอัตรำส่วนภำระ
หนี้ที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของทุน และอัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนี้ เป็นต้น

25.	 ส่วนเกินทนุจากการตีราคาสินทรพัย์

ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์ คือส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง ส่วนเกินทุนจำก
กำรตีรำคำสินทรัพย์ดังกล่ำว จะทยอยตัดจ�ำหน่ำยโดยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรใช้งำนที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์นั้น 
และบันทึกโอนไปยังก�ำไรสะสมโดยตรง

(หน่วย : พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ยอดคงเหลือต้นปี 128,524 130,330 123,651 123,918

หกั: ผลกระทบภำษีเงินได้ - (1,218) - -

หกั: กำรตัดจ�ำหน่ำย (522) (588) (267) (267)

ยอดคงเหลือปลายปี 128,002 128,524 123,384 123,651

ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์ดังกล่ำวไม่สำมำรถน�ำมำหักกับขำดทุนสะสมและไม่สำมำรถจ่ำยเป็น
เงินปันผลได้

26.	 ส�ารองตามกฎหมาย

ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรร
ก�ำไรสุทธิประจ�ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหักด้วยยอดขำดทุนสะสม
ยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส�ำรองนี้จะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำว
ไม่สำมำรถน�ำไปจ่ำยเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดสรรส�ำรองตำมกฎหมำยไว้ครบถ้วนแล้ว
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27.	 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ

รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้
(หน่วย : พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน 704,213 744,228 611,363 654,747

ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย 135,812 142,930 117,864 124,490

ค่ำเช่ำ ค่ำบริกำรและค่ำสำธำรณูปโภค 454,467 501,776 448,755 496,376

ค่ำใช้จ่ำยปรับลดมูลค่ำลูกหนี้และสินค้ำคงเหลือ 12,609 45,440 12,345 45,490

ซื้อสินค้ำและวัตถุดิบใช้ไป 2,733,199 2,960,521 2,706,123 2,934,466

กำรเปลี่ยนแปลงในสินค้ำส�ำเร็จรูปและงำนระหว่ำงท�ำ 6,514 (34,846) 6,514 (37,183)

ค่ำใช้จ่ำยผันแปรตำมยอดขำย 101,334 117,191 101,334 117,191

28.	 ภาษีเงินได้

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย : พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ภาษีเงินได้ปัจจบุนั:

ภำษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับปี 17,848 28,188 17,546 28,170

รำยกำรปรับปรุงค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน 416 (322) 369 (322)

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี:	

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชั่วครำวและ

กำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำว (1,637) (5,330) (1,566) (5,318)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 16,627 22,536 16,349 22,530

จ�ำนวนภำษีเงินได้ท่ีเกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 
31 ธันวำคม 2558 และ 2557 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับก�ำไรจำกกำรวัดมูลค่ำเงิน

ลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย
(341) (288) (343) (194)

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับก�ำไรจำกกำรตีรำคำที่ดิน

และอำคำร
- (1,218) - -

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับก�ำไรขำดทุนจำกกำร

ประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย
77 1,342 77 1,342

(264) (164) (266) 1,148

รายงานประจ�าปี 2558 197



รำยกำรกระทบยอดจ�ำนวนเงินระหว่ำงค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้กับผลคูณของก�ำไรทำงบัญชีกับอัตรำภำษีที่ใช้
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 สำมำรถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย : พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ก�ำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล 93,139 113,433 79,899 106,310

อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล 0%, 15%, 20% 0%, 15%, 20% 20% 20%
ก�ำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตรำภำษี 18,579 22,664 15,980 21,262
รำยกำรปรับปรุงค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน 416 (322) 369 (322)

ผลกระทบทางภาษีส�าหรบั:	  

 รำยได้ที่ได้รับยกเว้นภำษี (1,959) (1,832) (400) (400)
 ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำม 1,774 4,049 2,113 3,709

 ค่ำใช้จ่ำยที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น (1,712) (1,738) (1,712) (1,719)

ส่วนแบ่งก�ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม (343) (450) - -

 อื่นๆ (128) 165 (1) -

รวม   (1,952) (128) 369 1,268

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 16,627 22,536 16,349 22,530

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ประกอบด้วย
รำยกำรดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบำท)

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี

ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 3,109 2,539 3,109 2,539

ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ 40,304 39,587 40,304 39,587

ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินทรัพย์ 342 485 342 485
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 8,560 8,119 8,541 8,108

รวม 52,315 50,730 52,296 50,719

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน 629 288 538 194

ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำที่ดินและอำคำร 32,000 32,130 30,846 30,912

รวม 32,629 32,418 31,384 31,106

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชี	-	สทุธิ 19,686 18,312 20,912 19,613

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีใช้หักภำษีจ�ำนวน 
4.6 ล้ำนบำท (2557: 5.0 ล้ำนบำท) ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

29.	 ก�าไรต่อหุ้น

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค�ำนวณโดยหำรก�ำไรส�ำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก�ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของหุ้นสำมัญที่ออกอยู่ในระหว่ำงปี
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ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน แสดงกำรค�ำนวณได้ดังนี้

งบการเงินรวม

ก�าไรส�าหรบัปี จ�านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน�้าหนัก ก�าไรต่อหุ้น

2558 2557 2558 2557 2558 2557

(พันบำท) (พันบำท) (พันหุ้น) (พันหุ้น) (บำท) (บำท)

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ก�าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน

ก�าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ		 70,876 86,400 391,944 391,944 0.18 0.22

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก�าไรส�าหรบัปี จ�านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน�้าหนัก ก�าไรต่อหุ้น

2558 2557 2558 2557 2558 2557

(พันบำท) (พันบำท) (พันหุ้น) (พันหุ้น) (บำท) (บำท)

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ก�าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน

ก�าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ		 63,550 83,779 391,944 391,944 0.16 0.21

30.	 ข้อมลูทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงำนด�ำเนินงำนท่ีน�ำเสนอนี้สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริษัทฯ ท่ีผู้มีอ�ำนำจตัดสินใจสูงสุด
ด้ำนกำรด�ำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม�่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสินใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กับส่วนงำน
และประเมินผลกำรด�ำเนินงำนของส่วนงำน

เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรบริหำรงำน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดโครงสร้ำงองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตำมช่อง
ทำงกำรขำยของผลิตภัณฑ์และบริกำร บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนงำนที่รำยงำนทั้งสิ้น 3 ส่วนงำน คือ (1) ธุรกิจ
ขำยปลีก (2) ช่องทำงจ�ำหน่ำยอื่น (3) ธุรกิจโรงเรียน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีกำรรวมส่วนงำนด�ำเนินงำนเป็นส่วนงำนที่รำยงำนข้ำงต้น

ผูม้อี�ำนำจตดัสนิใจสงูสดุสอบทำนผลกำรด�ำเนนิงำนของแต่ละหน่วยธรุกิจแยกจำกกันเพือ่วตัถปุระสงค์ในกำร
ตัดสินใจเก่ียวกับกำรจัดสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน บริษัทฯ และบริษัทย่อยประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด�ำเนินงำนซึ่งวัดมูลค่ำโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้
ในกำรวัดก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด�ำเนินงำนในงบกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ และบริษัทย่อยบริหำรงำนด้ำน
กำรจดัหำเงนิ (ประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิ และรำยได้ทำงกำรเงนิ) และภำษเีงนิได้ ของทัง้กลุม่โดยไม่มกีำร
ปันส่วนให้แต่ละส่วนงำนด�ำเนินงำน

รำคำโอนระหว่ำงส่วนงำนด�ำเนินงำนถูกก�ำหนดจำกพื้นฐำนของรำคำที่สำมำรถต่อรองได้อย่ำงเป็นอิสระใน
ลักษณะของผู้ที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกัน (Arm’s length basis)

รำยได้ระหว่ำงส่วนงำนถูกตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว

รายงานประจ�าปี 2558 199



ข้อมูลรำยได้และก�ำไรของส่วนงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 
2557 มีดังต่อไปนี้

 (หน่วย : พันบำท)

ส�าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี	31	ธนัวาคม	2558
ส่วนงาน	

ธรุกิจขายปลีก
ส่วนงานช่องทาง
จ�าหน่ายอ่ืน

ส่วนงาน	
ธรุกิจโรงเรียน

รวมส่วนงาน	
ท่ีรายงาน

รายการปรบัปรงุ
และตดัรายการ
ระหว่างกนั

งบการเงินรวม

รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก 3,449,041 890,840 156,657 4,496,538 - 4,496,538

รำยได้ระหว่ำงส่วนงำน - 4,190 - 4,190 (4,190) -

ก�ำไร (ขำดทุน) จำกกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ 131 - (2) 129 - 129

ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย (77,028) (28,916) (18,229) (124,173) - (124,173)

ขำดทุนจำกกำรตัดจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ (2,787) - - (2,787) - (2,787)

ก�าไรจากการด�าเนินงานของส่วนงาน 8,735 80,088 30,032 118,855 - 118,855

ส่วนแบ่งก�ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม 1,714

ดอกเบี้ยรับและเงินปันผล 914

ดอกเบี้ยจ่ำย (28,344)

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 93,139

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ (16,627)

ก�าไรส�าหรบัปี 76,512

 (หน่วย : พันบำท)

ส�าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี	31	ธนัวาคม	2557
ส่วนงาน	

ธรุกิจขายปลีก
ส่วนงานช่องทาง
จ�าหน่ายอ่ืน

ส่วนงาน	
ธรุกิจโรงเรียน

รวมส่วนงาน	
ท่ีรายงาน

รายการปรบัปรงุ
และตดัรายการ
ระหว่างกนั

งบการเงินรวม

รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก 3,919,106 846,241 147,305 4,912,652 - 4,912,652

รำยได้ระหว่ำงส่วนงำน - 6,817 - 6,817 (6,817) -

ก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ 38 - 63 101 - 101

ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย (84,697) (26,622) (18,462) (129,781) - (129,781)

ขำดทุนจำกกำรตัดจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ (9,644) - - (9,644) - (9,644)

ก�าไรจากการด�าเนินงานของส่วนงาน 14,849 98,094 16,019 128,962 - 128,962

ส่วนแบ่งก�ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม 2,252

ดอกเบี้ยรับและเงินปันผล 1,221

ดอกเบี้ยจ่ำย (19,002)

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 113,433

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ (22,536)

ก�าไรส�าหรบัปี 90,897

บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้เกณฑ์รำคำที่คิดกับลูกค้ำทั่วไปเป็นเกณฑ์ในกำรก�ำหนดรำคำระหว่ำงกัน

ข้อมลูเก่ียวกบัเขตภมิูศาสตร์

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยด�ำเนนิธรุกิจในเขตภมูศิำสตร์เดียว คอืประเทศไทย ดังนัน้รำยได้และสนิทรพัย์ท่ีแสดง
อยู่ในงบกำรเงินจึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์แล้ว
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ข้อมลูเก่ียวกบัลกูค้ารายใหญ่

ในปี 2558 และ 2557 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไม่มรีำยได้จำกลกูค้ำรำยใดท่ีมมีลูค่ำเท่ำกับหรอืมำกกว่ำร้อยละ 
10 ของรำยได้ของกิจกำร

31.	 ผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงาน

31.1		กองทนุส�ารองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และพนักงำนบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพขึ้นตำมพระรำชบัญญัติกองทุนส�ำรอง
เลีย้งชพี พ.ศ. 2530 โดยบรษิทัฯ และพนกังำนจะจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนเป็นรำยเดือนในอตัรำ ร้อยละ 5 ของเงนิเดือน 
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพนี้บริหำรโดยหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนอยุธยำ จ�ำกัด และจะจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อพนักงำน
นั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่ำงปีปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จ่ำยเงินสมทบกองทุนเป็น
จ�ำนวนเงิน 16.1 ล้ำนบำท (2557: 15.9 ล้ำนบำท)

31.2		ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

ส�ำรองผลประโยชน์ระยำวของพนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

(หน่วย : พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ส�ำรองเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำน 34,191 29,746 29,890 26,751

ส�ำรองเงินรำงวัลกำรปฏิบัติงำนครบก�ำหนดระยะเวลำ 12,935 13,861 12,819 13,791

รวม 47,126 43,607 42,709 40,542

จ�ำนวนเงินส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน ซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำนและ
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน แสดงได้ดังนี้

(หน่วย : พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 43,607 45,912 40,542 43,728

ส่วนที่รับรู้ในก�ำไรหรือขำดทุน :

   ต้นทุนบริกำรในปัจจุบัน 6,798 4,243 5,321 2,964

   ต้นทุนดอกเบี้ย 1,665 1,820 1,540 1,727

ส่วนที่รับรู้ในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :

   (ก�ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย

   ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้ำนประชำกรศำสตร์ (2,162) (549) (2,636) (463)

   ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทำงกำรเงิน 119 94 119 156

   ส่วนที่เกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ 1,714 6,676 2,132 7,019

ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงปี (4,615) (14,589) (4,309) (14,589)

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 47,126 43,607 42,709 40,542
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ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนรวมอยู่ในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนแสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย : พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ต้นทุนขำย 3,234 1,320 2,481 785

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 5,229 4,743 4,380 3,906

รวมค่าใช้จ่ายท่ีรบัรู้ในส่วนของก�าไรขาดทนุ 8,463 6,063 6,861 4,691

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยคำดว่ำจะจ่ำยช�ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนภำยใน 1 ปีข้ำงหน้ำ เป็นจ�ำนวน
ประมำณ 3.6 ล้ำนบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: จ�ำนวน 3.6 ล้ำนบำท) (2557: จ�ำนวน 4.3 ล้ำนบำท งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร: จ�ำนวน 4.3 ล้ำนบำท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 ระยะเวลำเฉลีย่ถ่วงน�ำ้หนกัในกำรจ่ำยช�ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนของ 
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยประมำณ 28 ปี (งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร: 24 ปี) (2557: 28 ปี งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร: 25 ปี)

สมมติฐำนที่ส�ำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ร้อยละต่อปี)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

อัตรำคิดลด 3.8 - 4.3 3.9 - 4.2 3.8 4.1

อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน 5.0 5.0 5.0 5.0

อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงำน* 8.0 - 51.9 16.1 - 67.3 8.0 - 51.9 18.7 - 50.5

*	 อตัราการเปลีย่นแปลงของจ�านวนพนกังานสว่นทีม่อีตัราหมนุเวยีนสงูจะเกดิเฉพาะสว่นของพนกังานสาขาซึง่ถอืเป็นปกตธิรุกจิคา้ปลกีทีม่อีตัราการ

หมนุเวยีนเฉลีย่ประมาณรอ้ยละ	30	-	60	ต่อปี

ผลกระทบของกำรเปลีย่นแปลงสมมตฐิำนทีส่�ำคญัต่อมลูค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพ่ิมขึน้	1% ลดลง	1% เพ่ิมขึน้	1% ลดลง	1%

อัตรำคิดลด (3.2) 3.6 (2.9) 3.3

อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน 3.1 (2.8) 2.8 (2.5)

อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงำน* (1.2) 1.2 (1.1) 1.2

32.	 	เงินปันผล

เงินปันผล อนุมติัโดย
เงินปันผลจ่าย 

	(ล้านบาท)

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น		

(บาท)

เงินปันผลจำกผลกำรด�ำเนินงำนส�ำหรับปี 2556 ที่ประชุมสำมัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2557 70.55 0.18

รวมเงินปันผลท่ีจ่ายในระหว่างปีส้ินสดุวนัท่ี		31	ธนัวาคม	2557 70.55 0.18

เงินปันผลจำกผลกำรด�ำเนินงำนส�ำหรับปี 2557 ที่ประชุมสำมัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 23 เมษำยน 2558 70.55 0.18

รวมเงินปันผลท่ีจ่ายในระหว่างปีส้ินสดุวนัท่ี		31	ธนัวาคม	2558 70.55 0.18
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33.	 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึน้

33.1		ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเช่าด�าเนินงาน

ก) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ มีสัญญำเช่ำพื้นที่เพื่อเป็นที่ตั้งสำขำรวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 395 สำขำ 
(2557: 397 สำขำ) โดยมีอำยุสัญญำเช่ำตั้งแต่ 1 ปีถึง 12 ปี 9 เดือน ซึ่งส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
2558 ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรสำธำรณูปโภคที่ต้องจ่ำยรวมทั้งหมดเท่ำกับ 422.9 ล้ำนบำท (2557: 466.5 
ล้ำนบำท) โดยค่ำเช่ำบำงส่วนค�ำนวณจำกร้อยละของยอดขำยและบำงส่วนเป็นอัตรำคงที่

ข) บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เข้ำท�ำสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนท่ีเก่ียวข้องกับกำรเช่ำที่ดิน อำคำรส�ำนักงำน 
คลังสินค้ำ และรถยนต์ อำยุของสัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ถึง 30 ปี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทั้งสิ้นภำยใต้สัญญำเช่ำด�ำเนินงำนดังนี้

(หน่วย : ล้ำนบำท)

ภาระผกูพนัท่ีต้องจ่ายช�าระ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ภำยใน 1 ปี 7.6 24.8 6.4 23.7

1 ถึง 5 ปี 27.6 31.9 22.6 26.9

มำกกว่ำ 5 ปี 25.2 31.8 3.5 8.7

ในระหว่ำงปีส้ินสดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2558 บรษิทัฯ มรีำยจ่ำยตำมสญัญำเช่ำทีร่บัรูแ้ล้วในงบก�ำไรขำดทนุเป็น
จ�ำนวนเงิน 16.9 ล้ำนบำท (2557: 22.1 ล้ำนบำท)

33.2		การค�า้ประกนั

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ มีหนังสือค�้ำประกันซึ่งออกโดยธนำคำรในนำมบริษัทฯ เหลืออยู่เป็น
จ�ำนวน 5.4 ล้ำนบำท (2557: 4.9 ล้ำนบำท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภำระผูกพันกำรปฏิบัติงำนตำมสัญญำและกำรประกัน
กำรเช่ำพื้นที่ นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้น�ำเงินลงทุนอื่นจ�ำนวน 1.9 ล้ำนบำท (2557: 1.9 ล้ำนบำท) ไปเป็นหลักทรัพย์
ในกำรค�้ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ำ

33.3		ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาให้บริการระยะยาว

(1) บริษัทฯ ท�ำสัญญำเป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยกับบริษัทในต่ำงประเทศแห่งหนึ่ง อำยุสัญญำ 3 ปี ตั้งแต่วันท่ี 
1 มกรำคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2558 เมื่อครบก�ำหนดอำยุสัญญำแล้วไม่มีฝ่ำยใด  ฝ่ำยหนึ่ง
บอกเลิกสัญญำเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ถือเสมือนมีผลผูกพันตำมเดิมต่อไปอีกทุกๆ 1 ปีจนกว่ำจะมี
ฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดแจ้งสิ้นสุดสัญญำเป็นลำยลักษณ์อักษร

(2) บริษัทฯ ท�ำสัญญำรับอนุญำตให้ใช้ลิขสิทธิ์หนังสือกับเจ้ำของผลงำนต่ำงๆ โดยมีอำยุสัญญำ 3 ปี และ
สำมำรถต่ออำยสุญัญำไปอกี 3 ปีโดยอตัโนมตัแิละมกีำรจ่ำยค่ำตอบแทนเป็นอตัรำ ร้อยละของจ�ำนวนเล่ม
ที่จัดพิมพ์หรือจ�ำหน่ำย
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34.	 ล�าดบัชัน้ของมลูค่ายติุธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือ
เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมแยกแสดงตำมล�ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้ 

(หน่วย : ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม

ระดบั	1 ระดบั	2 ระดบั	3 รวม

สินทรพัยท่ี์วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรม	

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย

ตรำสำรทุน - 189.3 - 189.3

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - - 672.6 672.6

(หน่วย : ล้ำนบำท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ระดบั	1 ระดบั	2 ระดบั	3 รวม

สินทรพัยท่ี์วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรม	

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย

ตรำสำรทุน - 157.2 - 157.2

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - - 479.0 479.0

35.	 เครื่องมือทางการเงิน

35.1		นโยบายการบริหารความเส่ียง

เครื่องมือทำงกำรเงินท่ีส�ำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตำมที่นิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 107 
“กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับเครื่องมือทำงกำรเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ
เงนิสด ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ืน่ เงนิให้กูย้มื เงนิลงทนุ เงนิกู้ยมืระยะส้ัน และเงนิกู้ยมืระยะยำว บรษิทัฯ และบรษิทั
ย่อยมีควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงดังนี้

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืม 
และตัว๋เงนิรบั ฝ่ำยบรหิำรควบคมุควำมเสีย่งนีโ้ดยกำรก�ำหนดให้มนีโยบำยและวธิกีำรในกำรควบคมุสนิเชือ่ทีเ่หมำะ
สม ดังนั้นบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสียหำยที่เป็นสำระส�ำคัญจำกกำรให้สินเชื่อ นอกจำกนี้ 
กำรให้สนิเชือ่ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไม่มกีำรกระจกุตวัเนือ่งจำกบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมฐีำนของลกูค้ำทีห่ลำก
หลำยและมอียูจ่�ำนวนมำกรำย จ�ำนวนเงนิสงูสดุทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัย่อยอำจต้องสญูเสยีจำกกำรให้สนิเชือ่คือมลูค่ำ
ตำมบัญชีของลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืม ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่ส�ำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝำกสถำบันกำรเงิน เงิน
เบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะยำวท่ีมีดอกเบี้ย อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินส่วนใหญ่
มีอัตรำดอกเบี้ยท่ีปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด หรือมีอัตรำดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตรำตลำดในปัจจุบัน ควำม
เสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต�่ำ
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สินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่ส�ำคัญสำมำรถจัดตำมประเภทอัตรำดอกเบี้ย และส�ำหรับสินทรัพย์และหนี้
สินทำงกำรเงินท่ีมีอัตรำดอกเบี้ยคงที่สำมำรถแยกตำมวันที่ครบก�ำหนด หรือ วันที่มีกำรก�ำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ 
(หำกวันที่มีกำรก�ำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย : ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม

ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2558

อตัราดอกเบีย้คงท่ี อตัราดอกเบีย้ 
ปรบัขึน้ลง 

ตามราคาตลาด

ไม่มี 
อตัราดอกเบีย้

รวม
อตัราดอกเบีย้ 

ท่ีแท้จริงภายใน	 
1	ปี

	มากกว่า	1	
ถึง	5	ปี

มากกว่า	
5	ปี

(ร้อยละต่อปี)

สินทรพัยท์างการเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 105 - - - 27 132 0.10 - 3.625

เงินลงทุนชั่วครำว - - - - 189 189 -

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - - - - 70 70 -

เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค�้ำประกัน - 13 - - - 13 2.30 - 3.625

105 13 - - 286 404

หน้ีสินทางการเงิน

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - - - - 969 969 -

เงินกู้ยืมระยะยำว 16 79 - 405 - 500 4.84 - 7.50

16 79 - 405 969 1,469

(หน่วย : ล้ำนบำท)

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

(ร้อยละต่อปี)

สินทรพัยท์างการเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 75 - - - 28 103 0.125 - 2.30

เงินลงทุนชั่วครำว - - - - 326 326 -

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - - - - 85 85 -

เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค�้ำประกัน - 13 - - - 13 2.30 - 3.625

75 13 - - 439 527

หน้ีสินทางการเงิน

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - - - - 1,089 1,089 -

เงินกู้ยืมระยะยำว 10 95 - 476 - 581 5.16 - 7.50

10 95 - 476 1,089 1,670
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(หน่วย : ล้ำนบำท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2558

อตัราดอกเบีย้คงท่ี อตัราดอกเบีย้ 
ปรบัขึน้ลง 

ตามราคาตลาด

ไม่มี 
อตัราดอกเบีย้

รวม
อตัราดอกเบีย้ 

ท่ีแท้จริงภายใน	 
1	ปี

	มากกว่า	1	
ถึง	5	ปี

มากกว่า	
5	ปี

(ร้อยละต่อปี)

สินทรพัยท์างการเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 60 - - - 27 87 0.10 - 3.625

เงินลงทุนชั่วครำว - - - - 157 157 -

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - - - - 66 66 -

เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค�้ำประกัน - 13 - - - 13 2.30 - 3.625

60 13 - - 250 323

หน้ีสินทางการเงิน

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - - - - 962 962 -

เงินกู้ยืมระยะยำว - - - 405 - 405 4.84 - 5.25

- - - 405 962 1,367

 
(หน่วย : ล้ำนบำท)

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

(ร้อยละต่อปี)

สินทรพัยท์างการเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 70 - - - 28 98 0.125 - 2.30

เงินลงทุนชั่วครำว - - - - 265 265 -

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - - - - 82 82 -

เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค�้ำประกัน - 13 - - - 13 2.30 - 3.625

70 13 - - 375 458

หน้ีสินทางการเงิน

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - - - - 1,080 1,080 -

เงินกู้ยืมระยะยำว - - - 476 - 476 5.16 - 5.25

- - - 476 1,080 1,556

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน

บริษัทฯ มีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนท่ีส�ำคัญอันเก่ียวเนื่องจำกกำรซื้อหรือขำยสินค้ำเป็นเงินตรำต่ำง
ประเทศ บริษัทฯ ได้ตกลงท�ำสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ซึ่งส่วนใหญ่มีอำยุสัญญำไม่เกินหนึ่งปีเพื่อ
ใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยง
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บริษัทฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ ดังนี้

สกลุเงิน

สินทรพัยท์างการเงิน 

ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม

หน้ีสินทางการเงิน 

ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม

อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม

2558 2557 2558 2557 2558 2557

(พัน) (พัน) (พัน) (พัน) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกำ - - 89 14 36.2538 33.1132

เหรียญสิงคโปร์ - 3 68 - 25.7905 25.1274

ปอนด์อังกฤษ - - 853 892 53.9343 51.5035

บริษัทฯ มีสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำคงเหลือดังนี้

ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2558

สกลุเงิน จ�านวนท่ีซ้ือ จ�านวนท่ีขาย
อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญาของ

วนัครบก�าหนดตามสญัญา
จ�านวนท่ีซ้ือ จ�านวนท่ีขาย

(ล้ำน) (ล้ำน) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)

ปอนด์อังกฤษ 0.4 - 53.91 - 54.65 - มกรำคม - เมษำยน 2559

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 0.1 - 36.15 - มกรำคม 2559

ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2557

สกลุเงิน จ�านวนท่ีซ้ือ จ�านวนท่ีขาย
อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญาของ

วนัครบก�าหนดตามสญัญา
จ�านวนท่ีซ้ือ จ�านวนท่ีขาย

(ล้ำน) (ล้ำน) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)

ปอนด์อังกฤษ 0.3 - 51.7 - 52.16 - มกรำคม - กุมภำพันธ์ 2558

35.2		มลูค่ายติุธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนือ่งจำกเครือ่งมอืทำงกำรเงนิส่วนใหญ่ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจดัอยูใ่นประเภทระยะสัน้ เงนิให้กู้ยมืและ
เงินกู้ยืมมีอัตรำดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ยในตลำด บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของ
เครื่องมือทำงกำรเงินใกล้เคียงกับมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

มลูค่ำยตุธิรรม หมำยถงึ จ�ำนวนเงนิท่ีผูซ้ือ้และผูข้ำยตกลงแลกเปลีย่นสนิทรพัย์กันในขณะทีท่ัง้สองฝ่ำยมคีวำม
รอบรู ้และเตม็ใจในกำรแลกเปลีย่นและสำมำรถต่อรองรำคำกนัได้อย่ำงเป็นอสิระในลกัษณะทีไ่ม่มคีวำมเกีย่วข้องกัน 
วิธีกำรก�ำหนดมูลค่ำยุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทำงกำรเงิน มูลค่ำยุติธรรมจะก�ำหนดจำกรำคำตลำด
ล่ำสุด หรือก�ำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์กำรวัดมูลค่ำที่เหมำะสม 

36.	 การบริหารจดัการทนุ

วัตถุประสงค์ในกำรบริหำรจัดกำรทุนที่ส�ำคัญของบริษัทฯ คือกำรจัดให้มีซึ่งโครงสร้ำงทุนท่ีเหมำะสมเพื่อ
สนบัสนนุกำรด�ำเนนิธรุกิจของบรษิทัฯ และเสรมิสร้ำงมลูค่ำกำรถอืหุ้นให้กับผูถ้อืหุ้น โดย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 
กลุม่บรษิทัมอัีตรำส่วนหนีสิ้นต่อทุนเท่ำกับ 1.61:1 (2557: 1.84:1) และเฉพำะบรษิทัมอีตัรำส่วนหนีสิ้นต่อทนุเท่ำกบั 
1.61:1 (2557: 1.84:1)
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37.		เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันท่ี 26 กุมภำพันธ์ 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีมติเสนอขออนุมัติต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อจ่ำยปันผลส�ำหรับผลกำรด�ำเนินงำนประจ�ำปี 2558 เป็นเงินสดในอัตรำหุ้นละ 0.12 บำท หรือคิดเป็นจ�ำนวนเงิน
ไม่เกิน 47.03 ล้ำนบำท เงินปันผลนี้จะจ่ำยและบันทึกบัญชีภำยหลังจำกได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญประจ�ำ
ปี ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

38.	 การอนุมติังบการเงิน

งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2559



 

การประชุมประจ�าปีผู้จัดการสาขาซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์

SE-ED Book Center Managers Annual Conference.

กิจกรรมในโรงเรียนเพลินพัฒนา

Activities at Plearnpattana School.

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร

Human resources development activities.

โครงการหนังสือเพื่อน้อง

Books for Kids Project.

www.se-ed.com

กิจกรรม Activities
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แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260  โทร. 0-2739-8000  โทรสาร 0-2751-5999
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Bangna, Bangkok 10260, Thailand  Tel : (662) 739-8000  Fax : (662) 751-5999

www.se-ed.com  
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