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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.

394 สาขา
Branches

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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ผลประกอบการ
บรษิัท ซเีอด็ยเูคชัน่ จ�ากดั (มหาชน) และบรษิัทยอ่ย

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา*
และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) และกำาไรสุทธิ

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)* อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA)*

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

เงินปันผลต่อหุ้น
ตามผลการดำาเนินงานในแต่ละปี

รายได้รวม*

ล้านบาท
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จุดเด่นในรอบปี
Highlights

หน่วย : ล้านบาท

Unit : Million Baht

ผลการดำาเนินงาน
Operating Results

งบการเงินรวม
Consolidated Financial Statements

2560
2017

2559
2016

2558
2015

2557
2014

(ปรับปรุงใหม่)

2556
2013

รายได้รวม 
Total Revenue 3,769.72 4,289.35 4,544.28 4,967.19 5,359.09

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท
Profit (loss) attributable to equity holders of the 
company

(25.70) 12.37 70.88 86.40 72.29

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม
Net Profit (loss) Margin (%) (0.68) 0.29 1.56 1.74 1.35

กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 
EPS (Baht) (0.07) 0.03 0.18 0.22 0.18

มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)
Book Value per share (Baht) 3.17 2.28 2.54 2.52 2.30

สินทรัพย์รวม
Total Assets 2,739.63 2,588.88 2,588.84 2,801.78 2,599.46

หนี้สินรวม
Total Liabilities 1,495.84 1,627.91 1,595.20 1,815.87 1,628.96

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
Shareholders Equity 1,243.79 960.96 922.46 920.33 909.86

ทุนที่ออกและที่เรียกชำาระแล้ว
Paid - up Capital 391.94 391.94 391.94 391.94 391.94

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
ROA (%) (0.11) 1.68 4.51 4.90 3.58

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
ROE (%) (2.52) 1.37 7.69 9.44 8.11

ณ วันที่
As of

29/12/2560
29/12/2017

30/12/2559
30/12/2016

30/12/2558
30/12/2015

30/12/2557
30/12/2014

27/12/2556
27/12/2013

ราคาล่าสุด (บาท)
Last Price (Baht) 3.54 4.26 5.25 5.05 4.62

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
Market Cap. 1,371.81 1,669.68 2,057.71 1,979.32 1,810.78

หมายเหตุ :  อัตราส่วนทางการเงินบางรายการไม่ตรงกับอัตราส่วนทางการเงินที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เนื่องจากงบการเงินปีก่อนหน้ามีการจัดประเภทใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับงบการเงินปีปัจจุบัน



อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)

อัตราส่วน
งบการเงินรวม

2560 2559 2558

อัตราส่วนสภาพคล่อง  (เท่า) 0.52 0.67 0.71

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.19 0.27 0.35

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (รอบ) 0.08 0.13 0.08

อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้า  (รอบ) 11.08 12.74 12.80

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย  (วัน) 33 29 29

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ  (รอบ) 6.31 7.00 7.61

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย  (วัน) 58 52 48

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้  (รอบ) 2.51 2.84 2.87

ระยะเวลาช�าระหนี้เฉลี่ย  (วัน) 146 129 127
Cash Cycle  (วัน) (55) (48) (51)

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำาไร  (PROFITABILITY RATIO)

อัตราส่วน 2560 2559 2558

อัตราก�าไรขั้นต้น (%) 34.27 33.37 34.29

อัตราก�าไร (ขาดทุน) จากการด�าเนินงาน (%) (0.09) 1.07 2.70

อัตราก�าไรอื่น (%) 1.90 1.05 1.01

อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร (%) N/A* 346.83 82.49

อัตราก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ  (%) (0.68) 0.29 1.56
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) (2.33) 1.37 7.69

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน (EFFICIENCY RATIO) 

อัตราส่วน 2560 2559 2558

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  (%) (0.11) 1.75 4.51

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 5.64 9.16 12.58
อัตราการหมุนของสินทรัพย์  (เท่า) 1.41 1.66 1.69

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)

อัตราส่วน 2560 2559 2558

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.56 1.69 1.61

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย  (เท่า) 6.69 7.68 5.12

อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน  (เท่า) 0.75 1.13 0.41
อัตราการจ่ายเงินปันผล  (%) 0** 31.70 66.36

หมายเหตุ : * เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากผลประกอบการของปี 2560 จึงไม่สามารถแสดงอัตราส่วนเงินสดต่อการท�าไร (%) ได้

 ** งดจ่ายปันผลจากก�าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จากผลประกอบการของปี 2560 ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการบริษัทฯ 
โดยยังรอพิจาณาอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 19 เมษายน 2561
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อัตราส่วนทางการเงิน



บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ได้รับรางวัลการลงทุนใน
กิจการเพื่อสังคม (SET Social Enterprise Investment Awards) 
ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่ให้การสนับสนุน
กิจการเพื่อสังคมอย่างโดดเด่น จากงาน SET Sustainability 
Awards 2015 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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z	วัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง ซีเอ็ด โดยกลุ่มวิศวกรจากจุฬาฯ เมื่อ 43 ปีก่อน คือ “จะด�าเนินธุรกิจการเผยแพร่ความรู้ โดยเน้นการพัฒนา
ความรู้ความสามารถของคนไทยในสาขาที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ โดยจะเน้นด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และการศึกษา”

z	ภารกิจของซีเอ็ด คือ ซีเอ็ดจะด�าเนินธุรกิจที่เอื้ออ�านวยต่อการศึกษาหาความรู้ ในสาขาที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ และจะด�าเนินธุรกิจ
ทีท่�าให้ “คนไทยเก่งขึน้” โดยพฒันาเป็นธรุกิจท่ีย่ังยนื มีการเตบิโตต่อเนือ่งสงูกว่าค่าเฉล่ียของอตุสาหกรรม เป็นบริษทัตวัอย่างทีดี่ สามารถ
สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง พนักงานมีความสุข และสามารถให้ผลตอบแทนการลงทุนที่น่าพึงพอใจใน
ระยะยาว 

z	ปัจจุบัน ซีเอ็ด มุ่งมั่นที่จะท�าให้คนไทยเก่งขึ้น 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 “ร้านหนังสือยอดเยี่ยมประจ�าทศวรรษ (ปี พ.ศ. 2547)” จากชมรมส่งเสริมการจัดจ�าหน่ายหนังสือ 
(ชมรมสายส่งหนังสือ) ในสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ�าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

z	ซีเอ็ด เป็นผู้ถือหุ้น และมีส่วนร่วมในการบริหารงาน โรงเรียนเพลินพัฒนา (อยู่บนถนนพุทธมณฑล สาย 2 บนพื้นที่ 20 ไร่)  ซึ่งเป็นโรงเรียน
แนวใหม่ ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยในทิศทางที่ประเทศต้องการ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล (1 ขวบ 6 เดือน) จนถึงชั้น
มัธยม 6 ในปีการศึกษา 2560 มีนักเรียน 1,243 คน โดยมีนักเรียนชั้นสูงสุดถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6

z	 เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีจุดเด่นที่น่าสนใจต่อไปนี้

	■ มีการเติบโตเฉลี่ยของรายได้รวม ประมาณ 31.70 เท่าภายในระยะเวลา 26 ปี หรือเติบโตเฉลี่ย 14% ต่อปี นับแต่ปีแรกที่เข้าตลาด 
หลักทรัพย์ฯ จนถึงสิ้นปี 2560

	■  ได้รับรางวลัการลงทุนในกิจการเพือ่สงัคม (SET Social Enterprise Investment Awards) ซึง่เป็นรางวลัท่ีมอบให้แก่บรษิทัจดทะเบยีน
ที่ให้การสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมอย่างโดดเด่น จากงาน SET Sustainability Awards 2015 พิธีมอบรางวัลด้านความยั่งยืนครั้งแรก
ของตลาดทุนไทย โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อประกาศเกียรติคุณบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่น และเป็นก�าลังใจ
ให้ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบัตงิานของบริษทัจดทะเบียนทีมี่ความมุ่งม่ันในการด�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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	■ ได้รบัประกาศเกียรตคิณุ “คณะกรรมการแห่งปี -ดีเด่น” (Board of the 
Year for Distinctive Practices) ประจ�าปี พ.ศ. 2553/54  ซึ่งเป็นการ
ประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค�านึงถึงความโปร่งใส และความ
เป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนได้เสยีทุกฝ่าย ภายใต้หลกัการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดี จากการจัดประกวดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย ร่วมกับ 6 องค์กรภาคเอกชนชั้นน�า

	■ ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น 
(SET Awards 2011) จากการจัดประกวดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร

	■ ได้รบัการประกาศผลรายงานประเมินการก�ากับดูแลกิจการของบริษทั
จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ ประจ�าปี พ.ศ. 2560 (Corporate 
Governance Report of Thai Listed Companies 2017) ว่าอยู่ใน
ระดับ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาวติดต่อกัน 10 ปีซ้อน (2551-2560) จัดการ
ประเมินโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD), 
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และส�านกังานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จ�านวนบริษัทท่ีส�ารวจทั้ง
ส้ินจ�านวน 620 บริษัท มีบริษัทจดทะเบียนท่ีได้รับการประเมินใน
เกณฑ์ “ดีเลิศ” (5 ดาว) จ�านวน 110 บรษิทั  

ในปี พ.ศ. 2559 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยที่ได้รับการส�ารวจคร้ังนี้ท้ังส้ินจ�านวน 601 บริษัท 
โดยมีบริษัทจดทะเบียนท่ีได้รับการประเมินในเกณฑ์ “ดีเลิศ” 
(5 ดาว) จ�านวน 80 บริษัท

ในปี พ.ศ. 2558 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยที่ได้รับการส�ารวจคร้ังนี้ท้ังส้ินจ�านวน 588 บริษัท 
โดยมีบริษัทจดทะเบียนท่ีได้รับการประเมินในเกณฑ์ “ดีเลิศ” 
(5 ดาว) จ�านวน 59 บริษัท

ปี พ.ศ. 2557 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยที่ได้รับการส�ารวจคร้ังนี้ท้ังส้ินจ�านวน 550 บริษัท 
โดยมีบริษัทจดทะเบียนท่ีได้รับการประเมินในเกณฑ์ “ดีเลิศ” 
(5 ดาว) จ�านวน 29 บริษัท

ปี พ.ศ. 2556 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยที่ได้รับการส�ารวจคร้ังนี้ท้ังส้ินจ�านวน 526 บริษัท 
โดยมีบริษัทจดทะเบียนท่ีได้รับการประเมินในเกณฑ์ “ดีเลิศ” 
(5 ดาว) จ�านวน 87 บริษัท

ปี พ.ศ. 2555 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยที่ได้รับการส�ารวจคร้ังนี้ท้ังส้ินจ�านวน 513 บริษัท 
โดยมีบริษัทจดทะเบียนท่ีได้รับการประเมินในเกณฑ์ “ดีเลิศ” 
(5 ดาว) จ�านวน 59 บริษัท

ปี พ.ศ. 2554 มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยที่ได้รับการส�ารวจคร้ังนี้ท้ังส้ินจ�านวน 497 บริษัท 
โดยมีบริษัทจดทะเบียนท่ีได้รับการประเมินในเกณฑ์ “ดีเลิศ” 
(5 ดาว) จ�านวน 47 บริษัท

ปี พ.ศ. 2553 มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยที่ได้รับการส�ารวจคร้ังนี้ท้ังส้ินจ�านวน 480 บริษัท 
โดยมีบริษัทจดทะเบียนท่ีได้รับการประเมินในเกณฑ์ “ดีเลิศ” 
(5 ดาว) จ�านวน 70 บริษัท

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความส�าเร็จ 
ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล จากงาน SET Awards 2012

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความส�าเร็จ 
ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล จากงาน SET Awards 2013

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความส�าเร็จ 
ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล จากงาน SET Awards 2014
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คุณทนง โชติสรยุทธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) กับ
รางวัลเกียรติยศแห่งความส�าเร็จ (SET Award of Honor) 
ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล และ รางวัลดีเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
จากงาน  SET Awards 2011

ปี พ.ศ. 2552 มีบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการคัดเลือกและสมัคร
ใจเข้าร่วมการประเมินคร้ังนี้ท้ังสิ้นจ�านวน 290 บริษัทฯ โดยมี
บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมินในเกณฑ์ “ดีเลิศ” (5 ดาว) 
จ�านวน 52 บริษัท

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 (รางวลับรษิทัจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษทัภบิาลดีเยีย่ม) 
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  

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

คุณทนง โชติสรยุทธ์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 
กับรางวัล Corporate Social Responsibility Awards 2010  และ Top 
Corporate Governance Report Awards 2010 จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

คุณทนง โชติสรยุทธ์ กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) รับถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
จากการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2
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	■ 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 จากบริษัทที่ได้รับ
การประเมินทั้งสิ้น 528 บริษัท  

 ในปี พ.ศ. 2556 ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม โดยเป็น 1 ใน 96 
บริษัท ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดี จากบริษัทที่ได้รับ
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 

 การได้รับการประเมินดีเย่ียมเช่นนี้ สะท้อนการจัดการประชุมเป็น
ไปตามหลักบรรษัทภิบาล โปร่งใส และยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ซักถามได้เต็มที่จนหมดค�าถาม

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ 
Investors’ Choice Award  เป็นรางวัลด้านการค�านึงถึงสิทธิและ 
ความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้น จากการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี

คุณทนง โชติสรยุทธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด 
(มหาชน) กับรางวัล Corporate Social Responsibility Awards 2009 
และ Top Corporate Governance Report Awards 2009 จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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	■ ได้รบัการประเมินความพงึพอใจ “ดีเยีย่มท่ีสดุ” ตดิต่อกันเป็นปีที ่2 ในการ
ชี้แจงต่อนักลงทุน และนักวิเคราะห์ ในงาน  “บริษัทจดทะเบียนพบนัก
ลงทุน” (Opportunity Day) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ส�าหรับ 
Q4/2549 และ Q4/2548 โดยได ้ รับการประเมินสูงที่สุดในทั้ ง 
3 ด้าน คือ ประโยชน์ของข้อมูลท่ีได้รับ การน�าเสนอข้อมูล  และความ
เหมาะสมของเวลาในการน�าเสนอ  เม่ือเทยีบกับบริษทัจดทะเบียน 48 ราย 
และ 68 รายตามล�าดับ ที่เข้าร่วมชี้แจงในคราวเดียวกัน 

	■ ได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ให้เป็นบริษัทที่มีบรรษัทภิบาล ของปี พ.ศ. 2549 ในเกณฑ์ “ดีมาก” โดย
เป็นบริษทัสิง่พมิพ์แห่งเดียวในตลาดหลักทรพัย์ท่ีได้รบัคะแนนรวมบรรษทั
ภบิาล ในระดับ ดีมาก-ดีเลิศ และเป็นหนึง่ใน 71 บริษทั ท่ีได้รับการประเมิน
ว่ามีบรรษทัภบิาลของปี พ.ศ. 2549 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก - ดีเลศิ จากบริษทั
ที่ไดัรับการประเมินทั้งหมด 402 บริษัท 

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

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

	■ ได้รับรางวัล Disclosure Report Award 2002 และ Disclosure Report 
Award 2003 จาก คณะกรรมการส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในฐานะ “บริษทัจดทะเบียน ท่ีสมควรได้รับ
การชมเชยเป็นพิเศษ ในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน”  ซึ่ง ก.ล.ต. จัด
รางวัลนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมการมีระบบบรรษัทภิบาลที่ดี (Good Corporate 
Governance) ขึ้นในประเทศไทย

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

z	 รายการเพื่อส่งเสริมการอ่าน : เป็นผู้ผลิตรายการ “อ่านเข้าเส้น” รายการที่
จะท�าให้ผู้ชมตระหนักถึงพลังของการอ่านว่าสามารถเปล่ียนความคิดและ
พลิกชวิีตให้ดีข้ึนได้  ผ่านการแนะน�าหนงัสือท่ีสามารถตอบทกุโจทย์ของปัญหา
ชีวิต ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี เวลา 15.20 – 15.25 น. 
(ความยาว 5 นาที) ทางช่อง one31 เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับคนไทย

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

z	 เป็นเจ้าของเว็บไซต์ www.se-ed.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีผู้เข้ามาใช้บริการ
มากที่สุดในหมวดธุรกิจหนังสือ

z	z	z	z	z	z	z

คุณสมบูรณ์  ชินสวนานนท์  ประธานกรรมการ 
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ขึ้นรับรางวัล  
“คณะกรรมการดีเด่นแห่งปี พ.ศ. 2549 / 2550”

คุณสมบูรณ์ ชินสวนานนท์ ประธานกรรมการ 
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ  
“คณะกรรมการแห่งปี - ดีเด่น 2553 / 2554”
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ขอ้มลูทัว่ไปของบรษิัท

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 : 0-2826-8000
โทรสาร : 0-2826-8999
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 

(ร้านเครือข่ายซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเอง และจุดขาย
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 zบาท (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 โรงเรียนเพลินพัฒนา ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับเตรียมอนุบาล 

จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
เลขทะเบียนบริษัท : 0105545100716
ทุนจดทะเบียน               : 151,850,048 บาท (หุ้นสามัญ 16,947,550 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 8.96 บาท
ทุนช�าระแล้ว : 151,850,048 บาท (หุ้นสามัญ 16,947,550 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 8.96 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 : 0-2826-8000 
โทรสาร : 0-2826-8999
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 : 0-2826-8000
โทรสาร : 0-2826-8999
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  
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  : คุณสุมนา  พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872  และ/หรือ
  คุณรุ้งนภา  เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516  และ/หรือ
  คุณชยพร  ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972  และ/หรือ
  คุณรสพร  เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659  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



คเชนทร์ เบญจกุล
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาผล
ตอบแทน และกรรมการอิสระ

ประวิทย์ ตันติวศินชัย
กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ

วรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ

วุฒิภูมิ จุฬางกูร
กรรมการ กรรมการสรรหาและ 
พิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)



ทนง โชติสรยุทธ์
กรรมการ กรรมการผู้จัดการ 
กรรมการบริหาร และกรรมการ 
ผู้มีอ�านาจลงนาม

ไพรัช สิฏฐกุล
กรรมการ

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
กรรมการ และกรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

วิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิช
กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ 
เลขานุการบริษัทฯ กรรมการบริหาร 
และกรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม



นายประวิทย์  ตันติวศินชัย
กรรมการ  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ

zz อายุ  61 ปี 

zz วันที่ได้รับตำาแหน่ง  22 เม.ย. 2542

zz วันที่ได้รับแต่งตั้งล่าสุด  23 เม.ย. 2558

การศึกษา 
zz ประกาศนียบัตรบัณฑิต การสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
zz บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจาก IOD
zz Director Accreditation Program (DAP)

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 
zz - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
zz - ไม่มี -

ประวัติการทำางาน
zz 23 ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น 
zz 2542 - 22 ธ.ค. 2560 : กรรมการตรวจสอบ บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น
zz 2542 - ปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
zz 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
zz 2555 - 2559 : รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและ 

การเงิน บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
zz 2549 - 2555 : รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน 

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

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
zz กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

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

zz กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
-  ไม่มี

นายคเชนทร์  เบญจกุล
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
และกรรมการอิสระ

zz อายุ  40 ปี

zz วันที่ได้รับตำาแหน่ง  28 มิ.ย. 2548

zz วันที่ได้รับแต่งตั้งล่าสุด  20 เม.ย. 2560

การศึกษา 
zz ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงิน 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
zz วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจาก IOD
zz Director Accreditation Program (DAP)

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

zz 464,640 หุ้น (0.1185%)(2)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
zz - ไม่มี -

ประวัติการทำางาน
zz 27 ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
zz พ.ย. 2552 - ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
zz 2548 - ปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
zz 2551 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาทางด้านทรัพยากรบุคคล บจ. เพลินพัฒน์
zz 2549 - 2551 : กรรมการบริหาร บจ. เพลินพัฒน์
zz พ.ค. 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส
zz 2544 - 2547 : นักวิเคราะห์อาวุโส กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ
zz 2543 - 2544 : นักวิเคราะห์ กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
zz กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-  มีจ�านวน 1 บริษัท
z❏ กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส
zz กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-  มีจ�านวน 1 บริษัท   
z❏ ที่ปรึกษาทางด้านทรัพยากรมนุษย์  

บจ. เพลินพัฒน์
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คณะกรรมการบริษัท
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)



หมายเหตุ  : (1) จ�านวนการถือหุ้นในบริษัทฯ  ของกรรมการ
ได้รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ตามมาตรา 258 ด้วย

  (2) จ�านวนการถือหุ้นโดยกรรมการ

นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร
กรรมการ  กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

zz อายุ 38 ปี

zz วันที่ได้รับตำาแหน่ง 26 ก.พ. 2558

zz วันที่ได้รับแต่งตั้งล่าสุด 20 เม.ย. 2560
การศึกษา

zz Executive MBA, Sasin Graduate Institute of Business Administration of 
Chulalongkorn University 

zz ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
การอบรมจาก IOD

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

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
zz 51,550,512 หุ้น (13.1525%)(1)

zz 51,550,512 หุ้น (13.1525%)(2)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
zz - ไม่มี -

ประวัติการทำางาน

zz 15 ส.ค. 2560 - ปัจจบัุน : กรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน บมจ. ซีเอด็ยูเคช่ัน
zz ก.พ. 2558 - ปัจจบัุน : กรรมการ บมจ. ซเีอด็ยเูคชัน่
zz ม.ค. 2561 - ปัจจบัุน : กรรมการ และกรรมการผูมี้อ�านาจลงนาม บมจ.ไทยสตลีเคเบิล
zz พ.ย. 2558 - ปัจจบัุน : กรรมการ และกรรมการผูมี้อ�านาจลงนาม บจ. แอสไพเรช่ัน วัน
zz ธ.ค. 2557 - ปัจจบัุน : กรรมการ และกรรมการผูมี้อ�านาจลงนาม บมจ. ไอร่า แอนด์ ไอฟลุ 
zz เม.ย. 2556 - ปัจจบัุน : กรรมการ และกรรมการผูมี้อ�านาจลงนาม บมจ. ไอร่า แคปปิตอล 
zz ก.พ. 2556 - ปัจจบัุน : กรรมการ และกรรมการผูมี้อ�านาจลงนาม บจ. ซมัมิท คย์ีแลกซ์ 

(ประเทศไทย) 
zz มี.ค. 2555 - ปัจจบัุน : กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ 

ผูมี้อ�านาจลงนาม บมจ. ไอร่า แฟคตอร่ิง 
zz ม.ค. 2545 - ปัจจบัุน : กรรมการและผูอ้�านวยการสายงานจดัหา ใน 6 บริษทั ดังนี้

■z บริษทั ซมัมิท โอโต บอด้ี อนิดัสตรี จ�ากัด 
■z บริษทั ซมัมิท โอโต บอด้ี อนิดัสตรี จ�ากัด (อยธุยา) 
■z บริษทั ซมัมิท แหลมฉบัง โอโต บอด้ีเวร์ิค จ�ากัด
■z บริษทั ซมัมิท แหลมฉบัง โอโต บอด้ีเวร์ิค จ�ากัด (ระยอง) 
■z บริษทั ซมัมิท โอโต เทค อนิดัสตรี จ�ากัด 
■z บริษทั ไทยออโต อนิดัสตรี จ�ากัด
■z บริษทั ซมัมิท อาร์ แอนด์ ดี เซน็เตอร์ จ�ากัด 
■z บริษทั ซมัมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล จ�ากัด 

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น

zz กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- มีจ�านวน 3 บริษัท

z❏ กรรมการ และกรรมการผู้มีอานาจลงนาม 
บมจ. ไอร่า แคปปิตอล จ�ากัด (มหาชน)

z❏ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม 
บมจ. ไอร่า แฟคตอริ่ง

z❏ กรรมการ และกรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม 
บมจ.ไทยสตีลเคเบิล 

zz กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- มีจ�านวน 8 บริษัท

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

นายวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

zz อายุ  58 ปี

zz วันที่ได้รับตำาแหน่ง  26 ก.พ. 2558

zz วันที่ได้รับแต่งตั้งล่าสุด  20 เม.ย. 2560

การศึกษา
zz M.A. Executive Master of Accountancy จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
zz ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมจาก IOD
zz Director Accreditation Program (DAP)

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
zz - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
zz - ไม่มี -

ประวัติการทำางาน
zz 27 ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
zz 1 ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
zz ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
zz 2557 - 2558 : กรรมการผู้จัดการ บจ. ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น
zz 2550 - 2555 : กรรมการ บจ. อนิเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดักส์
zz 2549 - 2555 : รองกรรมการผู้อ�านวยการ สายการเงินและบัญชี  

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

บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี
zz 2545 - 2547 : ผู้อ�านวยการบริหาร บจ. บางกอกสปริงอินตัสเตรียล จ�ากัด

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
zz กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-  ไม่มี -
zz กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -
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คณะกรรมการบริษัท
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)



รศ.ยืน  ภู่วรวรรณ
กรรมการ และกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

zz อายุ  67 ปี

zz วันที่ได้รับตำาแหน่ง  10 ต.ค. 2517

zz วันที่ได้รับแต่งตั้งล่าสุด  23 เม.ย. 2558 

การศึกษา 
zz วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
zz วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
zz วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจาก IOD
zz - ไม่มี -

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

zz 1,843,538 หุ้น (0.4704%)(2)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
zz - ไม่มี -

ประวัติการทำางาน
zz 2536 - ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
zz 2517 - 2536 : กรรมการ บจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
zz 2546 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาโรงเรียนเพลินพัฒนา บจ. เพลินพัฒน์
zz 2554 - ปัจจุบัน : ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
zz 2545 - 2554 : รองอธิการบดี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์
zz 2534 - 2543 : ผู้อ�านวยการ ส�านักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
zz กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -
zz กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

นายไพรัช  สิฏฐกุล
กรรมการ

zz อายุ  68 ปี

zz วันที่ได้รับตำาแหน่ง  10 ต.ค. 2517

zz วันที่ได้รับแต่งตั้งล่าสุด  21 เม.ย. 2559

การศึกษา 
zz วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจาก IOD
zz Director Accreditation Program (DAP)

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 
zz 6,364,284 หุ้น (1.6238%)(1)

zz 2,910,310 หุ้น (0.7425%)(2)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
zz - ไม่มี -

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

บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
zz 2551 - ก.ย. 2553 : ผู้ช่วยผู้อ�านวยการโครงการเดินเครื่อง 

และบ�ารุงรักษาประจ�าโรงไฟฟ้า บจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรี
zz 2545 - 2551 : วิศวกรระดับ 11 ฝ่ายบ�ารุงรักษาไฟฟ้า 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
zz 2542 - 2545 : ผู้จัดการกองบ�ารุงรักษา โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน
zz 2540 - 2542 : ผู้จัดการกองวิศวกรรมบ�ารุงรักษาไฟฟ้า 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
zz กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -
zz กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -
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คณะกรรมการบริษัท
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)



หมายเหตุ  : (1) จ�านวนการถือหุ้นในบริษัทฯ  ของกรรมการ
ได้รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ตามมาตรา 258 ด้วย

  (2) จ�านวนการถือหุ้นโดยกรรมการ

นายทนง  โชติสรยุทธ์ 
กรรมการ กรรมการผู้จัดการ 
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

zz อายุ  64 ปี

zz วันที่ได้รับตำาแหน่ง  10 ต.ค. 2517

zz วันที่ได้รับแต่งตั้งล่าสุด  23 เม.ย. 2558

การศึกษา 
zz บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
zz ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
zz วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจาก IOD
zz Director Certification Program (DCP)

การอบรมจากสถาบันอื่น
zz สถาบันวิทยาการตลาดทุน (CMA) : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3

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

zz 9,818,122 หุ้น (2.5050%)(2)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
zz คู่สมรสของนางมณฑลี  โชติสรยุทธ์

ประวัติการทำางาน
zz 2536 - ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
zz 2530 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
zz 2517 - 2536 : กรรมการ บจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
zz 2528 - 2530 : กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการด้านการตลาด 

บจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
zz 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจ. เบสแล็บ
zz 2544 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจ. ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์
zz 2553 - ปัจจุบัน : ผู้อ�านวยการโรงเรียนเพลินพัฒนา บจ. เพลินพัฒน์
zz 2549 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนเพลินพัฒนา บจ. เพลินพัฒน์
zz 2546 - 2549 : กรรมการบริหาร บจ. เพลินพัฒน์
zz 2546 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจ. เพลินพัฒน์
zz 2527 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจ. เอ็มแอนด์อี
zz 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
zz กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

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

zz กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- มีจ�านวน 4 บริษัท

z❏ กรรมการ บจ. ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์
z❏ กรรมการ ประธานกรรมการบริหารและผู้อ�านวยการโรงเรียน 

เพลินพัฒนา บจ. เพลินพัฒน์
z❏ กรรมการ บจ. เอ็ม แอนด์ อี
z❏ กรรมการ บจ. เบสแล็บ

นายวิบูลย์ศักดิ์  อุดมวนิช
กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัทฯ กรรมการบริหาร 
และกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

zz อายุ  63 ปี

zz วันที่ได้รับตำาแหน่ง  1 ธ.ค. 2519

zz วันที่ได้รับแต่งตั้งล่าสุด  23 เม.ย. 2558

การศึกษา 
zz วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจาก IOD
zz Director Accreditation Program (DAP)

การอบรมจากสถาบันอื่น
zz สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) : Corporate 

Secretary Development Program

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 
zz 14,123 หุ้น (0.0036%)(1)

zz - ไม่มี -(2)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
zz - ไม่มี -

ประวัติการทำางาน
zz 2550 - ปัจจุบัน : เลขานุการบริษัท บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
zz 2519 - ปัจจุบัน : กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
zz 2546 - 2555 : รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานส�านักพิมพ์  

บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
zz 2528 - 2530 : กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการด้านการผลิต 

บจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
zz 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจ. เบสแล็บ
zz 2546 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บจ. เพลินพัฒน์
zz 2544 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจ. ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์
zz 3 เม.ย. 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจ. ยู.พี.วัน
zz 2535 - 2558 : กรรมการ บจ. ยูนิตี้ ไบน์ดิ้ง เซ็นเตอร์
zz 2533 - 2557 : กรรมการ บจ. ยูนิตี้ กราฟิกส์

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
zz กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -
zz กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- มีจ�านวน 4 บริษัท
z❏ กรรมการ บจ. ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์
z❏ กรรมการบริหาร บจ. เพลินพัฒน์
z❏ กรรมการ บจ. เบสแล็บ
z❏ กรรมการ บจ. ยู.พี.วัน
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คณะกรรมการบริษัท
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)



นายทนง  โชติสรยุทธ์ 
กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำานาจ 
ลงนาม

อายุ  64 ปี

การศึกษา 
zz บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
zz ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
zz วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจาก IOD
zz Director Certification Program (DCP)

การอบรมจากสถาบันอื่น
zz สถาบันวิทยาการตลาดทุน (CMA) : 

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3

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

zz 9,818,122 หุ้น (2.5050%)(2)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
zz คู่สมรสของนางมณฑลี  โชติสรยุทธ์

ประวัติการทำางาน
zz 2536 - ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
zz 2530 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
zz 2517 - 2536 : กรรมการ บจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
zz 2528 - 2530 : กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ 

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

  บจ. เพลินพัฒน์
zz 2549 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร  

  โรงเรียนเพลินพัฒนา บจ. เพลินพัฒน์
zz 2546 - 2549 : กรรมการบริหาร บจ. เพลินพัฒน์
zz 2546 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจ. เพลินพัฒน์
zz 2527 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจ. เอ็มแอนด์อี
zz 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
zz กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

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

zz กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- มีจ�านวน 4 บริษัท

z❏ กรรมการ บจ. ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์
z❏ กรรมการ ประธานกรรมการบริหารและ 

ผู้อ�านวยการโรงเรียนเพลินพัฒนา 
บจ. เพลินพัฒน์

z❏ กรรมการ บจ. เอ็ม แอนด์ อี
z❏ กรรมการ บจ. เบสแล็บ

นายวิบูลย์ศักดิ์  อุดมวนิช
กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำานาจ 
ลงนาม และเลขานุการบริษัทฯ 

อายุ  63 ปี

การศึกษา 
zz วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจาก IOD
zz Director Accreditation Program (DAP)

การอบรมจากสถาบันอื่น
zz สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) : Corporate 

Secretary Development Program

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 
zz 14,123 หุ้น (0.0036%)(1)

zz - ไม่มี -(2)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
zz - ไม่มี -

ประวัติการทำางาน
zz 2550 - ปัจจุบัน : เลขานุการบริษัท บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
zz 2519 - ปัจจุบัน : กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ 

  บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
zz 2546 - 2555 : รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

  สายงาน ส�านักพิมพ์ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
zz 2528 - 2530 : กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ 

  ด้านการผลิต บจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
zz 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจ. เบสแล็บ
zz 2546 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บจ. เพลินพัฒน์
zz 2544 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจ. ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์
zz 3 เม.ย. 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจ. ยู.พี.วัน
zz 2535 - 2558 : กรรมการ บจ. ยูนิตี้ ไบน์ดิ้ง เซ็นเตอร์
zz 2533 - 2557 : กรรมการ บจ. ยูนิตี้ กราฟิกส์

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
zz กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -
zz กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

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

นางมณฑลี  โชติสรยุทธ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์

อายุ  59 ปี

การศึกษา 
zz ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วิทยาเขตปทุมวัน

การอบรมจาก IOD
zz - ไม่มี -

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

zz 2,324,125 หุ้น (0.5930%)(2) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
zz คู่สมรสของ นายทนง  โชติสรยุทธ์

ประวัติการทำางาน
zz 2539 - ปัจจุบัน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

  สายงานซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์    
  บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น

zz 2557 - ปัจจุบัน : ผู้อ�านวยการฝ่ายจัดการสารสนเทศ 
  เชิงกลยุทธ์ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น

zz 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจ. ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์
zz 2536 - ปัจจุบัน : ผู้อ�านวยการซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์  

  บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
zz 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจ. เบสแล็บ
zz 2535 - 2536  : ที่ปรึกษา ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์  

  บจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
zz 2536 - 2541 : บรรณาธิการฝ่ายต�าราและหนังสือ 

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

  หนังสือเชิงวิชาการ บจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
zz กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -
zz กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- มีจ�านวน 2 บริษัท
z❏ กรรมการ บจ. เบสแล็บ
z❏ กรรมการ บจ. ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์
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คณะผู้บริหาร
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)



นางนุชนารถ  กองวิสัยสุข
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวารสาร

อายุ  63 ปี

การศึกษา 
zz บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

การอบรมจาก IOD
zz - ไม่มี -

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  
zz 807,188 หุ้น (0.2059%)(1)

zz 807,188 หุ้น (0.2059%)(2)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
zz - ไม่มี -

ประวัติการทำางาน
zz 2544 - ปัจจุบัน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

  สายงานวารสาร บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
zz 2557 -ปัจจุบัน : ผู้อ�านวยการฝ่ายวารสาร 

  บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น
zz 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจ. เบสแล็บ
zz 2542 - 2543 : ผู้อ�านวยการกลุ่มวารสารด้าน 

  อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรม 
  บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น

zz 2522 - 2542 : ผู้จัดการโฆษณากลุ่มวารสารด้าน 
  อิเล็กทรอนิกส์ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
zz กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -
zz กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- มีจ�านวน 1 บริษัท
z❏ กรรมการ บจ. เบสแล็บ

นางสาวสจิพัฒน์  พุ่มพึ่งพุทธ
ผู้อำานวยการฝ่ายการเงิน

อายุ  54 ปี

การศึกษา 
zz บริหารการจัดการบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การอบรมจาก IOD
zz - ไม่มี -

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 
zz - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
zz - ไม่มี -

ประวัติการทำางาน
zz 2547 - ปัจจุบัน : ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน  

  บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
zz 2534 - 2546 : ผู้จัดการแผนกการเงิน 

  บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
zz กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -
zz กิจการ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

นางสาวอารี  แซ่อึ้ง
ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชี

อายุ  46 ปี

การศึกษา 
zz ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5368 
zz บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
zz ประกาศนียบัตรบัณฑิต การสอบบัญชี  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
zz บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

การอบรมจาก IOD
zz - ไม่มี -

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 
zz - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
zz - ไม่มี -

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

  บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
zz 2537 - 2543 : หัวหน้าทีมตรวจสอบบัญชี  

  บจ. ส�านักงาน เอ เอ็ม ซี

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
zz กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -
zz กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

หมายเหตุ  : (1) จ�านวนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของผู้บริหาร  
ได้รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตร 
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ตามมาตรา 258 ด้วย

 (2) จ�านวนการถือหุ้นโดยผู้บริหาร

 (3)  เป็นผู้บริหารที่ไม่อยู่ในนิยามในประกาศของ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
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คณะผู้บริหาร
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)



ดร.วิโรจน์  ลักขณาอดิศร(3)

ผู้อำานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

อายุ  40 ปี

การศึกษา 
zz ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์)  

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

zz บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
zz วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

ยานยนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจาก IOD
zz - ไม่มี -

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

zz 726 หุ้น (0.0002%)(2)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
zz - ไม่มี -

ประวัติการทำางาน
zz 2560 - ปัจจุบัน : ผู้ช่วยผู้อ�านวยการซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์  

  ด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 
  บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น

zz 2556 - ปัจจุบัน : ผู้อ�านวยการศูนย์การเรียนรู้ 
  SE-ED Learning Center   
  บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น

zz 2546 - ปัจจุบัน : ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ 
  พัฒนาองค์กร บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น

zz 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจ. เบสแล็บ
zz 2543 - 2546 : เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษา 

  บจ. โนโว ควอลิตี้ เซอร์วิส-เซส  
  (ประเทศไทย)

zz 2541 - 2543 : วิศวกรควบคุมคุณภาพ 
  บจ. อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
zz กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -
zz กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- มีจ�านวน 1 บริษัท
z❏ กรรมการ บจ. เบสแล็บ

นายอภิชิต  สวนอนันตภูมิ(3)

ผู้อำานวยการฝ่ายโลจิสติกส์

อายุ  38 ปี

การศึกษา 
zz บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
zz วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

ยานยนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจาก IOD
zz - ไม่มี -

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

zz 55,555 หุ้น (0.0142%)(2)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
zz - ไม่มี -

ประวัติการทำางาน
zz 2547 - ปัจจุบัน : ผู้อ�านวยการฝ่ายโลจิสติกส์  

  บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
zz 2546 - 2547 : เจ้าหน้าที่การตลาดและการจัดการคู่ค้า  

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

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

  บจ. อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
zz กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -
zz กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

ดร. มีโชค  ทองไสว(3)

ผู้อำานวยการฝ่ายที่ปรึกษาทางวิชาการและ 
ธุรกิจต่างประเทศ

อายุ  47 ปี

การศึกษา 
zz ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและ 

สื่อสารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
zz บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
zz บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมจาก IOD
zz - ไม่มี -

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

zz 121,000 หุ้น (0.0309%)(2)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
zz - ไม่มี -

ประวัติการทำางาน
zz 2554 - ปัจจุบัน : ผู้อ�านวยการฝ่ายที่ปรึกษาทางวิชาการ 

  และธุรกิจต่างประเทศ  
  บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น

zz 2544 - 2554 : ผู้จัดการแผนกหนังสือต่างประเทศ 
  ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์   
  บจ. ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
zz กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -
zz กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -
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คณะผู้บริหาร
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)



นางสาวดวงใจ  จีนานุรักษ์(3)  
ผู้อำานวยการฝ่ายขายและจัดจำาหน่าย

อายุ  49 ปี

การศึกษา 
zz เศรษฐสาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
zz บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

การอบรมจาก IOD
zz - ไม่มี -

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

zz 432 หุ้น (0.0001%)(2)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
zz - ไม่มี -

ประวัติการทำางาน
zz 2554 - ปัจจุบัน : ผู้อ�านวยการฝ่ายขายและจัดจ�าหน่าย 

  บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
zz 2542 - 2554 : ผู้จัดการแผนกรับจัดจ�าหน่าย 

  บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 
zz 2539 - 2541 : ผู้จัดการฝ่ายขายจัดจ�าหน่าย 

  บมจ. เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป  
zz 2536 - 2539 : ผู้จัดการร้าน บจ. แมคไทย
zz 2534 - 2536 : พนักงานบัญชี    

  บจ. ล๊อกซเล่ย์ อลูมิเนียมและวิศวกรรม

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
zz กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -
zz กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

นางสาวสริดา  สาระจันทร์(3)

บรรณาธิการบริหารฝ่ายผลิตหนังสือตำาราวิชาการ

อายุ  57 ปี

การศึกษา 
zz เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
zz บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บ.ธ.ม.) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
zz ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

การอบรมจาก IOD
zz - ไม่มี -

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 
zz - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
zz - ไม่มี -

ประวัติการทำางาน
zz 2548 - ปัจจุบัน : บรรณาธิการบริหารฝ่ายผลิต 

  แผนกหนังสือต�าราวิชาการ  
  บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น

zz 2542 - 2548 : บรรณาธิการจัดการฝ่ายผลิต 
  แผนกหนังสือต�าราวิชาการ  
  บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น

zz 2535 - 2542 : รองบรรณาธิการจัดการ 
  แผนกหนังสือต�าราวิชาการ  
  บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น

zz 2526 - 2535 : ผู้ช่วยบรรณาธิการจัดการ 
  แผนกหนังสือต�าราวิชาการ  
  บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
zz กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -
zz กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

นางกนิษฐ์  พรหมเสน(3)

บรรณาธิการบริหารฝ่ายผลิตหนังสือทั่วไป

อายุ  50 ปี

การศึกษา 
zz บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
zz วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์โรคพืช 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมจาก IOD
zz - ไม่มี -

การอบรมจากสถาบันอื่น
zz MINI MBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
zz MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 
zz 7,166 หุ้น (0.0018%)(1)

zz 7,166 หุ้น (0.0018%)(2)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
zz - ไม่มี -

ประวัติการทำางาน
zz 2548 - ปัจจุบัน : บรรณาธิการบริหาร  

  ฝ่ายผลิตหนังสือทั่วไป  
  บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น

zz 2535 - 2548 : ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร  
  ฝ่ายผลิตหนังสือทั่วไป  
  บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น

zz 2534 - 2535 : Office Administrator,   
  PAC RIM GROUP

zz 2533 - 2534 : Cultural Orientation Teacher,  
  The American Consortium

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
zz กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -
zz กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

หมายเหตุ  : (1) จ�านวนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของผู้บริหาร  
ได้รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตร 
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ตามมาตรา 258 ด้วย

 (2) จ�านวนการถือหุ้นโดยผู้บริหาร

 (3)  เป็นผู้บริหารที่ไม่อยู่ในนิยามในประกาศของ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
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นางสาวพิศมัย  ชัยรัตน์(3)

ผู้ช่วยผู้อำานวยการซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ด้านงานบริหาร 
และปฏิบัติการ  

อายุ  49 ปี

การศึกษา 
zz ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมจาก IOD
zz - ไม่มี -

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

zz 54,960 หุ้น (0.0140%)(2)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
zz - ไม่มี -

ประวัติการทำางาน
zz 2554 - ปัจจุบัน : ผู้ช่วยผู้อ�านวยการซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์  

  ด้านงานบริหารและปฏิบัติการ 
  บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น

zz 2539 - 2554 : ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการสาขา  
  ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์   
  บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น

zz 2535 - 2538 : ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์  
  บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
zz กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -
zz กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

นางศรีนวล  ก้อนศิลา(3)

ผู้ช่วยผู้อำานวยการซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ด้านการตลาด 
และสินค้า

อายุ  47 ปี

การศึกษา 
zz ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมจาก IOD
zz - ไม่มี -

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 
zz 395,548 หุ้น (0.1009%)(1)

zz 395,548 หุ้น (0.1009%)(2)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
zz - ไม่มี -

ประวัติการทำางาน
zz 2555 - ปัจจุบัน : ผู้ช่วยผู้อ�านวยการซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์  

  ด้านสินค้าและการตลาด  
  บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น

zz 2539 - ปัจจุบัน : ผู้จัดการแผนกการตลาด  
  ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น

zz 2537 - 2538 : ผู้จัดการร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์  
  บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
zz กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -
zz กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

นางสาวศศรส  หงษ์ร่อน(3)

ผู้ช่วยผู้อำานวยการซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์  
ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และสั่งซื้อ

อายุ  45 ปี

การศึกษา 
zz บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
zz ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมจาก IOD
zz - ไม่มี -

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

zz 57,112 หุ้น (0.0146%)(2)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
zz - ไม่มี -

ประวัติการทำางาน
zz 2555 - ปัจจุบัน : ผู้ช่วยผู้อ�านวยการซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ 

  ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และสั่งซื้อ  
  บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น

zz 2549 - 2554 : ผู้จัดการแผนกสั่งซื้อและพาณิชย์ 
  อิเล็กทรอนิกส์ ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์  
  บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น

zz 2540 - 2549 : ผู้จัดการแผนกสั่งซื้อซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์  
  บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น

zz 2537 - 2540 : ผู้จัดการสาขาซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์  
  บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
zz กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -
zz กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -
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นายชลวิทย์  เอี่ยมรักษาเกียรติ(3)

ผู้ช่วยผู้อำานวยการซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ด้านวิเคราะห์
กลยุทธ์และปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจ 

อายุ  40 ปี

การศึกษา 
zz วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
zz วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจาก IOD
zz - ไม่มี -

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 
zz - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
zz - ไม่มี -

ประวัติการทำางาน
zz 2555 - ปัจจุบัน : ผู้ช่วยผู้อ�านวยการซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์  

  ด้านวิเคราะห์กลยุทธ์และปรับปรุง 
  ประสิทธิภาพทางธุรกิจ 
  บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น

zz 2555 - 2556 : ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายในและ 
  นักลงทุนสัมพันธ์ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น

zz 2553 - 2555 : ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายในและ 
  ปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจ 
  บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น

zz 2550 - 2553 : หัวหน้าโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
  ทางธุรกิจ สายงานซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์  
  บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
zz กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -
zz กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

นางสาววิภาสิริ ภูริเทเวศร์ (3)

ผู้ช่วยผู้อำานวยการซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์  
ส่วนงานสำานักงานกลางและบุคคล

อายุ  48 ปี

การศึกษา
zz  ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมจาก IOD
zz  - ไม่มี -

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
zz 283,672 หุ้น (0.0724%)(1)

zz 156,695 หุ้น (0.0400%)(2)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้
บริหาร

zz  - ไม่มี -

ประวัติการทำางาน
zz  เม.ย. 2558 - ปัจจุบัน : ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ  

  ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ส่วนงาน 
  ส�านักงานกลางและบุคคล  
  บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น                       

zz  มิ.ย. 2535 - มี.ค. 2558 : ผู้จัดการแผนกส�านักงาน 
  กลางและบุคคล  
  บจ. ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในปัจจุบัน
zz  กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -
zz  กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

หมายเหตุ  : (1) จ�านวนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของผู้บริหาร  
ได้รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตร 
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ตามมาตรา 258 ด้วย

 (2) จ�านวนการถือหุ้นโดยผู้บริหาร

 (3)  เป็นผู้บริหารที่ไม่อยู่ในนิยามในประกาศของ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
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สารจากคณะกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

ปี 2560 ที่ผ่านมา ภาวะเศรษฐกิจของประเทศยังไม่สามารถขยายตัวได้ตามที่คาดหวัง ท�าให้ก�าลังซื้อสุทธิ
จึงยังคงต�่าลง มีคนเดินในศูนย์การค้าน้อยลง ขณะเดียวกันพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปล่ียนไปให้ความสนใจกับสื่อ 
Social Media มากขึ้น การรับรู้ข่าวสาร และการหาความรู้ผ่านระบบ Online มากขึ้น ท�าให้เกิดผลกระทบเชิงลบ
ต่อธรุกิจค้าปลีกในภาพรวม ท�าให้ธรุกิจส่ิงพมิพ์ได้รับผลกระทบโดยตรง และกระทบต่อธรุกิจร้านหนงัสอืของบริษทัฯ 
ทีเ่กือบทัง้หมดอยูใ่นศูนย์การค้ารูปแบบต่างๆ และเป็นยอดขายหลักของบริษทัฯ อย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ ประกอบกับ
สภาพการแข่งขันทางธุรกิจทั้งจากธุรกิจเดียวกัน หรือข้ามธุรกิจกัน นับวันก็จะมากข้ึน เพื่อการด้ินรนให้อยู่รอด
ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ลดลงเช่นนี้ เป็นผลให้ยอดขายรวมของบริษัทฯ ลดลงอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น แม้ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จะเน้นการปรับตัวให้สอดคล้องกับพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมายที่เปล่ียนไป 
โดยปรับสัดส่วนสนิค้า ปรบัการให้บรกิารทาง Online เพิม่ขึน้ การขยายฐานเข้าสูส่ถานศกึษาในระดับต่างๆ มากขึน้ 
และใช้มาตรการทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ รวมท้ังผ่านทาง Social Media เพื่อกระตุ้นการซื้ออย่างต่อเนื่อง
ตลอดปี  ขณะเดียวกัน ก็พยายามลดค่าใช้จ่ายที่สามารถปรับลดได้อีก เพิ่มประสิทธิผลการท�างานในส่วนที่ส�าคัญ 
และปิดสาขาที่ไม่สามารถสร้างสภาพการท�าก�าไรได้ แล้วก็ตาม แต่ยังไม่เพียงพอกับสถานการณ์ยอดขายที่ลดลง
อย่างต่อเนื่อง จึงท�าให้ผลการด�าเนินงานในปีที่ผ่านมาประสบผลขาดทุนเป็นปีแรกนับจากปี 2541 เป็นต้นมา 

บริษัทฯ คาดว่าการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในระดับประเทศ คงต้องใช้เวลาตามสมควร เพราะเศรษฐกิจของ
โลกก็อยู่ในสภาพที่มีปัญหาเช่นเดียวกัน และเป็นปัญหาที่กระทบถึงกันทั่วโลก ด้วยเหตุนี้  คณะกรรมการบริษัทฯ 
จึงเร่งผลักดันการทานซ�้ายุทธศาสตร์ทั้งหมด เพื่อก�าหนดแนวทางการแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ให้มีทิศทาง
สนองตอบ Lifestyle ของกลุ่มเป้าหมายที่เปล่ียนไปได้มากขึ้น เร็วขึ้น และปรับโครงสร้างและกลไกการท�างาน
ทัง้หมด เพือ่ให้บริษทัฯ สามารถพลิกสถานการณ์กลับขึน้มาท�าก�าไรให้ได้ดังเดิม โดยเริม่ท�าทดสอบการเปลีย่นแปลง
ในแต่ละส่วนตั้งแต่ปลายปี 2560 และจะเริ่มขยายผลตั้งแต่ปลายไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 เป็นต้นไป 

บริษัทฯ ม่ันใจว่า ด้วยแนวทางและมาตรการต่างๆ ที่จะเกิดข้ึนในปี 2561 เหล่านี้ จะช่วยท�าให้บริษัทฯ 
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในอนาคตได้ดีขึ้น และสามารถสร้างสภาพการท�าก�าไรที่เหมาะสมขึ้นมาได้



สารจากคณะกรรมการ

ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ขอขอบพระคุณอย่างจริงใจต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ  และพันธมิตรธุรกิจ ที่ได้กรุณาให้ความไว้วางใจ ให้ความเชื่อมั่น 
และให้การสนับสนนุแก่บรษิทัฯ ด้วยดีตลอดระยะเวลาเกือบสีสิ่บสีปี่ท่ีผ่านมา บริษทัฯ หวงัเป็นอย่างยิง่ว่า ทุกท่าน
จะมีส่วนร่วมที่ส�าคัญในการท�าให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่า และมีส่วนเอื้อต่อการ
พัฒนาศักยภาพของคนไทยและของประเทศได้มากยิ่งขึ้น 

นายประวิทย์ ตันติวศินชัย
รักษาการประธานกรรมการ

นายทนง โชติสรยุทธ์
กรรมการผู้จัดการ
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จากความมุ่งม่ันในการด�าเนินธุรกิจที่เอื้ออ�านวยต่อการศึกษาหาความรู้  ในสาขาที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (จะด�าเนินธุรกิจที่จะ
ท�าให้ “คนไทยเก่งขึ้น”)  โดยพัฒนาขึ้นเป็นธุรกิจที่ยั่งยืน  มีการเติบโตต่อเนื่องที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม  เป็นบริษัทตัวอย่างที่
ดี สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์และเป็นท่ียอมรับในวงกว้าง พนักงานมีความสุข และสามารถให้ผลตอบแทนการลงทุนท่ี
น่าพึงพอใจในระยะยาว

โดยตลอดระยะเวลากว่า 43 ปี ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ด�าเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานของการเป็น “บริษัทตัวอย่างที่ดี” และมีกระบวนการ
ก�ากับดูแลกิจการท่ีดีมาโดยตลอดอย่างต่อเนือ่ง และจากความมุ่งม่ันในการด�าเนนิธรุกจิอย่างโปร่งใสได้ส่งผลสะท้อนให้บริษทัฯ ได้รับการ
ยอมรับจากสาธารณชนและได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆ ดังนี้

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

z	 ได้รับการประกาศผลรายงานการประเมินการก�ากับดูแลกิจการของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประจ�าปี 2560 (Corporate 
Governance Report of Thai Listed Companies 2017) ว่าอยู่ในระดับ 
“ดีเลิศ” (5 ดาว) ตดิต่อกนั 10 ปีซ้อน (2551-2560)  ซึง่จดัโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิทัไทย (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 ตดิต่อกันเป็นปีที ่7 (2552 - 2558)  ซึง่มีบรษิทัจดทะเบียนเข้า
ร่วมการประเมินในปี 2558 นีท้ัง้สิน้ 575 บริษทั

รางวัลเกียรติคุณส่วนหนึ่ง

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ได้รับรางวัลการลงทุนใน
กิจการเพื่อสังคม (SET Social Enterprise Investment Awards) 
ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่ให้การสนับสนุน
กิจการเพื่อสังคมอย่างโดดเด่น จากงาน SET Sustainability 
Awards 2015 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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คุณทนง โชติสรยุทธ์ กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) กับรางวัล
เกียรติยศแห่งความส�าเร็จ (SET Award of Honor) 
ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล และรางวัลดีเด่น 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม จากงาน 
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�ากับดูแลกิจการท่ีดี จากการจดัประกวดโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิทัไทย ร่วมกับ 6 องค์กรภาคเอกชนชัน้น�า
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คุณสมบูรณ์ ชินสวนานนท์ ประธานกรรมการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาขน) 
รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “คณะกรรมการแห่งปี - ดีเด่น 2553 / 2554”

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ได้รับรางวัลอัน
ทรงเกียรติ Investors’ Choice Award  เป็นรางวัลด้าน
การค�านึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้น  
จากการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี

คณะกรรมการซีเอ็ดส่วนหนึ่งถ่ายรูปร่วมกันหลังรับประกาศเกียรติคุณ  
“คณะกรรมการแห่งปี - ดีเด่น 2553 / 2554”

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ได้รับรางวัลเกียรติยศ 
แห่งความส�าเร็จด้านการรายงานบรรษัทภิบาล 
จากงาน SET Awards 2014



คุณทนง โชติสรยุทธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) กับ
รางวัล Best Shareholder Treatment Awards 2008 และใบประกาศเกียรติคุณที่
แสดงถึงการได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เข้าชิงรางวัลรอบสุดท้าย (Finalist) ส�าหรับ
รางวัล 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 รายเดียวใน 10 บริษทัทีไ่ด้รับรางวลันี้

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

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

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

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

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

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 กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) รับถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
จากการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2

คุณทนง โชติสรยุทธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 
กับรางวัล Corporate Social Responsibility Awards 2010 and 2009 และ 
Top Corporate Governance Report Awards 2010 and 2009 จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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คุณสมบูรณ์ ชินสวนานนท์ ประธานกรรมการ 
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ขึ้นรับรางวัล  
“คณะกรรมการดีเด่นแห่งปี พ.ศ. 2549 / 2550”

คณะกรรมการบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)  ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัล 
“คณะกรรมการดีเด่นแห่งปี” ประจ�าปี พ.ศ. 2549 / 2550 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน 
กรรมการบริษัทไทย (IOD) และสมาคมอื่นอีก 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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ในภาพรวมส�าหรับปี พ.ศ. 2560 ธุรกิจหนังสือยังคงได้รับผลกระทบต่อเนื่องมาจากปี 2559 เช่นเดียวกับธุรกิจ
ค้าปลีกส่วนใหญ่ จากสภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัลง ภาระหนีส้นิครัวเรือนทีม่ากขึน้ ประชาชนมีความระมัดระวงัในการ
ใช้จ่ายมากขึ้น ท�าให้ก�าลังซื้อลดลงอย่างต่อเนื่อง ปริมาณคนเดินในศูนย์การค้ารูปแบบต่างๆ ลดลง ส่งผลต่อยอดขาย
ของธรุกิจหนงัสอืทัง้ระบบลดลงในทกุภูมิภาค ท�าให้ส�านกัพมิพ์ส่วนใหญ่ลดการผลิตลง ท�าให้จ�านวนหนงัสอืออกใหม่
ลดลงตลอดทั้งปี ส่งผลให้ส�านักพิมพ์หลายแห่งปิดตัวลง โดยเฉพาะส�านักพิมพ์ขนาดเล็ก 

ขณะเดียวกันผลการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยด้ีานการสือ่สาร ท�าให้การเข้าถงึข้อมูลข่าวสารง่ายขึน้ ใช้งาน
สะดวกขึ้น รวดเร็วขึ้น จึงมีผลกระทบท�าให้ตลาดหนังสือพิมพ์และนิตยสารลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะนิตยสารที่
ได้รับผลกระทบมากกว่าสื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบอื่นๆ   

ส�าหรับผลกระทบของ e-Book กับตลาดหนังสือเล่มนั้นในขณะนี้ยังไม่มากนัก แม้จะพบว่า จ�านวน e-Book 
ทีเ่ป็นภาษาไทยมีเพิม่มากขึน้ แต่ก็ยงัพบปัญหาในเรือ่งรปูแบบการอ่านทียั่งมีอปุสรรคท�าให้อ่านได้ไม่ง่ายนกั อย่างไร
ก็ตาม แนวโน้มเติบโตของ e-Book เพิ่มขึ้น แม้ว่าจะอยู่ในอัตราร้อยละที่ไม่มากนักเมื่อเทียบกับมูลค่ารวมของตลาด 

ข้อจ�ากัดประการหนึ่งในการแก้ปัญหาธุรกิจหนังสือ คือ ราคาหนังสือที่ก�าหนดราคาโดยส�านักพิมพ์ ปรับเพิ่ม
ข้ึนน้อยกว่าภาระค่าใช้จ่ายที่สูงข้ึนของธุรกิจร้านหนังสือในศูนย์การค้า ขณะเดียวกันกลไกการแบ่งความรับผิดชอบ
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจค้าปลีกหนังสือ ยังไม่เหมาะสมเหมือนธุรกิจค้าปลีกท่ัวไป การปรับตัวจึงเกิดข้ึนได้ช้า 
ท�าให้สภาพการท�าก�าไรของธุรกิจค้าปลีกหนังสือในภาพรวมลดลงอย่างมาก

บริษทัฯ ได้พยายามปรบัตวัเพือ่รองรับการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และขยายฐานลูกค้า
เพิ่มขึ้น โดยการปรับส่วนผสมสินค้าในร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ให้เหมาะสมกับความสนใจที่หลากหลายมากขึ้น พัฒนา
ระบบพาณชิย์อเิล็กทรอนกิส์ และการบรกิารต่างๆ ให้รองรบัการส่ังซือ้ทาง Online ทีส่ะดวกขึน้ มีความน่าสนใจมากข้ึน 
ปิดสาขาที่ไม่สามารถท�าก�าไรได้ ท�าการส่งเสริมและผลักดันการขายมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ได้ขยายบทบาทมาใน
ธุรกิจที่สนับสนุนการศึกษามากขึ้นด้วย



ด้วยปัจจัยเก้ือหนุนที่ส�าคัญจากแรงสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐที่ก�าหนดให้ปี พ.ศ. 2552 - 2561 เป็น 
“ทศวรรษแห่งการอ่าน” และเชื่อว่าขนาดตลาดยังเล็ก และยังมีช่องว่างทางการตลาดอยู่มาก จึงท�าให้มีผู้สนใจเข้ามา
มากในธุรกิจส�านักพิมพ์ ธุรกิจร้านหนังสือ และธุรกิจวารสาร การแข่งขันจึงเริ่มมีมากขึ้น แต่ก็ถือว่ามีส่วนช่วยกระตุ้น
ให้ขนาดของตลาดใหญ่ขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตามในปี 2560 ธุรกิจหนังสือได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว ส่งผลให้ก�าลังซื้อของ 
ผู้บริโภคลดลง ท�าให้ยอดขายลดลงในทุกภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้พิจารณาปิดสาขาที่ไม่สามารถท�าก�าไร 
ปรับปรุงสัดส่วนสินค้าภายในร้าน และส่งเสริมการขายสินค้าผ่านระบบ e-commerce เพื่อเพิ่มช่องทางการจ�าหน่าย
สินค้าให้ทันกับกระแสการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป  

โอกาสและอปุสรรค เนือ่งจากภาครฐับาลส่งเสริมสนบัสนนุให้ประชาชนได้รับการศึกษาทีส่งูขึน้ 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 เป็นบรษิทั
สิง่พมิพ์ทีอ่ยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศ และมีบทบาทมากขึน้ในการด�าเนนิธรุกิจในอนาคต สามารถสรุปโดยสังเขปดังนี้

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

• มีเครือ่งมือและส่วนประกอบทางธรุกจิทีเ่อือ้ต่อการด�าเนินธรุกจิในอนาคต เนือ่งจากปัจจบุนัโครงสร้าง
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



2. บริษัทฯ มีสื่อและเคร่ืองมือการประชาสัมพันธ์เป็นของตนเอง ได้แก่ เว็บไซต์ www.se-ed.com, 
m.se-ed.com ส�าหรับใช้งานบน smartphone หรือ tablet, www.thailandindustry.com, 
www.se-edlearning.com, วารสารที่บริษัทฯ ผลิตขึ้นเองและรายการโทรทัศน์ “อ่านเข้าเส้น” ทางช่อง 
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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

รายงานประจ�าปี 256034



บริษัทฯ เป็นผู้บุกเบิกธุรกิจหนังสือเชิงวิชาการประเภท How-to มาตลอดระยะเวลา 43 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 และจะด�าเนินธุรกิจที่ท�าให้ “คนไทยเก่งขึ้น” โดยพัฒนาเป็นธุรกิจที่ยั่งยืน มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม เป็นบริษัทตัวอย่างที่ดี สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง 
พนักงานมีความสุข และสามารถให้ผลตอบแทนการลงทุนที่น่าพึงพอใจในระยะยาว

กลยุทธ์ทางการตลาด เพือ่ให้บรษิทัฯ สามารถบรรลุวสิยัทศัน์ และภารกิจของบรษิทัฯ บรษิทัฯ จงึมุ่งเน้นความ
พร้อมในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาสินค้า และบริการ ให้มีคุณภาพ และตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ 
โดยเน้นตัง้แต่การเพิม่จ�านวนร้านหนงัสือซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร์ ให้ครอบคลุมพืน้ทีบ่ริการมากขึน้ การเพิม่สินค้าท่ีน่าสนใจ 
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 and m.se-ed.com และการจัดส่งสินค้า เพื่อให้ศักยภาพด้านการจัดการระบบโลจิสติกส์
มีประสิทธิภาพมากยิง่ขึน้ ลดข้อจ�ากัดจากการทีส่าขามีพืน้ทีไ่ม่เพยีงพอกบัปริมาณหนงัสอืทัง้หมดในตลาด 
สามารถเพิม่ขีดความสามารถในการให้บริการมากขึน้ และสามารถให้บรกิารครอบคลุมพืน้ทีท้ั่งประเทศมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าได้สูงสุด รวมทั้งเป็นการตอบ

 



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” รวมทัง้จดัให้มีกิจกรรมการผลักดันสนิค้าทีน่่าสนใจในร้านมาก
ยิ่งขึ้น

  9. 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 บรษิทัฯ 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 530 สาขา โดยเป็นสาขาที่ยังเปิดด�าเนินงานอยู่ 
จ�านวน 394 สาขา ซึ่งจ�านวนนี้ได้รวมร้านเครือข่าย 3 สาขา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560) 
และจ�าหน่ายผ่านเว็บไซต์ www.se-ed.com and m.se-ed.com ซึ่งเป็นศูนย์รวมสื่อความรู้ความบันเทิง 
ส�าหรับทุกคนในครอบครัวและคนท�างาน โดยเปิดด�าเนินการตามศูนย์การค้าชั้นน�า และซูเปอร์เซ็นเตอร์
ทั่วไป ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด และในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

2. ลกูค้าขายส่งหนงัสือและวารสาร คือ กลุ่มร้านหนังสืออืน่ ทัง้รายใหญ่ทีมี่เครือข่าย และรายย่อยทัว่ประเทศ
ประมาณ 4,600 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 และอิเล็กทรอนิกส ์
ซึง่ลูกค้าท่ีใช้บริการโฆษณานี ้มีท้ังลูกค้าท่ีใช้บรกิารโฆษณาเป็นรายปี หรอืทีใ่ช้บรกิารโฆษณาเป็นครัง้คราว
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บริษัทฯ มีพัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญในปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ที่นอกเหนือจากการด�าเนินงาน
ตามปกติ ดังนี้

• บริษัทฯ ได้ขยายสาขาของร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ และปรับปรุงสาขาเดิมให้มศีักยภาพดีขึ้น มีประสิทธิภาพ
การขายที่ดีขึ้น ทันสมัยและพิจารณาการเปิดสาขา โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

- บริษัทฯ ได้เปิดสาขาของร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์เพิ่มขึ้น จ�านวน 4 สาขา รวมเป็นสาขาที่ยังเปิดด�าเนิน
การอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ทั้งสิ้น 394 สาขา และจุดขายที่ยังเปิดด�าเนินการอยู่จ�านวน 
1 จุดขาย

- ปรับปรุงสาขาเดิมจ�านวน 13 สาขา โดยบางส่วนมีการย้ายพื้นที่สาขาให้เหมาะสมขึ้น บางสาขาขยาย
พื้นที่เพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนที่เพิ่มขึ้น บางสาขาปรับปรุงให้มีความทันสมัย
และน่าเข้าใช้บริการมากขึ้น

- ปิดสาขา จ�านวน 24 สาขา ซึ่งเป็นสาขาที่ไม่สามารถท�าก�าไร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�าก�าไร                
ให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

• บริษัทฯ ได้ขยายสาขาของศูนย์การเรียนรู้  SE-ED Learning Center  ซึ่งปัจจุบันมี 2 หลักสูตร อันได้แก่ 
วิชาคณิตศาสตร์ FAN Math และวิชาภาษาอังกฤษ ACTive English โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- ศูนย์การเรียนรู้ที่เปิดเฉพาะหลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math เพียงอย่างเดียว จ�านวน 8 สาขา

- ศูนย์การเรียนรู้ที่เปิดเฉพาะหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English เพียงอย่างเดียว จ�านวน 2 สาขา

- ศูนย์การเรียนรู้ที่เปิดทั้ง 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math และหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
ACTive English จ�านวน 20 สาขา โดยเป็นสาขาที่บริษัทฯ บริหารเองจ�านวน 2 สาขา  

• จัดงาน Event อย่างเต็มรูปแบบและต่อเนื่อง โดยทีม SBC Event ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างยอดขาย 
การประชาสัมพนัธ์ ให้รู้จกัซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร์ทีเ่ป็นร้านหนงัสอืเตม็รูปแบบ จนสามารถพดูตดิปากได้ว่า “คดิถงึ
หนังสือ   คดิถงึซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร์”  รวมถงึการสร้างสายสมัพนัธ์ ระหว่างเพือ่นส�านกัพมิพ์ ผูบ้รหิารท้องถิน่ 
ครู อาจารย์ ตลอดจนลูกค้าที่ให้การสนับสนุนทุกคน  

• โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) : เป็นโครงการท่ีมุ่งเน้นการท�าให้
เด็กๆ และชุมชนในสังคมไทยท่ีด้อยโอกาสได้เข้าถึงแหล่งความรู้ได้ง่ายมากขึ้น ผ่านกิจกรรมการบริจาค
หนังสือ และสื่อการเรียนรู้ให้กับห้องสมุดโรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อเพิ่มโอกาสการอ่านให้กับเด็กนักเรียน  
ปัจจุบัน “โครงการหนังสือเพื่อน้อง” ด�าเนินการส่งมอบหนังสือและสื่อความรู้อย่างต่อเนื่องตลอด 12 ป ี
ทีผ่่านมา จนถงึสิน้ปี 2560 บริษทัฯ ได้บริจาคหนงัสือให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนต่างๆ ทัว่ทกุภมิูภาคของประเทศ 
ได้บริจาคไปแล้ว 4,582 โรงเรียน เป็นหนังสือจ�านวน 2.14 ล้านเล่ม คิดเป็นมูลค่าราคาปก 330 
ล้านบาท โดยในปี 2560 ได้บริจาคหนังสือให้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศไปแล้วจ�านวน 
358 แห่ง เป็นหนังสือจ�านวน 116,813 เล่ม คิดเป็นมูลค่าราคาปกรวมกว่า 14.32 ล้านบาท

 



• โครงการปรับปรงุห้องสมุดให้โรงเรียนทีข่าดแคลน โดย บริษทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ�ากัด (มหาชน) : เป็นโครงการ
ที่บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคชั้นวาง พร้อมอุปกรณ์การจัดวาง เพื่อการสร้างแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โดยในปี 
2560 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการปรับปรุงห้องสมุดให้กับโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ เป็นจ�านวน 38 แห่ง ได้แก่ 
ห้องสมุดองค์การบริหารส่วนต�าบลโคกสะอาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ, โรงเรียนบ้านส�าราญ จังหวัดขอนแก่น, 
โรงเรียนไผ่วงวิทยา จังหวัดอ่างทอง, โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” จังหวัด อ่างทอง, ศูนย์ฝึก
อบรมต�ารวจภูธรภาค1 จังหวัดสระบุรี, โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี จังหวัดพะเยา, โรงเรียนบ้านทุ่ง
มอก จังหวัดพะเยา,โรงเรียนประชาสามัคคี จังหวัด พิษณุโลก, โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง)
จงัหวดัพษิณโุลก, โรงเรียนตชด.อาทรอทุศิ จงัหวดัพษิณโุลก, โรงเรยีนบ้านวงัตลับ จงัหวดันครศรีธรรมราช, 
โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช, โรงเรียนบ้านมะม่วงเอน จังหวัดกระบ่ี, โรงเรียนบ้าน 
ปากรัตน์ จังหวัดเพชรบุรี, โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, โรงเรียนชีโหล่นวิทยา จังหวัดร้อยเอ็ด, โรงเรียนน�้าเที่ยงนาเรียง จังหวัดร้อยเอ็ด, 
โรงเรียนนาบ่อค�าวิทยาคม จังหวัดก�าแพงเพชร, โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม จังหวัดสระแก้ว, โรงเรียน
ชุมชนวัดบ�ารุงธรรม จังหวัดสระบุรี, โรงเรียนบ้านโป่งกระสัง จังหวัดนครราชสีมา, โรงเรียนบ้านโสง 
(คุรุประชาสรรค์) จังหวัดนครราชสีมา, โรงเรียนบ้านโพนหิน จังหวัดร้อยเอ็ด, ห้องสมุดเรือนจ�ากลางชลบุร ี
(แห่งใหม่) จงัหวดัชลบุรี, โรงเรียนบ้านไสขาม จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน,ี โรงเรียนบ้านวงัธน จงัหวดันครศรีธรรมราช, 
โรงเรียนสันทรายหลวง จงัหวดัเชยีงใหม่, โรงเรียนวดัสารนารถธรรมาราม จงัหวดัระยอง, โรงเรยีนบ้านเกาะ
น้อย จังหวัดสุราษฎร์ธานี, โรงเรียนบ้านปลายคลอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี, โรงเรียนวัดมังคลาราม จังหวัด
นครศรีธรรมราช, โรงเรียนวัดลาดเขาปูน จังหวัดสระบุรี, โรงเรียนวัดเจ้าปลุก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 
โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บ�ารุง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ จังหวัดสระบุรี, 
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และโรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท จังหวัดสมุทรสาคร

• งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 18 – 29 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ
สิริกิติ์ โดยปีนี้มีรูปแบบการจัดงานภายใต้แนวความคิด “ความทรงจ�า” ในปีนี้ยังมีผู้คนให้ความสนใจเข้ามา
เลือกซื้อหนังสือน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากเป็นช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่๙ ทางผู้จัดงานเองก็ได้ประกาศงดใช้
เสียงและงดกจิกรรมบันเทิงต่างๆ ในงาน  โดยหนงัสอืทีข่ายดีและเป็นไฮไลท์ของบูธซเีอด็ ได้แก่ หนังสอืพระ
ราชนิพนธ์เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ หนังสือภายในบูธที่เป็นไฮไลท์ ได้แก่ หนังสือ
หมวดบริหารการลงทุน อาทิ ก้าวแรกอ่านงบการเงิน, พ่อรวยสอนลูก  หนังสือในหมวดการศึกษา อาทิ 
แนวข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ ของ ดร.ศุภวัฒน์ พุกเจริญ , พิชิต 150 คะแนนเต็ม GAT ภาษาไทยโดย 
อ.ขลุ่ย

• IYRC 2017 (The International Youth Robot Competition 2017) เพื่อสร้างสรรค์แรงบันดาลใจและฝึกฝน
ให้เด็กมีระบบระเบียบในการคิดเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหา โดยการน�าสิ่งที่เรียนรู้ประยุกต์พัฒนาต่อยอดไปสู่
สิ่งท่ีจับต้องมองเห็นได้ ผ่านการแข่งขันที่เน้นความคิดสร้างสรรค์และความสนุกบนพื้นฐานหลักวิชาการ 
ที่เรียกว่า STEM อันหมายถึงการรวบรวมสาขาวิชาทั้ง 4 สาขา มาประกอบการเรียนรู้ทั้ง วิทยาศาสตร์ 
(Science), เทคโนโลยี (Technology), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) 
ซึง่ท้ังหมดนีจ้ะท�าให้เด็กเข้าใจอย่างลึกซึง้ในส่ิงทีเ่รียนรู้ ในปี 2560 ได้จดัการแข่งขนัหุน่ยนต์ ภายใต้ชือ่งาน 
IYRC THAILAND 2017 ในประเทศไทย ด�าเนินงานโดยทีมงาน STEM Education บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น 
จ�ากัด (มหาชน) ซึง่ถอืเป็นตวัแทนแต่ผูเ้ดียวในประเทศไทยในการจดังาน เพือ่คดัเลือกตวัแทนเยาวชนไทย 
ชั้นประถมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ โดยในปี 2560 จัดการแข่งขันในระดับนานาชาติ 
ขึ้นที่ประเทศมาเลเซีย การคัดเลือกจะจัดตามจังหวัดต่างๆ และกลุ่มโรงเรียนชั้นน�าในกรุงเทพฯ โดยรอบ
สุดท้ายจะคัดผู้ชนะเลิศในแต่ละที่ มาแข่งขันเพื่อหาตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติต่อไป
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• ได้รับการประกาศผลรายงานประเมินการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์
ประจ�าปี พ.ศ. 2560 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2017) ว่าอยู่ในระดับ 
“ดีเลิศ” หรือ 5 ดาวติดต่อกัน 10 ปีซ้อน (2551-2560) จัดการประเมินโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยซีเอ็ดเป็นบริษัทเดียว ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ (Service) หมวดธุรกิจ
สื่อและสิ่งพิมพ์ ที่ได้รับการประเมินในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกัน 10 ปีซ้อน
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บรษิทัฯ เริม่ก่อตัง้จากการรวมตวักันของวศิวกรไฟฟ้าจ�านวน 10 คน ซึง่ต่างมีประสบการณ์ในการด�าเนนิกิจกรรม
เผยแพร่ความรู้ ในชมุนมุวชิาการ ขณะเป็นนสิิตคณะวศิวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย วศิวกรกลุม่นีต้ระหนกั
ดีว่า ประเทศไทยยังขาดแคลนการพัฒนาส่ือความรู้ทางวิชาการอยู่มาก และยังไม่มีผู้สนใจเข้ามาพัฒนาอย่างจริงจัง 
จงึได้ก่อตัง้บริษทัฯ ขึน้มาในปี พ.ศ. 2517 โดยก�าหนดเร่ืองนีไ้ว้ในวตัถุประสงค์ของการก่อตัง้ว่า “ซเีอด็จะด�ำเนนิธรุกิจที่
เอ้ืออ�ำนวยต่อกำรศกึษำหำควำมรู้ เพือ่พฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถของคนไทย ในสำขำทีจ่�ำเป็นต่อกำรพฒันำประเทศ” 
และเน้นย�้าภารกิจนี้ผ่านช่ือย่อของบริษัทฯ คือ SE-ED ซึ่งย่อมาจากค�าว่า Science, Engineering & EDucation 
เพื่อเป็นการเน้นสาขาที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ที่บริษัทฯ มุ่งมั่นและให้ความส�าคัญ คือ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และการศึกษา ผ่านภารกิจท่ีจะท�าให้คนไทยเก่งขึ้น โดยมีวิสัยทัศน์ (Vision) และภารกิจ (Mission) 
ที่แสดงความมุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ดังนี้

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

ภารกิจ (Mission) :  ซเีอด็ จะด�าเนนิธรุกจิทีเ่อือ้อ�านวยต่อการศกึษาหาความรู ้ในสาขาทีจ่�าเป็นต่อการพฒันา
ประเทศ และจะด�าเนินธุรกิจท่ีท�าให้ “คนไทยเก่งขึ้น” โดยพัฒนาเป็นธุรกิจท่ีย่ังยืน 
มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องสูงกว่าค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรม เป็นบริษัทตัวอย่างท่ีดี 
สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง พนักงานมีความสุข 
และสามารถให้ผลตอบแทนการลงทุนที่น่าพึงพอใจในระยะยาว

กรอบแนวคิดเพื่อความยั่งยืนระยะยาว (Sustainability Framework)

เพื่อท�าให้บริษัทฯ สามารถด�าเนินธุรกิจอย่างเติบโตไปพร้อมๆ กับสังคมได้อย่างยั่งยืน และอยู่รอดได้ในระยะ
ยาว ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีความมุ่งมั่น (Commitment) และแรงบันดาลใจ (Inspiration) ร่วมกันที่จะท�าให้
องค์กรสามารถท�าหน้าที่เป็น “สื่อความรู้สู่สังคมไทย (Knowledge Provider)” เพื่อท�าให้คนไทยเก่งขึ้น ดังจะเห็น
ได้จากอดีต จนถึงปัจจุบันว่า บริษัทฯ ได้ด�าเนินธุรกิจ พร้อมกับสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองภารกิจ 
“เรามุง่มัน่ทีจ่ะท�าให้คนไทยเก่งขึน้” อย่างจรงิจงัมาโดยตลอด ซึง่สามารถสรปุเป็นแผนผงัการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ 
ได้ดังต่อไปนี้

 



บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

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 ด�าเนินธุรกิจ และกิจกรรมต่างๆ 
อย่างบูรณาการ เพื่อท�าให้คนไทยเก่งขึ้น ดังต่อไปนี้

• ส�านักพิมพ์ซีเอ็ด : มีหน้าที่ผลิต จัดพิมพ์หนังสือ วารสาร และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้คนไทยน�าไปใช้
พัฒนาศักยภาพของตนเอง เริ่มด�าเนินการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2517

• ธรุกจิรบัจดัจ�าหน่ายหนงัสือ : มีหน้าท่ีในการกระจายหนงัสอืดีมีคุณภาพ จากส�านกัพมิพ์ซเีอด็ และส�านกั
พิมพ์อื่นๆ ไปยังร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ และร้านหนังสืออื่นๆ ทั่วประเทศ โดยเริ่มด�าเนินการอย่าง
จริงจังหลังจาก ปี พ.ศ. 2541 เป็นต้นมา

• ร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ : เริ่มเปิดด�าเนินการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2534 โดยมีความมุ่งมั่นจะขยาย
สาขาเพื่อให้คนไทยทั้งประเทศสามารถเข้าถึงแหล่งสาระความรู้ได้อย่างสะดวก สามารถอ่านหนังสือดีๆ 
ได้ง่ายขึ้น หนังสือภายในร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์จึงเป็นหนังสือดีที่มีความหลากหลาย ไม่มีหนังสือ 
ท่ีมีเนือ้หาลามกอนาจาร ส่งเสริมความรุนแรง หม่ินเหม่ต่อการผิดกฎหมาย และศลีธรรมอนัดีงามของสงัคมไทย

• SE-ED Learning Center : บริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการค่ายเยาวชนประเภทส่งเสริมการเรียนรู้ขึ้นมาเป็น
ตัวอย่างในปี พ.ศ. 2530 (ค่ายคอมพิวเตอร์ และค่ายธรรมชาติ) เพื่อกระตุ้นให้มีผู้สนใจด�าเนินกิจกรรม
ค่ายเยาวชนกันมากขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 จึงร้ือฟื้นและพัฒนาข้ึนใหม่เป็นค่ายกิจกรรม SE-ED 
Kiddy Camp โดยจัดขึ้นทุกปิดเทอม และได้ก่อตั้งแผนก SE-ED Learning Center ขึ้นในปี พ.ศ. 2549 
เพื่อบริหารกิจกรรมเยาวชนท้ังหมดอย่างจริงจัง และรองรับการขยายงานที่จะมีมากขึ้นในอนาคต โดย
ได้เปิดศูนย์การเรียนรู้ SE-ED Learning Center บนพื้นท่ีประมาณ 600 ตารางเมตร ท่ีอาคารจัตุรัส
จามจุรี (Chamchuri Square) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2551 เพื่อเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นการจัดหลักสูตรเสริม และกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเยาวชน เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
และส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็ก นอกจากนี้ ยังจัดหลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ และการพัฒนาศักยภาพตนเองให้กับบุคคลทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย และในปี พ.ศ. 2556 
เป็นต้นมา SE-ED Learning Center ได้ขยายบทบาทการเป็นศูนย์การเรียนรู้ในด้านวิชาคณิตศาสตร ์
(หลักสูตร Fan Math ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงประถมศึกษาปีท่ี 6) วิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 
ACTive English ระดับช้ันอนุบาล 2 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3) และ STEM Education (หลักสูตร 
SE-ED iKids ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงประถมศึกษาปีท่ี 6) เพื่อมุ่งม่ันสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ให้แก่เด็กและเยาวชนไทย ปัจจุบัน SE-ED Learning Center ศูนย์การเรียนรู ้ส�านักงานใหญ ่
เปิดด�าเนินการอยู่ที่ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค ชั้น 4 ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ
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• โรงเรียนเพลินพัฒนา : 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 มีจิตอาสา 
มีศีลธรรมอันดีงาม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
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• บริษัท เบสแล็บ จ�ากัด : จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้และเนื้อหาสาระท่ีอยู่ใน 
รูปแบบ Digital Content ทั้งหมด (เช่น e-book, ePub, i-book) และเพื่อพัฒนาโปรแกรมและโครงสร้าง 
พื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการใช้งานและการบริหารจัดการสื่อ Digital Content เพื่อให้คนไทย
สามารถเข้าถงึส่ือเหล่านีไ้ด้อย่างท่ัวถงึ มีประสทิธภิาพ เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้และการหาความรู้ได้มากท่ีสุด 
ในศตวรรษที่ 21 เชน่ ระบบ e-Library, Follow me (โปรแกรมส�าหรบัครูเพื่อใชค้วบคุมและบรหิารการเรยีน
การสอนโดยใช้ tablet), โปรแกรมการท�า Interactive Book เป็นต้น

• รายการเพื่อส่งเสริมการอ่าน : ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตรายการ “อ่านเข้าเส้น” รายการที่จะท�าให้ 
ผู้ชมตระหนักถึงพลังของการอ่านว่าสามารถเปลี่ยนความคิดและพลิกชีวิตให้ดีขึ้น ผ่านการแนะน�าหนังสือ 
ทีส่ามารถตอบทุกโจทย์ของปัญหาชีวติ ออกอากาศทุกวนัจันทร์-พฤหสับดี เวลา 15.20 - 15.25 น. (ความยาว 
5 นาที) ทางช่อง one 31 เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับคนไทย          
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• โครงการความรบัผดิชอบต่อสังคม (CSR Project) : บริษทัฯ ได้ก�าหนดให้ความรับผดิชอบต่อสงัคมเป็น
ส่วนหนึง่ของกลยทุธ์ในการขับเคลือ่นองค์กร โดยให้มีความสอดคล้องกับการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ และ
ด�าเนนิกิจกรรม CSR ในตวัเนือ้งานหลักขององค์กรในลกัษณะทีเ่รียกว่า CSR in Process โดยไม่มีแผนกที่
รับผดิชอบกจิกรรม CSR โดยตรง แต่ภายหลังกิจกรรมในส่วนนีมี้ปริมาณมากขึน้ท้ังด้านการประสานงาน และ
การด�าเนนิงาน ในปี พ.ศ. 2552 บรษิทัฯ จงึจดัตัง้แผนก CSR ขึน้เพือ่รับผดิชอบกิจกรรมความรับผดิชอบต่อ
สงัคมของบรษิทัฯ ทีมุ่่งเน้นส่งเสริมให้เด็กๆ และชุมชนในสังคมไทยท่ีด้อยโอกาส ได้เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้
ได้ง่ายมากขึน้ ผ่านกจิกรรมต่างๆ เช่น การบรจิาคหนงัสอื และสือ่การเรยีนรู้ ให้กบัโรงเรียนในถิน่ทรุกนัดาร 
การบรจิาคอปุกรณ์ชัน้วางหนงัสอื เพือ่จดัห้องสมุดให้สวยงาม สะอาด และสามารถดึงดูดเด็กให้เข้าถงึแหล่ง
การเรียนรู้ เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านให้ติดตัวไปตลอดชีวิต

• มูลนธิคินไทยเก่งขึน้ : บริษทัฯ ได้สนบัสนนุการจดัตัง้ “มูลนธิคินไทยเก่งขึน้” อย่างเป็นทางการเม่ือวนัที่  
23 กันยายน พ.ศ. 2554 โดยมีวัตถปุระสงค์ในการท�ากิจกรรมเพือ่พฒันาศกัยภาพของคนไทยทกุเพศ ทุกวยั 
ให้เป็นทรัพยากรมนษุย์ทีมี่คุณค่า มีคุณภาพชวีติทีดี่ขึน้ และได้ใช้ศกัยภาพทีต่นเองมี เพือ่ช่วยพฒันาประเทศ
ชาตใิห้เจริญเตบิโตได้อย่างย่ังยืน สามารถแข่งขนักับนานาอารยประเทศได้ โดยมูลนธิคินไทยเก่งขึน้จะมีบทบาท
ในการท�างานควบคูไ่ปกับโครงการความรับผดิชอบต่อสงัคมของบริษทัฯ อย่างมีประสทิธภิาพ เพือ่ให้คนไทย 
เก่งขึ้น สังคมไทยมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

 ท้ังนี้ “มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น” ได้รับการพิจารณาให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามกฎหมาย 
เป็นล�าดับท่ี 916 ตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษเีงนิได้และภาษมูีลค่าเพิม่ (ฉบับที ่648) ประกาศ 
ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559
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จากท่ีกล่าวมา จะพบว่ากรอบการด�าเนนิธรุกิจของบริษทัฯ ก็คือ การเป็นธรุกิจท่ีมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาท่ีส�าคัญ
ของประเทศ ผลักดันให้ประเทศมีการพัฒนาอย่างย่ังยืน ตลอดจนเป็นกลไกในการพัฒนาศักยภาพของคนไทยให้
กลายเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณค่า และเป็นทรัพยากรส�าคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 
ด้วยเหตนุีบ้รษิทัจงึยดึม่ันอย่างเคร่งครัดในการด�าเนนิธรุกจิอย่างมีความรับผดิชอบต่อสงัคม เป็นบริษทัฯ ทีมี่จริยธรรม 
และเป็นแบบอย่างที่ดี 

บริษัทฯ จึงน�าเอาความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Responsibility) และบรรษัทภิบาล 
(Corporate Governance) มายึดถือเป็นกลยุทธ์ และแนวทางในการด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงความพึงพอใจของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) อันได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างครบถ้วน
สมดุล โดยจัดล�าดับความส�าคัญอย่างเหมาะสม ดังรูปต่อไปนี้

พนักงาน
พนกังานท�างานอย่างมีความสขุ 
มีความม่ันคงในการด�าเนนิชวีติ 
มีโอกาสแสดงศักยภาพ มีส�านกึ
แห่งการเป็นพลเมืองดี ผู้ถือหุ้น

องค์กรเตบิโตอย่างยัง่ยืน มีผลตอบแทน
ที่น่าพึงพอใจในระยะยาว บริษัทฯ มี
บรรษัทภิบาล มีความโปร่งใสในการ
ด�าเนินธุรกิจ

สิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ พยายามใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า ลดผลกระทบ ท่ีเกิด
ขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม ให้น้อยที่สุด

ลูกค้า

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

คู่ค้าและคู่แข่งขัน
ซือ่สตัย์ ตรงไปตรงมา มีจริยธรรม ใน
การด�าเนนิธรุกิจกับ คู่ค้า คู่แข่งขนั เพือ่
สร้างตลาดหนงัสือให้เตบิโตแข็งแรงไป
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
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้น้อมน�าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ก�ากับแนวทางในการด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างมีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน โดยมั่นใจว่าบริษัทฯ จะใช้
ข้อมูลสารสนเทศ และองค์ความรู้ต่างๆ เพือ่ตดัสินใจในการด�าเนนิธรุกิจต่างๆ พร้อมกับใช้หลักคุณธรรม และจริยธรรม 
เป็นเครื่องชี้น�าในการด�าเนินธุรกิจ

หากพิจารณาจาก “วัฒนธรรมองค์กร” ซึ่งบริษัทฯ ได้เพียรพยายามปลูกฝังให้กับพนักงานทุกๆ คนเพื่อใช้
เป็นแบบแผนในการท�างาน และการด�าเนินชีวิตมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน จะพบว่าวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯ 
มีความสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังจะเห็นได้จากภาพความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯ 
และแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต่อไปนี้

ความพอประมาณ

ซีเอ็ด

ความยั่งยืนขององค์กรและสังคม

เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม

การมี
ภูมิคุ้มกัน

  ที่ดี

ความมี
เหตุผล

วัฒ

นธรรมองค์กร

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การจะธ�ารงไว้ซึ่งแบบอย่างการด�าเนินธุรกิจที่ดีได้อย่างยั่งยืนนั้น บริษัทฯ จ�าเป็นต้อง
ปลูกฝังวัฒนธรรมในการท�างานที่ดีให้กับพนักงานทุกคน เพื่อบ่มเพาะค่านิยม (Shared Value) และทัศนคติที่ดีในการ
ท�างาน ตลอดจนการด�าเนนิชวีติในแง่มุมต่างๆ ซึง่วฒันธรรมองค์กรท่ีดี จะท�าหน้าท่ีส่งเสริมให้เกิดปัจจยัแห่งความส�าเร็จ
ทีส่อดคล้องกับวตัถปุระสงค์ และลักษณะธรุกจิขององค์กรให้เกิดขึน้อย่างต่อเนือ่ง เป็นพลงัผลกัดันให้เกิดการสร้างสรรค์
งานบุกเบิกทีมี่เป้าหมายทางอดุมการณ์ทีต้่องอาศัยความมุ่งม่ันสูง เป็นงานท่ีต้องการการท�างานแบบสร้างสรรค์ และเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศ พนักงานทุกคนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รับฟังเหตุผลซึ่งกันและกัน ให้ความส�าคัญ
กับประสิทธิภาพ การท�าก�าไร ตลอดจนความยั่งยืนขององค์กร และสังคมเป็นส�าคัญ และด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่บ่ม
เพาะลงไปในทศันคตขิองพนกังานทกุคน จนเป็นวิถีปฏิบัตอิย่างต่อเน่ืองผ่านการท�างานร่วมกัน และการร่วมทุกข์ร่วมสขุ
ภายในองค์กร บริษทัฯ จงึมีความม่ันใจเป็นอย่างย่ิงว่าพนกังานทกุคน จะสามารถน้อมน�าเอาหลักการปรชัญาเศรษฐกจิ 
พอเพยีงไปประยกุต์ใช้ในชวีติจริงได้อย่างมีประสทิธภิาพ ซึง่วฒันธรรมองค์กรของบริษทั ซเีอด็ยูเคชัน่ จ�ากัด (มหาชน) 
สามารถแสดงได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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ปรัชญาการด�าเนินงาน และแรงผลักดัน

• เราจะเอาอุดมการณ์ มาท�างานเป็นวิชาชีพ โดยจะสร้างสรรค์งานบุกเบิกอย่างมีความสุข ด้วยความ 
เชื่อมั่นว่าพวกเราสามารถน�าความฝัน มาท�าให้เกิดสิ่งที่ดีงาม และสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ในสังคมไทย

• เราจะคิดใหญ่ไม่คิดเล็ก

ความโปร่งใส และจริยธรรม

• เราจะเป็นบริษัทตัวอย่างที่ดี

• เราจะไม่โกง ไม่ผิดกฎหมาย ยุติธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม

• เราจะมีจริยธรรมในการปฏิบัติต่อลูกค้า ต่อคู่ค้า ต่อคู่แข่งขัน ต่อเพื่อนพนักงานด้วยกันอย่างมีคุณธรรม

การพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลง

• ระเบียบทุกข้อ แก้ไขได้ ถ้ามีเหตุผล และท�าให้พนักงานดีขึ้น โดยไม่กระทบกระเทือนต่อบริษัทฯ ในเชิงลบ

• พร้อมเปล่ียนแปลงในทุกเร่ือง โดยพร้อมจะฟัง จะคิดตาม เรียนรู้ และปรับปรุงให้ดีขึ้นตลอดเวลา 
โดยไม่รู้สึกเสียหน้า ไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิม และพยายามทะลุข้อจ�ากัด หรือปัญหาที่เป็นอุปสรรคส�าคัญ

• ไม่มีอะไร สมบูรณ์ ที่ซีเอ็ด

• ให้โอกาสได้ท�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 และมองปัญหา (Positive Thinking)

• เข้าใจผู้อื่น เชื่อมั่นว่า ไม่มีใครตั้งใจเป็นคนไม่ดี

• ไม่สนใจการแสดงออก แต่สนใจสาระ

• ท�าให้เกิดบรรยากาศของการน่าท�างาน มีความสุข มองตารู้ใจ พร้อมจะท�างานหนัก สนุกกับงานที่ท้าทาย

• อยู่แบบพี่น้อง มีความสุข ฝากผีฝากไข้ได้

การมุ่งเน้นที่ CSR in Process

ไม่ผิดนักหากจะกล่าวว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะน�าเอาปัญหาของประเทศในด้านการพัฒนาคน และน�าเอา
อุดมการณ์ทางสงัคมมาเป็นเป้าหมายการด�าเนินงานแบบธรุกิจ เพื่อให้บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกๆ ฝ่าย ตลอดจน
สงัคมเตบิโตไปพร้อมๆ กันอย่างย่ังยนื โดยยดึถอืเป็นวถิปีฏิบัตมิาโดยตลอด ตัง้แต่วันแรกของการก่อตัง้จนถงึปัจจบัุน 
โดยถ่ายทอดความมุ่งมั่น และภารกิจนี้ ผ่านวัฒนธรรมองค์กร ผ่านผลงานความพยายามที่จะเป็น “บริษัทตัวอย่างที่ดี” 
ในทุกด้าน ผ่านผลงานที่ออกมา และผ่านทิศทางการเติบโตในด้านต่างๆ ขององค์กร
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บริษัทฯ ยึดมั่นเสมอว่า “ความรับผิดชอบต่อสังคม” คือการที่บริษัทฯ จะต้องมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างมี
จริยธรรม สามารถประสบความส�าเร็จอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการจรรโลงสังคม โดยให้ความส�าคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย 
(Stakeholder) ทุกๆ ฝ่ายอย่างครบถ้วน สมดุล

การที่จะบรรลุเป้าหมายข้างต้นนี้ บริษัทฯ จ�าเป็นต้องท�าให้ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” เป็นงานประจ�าเป็น
หน้าท่ี เป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การก่อตั้งและการด�าเนินธุรกิจปกติ 
โดยอยู่ในกระบวนการท�างานหลักขององค์กร ซึง่ไม่ท�าให้เกิดค่าใช้จ่ายมากกว่ากระบวนการปกต ิและยังท�าให้พนกังาน 
มีส่วนร่วมในการด�าเนินงานด้าน CSR ของบริษัทฯ อีกด้วย ซึ่งนับเป็นความรับผิดชอบภายในกระบวนการ (CSR in 
Process) ซึ่งเป็นการตอกย�้าปรัชญาแนวทางการบริหารงานของบริษัทฯ ที่ผ่านมาทั้งหมดว่า “เราไม่ได้ท�าอะไรที่ต่าง
ไปจากการด�าเนินธุรกิจปกติ เราเพียงเปลี่ยนวิธีคิดและด�าเนินธุรกิจปกตินั้นด้วยวิธีการที่แตกต่างจากเดิมเท่านั้นเอง”

ความรับผิดชอบต่อสังคมภายในกระบวนการ (CSR in Process)

บริษัท

วิสัยทัศน์ (Vision)

ภารกิจ (Mission)

วัตถุประสงค์ (Objective)

กระบวนการทางธุรกิจ
(Business Process)

การประสบความส�าเร็จอย่างยั่งยืนสังคม

คู่แข่งขัน
ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า

ชุมชน

สิ่งแวดล้อม

ธรุกิจทัง้หมดของบริษทัฯ จงึมุ่งเน้นการเตบิโตไปในทศิทางเดียวกับวตัถปุระสงค์ของการก่อตัง้ ไม่ว่าจะเป็นการ
บุกเบิกการผลิตหนงัสอื วารสาร และสือ่การเรยีนรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคมไทย แต่ยงัขาดแคลน การช่วยรับจดัจ�าหน่าย
หนังสือให้กับส�านักพิมพ์อื่น เพื่อให้หนังสือดีๆ เหล่านั้นมีโอกาสเผยแพร่มากขึ้น อยู่รอดได้ แข็งแรงขึ้น และพร้อมจะ
ผลติหนงัสือดีๆ เพิม่ขึน้ ตลอดจนการเพิม่จ�านวนร้านหนงัสอืซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร์ไปยังชมุชนต่างๆ มีการจดัหนงัสอื และ
ส่ือการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีเหมาะสมกับคนในชมุชน มีการพฒันาระบบการสัง่ซือ้และสัง่จองหนงัสือทีส่ะดวกรวดเร็ว เพือ่ให้
ทุกๆ ชุมชนสามารถเข้าถึงหนังสือได้ง่ายขึ้น มีโอกาสเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกันทั่วประเทศ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดตั้ง 
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SE-ED Learning Center เพื่อเผยแพร่ความรู้ และกระตุ้นแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ให้กับสังคมไทย ผ่านการจัดค่าย
เยาวชนซีเอ็ดคิดดีแคมป์ กิจกรรมการเรียนรู้ส�าหรับเยาวชน หลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนาส�าหรับบุคคลทั่วไป เพื่อ
พัฒนาศักยภาพการท�างานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น บริษัทฯ ยังมีส่วนส�าคัญในการก่อตั้ง และด�าเนินงาน 
“โรงเรียนเพลินพัฒนา” เพื่อให้เป็นโรงเรียนตวัอยา่งแนวใหม่ของการพัฒนาเยาวชนใหเ้ป็นก�าลังส�าคัญของประเทศ
ในอนาคต โดยมุ่งเน้นให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะความรู้ (Knowledge Skill) ทักษะการท�างาน (Working Skill) และ
ทกัษะชวีติ (Life Skill) ตลอดจนมีจติอาสา และความรบัผดิชอบต่อสังคม (Social Accountability) อย่างครบถ้วน สมดุล

ส�าหรับชาวซีเอ็ดฯ แล้ว เร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม จึงไม่ใช่เพียงกิจกรรม
เสริมขององค์กรดังที่เห็นท่ัวไป หากแต่เป็นภารกิจหลักของบริษัทฯ และเป็นทุกลมหายใจของชาวซีเอ็ด  
ในฐานะนกัสร้างสรรค์ นกับุกเบิก และการเป็นตวัอย่างท่ีดี โดยพนกังานท้ังองค์กรต่างมีส่วนร่วมต่อภารกจินีใ้นแต่ละด้าน 
หรือแต่ละโครงการ

ปัจจุบันถือได้ว่าบริษัทฯ มีบทบาทอย่างมากในการบุกเบิกธุรกิจหนังสือท้ังในภาพรวม และด้านสาระความรู้ 
ให้ขยายฐานอย่างรวดเร็ว

บริษัทฯ เชื่อม่ันด้วยว่า การพัฒนาองค์กรให้เป็นธุรกิจที่ยั่งยืนได้นั้น นอกจากจะต้องสร้างผลตอบแทน และ
การเติบโตอันเหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ ต้องพัฒนาตนเองให้เป็นบริษัทตัวอย่างที่ดี โดยการสร้างสรรค์
ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง พนักงานมีความสุข รวมท้ังส่งเสริมและรักษา 
สิง่แวดล้อมควบคู่ไปกับการด�าเนนิธรุกจิ จงึจะเป็นการเตบิโตทีย่ัง่ยืนอย่างแท้จริง ด้วยเหตนุีบ้ริษทัฯ จงึด�าเนนิธรุกิจอยูบ่นความ
เชือ่มโยงของการพฒันาธรุกิจอย่างยัง่ยนื พร้อมๆ กับการสร้างสงัคมและส่ิงแวดล้อมให้แขง็แรง โดยเชือ่ว่า “ย่ิงท�าดี ยิง่เติบโต 
ยิ่งก�าไร ยิ่งแข็งแรง ยิ่งยั่งยืน”

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

บรษิทัฯ ส่งเสรมิให้มีระบบบริหารจดัการท่ีมีประสทิธภิาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยตระหนกัและให้ความส�าคญั
ในการปลูกฝังจิตส�านึกเรื่องจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ อย่างมีคุณธรรม โปร่งใส เป็นตัวอย่างที่ดี มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ซื่อสัตย์ เท่าเทียม ตามสิทธิพึงมีพึงได้ของพนักงาน กรรมการ ผู้ถือหุ้น จนกลายเป็น วัฒนธรรมขององค์กร
ที่แข็งแกร่ง โดยเริ่มจากประธานคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นแรงขับเคลื่อนส�าคัญ
ในการผลักดันนโยบายให้บริษัทฯ มีกระบวนการด�าเนินธุรกิจท่ีค�านึงถึงการด�าเนินงานด้วยความโปร่งใส มีความรับ
ผิดชอบต่อสังคมเป็นหลัก และจัดให้มีการถ่ายทอด / ปลูกฝังนโยบาย ดังกล่าวให้พนักงานรับทราบทั้งองค์กร โดยเริ่ม
ตั้งแต่ระดับกรรมการ ผู้บริหาร ลงมาสู่พนักงานระดับปฏิบัติการ

ดังนัน้ การจดัท�าแผนธรุกิจในทุกกระบวนการ และทุกขัน้ตอนการปฏิบัตงิานขององค์กร จะถกูด�าเนนิการภายใต้ 
ความรับผดิชอบต่อผูมี้ส่วนได้เสยีทกุฝ่ายด้วยความเสมอภาค ไม่ว่าจะเป็น ผูถ้อืหุน้ คูค้่า คูแ่ข่ง เจ้าหนี ้ลูกค้า พนกังาน 
ชุมชน และสังคม อย่างสม�่าเสมอ บริษัทฯ จึงก�าหนดให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามเอกสารจรรยาบรรณ / จริยธรรม 
ที่บริษัทฯ จัดท�าขึ้น เพื่อยึดเป็นแนวทางในการน�าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบแผนในการด�าเนินธุรกิจ ในทุกกระบวนการ 
และทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานขององค์กร

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษทัฯ ยงัเล็งเหน็ถงึความส�าคัญของระบบการบรหิารจดัการท่ีมีประสิทธภิาพ โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ จึงจัดให้พนักงานทุกคน และพนักงานที่เข้าท�างานใหม่ ได้รับทราบแนวปฏิบัติ / กฎระเบียบ ใน
การด�าเนินธุรกิจขององค์กร ว่าด้วยคู่มือจรรยาบรรณ / จริยธรรมทางธุรกิจ ที่องค์กรจัดท�าขึ้น เพราะเชื่อว่าแนวทาง
ดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างความเชื่อม่ันและความม่ันใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  
ที่จะเป็นแรงสนับสนุนและเป็นแรงผลักดันในการเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีความเข้มแข็ง และสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน และความส�าเร็จในระยะยาวให้กับบริษัทฯ ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ด�าเนินกิจกรรมส�าคัญต่างๆ เพื่อสนับสนุนการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี ดังต่อไปนี้
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•  การจัดท�าคู่มือกรรมการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนของกรรมการ 
บริษัทฯ ยึดม่ันกับหลักการบริหารที่มีบรรษัทภิบาลที่ดี มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ  
มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้ คณะกรรมการ และผู้บริหาร ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา บริษัทฯ จึงจัดท�า คู่มือคณะกรรมกำรบริษัท และ 
คู่มือนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี ให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติตาม เพื่อให้
อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย และระเบียบ ของบริษัทฯ โดยให้ยึดถือจรรยาบรรณ
นี้ในการกระท�าในทุกกิจกรรม การตัดสินใจ และการท�าธุรกรรมต่างๆ โดยบริษัทฯ  
จะด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้ง

• ก�าหนดให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามเอกสาร จรรยาบรรณ / จริยธรรม 
ทีบ่ริษทัฯ จดัท�าข้ึน และก�าหนดให้พนกังานทีเ่ข้าท�างานใหม่ ได้รบัทราบแนวปฏิบัต ิ/ 
กฎระเบียบในการด�าเนินธุรกิจขององค์กร ว่าด้วยคู่มือจรรยาบรรณ / จริยธรรมทาง
ธรุกิจ เพราะเชือ่ว่าแนวทางดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึง่ในการช่วยสร้างความเชือ่ม่ันและ
ความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ที่จะเป็นแรงสนับสนุนและเป็น
แรงผลักดันในการเสริมสร้างให้บริษทัฯ มีความเข้มแขง็ และสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน และความส�าเร็จในระยะยาวให้กับบริษัทฯ

• บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านทุจริต (Collective Action Coalition against Corruption : CAC) 
ต้นปี พ.ศ. 2554 บริษัทฯ ได้ลงนามเข้าร่วมเพื่อประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ซึ่งโครงการนี้ด�าเนินการโดยความ
ร่วมมือของ 8 องค์กรชั้นน�า อันได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
หอการค้าไทย หอการค้าต่างชาต ิสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย 
สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการได้สอบทานระบบควบคมุภายในของบ
ริษัทฯ ตามแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และ 
ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน 
การทุจริต เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560

แนวคิดในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR: Corporate Social
Responsibility) ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีแนวทางในการด�าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR: Corporate Social Responsibility) 
ที่ชัดเจน 3 แนวทางด้วยกัน คือ

1. กิจกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมโดยทัว่ไปของบริษทัฯ ต้องให้ความส�าคัญต่อผูมี้ส่วนได้เสยี (Stakeholders) 
ทุกๆ ฝ่าย อันได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า (รวมถึงคู่แข่งขัน) ผู้ถือหุ้น ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุล โดยจดัล�าดับความส�าคัญอย่างเหมาะสมเพือ่ให้ทกุฝ่ายได้รบัความพงึพอใจร่วมกันสงูสุด และประสบ
ความส�าเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน
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2. บรษิทัฯ มุ่งเน้นการด�าเนนิกจิกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคมภายในกระบวนการปกตขิองบริษทัฯ (CSR in 
Process) ซึง่หมายถงึ กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัฯ เป็นส่วนหนึง่ของเนือ้งานทีพ่นกังานทกุๆ 
คนต้องรับผิดชอบ เพื่อไม่ให้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ เป็นภาระเพิ่มเติมจากหน้าที ่
และความรบัผดิชอบประจ�าท่ีพนกังานได้รับมอบหมายจากบริษทัฯ ซึง่จะท�าให้ “ความรับผดิชอบต่อสงัคม” 
ถูกปลูกฝังกลายเป็นพื้นฐานความคิดของพนักงานทุกๆ คน

3. บริษัทฯ มุ่งเอาโจทย์ของประเทศในด้านการศึกษา และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย มาเป็นโจทย์
ของบริษัทฯ ที่ต้องพยายามหาทางท�าให้ส�าเร็จ ประเด็นที่มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาให้กับประเทศ คือ การพัฒนา
ขดีความสามารถทางภาษาองักฤษ คณติศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ เพือ่พฒันาเยาวชนไทยให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ที่ส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศ และการสร้างสังคมที่มีความยั่งยืน

พัฒนาการ สู่การก่อตั้ง “มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น”

จากการด�าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ นับจากอดีต จนถึงปัจจุบัน ท�าให้
บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสที่จะใช้องค์ความรู้ ศักยภาพ ทรัพยากร และเครือข่ายองค์กรต่างๆ ท่ีบริษัทฯ มี  
เพือ่เป็นส่วนหนึง่ในการพฒันาประเทศชาต ิให้มีความยัง่ยนื สามารถแข่งขันกับนานาอารยประเทศได้อย่างสร้างสรรค์

แต่เพื่อให้การด�าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ มีความคล่องตัวเพิ่มขึ้น สามารถแสวงหา
ความร่วมมือกับองค์กร และบุคคลทั่วไป ตลอดจนขยายขอบเขตให้กว้างขวาง และครอบคลุมในระดับชาติ บริษัทฯ จงึ
ตัดสินใจก่อตั้ง “มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น” ในปี พ.ศ. 2554 เพื่อให้ กำรขยำยบทบำทควำมรับผิดชอบต่อสังคมเห็นผลกำร
เปล่ียนแปลงอย่ำงเป็นรูปธรรมในวงกว้ำง อันนับเป็นภารกิจส�าคัญทางยุทธศาสตร์ท่ีบริษัทฯ จะต้องทุ่มสรรพก�าลัง
ทั้งหมดเพื่อให้ประสบความส�าเร็จให้จงได้

มูลนธิคินไทยเก่งขึน้ จะเน้นการมีบทบาทสนบัสนนุ และพฒันาขีดความสามารถของคนไทยในด้านภาษาองักฤษ 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และบ่มเพาะคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในตัวเยาวชนไทย ผ่านโครงการย่อยต่างๆ ซึ่งเป็น
โครงการน�าร่อง หรือโครงการทีช่่วยสร้างโอกาสให้กับเยาวชนไทยท่ีขาดแคลน หรือโครงการทีด่�าเนินไปได้ด้วยตนเอง
ในระยะยาว โดยอาศัยเงินสนับสนุนหลักจาก “โครงการเงินทอนเพื่อน้อง” ซึ่งเป็นเงินบริจาคของลูกค้าของร้านหนังสือ
ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร์ และประชาชนคนไทยทกุคน ทีช่่วยกนับริจาคเงนิตามก�าลงัทีมี่ เพือ่ระดมทนุมาใช้ในโครงการพฒันา
ศักยภาพ ความสามารถ และคุณค่าของคนไทย

ในปี พ.ศ. 2554 มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้นได้เริ่มวางแผนเพื่อผลักดันแนวคิด “โครงการคืนคุณค่าความเป็นคน” 
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวคิดส�าคัญของมูลนธิิคนไทยเกง่ขึ้น ในการให้โอกาสกับคนที่ด้อยโอกาสในสังคมไทย คนยากไร้ และ 
ผูท้ีห่มดทางออกในชวีติ โดยเปิดโอกาสให้เขาได้ใช้ความรู้ความสามารถในวชิาชพีเพือ่สร้างผลผลิต และรายได้ในการเลีย้ง
ตนเอง และครอบครัวโดยสุจรติ ทัง้นีต้้องเป็นโครงการทีส่ามารถยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง และขยายบทบาทได้อย่างต่อเนือ่ง

ความรับผิดชอบต่อสังคม – ต่อลูกค้า (CSR in Customer’s Perspective)

• โครงการเปิดร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ : บริษัทฯ มุ่งม่ันท่ีจะเปิดร้าน
หนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึง
หนังสือได้ง่าย และสะดวกสบายมากขึ้น มีความเท่าเทียมกันในการหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
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• การพัฒนาระบบโลจสิติกส์ เพ่ือรองรบัการส่ังซือ้หนงัสือของลกูค้า : บรษิทัฯ ได้พฒันาระบบโลจสิติกส์ 
ของบริษัทฯ จนสามารถส่งมอบหนังสือให้กับลูกค้าภายในวันรุ่งข้ึนภายใต้ชื่อบริการ “ส่ังวันนี้ พรุ่งนี้ได้” 
บริการดังกล่าวจะช่วยให้ลูกค้าสามารถหาหนังสือ และสือ่ความรู้ในการพฒันาตนเองได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
มากขึ้น

• ร้านหนังสือสีขาว : ร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ มีนโยบายในการจ�าหน่ายเฉพาะหนังสือดีมีประโยชน์ 
ปราศจากหนงัสอืหรือผลิตภณัฑ์ท่ีหม่ินเหม่ต่อการผดิกฎหมาย ขดักับหลักจริยธรรม และศีลธรรมอนัดีงาม
ของสังคมไทย
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• การผลิตหนังสือ วารสาร และส่ือความรู้ที่มีส่วนส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศ : นับตั้งแต่วันก่อตั้ง
บริษัทฯ จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ มีนโยบายที่แน่วแน่ในการผลิตหนังสือ วารสาร และสื่อการเรียนรู้ที่มีส่วน
ส�าคัญ ต่อการพัฒนาประเทศเรื่อยมา เช่น หนังสือด้านวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ การบริหาร / การจัดการ 
หนงัสือเพือ่พฒันาทักษะภาษาต่างประเทศ พจนานกุรม หนงัสือพฒันาความรูด้้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หนังสือการ์ตูน ความรู้ วารสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และอุตสาหกรรมต่างๆ
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• โครงการสินค้า DIY for Kids : บริษัทฯ มุ่งม่ันท่ีจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการเสริมสร้างศักยภาพ
เด็กและเยาวชนไทยใน 3 ด้าน (3i) อันได้แก่ ด้านจินตนาการ (Imagination) ด้านแรงบันดาลใจ 
(Inspiration) และด้านนวัตกรรม (Innovation) จึงได้จ�าหน่ายสินค้าและบริการภายใต้ช่ือ i-Kids 
ขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยได้เรียนรู้ผ่านสื่อและนวัตกรรมของสินค้าเหล่านี้ โดยเด็กจะสามารถ
เร่ิมต้นเรียนรู้ในเรือ่งทีช่อบและสิง่ท่ีใช่ส�าหรบัตนเอง จนน�าไปสู่การเรียนรู้ขัน้พืน้ฐานในแบบ STEM Education 
(การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) 
และคณิตศาสตร์ (Mathematics)) ท่ีเด็กจะไม่เพียงแต่ท่องจ�าในภาคทฤษฎี แต่ยังสามารถปฏิบัติจริงได้
ผ่านการทดลองลงมือท�า โดยสามารถประยุกต์เพื่อต่อยอดความคิดด้วยจินตนาการและแรงบัลดาลใจของ
ตนเองต่อไปได้
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ความรับผิดชอบต่อสังคม – ต่อพนักงาน (CSR in Employee’s Perspective)

• โครงการเจริญสติ ณ สถานปฏิบัติธรรมเพ่ือพัฒนาพ้ืนฐานจิตใจ : บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้พนักงาน
ทุกคนในองค์กร มีภมิูคุ้มกันในตวัเอง มีความเข้าใจตนเองและผูอ้ืน่ และสามารถอยูร่่วมกันได้อย่างมีความสุข 
โดยจัดหลักสูตรการพัฒนาพื้นฐานจิตใจ และปลูกฝังคุณธรรมด้วยการฝึกสมาธิ เจริญสติ ปลูกฝังคุณธรรม 
เพื่อเสริมสร้างจิตส�านึกท่ีดีในการท�างาน และการใช้ชีวิตประจ�าวัน รวมท้ังสร้างความเข้มแข็งให้กับจิตใจ
เพื่อเผชิญกับปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีสติ

• โครงการให้เงินช่วยเหลือแก่พนักงานที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ : ทั้งอุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม 
รวมท้ังอุปัทวเหตุท่ีท�าให้พนักงานต้องสูญเสียทรัพย์สินอย่างรุนแรง โดยไม่ได้คาดคิดมาก่อน ส�าหรับเงิน
ช่วยเหลือข้างต้น จะท�าให้พนักงานสามารถปรับตัวและตั้งหลักได้ ก่อนจะกลับมาปฏิบัติงาน และด�าเนิน
ชีวิตอย่างปกติต่อไป นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้พนักงานท่ีประสบภัยข้างต้น กู้เงินเพื่อซ่อมแซมบ้านพัก
อาศัยของตนเองหรือบ้านของพ่อแม่โดยไม่คิดดอกเบี้ย

• โครงการส่งเสริมสุขภาพของพนักงานและครอบครัวของพนักงาน : บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญกับ
สุขภาพของพนักงาน และครอบครัวของพนักงานมาโดยตลอด เพราะเชื่อว่าหากพนักงาน และครอบครัว
ของพนักงานมีสุขภาพดีแล้ว พนักงานย่อมมีความสุข ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้เกิด
คุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงจัดให้มีกิจกรรมดังต่อไปนี้อย่างต่อเนื่อง

- การตรวจสุขภาพประจ�าปีให้กับพนักงาน โดยมีรายการตรวจที่เหมาะสมสอดคล้องกับวัยของพนักงาน 
นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ครอบครัวของพนักงานมาตรวจสุขภาพในราคาถูกอีกด้วย

- การจดัสวสัดิการค่ารักษาพยาบาล โดยมุ่งเน้นช่วยเหลอืพนกังานในกรณทีีต้่องเข้ารับการรกัษาในฐานะ
ผู้ป่วยใน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ครอบครัวของพนักงานได้ท�าประกันสุขภาพร่วมกับพนักงานใน
อัตราค่าเบี้ยประกันที่ไม่แพง
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• โครงการปรับปรุงคุณภาพชีวิต และการสร้างความม่ันคงในการด�าเนินชีวิตให้กับพนักงาน : 
บริษทัฯ ได้ให้ความส�าคญักับการพฒันาคณุภาพชวีติของพนกังาน เพือ่ให้พนกังานมีความม่ันคงไปพร้อมๆ 
กับความเจริญรุดหน้าของบริษัทฯ ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงได้ด�าเนินโครงการ ดังต่อไปนี้

- โครงการประกันชีวิตในวงเงิน 24 เท่าของเงินเดือนงวดสุดท้าย ในกรณีที่พนักงานเสียชีวิตก่อนวัย 
อันควร จึงเปรียบเสมือนว่าบริษัทฯ ยินดีที่จะอาสาดูแลครอบครัวของพนักงานต่อไปอีกเป็นเวลา 2 ปี 
เพื่อให้ครอบครัวของพนักงานได้มีเวลาปรับตัว และพร้อมจะกลับมายืนหยัดต่อสู้อีกครั้ง

- โครงการ Flexible Time เป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้เลือกเวลาในการเข้าปฏิบัติงานได้สอดคล้อง
กับสภาพสังคม เช่น พนักงานบางคนมีความจ�าเป็นต้องไปส่งลูกหรือดูแลบุพการีสูงอายุที่เจ็บป่วยใน
ช่วงเช้า ก็สามารถเลือกเข้างานในช่วงสายได้

- กองทนุส�ารองเลีย้งชพี เพือ่ส่งเสริมการออม เพือ่ให้พนกังานมีเงนิก้อนไว้ใช้ในวยัหลังเกษยีณอายอุย่าง
มีความสุข เป็นคนสูงอายุที่มีเงินเลี้ยงตัวเอง มีความสุขอย่างพอเพียงได้ชั่วชีวิต

- โครงการช่วยเหลือภาระหนี้สินของพนักงาน โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการส�ารวจภาระหนี้สินของ
พนักงาน และมอบหมายให้ฝ่ายนิติกรของบริษัทฯ เข้าไปช่วยเหลือพนักงานในการประนอมหนี้
กับเจ้าหนี้ พร้อมกับพิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้กับพนักงานจ�านวนหนึ่ง เพื่อช�าระหนี้สิน และกลับมา 
ตั้งต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง

• โครงการเพิ่มคุณค่าให้กับพนักงาน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความสามารถและ
ศักยภาพอย่างเต็มที่ : บริษัทฯ มีนโยบายในการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการท�างานเชิงรุก 
ของพนักงาน เปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาภาวะผู้น�า (Leadership) และท�างานข้ามสายงาน (Cross 
Functional Management) โดยพนักงานทุกคนสามารถอาสาตนเองในการปรับปรุงพัฒนาองค์กร 
ด้วยการน�าเสนอรายละเอียดของโครงการมาที่ผู้บริหารระดับสูงได้โดยตรง ซึ่งผู้บริหารมีนโยบายชัดเจน
ท่ีจะสนับสนุนให้พนักงานได้บุกเบิก เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และแสดงความสามารถ และคุณค่าของตนเอง 
ผ่านโครงการปรับปรุงงานต่างๆ
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• โครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารระหว่างบริษัทฯ กับพนักงาน : บรษิทัฯ ได้พฒันาระบบการสือ่สาร
ระหว่างพนกังานทีร้่านหนงัสอืซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร์ทัว่ประเทศ กับพนกังานในส�านกังานใหญ่ และพนกังานท่ี
คลังสินค้า ทั้งระบบโทรศัพท์ ADSL โปรแกรม iPOS ที่ท�าให้หน้าร้าน และส�านักงานใหญ่ สามารถส่งอีเมล 
ถึงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมี LCD TV เพื่อใช้ในการสื่อสารข้อมูลส�าคัญๆ ให้กับพนักงานท่ี
หน้าร้านได้รับทราบอย่างพร้อมเพรียงกัน แม้พนักงานจะอยู่ห่างไกล แต่ก็สามารถสื่อสารถึงกันได้เหมือน
เป็นคนในครอบครัวเดียวกัน
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• โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการท�างาน : บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญกับเรื่องความปลอดภัยใน
การท�างานเสมอมา จึงได้จัดให้มีการซ้อมหนีไฟ และการสาธิตการดับเพลิงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้
จัดสถานท่ีท�างาน จัดระบบโครงสร้างพื้นฐานและจัดเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ อย่างเพียงพอ 
เพื่อให้พนักงานทุกคนได้มีสวัสดิภาพ และสุขอนามัยที่ดีในการท�างาน

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 หรอืแจ้งเบาะแสการทจุริต การผิดจรรยาบรรณของผู้บรหิาร 
และพนักงานได้ที่ comment@se-ed.com หรือที่ กรรมการอิสระ id@se-ed.com

• การยึดม่ันข้อตกลง และปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่ดี กับ คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ : บริษัทฯ 
มีจดุมุ่งหมายในการด�าเนนิธรุกจิท่ีตัง้ม่ันอยู่ในความซือ่สตัย์สจุรติ 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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รายงานประจ�าปี 256060

ความรับผิดชอบต่อสังคม – ต่อชุมชน และสังคม (CSR in Community’s 
Perspective and Society’s Perspective)

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

• โครงการ “อายุ 60 ปี มีไฟในการท�างาน” : จากการที่บริษัทฯ ด�าเนินงานสอดคล้องกับโจทย์เป้าหมาย
การพัฒนาประเทศมาโดยตลอด และตระหนักดีถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมโดยรวม ในปี พ.ศ. 2560 
บริษัทฯ จึงได้ร่วมมือกับกรมการจัดหางาน จัดตั้งโครงการ “อายุ 60 ปี มีไฟในการท�างาน” ขึ้น เพื่อ
สนองตอบแนวทางการแก้ปัญหาของประเทศท่ีก�าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอนาคตอันใกล้นี้ บริษัทฯ 
ตระหนักดีว่าผู้สูงวัยที่มีประสบการณ์ในการท�างานจากแวดวงอาชีพต่างๆ นั้น เป็นบุคคลที่ทรงคุณค่า 
มีทักษะในการแก้ปัญหา มีมุมมองที่สุขุมรอบคอบ มีความรับผิดชอบ เป็นตัวอย่างอันดีในการใช้ชีวิตให้กับ
ผู้ร่วมงาน โครงการ “อายุ 60 ปี มีไฟในการท�างาน” รับสมัครผู้สูงวัยตั้งแต่อายุ 50 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา
ตั้งแต่ ม.3 ขึ้นไป ในต�าแหน่งเจ้าหน้าที่ร้านหนังสือ ซึ่งบริษัทฯ เคยทดลองรับผู้สูงอายุมาก่อนหน้านี้แล้ว 
พบว่า กลุ่มผูส้งูอายเุป็นกลุ่มทีมี่ความเตม็ใจในการท�างานและเหน็คณุค่าของการแนะน�าหนงัสือให้กับลกูค้า 
ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ค�านึงถึงลักษณะงานที่มีความสอดคล้องเหมาะสมกับผู้สูงอายุ และจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ 
เพื่อเอื้ออ�านวยความสะดวกในการท�างานให้กับผู้สูงอายุ โดยในปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้รับผู้สูงอายุเข้า
ท�างานเป็นพนักงานแล้วจ�านวน 34 คน คิดเป็น 2% จากจ�านวนพนักงานทั้งหมด และมีเป้าหมายที่จะเพิ่ม
พนักงานในกลุ่มนี้ให้มีจ�านวนไม่เกิน 10% ของพนักงานทั้งหมดในปี พ.ศ. 2561

• โครงการความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับสถานศึกษา/สถาบันการอาชีวะ : จากการที่บริษัทฯ เห็น
ความส�าคัญของการพฒันาทกัษะด้านต่างๆ ของเยาวชนและมีความมุ่งม่ันท่ีจะท�าให้คนไทยเก่งข้ึน ในปี พ.ศ. 
2560 บริษัทฯ จึงได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อรับนักศึกษา 
ในโครงการทวิภาคีเข้าฝึกงานในบรษิทัฯ โครงการนีน้อกจากจะช่วยให้นกัศกึษาได้พฒันาฝีมือ ความรู้ ความ
สามารถ ให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการแล้ว ยังเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากร
ด้านอาชวีศกึษาในการเข้าสูต่ลาดแรงงาน และเป็นการเพิม่โอกาสท่ีจะเข้าท�างานในสถานประกอบการท่ีได้
ฝึกอาชพีอยู่ก่อนคนอืน่ โดยในระหว่างฝึกงานนกัศึกษาจะได้รบัค่าตอบแทนและสวสัดิการตามทีต่กลงกันไว้



• โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดยบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) : เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้เด็กๆ 
และชมุชนในสงัคมไทยทีด้่อยโอกาสสามารถเข้าถงึแหล่งความรูไ้ด้ง่ายข้ึน ผ่านกิจกรรมการบรจิาคหนงัสอื 
และส่ือการเรียนรู้ให้กับห้องสมุดของโรงเรียนท่ีขาดแคลน เพื่อเพิ่มโอกาสการอ่านให้กับเด็กนักเรียน   
“โครงการหนังสือเพื่อน้อง” ได้ด�าเนินการส่งมอบหนังสือและสื่อความรู้อย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา  
12 ปีที่ผ่านมา จนถึงสิ้นปี 2560 บริษัทฯ บริจาคหนังสือให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของ
ประเทศไปแล้ว 4,582 โรงเรียน เป็นหนังสือจ�านวน 2.14 ล้านเล่ม คิดเป็นมูลค่าราคาปก 330 ล้านบาท 
โดยในปี 2560 ได้บริจาคหนงัสอืแก่สถาบันการศกึษาต่างๆ ท่ัวประเทศจ�านวน 358 แห่ง เป็นหนงัสอืจ�านวน 
116,813 เล่ม คิดเป็นมูลค่าราคาปกรวมกว่า 14.32 ล้านบาท
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• โครงการปรับปรุงห้องสมุดให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) :
เป็นโครงการทีบ่รษิทัฯ ได้ร่วมบรจิาคชัน้วาง พร้อมอปุกรณ์การจดัวาง เพือ่สร้างแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โดย
ในปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการปรับปรุงห้องสมุดให้กับโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ เป็นจ�านวน 38 
แห่ง ได้แก่ ห้องสมุดองค์การบริหารส่วนต�าบลโคกสะอาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ  โรงเรียนบ้านส�าราญ จังหวัด
ขอนแก่น  โรงเรียนไผ่วงวิทยา จังหวัดอ่างทอง  โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” จังหวัดอ่างทอง  
ศูนย์ฝึกอบรมต�ารวจภูธรภาค1 จังหวัดสระบุรี  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี จังหวัดพะเยา  โรงเรียน
บ้านทุ่งมอก จังหวัดพะเยา  โรงเรียนประชาสามัคคี จังหวัดพิษณุโลก  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6 (ค่ายลูกเสือ
แก่งซอง) จังหวัดพิษณุโลก  โรงเรียน ตชด.อาทรอุทิศ จังหวัดพิษณุโลก  โรงเรียนบ้านวังตลับ จังหวัด
นครศรีธรรมราช  โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช  โรงเรียนบ้านมะม่วงเอน จังหวัดกระบี่  
โรงเรียนบ้านปากรัตน์ จงัหวัดเพชรบุรี  โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง จงัหวดัประจวบครีีขนัธ์  โรงเรียนบ้านหนอง
เป่าป่ี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  โรงเรยีนชโีหล่นวิทยา จงัหวดัร้อยเอด็  โรงเรียนน�า้เท่ียงนาเรียง จงัหวดัร้อยเอด็  
โรงเรียนนาบ่อค�าวิทยาคม จังหวัดก�าแพงเพชร  โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม จังหวัดสระแก้ว  โรงเรียน
ชุมชนวัดบ�ารุงธรรม จังหวัดสระบุรี  โรงเรียนบ้านโป่งกระสัง จังหวัดนครราชสีมา  โรงเรียนบ้านโสง (คุรุ
ประชาสรรค์) จงัหวดันครราชสมีา  โรงเรียนบ้านโพนหนิ จงัหวดัร้อยเอด็  ห้องสมุดเรอืนจ�ากลางชลบรีุ (แห่ง
ใหม่) จังหวัดชลบุรี  โรงเรียนบ้านไสขาม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โรงเรียนบ้านวังธน จังหวัดนครศรีธรรมราช  
โรงเรียนสันทรายหลวง จงัหวัดเชยีงใหม่  โรงเรียนวดัสารนารถธรรมาราม จงัหวดัระยอง  โรงเรียนบ้านเกาะ
น้อย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โรงเรียนบ้านปลายคลอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โรงเรียนวัดมังคลาราม จังหวัด
นครศรีธรรมราช  โรงเรียนวัดลาดเขาปูน จังหวัดสระบุรี  โรงเรียนวัดเจ้าปลุก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บ�ารุง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ จังหวัดสระบุรี  
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  และ โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท จังหวัดสมุทรสาคร
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• โครงการเงินทอนเพือ่น้อง : เป็นโครงการทีเ่ปิดโอกาสให้ลกูค้าของซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร์ และบุคคลทัว่ไปได้
มีส่วนร่วมในการบริจาคเงินสบทบทุนโครงการ ผ่านกล่องรับบริจาคที่ร้าน ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ทุกสาขาท่ัว
ประเทศ หรอืโอนเงนิสมทบทนุตามบัญชขีองโครงการฯ โครงการดังกล่าวอยู่ในความรับผดิชอบของ “มูลนธิิ
คนไทยเก่งขึ้น” โดยเงินบริจาคทั้งหมดมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้นจะน�าไปใช้ตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งมูลนิธิ 
กล่าวคือการด�าเนนิกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นการพฒันาศักยภาพและความสามารถของคนไทย ปรับปรงุคุณค่าและ
คณุภาพชีวิตของคนไทย เพื่อให้คนไทยทุกคนมีส่วนร่วมในการใช้ความสามารถของตนเองพัฒนาประเทศ

• โครงการ “Total Solution to English Proficiency” : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาครูและนักเรียน
ให้มีสมิทธภิาพทางภาษาองักฤษ (English Proficiency) ให้ทัดเทียมนานาชาต ิด้วยการบริการวชิาการผ่าน
การอบรมครู ตลอดจนการพัฒนาสื่อการเรียนรู้และกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานสภายุโรป CEFR (The Common European Framework of Reference for Languages) 
น�าเสนอรูปแบบวธิกีารพฒันาการสอนภาษาองักฤษทีเ่ป็นแบบแผนด้วยวธิวีทิยาการสอนใหม่ๆ รวมถงึการ
ใช้สือ่ทีจ่ะช่วยให้การจดัการเรยีนการสอนเป็นไปอย่างเตม็ประสทิธภิาพ โดยครูจะสามารถน�าความรู้ท่ีได้ไป
ประยกุต์ใช้ร่วมกับแผนการจดัการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศักราช 
2551 ได้อย่างเหมาะสม การวัดประเมินผลด้านพัฒนาการของครูในการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน ทั้งนี้ผู้
เรียนต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (Learning Achievement & Competency) ตามเกณฑ์ที่ก�าหนดได้ 
และจัดอบรมให้แก่ครูทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาในทุกสังกัด ทั้งในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน ท่ีให้ผลสัมฤทธิ์สูงภายใต้ทรัพยากรในประเทศท่ีมีอยู่อย่างจ�ากัด วัตถุประสงค์เพื่อมุ่ง
พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนของครูให้สามารถถ่ายทอดความรู้ภาษาอังกฤษผ่านการสื่อสารเป็น
ภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่วแก่เด็กไทยให้เก่งยิ่งขึ้น ทั้งนี้ Communication Language Teaching (CLT) 
จะเป็นการเพิ่มทักษะทุกๆ ด้านที่จ�าเป็นส�าหรับการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ (Communicative English) 
ในชีวิตประจ�าวันทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน ร่วมกับการเรียนภาษาอังกฤษ (Academic English) 
ซึง่จะช่วยเพิม่พนูทกัษะทางด้านวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ รวมท้ังวชิาอืน่ๆ ส�าหรับโปรแกรมภาษา
อังกฤษ เพื่อให้เด็กไทยเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเต็มภาคภูมิ

 ในปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากส�านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ให้เป็นผู้ด�าเนินการ
จัดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
กว่า 1,400 คน ด้วยชุดข้อสอบ Cambridge English Placement Test Metrica ที่มีมาตรฐานระดับสากล
อิงกรอบ CEFR พร้อมท้ังจัดโครงการอบรมครูภาษาอังกฤษต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2 เดือน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพทางการสอนภาษาอังกฤษ ในการเพิ่มทักษะและยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ซึ่งจะ
เป็นการเสริมสร้างความมั่นใจในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ด�าเนินการเปิดศูนย์สอบ SE-EDUCATION PUBLIC CO., LTD. รหัส TH455 
ซึ่งเป็นศูนย์สอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษของ Cambridge English Language Assessmen  t 
ทีไ่ด้รับการรบัรองระดับโลก ให้สามารถเปิดสอบให้กับท้ังองค์กร สถานศึกษา และบุคคลท่ัวไป ครอบคลมุการ
ทดสอบทักษะ 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน โดยเป็นชุดข้อสอบที่เป็นมาตรฐาน
และได้รับการยอมรับและเชือ่ถอืจากทัง้หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง
ศึกษาธิการท่ีต้องการสร้างมาตรฐานการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ อิงตามกรอบ CEFR 
ซึ่งศูนย์สอบฯ นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ตอบสนองนโยบายดังกล่าว

• โครงการผลติหนงัสือชุดพัฒนาอจัฉรยิภาพ : บรษิทัฯ ได้ร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี(สสวท.) ผลิตหนงัสอืทีใ่ช้ประกอบการเรียน และพฒันาอจัฉริยภาพในกลุ่มวชิาคณติศาสตร์, 
วิทยาศาสตร์, คอมพิวเตอร์, ชีววิทยา, ฟิสิกส์ และเคมี รวมถึงหนังสือที่ใช้ในการเตรียมการสอบแข่งขัน
โอลิมปิกวิชาการ
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• การให้ความร่วมมือกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ในการสร้างแหล่งเรียน
รู้วิทยาศาสตร์ส�าหรับเยาวชนใจกลางเมือง : บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้เยาวชนเกิดแรงบันดาล
ใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้สนับสนุนและประสานงานจัดหาพื้นท่ีในศูนย์การค้าที่เป็นคู่
ค้ากับบริษัทฯ เพื่อให้ “องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)” จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ และแหล่ง
เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ในอัตราค่าเช่าพิเศษ หรือไม่คิด ค่าเช่า ปัจจุบันได้ด�าเนินการจัดหาพื้นที่ให้แล้ว 1 
แห่ง คือ จัตุรัสจามจุรี

มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น

• โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดยมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น : มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ร่วมสนับสนุน ส่งเสริม และ
พัฒนาด้านการศึกษา ตามโครงการหนังสือเพื่อน้อง โดยบริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ�ากัด (มหาชน) ท่ีมีการ
ด�าเนนิการบรจิาคหนงัสอืให้ห้องสมุดโรงเรียนทีข่าดแคลนท่ัวประเทศอย่างต่อเนือ่ง โดยมูลนธิคินไทยเก่งขึน้ 
ได้จัดซื้อหนังสือและสื่อการศึกษา เพื่อร่วมบริจาคสมทบให้กับนักเรียนและห้องสมุดโรงเรียนต่างๆ เพื่อ
เพิ่มโอกาสการอ่านและการพัฒนาด้านการศึกษาของนักเรียน ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปี 2560 ได้บริจาค 
ไปแล้ว 2,651 โรงเรียน เป็นหนังสือจ�านวน 422,242 เล่ม คิดเป็นมูลค่าราคาปก 53.3 ล้านบาท 
โดยส�าหรบัปี 2560 ได้บริจาคหนังสือใหแ้ก่องค์กร หนว่ยงาน และโรงเรียนต่างๆ ทัว่ประเทศไปแล้วจ�านวน 
27 แห่ง จ�านวน 33,727 เล่ม คิดเป็นมูลค่าราคาปกรวมกว่า 1.73 ล้านบาท
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• โครงการ English Mate เพื่อน้อง โดยมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น : โครงการพัฒนาเพื่อให้นักเรียนฟังและ
พูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นภายใน 1 ปี ผ่านการดูภาพยนตร์นอกห้องเรียน โดยใช้สื่อภาพยนตร์ควบคู่ไป
กับโปรแกรมโครงการเพื่อการพัฒนาให้นักเรียนมัธยมสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น เน้นส่วนท่ีขาด คือ 
ฟังและพดู โดยไม่ต้องใช้ครตู่างชาต ินกัเรียนในโครงการจะได้ดูภาพยนตร์ชัน้น�าท่ีได้รับการคัดสรรมาแล้วว่ามี
เนือ้หาเหมาะสมกับเยาวชน สนกุสนาน ชวนตดิตาม และได้แรงบันดาลใจไปพร้อมๆ กัน นอกจากนีย้งัมีระดับ
ความยากง่ายของเนือ้หาเพือ่ให้ผูเ้รยีนสามารถเลือกเร่ืองทีเ่หมาะสมกับตนเองได้ โดยระบบของ English Mate 
จะก�าหนดให้นกัเรยีนต้องเลือกดูภาพยนตร์อย่างน้อยปีละ 8 เร่ือง และจะมีแบบทดสอบเพือ่เก็บแต้มสะสม ทัง้
ยงัมีระบบ LMS (Learning Management System) ส�าหรับการตดิตามผลการเรยีนรู้ของนกัเรียนแต่ละคน เพือ่
ให้ครูและผู้ปกครองได้เหน็พฒันาการของนกัเรียนไปพร้อมกันผ่านทางระบบ online  ทีเ่ร่ิมด�าเนนิการตัง้แต่ปี  
พ.ศ. 2557 จนถงึปัจจบัุนมีสถานศกึษาเข้าร่วมโครงการท้ังสิน้ 115 แห่ง จ�านวนนกัเรียน 37,045 คน คิดเป็นมูลค่ารวม 
6.8 ล้านบาท

• โครงการจดัพมิพ์หนงัสือเพือ่พฒันาคณุภาพชีวิตและสร้างการเรยีนรูท้ีย่ั่งยืน : นบัแต่เร่ิมก่อตัง้มูลนธิิ
คนไทยเก่งขึ้น ได้ด�าเนินการจัดซื้อหนังสือที่ส่งเสริมความรู้และพจนานุกรม มอบให้กับนักเรียนและห้อง
สมุดโรงเรียนทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2556 มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ได้ริเริ่มโครงการจัดพิมพ์
หนังสือของมูลนิธิฯ มอบให้แก่นักเรียน เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ที่ยั่งยืนจาก “โครงการเงินทอนเพื่อน้อง 
โดยมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น” โดยเน้นการผลิตและจัดหาหนังสือเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนไทยในด้าน
ต่างๆ เช่น เสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ตลอดจนความรู้รอบตัว 
ที่จ�าเป็น
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 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
การสนับสนุนส่ือเพื่อการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ เพื่อฝึกการค้นคว้าและการคิดวิเคราะห์ 
ตลอดจนปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นทักษะท่ีจ�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

 ในปี พ.ศ. 2558 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจ�านวน 58 โรงเรียน จ�านวนนักเรียน 13,694 คน โดยได้ส่งมอบ
หนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้จ�านวน 46,464 เล่ม คิดเป็นมูลค่าราคาปกรวมทั้งสิ้น 7.6 ล้านบาท

 ในปี พ.ศ. 2559 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจ�านวน 235 โรงเรียน จ�านวนนักเรียน 74,030 คน โดยได้ส่ง
มอบหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้จ�านวน 184,596 เล่ม คิดเป็นมูลค่าราคาปกรวมทั้งสิ้น 42 ล้านบาท ดังนี้

1. ความร่วมมือกับส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานราธวิาส เขต 2 จ�านวน 93 โรงเรียน จ�านวน
นักเรียน 20,867 คน

2. ความร่วมมือกับส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จ�านวน 60 โรงเรียน จ�านวน
นักเรียน 9,240 คน

3. ความร่วมมือกับกลุ่มกัลยาณมิตร จ�านวน 82 โรงเรียน จ�านวนนักเรียน 43,923 คน
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ความรบัผดิชอบต่อสังคม – ต่อส่ิงแวดล้อม (CSR in Environment’s Perspective)

• โครงการอนุรักษ์พลังงาน : บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการใช้ทรัพยากร และพลังงานอย่างคุ้มค่า 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จากท่ีผ่านมาบริษัทฯ ได้ด�าเนินโครงการ และกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ 
และประหยัดการใช้ทรัพยากร และพลังงาน ดังต่อไปนี้

- การออกแบบสวิตช์เปิด-ปิดไฟแสงสว่าง ให้เป็นแบบเชือกดึงท่ัวท้ังภายในอาคารส�านักงาน เพื่อให้
พนักงานดึงเชือกเปิด - ปิดไฟแสงสว่างได้โดยสะดวก และสามารถเลือกใช้แสงสว่างในพื้นที่ท�างาน
เฉพาะจุดได้

- โครงการลดการใช้กระดาษ บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานจัดเก็บเอกสารส�าคัญ หรือข้อมูล 
ทางธุรกิจในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) เพื่อลดการใช้กระดาษ และเพิม่ความสะดวก
รวดเร็วในการสืบค้น

- โครงการส�านักงานใหญ่ประหยัดน�้า บริษัทฯ ได้ติดตั้งวาล์วเปิด – ปิดน�้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี 
Contact Switch ที่ประตูห้องน�้า วาล์วน�้าจะเปิดก็ต่อเมื่อห้องน�้ามีการใช้งานเท่านั้น เพื่อป้องกันปัญหา
น�้ารั่วซึมโดยเปล่าประโยชน์
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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

- การกระจายสนิค้าด้วยระบบดิจติอลทีศ่นูย์กระจายสนิค้า ท�าให้บริษทัฯ สามารถวางระบบการจดัสินค้าได้
อย่างยดืหยุน่ รองรับความต้องการของหนงัสอืด่วน และสภาวะตลาดทีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยสามารถลดปริมาณการใช้กระดาษในกระบวนการท�างานลงได้มากกว่า 500,000 
แผ่นต่อเดือน
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นวัตกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (Innovation of CSR)

บริษัทฯ ยึดม่ันแนวทางที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการท�าให้ “คนไทยเก่งขึ้น” และท�าให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเกิด
ความพึงพอใจอย่างสมดุล ด้วยเหตุนี้แนวคิดในการวิจัย และพัฒนา (Research and Development) รวมทั้งการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) จงึมุ่งตอบสนองวตัถปุระสงค์ และแนวคดิดังกล่าว โดยนวตักรรมทีบ่ริษทัฯ รงัสรรค์
ขึ้น จะต้องมีคุณสมบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อวงการธุรกิจหนังสือในภาพรวม มีส่วนท�าให้คนไทยได้มีโอกาสเพิ่มพูนความ
รู้ได้อย่างสะดวกขึ้น มีการน�าเทคโนโลยีอันทันสมัยมาประยุกต์ใช้กับการด�าเนินธุรกิจขององค์กร เพื่อช่วยปรับปรุง
ประสิทธิภาพการด�าเนินงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง นวัตกรรมของบริษัทท่ีสะท้อนถึงความรับผิดชอบท่ีมีต่อสังคม 
และมุ่งมั่น จัดท�าจนประสบความส�าเร็จ

ตัวอย่างนวัตกรรมที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาธุรกิจหนังสือในประเทศไทย

• โครงการผลิตหนังสือเสียง (Audio Book) จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา 
ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้อ่านเปล่ียนแปลงตามไปด้วย บริษัทฯ จึงได้พัฒนาหนังสือท่ีเป็นรูปเล่ม ให้เป็น 
รูปแบบ “หนังสือเสียง” หรือ “Audio Book” โดยท�าการคัดเลือกหนังสือในกลุ่มบริหารธุรกิจ ที่มีเนื้อหา 
ที่น่าสนใจ และเป็นหนังสือที่อยู่ในอันดับขายดี มาท�าการบันทึกเสียงในรูปแบบแผ่นซีดีหรือดีวีดี ประเภท
ไฟล์สกุล mp3 เพือ่เป็นการเพิม่ช่องทางในการเข้าถงึผูอ่้านได้ทุกกลุ่ม ได้แก่ กลุม่ผูสู้งอาย ุกลุ่มผูพ้กิารทาง
สายตา กลุ่มผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะ เนื่องจากสามารถเปิดฟังในขณะขับขี่พาหนะ ท�าให้ได้รับความสะดวก
สบายจากการฟัง Audio Book แทนการอ่านหนังสือ  Audio Book ดังกล่าวมีวางจ�าหน่ายผ่านร้านหนังสือ
ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ และร้านหนังสือทั่วไป  นอกจากนี้ยังมีช่องทางจ�าหน่ายผ่านทาง e-commerce ทั้งใน 
รูปแบบซีดี และรูปแบบการดาวน์โหลดไฟล์เสียง 

• โครงการพัฒนาระบบการบริหารสินค้า : บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการ 
กระจายสินค้า (Distribution Model) และระบบการสั่งซื้อเติมสินค้าอัตโนมัติ (IARS: Intelligent Automatic  
Reordering System) เพื่อให้บริษัทฯ สามารถกระจายหนังสือใหม่จากส�านักพิมพ์ต่างๆ และสั่งเติมสินค้า
ในร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ได้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละชุมชน และปริมาณการขายจริง 
จงึท�าให้ร้านหนงัสอืซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร์ มีรายการหนงัสือทีต่รงกับความสนใจของชมุชนท้องถิน่ ขณะเดียวกนั 
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ก็ส่งผลให้การด�าเนนิธรุกิจของบริษทัฯ และส�านกัพมิพ์คูค้่า มีความเสีย่งลดลง เพราะไม่จ�าเป็นต้องส้ินเปลือง
ทรัพยากรในการจัดพิมพ์หนังสือเป็นจ�านวนมาก เพื่อให้เพียงพอต่อการกระจายโดยไม่มีข้อมูลสารสนเทศ
รองรับ และด้วยระบบสารสนเทศที่แม่นย�าท�าให้ร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ทุกสาขามีรายการหนังสือที่
ตรงกับความต้องการของชุมชนในปริมาณที่เพียงพอ จึงช่วยลดต้นทุน และลดการสูญเสียโอกาสการขาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• การพัฒนาเว็บไซต์เพ่ืออ�านวยความสะดวกในการซื้อขายหนังสือเพ่ือสนับสนุนระบบค้าปลีก 
และค้าส่งอย่างมีประสิทธิภาพ : บริษัทฯ ได้พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ www.se-ed.com เพื่อรองรับ
การค้าปลีกหนังสือในระบบ e-commerce และพัฒนา www.se-ed.com/wholesale เพื่อรองรับการค้าส่ง
ให้กับร้านหนังสืออื่น และองค์กรสถาบันต่างๆ

 ปัจจุบันเว็บไซต์ www.se-ed.com ของบริษัทฯ เป็นเว็บไซต์ร้านหนังสือออนไลน์ที่มีลูกค้าเข้ามาเลือก
ซื้อสินค้ามากท่ีสุด มีรายการหนังสือให้ลูกค้าเลือกซื้ออย่างครบถ้วนมากท่ีสุดในประเทศไทย นอกจากนี้ 
ยังได้แบ่งปันข้อมูลรายการหนังสือขายดีจากร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ และข้อมูลสารสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อให้ได้รับทราบว่าหนังสือเล่มใดที่สังคมให้ความสนใจอยู่ในแต่ละช่วงเวลา และหนังสือท่ีลูกค้าต้องการ
ซื้อนั้นจ�าหน่ายที่สาขาใดบ้าง ซึ่งเป็นสารสนเทศที่เพียงพอต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ 

 อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้พัฒนาเว็บไซต์ m.se-ed.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ส�าหรับการเข้าถึงด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่
ชนิดต่างๆ เช่น smartphone หรือ tablet เพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกในการซื้อสินค้าได้สะดวกยิ่งขึ้น รองรับ
การเปล่ียนแปลงของรูปแบบการซื้อขายท่ีเป็น e-book มากข้ึนในอนาคต จากการท่ีมีจ�านวนผู้ใช้งาน
อินเทอร์เน็ตเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
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• การพฒันาระบบโลจสิติกส์แบบบูรณาการ : บริษทัฯ มีความมุ่งม่ันท่ีจะพฒันาระบบโลจสิติกส์ของ บริษทัฯ 
ให้มีประสิทธภิาพ สามารถส่งสนิค้าให้กบัลกูค้าได้อย่างรวดเร็วด้วยต้นทนุท่ีต�า่ และสามารถแข่งขนัได้ ด้วย
แนวคิดนี้จะท�าให้หนังสือดีๆ สามารถไปถึงมือคนไทยได้อย่างรวดเร็ว เมื่อใดที่คนไทยต้องการอ่านหนังสือ 
เพื่อใช้ในการพัฒนาตนเอง บริษัทฯ ก็มีหน้าที่ส่งมอบหนังสือ และสื่อการเรียนรู้นั้นๆ ให้ถึงมือคนไทยอย่าง
รวดเร็วที่สุด

 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 เพื่อให้พนักงานที่ร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์สามารถให้ข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของลูกค้า

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

ตัวอย่างนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของคนไทย

• การพัฒนาขดีความสามารถทางภาษาองักฤษให้กบัเยาวชนไทยอย่างมีประสิทธผิล : บริษทัฯ ได้ศึกษา
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 ให้มีเน้ือเร่ืองหลากหลายแนว และหลากหลายระดับชัน้ความรู้ เพือ่รองรับความสนใจของเด็กส่วนใหญ่
ในระบบโรงเรียน โดยใช้เป็นเครื่องมือส�าคัญในการพัฒนาขีดความสามารถทางภาษาอังกฤษของเยาวชน
ไทยทั้งประเทศ จากนั้นจึงพัฒนากระบวนการน�าไปใช้งานที่ได้ผล ผ่านกระบวนการท�างานที่เป็นรูปธรรม 
มีงานวิจัยรองรับ เพื่อขยายผลไปสู่การใช้งานจริงในระบบโรงเรียนทั่วประเทศต่อไป
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 ในปี พ.ศ. 2552 - 2553 บริษทัฯ ได้เร่ิมโครงการทดลองกับโรงเรียนท่ีขาดแคลนทรัพยากรจ�านวน 20 โรงเรียน 
ในระดับประถมปลายและมัธยมต้น ผลการทดลองเบ้ืองต้นพบว่า ได้ผลสมัฤทธิใ์นการพฒันาขดีความสามารถ
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
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน บริษัทฯ ได้จัดอบรมครู 1,000 คนทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด Total Solution to 
English Proficiency เพื่อสานต่อแนวคิดด้านการปรับปรุงวิธีการยกระดับกระบวนการเรียนการสอนแบบ
เน้นผลสัมฤทธิ์ทั้งระบบ เพื่อช่วยให้นักเรียนมีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน จนสามารถน�าไปใช้ในชีวิต
ประจ�าวัน (Communicative English) และด้านการศึกษา (Academic English) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
แนวคิดดังกล่าวประกอบไปด้วย การพัฒนาหลักสูตร การประเมินผลการเรียน การคัดสรรสื่อที่เหมาะสม
ส�าหรับชั้นเรียน การอบรมครู การปลูกฝังการอ่านให้เด็ก และกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อต่อยอดความรู้

 ในปี พ.ศ. 2555 บริษัทฯ ได้จัดสัมมนาเชิงวิชาการส�าหรับอาจารย์ โดยเน้นการแลกเปล่ียนแนวคิดและ
เทคนคิการสอนเพือ่น�าไปใช้ในการจดัการสอนในชัน้เรียน มีอาจารย์เข้าร่วมสัมมนากว่า 1,200 คน ด้วยความ 
มุ่งม่ันท่ีต้องการพฒันาทัง้ครูและนกัเรยีนให้มศีกัยภาพมากย่ิงขึน้ และการน�าเสนอรูปแบบวธิกีารพฒันาการ
สอนภาษาอังกฤษที่เป็นแบบแผน ครูจึงสามารถประยุกต์ใช้แผนการจัดการเรียนให้สอดคล้องกับการเรียน
การสอนในชัน้เรียนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนีย้งัได้จดัอบรมและพฒันากระบวนการเรียนการสอนของครู
ให้ได้ตามมาตรฐาน “Oxford Language Program” และประเมินผลด้านพัฒนาการของครูในการถ่ายทอด
ความรู้แก่ผู้เรียน โดยผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในระดับเกณฑ์ที่ก�าหนดได้

 ในปี พ.ศ.2556 บริษัทฯ ได้ร่วมกับส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในจังหวัดต่างๆ จัดการอบรมสัมมนา 
เชิงวิชาการส�าหรับอาจารย์อย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะครู อาจารย์ เข้าร่วมสัมมนากว่า 1,000 คนทั่วประเทศ 
และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากโรงเรียนกว่า 140 โรงเรียนในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

 และในปี พ.ศ. 2557 บริษัทฯ ได้สนับสนุนมูลนิธิคนไทยเก่งข้ึน ให้ริเร่ิมโครงการ “การพัฒนาการจัดการ 
เรยีนรู้ เพือ่เพิม่ผลสมัฤทธิท์างการเรียน” ซึง่มีวตัถปุระสงค์เพือ่พฒันาการสอนภาษาองักฤษแบบครบวงจร
โดยให้ผูส้อนสามารถประยกุต์แผนการจดัการเรียนรู้ให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมจริงในชัน้เรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ พัฒนาความสามารถในการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด ซึ่งเป็นโครงการที่หลอมรวมชุดเครื่องมือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และระบบพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนที่มีทิศทางอย่างชัดเจน และยังสามารถแบ่งเบาภาระในการเตรียมการสอนของ 
ครูผูส้อน โดยช่วงเร่ิมต้นของโครงการมีโรงเรยีนเข้าร่วมจ�านวน 120 โรงเรียน และขยายผลเป็นประมาณมากกว่า 
260 โรงเรียน ในปีการศึกษา 2559
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รางวัลแห่งการเป็นบริษัทตัวอย่างที่ดี

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

• ได้รับการประเมินบรรษัทภิบาล ระดับ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาว ติดต่อกัน 10 ปีซ้อน (2551 – 2560) โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)

• ได้รับรางวัลดีเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Outstanding Investor Relations Award) จากงาน SET Awards 
2017 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• ได้รับโล่เกียรตคุิณในฐานะท่ีเป็นองค์กรเอกชนทีมี่ผลงาน CSR เป็นเลศิ โดยกระทรวงการพฒันาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ จากงานครบรอบ 15 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ (2560)

• ได้รับรางวัล ตาราอวอร์ด ปีที่ 6 (2560) รางวัลที่มอบให้กับบุคคลหรือองค์กรที่มี หัวใจโพธิสัตว์ ซึ่งท�า
ประโยชน์เพื่อสังคมตั้งแต่ระดับจุลภาพ ได้แก่ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น จนถึงระดับมหาภาพ คือสังคมไทย
และสังคมโลก

• 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 ซึ่งเป็นรางวัลที่ยกย่องเชิดชูเกียรติคุณจากการได้รับรางวัลดีเยี่ยมด้านการ
รายงานบรรษัทภิบาล ติดต่อกันเป็นปีที่ 6
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• ได้รับการประเมินผล การจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี (AGM) อยู่ในระดับ “5 TIA” ติดต่อกัน 
7 ปีซ้อน (2552 – 2558) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association)

• ได้รับรางวลั Investors’ Choice Award จากการได้รบัคะแนนการประเมินคุณภาพการจดัประชมุใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�าปี เต็ม 100% ต่อเนื่องกัน 6 ปีซ้อน ในช่วงปี 2552 – 2557 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
(Thai Investors Association)

• ได้รับประกาศเกียรติคุณ “คณะกรรมการแห่งปี – ดีเด่น” (Board of the Year for Distinctive Practices) 
ประจ�าปี พ.ศ. 2553/54 โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิทัไทย (Thai Institute of Directors : IOD)

• ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น (Outstanding Corporate Social Re-
sponsibility Awards) จากงาน SET Awards 2011

• ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะบริษัทธุรกิจ
ขนาดใหญ่ ท่ีน้อมน�าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยกุต์ใช้ในการบริหารธรุกิจ จากการประกวด
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 โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิทัไทย (Thai Institute of Directors : IOD)

• ได้รับรางวัล “ร้านหนังสือเครือข่าย ยอดเยี่ยม ประจ�าปี พ.ศ. 2545 และ 2546” และรางวัล “ร้านหนังสือ
ยอดเยี่ยมประจ�าทศวรรษ (ปี พ.ศ. 2547)”
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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�ำนวนสิทธิที่ได้รับท้ังหมด 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�ำหน่ำยหุน้ทีซ่ือ้คืนให้เสร็จสิน้ภำยใน 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 ได้มีมตอินมัุติ
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 เซมิคอนดักเตอร์อเิล็กทรอนกิส์ 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 
แต่ก็พบว่ำมีข้อจ�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 จึงตัดสินใจท่ีจะเร่ิมธุรกิจร้ำนหนังสือในศูนย์กำรค้ำชั้นน�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
ชะลอกำรส่ังซือ้และบริษทัฯ 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 
กำรเงินอยำ่งจริงจัง โดยได้เพิ่มทุนเพื่อรองรับปัญหำทำงเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนไว้ในระดับหนึ่งในปี พ.ศ. 2541 และ
ก�ำหนดมำตรกำรทำงกำรเงินทีรั่ดกมุ เพือ่ให้บริษทัฯ สำมำรถช�ำระเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบันกำรเงนิได้หมด และมี
สภำพคล่องทำงกำรเงินทีเ่พยีงพอท่ีจะขยำยงำนได้โดยไม่ตดิขัด 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
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• หลักสตูรภำษำองักฤษ ACTive English เป็นหลักสตูรกำรเรยีนเสรมิระดับช้ัน 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 ท่ีมี
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�ำกดั ซึง่มีทุนช�ำระแล้วเท่ำกับ 400,000 
บำท บริษัท เอ็ม แอนด์ อี จ�ำกัด ประกอบธุรกิจเป็นส�ำนักพิมพ์ โดยเป็นผู้ผลิตวำรสำรเทคนิค วำรสำร EC และผลิต
หนังสือวิชำชีพด้ำนวิศวกรรมศำสตร์ และมอบหมำยให้บริษัทฯ เป็นผู้จัดจ�ำหน่ำยหนังสือให้

บริษทัฯ เข้ำถอืหุน้ร้อยละ 99.93 ในบริษทั ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร์ จ�ำกัด (จดัตัง้ข้ึนเม่ือวันท่ี 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�ำระแล้วเท่ำกับ 1,000,000 บำท

ในปี พ.ศ. 2546 บริษัทฯ เข้ำถือหุ้นร้อยละ 28.75 ในบริษัท เพลินพัฒน์ จ�ำกัด (จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยำยน 
พ.ศ. 2545) ซึ่งมีทุนช�ำระเต็มมูลค่ำ เท่ำกับ 80,000,000 บำท ต่อมำในปี พ.ศ. 2548 บริษัทฯ ได้เพิ่มสัดส่วนกำรถือ
หุ้นเป็นร้อยละ 48.82 จำกทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้วจ�ำนวน 170,000,000 บำท และได้ด�ำเนินกำรลดทุนจด
ทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว คงเหลือเป็นจ�ำนวน 169,475,500 บำท คิดเป็นสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 48.97 โดยใน
ไตรมำส 4 ปี พ.ศ. 2552 คุณทนง โชติสรยุทธ์ กรรมกำรผู้จัดกำรบริษัทฯ ได้เข้ำไปด�ำรงต�ำแหน่งรักษำกำรผู้อ�ำนวย
กำรของโรงเรียนเพลินพัฒนำ และได้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนเพลินพัฒนำ ในปี พ.ศ. 2553 โดยได้รับมติ
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ  ซึ่งในปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมำ บริษัทฯ ได้น�ำงบกำรเงินของบริษัท เพลินพัฒน์ 
จ�ำกัด (บริษัทย่อย) มำรวมในกำรจัดท�ำงบกำรเงินรวม ด้วยกำรมีส่วนร่วมในกำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนนี้  ต่อมำ
เมื่อวันที่ 18 พฤษภำคม 2560 บริษัท เพลินพัฒน์ จ�ำกัด ได้ลดทุนจดทะเบียนจำก 169,475,500 บำท มูลค่ำหุ้นละ 
10 บำท เป็น 151,850,500 บำท มูลค่ำหุ้นละ 8.96 บำท

โดยบริษัท เพลินพัฒน์ จ�ำกัด ประกอบกิจกำรโรงเรียนในนำม โรงเรียนเพลินพัฒนา ซึ่งตั้งอยู่บนถนนพุทธ
มณฑล สำย 2 เปิดสอนในระดับตัง้แต่เตรียมอนบุำล จนถงึมัธยมศกึษำปีที ่6 โดยเร่ิมเปิดรับนกัเรยีนอย่ำงเป็นทำงกำร 
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�ำระแล้วเท่ำกับ 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 และศูนย์หนงัสอืมหำวทิยำลัยหลำยแหง่ทีบ่รษิทัฯ เป็นผู้บริหำรเอง ทั้งในกรงุเทพฯ และต่ำงจงัหวัด 
รวมทั้งกำรบริหำรพื้นที่ขำยหนังสือในรูปแบบต่ำงๆ ในพื้นที่ศูนย์กำรค้ำ

2.	ธุรกิจรับจัดจ�าหน่ายหนังสือ โดยจัดจ�ำหน่ำยให้กับหนังสือท่ีบริษัทฯ 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
และกิจกรรมพัฒนำศักยภำพและอัจฉริยภำพของเยำวชน ด้วยกำรพัฒนำหลักสูตรเสริมกำรเรียนรู้ที่มีควำมจ�ำเป็นต่อ
กำรพัฒนำศักยภำพ อันได้แก่ วิชำคณิตศำสตร์ และวิชำภำษำอังกฤษ รวมทั้งจัดกิจกรรมค่ำยเยำวชน

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

6.	บริษัท	 เบสแล็บ	 จ�ากัด เป็นบริษัทที่ด�ำเนินธุรกิจให้ค�ำปรึกษำ กำรพัฒนำ กำรออกแบบ และกำร 
จ�ำหน่ำยซอฟต์แวร์และฮำร์ดแวร์ท่ีพัฒนำขึ้นเอง เน้นกำรพัฒนำ Digital Content, กำรพัฒนำโปรแกรม  
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
(ทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ว

391.94 ล้ำนบำท)

บจ.	ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์
(ทุนจดทะเบียนและรับช�ำระแล้ว

1.00 ล้ำนบำท)
(บริษัทย่อย)
99.99%                     

บจ.	เพลินพัฒน์
(ทุนจดทะเบียนและรับช�ำระแล้ว

151.85 ล้ำนบำท)
(บริษัทย่อย)
48.97%

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

(บริษัทย่อย)
60.00%

บจ.	เอ็ม	แอนด	์อ	ี																									
(ทุนจดทะเบียนและรับช�ำระแล้ว

0.40 ล้ำนบำท)
(บริษัทร่วม)
25.00%
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มูลค่ารายได้รวมตามผลิตภัณฑ์และบริการจ�าแนกตามช่องทางการขาย

หมายเหตุ 1 ขายปลีก หมายถึง รายได้จากการขายที่เครือข่ายร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์

 2 ขายส่ง  หมายถึง รายได้จากการขายส่งหนังสือและวารสารที่บริษัทฯ ผลิตเอง และที่รับจัดจ�าหน่าย  
ไปให้แก่ร้านหนังสืออื่น และช่องทางการขายอื่น เช่น สถาบันการศึกษา ห้องสมุด เป็นต้น

 1 และ 2 มูลค่าขายของหนังสือที่บริษัทฯ ผลิตเอง ในปี พ.ศ. 2560, 2559 และ 2558 คิดเป็น 
ร้อยละ 7.75, 7.79 และ 7.18 ของรายได้จากการขายตามล�าดับ

 3 รายได้กลุ่มวารสาร ได้แก่ รายได้จากการขายโฆษณา, การจัดงานสัมมนาทางวิชาการและขายสินค้าทางด้าน
เทคโนโลยี

 4 รายได้กลุ่ม SLC+ ได้แก่ รายได้จากการเปิดศูนย์การเรียนรู้ SE-ED Learning Center และรายได้จากการจัด
   Kiddy Camp SE-ED Kiddy Camp

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการที่ส�าคัญ

ผลิตภัณฑ์ และบริกำรที่ส�ำคัญที่บริษัทฯ ด�ำเนินกำรอยู่ มีดังนี้

1. หนังสือ ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตหนังสือสู่ระบบร้ำนหนังสือ เป็นรำยใหญ่รำยหนึ่งของประเทศ โดยเป็น
ผู้บุกเบิก และเป็นผู้น�ำตลำดในกำรผลิตหนังสือสำระควำมรู้ในหมวดต่ำงๆ ได้แก่ กำรบริหำร/กำรจัดกำร กำรพัฒนำ
ตนเอง จิตวิทยำ วิศวกรรมศำสตร์สำขำต่ำงๆ หนังสือสำระควำมรู้ส�ำหรับเยำวชน ภำษำศำสตร์ และพจนำนุกรม  
แม่และเด็ก อำหำรและสุขภำพ แผนท่ี เป็นต้น รวมทั้งผลิตสินค้ำท่ีเป็น nonbook เช่น CD เพื่อพัฒนำศักยภำพ  
ในด้ำนต่ำงๆ

2. วารสาร ณ สิ้นปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตวำรสำรทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี จ�ำนวน 
3 ฉบับ ดังนี้

• วารสารเซมิคอนดกัเตอร์อเิลก็ทรอนิกส์พลสั เป็นวำรสำรรำยเดือน เน้นหนกัด้ำนกำรให้ควำมรูใ้นสำขำ
อเิล็กทรอนกิส์ เร่ิมออกจ�ำหน่ำยตัง้แต่ พ.ศ. 2517 ต่อมำบรษิทัฯ ได้เปล่ียนชือ่วำรสำรจำกเดิมคือ วารสาร
เซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ เป็น วารสารเซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์พลัส ตั้งแต่เดือนมกรำคม 
พ.ศ. 2551 โดยยังคงเนื้อหำเดิม

2559

SCL+
Kiddy Camp 4

ร้อยละ 0.49

ขำยปลีก 1

ร้อยละ 75.32

ขำยส่ง 2

ร้อยละ 18.13

รับจ้ำงพิมพ์
ร้อยละ 0.47

กลุ่มวำรสำร 3

ร้อยละ 0.64

รำยได้อื่นๆ
ร้อยละ 1.05

รำยได้
ค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำ 
และบริกำร
ร้อยละ 4.00

รำยกำร 
ระหว่ำงกัน
ร้อยละ -0.10

2558

SCL+
Kiddy Camp 4

ร้อยละ 0.27

ขำยปลีก 1

ร้อยละ 76.97

ขำยส่ง 2

ร้อยละ 17.53

รับจ้ำงพิมพ์
ร้อยละ 0.00

กลุ่มวำรสำร 3

ร้อยละ 0.77

รำยได้อื่นๆ
ร้อยละ 1.01

รำยได้
ค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำ 
และบริกำร
ร้อยละ 3.53

รำยกำร 
ระหว่ำงกัน
ร้อยละ -0.09

2560

SCL+
Kiddy Camp 4

ร้อยละ 0.02

ขำยปลีก 1

ร้อยละ 73.74

ขำยส่ง 2

ร้อยละ 18.71

รับจ้ำงพิมพ์
ร้อยละ 0.09

กลุ่มวำรสำร 3

ร้อยละ 0.63

รำยได้อื่นๆ
ร้อยละ 1.90

รำยได้
ค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำ 
และบริกำร
ร้อยละ 4.86

รำยกำร 
ระหว่ำงกัน
ร้อยละ -0.11
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• วารสาร Industrial Technology Review เป็นวำรสำรรำยเดือน เน้นหนักในกำรให้ควำมรู้ด้ำน
เทคโนโลยีอุตสำหกรรมและกำรจัดกำร แก่ผู้บริหำรงำนด้ำนอุตสำหกรรม วิศวกรโรงงำนและผู้ใช้งำน
ทั่วไป เริ่มออกจ�ำหน่ำยตั้งแต่กลำงปี พ.ศ. 2537

• วารสาร The Absolute Sound & Stage เป็นวำรสำรรำยเดือน ทีเ่น้นกำรให้สำระควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี
ของระบบเครือ่งเสยีงและระบบแสงสบีนเวท ีงำนในด้ำนสตูดิโอ และอปุกรณ์เครือ่งมือต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
เริ่มออกจ�ำหน่ำยตั้งแต่ปลำยเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2545

รำยได้ของบริษัทฯ ในส่วนนี้ จะเกิดจำกรำยได้จำกกำรรับลงโฆษณำ รำยได้จำกกำรขำยวำรสำร รำยได้ 
จำกกำรจัดท�ำหนังสือพิเศษ และรำยได้จำกกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ

3. การรับจัดจ�าหน่ายหนังสือ บริษัทฯ เป็นผู้จัดจ�ำหน่ำยหนังสือที่บริษัทฯ ผลิตขึ้นเอง และยังรับจัดจ�ำหน่ำย
หนงัสอืให้ส�ำนกัพมิพ์และองค์กรอืน่ ท่ีมีผลิตภณัฑ์สอดคล้องกับทิศทำงของบริษทัฯ โดยขำยส่งให้ร้ำนหนงัสอืท้ังขนำด
เล็กและขนำดใหญ่ทั่วประเทศกว่ำ 3,975 ร้ำน อีกทั้งยังขำยให้กับสถำบันกำรศึกษำโดยตรง

บริษัทฯ ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยหนังสือและสื่อกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษของส�ำนัก
พิมพ์มหำวิทยำลัยออกซ์ฟอร์ด (Oxford University Press) แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ตั้งแต่วันท่ี 1 มกรำคม 
พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป ควำมร่วมมือกันครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทฯ เพิ่มบทบำทในกำรผลิต และจัดจ�ำหน่ำยหนังสือเรียน
รู้ภำษำอังกฤษ มำกยิ่งขึ้น โดยผ่ำนช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งจะท�ำให้บริษัทฯ มีส่วนในกำรช่วยแก้
ปัญหำด้ำนกำรศึกษำภำษำอังกฤษของนักเรียนไทย และคนไทยที่สนใจภำษำอังกฤษมำกยิ่งขึ้น

ปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นผู้จัดจ�ำหน่ำยหนังสือเข้ำสู่ระบบร้ำนหนังสือรำยใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีหนังสือที่
ผลิตขึ้นเอง และยังจัดจ�ำหน่ำยอยู่ประมำณ 1,600 ชื่อเรื่อง และรับจัดจ�ำหน่ำยให้กับหน่วยงำนและส�ำนักพิมพ์อื่นอีก
ประมำณ 4,500 ชื่อเรื่อง

4. ธรุกจิร้านหนงัสือซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร์ (SE-ED Book Center หรอื SBC) บริษทัฯ เป็นผู้ด�ำเนนิงำนร้ำนหนงัสอื 
ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร์ และเครือข่ำย ซึง่ประกอบด้วย ร้ำนเครอืข่ำยซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร์ และศูนย์หนงัสอืมหำวทิยำลัยหลำย
แห่งทีบ่ริษทัฯ เป็นผูบ้ริหำรเอง ทัง้ในกรุงเทพฯ และต่ำงจงัหวัด รวมทัง้กำรบริหำรพืน้ทีข่ำยในศูนย์กำรค้ำรูปแบบต่ำงๆ 
กัน

ร้ำนหนงัสอืซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร์ เป็นร้ำนหนงัสอืทัว่ไปขนำดกลำง ทีมี่ลักษณะกำรออกแบบและกำรจัดวำงสินค้ำ 
ที่ทันสมัย มีประสิทธิภำพกำรขำยท่ีดี และเน้นกำรเปิดในท�ำเลที่อ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่คนทั่วไป ให้สำมำรถหำ
ซื้อหนังสือที่ดีได้ง่ำยข้ึน ส่วนใหญ่จึงต้ังอยู่ในซูเปอร์เซ็นเตอร์ชั้นน�ำ (เช่น เทสโก้โลตัส บ๊ิกซี เป็นต้น) ศูนย์กำรค้ำ 
ชั้นน�ำ (เช่น สยามพารากอน เซ็นทรัล เดอะมอลล์ โรบินสัน ฟิวเจอร์ปาร์ค ซีคอนสแควร์ และศูนย์การค้าชั้นน�า
ของต่างจังหวัด เป็นต้น) และสถำบันกำรศึกษำ (เช่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยสยาม และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร) โดยเปิดในรูปแบบต่ำงๆ กัน 
ทั้งในกรุงเทพฯ และต่ำงจังหวัด

จนถึงสิ้นปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯ เปิดร้ำน ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ และร้ำนเครือข่ำยซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ได้รวมทั้งสิ้น 
530 สำขำ โดยเป็นสำขำที่ยังเปิดด�ำเนินกำรอยู่จ�ำนวน 394 สำขำ อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 126 สำขำ และ
อยู่ในต่ำงจังหวัดอีก 268 สำขำ ในจ�ำนวนทั้งหมดนี้เป็นร้ำนที่ บริษัทฯ บริหำรเองทั้งสิ้น 391 สำขำ เป็นร้ำนเครือข่ำย
ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ (เป็นร้ำนที่ได้รับควำมช่วยเหลือเต็มรูปแบบ โดยซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ เป็นผู้จัดส่งสินค้ำให้) จ�ำนวน 
2 สำขำ และเป็นร้ำนเครือข่ำยซีเอ็ด (เป็นร้ำนที่ได้รับควำมช่วยเหลือไม่เต็มรูปแบบ ร้ำนสั่งสินค้ำเอง) จ�ำนวน 1 สำขำ 
และจุดบริกำรย่อย อีก 1 จุดบริกำร ปัจจุบันซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ นับเป็นเครือข่ำยร้ำนหนังสือเต็มรูปแบบที่มียอดขำย
มำกที่สุดในประเทศไทย
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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. 2560 มีสาขาที่เปิดด�าเนินการอยู่ 394 สาขา โดยเป็นสาขาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 126 สาขา 
และสาขาในต่างจังหวัด 268 สาขา ในจ�านวนดังกล่าว มีสาขาขนาดเล็กอยู่จ�านวน 8 สาขา

 - ณ สิ้นปี พ.ศ. 2560 มีร้านเครือข่ายซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ (บริษัทฯ รับผิดชอบการจัดหาสินค้าให้ทั้งหมด) ที่เปิดด�าเนิน
การอยู่จ�านวน 2 สาขา และมีจ�านวนร้านเครือข่ายซีเอ็ด (บริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือพิเศษ โดยอนุญาตให้ใช้ชื่อซีเอ็ด
บุ๊คเซ็นเตอร์ หรือร้านเครือข่ายได้ แต่จัดหาสนิค้าเอง) ทีเ่ปิดด�าเนนิการอยู ่จ�านวน 1 สาขา และมี kiosk 1 จดุ

5. SE-ED Learning Center ในปี พ.ศ. 2549 บริษัทฯ ได้ก่อตั้งแผนก SE-ED Learning Center เพื่อบริหำร
กิจกรรมเยำวชนทั้งหมด และได้เปิดศูนย์กำรเรียนรู้ SE-ED Learning Center ตั้งแต่เดือนกันยำยน พ.ศ. 2551  
เพื่อให้กำรบริกำรครอบคลุมถึงกำรฝึกอบรมทำงด้ำนวิชำชีพ กำรอบรมในสำขำต่ำงๆ ให้แก่ผู้สนใจทั่วไป ตลอดจน
เยำวชน และนักเรียน นักศึกษำ อีกทั้งยังได้ก�ำหนดยุทธศำสตร์ในกำรด�ำเนินธุรกิจ ด้วยกำรพัฒนำหลักสูตรเสริม
กำรเรียนรู้ ที่เป็นกำรพัฒนำศักยภำพและอัจฉริยภำพของเยำวชน อันได้แก่ วิชำคณิตศำสตร์ และวิชำภำษำอังกฤษ  
โดยในปัจจุบันกำรด�ำเนินงำนของ SE-ED Learning Center ได้จัดให้มีกิจกรรมที่หลำกหลำยดังต่อไปนี้

•  หลักสูตรคณิตศำสตร์ FAN Math เป็นหลักสูตรกำรเรียนเสริมระดับชั้น อนุบำล 3 จนถึงประถมศึกษำ
ปีที่ 6 ที่มีกำรจัดท�ำสื่อกำรเรียนรู้ในรูปแบบของสื่อ Animation

•  หลักสูตรภำษำอังกฤษ ACTive English เป็นหลักสูตรกำรเรียนเสริมระดับชั้นอนุบำล 2 จนถึงประถม
ศึกษำปีที่ 6 ที่มีกำรใช้สื่อ Interactive Multimedia และมีควำมสอดคล้องกับกรอบมำตรฐำนกำรเรียนรู้
ภำษำ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ของสหภำพยุโรป

•  หลักสูตรเก่งคิด เก่งสร้ำง SE-ED iKids เป็นหลักสูตรกำรเรียนในรูปแบบของกิจกรรมที่เน้นให้เด็กรู้จัก
กำรประดิษฐ์และกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมหุน่ยนต์ได้ด้วยตนเอง ผ่ำนส่ือกำรสอนทัง้ในรูปแบบมัลตมีิเดีย 
และหนงัสือ ท่ีเข้ำใจง่ำย สนกุสนำน และเสริมควำมรู้ด้ำน STEM  คือ Science (วิทยำศำสตร์), Technology 
(เทคโนโลยี), Engineering (วิศวกรรมศำสตร์) และ Mathematics (คณิตศำสตร์) เพื่อเสริมสร้ำงควำม
เข้ำใจ  เนื้อหำในหลักสูตรมุ่งเน้นให้เด็กได้กล้ำคิด กล้ำทดลอง รู้จักวิเครำะห์ และแก้ปัญหำอย่ำงเป็น

ข้อมูลจ�านวนสาขาของซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ และร้านในเครือข่าย ณ วันสิ้นปี
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ระบบ โดยกำรน�ำองค์ควำมรู้ในหลำยๆ ด้ำนมำบูรณำกำรเข้ำด้วยกัน  ตลอดจนชี้ให้เห็นถึงกำรน�ำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  และกำรสร้ำงสรรค์เป็นเทคโนโลยีต่ำงๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

• จัดค่ำยกิจกรรมเยำวชน SE-ED Kiddy Camp ส�ำหรับเยำวชนอำยุ 8-14 ปี โดยจะจัดในช่วง
ปิดเทอมกำรศึกษำ ซึ่งมีหลำยค่ำยให้เลือก ท้ังแบบไปค่ำยต่ำงจังหวัด และแบบเช้ำไปเย็นกลับ 
เพือ่กระตุน้เยำวชนให้สนกุกับกำรเรียนรู้ ขณะเดยีวกันก็ได้ศกึษำพฤตกิรรมของเด็กในกำรเรียนรู้ ก่อน
ทีจ่ะขยำยควำมคิดและผนกึกับแนวทำงอืน่ๆ ท่ีเสรมิกันเพือ่สร้ำงเด็กไทย ให้เก่งขึน้ในปรมิำณท่ีมำกขึน้  
และส่งเสริมให้เยำวชนที่เข้ำค่ำย มีควำมกล้ำในกำรเรียนรู้สิ่งต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องทำงวิทยำศำสตร์ 
สิ่งประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์ กำรท�ำงำนเป็นทีม ควำมเป็นผู้น�ำ กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง ควำมรู้พื้นฐำนใน
กำรด�ำรงชีวิต ศีลธรรม และโดยเฉพำะอย่ำงย่ิงมิตรภำพ นอกจำกนี้ ยังได้ร่วมสนุกในกิจกรรมต่ำงๆ 
อีกมำกมำย เช่น นักส�ำรวจน้อย เข้ำฐำนกิจกรรม เล่นเกม ออกก�ำลังกำย เล่นกีฬำ ฯลฯ

6. โรงเรียนเพลินพัฒนา บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนในโรงเรียนเพลินพัฒนำ โดยมีสัดส่วนกำรลงทุนร้อยละ 48.97 
โดยร่วมบริหำร เพื่อระดมทรัพยำกร ควำมรู้ควำมสำมำรถที่มี ก่อตั้งโรงเรียนเพลินพัฒนำขึ้นมำเป็นโรงเรียนทำงเลือก
แนวใหม่ ด้วยควำมมุ่งหวังท่ีพัฒนำศักยภำพเด็กไทยให้เป็นก�ำลังส�ำคัญในกำรพัฒนำประเทศในอนำคต โดยผ่ำน
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ียืดหยุ่น โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับช่วงชั้นเตรียมอนุบำล จนถึงระดับมัธยมศึกษำ 
ปีที่ 6

ทั้งนี้ในรอบปีการศึกษา 3 ปีที่ผ่านมาโรงเรียนเพลินพัฒนามีจ�านวนนักเรียนในแต่ละปีการศึกษาดังนี้

(หน่วย : คน)

ปีการศึกษา ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

จ�ำนวนนักเรียนในปีกำรศึกษำ 1,243 1,261 1,230

7. บริษัท เบสแล็บ จ�ากัด เป็นธุรกิจให้ค�ำปรึกษำกำรพัฒนำ กำรออกแบบ และกำรจ�ำหน่ำยซอฟต์แวร์  
และฮำร์ดแวร์ที่พัฒนำขึ้นเอง

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

สินค้าที่ซื้อมาขายไปจากส�านักพิมพ์อื่น โดยทั่วไปประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

• หนังสือที่รับจัดจ�าหน่าย ปัจจุบันหนังสือท่ีบริษัทฯ รับจัดจ�ำหน่ำยไปยังระบบร้ำนหนังสือท่ัวประเทศ
นั้น มำจำกหนังสือที่บริษัทฯ ผลิตเอง และมำจำกส�ำนักพิมพ์อื่นอีกประมำณ 318 รำย ที่ติดต่อให้สำยงำน  
รับจัดจ�ำหน่ำยของบริษัทฯ เป็นผู้จัดจ�ำหน่ำยไปยังร้ำนหนังสืออื่นท่ัวประเทศ โดยบริษัทฯ จะพิจำรณำ 
รับต่อเมื่อเห็นว่ำ เป็นผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับทิศทำงของบริษัทฯ และมีโอกำสกำรขำยที่เป็นไปได้

• หนังสือและสินค้าอื่น ที่ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์รับมาจ�าหน่าย ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์รับสินค้ำมำจำก 2 ทำง
ใหญ่ คือ มำจำกสำยงำนรับจดัจ�ำหน่ำยของบริษทัฯ และอกีทำงหนึง่ซึง่ส่วนใหญ่เป็นกำรรบัสนิค้ำจำกส�ำนกั
พิมพ์และผู้จัดจ�ำหน่ำยรำยอื่น เข้ำมำขำยในสำขำ โดยมีแผนกกำรตลำดของสำยงำนซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์  
เป็นผู้พิจำรณำคัดเลือกน�ำเข้ำมำจ�ำหน่ำย

ความสัมพันธ์และผลกระทบ หากสูญเสียผู้จ�าหน่ายสินค้า ส�ำหรับมูลค่ำสินค้ำที่ซื้อมำเพื่อขำย 
จำกผู้จัดจ�ำหน่ำยแต่ละรำยมีมูลค่ำไม่เกิน 30% ของต้นทุนขำยทั้งหมด โดยมีสัดส่วนมูลค่ำสินค้ำที่ซื้อมำ
จ�ำหน่ำยจำกคู่ค้ำรำยใหญ่ 10 รำยแรกต่อต้นทุนขำยรวม 3 ปีย้อนหลังมีดังนี้
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(หน่วย : ล้ำนบำท)

รายการ
ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2558

มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %

มูลค่ำสินค้ำที่ซื้อมำเพื่อจ�ำหน่ำย จำกคู่

ค้ำรำยใหญ่ 10 รำยแรก
846.78 38.56 927.43 35.99 1,082.43 39.89

ต้นทุนขำยรวม 2,196.18 100 2,577.01 100 2,713.43 100

ในปี พ.ศ. 2560 ถือว่ำไม่มีรำยใดมีน�้ำหนักมำกนักจนมีผลกระทบรุนแรงต่อบริษัทฯ นอกจำกน้ัน 
บริษัทฯ ไม่มีควำมสัมพันธ์ใดๆ กับผู้จ�ำหน่ำยดังกล่ำว และไม่มีภำระผูกพันที่จะต้องซื้อในอนำคต

สินค้าที่บริษัทฯ ผลิตเอง หนังสือและวำรสำรที่บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตเอง มีสำยงำนผลิตหนังสือ  
และสำยงำนวำรสำรของบริษทัฯ เป็นผูรั้บผดิชอบในกำรก�ำหนดทศิทำง และคดัเลือกต้นฉบับทีจ่ะน�ำมำผลิต 
จนกระทั่งถึงขั้นตอนกำรผลติออกมำเป็นรปูเล่ม เพื่อส่งใหส้ำยงำนจดัจ�ำหนำ่ยของบริษทัฯ น�ำไปวำงตลำด

อัตราการใช้ก�าลังการผลิต เนื่องจำกบริษัทฯ ไม่มีโรงพิมพ์เอง ดังนั้น กำรผลิตหนังสือและวำรสำร 
จะมีหน่วยงำนภำยในรับผดิชอบดูแลกำรผลิตครบวงจร และกระจำยงำนพมิพ์ไปตำมโรงพมิพ์ต่ำงๆ ให้เหมำะ
สมกับก�ำหนดกำรผลิต ดังนั้น อัตรำกำรผลิตจริง จึงสำมำรถเพิ่มหรือลดได้ โดยไม่เกิดอัตรำสูญเปล่ำใดๆ

วัตถุดิบและผู้จ�าหน่ายวัตถุดิบ กระดำษเป็นวัตถุดิบหลักที่ส�ำคัญของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ  
ซื้อวัตถุดิบจำกผู้จ�ำหน่ำยในประเทศท้ังจ�ำนวน กระดำษที่ใช้ในกำรผลิตหนังสือและวำรสำร ส่วนมำกจะ
เป็นกระดำษปอนด์ กระดำษปรู๊ฟ กระดำษอำร์ต และกระดำษอำร์ตกำร์ด

ความสัมพันธ์และผลกระทบ หากสูญเสียผู้จ�าหน่ายวัตถุดิบ ส�ำหรับมูลค่ำกำรส่ังซื้อกระดำษ 
บริษัทฯ ไม่มีควำมสัมพันธ์ใดๆ กับผู้จ�ำหน่ำยดังกล่ำว และบริษัทฯ ไม่มีภำระผูกพันที่จะต้องซื้อใน
อนำคต ในกรณีที่บริษัทฯ เหล่ำนี้ไม่สำมำรถจัดหำกระดำษให้ได้ บริษัทฯ สำมำรถซื้อจำกผู้จ�ำหน่ำยรำย 
อื่นๆ ได้ โดยบริษัทฯ มียอดซื้อวัตถุดิบ จำกคู่ค้ำ รวมคิดเป็น 24.64% ของต้นทุนผลิต หรือคิดเป็น 1.14%  
ของต้นทุนขำย ท้ังหมดของบริษทัฯ ในปี พ.ศ. 2560 ซึง่ถอืว่ำไม่มีรำยใดมีน�ำ้หนกัมำกจนมีผลกระทบรนุแรง

ขั้นตอนและเทคโนโลยีการผลิต ขั้นตอนกำรผลิตหนังสือใหม่ เร่ิมต้นจำกกองบรรณำธิกำร  
จะประชุมเพื่อวำงแผนและพิจำรณำสรรหำต้นฉบับ ต้นฉบับนี้อำจได้มำจำกผู้เขียนเสนอต้นฉบับมำให้
พิจำรณำ หรือจำกกำรท่ีบริษัทฯ จัดหำผู้ที่เหมำะสมมำเขียนหรือแปล ตำมแนวทำงที่บริษัทฯ ก�ำหนด 
จำกนั้นกองบรรณำธิกำรจะพิจำรณำแนวเนื้อหำ ควำมถูกต้อง และควำมน่ำอ่ำน ซึ่งรวมถึงกำรส่งไปให้ที่
ปรึกษำเฉพำะสำขำของบริษทัฯ ทีมี่ควำมรู้และสนใจในกลุม่เน้ือหำน้ันๆ ให้ควำมเหน็ต่ำงๆ ในเชงิกำรตลำด  
เพื่อพิจำรณำว่ำจะรับมำผลิตหรือไม่ เม่ือผ่ำนกำรพิจำรณำแล้วจึงจะปรับปรุงเนื้อหำและรูปแบบให้เหมำะ
สมยิ่งขึ้นต่อไป และจึงจะท�ำสัญญำกำรใช้ลิขสิทธิ์ กับผู้เขียน ผู้แปล หรือส�ำนักพิมพ์ในต่ำงประเทศ

ขณะเดียวกันพนักงำนศิลป์จะเร่ิมออกแบบรูปเล่ม เม่ือต้นฉบับได้รับกำรปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว  
กถ็งึขัน้กำรจดัท�ำอำร์ตเวร์ิกด้วยคอมพวิเตอร์ อำร์ตเวร์ิกทีจ่ดัเสรจ็แล้วจะได้รบักำรตรวจทำนซ�ำ้ และแก้ไข  
จนเนือ้หำและองค์ประกอบศิลป์สมบูรณ์ ในกรณีทีเ่ป็นหนงัสือเล่ม จะมีข้ันตอนเพิม่ข้ึน คือ กำรตัง้ชือ่หนงัสือ 
กำรก�ำหนดรำคำ รวมถึงกำรตลำดต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย

กำรจัดท�ำวำรสำร มีขั้นตอนกำรท�ำงำนคล้ำยกับท�ำหนังสือเล่ม คือ มีกองบรรณำธิกำรรับผิดชอบ 
ตั้งแต่ด้ำนทิศทำงกำรตลำด ไปจนจบขั้นตอนกำรผลิต
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ส�ำหรับเทคโนโลยีทีใ่ช้ในกำรท�ำต้นฉบับหนงัสอืและวำรสำร บรษิทัฯ ใช้อปุกรณ์หลกั คอื คอมพวิเตอร์ PC 
และแมคอนิทอช รวมถงึอปุกรณ์อืน่ทีเ่ก่ียวข้อง โดยอปุกรณ์คอมพวิเตอร์เหล่ำนี ้มีแนวโน้มว่ำประสทิธภิำพ
สูงขึน้แต่รำคำถกูลง นอกจำกนีบุ้คลำกรทีอ่ยูใ่นกองบรรณำธกิำร ล้วนเป็นผูมี้ควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำนใน
กำรผลิตต้นฉบับ ส�ำหรับกำรเขียนเรื่องและบทควำม มำจำกทั้งบุคลำกรในกองบรรณำธิกำรและนักเขียน
ทั่วไป เม่ือผลิตต้นฉบับเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะว่ำจ้ำงโรงพิมพ์ โดยบริษัทฯ เป็นผู้สั่งซื้อกระดำษเอง  
และก�ำหนดให้ผู้ขำยกระดำษส่งกระดำษไปยังโรงพิมพ์โดยตรง ตำมก�ำหนดเวลำที่ต้องกำรใช้ เพื่อจัดพิมพ์
ต้นฉบับดังกล่ำวเป็นหนังสือหรือวำรสำร เพื่อจัดจ�ำหน่ำยต่อไป

ความสามารถ ความจ�าเป็น และค่าใช้จ่ายในการปรบัเครือ่งจกัรให้แข่งขนัได้ เนือ่งจำกบริษทัฯ 
ไม่มีโรงพิมพ์ จึงไม่มีกำรลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์กำรพิมพ์ท้ังหลำย ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีควำม
จ�ำเป็นต้องพัฒนำเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ต่ำงๆ เหล่ำนั้นด้วยตนเอง และด้วยสภำพกำรแข่งขันของธุรกิจ
โรงพิมพ์ จึงท�ำให้บริษัทฯ มีควำมสำมำรถในกำรต่อรอง และเลือกสรรโรงพิมพ์ที่เหมำะสมได้ตลอดเวลำ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม สำยงำนกำรผลิตหลกัของบริษทัฯ เป็นกองบรรณำธกิำร ดังนัน้กระบวนกำร
ผลิตจะเป็นกำรจัดท�ำต้นฉบับและประสำนงำนอยู่ภำยในส�ำนักงำนของบริษัทฯ จึงไม่สร้ำงมลภำวะท่ีมีผล 
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และไม่ได้อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของหน่วยงำนรัฐใดๆ



ในปี พ.ศ. 2527 บริษัทฯ เข้ำไปถือหุ้นร้อยละ 25 ในบริษัท เอ็ม แอนด์ อี จ�ำกัด ซึ่งมีทุนรับช�ำระแล้วเท่ำกับ 
400,000 บำท บริษัท เอ็ม แอนด์ อี จ�ำกัด ประกอบธุรกิจเป็นส�ำนักพิมพ์ โดยเป็นผู้ผลิตวำรสำรเทคนิค วำรสำร EC 
และผลิตหนังสือวิชำชีพด้ำนวิศวกรรมศำสตร์ และมอบหมำยให้บริษัทฯ เป็นผู้จัดจ�ำหน่ำยหนังสือให้

บริษัทฯ เข้ำถือหุ้นร้อยละ 99.93 ในบริษัท ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ จ�ำกัด (จัดตั้งขึ้นเม่ือวันท่ี 11 พฤษภำคม  
พ.ศ. 2544) ซึง่มีทุนรับช�ำระแล้วเท่ำกับ 100,000 บำท แต่มิได้ด�ำเนนิธรุกิจใดๆ เพรำะมีวตัถปุระสงค์เพือ่ป้องกนับุคคล
อื่นน�ำชื่อ ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ไปจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ ซึ่งอำจท�ำให้เกิดควำมเข้ำใจผิด คิดว่ำเป็นกิจกำรเดียวกัน
เท่ำนัน้ และต่อมำในปี พ.ศ. 2556 บริษทัฯ ได้เพิม่สดัส่วนของกำรถือหุน้ในบริษทั ซเีอ็ดบุ๊คเซน็เตอร์ จ�ำกัด เป็นร้อยละ 
99.99 ซึ่งมีทุนรับช�ำระแล้วเท่ำกับ 1,000,000 บำท

ในปี พ.ศ. 2546 บริษัทฯ เข้ำถือหุ้นร้อยละ 28.75 ในบริษัท เพลินพัฒน์ จ�ำกัด (จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยำยน 
พ.ศ. 2545) ซึ่งมีทุนช�ำระเต็มมูลค่ำ เท่ำกับ 80,000,000 บำท ต่อมำในปี พ.ศ. 2548 บริษัทฯ ได้เพิ่มสัดส่วนกำรถือ
หุ้นเป็นร้อยละ 48.82 จำกทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้วจ�ำนวน 170,000,000 บำท และได้ด�ำเนินกำรลดทุนจด
ทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว คงเหลือเป็นจ�ำนวน 169,475,500 บำท คิดเป็นสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 48.97 โดยใน
ไตรมำส 4 ปี พ.ศ. 2552 คุณทนง โชติสรยุทธ์ กรรมกำรผู้จัดกำรบริษัทฯ ได้เข้ำไปด�ำรงต�ำแหน่งรักษำกำรผู้อ�ำนวย
กำรของโรงเรียนเพลินพัฒนำ และได้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนเพลินพัฒนำ ในปี พ.ศ. 2553 โดยได้รับมติ
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ  ซึ่งในปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมำ บริษัทฯ ได้น�ำงบกำรเงินของบริษัท เพลินพัฒน์ 
จ�ำกัด (บริษัทย่อย) มำรวมในกำรจัดท�ำงบกำรเงินรวม ด้วยกำรมีส่วนร่วมในกำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนนี้  ต่อมำ
เมื่อวันที่ 18 พฤษภำคม 2560 บริษัท เพลินพัฒน์ จ�ำกัด ได้ลดทุนจดทะเบียนจำก 169,475,500 บำท มูลค่ำหุ้นละ 
10 บำท เป็น 151,850,500 บำท มูลค่ำหุ้นละ 8.96 บำท

โดยบริษทั เพลินพฒัน์ จ�ำกัด ประกอบกิจกำรโรงเรียนในนำม โรงเรียนเพลินพฒันำ ซึง่ตัง้อยูบ่นถนนพทุธมณฑล 
สำย 2 เปิดสอนในระดับตั้งแต่เตรียมอนุบำล จนถึงมัธยมศึกษำปีที่ 6 โดยเริ่มเปิดรับนักเรียนอย่ำงเป็นทำงกำร ในป ี
กำรศึกษำ 2547 ซึ่งถือเป็นกำรรวมตัวครั้งส�ำคัญของผู้ที่รักงำนกำรศึกษำกว่ำ 70 คน จำกกลุ่มต่ำงๆ ได้แก่ พ่อแม ่
ผู้ปกครอง คุณครู นักวิชำกำร ผู้บริหำรโรงเรียน ร่วมกับองค์กรเอกชนที่มีบทบำทส�ำคัญในสถำบันครอบครัวและกำร
ศึกษำ เพื่อสร้ำงสรรค์โรงเรียนต้นแบบแนวคิดใหม่ ที่สำมำรถสร้ำงเยำวชนที่มีคุณภำพให้กับประเทศ

ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ เข้ำถือหุ้นร้อยละ 60.00 ในบริษัท เบสแล็บ จ�ำกัด (จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษำยน 
พ.ศ. 2556) ซึ่งมีทุนช�ำระแล้วเท่ำกับ 250,000 บำท โดยบริษัท เบสแล็บ จ�ำกัด เป็นธุรกิจให้ค�ำปรึกษำกำรพัฒนำ 
กำรออกแบบ และกำรจ�ำหน่ำยซอฟต์แวร์ และฮำร์ดแวร์ที่พัฒนำขึ้นเอง

บริษัท เพลินพัฒน์ จ�ำกัด มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 ดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เพลินพัฒน์ จ�ากัด
จ�านวนหุ้น

ที่รับช�าระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้น (%)

1. บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)

2. นำยฤทธิ์ ธีระโกเมน

3. บริษัท รักลูก กรุ๊ป จ�ำกัด

4. นำยวศิน ดลรึเดช

5. นำงสำวกรองทอง บุญประคอง

8,300,000

2,000,000

700,000

415,000

410,000

 48.97

 11.80

 4.13

 2.45

 2.42
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บริษัท เบสแล็บ จ�ำกัด มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 ดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เบสแล็บ จ�ากัด
จ�านวนหุ้น

ที่รับช�าระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้น (%)

1. บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)

2. นำยปรีชำพล บุญส่ง

3. นำงจิตรำ จันทรำกุล

 15,000

 32,500

 7,500

 60.00

 33.00

 8.00

รายการระหว่างกัน

รำยกำรระหว่ำงกันที่มีสำระส�ำคัญระหว่ำงบริษัทฯ กับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึง
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ปรำกฏอยู่ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน หัวข้อรำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน ทำงบริษัทฯ ก�ำหนดให้รำยกำรระหว่ำงกัน
ที่มีสำระส�ำคัญระหว่ำงบริษัทฯ กับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ผ่ำน
ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ พิจำรณำอนุมัติ เพื่อดูแลให้รำยกำรระหว่ำงกันเป็นไปอย่ำงยุติธรรม มีนโยบำยกำร
ก�ำหนดรำคำท่ีเหมำะสม ซึ่งสำมำรถเปรียบเทียบได้กับรำยกำรที่เกิดขึ้นกับบุคคลภำยนอก และไม่มีกำรถ่ำยเทผล
ประโยชน์ระหว่ำง บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

คณะกรรมกำรอนมัุตใินหลักกำร ตำมค�ำแนะน�ำของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรพัย์และตลำดหลักทรพัย์ 
(ก.ล.ต.) ในกำรปฏิบัตติำมมำตรำ 89/12 (1) แห่งพระรำชบัญญตัหิลักทรพัย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2551 
ให้ฝ่ำยจดักำรสำมำรถอนมัุตกิำรท�ำธุรกรรมระหว่ำงบริษัทฯ บริษัทย่อย กับกรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลที่มีควำม
เกี่ยวข้องกับธุรกรรมนั้น หำกธุรกรรมเหล่ำนั้น มีข้อตกลงทำงกำรค้ำในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท�ำกับคู่
สญัญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์เดียวกนั ด้วยอ�ำนำจต่อรองทำงกำรค้ำท่ีปรำศจำกอิทธิพลในกำรท่ีตนมีสถำนะเป็นกรรมกำร 
ผู้บริหำร หรือบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ น�ำเสนอ
รำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และรำยกำรทีเ่ก่ียวโยงกันในกำรท�ำธรุกรรมท่ีมีขนำดเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำท
ต่อไตรมำส เพื่อรำยงำนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ รับทรำบอย่ำงสม�่ำเสมอทุกไตรมำส

นโยบายและแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทฯ อำจมีกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันกับ 
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ และกับผู้บริหำรของบริษัทฯ ในอนำคต ซึ่งรำยกำรที่เกิดขึ้นจะเป็นในรูปของกำรท�ำสัญญำเช่ำพื้นที่ 
สัญญำบริกำร และสัญญำลิขสิทธิ์ ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์ทำงกำรค้ำของบริษัทฯ เท่ำนั้น โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยชนิด 
และมูลค่ำของรำยกำรระหว่ำงกันของบรษิทัฯ กับบุคคลทีอ่ำจมีควำมขดัแย้ง ภำยใต้ประกำศและข้อบังคับของส�ำนกังำน
คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)



ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รำยชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นท่ีถือหุ้นสูงสุด 10 รำยแรก โดยรวมจ�ำนวนหุ้นท่ีถือโดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องตำมมำตรำ 
258 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และผู้ถือหุ้นท่ีอยู่ภำยใต้มำตรำดังกล่ำว 
ณ วันที่ 4 พฤษภำคม พ.ศ. 2560 (วันปิดสมุดทะเบียนครั้งล่ำสุดของบริษัทฯ) มีดังนี้

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

1 นำยทวีฉัตร จุฬำงกูร 97,950,000 24.99

2 นำยวุฒิภูมิ จุฬำงกูร 51,550,512 13.15

3 นำยฤทธิ์ ธีระโกเมน 27,840,625 7.10

4 DBS BANK LTD 18,845,000 4.80

5 นำยพงษ์ศักดิ์ ศิวะภัทรก�ำพล 13,129,518 3.35

6 นำยณัฐพล จุฬำงกูร 11,614,900 2.96

7 นำยทนง โชติสรยุทธ์ 12,142,247 3.10

8 นำยธัชชัย โชติสรยุทธ์ 9,361,407 2.39

9 น.ส.ณัญจนำ ภู่วรวรรณ 8,507,219 2.17

10 น.ส.ณวรรณ ภู่วรวรรณ 8,230,973 2.10

รวม 259,172,401 66.12

หมายเหตุ : -  ทุนที่เรียกช�าระแล้ว ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 (วันปิดสมุดทะเบียนครั้งล่าสุดของบริษัทฯ)    
เท่ากับ 391,944,418 บาท

 -  ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จากเว็บไซต์ ของบริษัทฯ ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี
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การกระจายการถือหุ้น

กำรกระจำยกำรถือหุ้น ณ วันที่ 4 พฤษภำคม พ.ศ. 2560 (วันปิดสมุดทะเบียนครั้งล่ำสุดของบริษัทฯ)

รายการ

การถือครองหลักทรัพย์
รวม

บุคคลธรรมดา นิติบุคคล

จ�านวน
ราย

จ�านวน 
หุ้น

%
จ�านวน

ราย
จ�านวน

หุ้น
%

จ�านวน
ราย

จ�านวน
หุ้น

%

ผู้ถือหลักทรัพย์

สัญชำติไทย
3,754 370,799,211 94.61 10 1,538,521 0.39 3,764 372,337,732 95.00

ผู้ถือหลักทรัพย์

สัญชำติต่ำงด้ำว
5 63,015 0.01 3 19,543,671 4.99 8 19,606,686 5.00

รวม 3,759 370,862,226 94.62 13 21,082,192 5.38 3,772 391,944,418 100.00

ณ วันปิดสมุดทะเบียนดงักล่ำว มีผูถ้อืหลกัทรัพย์สัญชำตไิทย จ�ำนวน 3,764 รำย รวมจ�ำนวน 372,337,732 หุน้ 
(95.00%) ซึ่งแบ่งเป็นนิติบุคคลจ�ำนวน 10 รำย และบุคคลธรรมดำจ�ำนวน 3,754 รำย และมีผู้ถือหลักทรัพย์ต่ำงด้ำว 
จ�ำนวน 8 รำย รวมจ�ำนวน 19,606,686 หุน้ (5.00%) แบ่งเป็นนติบิคุคลจ�ำนวน 3 รำย และบคุคลธรรมดำจ�ำนวน 5 รำย

รำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่โดยพฤติกำรณ์ที่มีอิทธิพลต่อกำรก�ำหนดนโยบำยกำรจัดกำร หรือกำรด�ำเนินงำนของ 
บริษัทฯ อย่ำงมีนัยส�ำคัญ

-ไม่มี-
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โครงสร้างการจัดการ

 โครงสร้ำงกรรมกำรบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมกำรจ�ำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำรบริษัทฯ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน ซึ่งมีอ�ำนำจหน้ำที่ดังนี้

คณะกรรมการบรษัิทฯ มีหน้ำทีว่ำงนโยบำย กลยทุธ์ และวิสยัทัศน์ต่ำงๆ รวมท้ังให้ค�ำปรึกษำในกำรด�ำเนนิ
กิจกำรของบริษัทฯ ปัจจุบันคณะกรรมกำรบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมด 8 ท่ำน โดยมีรำยละเอียดดังนี้

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

1 นำยประวิทย์  ตันติวศินชัย กรรมกำร
กรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร

22 เม.ย. 2542 23 เม.ย. 2558

2 นำยคเชนทร์  เบญจกุล กรรมกำร
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรสรรหำและ 
พิจำรณำผลตอบแทน

กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร

28 มิ.ย. 2548 20 เม.ย. 2560

3 นำยไพรัช  สิฏฐกุล กรรมกำร กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร 10 ต.ค. 2517 21 เม.ย. 2559

4 รศ.ยืน  ภู่วรวรรณ กรรมกำร กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร
กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำม

10 ต.ค. 2517 23 เม.ย. 2558

5 นำยวุฒภูมิ จุฬำงกูร กรรมกำร
กรรมกำรสรรหำและ 
พิจำรณำผลตอบแทน

กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร 26 ก.พ. 2558 20 เม.ย. 2560

6 นำยวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ กรรมกำร
กรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร

26 ก.พ. 2558 20 เม.ย. 2560

7 นำยทนง  โชติสรยุทธ์ กรรมกำร
กรรมกำรผู้จัดกำร

กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร
กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำม

10 ต.ค. 2517 23 เม.ย. 2558

8 นำยวิบูลย์ศักดิ์  อุดมวนิช กรรมกำร
รองกรรมกำรผู้จัดกำร
เลขำนุกำรบริษัทฯ

กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร
กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำม

1 ธ.ค. 2519 23 เม.ย. 2558

กรรมกำรที่ลำออกระหว่ำงปี 2560 มีดังนี้

ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง ประเภทกรรมการ วันที่มีผลบังคับ

1 นำยวัฒนำ เชียงกูล กรรมกำร กรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำผลตอบแทน

กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร 15 ส.ค. 2560

2 นำยสำโรช ล�้ำเลิศประเสริฐกุล ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
รองประธำนกรรมกำร

กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร

23 ธ.ค. 2560

กรรมกำรที่ลำออกภำยหลังวันที่ 31 ธันวำคม 2560 มีดังนี้

ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง ประเภทกรรมการ วันที่มีผลบังคับ

1 นำยสมบูรณ์ ชินสวนำนนท์ ประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน

กรรมกำรอิสระกรรมกำร                         
ที่ไม่เป็นผู้บริหำร

1 มี.ค. 2561

2 นำยวรสิทธิ์ โภคำชัยพัฒน์ กรรมกำร กรรมกำรสรรหำและ       
พิจำรณำผลตอบแทน

กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร

1 มี.ค. 2561
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กำรถอืครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมกำรบริษทัฯ ในปี พ.ศ. 2560 และ 2559 แสดงจ�ำนวนหุน้โดยรวมจ�ำนวน
หุ้นของคู่สมรส, บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ และผู้ถือหุ้นที่อยู่ภำยใต้มำตรำ 258 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ดังนี้

ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล

จ�านวนหุ้น

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี

1 นำยประวิทย์  ตันติวศินชัย - ไม่มี - - ไม่มี - -

2
นำยคเชนทร์  เบญจกุล 464,640 464,640 -

คู่สมรส 8,591 8,591 -

3
นำยไพรัช  สิฏฐกุล 2,910,310 2,910,310 -

คู่สมรส 3,453,974 3,453,974 -

4
รศ.ยืน  ภู่วรวรรณ 1,843,538 1,843,538 -

คู่สมรส 1,080,686 1,080,686 -

5 นำยวุฒิภูมิ จุฬำงกูร 51,550,512 51,550,512 -

6 นำยวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ - ไม่มี - - ไม่มี - -

7
นำยทนง  โชติสรยุทธ์ 9,818,122 9,818,122 -

คู่สมรส 2,324,125 2,324,125 -

8
นำยวิบูลย์ศักดิ์  อุดมวนิช - ไม่มี - - ไม่มี - -

คู่สมรส 14,123 55,840 (41,717)

กรรมกำรผูม้อี�ำนำจลงนำมแทนบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมกำร, กรรมกำรผู้จัดกำร และรองกรรมกำรผู้จัดกำร 
ลงลำยมือชื่อสองในสำมและประทับตรำส�ำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตหน้าที ่และอ�านาจการอนมัุติของคณะกรรมการบรษัิทฯ คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มีขอบเขตอ�ำนำจ
หน้ำที่ในกำรตัดสินใจและดูแลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. ก�ำหนดวิสัยทัศน์ ภำรกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมถึงวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยทำงกำรเงิน เพื่อเพิ่ม
ควำมมั่นคงและผลประโยชน์ที่สมดุล และยั่งยืนของทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้เพิ่มมูลค่ำของผู้ถือหุ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง

2. ปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อก�ำหนด และระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุรกิจ ตลอดจนมติที่ประชุม
ของผูถ้อืหุ้น เพือ่รกัษำผลประโยชน์ของบริษทัฯ โดยมิให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ท่ีอำจจะเกิดขึน้
กับ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

3. ก�ำหนดแนวทำงกำรบริหำร และจัดกำรควำมเส่ียงอย่ำงครอบคลุม เพื่อให้กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ

4. จัดให้มีกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่ำเชื่อถือ ตำมกฎ
ระเบียบของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
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5. ดูแลให้มีช่องทำงกำรสื่อสำรกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อย่ำงเหมำะสม

6. ดูแลให้มีระบบหรือกลไกกำรจ่ำยค่ำตอบแทนผู้บริหำรระดับสูงที่เหมำะสม เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจในกำร
ท�ำงำน

7. พิจำรณำอนุมัติวงเงินเพื่อท�ำธุรกรรมทำงกำรเงิน เช่น วงเงินเพื่อกำรลงทุนในหลักทรัพย์, วงเงินเพื่อกำร
กู้ยืม โดยมิให้อนุมัติรำยกำรใดที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่คณะกรรมกำรมีส่วนได้เสีย

เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งคณะกรรมกำรต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนด�ำเนินกำร

1. เรื่องที่กฎหมำยก�ำหนดให้ต้องใช้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. กำรท�ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน ซึ่งมีมูลค่ำของรำยกำรที่ต้องขออนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นตำมกฎระเบียบ 
หรือประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เก่ียวกับเรือ่งรำยกำรทีเ่ก่ียวโยงกันของบรษิทัจดทะเบียน

3. กำรซื้อหรือขำยสินทรัพย์ส�ำคัญซึ่งมีมูลค่ำของสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ต้องขออนุมัติจำกท่ีประชุมผู้ถือ
หุ้น ทั้งนี้ ตำมกฎระเบียบหรือประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่องกำรได้มำหรือ
จ�ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

ทั้งนี้ได้มีกำรทบทวนขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรก�ำกับดูแล
กิจกำรที่ดี (Good Corporate Governance Policy)

นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญของกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี กรรมกำรบริษัทฯ จ�ำนวน 7 ท่ำน 
จำกทัง้หมดจ�ำนวน 8 ท่ำน (ร้อยละ 87.50) ได้ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), หลักสตูร 
Director Certification Program (DCP) และหลักสูตร Finance for Director (FFD) ซึ่งจัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association) และได้ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตร Corporate Secretary 
Development Program ซึ่งจัดโดยสมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย

เลขานกุารบรษัิทฯ / เลขานกุารคณะกรรมการบรษิทัฯ ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษทัฯ ครัง้ท่ี 5/2550 
เม่ือวันที่ 3 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2550 ได้มีมติแต่งตั้ง นำยวิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิช กรรมกำร เป็นเลขำนุกำรบริษัทฯ 
ซึง่เป็นผูท่ี้มีคณุวุฒ ิและประสบกำรณ์ทีเ่หมำะสม เป็นผูรั้บผดิชอบ และท�ำหน้ำทีเ่ลขำนกุำรบริษทัฯ โดยมีหน้ำทีใ่นกำร
ดูแลให้บรษิทัฯ มีกำรปฏิบัตติำมกฎหมำย และข้อก�ำหนดทีเ่ก่ียวข้องกับบริษทัฯ และให้เป็นไปตำมหลักกำรก�ำกับดูแล
กิจกำรที่ดีของบริษัทฯ เพื่อให้กำรบริหำรงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ขอบเขตหน้าที่ของเลขานุการบริษัทฯ / เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

1. ให้ค�ำแนะน�ำเบ้ืองต้นแก่กรรมกำรเกี่ยวกับข้อกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับและข้อมูลต่ำงๆ ของบริษัท 
และติดตำมให้มีกำรปฏิบัติตำมอย่ำงถูกต้องและสม�่ำเสมอ รวมถึงรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงที่มีนัยส�ำคัญ
แก่กรรมกำร

2. จดักำรประชมุผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อก�ำหนดที่เกีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ

3. บันทึกรำยงำนกำรประชมุผูถ้อืหุน้ และกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษทัฯ รวมท้ังตดิตำมให้มีกำรปฏิบัตติำม
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ

4. ดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และหน่วยงำนก�ำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง

5. สื่อสำรกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยงำนก�ำกับดูแล รวมถึงกำรให้ข้อมูลสำรสนเทศทั่วไปแก่ผู้สนใจ และผู้มี
ส่วนได้เสีย

6. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นใดที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำย
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นอกจำกนี ้บริษทัฯ ได้เล็งเหน็ถงึควำมส�ำคัญของกำรก�ำกับดูแลกิจกำรทีดี่ เลขำนกุำรบริษทัฯ ได้ผ่ำนกำรอบรม
หลักสูตร Corporate Secretary Development Program รุ่นที่ 17 จัดโดยสมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย (Thai Listed 
Companies Association) โดยกำรสนับสนุนของ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และชมรมเลขำนุกำรบริษัทไทย

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีจ�ำนวน 3 ท่ำน และมีเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 1 ท่ำน ซึ่งประกอบด้วย
กรรมกำรอิสระจ�ำนวน 3 ท่ำน โดยทั้ง 3 ท่ำน เป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ หรือมีประสบกำรณ์ด้ำนบัญชีหรือกำรเงิน
โดยตรง ดังรำยชื่อต่อไปนี้

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

1 นำยประวิทย์  ตันติวศินชัย ประธำนกรรมกำร

ตรวจสอบ

กรรมกำรอิสระ และมีประสบกำรณ์

ด้ำนบัญชีหรือกำรเงิน

22 ธ.ค. 2542 10 พ.ย. 2560

2 นำยคเชนทร์  เบญจกุล กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรอิสระ และมีประสบกำรณ์

ด้ำนบัญชีหรือกำรเงิน

12 พ.ย. 2552 10 พ.ย. 2560

3 นำยวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรอิสระ และมีประสบกำรณ์

ด้ำนบัญชีหรือกำรเงิน

27 พ.ย. 2561 -

โดยมี นายวิเชียร รุ่งพูนทรัพย์ ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายในและนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นเลขานุการ

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทำนให้บริษัทฯ มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทำนให้บริษทัฯ มีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal 
Audit) ทีเ่หมำะสมและมีประสิทธผิล และพจิำรณำควำมเป็นอสิระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจน
ให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วย
งำนอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน

3. สอบทำนให้บริษัทฯ มีระบบกำรประเมินควำมเส่ียง กำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเหมำะสม เพียงพอและมี
ประสิทธิภำพ

4. สอบทำนให้บริษทัฯ ปฏิบัตติำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลักทรพัย์ ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ 
และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

5. พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้ำท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
และเสนอค่ำตอบแทนของบคุคลดงักล่ำว รวมทัง้เข้ำร่วมประชมุกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝีำ่ยจัดกำรเข้ำร่วม
ประชุมด้วยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย
และข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัทฯ

7. จัดท�ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ�ำปีของบริษัทฯ ซึ่งรำยงำน 
ดงักล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อย ดังต่อไปนี้

(ก) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ

(ข) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัทฯ
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(ค) ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

(ง) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี

(จ) ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

(ฉ) จ�ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน

(ช) ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ีตำมกฎบัตร 
(Charter)

(ซ) รำยกำรอืน่ท่ีเหน็ว่ำผูถ้อืหุน้และผู้ลงทุนท่ัวไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขตหน้ำทีแ่ละควำมรับผิดชอบท่ีได้
รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ

8. ปฏิบัตกิำรอืน่ใดตำมทีค่ณะกรรมกำรของบริษทัฯ มอบหมำยด้วยควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ

การสรรหา การแต่งตั้ง และวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมกำรบริษทัฯ เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมกำรตรวจสอบ โดยกำรน�ำเสนอจำกคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
ผลตอบแทน ซึง่พจิำรณำจำกกรรมกำรอสิระของบรษิทัฯ และอย่ำงน้อย 1 ท่ำน ทีมี่ควำมรู้ด้ำนบญัชแีละกำรเงนิ มีวำระ
กำรด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ 2 ปี โดยกรรมกำรตรวจสอบซึ่งพ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับกำรแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้

กรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชมุอย่ำงสม�ำ่เสมออย่ำงน้อยไตรมำสละครัง้ ร่วมกับผูส้อบบัญชภีำยนอก ฝ่ำยบญัชี 
และฝ่ำยตรวจสอบภำยใน โดยมีกำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เนื่องด้วยคณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึง
ควำมส�ำคญัของกำรด�ำเนินงำนทีโ่ปร่งใสตรวจสอบได้ จงึมีนโยบำยให้กรรมกำรตรวจสอบสำมำรถประชมุร่วมกับฝ่ำยบัญช ี
ฝ่ำยตรวจสอบภำยในได้โดยไม่มีกรรมกำรบริหำรเข้ำร่วมประชุม แต่อยู่ภำยใต้กำรรับรู้ของกรรมกำรบริหำร และใน
กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 เป็นกำรประชุมระหว่ำง 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรร่วมด้วย จ�ำนวน 1 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน แต่งตัง้โดยคณะกรรมกำรบรษิทัฯ มีหน้ำทีส่รรหำและคดั
เลอืกบุคคลเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัฯ โดยกระบวนกำรสรรหำกรรมกำรนัน้ จะพจิำรณำจำกฐำนข้อมูลกรรมกำร 
(Director Pool) ส่วนหนึ่ง และจัดท�ำ Board Skill Matrix เพื่อควำมหลำกหลำยในโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
ท้ังน้ีควำมหลำกหลำยไม่ได้จ�ำกัดเฉพำะเร่ืองเพศเท่ำนัน้ แต่ยังรวมถงึ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนท่ีดี 
มีภำวะผูน้�ำและวสิยัทศัน์ ทัง้น้ีจะค�ำนึงถงึทักษะท่ีจ�ำเป็นท่ียังขำดอยู่ในคณะกรรมกำร ด้วยกำรก�ำหนดคุณสมบัตท่ีิเหมำะสม
และสอดคล้องกับกลยทุธ์ในกำรด�ำเนนิธรุกิจขอบริษทัฯ ควบคู่ภำยใต้กระบวนกำรสรรหำท่ีโปร่งใส และตดิตำมแผนสบืทอด
ต�ำแหน่งเพือ่สรรหำบุคคลทีเ่หมำะสมส�ำหรบักำรด�ำรงต�ำแหน่งผูบ้รหิำรระดับสงู และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ 
เพือ่อนมัุต ิหรือเพือ่เสนอต่อท่ีประชมุผูถ้อืหุน้ แล้วแต่กรณ ีนอกจำกนียั้งมีหน้ำทีร่่วมกนัพจิำรณำทบทวนกำรก�ำหนดผล
ตอบแทนให้กับกรรมกำร, กรรมกำรชดุย่อยและผูบ้ริหำรของบริษทัฯ โดยค�ำนงึถึงควำมเหมำะสมเก่ียวกับ ประเภท ขนำด 
เพือ่ให้สอดคล้องกับอตุสำหกรรมเดียวกัน รวมถงึค่ำตอบแทนกรรมกำรทีค่วรมีอตัรำเหมำะสมกับกำรขยำยตวัทำงธรุกิจ 
และกำรเตบิโตของผลกำรด�ำเนนิงำนของ บริษทัฯ ตลอดจนภำระหน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบของกรรมกำร, กรรมกำรชดุย่อย 
และผู้บริหำรของบริษัทฯ เพื่อเสนอ ต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทนมีจ�ำนวน 
2 ท่ำน ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจ�ำนวน 1 ท่ำน และกรรมกำรจ�ำนวน 1 ท่ำน ดังนี้
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ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง คุณสมบัติ แต่งตั้งครั้งแรก แต่งตั้งล่าสุด

1 นำยวุฒิภูมิ จุฬำงกูร กรรมกำรสรรหำ

และพิจำรณำผลตอบแทน

กรรมกำรที่ไม่ได้เป็นผู้บริหำร 15 ส.ค. 2560 -

2 นำยคเชนทร์ เบญจกุล กรรมกำรสรรหำ

และพิจำรณำผลตอบแทน

กรรมกำรอิสระ 27 ก.พ. 25601 -

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

1. ท�ำหน้ำท่ีสรรหำและคัดเลือกบุคคลเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัทฯ กรรมกำรผู้จัดกำร ติดตำมแผน
สบืทอดต�ำแหน่งเพือ่สรรหำบุคคลทีเ่หมำะสมส�ำหรับกำรด�ำรงต�ำแหน่งผูบ้ริหำรระดับสงู เม่ือครบวำระหรือ
มีต�ำแหน่งว่ำงลง

2. ก�ำหนดวิธีกำรและหลักเกณฑ์กำรสรรหำกรรมกำรบริษัทฯ กรรมกำรผู้จัดกำร เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใส

3. ก�ำหนดวิธีกำรและหลักเกณฑ์กำรเสนอรำยชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติ เป็นกำรล่วงหน้ำจำกผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 
เพื่อกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเป็นธรรม และเท่ำเทียมกัน

4. มีอ�ำนำจเรียกเอกสำรและบุคคลต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ

5. เสนอนโยบำยและหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนส�ำหรับกรรมกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำรระดับสูง  
ที่ปรึกษำคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ที่คณะกรรมกำรแต่งตั้ง และพนักงำน

6. พิจำรณำก�ำหนดค่ำตอบแทนประจ�ำปีของกรรมกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำรระดับสูง ที่ปรึกษำ  
คณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ที่คณะกรรมกำรแต่งตั้ง และพนักงำน

7. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นใดที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำย
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การสรรหา การแต่งต้ัง และวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน

คณะกรรมกำรบริษทัฯ เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน โดยให้มีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง
ครำวละ 2 ปี

ทั้งนี้ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทนได้ก�ำหนดวิธีกำรสรรหำบุคคลเพื่อเสนอรำยชื่อเป็น
กรรมกำร ดังนี้

1. คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน พจิำรณำโครงสร้ำง ขนำด และองค์ประกอบของคณะกรรมกำร 
และก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรที่ต้องกำรสรรหำทดแทน ในควำมเหมำะสมของควำมรู้ ประสบกำรณ์
และควำมเชี่ยวชำญของกรรมกำรโดยรวม เพื่อให้มีองค์ประกอบและคุณสมบัติตำมกฎหมำยหรือระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง

2. คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทนก�ำหนดวิธกีำรเสนอรำยชือ่ผู้มีคุณสมบัต ิรวมถงึวิธกีำรเสนอ
รำยชื่อผู้มีคุณสมบัติเป็นกำรล่วงหน้ำจำกผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

3. คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน ด�ำเนนิกำรสรรหำและพจิำรณำผู้ทีมี่คุณสมบัตทิีเ่หมำะสมใน
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร

4. คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน พิจำรณำคัดเลือกผู้ที่เหมำะสมเป็นกรรมกำร และสรุปผล
กำรสรรหำ และเสนอชื่อผู้มีควำมเหมำะสมที่จะเป็นกรรมกำรบริษัทฯ พร้อมเหตุผลประกอบและน�ำเสนอ 
ต่อ คณะกรรมกำรบริษัทฯ ผ่ำนทำงเลขำนุกำรบริษัทฯ

5. คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติที่เหมำะสมตำมรำยช่ือที่คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำผลตอบแทนน�ำเสนอ เพื่อเสนอรำยชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติ

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน ได้ก�ำหนดวิธีกำรเสนอรำยชื่อผู้มีคุณสมบัติเป็นกำรล่วงหน้ำ
จำกผู้ถือหุ้นส่วนน้อย สรุปได้ดังนี้

1. ผู้เสนอรำยชื่อผู้มีคุณสมบัติเป็นกรรมกำร ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอำจเป็นผู้ถือหุ้นรำยเดียว
หรือหลำยรำยรวมกัน ซึ่งถือหุ้นตำมจ�ำนวนที่คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทนก�ำหนด 
คือ มีสัดส่วนกำรถือหุ้นขั้นต�่ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของหุ้นที่รับช�ำระแล้วต่อเนื่องมำเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 
1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอวำระกำรประชุม หรือเสนอชื่อกรรมกำรพร้อมเอกสำรรับรองกำรถือครอง
หลักทรัพย์จำกบริษัทหลักทรัพย์, เอกสำรอื่นจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือเอกสำรอื่นที่แสดง
กำรถือครอง หลักทรัพย์ และเอกสำรยินยอมจำกผู้ถูกเสนอรำยชื่อ เสนอรำยชื่อกรรมกำรต่อเลขำนุกำร
คณะกรรมกำร

2. ผู้ถูกเสนอรำยชื่อ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่ต้องห้ำมตำมกฎหมำยบริษัทมหำชนจ�ำกัด, กฎหมำย 
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท

3. เลขำนุกำรคณะกรรมกำร เสนอรำยชื่อต่อคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน เพื่อพิจำรณำ
ควำมเหมำะสมต่อไป
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ผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 มีทั้งหมด 18 ท่ำน ดังนี้ (ผู้บริหำรล�ำดับที่ 1 - 7 เป็น 
ผู้บริหำรตำมนิยำมในประกำศของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ล�าดบั ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1 นำยทนง โชติสรยุทธ์ กรรมกำร กรรมกำรผู้จัดกำร กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำม

2 นำยวิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิช กรรมกำร รองกรรมกำรผู้จัดกำร กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำม                       

เลขำนุกำรบริษัทฯ

3 นำงมณฑลี โชติสรยุทธ์ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร สำยงำนซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์

ผู้อ�ำนวยกำร สำยงำนซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ 

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกำรจัดกำรสำรสนเทศเชิงกลยุทธ์

4 นำงกำญจนำ เจริญวงษ์ * ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร สำยงำนขำยและจัดจ�ำหน่ำย

5 นำงนุชนำรถ กองวิสัยสุข ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร สำยงำนวำรสำร

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยวำรสำร

6 นำงสำวสจิพัฒน์ พุ่มพึ่งพุทธ ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงิน

7 นำงสำวอำรี แซ่อึ้ง ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบัญชี

8 ดร. วิโรจน์ ลักขณำอดิศร ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลและพัฒนำองค์กร

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำย SE-ED Learning Center

9 นำยอภิชิต สวนอนันตภูมิ ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยโลจิสติกส์

10 ดร. มีโชค ทองไสว ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยที่ปรึกษำทำงวิชำกำรและธุรกิจต่ำงประเทศ

11 นำงสำวดวงใจ จีนำนุรักษ์ ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยขำยและจัดจ�ำหน่ำย

12 นำงสำวสริดำ สำระจันทร์ บรรณำธิกำรบริหำรฝ่ำยผลิตหนังสือต�ำรำวิชำกำร

13 นำงกนิษฐ์ พรหมเสน บรรณำธิกำรบริหำรฝ่ำยผลิตหนังสือทั่วไป

14 นำงสำวพิศมัย ชัยรัตน์ ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำร สำยงำนซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ด้ำนงำนบริหำรและปฎิบัติกำร

15 นำงศรีนวล ก้อนศิลำ ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำร สำยงำนซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ด้ำนกำรตลำดและสินค้ำ

16 นำงสำวศศรส หงษ์ร่อน ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำร สำยงำนซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ด้ำนส่วนงำนสั่งซื้อ 

และพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

17 นำยชลวิทย์ เอี่ยมรักษำเกียรติ ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำร สำยงำนซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ด้ำนวิเครำะห์กลยุทธ ์

และปรับปรุงประสิทธิภำพทำงธุรกิจ

18 นำงสำววิภำสิริ ภูริเทเวศน์ ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำร สำยงำนซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ส่วนงำนส�ำนักงำนกลำง 

และบุคคล

หมายเหตุ* : นางกาญจนา  เจริญวงษ์ ต�าแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานขายและจัดจ�าหน่าย ผู้บริหารตามนิยาม ก.ล.ต. 
เกษียณอายุการท�างาน มีผลตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป
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รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ของผู้บริหำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560

ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล
จ�านวนหุ้น

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี

1 นำยทนง  โชติสรยุทธ์ 9,818,122 9,818,122 -

คู่สมรส 2,324,125 2,324,125 -

2
นำยวิบูลย์ศักดิ์  อุดมวนิช - ไม่มี - - ไม่มี - -

คู่สมรส 14,123 55,840 (41,717)

3 นำงมณฑลี  โชติสรยุทธ์ 2,324,125 2,324,125 -

คู่สมรส 9,818,122 9,818,122 -

4 นำงกำญจนำ เจริญวงษ์* - ไม่มี - - ไม่มี - -

5 นำงนุชนำรถ  กองวิสัยสุข 807,188 930,088 (122,900)

6 นำงสำวสจิพัฒน์  พุ่มพึ่งพุทธ - ไม่มี - - ไม่มี - -

7 นำงสำวอำรี  แซ่อึ้ง - ไม่มี - - ไม่มี - -

8 ดร. วิโรจน์  ลักขณำอดิศร 726 726 -

9 นำยอภิชิต  สวนอนันตภูมิ 55,555 55,555 -

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

11 นำงสำวดวงใจ  จีนำนุรักษ์ 432 432 -

12 นำงสำวสริดำ  สำระจันทร์ - ไม่มี - - ไม่มี - -

13 นำงกนิษฐ์  พรหมเสน 7,166 7,166 (40,000)

14 นำงสำวพิศมัย  ชัยรัตน์ 54,960 54,960 -

15 นำงศรีนวล  ก้อนศิลำ 395,548 395,548 -

16 นำงสำวศศรส  หงส์ร่อน 57,112 57,112 -

17 นำยชลวิทย์  เอี่ยมรักษำเกียรติ - ไม่มี - - ไม่มี - -

18 นำงสำววิภำสิริ ภูริเทเวศน์ 156,695 156,695 -

คู่สมรส 126,977 126,977 -

หมายเหตุ* :  นางกาญจนา  เจริญวงษ์ ต�าแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานขายและจัดจ�าหน่าย ผู้บริหารตามนิยาม 
ก.ล.ต. เกษียณอายุการท�างาน มีผลตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป
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ขอบเขตหน้าที่และอ�านาจการอนุมัติของกรรมการผู้จัดการ กรรมกำรผู้จัดกำรของบริษัทฯ มีอ�ำนำจ 
ในกำรด�ำเนินงำนแทนคณะกรรมกำรบริษัทฯ ในเรื่องดังนี้

1. บริหำรกจิกำรของบรษิทัฯ ให้เป็นไปตำมวตัถปุระสงค์และข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบอ�ำนำจด�ำเนนิกำร และ
มตทิีอ่อกโดยทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบริษทัฯ และให้มีอ�ำนำจบังคับบัญชำพนกังำนและลกูจ้ำงของบริษทัฯ 
และในกำรบริหำรกิจกำร กรรมกำรผู้จัดกำรต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ

2. จ้ำง บรรจุ แต่งตั้ง ลงโทษทำงวินัยพนักงำนและลูกจ้ำง และให้พนักงำนหรือลูกจ้ำงพ้นสภำพ รวมทั้งกำร
เล่ือนหรอืปรับค่ำจ้ำงของพนกังำน แต่ไม่รวมถงึพนกังำนหรือลกูจ้ำง ซึง่คณะกรรมกำรหรอืระเบียบข้อบังคบั
ก�ำหนดให้คณะกรรมกำรเป็นผู้จ้ำง บรรจุ แต่งตั้ง ลงโทษทำงวินัย หรือเลิกจ้ำง

3. ก�ำหนดเง่ือนไขในกำรท�ำงำนของพนักงำนและลูกจ้ำง ออกค�ำส่ังหรือประกำศก�ำหนดวิธีกำรบริหำรงำน
และกำรด�ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบของบริษัทฯ และมติคณะกรรมกำร 
หรือกฎหมำยแรงงำน หรือกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. ด�ำเนินกจิกำรใดๆ ตำมระเบียบบริษทัฯ และมตคิณะกรรมกำร รวมทัง้ก�ำหนดหน้ำทีใ่ห้พนกังำนและลกูจ้ำง 
ของบริษัทฯ ระดับต่ำงๆ ปฏิบัติตำม

5. มีอ�ำนำจกระท�ำกำรแทนและผูกพันบริษัทฯ ในกำรลงนำมท�ำสัญญำอนุญำตให้ใช้ลิขสิทธิ์ต่ำงๆ และสัญญำ
อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ โดยใช้ควำมระมัดระวังตำมสมควร เพื่อมิให้มีกำรละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

6. กิจกำรเกี่ยวกับบุคคลภำยนอก ให้กรรมกำรผู้จัดกำร และกรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำม มีอ�ำนำจกระท�ำกำร
แทนและผกูพนับริษทัฯ ได้ในขอบเขตแห่งอ�ำนำจหน้ำท่ีท่ีระบไุว้ในข้อ 1 เว้นแต่รำยกำรท่ีกรรมกำรผูจ้ดักำร
และกรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมอำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับ 
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย จะกระท�ำได้ต่อเม่ือได้รับมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรที่มีกรรมกำรอิสระเข้ำร่วม
ประชุมด้วยเท่ำนั้น เพื่อกำรนี้ กรรมกำรผู้จัดกำร และกรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำม จะมอบอ�ำนำจให้บุคคล
ใดกระท�ำกิจกำรเฉพำะอย่ำงแทนก็ได้

7. เม่ือกรรมกำรผู้จัดกำรไม่อยู่ หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ หำกเป็นงำนประจ�ำวันตำมปกติโดยท่ัวไป  
ให้รองกรรมกำรผู้จัดกำร เป็นผู้พิจำรณำอนุมัติแทนตำมควำมจ�ำเป็นและเหมำะสม แล้วรำยงำน หรือเสนอ
กรรมกำร ผูจ้ดักำรโดยตรงในภำยหลัง นอกเหนอืจำกนัน้ ให้เสนอต่อประธำนกรรมกำรเป็นผูพ้จิำรณำอนมัุติ 
หรือในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำรว่ำงลง และยังไม่มีกำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้จัดกำรคนใหม่ ให้คณะ
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทนเป็นผู้แต่งตั้งผู้รักษำกำรแทน โดยอำจจะคัดเลือกจำกกรรมกำร
หรือผู้ถือหุ้น ท่ำนใดท่ำนหนึ่งก็ได้ ซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมข้อบังคับของบริษัทฯ

8. กำรอนุมัติรำยกำรที่เกินวงเงินท่ีคณะกรรมกำรบริษัทฯ ก�ำหนด จะต้องเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำร 
บริษทัฯ เพือ่พจิำรณำและอนมัุตริำยกำรดังกล่ำวตำมข้อบังคบัของบรษิทัฯ หรือกฎหมำยทีเ่ก่ียวข้องก�ำหนด

คณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัฯ มีคณุสมบัตคิรบตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญตับิรษิทัมหำชนจ�ำกดั 
ปี พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมประกำศส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) เกีย่วกับเร่ืองกำรขออนญุำตและกำรอนญุำตให้เสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม่ นอกจำกนัน้ ไม่ปรำกฏว่ำมีประวติักำร
ท�ำควำมผิดตำมกฎหมำยในระยะ 10 ปี ที่ผ่ำนมำ

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การสรรหากรรมการ ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ก�ำหนดให้บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรของบริษัทไม่น้อยกว่ำ 
5 คน และคณะกรรมกำรไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของคณะกรรมกำรทั้งหมดเป็นสัญชำติไทย และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ
ก่ึงหนึ่งของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมดต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในรำชอำณำจักรไทย ซึ่งวิธีกำรสรรหำบุคคลเพื่อเสนอรำยชื่อเป็น
กรรมกำร มีดังนี้
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1. คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน พจิำรณำโครงสร้ำง ขนำด และองค์ประกอบของคณะกรรมกำร 
และก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรที่ต้องกำรสรรหำทดแทน เหมำะสมโดยค�ำนึงถึงควำมรู้ ประสบกำรณ์
และควำมเชี่ยวชำญของกรรมกำรโดยรวม เพื่อให้มีองค์ประกอบและคุณสมบัติตำมกฎหมำยหรือระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง

2. คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทนก�ำหนดวิธกีำรเสนอรำยชือ่ผู้มีคุณสมบัต ิรวมถงึวิธกีำรเสนอ 
รำยชื่อผู้มีคุณสมบัติ เป็นกำรล่วงหน้ำจำกผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ซึ่งได้ก�ำหนดให้มีช่องทำงให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถ
เสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติ เป็นกำรล่วงหน้ำได้อย่ำงน้อย 3 เดือนก่อนวันส้ินสุดรอบปีบัญชี โดยมีกำรแจ้งให้ 
ผูถ้อืหุน้รับทรำบผ่ำนช่องทำงกำรแจ้งข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เวบ็ไซต์นกัลงทุนสมัพนัธ์
ของบริษทัฯ และเว็บไซต์นกัลงทุนอืน่ๆ พร้อมท้ังแสดงแบบฟอร์มกำรเสนอชือ่ผูมี้คณุสมบัติบนเวบ็ไซต์ด้วย

3. คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน ด�ำเนนิกำรสรรหำและพจิำรณำผูท่ี้มีคณุสมบัตเิหมำะสมใน
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร

4. คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน พิจำรณำคัดเลือกผู้ที่เหมำะสมเป็นกรรมกำร และสรุปผล
กำรสรรหำ และเสนอชื่อผู้มีควำมเหมำะสมที่จะเป็นกรรมกำรบริษัทฯ พร้อมเหตุผลประกอบและน�ำเสนอ
ต่อ คณะกรรมกำรบริษัทฯ ผ่ำนทำงเลขำนุกำรบริษัทฯ

5. คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมำะสมตำมรำยชื่อที่คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำผลตอบแทนน�ำเสนอ เพื่อเสนอรำยชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติ

การเลือกตั้งกรรมการในการประชุมสามัญประจ�าปี

ในกำรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมกำร ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเลือกตั้งกรรมกำร โดยให้นับว่ำผู้ถือหุ้นมีคะแนน
เสียงเท่ำกับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ท้ังนี้ กำรแต่งตั้งกรรมกำรแต่ละรำยนั้นต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ำก่ึง
หนึ่งของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ในกำรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมกำร ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล

บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบสูงสุดตำมล�ำดับลงมำ เป็นผู้ได้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ�ำนวน
กรรมกำรที่จะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมำ มีคะแนนเสียงเท่ำกันเกิน
จ�ำนวนกรรมกำรทีจ่ะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้เลือกโดยวิธจีบัสลำก เพือ่ให้ได้จ�ำนวนกรรมกำรท่ีจะพงึเลือกตัง้ในคร้ังนัน้

ในกำรประชุมสำมัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำกต�ำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรำ ถ้ำจ�ำนวนกรรมกำรที่ จะ
แบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

ห้ำมมิให้กรรมกำรประกอบกิจกำร เข้ำเป็นหุน้ส่วน หรอืเข้ำเป็นผูถ้อืหุน้ในนติบุิคคลอืน่ ทีมี่สภำพอย่ำงเดียวกัน 
และเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัทฯ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

กรรมกำรต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบโดยไม่ชักช้ำ หำกมีส่วนได้เสียในสัญญำที่ท�ำกับบริษัทฯ หรือถือหุ้น หรือ
หุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ

กรรมกำร 2 ใน 3 ท่ำน ท่ีได้รบัอนมัุติจำกทีป่ระชมุคณะกรรมกำร ลงลำยมือชือ่ร่วมกันและประทบัตรำในเอกสำร
ส�ำคญัของบริษทัฯ จงึจะมีผลผกูพนักับบริษทัฯ ได้ คณะกรรมกำรสำมำรถก�ำหนดชือ่กรรมกำรผูมี้อ�ำนำจลงนำมผกูพนั
พร้อมประทับตรำในเอกสำรส�ำคัญของบริษัทฯ
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การสรรหากรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร

ส�ำหรบัต�ำแหนง่กรรมกำรผูจ้ดักำร คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน จะพิจำรณำสรรหำบุคคลที่
มีคุณสมบัติเหมำะสม มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์ และมีควำมเข้ำใจในธุรกิจหนังสือเป็นอย่ำงดี นอกจำก
นั้นสำมำรถบริหำรจัดกำรให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้ำหมำยที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ ก�ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำผลตอบแทนจะน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อพิจำรณำแต่งตั้ง

ส�ำหรบัผูบ้รหิำรตัง้แต่ระดบัรองกรรมกำรผูจ้ดักำร จนถงึผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำย ฝ่ำยจดักำรจะเป็นผูพ้จิำรณำสรรหำ
บุคคลทีมี่คณุสมบัตเิหมำะสม ตำมระเบียบของกำรบริหำรทรพัยำกรบุคคล และรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษทัฯ ทรำบ 
ยกเว้นกรณกีำรแต่งตัง้หวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน จะต้องได้รบัควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบก่อน

กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ไม่มีกรรมกำรที่
เป็นตัวแทนจำกผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน พิจำรณำผล
ตอบแทนส�ำหรับกรรมกำร และผู้บริหำร โดยพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมและควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ผู้บริหำร  
สภำพแวดล้อม สภำวะเศรษฐกิจ และสอดคล้องเปรียบเทียบได้กับบริษัทในธุรกิจอุตสำหกรรมเดียวกัน นอกจำกนี้  
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทนได้น�ำเสนอนโยบำยกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน และหลักเกณฑ์กำรให้ค่ำ
ตอบแทนส�ำหรับกรรมกำรแต่ละต�ำแหน่ง เพือ่ให้ทีป่ระชมุใหญ่สำมัญผูถ้อืหุน้ พจิำรณำและอนมัุตค่ิำตอบแทนกรรมกำร
เป็นประจ�ำทุกปี อนึ่ง ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดย่อย ได้รับกำรอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำร
จำกที่ประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นแล้ว

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบรษัิทฯ ทีป่ระชมุใหญ่สำมัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวันพฤหสับดีท่ี 20 เมษำยน 
2560 มีมติอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำร แยกเป็นรำยละเอียดดังนี้

ค่ำตอบแทนรำยเดือน ประกอบด้วย

• ประธำนกรรมกำร เดือนละ 25,000 บำท

• กรรมกำรอิสระ และกรรมกำร เดือนละ 15,000 บำท

ค่ำเบ้ียประชุม เฉพำะกรรมกำรที่มำประชุม อนึ่ง ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ หรือคณะกรรมกำร
ชุดย่อย คณะกรรมกำรชุดย่อยอำจมีมติ แสดงควำมประสงค์ไม่ขอรับเบ้ียประชุมส�ำหรับคร้ังนั้นๆ ได้ โดยข้ึนอยู่กับ
ดุลยพินิจ และมติของกรรมกำรชุดย่อย

• เบี้ยประชุมประธำนกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งละ 20,000 บำท/คน

• เบี้ยประชุมกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งละ 10,000 บำท/คน

• เบี้ยประชุมคณะกรรมกำรชุดย่อย

- ประธำนคณะกรรมกำรชุดย่อย ครั้งละ 10,000 บำท/คน

- คณะกรรมกำรชุดย่อย ครั้งละ 7,000 บำท/คน

ที่ประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 มีมติอนุมัติค่ำบ�ำเหน็จกรรมกำรส�ำหรับปี พ.ศ. 2560 ในวงเงินรวม
ทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บำท โดยมอบให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน พิจำรณำจัดสรรตำมควำม
เหมำะสม และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทรำบกำรจัดสรรในกำรประชุมผู้ถือหุ้นปีถัดไป โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำผลตอบแทนครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ได้มีมติงดจ่ำยบ�ำเหน็จกรรมกำรส�ำหรับ 
ปี พ.ศ. 2560
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท ในต�ำแหน่งกรรมกำรประจ�ำปี พ.ศ. 2560 รวมจ�ำนวน 10 ท่ำน มีรำยละเอียดดังนี้

 (หน่วย : บำท)

รายชื่อคณะกรรมการ ต�าแหน่ง

ค่าเบี้ยประชุม

เงินประจ�า
ต�าแหน่ง

ค่า
บ�าเหน็จ 

ที่จ่ายในปี 
พ.ศ. 2559

รวม
คณะ

กรรมการ
บริษัท

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ

สรรหาและ
พิจารณา  

ผลตอบแทน

1. นำยสมบูรณ์  ชินสวนำนนท์* ประธำนกรรมกำร

ประธำนกรรมกำรสรรหำ

และพิจำรณำผลตอบแทน

กรรมกำรอิสระ

60,000 - 10,000 300,000 - 370,000

2. นำยประวิทย์  ตันติวศินชัย กรรมกำร

กรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรอิสระ

50,000 28,000 - 180,000 - 258,000

3. นำยคเชนทร์  เบญจกุล กรรมกำร

กรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรอิสระ

50,000 14,000 - 180,000 - 244,000

4. นำยวรสิทธิ์  โภคำชัยพัฒน์* กรรมกำร

กรรมกำรสรรหำและ

พิจำรณำผลตอบแทน

กรรมกำรอิสระ

50,000 - 14,000 180,000 - 244,000

5. นำยไพรัช  สิฏฐกุล กรรมกำร                  

กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร

50,000 - - 180,000 - 230,000

6. รศ.ยืน  ภู่วรวรรณ กรรมกำร

กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำม 

กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร

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

7. นำยวุฒิภูมิ จุฬำงกูร กรรมกำร

กรรมกำรสรรหำและ

พิจำรณำผลตอบแทน                

กรรมกำรที่ไม่ใช่ผู้บริหำร

40,000 - 7,000 180,000 - 227,000

8. นำยวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ กรรมกำร                 

กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร

50,000 - - 180,000 - 230,000

9. นำยทนง  โชติสรยุทธ์ กรรมกำร

กรรมกำรผู้จัดกำร

กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำม

50,000 - - 180,000 - 230,000

10. นำยวิบูลย์ศักดิ์  อุดมวนิช กรรมกำร

รองกรรมกำรผู้จัดกำร

กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำม 

เลขำนุกำรบริษัทฯ

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

รวม 480,000 42,000 31,000 1,920,000 - 2,473,000

หมายเหตุ* :  บริษัทฯ รับทราบการลาออกจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ของนายสมบูรณ์ ชินสวนานนท์  
และนายวรสิทธิ์  โภคาชัยพัฒน์ โดยมีผลวันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทฯ ที่ลำออกระหว่ำงปี พ.ศ. 2560 รวมจ�ำนวน 2 ท่ำน มีรำยละเอียดดังนี้

 (หน่วย : บำท)

รายชื่อคณะกรรมการ ต�าแหน่ง

ค่าเบี้ยประชุม

เงินประจ�า
ต�าแหน่ง

ค่า
บ�าเหน็จ 

ที่จ่ายในปี 
พ.ศ. 2559

รวม
คณะ

กรรมการ
บริษัท

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ

สรรหาและ
พิจารณา  

ผลตอบแทน

1. นำยสำโรช ล�้ำเลิศประเสริฐกุล

   (ลำออก 23 ธันวำคม 2560)

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

รองประธำนกรรมกำร

และกรรมกำรอิสระ

50,000 40,000 - 111,774,19 - 201,774.19

2. นำยวัฒนำ เชียงกูล

   (ลำออก 15 สิงหำคม 2560)

กรรมกำร

กรรมกำรสรรหำฯ

กรรมกำรที่ไม่ใช่ผู้บริหำร

30,000 - 7,000 175,645.16 - 221,645.19

รวม 80,000 40,000 7,000 287,419.35 - 414,419.35

สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี พ.ศ. 2560, 2559 และ 2558 

(หน่วย : บำท)

ค่าตอบแทน
ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

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

ค่ำบ�ำเหน็จ 12 - 12 1,391,094.00 12 2,116,499.00

ค่ำตอบแทนกรรมกำร 12(3) 2,887,419.35 12 2,921,000.00 14(4) 3,046,356.84

รวม 2,887,419.35 4,312,094.00 5,162,855.84

ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อคน

ต่อปี
240,618.27 359,341.16 368,775.41

ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร            

ได้รับอนุมัติจำกผู้ถือหุ้น

กลุ่มธุรกิจบริกำร (1)

N/A 7,353,352.00 N/A

ค่ำตอบแทนเฉลี่ยใน

อุตสำหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์ 

ต่อคนต่อปี (2)

N/A 430,000.00 530,000.00

หมายเหตุ :  (1) ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร ค่าเฉล่ียค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธรุกจิเดียวกัน ส�ารวจโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบัน
กรรมการบริษทัไทย (IOD)

 (2) ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ค่าเฉลีย่ค่าตอบแทนกรรมการในอตุสาหกรรมเดียวกัน ส�ารวจโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

 (3) รวมค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2560 ดังนี้
  - นายวัฒนา เชียงกูล มีผลวันที่ 15 สิงหาคม 2560
  - นายสาโรช ล�้าเลิศประเสริฐกุล มีผลวันที่ 23 ธันวาคม 2560
 (4) รวมค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้กับกรรมการท่ีลาออก และเข้าใหม่ระหว่างปี 2558 ดังนี้
  - ลาออกระหว่างปี  นางจริาภรณ์ รุ่งศรีทอง มีผลวนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2558 เป็นต้นไป
  - ลาออกระหว่างปี  นายระฟ้า ด�ารงชยัธรรม  มีผลวนัที ่3 กุมภาพนัธ์ 2558 เป็นต้นไป
  - เข้าใหม่ระหว่างปี นายวฒุภิมิู จฬุางกูร มีผลวนัที ่26 กมุภาพนัธ์ 2558

  - เข้าใหม่ระหว่างปี นายวรพจน์ ฉตัรชยักลุศริิมีผลวนัที ่26 กมุภาพนัธ์ 2558
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(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทนจะเป็นผูป้ระเมินผลกำรปฏิบัตงิำนของกรรมกำรผูจ้ดักำร เพือ่น�ำ
ไปใช้ในกำรพจิำรณำก�ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรผูจ้ดักำร ตำมหลกัเกณฑ์ทีก่�ำหนด ซึง่ผลกำรประเมินกรรมกำร
ผู้จัดกำร คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน จะเสนอให้คณะกรรมกำรได้พิจำรณำรับทรำบและเห็นชอบ
อีกครั้งหนึ่ง

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรระดับสูง คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทนจะก�ำหนดหลักเกณฑ์  
และโครงสร้ำง ค่ำตอบแทนผู้บริหำร ซึ่งพิจำรณำเป็นไปตำมหลักกำรและนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ ก�ำหนด  
ทัง้ยังสอดคล้องกับผลกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัฯ และผลกำรบริหำรงำนของผูบ้ริหำรแต่ละท่ำน โดยกรรมกำรผูจ้ดักำร
จะเป็นผูพ้จิำรณำควำมเหมำะสมในกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนรำยบุคคล และกำรปรับอตัรำเงนิเดือนประจ�ำปีของผู้บรหิำร
ระดับสูง พร้อมทั้งรำยงำนค่ำตอบแทนที่เหมำะสมต่อคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน และคณะกรรม
กำรบริษัทฯ เพื่อรับทรำบอีกครั้ง

ค่าตอบแทนกรรมการบรษัิททีเ่ป็นผูบ้รหิาร และผูบ้รหิารของบรษัิทฯ จ�ำนวน 4 รำยแรกต่อจำกกรรมกำร 
ผู้จัดกำร และผู้บริหำรทุกรำยที่อยู่ในล�ำดับขั้นเดียวกับผู้บริหำรรำยที่ 4 รวมจ�ำนวน 5 ท่ำน (โดยไม่รวมผู้อ�ำนวยกำร
ฝ่ำยกำรเงิน และผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบัญชี) แสดงในตำรำงต่อไปนี้

รายการ ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินประจ�าปี พ.ศ. 2560 (บาท)

เงินเดือน 13,391,764

โบนัส -

ค่ำตอบแทนอื่น :-

- เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ 669,589

- เงินผลประโยชน์ระยะยำว 269,302

- อื่นๆ 450,000

รวม 14,780,655

(2) ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคลของงบกำร
เงินเฉพำะกิจกำร อย่ำงไรก็ตำม กำรพิจำรณำจ�ำนวนเงินปันผลดังกล่ำวอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้โดยจะขึ้นอยู่กับผล
กำรด�ำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน สภำพคล่อง ควำมจ�ำเป็นในกำรใช้เงินทุนหมุนเวียนในกำรด�ำเนินงำน แผนกำรลงทุน
และกำรขยำยธุรกิจในอนำคต ควำมเหมำะสมและปัจจัยอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรด�ำเนินงำนและกำรบริหำรงำนของ 
บริษัทฯ โดยกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ เห็น
สมควร เม่ือคณะกรรมกำรบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ำยเงินปันผลประจ�ำปีแล้วจะต้องน�ำเสนอขออนุมัติต่อท่ีประชุม 
ผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล ให้คณะกรรมกำรบริษัทมีอ�ำนำจอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลได้แล้วให้
รำยงำนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป



รายงานประจ�าปี 2560112

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย (บริษัท เพลินพัฒน์ จ�ากัด)

ในกำรพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลจะกระท�ำได้ เมื่อบริษัทฯ ได้จัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ำรอง
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี หักด้วยยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส�ำรองนี้จะมีจ�ำนวน
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และมิให้แบ่งเงินปันผลจำกเงินประเภทอ่ืนนอกจำกเงินก�ำไร และกรณีท่ี
บริษัทมีผลขำดทุนสะสมอยู่ ห้ำมมิให้แบ่งเงินปันผล โดยเงินปันผลจะแบ่งตำมจ�ำนวนหุ้น หุ้นละเท่ำๆ กัน อย่ำงไร
ก็ตำม คณะกรรมกำรอำจจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งครำว เมื่อเห็นว่ำบริษัทมีผลก�ำไรสมควร
พอท่ีจะท�ำเช่นนั้น และรำยงำนให้ที่ประชุมทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป โดยกำรจ่ำยเงินปันผลให้กระท�ำภำยใน 
1 เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมกำรลงมติแล้วแต่กรณี

นอกจำกนี้ ตำมพระรำชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 มำตรำ 45 ได้ระบุว่ำ ผลก�ำไรที่ได้จำกกำรด�ำเนิน
กิจกำรของโรงเรียนในระบบในแต่ละปี ให้คณะกรรมกำรจัดสรร ดังต่อไปนี้

1. ให้โรงเรียนในระบบท่ีได้รับกำรอุดหนุนจำกรัฐจัดสรรเงินจำกผลก�ำไรเข้ำกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
ตำมที่คณะกรรมกำรก�ำหนด ซึ่งต้องไม่เกินร้อยละสำม

2. จัดสรรเข้ำกองทุนส�ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบ

3. จัดสรรให้แก่ผู้รับใบอนุญำตไม่เกินร้อยละสี่สิบ

4. ในกรณีที่มีกองทุนอื่น ให้จัดสรรก�ำไรส่วนที่เหลือเข้ำกองทุนอื่นนั้น ในกรณีที่ไม่มีกองทุนอื่นให้จัดสรรก�ำไร
ส่วนที่เหลือเข้ำกองทุนส�ำรอง

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย (บริษัท เบสแล็บ จ�ากัด)

ในกำรจ่ำยเงินปันผลทุกครำว บริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนส�ำรองอย่ำงน้อยหนึ่งในยี่สิบของเงินก�ำไรสุทธิ
ซึ่งบริษัทท�ำมำหำได้จำกกิจกำรของบริษัท จนกว่ำทุนส�ำรองนั้นจะมีจ�ำนวนถึงหนึ่งในสิบของจ�ำนวนทุนของบริษัท
หรือมำกกว่ำนั้น



คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน มีขอบเขต หน้ำท่ี ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำร 
ของบริษัท และควำมรับผิดชอบตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ กำรก�ำหนดวิธีกำร 
ท�ำหน้ำท่ีสรรหำ กรรมกำร กรรมกำรผู้จัดกำร พร้อมทั้งจัดท�ำแผนกำรสืบทอดต�ำแหน่ง และก�ำหนดนโยบำย 
ค่ำตอบแทนกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน โดยในปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทนได้
ประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง 

ส�ำหรับกำรสรรหำกรรมกำร ผู้บริหำร คณะกรรมกำรณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทนได้ด�ำเนิน
กำรสรรหำ คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสม ตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรก�ำหนด และไม่ขัดต่อข้อก�ำหนด
ของหน่วยงำนก�ำกับดูแล ในปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมกำรสรรหำฯ ได้พิจำรณำ เสนอต่อวำระกำรเป็นกรรมกำร และ
กรรมกำรตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้พิจำรณำ นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรสรรหำฯ ยังเปิดโอกำสให ้
ผู้ถือหุ้นรำยย่อยเสนอรำยชื่อผู้มคีุณสมบัติ เป็นกำรล่วงหน้ำจำกผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผ่ำนทำงช่องทำงติดต่อของบริษัทฯ 
เพื่อให้คณะกรรมกำรสรรหำฯ ได้พิจำรณำ

ส�ำหรับกำรพิจำรณำผลตอบแทน ของคณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน ซึ่งได้เปิดเผยรำยละเอียดใน
รำยงำนประจ�ำปี ในหัวข้อค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรน้ัน คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน  
ได้พิจำรณำให้สอดคล้องกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ควำมสำมำรถ ผลงำน โดยค�ำนึงถึงสภำวะเศรษฐกิจ และอ้ำงอิง
กับธุรกิจในอุตสำหกรรมเดียวกัน

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทนได้ปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยด้วยควำมระมัดระวัง รอบคอบ 
เตม็ควำมสำมำรถ และเป็นอสิระ เพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้ และผูม้ส่ีวนได้เสยีอืน่ๆ อย่ำงเหมำะสมแล้ว

นายคเชน เบญจกุล
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน

9 มีนำคม 2561

 



คณะกรรมกำรตรวจสอบซึง่ได้รับกำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรของบริษทัฯ ประกอบด้วยกรรมกำรอสิระ จ�ำนวน 
3 ท่ำน โดยท้ัง 3 ท่ำนเป็นผู้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจหรือมีประสบกำรณ์ด้ำนบัญชีหรือกำรเงินโดยตรงและมีคุณสมบัติ 
ตรงตำมที่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ก�ำหนด

ในรอบปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรประชมุตำมวำระจ�ำนวน 5 คร้ัง โดยเป็นกำรประชมุกันเอง
ระหว่ำงกรรมกำรตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี และผู้บริหำรระดับสูงทำงด้ำนบัญชี กำรเงิน และตรวจสอบภำยใน โดยไม่มี
กรรมกำรบริหำรเข้ำร่วมประชุม แต่อยู่ภำยใต้กำรรับรู้ของฝ่ำยบริหำร จ�ำนวน 1 ครั้ง

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเป็นอิสระ ตำมขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และทีไ่ด้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั โดยได้รบัควำมร่วมมือจำกทกุฝ่ำยทีเ่ก่ียวข้อง 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรควบคุมภำยใน กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง และกำรก�ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อให้บริษัทฯ มีกำรควบคุมภำยในที่ดี มีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมำะสมและ
ยอมรับได้ ตลอดจนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีควำมถูกต้อง เชื่อถือได้ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรหำรือ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับกรรมกำรบริหำร ผู้บริหำรระดับสูง ผู้ตรวจสอบภำยใน และผู้สอบบัญชีทุกไตรมำส สรุปสำระ
ส�ำคัญในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในรอบปี พ.ศ. 2560 ได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงนิประจ�าปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส  
และงบกำรเงินประจ�ำปี พ.ศ. 2560 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ก่อนน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยได้ประชุม
ร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ำยบริหำร ฝ่ำยบัญชี และแผนกตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ ในกำรพิจำรณำงบกำรเงินรวม
รำยไตรมำส และงบกำรเงินประจ�ำปี เพื่อสอบทำนควำมถูกต้องครบถ้วน กำรปฏิบัติตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป  
กำรเลือกใช้นโยบำยกำรบัญช ีและกำรเปิดเผยข้อมูลทีเ่พยีงพอ รวมท้ังได้น�ำข้อสงัเกตของผู้สอบบัญชมีำปรับปรุงแก้ไข
ในกำรจัดท�ำงบกำรเงินของบริษัทฯ ซ่ึงคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่ำ งบกำรเงิน 
ของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตำมมำตรฐำน กำรบัญชีที่รับรองทั่วไป และเปิดเผยข้อมูลอย่ำงถูกต้องครบถ้วน

2. สอบทานการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรก�ำกับ
ดูแลกิจกำรท่ีดี โดยได้ทบทวนนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีปีละครั้ง รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหำร 
และพนกังำนทกุคน มุ่งม่ันทีจ่ะน�ำกำรก�ำกับดแูลกจิกำรท่ีดีมำใช้ในกำรด�ำเนนิกิจกำรจนกลำยเป็นวัฒนธรรมขององค์กร 
ด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรม ด้วยควำมโปร่งใส และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม จนได้รับกำรประเมินให้เป็นบริษัท 
ที่มีบรรษัทภิบำลในระดับดีเลิศ 10 ปีซ้อน (ปี พ.ศ. 2551 - ปี พ.ศ. 2560) จำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัท
ไทย (IOD) 

3. สอบทานการบริหารจัดการความเส่ียง คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ก�ำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำร
ควำมเส่ียงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้ม่ันใจได้ว่ำควำมเส่ียงต่ำงๆ ของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนแผนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง รับทรำบกำรด�ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยง
เป็นระยะๆ คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำบริษัทฯ มีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม

4. สอบทานการปฏบัิตติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบับรษัิทฯ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำน ให้มีกำรปฏิบัตติำม
กฎหมำยและข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงำนอืน่ท่ีเก่ียวข้อง ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบ
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มีควำมเหน็ว่ำ ไม่พบประเดน็ทีเ่ป็นสำระส�ำคญัในเรือ่งกำรไม่ปฏิบัตติำมกฎหมำย และข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์
และหน่วยงำนก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

5. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการทีเ่กีย่วโยงกนัและรายการทีอ่าจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำบริษัทฯ ได้มีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงถูกต้อง
ครบถ้วนตำมข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรปกตขิองธรุกิจ มีควำม
เหมำะสมเพื่อประโยชน์ทั้งหมดของบริษัทฯ

6. ก�ากับดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ก�ำกับดูแลให้มี
ระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี มีประสิทธิภำพเพียงพอต่อกำรใช้ทรัพยำกร และกำรปฏิบัติงำน คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้รับทรำบกำรปฏิบัติงำนของแผนกตรวจสอบภำยในทุกไตรมำส และเสนอแนวทำงปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งให้มีกำร
ติดตำมแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องที่ตรวจพบ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนแผนกำรตรวจสอบประจ�ำปี 2561 
โดยตระหนักถงึควำมเส่ียงทีอ่ำจจะเกิดขึน้ท่ีจะมีผลต่อกำรด�ำเนนิงำนและฐำนะกำรเงนิของบริษทั นอกจำกนีย้งัได้เน้น
ย�ำ้กำรตรวจสอบภำยในโดยค�ำนงึถงึกำรเพิม่ประสทิธภิำพทำงธรุกจิ เพือ่เพิม่รำยได้และลดค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนนิงำน

7. คัดเลือกและเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชี คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคัดเลือกผู้สอบบัญชี  
โดยพิจำรณำควำมเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ในกำรตรวจสอบ ทีมงำนของผู้สอบ
บัญชีในส�ำนักงำน และค่ำตอบแทนที่เหมำะสม คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีต่อคณะกรรมกำร บริษัทฯ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 
เพือ่ขออนมัุตต่ิอทีป่ระชมุใหญ่สำมัญผูถ้อืหุน้ ให้แต่งตัง้ผูส้อบบัญช ีจำกบรษิทั ส�ำนกังำน อวีำย จ�ำกัด เป็นผูส้อบบัญชี
ของบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2561

โดยสรุป คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมขอบเขตและอ�ำนำจหน้ำที่ ท่ีได้ก�ำหนดไว้ในกฎบัตร 
คณะกรรมกำรตรวจสอบด้วยควำมระมัดระวังรอบคอบและมีควำมเป็นอิสระอย่ำงเพยีงพอ โดยได้รับควำมร่วมมือจำก
ฝ่ำยบริหำร พนักงำน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยเป็นอย่ำงดี คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ คณะกรรมกำรบริษัท 
กรรมกำรบริหำร และพนักงำนทุกท่ำนได้ให้ควำมส�ำคัญอย่ำงย่ิงต่อกำรปฏิบัติงำนและกำรด�ำเนินงำนภำยใต้ระบบ  
กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ด้วยควำมโปร่งใสเชื่อถือได้ เพิ่มควำมเชื่อม่ันให้แก ่
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย

ในนำมคณะกรรมกำรตรวจสอบ

นายประวิทย์ ตันติวศินชัย 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

9 มีนำคม 2561



คณะกรรมการของ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ตระหนักดีถึงความรับผิดชอบในการดูแลให้มีการ
ก�ากับกิจการท่ีดี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในธุรกิจ
ที่ด�าเนินการปัจจุบันอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ท�าให้ปัจจัยความเสี่ยงในด้านต่างๆ ได้รับการควบคุมให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ อาทิ ความเสี่ยงทางด้านการด�าเนินงาน ความเสี่ยงทางด้านธุรกิจ ความเสี่ยงทางด้านการเงิน ความเสี่ยง
ทางด้านการผลิต เป็นต้น

คณะกรรมการของบรษิทัฯ จงึได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูก้�ากบัดแูลการบรหิารความเสีย่ง
ซึ่งได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และให้
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มีความมั่นใจว่า มีการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ 
อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ควรพิจารณา ดังนี้

ความเสี่ยงทางด้านการด�าเนินงาน

•	 ความเสี่ยงจากข้อขัดข้องของสถานที่ด�าเนินงานที่ส�าคัญ
-		 ศูนย์กระจายสินค้าและคลังสินค้า	สินค้าส่วนใหญ่ท่ีจ�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

• ความเสี่ยงทางด้านอัคคีภัย	อุทกภัย	และภัยทางธรรมชาติอื่น ในธุรกิจด้านสื่อและสิ่งพิมพ์ ทรัพย์สิน
และสินค้าของบริษัทฯ อาจเสียหายหรือช�ารุดได้โดยง่าย จากเหตุภัยในด้านต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการ
ด�าเนินงานของ บริษัทฯ ได้ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทฯ จะได้ท�าประกันภัยไว้อย่างครอบคลุม แต่บริษัทฯ ก็ยังได้
ตระหนักถึงความส�าคัญของเหตุดังกล่าวอยู่เสมอ จึงได้มีการปรับปรุงมาตรการป้องกันภัยต่างๆ ไว้อย่างต่อเนื่อง
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ความเส่ียงด้านอัคคีภัย  ศูนย์กระจายสินค้าและคลังสินค้าแห่งใหม่ได้ติดต้ังระบบแจ้งเตือนสัญญาณเพลิง
ไหม้อัตโนมัติ (Fire Alarm) และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler) บนหลังคาของอาคารเก็บสินค้า และติดตั้งเพิ่ม
ระหว่างชัน้วางสนิค้า เพือ่ลดความเสีย่งด้านอคัคภียั ไม่ให้เกดิการลกุลาม เป็นการควบคุมเพลิงให้อยูใ่นขอบเขตจ�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

• ความเส่ียงเกีย่วกบัสนิค้าสูญหาย ในฐานะท่ีบริษทัฯ ด�าเนนิธรุกิจค้าปลีกร้านหนงัสอืทีมี่จ�านวนสาขามาก 
จึงประสบปัญหาสินค้าสูญหายทั้งจากการถูกขโมยหนังสือ และสาเหตุอื่นๆ เช่นเดียวกับธุรกิจค้าปลีกโดยทั่วไป

บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความส�าคัญในการป้องกันและดูแลปัญหาสนิค้าสญูหาย จงึได้ด�าเนนิการทยอยติดตัง้ระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) มาตั้งแต่ปลายไตรมาส 4 ของปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา และจัดตั้ง แผนกป้องกันการ 
สูญเสีย (Loss Prevention Department หรือ LPD) ขึ้นมา เพื่อก�าหนดมาตรการต่างๆ และด�าเนินการเพื่อลดสินค้า
สญูหายเป็นการเฉพาะ ส่งผลให้มูลค่าสนิค้าสญูหายทีส่าขาลดลงจากเดิมประมาณ 1.59% ในปี พ.ศ. 2549 ลงมาเหลอื
เพียงประมาณ 0.31%, 0.30% และ 0.29% ของยอดขายสาขาในปี พ.ศ. 2558,  2559 และ 2560 ตามล�าดับ นอกจาก
นี้ บริษัทฯ ยังมีมาตรการติดตั้งเสากันขโมยในสาขาที่มีความเสี่ยงจากกลุ่มมิจฉาชีพจ�านวนหนึ่งควบคู่กับการใช้กล้อง 
CCTV รวมถึงการก�าหนดให้มีขั้นตอนการสุ่มตรวจนับสินค้าในกลุ่มหนังสือขายดีอย่างเป็นประจ�าทุกเดือน

• ความเส่ียงจากความผิดพลาด หรือขัดข้องของระบบคอมพิวเตอร์ 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 หรือขัดข้องของระบบคอมพิวเตอร์และระบบข้อมูลสารสนเทศ
ทั้งที่สาขา คลังสินค้า ส�านักงานใหญ่ และบริษัทย่อย บริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงได้จัดให้มีระบบป้องกัน และส�ารอง
ข้อมูลตามมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ตลอดจนเตรียมแผนการป้องกันภัยต่างๆ และแผนส�ารอง รวมถึงการ
ฝึกซ้อมแผนป้องกันอย่างสม�่าเสมอ

นอกจากนัน้ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ได้พัฒนาระบบทัง้หมดให้มศีกัยภาพในการท�างานทดแทนได้ทนัท ี(High 
Availability) ซึง่เป็นระบบทีมี่ขดีความสามารถในการรองรบัปริมาณรายการซือ้ขาย (Transaction) ทีม่ากขึน้ ครอบคลุม
ถงึระบบการป้องกันไวรัส และรองรบัปริมาณการเข้าเยีย่มชมเวบ็ไซต์มากขึน้ 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
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• ความเสี่ยงเกี่ยวกับภาวะการขาดแคลนบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน บุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญ
และมีควำมสำมำรถเฉพำะด้ำน นบัเป็นทรพัยำกรท่ีส�ำคัญท่ีสดุต่อบริษทัฯ และบริษทัย่อย ไม่ว่ำจะเป็นเร่ืองของกำรผลติ
หนังสือและวำรสำรเชิงวิชำกำรต่ำงๆ หรือกำรสรรหำครูช�ำนำญกำรพิเศษ ที่มีศักยภำพในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้
กับนักเรียน และกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนอื่น ในธุรกิจที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ด�ำเนินงำน ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็น
ธุรกิจบุกเบิก

แม้ว่ำที่ผ่ำนมำบริษัทฯ และบริษัทย่อย จะต้องเผชิญกับภำวะวิกฤตทำงเศรษฐกิจ ผนวกกับปัญหำรำคำน�้ำมัน
ที่ปรับรำคำสูงขึ้น และภำวะเงินเฟ้อท่ีปรับค่ำสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้พนักงำนทุกคนต้องประสบกับปัญหำค่ำ
ครองชีพที่เพิ่มมำกขึ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งค่ำอำหำร และค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง

จำกปัญหำดังกล่ำวข้ำงต้น ทำงผูบ้ริหำรระดับสูงของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ได้เล็งเหน็ถงึควำมส�ำคัญในกำรรักษำ
บุคลำกรขององค์กรให้ด�ำรงอยู่คู่กับองค์กรตลอดไป จงึได้ร่วมประชมุเพือ่หำมำตรกำรในกำรให้ควำมช่วยเหลือพนักงำน 
เพื่อไม่ให้พนักงำนได้รับผลกระทบที่รุนแรงมำกเกินไปจำกอัตรำเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง และให้สำมำรถ
ปฏิบัตงิำนกับบรษิทัฯ และบริษทัย่อย ได้อย่ำงมีควำมสขุเช่นเดิม โดยบริษทัฯ และบริษทัย่อย จดัให้มีกำรทบทวนกำรปรบั
โครงสร้ำงอตัรำค่ำตอบแทนส�ำหรบัพนกังำนของบริษทัฯ และบริษทัย่อย โดยจดัให้มี ค่ำครองชพี และค่ำเบ้ียเลีย้ง กำรตรวจ
สขุภำพประจ�ำปี กำรประกันสขุภำพ กำรประกันอบัุตเิหต ุและวงเงนิคุม้ครองท่ีเก่ียวข้องให้เพยีงพอ เพือ่สร้ำงเสถยีรภำพ 
และควำมม่ันคงให้แก่พนกังำน และครอบครัวมำกขึน้ เป็นกำรช่วยแบ่งเบำภำระให้กับพนกังำน เพือ่ให้สอดคล้องกับภำวะ 
ค่ำครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น และสำมำรถแข่งขันในตลำดแรงงำนได้

นอกจำกนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อย ยังมุ่งมั่นที่จะสรรหำพนักงำนที่มีศักยภำพมำรองรับกำรเติบโตในอนำคต 
พฒันำควำมรู้เชงิวชิำกำรและพฒันำจติใจให้กบับุคลำกรและทีมงำนอย่ำงต่อเน่ือง และสร้ำงโอกำสในกำรเจริญเตบิโตใน
หน้ำท่ีกำรงำนของพนกังำนท่ีต้องกำรเตบิโตไปพร้อมกับบริษทัฯ และบริษทัย่อย รวมท้ังมีกำรพฒันำวัฒนธรรมองค์กร
ขึ้นมำ เพื่อพัฒนำศักยภำพของพนักงำนให้ดีขึ้น ท�ำงำนได้อย่ำงมีควำมสุขมำกขึ้น

• ความเส่ียงเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศเพื่อท�าทุจริตหรือท�าลายข้อมูล บริษัทฯ ด�ำเนิน
กำรป้องกันกำรเข้ำถึงข้อมูลโดยกำรก�ำหนดสิทธ์ิให้พนักงำนทุกคนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลในส่วนที่ตนท�ำงำนเท่ำนั้น 
ไม่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องได้

• ความเส่ียงจากการเช่าที่ดินเพื่อใช้ด�าเนินงานของบริษัทย่อย ปัจจุบันบริษัทย่อยซ่ึงประกอบกิจกำร
โรงเรียนเพลินพัฒนำ ตั้งอยู่บนถนนพุทธมณฑลสำย 2 ในพื้นที่กว่ำ 20 ไร่ โดยเช่ำที่ดิน 14 ไร่ จำกผู้ถือหุ้นของ 
บริษัทย่อย รวม 2 สัญญำ มูลค่ำ 10 ล้ำนบำท และมีระยะเวลำเช่ำ 30 ปี เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสถำนศึกษำ โดยม ี
ข้อตกลงว่ำในระหว่ำงที่สัญญำนี้มีผลบังคับ ผู้ให้เช่ำสัญญำว่ำจะไม่ขำยที่ดินที่เช่ำให้แก่บุคคลใดๆ โดยไม่ได้รับควำม
ยินยอมจำกบริษัทย่อย และหำกผู้ให้เช่ำมีควำมจ�ำเป็นอย่ำงถึงท่ีสุดอันมิอำจหำทำงอื่นได้ ผู้ให้เช่ำสัญญำว่ำจะเสนอ
ขำยให้แก่บริษัทย่อยก่อนในรำคำเช่นเดียวกับที่เสนอขำยแก่บุคคลภำยนอก และหำกบริษัทย่อยไม่ตอบรับข้อเสนอ
ภำยใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับค�ำเสนอก็ให้ ผู้ให้เช่ำตกลงขำยให้แก่บุคคลภำยนอกได้ อย่ำงไรก็ตำมบริษัทย่อย 
อยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำ เพื่อก�ำหนดเงื่อนไขสัญญำ ที่เหมำะสมในกำรท�ำสัญญำเช่ำเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ดินดังกล่ำว 
เพื่อลดควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้น

• ความเส่ียงจากข้อมูลสูญหายของโปรแกรมและไลบรารี่ต่างๆ (Source codes & Libraries) 
ในโปรเจคต่างๆ ของบริษัทย่อย บริษัท เบสแล็บ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ด�ำเนินธุรกิจให้ค�ำปรึกษำกำรพัฒนำ 
กำรออกแบบ และกำรจ�ำหน่ำยซอฟต์แวร์ และฮำร์ดแวร์ท่ีพฒันำขึน้เอง มีกำรใช้ระบบบรหิำรจดักำรเวอร์ชัน่ของรหสัโปรแกรม 
(Version Control System หรือ VCS) ในกำรจัดเก็บรหัสโปรแกรม (source code) และเวอร์ชั่น (version) ต่ำงๆ 
โดยในที่นี้ได้เลือกใช้บริกำร Private Repository ของ Github.com ซึ่งเป็น VCS ที่ได้รับควำมนิยมมำกในปัจจุบัน 
สำมำรถรองรับกำรท�ำงำนเป็นทีม และมีเครื่องมือส�ำหรับติดตำมควำมก้ำวหน้ำของปัญหำต่ำงๆ
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ความเสี่ยงทางด้านธุรกิจ

• ความเส่ียงในเรือ่งผลติภณัฑ์ล้าสมัย ช�ารดุ หรอืถกูส่ืออืน่ทดแทนและพฤตกิรรมการอ่านหนงัสือ
ที่เปลี่ยนไป ผู้บริโภคใช้เวลากับส่ือสังคมออนไลน์มากขึ้น ในปัจจุบันธุรกิจหนังสือมีกำรเติบโตมำกขึ้นเร่ือยๆ 
มีปริมำณหนงัสือออกใหม่มำกขึน้ ส่งผลให้มีกำรแย่งชงิพืน้ท่ีวำงขำยทีมี่อยูอ่ย่ำงจ�ำกัด จงึท�ำให้อตัรำกำรคนืหนงัสอืเพิม่
สงูขึน้ และหนงัสือทีรั่บคนืกลำยเป็นสินค้ำทีห่ำช่องทำงจ�ำหน่ำยได้ยำกข้ึน และส่วนทีช่�ำรุดมีสดัส่วนมำกขึน้ บริษทัฯ จงึ
ก�ำหนดแนวทำงกำรส่ังซือ้สินค้ำท่ีลกูค้ำมีควำมต้องกำร และก�ำหนดวงเงินอนมัุตใินกำรสัง่ซือ้ท่ีเหมำะสม รวมถงึก�ำหนด
ให้มีกำรผลักดันกำรจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำล้ำสมัย และช�ำรุด โดยกำรจัดโปรโมชั่นในรำคำพิเศษ เพื่อให้สอดรับกับสภำพ
กำรณ์ในภำวะปัจจุบัน นอกจำกนั้นเทคโนโลยีทำงด้ำนคอมพิวเตอร์ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงรวดเร็ว จึงท�ำให้หนังสือใน
กลุม่คอมพวิเตอร์ ซึง่บริษทัฯ เป็นผูน้�ำตลำดด้วยรำยหนึง่ มีอำยกุำรขำยส้ันลงกว่ำเดิม และเริม่มีกำรใช้สือ่อเิลก็ทรอนกิส์ 
เข้ำมำแทนทีห่นงัสอืบำงประเภทและกำรใช้งำนบำงรูปแบบ บรษิทัฯ จงึปรบัทิศทำงโดยเน้นกำรเลือกผลิตหนงัสอืทีมี่อำยุ
ยำวและขำยดี เป็นสัดส่วนมำกขึ้น แต่ยังคงผลิตหนังสือคอมพิวเตอร์และหนังสือคู่มือประกอบกำรเรียนรู้อุปกรณ์หรือ 
สิง่ประดษิฐ์รุน่ใหม่ๆ โดยเลือกผลิตเฉพำะสนิค้ำทีไ่ด้รับควำมนยิมสูงสุดในตลำดเท่ำนัน้ นอกจำกนีบ้รษิทัฯ ยังผลักดันให้
มีช่องทำงกำรระบำยสนิค้ำทีมี่อตัรำกำรหมุนเวยีนช้ำ รวมทัง้ได้จดัท�ำเวบ็ไซต์ชือ่ www.se-ed.com และ m.se-ed.com 
ส�ำหรับใช้งำนบน smartphone หรือ tablet เพื่อให้ทันต่อพฤติกรรมกำรบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน

แม้สือ่อเิล็กทรอนกิส์จะได้รับกำรพฒันำอย่ำงรวดเร็ว และมีกระแสกำรบุกตลำดของ e-book และ e-book Reader 
แต่บริษัทฯ คำดว่ำยังต้องใช้เวลำพอสมควรที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมคนไทยส่วนใหญ่ที่ยังไม่คุ้นเคยกำรอ่ำนหนังสือผ่ำน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ จนเริ่มมีน�้ำหนักที่กระทบต่อธุรกิจหนังสืออย่ำงมีนัยส�ำคัญ ซึ่งเมื่อถึงเวลำดังกล่ำว บริษัทฯ ก็มั่นใจ
ว่ำจะสำมำรถปรับตัวรับกับกระแสดังกล่ำวได้ทันท่วงที เนื่องจำกได้เตรียมโครงสร้ำงพื้นฐำนไว้รองรับแล้วระดับหนึ่ง 
โดยในปี 2555 บรษิทัฯ ได้เร่ิมจ�ำหน่ำย e-book และได้พฒันำระบบคอมพวิเตอร์และสำรสนเทศต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่ำงต่อเนือ่ง 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและควำมเชื่อมั่นในระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยในข้อมูลของกำรจ�ำหน่ำย

• ความเส่ียงทางด้านช่องทางการจ�าหน่าย เนือ่งจำกปัจจบัุน มีกำรเปล่ียนแปลงทำงเทคโนโลยีอย่ำงรวดเร็ว 
มีกำรแข่งขันในธุรกิจค้ำปลีก มีกำรแข่งขันในกำรสร้ำงทำงเลือกให้กับผู้บริโภค ท�ำให้พฤติกรรมผู้บริโภคมีกำร
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ บริษัทฯ จึงต้องท�ำให้แน่ใจได้ว่ำ ช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยของบริษัทฯ ที่มีอยู่จะยังคงเหมำะสม
ท่ีจะรองรับพฤติกรรม และควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ตลอดเวลำ และมำกเพียงพอ รวมถึงมีกำรพัฒนำช่องทำงกำร
จ�ำหน่ำยรองรับกำรเปลี่ยนแปลง เหล่ำนี้ได้ทันเวลำ

ที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ จึงได้กระจำยควำมเสี่ยงทำงด้ำนช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยออกไปหลำยทำง นอกจำกช่องทำง
ร้ำนหนังสือเดิม โดยกำรเปิดร้ำนหนังสือของตนเองในชื่อ “ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์” และเครือข่ำย ตำมศูนย์กำรค้ำชั้นน�ำ  
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ศูนย์กำรค้ำท้องถิ่น ศูนย์คอมพิวเตอร์ สถำบันกำรศึกษำระดับมหำวิทยำลัย ทั้งในกรุงเทพฯ และ 
ต่ำงจังหวัด จนกระทั่งมีรำยได้เป็นประมำณ 78% ของรำยได้รวมของบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2560

ในกำรเปิดร้ำนหนังสือของตนเองนั้น นอกจำกบริษัทฯ มีนโยบำยปรับปรุงสำขำให้มีควำมเหมำะสมกับกำร
ให้บริกำรในแต่ละท�ำเลเป็นระยะๆ ตำมควำมเหมำะสม เพื่อให้มีศักยภำพในกำรแข่งขันได้ตลอดเวลำแล้ว บริษัทฯ 
ยังได้กระจำยควำมเสี่ยงโดยกำรที่มิได้ผูกมัด หรือเปิดท�ำกำรเฉพำะศูนย์กำรค้ำใดศูนย์กำรค้ำหนึ่ง แต่เปิดกระจำย
อยู่หลำยกลุ่มผู้ประกอบกำร โดยสำขำที่มีพื้นที่ขนำดใหญ่ส่วนหนึ่งได้ท�ำสัญญำเช่ำระยะยำว หรือเซ้งพื้นที่ เพื่อให้มี
เสถียรภำพเรื่องพื้นที่ขำยในระดับหนึ่ง ดังนั้น หำกปีใดศูนย์กำรค้ำหรือซูเปอร์เซ็นเตอร์รำยใดประสบปัญหำ หรืออยู่
ในภำวะใดๆ ท่ีไม่สำมำรถเปิดด�ำเนินกำรต่อได้ หรือมีนโยบำยต่อผู้เช่ำเปล่ียนแปลงไปจำกเดิม รำยได้ของบริษัทฯ  
ก็จะได้รับผลกระทบไม่มำกนัก

บริษัทฯ ยังได้ประกันควำมเสียหำยของทรัพย์สินและสินค้ำในสำขำเหล่ำนั้น ไว้อย่ำงครอบคลุม เพื่อลดควำม
เสี่ยงที่คำดไม่ถึงเกี่ยวกับภัยต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึ้น
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นอกจำกนั้น บริษัทฯ ยังพัฒนำช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำผ่ำน www.se-ed.com ซึ่งเป็นเว็บไซต ์
ของบริษัทฯ ที่พัฒนำขึ้นมำรองรับกำรซื้อขำยหนังสือในระบบ e-commerce และอีกช่องทำงหนึ่งคือ m.se-ed.com 
ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของบริษัทฯ ส�ำหรับกำรเข้ำถึงด้วยอุปกรณ์สื่อสำรเคลื่อนที่ชนิดต่ำงๆ เช่น smartphone หรือ tablet 
เพื่อให้ลูกค้ำมีทำงเลือกในกำรซื้อสินค้ำได้สะดวกข้ึน และหำสินค้ำได้หลำกหลำยมำกขึ้น คำดว่ำช่องทำงดังกล่ำวจะ
เป็นช่องทำงในกำรสร้ำงรำยได้ให้กับบริษัทฯ ได้อย่ำงมำกในอนำคต จำกกำรท่ีมีจ�ำนวนผู้ใช้งำนอินเทอร์เน็ตเพิ่มสูง
ขึ้นอย่ำงรวดเร็ว และรองรับกำรเปลี่ยนแปลงลักษณะกำรซื้อขำยเป็น e-book มำกขึ้นในอนำคตด้วย

• ความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกจิชะลอตัวส่งผลกระทบต่อการเติบโตของอตุสาหกรรมโฆษณา ซึง่อำจส่งผล 
กระทบต่อรำยได้รวมของบริษัทฯ เนื่องจำกธุรกิจวำรสำรเชิงวิชำกำรที่บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตอยู่ จะมีรำยได้จำกค่ำ
โฆษณำเป็นหลัก อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่ำว จึงมีกำรพัฒนำสิ่งพิมพ์ ใหม่ๆ ที่เน้นตลำด
เฉพำะทำงมำกขึ้น โดยในปี 2555 บริษัทฯ ได้เปิดให้บริกำรวำรสำรในรูปแบบดิจิตอล แม็กกำซีน (Digital Magazine)  
ผ่ำนทำงเว็บไซต์ www.se-edmag.com เป็นกำรขยำยตลำดออกไปสู่กลุ่มผู้อำ่นใหม่ๆ ได้มำกข้ึน เนื่องจำกมีควำม
สะดวกในกำรอ่ำนที่สำมำรถอ่ำนได้จำกทุกที่ทุกเวลำ ผ่ำนทำงอุปกรณ์ไอทีและอุปกรณ์สื่อสำรเคลื่อนที่ชนิดต่ำงๆ 
เป็นกำรเพิ่มโอกำสในกำรขำยโฆษณำในวำรสำรได้มำกข้ึนตำมไปด้วย นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบำยในกำรท�ำ
สัญญำลงโฆษณำล่วงหน้ำกับลูกค้ำในระยะยำว และใช้กลยุทธ์กำรส่งเสริมกำรขำย โดยเน้นให้มีกำรจัดโปรโมชั่น 
พิเศษในกำรดึงดูดลูกค้ำให้หันมำสนใจในกำรลงโฆษณำกับบริษัทฯ เช่น กำรท�ำ Barter สินค้ำ แลกกับค่ำโฆษณำ 
เพื่อขยำยฐำนลูกค้ำและสนับสนุนกำรเติบโตของธุรกิจ และลดผลกระทบของควำมเสี่ยงจำกอุตสำหกรรมโฆษณำ 
ท่ีอำจจะชะลอตวัลงในบำงช่วง บริษทัฯ ยังหำรำยได้จำกกิจกรรมกำรจดัสมัมนำ และหำสนิค้ำทำงเทคโนโลยมีำจ�ำหน่ำย 
เพือ่ชดเชยรำยได้ท่ีขำดหำยไป รวมทัง้กำรขำยโฆษณำบนส่ือออนไลน์มำกข้ึน บนเวบ็ไซต์ www.thailandindustry.com 
และโฆษณำในวำรสำรฉบับดิจิตอล

• ความเส่ียงทางด้านการจ�าหน่ายสินค้าที่ไม่ผ่านการอนุญาต และละเมิดลิขสิทธิ์หนังสือ เนื่องจำก
สนิค้ำบำงอย่ำง เช่น CD และสิง่พมิพ์ เป็นสนิค้ำทีมี่กฎหมำยทีเ่ก่ียวข้องควบคุม บำงอย่ำงต้องขออนญุำตเพือ่จ�ำหน่ำย
ก่อน และส่วนใหญ่มีเรื่องลิขสิทธิ์มำเกี่ยวข้อง ท�ำให้กำรผลิต และกำรรับมำจ�ำหน่ำย ทั้งกำรขำยปลีก และกำรขำยส่ง
ของบริษัทฯ ในสินค้ำเหล่ำนั้น ต้องระมัดระวังมำกขึ้น เพื่อไม่ให้ผิดกฎหมำย ไม่ไปละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และไม่มีข้อ
ขัดแย้งที่จะน�ำไปสู่กำรถูกฟ้องร้อง และกำรได้รับกำรต่อต้ำนใดๆ

เพื่อลดโอกำสควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดข้ึนดังกล่ำว บริษัทฯ จึงได้ระบุในเงื่อนไขสัญญำ ท่ีผู้เขียน 
หรือเจ้ำของสินค้ำ จะต้องเป็นผู้ยืนยันว่ำผลงำนหรือสินค้ำของตน มิได้ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้หนึ่งผู้ใด และหำกมีปัญหำกำร
ละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้น จะยินยอมรับผิดชอบค่ำเสียหำยทั้งหมดที่บริษัทฯ ต้องจ่ำยจำกกำรละเมิดดังกล่ำวด้วย

บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะไม่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ท่ีละเมิดลิขสิทธิ์โดยเด็ดขำด พร้อมท้ังได้จัดอบรมเพื่อส่งเสริม 
ให้ผู้เขียน และบุคคลท่ัวไปเข้ำใจ และรับทรำบถึงกฎหมำยที่เก่ียวข้องในกำรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ อยำ่งไรก็ตำม ที่ผ่ำน
มำ ปัญหำเหล่ำนี้เกิดขึ้นน้อยครั้ง และผลกระทบมีมูลค่ำที่ไม่มีนัยส�ำคัญ

• ความเส่ียงเกีย่วกบัการแข่งขนัในอตุสาหกรรมการพิมพ์ เนือ่งจำกบริษทัฯ ไม่ได้ลงทนุสร้ำงโรงพมิพ์เป็น
ของตนเอง จงึท�ำให้บริษทัฯ ไม่มีควำมเสีย่งจำกกำรลงทนุ และไม่ได้รับผลกระทบในเชงิลบจำกกำรแข่งขนัตดัรำคำกัน 
ในอตุสำหกรรมกำรพมิพ์ ในกำรนี ้บริษทัฯ เลือกใช้โรงพมิพ์หลำยแห่งเป็นฐำนรองรับกำรผลิต ซึง่ท�ำให้สำมำรถควบคุม 
ค่ำใช้จำ่ยได้อย่ำงเหมำะสม จำกสถำนกำรณก์ำรแข่งขันเสนอรำคำค่ำพิมพ์อยูต่ลอดเวลำ และยังสำมำรถก�ำหนดระยะ
เวลำกำรผลิตได้อย่ำงแน่นอนอีกด้วย
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ความเสี่ยงทางด้านการเงิน

• ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ บริษัทฯ มีควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อท่ีเก่ียวเนื่องกับลูกหนี้กำรค้ำ 
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบำยกำรก�ำหนดวงเงินกำรให้สินเชื่อกับลูกค้ำอย่ำงเหมำะสม รวมถึงมีระบบกำร
ติดตำมทวงถำมหนี้จำกลูกหนี้อย่ำงสม�่ำเสมอ และก�ำหนดให้มีกำรทบทวนวงเงินกำรให้สินเชื่อกับลูกหนี้ของบริษัทฯ 
เป็นประจ�ำทกุปี เพือ่ปรับเปลีย่นวงเงนิกำรให้สนิเชือ่ท่ีเหมำะสม และสอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจในปัจจบัุน เนือ่งจำก 
บริษัทฯ มีนโยบำยกำรให้สินเชื่อที่ระมัดระวัง มีกำรกระจำยน�้ำหนักของลูกหนี้กระจำยตัวออกไป และมีกำรพิจำรณำ
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอย่ำงเหมำะสม จึงเชื่อว่ำบริษัทฯ มีควำมเสี่ยงจำกกำรที่ลูกหนี้จะไม่ช�ำระหนี้อยู่ในระดับต�่ำ

• ความเสี่ยงด้านการบริหารเงินทุน บริษัทฯ มีกำรก�ำหนดขั้นตอนและวงเงินกำรอนุมัติส�ำหรับกำรลงทุน 
ในหลักทรัพย์ หรือบริษัทอื่น และเลือกลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ท่ีมีควำมเส่ียงต�่ำ มีระยะเวลำในกำรลงทุนส้ันๆ 
และเน้นกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ โดยกำรก�ำหนดวงเงินในกำรลงทุน ซึ่งหำกวงเงินสูง จะต้องผ่ำนกำรอนุมัติโดย 
คณะกรรมกำรบริษัทฯ  

• ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ จำกกำรท่ีบริษทัฯ ได้เซน็สัญญำเป็นตวัแทน จดัจ�ำหน่ำย
หนงัสอืเรยีนภำษำองักฤษ (ELT) แต่ผูเ้ดียวในประเทศไทยให้กับส�ำนกัพมิพ์มหำวทิยำลยัออกซ์ฟอร์ด (Oxford University 
Press : OUP) และมีสิทธิกำรขำยในประเทศกัมพูชำ ลำว พม่ำ และอินโดนีเซีย ด้วย เพื่อช่วยผลักดันกำรเรียนรู้ภำษำ
องักฤษในประเทศไทย และประเทศข้ำงเคยีง ส่งผลให้บริษทัฯ อำจประสบปัญหำจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียน  
อันเนื่องมำจำกภำระผูกพันท่ีเกิดจำกกำรซื้อหรือจ�ำหน่ำยสินค้ำในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นกำรลด
ควำมเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมำะสมและยอมรับได้ บริษัทฯ จึงมีนโยบำยในกำรพิจำรณำเลือกท�ำสัญญำ
ป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม

ความเสี่ยงทางด้านการผลิต

• ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขาดแคลนวัตถุดิบและสินค้า กระดำษเป็นวัตถุดิบที่ส�ำคัญในกำรผลิตหนังสือ 
และกำรเปลีย่นแปลงด้ำนรำคำแปรผนัตำมควำมต้องกำรของตลำดและตำมปริมำณกำรผลิตอยูต่ลอดเวลำ แต่เนือ่งจำก
หนังสือที่บริษัทฯ ผลิต มีกลุ่มเป้ำหมำยที่มีก�ำลังซื้อ และมีกำรศึกษำ จึงท�ำให้บริษัทฯ สำมำรถใช้นโยบำยปรับรำคำ 
ตำมสภำพต้นทุนที่แท้จริงได้เป็นระยะๆ โดยไม่ได้รับผลกระทบมำกนัก

ในฐำนะทีบ่ริษทัฯ มีบทบำทเป็นท้ังส�ำนกัพมิพ์ ผูร้บัจดัจ�ำหน่ำย และผูค้้ำปลกี บริษทัฯ จงึพยำยำมรักษำบทบำท
ควำมเป็นกลำงโดยขำยหนังสือจำกทุกส�ำนักพิมพ์ที่มีควำมต้องกำรของตลำด และก�ำหนดนโยบำยกำรด�ำเนินธุรกิจ 
บนพื้นฐำนของจริยธรรมธุรกิจที่ดี ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเที่ยงธรรม โดยมิให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับควำม
เดือดร้อน หรือไม่เป็นธรรมจำกกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะท�ำให้บริษัท ได้รับกำรสนับสนุนจำกเจ้ำของสินค้ำ 
ส่วนใหญ่ในระยะยำว และไม่พึ่งพิงรำยใดรำยหนึ่งมำกเกินไป



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 43 ปีก่อน ว่า “ซีเอ็ด จะด�ำเนินธุรกิจที่เอื้ออ�ำนวยต่อกำรศึกษำหำควำมรู้ ในสำขำที่
จ�ำเป็นต่อกำรพฒันำประเทศ จะด�ำเนนิธรุกิจทีจ่ะท�ำให้ “คนไทยเก่งขึน้” โดยพฒันำขึน้เป็นธรุกิจทีย่ั่งยืน มีกำรเตบิโต
ต่อเนือ่งที่สงูกว่ำค่ำเฉลีย่ของ อุตสำหกรรม เป็นบริษัทตัวอย่ำงทีด่ี สำมำรถสร้ำงสรรค์ผลงำนทีเ่ป็นประโยชน์ และเป็น
ที่ยอมรับในวงกว้ำง พนักงำนมีควำมสุข และสำมำรถให้ผลตอบแทนกำรลงทุนที่น่ำพึงพอใจในระยะยำว”

ดังนัน้ วฒันธรรมองค์กรนี ้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. 2560 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�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ท�าให้ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับการประกาศผลรายงานประเมินการก�ากับดูแลกิจการของ
บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประจ�าปี พ.ศ. 2560 (Corporate Governance Report of Thai Listed 
Companies 2017) ว่าอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาว ติดต่อกัน 10 ปีซ้อน (2551-2560) ซึ่งประเมินโดย สมาคมส่ง
เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  โดยซีเอ็ดเป็นบริษัทเดียว ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ (Service) หมวดธุรกิจ
สื่อและสิ่งพิมพ์ ที่ได้รับการประเมินในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกัน 10 ปีซ้อน

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. 2560 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทบทวนหลักการก�ากับดูแลกิจการ 
ที่ดี ซึ่งเป็นฉบับแก้ไขฉบับที่ 15 นับจากปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ ไว้ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งม่ันท่ีจะน�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 และเร่ืองที่มิใช่เร่ืองการเงิน
อย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับ
สารสนเทศอย่างเพียงพอและเท่าเทียมกัน

5. คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดให้มีหน่วยงานที่สามารถสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยงานก�ากับดูแล 
รวมถึงการให้ข้อมูลสารสนเทศทั่วไปแก่ผู้สนใจ และผู้มีส่วนได้เสีย

6. คณะกรรมการบริษทัฯ จะส่งเสริมให้มีกระบวนการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างบริษทัฯ กับผูมี้ส่วนได้เสีย 
พร้อมทั้งก�าหนดช่องทางการสื่อสารระหว่างกัน

7. คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่น เพื่อพิจารณากลั่นกรองงานเฉพาะเร่ืองตาม
ความเหมาะสม
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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

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 เพื่อเพิ่มพูนความรูแ้ละได้แลกเปลี่ยน
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
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•  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

ผู้ถือหุ้น : สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม

การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ส�าหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ 
ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น ได้รับทราบผ่านทางช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์  
ให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม, รายชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ และส่งค�าถามเป็นการ
ล่วงหน้าได้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดช่วงเวลาการรับเร่ืองดังกล่าว ตั้งแต่วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559  
ถึงวันท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 โดยผ่านช่องทางโดยตรงกับเลขานกุารบรษิทัฯ, หน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์, กรรมการ
อิสระ หรือผ่านทางเว็บไซต์ โดยเป็นการให้เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการล่วง
หน้าอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนวันส้ินสุดรอบปีบัญชี อนึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอราย
ช่ือบุคคลเพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ส�าหรับการส่งค�าถามเป็นการล่วงหน้าบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่ง
ค�าถามได้จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

และส�าหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดช่วงเวลาการ
รับเรื่องดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยผ่านช่องทางโดยตรงกับเลขา 
นกุารบริษทัฯ, หน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์, กรรมการอสิระ หรือผ่านทางเวบ็ไซต์ โดยเป็นการให้เสนอวาระการประชมุ 
และเสนอชือ่บุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนวนัสิน้สุดรอบปีบัญช ีและบริษทัฯ ได้น�า
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หลักเกณฑ์วิธีการต่างๆ แสดงบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา อนึ่งไม่ม ี
ผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเพิ่มวาระการประชุม ส�าหรับการเสนอรายชื่อเพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ มีผู้ถือหุ้นเสนอราย
ชื่อเข้ามาคัดเลือก 1 ท่าน แต่รวมหุ้นแล้วไม่ถึงเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก�าหนด คือ น้อยกว่า 5% ท�าให้ไม่สามารถเสนอชื่อ
เข้าคัดเลือกได้ ส�าหรับการส่งค�าถามเป็นการล่วงหน้าบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�าถามได้จนถึงวันประชุม
ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยเร่ิมจากการ
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม วัตถุประสงค์และเหตุผล พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ 
รายละเอียดของเรื่องเพื่อพิจารณาเหตุผลความจ�าเป็น ผลกระทบทั้งด้านบวกและลบในแต่ละวาระ หนังสือมอบฉันทะ 
และรายชื่อของกรรมการอิสระ พร้อมท้ังค�าแนะน�าในการมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้
เข้าประชุมแทนได้ รวมท้ังแผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม และได้ประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 
3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า อนึ่ง ในการประชุม
ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้น�าหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์และรายงานประจ�าปี  
พ.ศ. 2559 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

บริษทัฯ จดัให้มีเจ้าหน้าทีใ่นการอ�านวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้รวมถึงการให้ข้อมูลสารสนเทศ และตอบค�าถาม
ต่างๆ นอกจากนั้นยังจัดให้มีการเล้ียงรับรองที่เหมาะสมส�าหรับผู้ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชุมด้วย โดยในการประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี พ.ศ. 2560 ได้จัดการประชุมขึ้น ณ ห้องประชุม B 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. 2560 มีจ�านวนผู้ถือหุ้นมอบฉันทะดังนี้

•  ผูถ้อืหุน้จ�านวน 2 ราย มอบอ�านาจให้คุณสาโรช ล�า้เลิศประเสริฐกลุ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

• ผู้ถือหุ้นจ�านวน 1 ราย มอบอ�านาจให้คุณประวิทย์ ตันติวศินชัย กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

• ผู้ถือหุ้นจ�านวน 23 ราย มอบอ�านาจให้คุณวิบูลย์ศักด์ิ อุดมวนิช กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ และ  
เลขานุการบริษัทฯ
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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
โอกาสให้ผูถ้อืหุน้มีสทิธอิย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเหน็และตัง้ค�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�าคัญในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อตอบข้อซักถามและ 
รับฟัง โดยในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นปี พ.ศ. 2560 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจ�านวน 9 ท่าน ทั้งนี้ในการประชุม
ยงัได้ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงด้านบัญช ีการเงิน ตรวจสอบภายใน และผูส้อบบัญช ีเพือ่ตอบข้อซกัถามในประเดน็
ต่างๆ ของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เป็นกลาง คือ คุณสมจิตร กนก
เสรีวงศ์ จากส�านักงาน ชวน แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ทนายความ เพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในครั้งนี้

วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่ส�าคัญ ได้แก่

•  การรายงานผลการด�าเนนิงาน : บรษิทัฯ ได้ให้รายละเอยีดเก่ียวกับผลประกอบการของบรษิทัฯ เก่ียวกับ 
ก�าไร รายได้ ค่าใช้จ่าย และสรุปผลการด�าเนินงานในรูปกราฟ

•  การแต่งตั้งคณะกรรมการ : บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล  
โดยได้ให้รายละเอียดประวัติ, การศึกษา และการท�างาน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบวิสัยทัศน์
ของแต่ละท่านก่อนการลงคะแนน ในกรณทีีเ่ป็นกรรมการเดิม จะให้ข้อมูลการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ 
บริษัทฯ อย่าง ครบถ้วนด้วย

•  การแต่งต้ังผูส้อบบัญชี : บรษิทัฯ ได้ให้รายละเอยีดเก่ียวกับชือ่ผู้สอบบัญช ี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
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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 ภายหลงัการประชมุไม่เกิน 14 วนั รวมถงึจดัให้มีการบันทกึส่ือทัง้ทางภาพและเสยีง เพือ่เผยแพร่ทางเวบ็ไซต์  
นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ (http://corporate.se-ed.com)

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงการดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม 
โดยด�าเนินการ ดังนี้

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. 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอรายชื่อ 
ของกรรมการอิสระจ�านวน 4 ท่าน

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

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

รายการทีอ่าจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบรษิทัฯ 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
ที ่4) พ.ศ. 2551 ให้ฝ่ายจดัการสามารถอนมัุตกิารท�าธรุกรรมระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อย กับกรรมการ ผู้บรหิาร หรือบุคคล
ทีมี่ความเก่ียวข้องกับธรุกรรมนัน้ได้ในกรณทีีธ่รุกรรมเหล่านัน้มีข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกับทีว่ญิญูชนจะพงึ
กระท�ากับคูส่ญัญาท่ัวไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้าท่ีปราศจากอทิธพิลในการทีต่นมีสถานะ
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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 ในแนวปฏิบัตเิก่ียวกับการก�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 จะได้รับโทษตัง้แต่
การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการเลิกจ้าง

การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

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

จากการท่ีบริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญต่อนโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ท�างาน ซึ่งจะด�าเนิน
ธุรกิจโดยค�านึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานเป็นส�าคัญ เพราะพนักงานทุกคนคือทรัพยากรท่ีมีค่า
ยิ่ง ตลอดจนเป็นกลไกส�าคัญในการที่จะท�าให้บริษัทฯ สามารถเติบโตและมีความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
โดยในปี พ.ศ. 2560 มีพนักงานท้ังในส่วนของส�านักงานใหญ่ คลังสินค้า และสาขา ได้รับบาดเจ็บจากการ
ท�างานจนถึงขั้นต้องหยุดงานเป็นจ�านวนรวมทั้งสิ้น 2 คน, ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยจ�านวน 1 คน และ
ไม่มีเหตุร้ายแรง (จนถึงข้ันต้องหยุดงานตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป) ท้ังนี้ บริษัทฯ จะมุ่งม่ันที่จะลดการเกิดอุบัติเหตุ  
โดยจะไม่เพิกเฉยในกรณีของอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ท่ีไม่ปลอดภัย หรือส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของพนักงาน              
ซึง่บรษิทัฯ จะเข้าไปให้ความช่วยเหลอืแก่พนกังานทีไ่ด้รับอนัตราย หรือผลกระทบต่อสุขอนามัยอย่างเตม็ความสามารถ
โดยไม่ชกัช้า และจะด�าเนนิการสอบสวนหาสาเหตแุละด�าเนนิการแก้ไขอย่างจริงจงัเพือ่ไม่ให้ปัญหาดังกล่าวเกิดข้ึนซ�า้อีก
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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 การเข้าถงึข้อมูลท่ีพนกังานมีสิทธิโดยชอบธรรมในการรับรู้ การแสดงความคดิเหน็เพือ่ปรับปรุง แก้ไข  
และพัฒนาการท�างานภายในองค์กร การร้องเรียนเมื่อตนเองรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม อีกทั้งบริษัทฯ จะส่งเสริม
และสนับสนุนให้คู่ค้า ด�าเนินการธุรกิจที่เคารพต่อสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบอันเกี่ยวข้องกับ
การจ้างงาน การคุ้มครองแรงงาน และการดูแลสวัสดิภาพแรงงาน  โดยในปี 2559 บริษัทฯ ไม่ได้รับการร้องเรียนเรื่อง
การละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด จากพนักงาน คู่ค้า และชุมชนที่บริษัทฯ ด�าเนินงานอยู่

อนึ่ง บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน ด้วยโครงการเพิ่มคุณค่าให้กับ
พนักงานโดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความสามารถและศักยภาพอย่างเต็มท่ี 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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การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในปี 2560 ที่ผ่านมา

ด้านนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจที่มีความโปร่งใส ถูกต้อง
ตามกฎหมาย เป็นตัวอย่างที่ดีในสังคม พร้อมทั้งให้ค�ามั่นว่าบริษัทฯ จะไม่สนับสนุนการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อ
ให้การด�าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล (CG: Corporate Governance) ที่ดี นอกจากนี้บริษัทฯ 
ยังมีนโยบายท่ีจะสนับสนุนให้ทั้งพนักงาน ด�ารงตนตามกฎหมายในฐานะพลเมืองท่ีดีของประเทศชาติ ตลอดจนส่ง
เสริมให้คู่ค้าของบริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยความโปร่งใส โดยพยายามอย่างเต็มความสามารถ
ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการทางธุรกิจร่วมกันให้มีความโปร่งใส 
ปราศจากการคอร์รัปชั่น เนื่องจากบริษัทฯ ได้ตระหนักดีว่าการคอร์รัปชั่นเป็นภัยอย่างร้ายแรงต่อการพัฒนาประเทศ 
และเป็นอุปสรรคส�าคัญต่อความยั่งยืนของชาติ  บริษัทฯ จึงได้จัดท�า “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น” เป็นลายลักษณ์
อักษรขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการด�าเนินธุรกิจ  โดยบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี 2560  อีกทั้งยังได้ก�าหนดให้
มีการประเมินความเส่ียงทางด้านการทุจริตและคอรัปชั่นอย่างเป็นประจ�าทุกปี และน�าเสนอผลการประเมินต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตามล�าดับ  รวมถึงการเน้นย�้าแนวปฏิบัติผ่านการฝึกอบรม
และการประชุมต่างๆ ภายในบรษิทัฯ เพือ่ให้ม่ันใจว่าพนักงานทกุคนได้ตระหนักถงึความส�าคญัของความซือ่สตัย์สจุริต

ด้านนโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ที่ชัดเจนที่จะปฏิบัติตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา อย่างเคร่งครดั และจะไม่กระท�าการใดๆ อนัจงใจท่ีจะละเมิดทรัพย์สนิทาง
ปัญญา ไม่ว่าจะเป็นด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือซอฟแวร์ โดยในปี 2560 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาท
ด้านทรัพย์สินทางปัญญากับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ

นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้ก�าหนดช่องทางส�าหรับการส่ือสารกับกรรมการอิสระทางไปรษณีย์ 
หรืออเีมล เพือ่ให้เกิดช่องทางการแจ้งข้อมูล และค�าแนะน�าต่างๆ เพือ่สัง่การให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการ

ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด หรือข้อร้องเรียน  คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการและ
ช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยผ่านช่องทางไปรษณีย์และอีเมล ดังนี้

จดหมายลงทะเบียน กรรมการอิสระ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
 1858/87-90 อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนบางนา-ตราด
 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

อีเมล id@se-ed.com
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ส�าหรับพนักงาน บริษัทฯ มีกระบวนการในการจัดการกับเร่ืองท่ีพนักงานร้องเรียน โดยพนักงานสามารถ
แจ้งเบาะแสการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น การกระท�าผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณหรือนโยบายบริษัท หรือการร้อง
เรียนการถูกละเมิดสิทธิ หรือเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้โดยตรงต่อผู้บังคับบัญชา
ตามล�าดับขั้น หรือเลขานุการบริษัทฯ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้
แผนกตรวจสอบภายในและนักลงทุนสัมพันธ์ ท�าหน้าท่ีเป็นหน่วยงานรับข้อร้องเรียน ซึ่งพนักงานสามารถแจ้งเรื่อง
ผ่านช่องทางนี้ หรือผ่านช่องทางอีเมลโดยตรงไปยังกรรมการอิสระ โดยเบาะแส ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่างๆ  
จะได้รับการพิจารณาและด�าเนินการตามความเหมาะสมโดยพิจารณาเป็นรายกรณีไป ซึ่งกรรมการอิสระจะเก็บข้อมูล
ผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ และมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสและผู้ร้องเรียนม่ันใจว่าจะไม่
ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสและร้องเรียนดังกล่าว และจะรวบรวมข้อร้องเรียนต่างๆ เสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาตามล�าดับ

ในปี พ.ศ. 2560 ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียรายใด แจ้งข้อมูลผ่านทางช่องทางสื่อสารกับกรรมการอิสระ  อย่างไรก็ตาม 
บริษัทฯ จะประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับทราบช่องทางสื่อสารกับกรรมการอิสระเพิ่มมากขึ้น

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเป็นบริษัทตัวอย่างที่ดี ด�าเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย พร้อมทั้งดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ครบถ้วน 
และทันเวลา และทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ โดยก�าหนดให้มี
การรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นประจ�าทุกปี

คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดและเปิดเผยไว้ถึงนโยบายที่ว่าด้วยการท�ารายการระหว่างกันที่ส�าคัญ โดยคณะ
กรรมการบริษทัฯ อนมัุตใิห้ฝ่ายจดัการสามารถท�าธรุกรรมทางการค้าซึง่เป็นข้อตกลงทางการค้าทีมี่เงือ่นไขการค้าโดย
ทั่วไป โดยในการท�าธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องน้ัน  
จะต้องมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท�ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วย
อ�านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ 
คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบน�าเสนอรายการทีอ่าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และรายการที่เกี่ยวโยงกันในการท�าธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อไตรมาส รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรม
การบริษัทฯ รับทราบอย่างสม�่าเสมอทุกไตรมาส

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย 
และจ�านวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุมไว้ภายใต้หัวข้อ การจัดการ และเปิดเผยนโยบายการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงไว้ภายใต้หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

รายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ  
และสารสนเทศทางการเงิน ที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี งบการเงินดังกล่าวจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทัว่ไป โดยเลอืกใช้นโยบายบัญชทีีเ่หมาะสม และถอืปฏิบัตอิย่างสม�า่เสมอ และใช้ดุลยพนิจิอย่างระมัดระวงั และประมาณ
การที่ดีที่สุดในการจัดท�า รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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คณะกรรมการบริษทัฯ ได้จัดให้มี และด�ารงรักษาไว้ ซึง่ระบบควบคุมภายในทีมี่ประสทิธผิล เพือ่ให้ม่ันใจได้อย่าง
มีเหตุผลว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อ
ให้ทราบจุดอ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบ
ด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุม
ภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเรื่องนี้ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ                 
ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปี

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)  
โดยรวมอยูใ่นระดับท่ีน่าพอใจ และสามารถสร้างความเชือ่ม่ันอย่างมีเหตผุลต่อความเชือ่ถอืได้ของงบการเงนิของ บริษทั  
ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับเรื่องการเงิน 
และที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ จึงได้ก�าชับให้ฝ่าย
บริหารด�าเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม�่าเสมอ ทันเวลา 
และเท่าเทียม ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด

ในการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญของบริษัทฯ ทั้งรายงานทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน บริษัทฯ 
ได้เผยแพร่ตามช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้เผยแพร่ในเว็บไซต์นักลงทุน
สัมพันธ์ของ บริษทัฯ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เช่น ข้อมูลเบือ้งต้นบริษทัฯ, รายงานประจ�าปี, แบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ�าปี, อัตราส่วนทางการเงิน, ประวัติการจ่ายเงินปันผล, ข้อมูลการน�าเสนอแก่ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนต่างๆ  
และข้อมูลทีมิ่ใช่ข้อมูลทางการเงนิ เช่น นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ ข่าวประชาสัมพนัธ์ต่างๆ เป็นต้น ซึง่ข้อมูลเหล่า
นี้มีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอย่างสม�่าเสมอ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อท�าหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน 
ผู้ถือหุ้น รวมท้ังนักวิเคราะห์ และภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทฯ หรือต้องการ
สอบถามได้ที่ คุณวิเชียร รุ่งพูนทรัพย์ โทร. 0-2826-8000 กด 8, 0-2826-8690 โทรสาร 0-2826-8699 หรือที่อีเมล 
ir@se-ed.com และทีเ่วบ็ไซต์ http://corporate.se-ed.com นอกจากนีห้น่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ ยงัเป็นสมาชกิชมรม
นักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย (Thai IR Club) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549

ในปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯ มีการน�าเสนอผลการด�าเนินงาน ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลท่ีไม่ใช่ทางการเงินแก่  
นักวิเคราะห์ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น โดยผ่านทางอีเมล เว็บไซต์ และโทรศัพท์ รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมกับตลาด 
หลักทรัพย์ฯ อย่างสม�่าเสมอ สรุปได้ดังต่อไปนี้

•  นักลงทุนสถาบัน ในและต่างประเทศ พบผู้บริหาร 3 ครั้ง

•  อีเมล เว็บไซต์ และโทรศัพท์  24 ครั้ง

นอกจากนี้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ก�าหนดระยะเวลางดการเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องกับผลประกอบ
การของ บริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและนักวิเคราะห์ ก่อนวันที่บริษัทฯ จะรายงานผลประกอบการ รายไตรมาสต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นเวลา 7 วัน
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นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามข้อก�าหนดของกฎหมายจากหน่วยงานก�ากับดูแลแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ 
ยังมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน และเลขา
นุการบริษทัฯ ร่วมกันด�าเนนิกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานนกัลงทนุสัมพนัธ์ เพือ่ให้เกิดประสทิธภิาพสงูสดุแก่ ผูถ้อืหุน้ 
นักลงทุน นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการบริษัทฯ เป็น
ผู้ดูแลแผนงานประจ�าปี งบประมาณ อัตราก�าลังคน และรวมถึงรับทราบการปฏิบัติงานต่างๆ ของหน่วยงานนักลงทุน
สมัพนัธ์ (IR Internal Report) ซึง่เป็นการรวบรวมข้อมูลประเด็นต่างๆ ความคดิเหน็ และข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม
ที่ได้มีการเก็บรวบรวม พร้อมกันนี้คณะกรรมการตรวจสอบและเลขานุการบริษัทฯ ได้รายงานให้คณะกรรมการได้รับ
ทราบอย่างสม�่าเสมอประจ�าทุกไตรมาส

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ มีประสบการณ์ในการด�าเนิน
ธรุกจิ และมีความเข้าใจในบทบาท หน้าที ่ทีต้่องรับผดิชอบเป็นอย่างดี ท�าให้การปฏิบัตงิานเป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการก�าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนธุรกิจ
ของบริษัทฯ โดยก�าหนดให้พิจารณาทบทวนอย่างเป็นประจ�าทุกปี ตลอดจนก�ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแผนธุรกิจที่ก�าหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีประสิทธิผล และถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานที่ก�ากับดูแล และหน่วยงานทางราชการ
ที่เกี่ยวข้อง และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้
แก่ผูถื้อหุ้น ขณะเดียวกันกค็�านงึถงึผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนได้เสยีทุกฝ่าย โดยในปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบรษิทัฯ 
ได้มีการทบทวนและอนุมัติ วิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท จ�านวน 2 ครั้ง

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษทัฯ จดัให้มีการส่ือสารกลยุทธ์ เป้าหมาย และผลการด�าเนินงานของบริษทัฯ ให้กับ
กรรมการ  ผูบ้ริหาร  พนกังาน ได้รับทราบและเข้าใจท่ัวทัง้องค์กร ผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางอเีมลของบริษทัฯ 
การตดิประกาศตามบอร์ด การประชมุฝ่ายบริหารประจ�าสปัดาห์ การประชมุพนกังานประจ�าปี โดยบริษทัฯ จะมีการจดั
ประชมุใหญ่พนกังานประจ�าทกุปี ซึง่กรรมการผูจ้ดัการของบริษทัฯ จะเป็นผู้สรุปสถานการณ์ และภาพรวมของผลการ
ด�าเนินงาน ของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งแจ้งทิศทางการด�าเนินงาน และเป้าหมายของบริษัทฯ ในปีต่อไป 
นอกจากนีบ้รษิทัฯ จะมีการจดัประชมุผูบ้ริหาร ร่วมกบัพนกังานระดับหวัหน้างานขึน้ไป เพือ่ร่วมกนัจดัท�าแผนประจ�าปี 
ในการก�าหนดทิศทาง แนวทางที่ส�าคัญๆ ในการก�าหนดแผนงานให้สอดคล้องกับทิศทาง และเป้าหมายขององค์กร 
ซึ่งจะส่งผลให้การด�าเนินธุรกิจทั่วทั้งองค์กรมุ่งไปสู่จุดหมายเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ จะยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา โดยอยู่ภายใต้ข้อกฎหมาย 
ข้อก�าหนด ข้อบังคับของบริษัทฯ โดยยึดถือหลักการนี้ ในการกระท�าในทุกกิจการ การตัดสินใจ และการท�าธุรกรรม
ต่างๆ จะด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งมั่น

คณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นผูพ้จิารณาการก�าหนดและแยกบทบาทหน้าที ่และความรับผดิชอบระหว่างคณะกรรมการ 
และฝ่ายจัดการอย่างชดัเจน รวมทัง้มีการส่ือสารบทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบดังกล่าวต่อกรรมการ ฝ่ายจดัการ 
และพนักงานของบริษัทฯ อย่างสม�่าเสมอ

นโยบายการไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหาร

ในปี พ.ศ. 2550 คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นฉบับแก้ไขฉบับที่ 5 
นับจากปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาก�าหนดนโยบายการไปด�ารงต�าแหน่งใน
บริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จ�านวนไม่เกิน 5 บริษัท และในปี พ.ศ. 2553 ได้มีการพิจารณา
เสนอให้แก้ไข นโยบายการไปด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เป็นจ�านวนไม่เกิน 3 บริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อแนะน�าของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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นอกจากนั้นกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดให้ กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง สามารถรับต�าแหน่ง
กรรมการที่บริษัทอื่นได้ตามความจ�าเป็น และไม่ท�าให้มีผลกระทบต่อหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทฯ โดยต้อง
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้มีอ�านาจอนุมัติก่อน

คณะกรรมการบริษทัฯ ไม่ได้ก�าหนดจ�านวนวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ และกรรมการอสิระ เนือ่งจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเชื่อว่าความเชี่ยวชาญในธุรกิจหนังสือ และเรื่องต่างๆ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจ�านวน
วาระการด�ารงต�าแหน่ง หากแต่กรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความสามารถและอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มความ
สามารถท่ีจะก�าหนดนโยบาย กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และการให้ค�าปรึกษาในการด�าเนินธุรกิจต่างๆ โดยการตัดสินใจใน
การคัดเลือกบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าท�าหน้าที่แทนตน

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ 
มีจ�านวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

•  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จ�านวน 2 ท่าน

•  กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ จ�านวน 3 ท่าน

•  กรรมการที่เป็นอิสระ จ�านวน 3 ท่าน

ดังนั้น บริษัทฯ มีกรรมการที่เป็นอิสระทั้งหมด 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 37.5 ของกรรมการทั้งคณะซึ่งยังต�่ากว่า
ข้อแนะน�าตามหลกัเกณฑ์การส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) ที่ได้แนะน�าว่าคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนควรประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระมากกว่า
ร้อยละ 50 แต่เนื่องจากนิยามของกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้มกว่ากรอบขั้นต�่าของนิยามที่ประกาศโดยส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น ผู้มีส่วน
ได้เสียจึงม่ันใจได้ว่ากรรมการสามารถปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นอิสระ ซึ่งจะท�าให้เกิดการ 
ถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานของกรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์  
และข้อบังคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมตขิองท่ีประชมุผูถ้อืหุน้ ด้วยความซือ่สัตย์สจุริต และระมัดระวงั รกัษาผลประโยชน์ 
ของบริษัทฯ โดยกรรมการบริษัทฯ มีวาระการด�ารงต�าแหน่งที่แน่นอน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ก�าหนดไว้ว่า  
ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการจ�านวน 1 ใน 3 ออกจากต�าแหน่ง โดยให้กรรมการที่ด�ารงต�าแหน่ง
นานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาก�าหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 
3/2552 ซึ่งเข้มกว่ากรอบขั้นต�่าของนิยามกรรมการอิสระ ที่ประกาศโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และในการประชมุคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2555 
ได้ท�าการปรับปรุงเพิ่มเติมนิยาม “กรรมการอิสระ” ให้มีความสอดคล้องกับนิยามตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เอกสาร “คู่มือกรรมการอิสระ” ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555 ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระราย
นั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า  
หรือผูมี้อ�านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บรษิทัย่อย บริษทัร่วม บรษิทัย่อยล�าดับเดียวกนั หรือนติบุิคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม 
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
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4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแย้ง ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรือ
เคยเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะ ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของ
ส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลหรืออาจ
มีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็น 
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ ผูบ้รหิารหรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ของผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพี
นั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ ้นรายใหญ่  
หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย  
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน  
ทีป่รึกษาทีรั่บเงนิเดือนประจ�า หรือถอืหุน้เกินร้อยละหนึง่ของจ�านวนหุ้นทีมี่สทิธอิอกเสียงทัง้หมดของบริษทัอืน่ 
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

10. ภายหลังได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอสิระทีมี่ลักษณะดงักล่าวแล้ว กรรมการอสิระอาจได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทย่อยในล�าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ 
(Collective Decision) ได้

อย่างไรกต็าม กรรมการอิสระได้ตรวจสอบคุณสมบัตกิรรมการอสิระของตนเป็นประจ�าทุกปี และคณะกรรมการ 
บรษิทัฯ เชือ่ม่ันว่าการก�าหนดคุณสมบัตขิอง “กรรมการอสิระ” ซึง่เข้มกว่ากรอบข้ันต�า่ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากับ
หลกัทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพยีงพอท่ีกรรมการอสิระของบริษทัฯ 
มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัทฯ

การรวมหรอืแยกต�าแหน่ง บรษิทัฯ ถอืเป็นนโยบายทีจ่ะให้ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกบักรรมการ
ผู้จัดการ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และมีการสอบทานการบริหารงานได้อย่างโปร่งใส

ประธานกรรมการมาจากกรรมการอสิระ และเป็นผูน้�า ผูค้วบคมุการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ให้มีประสิทธภิาพ
และประสิทธิผล โดยการสนับสนุนและผลักดันให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม เช่น การตั้งค�าถามที่ส�าคัญ
ต่างๆ หารือ ช่วยเหลือแนะน�า และสนบัสนนุการด�าเนนิธรุกิจของฝ่ายจดัการ ผ่านทางกรรมการผูจ้ดัการอย่างสม�า่เสมอ 
แต่จะไม่เข้าไปก้าวก่ายในงานประจ�า ที่ฝ่ายจัดการมีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบดูแล และมีกรรมการผู้จัดการเป็นหัวหน้า
ของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบอ�านาจให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอ�านาจเท่านั้น เป็นผู้ที่มี
อ�านาจลงนามผกูพนัแทนบริษทัฯ ตามอ�านาจทีม่อบไว้ กรรมการผูจ้ดัการได้มอบอ�านาจให้ฝ่ายจดัการบริหารงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ ตามอ�านาจหน้าที่ท่ีรับผิดชอบที่ได้ก�าหนดไว้อย่างชัดเจน ท้ังนี้จะเห็นว่าอ�านาจของคณะกรรมการ 
และฝ่ายจัดการ ได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนไม่ก้าวก่ายต่อกัน
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คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ ที่เหมาะสมในเรื่องต่างๆ เพื่อช่วยศึกษา 
และกลั่นกรองรายละเอียด ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยรับผิดชอบ นอกจากนั้น 
คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้ก�าหนดคุณสมบัติ องค์ประกอบ วาระการด�ารงต�าแหน่ง และหน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการชุดย่อยนั้นๆ ไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้สมาชิกส่วนใหญ่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ และประธานของแต่ละ
คณะเป็นกรรมการอิสระด้วย ประธานกรรมการจะไม่เป็นประธานคณะกรรมการชุดย่อย ยกเว้นคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน คณะกรรมการชุดย่อยมีการรายงานผลการประชุมและการท�างานแต่ละครั้งให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบอย่างสม�่าเสมอ รวมถึงการรายงานการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ 
ในรายงานประจ�าปี

ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยจ�านวน 2 คณะ ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อ หน้าที่ความรับผิดชอบ อยู่ในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ มีประสบการณ์ในการด�าเนิน
ธรุกจิ และมีความเข้าใจในบทบาท หน้าที ่ทีต้่องรับผดิชอบเป็นอย่างดี ท�าให้การปฏิบัตงิานเป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการก�าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนธุรกิจ
ของบริษัทฯ โดยก�าหนดให้พิจารณาทบทวนอย่างเป็นประจ�าทุกปี ตลอดจนก�ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแผนธุรกิจที่ก�าหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีประสิทธิผล และถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานที่ก�ากับดูแล และหน่วยงานทางราชการ
ที่เกี่ยวข้อง และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้
แก่ผูถื้อหุน้ ขณะเดียวกันกค็�านงึถงึผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนได้เสยีทุกฝ่าย โดยในปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบรษิทัฯ 
ได้มีการทบทวนและอนุมัติ วิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท จ�านวน 2 ครั้ง

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�ากับดูแลกิจการปีละครั้ง โดยในปี พ.ศ. 2549 
และ พ.ศ. 2550 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ด�าเนินการจัดท�าแนวปฏิบัติที่ดีเพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดแนวทางที่ชัดเจนเพื่อ
ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ถือปฏิบัติ และในปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นฉบับแก้ไขฉบับที่ 15 นับจากปี พ.ศ. 2544 โดยได้ด�าเนินการปรับปรุงเพิ่มเติมหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้มีความชัดเจน และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายบริหาร ได้สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานเห็นถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลต่างๆ ของการ
ก�ากับดูแลกจิการท่ีดี ทัง้จากการปฐมนิเทศกรรมการ และพนกังานใหม่ การเพิม่เนือ้หาในหลักสูตรของการฝึกอบรมของ
พนักงาน นอกจากนั้นยังมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีผ่านเว็บไซต์ผ่านช่องทางการ
สือ่สารภายในบริษทัฯ และมีช่องทางการรับเร่ืองเพือ่ปรับปรุงและแก้ไข เพือ่เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ
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คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ด้วยแบบประเมินการปฏิบัติตามหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Self Assessment) ของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย และพิจารณาร่วมกับหลักเกณฑ์การส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่า บริษัทฯ มีจุดบกพร่องในส่วนใด 
เพื่อปรับปรุง และแก้ไข พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบยังก�าหนดช่องทางให้พนักงานเสนอ
แนวทางปรับปรุง เกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีผ่านทางแผนกตรวจสอบภายในและนักลงทุนสัมพันธ์ อนึ่ง ในการ
ประเมินการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ�าปี พ.ศ. 2560 (Corporate Governance Report of Thai 
Listed Companies 2017) บริษัทฯ ได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้ี้

คะแนนเฉลี่ยโดยรวม

รายการ 2560 2559 2558

บริษัทจดทะเบียนโดยรวม (%) 80 78 75

บริษัทในกลุ่ม SET100 (%) 87 86 84

บริษัทในกลุ่ม SET50 (%) 90 88 87

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) (%) 90 90 92

คะแนนแยกเป็นรายหมวด

หมวดการพิจารณา

คะแนนเฉลี่ย (%)
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น 

จ�ากัด (มหาชน)บริษัทจดทะเบียน              
โดยรวม

บริษัทในกลุ่ม 
SET100

บริษัทในกลุ่ม 
SET50

ปี พ.ศ. 2560 2559 2558 2560 2559 2558 2560 2559 2558 2560 2559 2558

สิทธิของผู้ถือหุ้น 93 92 91 96 96 95 97 96 95 88 88 98

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

อย่างเท่าเทียมกัน
92 92 91 95 95 94 97 96 95 98 98 98

การค�านึงถึงบทบาทของ

ผู้มีส่วนได้เสีย
78 74 70 87 85 82 91 89 86 89 89 90

การเปิดเผยข้อมูล 

และความโปร่งใส
84 82 80 91 91 90 94 93 92 95 98 96

ความรับผิดชอบ 

ของคณะกรรมการ
71 68 66 80 79 77 85 82 79 88 87 86

หมายเหตุ :  ปี 2557 มีกำรปรับแนวทำงและหลักเกณฑ์กำรส�ำรวจกำรก�ำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate 
Governance Report of Thai Listed Companies) เพื่อให้สอดคล้องกับมำตรฐำน ASEAN CG Scorecard
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จริยธรรมธุรกิจ บริษัทฯ ได้ยึดมั่นในการกระท�าสิ่งที่ถูกต้อง เป็นแนวทางการด�าเนินธุรกิจของกรรมการและ
พนักงานทุกคน โดยบริษัทฯ ได้ประกาศบังคับใช้จรรยาบรรณพนักงาน และจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ เพื่อให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน และสังคม บริษัทฯ 
มอบหมายให้แผนกตรวจสอบภายในและนักลงทุนสัมพันธ์ ติดตามดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างสม�่าเสมอ 
และได้ก�าหนดโทษทางวินัยในกรณีละเมิดจรรยาบรรณไว้ด้วย

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า กระบวนการการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ
ธุรกิจ จะช่วยส่งเสริมการด�าเนินงานของบริษัทฯ และเป็นเคร่ืองมือช่วยให้สามารถบรรลุเป้าหมายพื้นฐานท่ีส�าคัญ 
อย่างหนึ่ง อันจะส่งผลให้เกิดการเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น คุณค่าท่ีบริษัทฯ มุ่งหวัง และคาดหวังให้กรรมการ  
และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติในทุกภารกิจ ได้แก่

•  การให้ความส�าคัญสูงสุดต่อการสร้างความพึงพอใจของลูกค้า

•  ความเชื่อมั่นในการท�างานร่วมกัน

•  การอุทิศต่องานอย่างมืออาชีพโดยมีคุณธรรม

•  การยึดมั่นในหลักการของระเบียบวินัยการปฏิบัติงานที่ดี

•  การพร้อมในการตอบสนองต่อทุกสถานการณ์

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงการด�าเนินธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย พนักงาน สังคมและ 
สิ่งแวดล้อม คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการเผยแพร่ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการดูแลส่ิงแวดล้อมและ
สังคม ผ่านในหลายช่องทาง ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ และการประชุมพนักงาน รวมท้ังการติดตามการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณธุรกิจ และการก�าหนดบทลงโทษ

อนึ่ง ในต้นปี พ.ศ. 2554 บริษัทฯ ได้ลงนามเข้าร่วมเพื่อประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective 
Action Coalition againt Corruption : CAC) ต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชนไทย ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย สมาคมธนาคารไทย หอการค้าต่างชาติ และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อ
แสดงเจตจ�านงที่จะด�าเนินธุรกิจท่ีมีความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ต่อต้านและไม่สนับสนุนการคอร์รัปชั่น เพื่อ
ให้การด�าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล (Corporate Governance ; CG) ที่ดี ต่อมาในปี 2560 
บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไมยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC ตั้งแต่เดือน
สิงหาคม ปี 2560

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดูแลอย่างรอบคอบ เมื่อเกิดรายการที่อาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยก�าหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการท่ีเก่ียวโยงกันไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร รวมท้ังก�าหนดนโยบายและวิธีการดูแล ไม่ให้ผู้บริหารและผู้เก่ียวข้องน�าข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

รายการทีอ่าจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษทัฯ ได้ดูแลอย่างรอบคอบเม่ือเกิดรายการ
ทีอ่าจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และรายการทีเ่ก่ียวโยงกัน โดยก�าหนดเป็นนโยบายและขัน้ตอนการอนมัุตริายการ
ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร นอกจากนัน้คณะกรรมการตรวจสอบจะน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เก่ียวกับรายการทีมี่
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และรายการทีเ่กีย่วโยงกนัอย่างสม�า่เสมอ และคณะกรรมการบรษิทัฯ ได้พจิารณาความ
เหมาะสม อย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยรายการระหว่างกันได้
กระท�าอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามธุรกิจการค้า (Fair and at Arms’ Length) และได้เปิดเผยรายการ
ระหวา่งกันที่มีสาระส�าคัญจะเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจ�าเป็น ในรายงานประจ�าปีและ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี
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คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติในหลักการ ตามค�าแนะน�าของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในการปฏิบัติตามมาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 ให้ฝ่ายจดัการสามารถอนมัุตกิารท�าธรุกรรม ระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อย กับกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือ
บุคคลทีมี่ความเก่ียวข้องธรุกรรมนัน้ หากธรุกรรมเหล่านัน้มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนจะพงึกระท�า
กับคู่สญัญาท่ัวไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้าท่ีปราศจากอทิธพิลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ 
ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ น�าเสนอ
รายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการทีเ่ก่ียวโยงกันในการท�าธรุกรรมท่ีมีขนาดเกินกว่า 2 ล้านบาท
ต่อไตรมาส เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบอย่างสม�่าเสมอทุกไตรมาส

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวาระใดที่กรรมการมีส่วนได้เสีย ประธานกรรมการจะขอความร่วมมือ
ให้กรรมการปฏิบัติตามนโยบาย โดยขอให้กรรมการแจ้งต่อท่ีประชุมเพื่อรับทราบ และงดออกเสียงหรือแสดงความ
เห็นใดๆ ในวาระนั้นๆ

การดแูลเรือ่งการใช้ข้อมูลภายใน บรษิทัฯ ได้ก�าหนดเป็นนโยบาย และขัน้ตอนเป็นลายลักษณ์อักษร ในแนว
ปฏิบัตเิก่ียวกับการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และคูมื่อกรรมการบริษทัฯ ซึง่ได้แจ้งต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทั ทีป่ระชมุ
ผู้บริหาร ทราบถึงประกาศของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ก�าหนดให ้
ผูบ้ริหาร (ซึง่ได้รวมถงึคู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลนุติิภาวะ) รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อส�านกังาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ปี พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และแจ้งให้เลขานุการ 
บริษัทฯ ทราบเพื่อแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบต่อไป นอกจากนั้นยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือ
ไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดดังกล่าว

บริษทัฯ ได้ก�าหนดเป็นนโยบาย ในแนวปฏิบัตเิก่ียวกับการก�ากับดูแลกจิการทีดี่ จรรยาบรรณของคณะกรรมการ 
ผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนข้อบังคับพนักงานเก่ียวกับการก�าหนดไม่ให้น�าเอกสารหรือข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือน�าออกนอกบริษัทฯ ก่อนได้รับอนุญาต รวมทั้งห้ามน�าข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่รับ
ทราบเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามท�าการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่
ข้อมูล งบการเงินหรือข้อมูลอื่นจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน การไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดดังกล่าวถือเป็นการกระท�าผิด
วนิยัของบริษทัฯ หากผูบ้รหิารหรือพนกังานทีไ่ด้ล่วงรู้ข้อมูลภายในท่ีส�าคัญคนใดกระท�าผดิวินยั จะได้รับโทษตัง้แต่การ
ตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการเลิกจ้าง

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

1. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญต่อระบบควบคุมภายใน 
ท้ังในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน จึงได้ก�าหนดภาระหน้าที่ อ�านาจการด�าเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร  
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่ง
แยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกัน
อย่างเหมาะสม นอกจากนีย้งัมีการควบคมุภายในท่ีเก่ียวกบัระบบการเงนิ โดยบรษิทัฯ ได้จดัให้มีระบบรายงานทางการ
เงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ

บริษทัฯ มีแผนกตรวจสอบภายในและนกัลงทุนสมัพันธ์ ท�าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มัน่ใจว่าการปฏิบัติงานหลกั 
และกิจกรรมทางการเงนิส�าคัญของบริษทัฯ ได้ด�าเนนิการตามแนวทางทีก่�าหนดไว้ และมีประสิทธภิาพ รวมถงึตรวจสอบ 
การปฏิบัตติามกฎหมาย และข้อก�าหนดท่ีเก่ียวข้องกับบริษทัฯ (Compliance Control) และเพือ่ให้หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในและนกัลงทุนสมัพนัธ์ มีความเป็นอิสระ สามารถท�าหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเตม็ที ่คณะกรรมการจงึ
ก�าหนดให้แผนกตรวจสอบภายในและนักลงทุนสัมพันธ์รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
และได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย
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2. การบริหารความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ กระท�าโดยการประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
ทัง้ทีเ่ป็นปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกอย่างสม�า่เสมอ โดยคณะท�างานซึง่ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารและผูบ้ริหารระดับสูง 
ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับแต่ละความเสี่ยง หัวหน้างานในแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
จะวิเคราะห์ถึงสาเหตุท่ีท�าให้เกิดปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ การก�าหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง รวมถึงติดตาม  
การปฏิบัติตามแผนการบริหารความเส่ียง และรายงานผลให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการต่อไป

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญกับระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้าง
ความมั่นใจได้ว่าจะบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีการจัดสรรและใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้อง
เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยให้ข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการก�าหนดวันประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และมีการประชุมพิเศษเพิ่ม
ตามความจ�าเป็น โดยมีการก�าหนดวาระชัดเจนไว้ล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการด�าเนินงานเป็นประจ�า 
โดยจะแจ้งตารางการประชุมให้คณะกรรมการแต่ละท่านทราบ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ร่วมกัน
พิจารณาก�าหนดวาระการประชุมกรรมการ โดยพิจารณาเรื่องที่ส�าคัญและน�าเข้าสู่วาระการประชุม นอกจากนั้น 
กรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองเข้าสู่วาระการประชุมได้ เลขานุการบริษัทฯ ได้จัดท�าหนังสือ
เชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน  
เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละคร้ัง ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและมากพอท่ี
กรรมการจะอภปิรายปัญหาส�าคัญกันอย่างรอบคอบ นอกจากนัน้ประธานกรรมการและคณะกรรมการบรษิทัฯ ได้เชญิ 
ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้สารสนเทศเพิ่มเติม และได้มีการจดบันทึกการประชุม
เป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ พร้อมให้คณะกรรมการและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

คณะกรรมการบรษิทัฯ ก�าหนดให้ฝ่ายบริหารจดัท�ารายงานผลการด�าเนินงานเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ เป็น
ประจ�าทุกเดือน แม้ไม่ได้ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายเดือน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าในการด�าเนินงานของบริษัทฯ ได้

ในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาเพิ่มเติมนโยบายเกี่ยวกับจ�านวนองค์ประชุมขั้นต�่า  
ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการ ว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 
ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด ทัง้นีร้วมถงึกรณหีากกรรมการมีความจ�าเป็นจนไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ อาจใช้ช่อง
ทางการประชมุทางไกล โดยให้ถอืเสมือนหนึง่อยูร่่วมประชมุ เพือ่แสดงถงึการให้ความส�าคญักับบทบาทหน้าท่ีของคณะ
กรรมการบริษทัฯ ในการชีแ้นะทิศทางการด�าเนนิงานของบริษทัฯ การตดิตามดูแลการท�างานของฝ่ายจดัการ และการ
แสดงความรับผิดชอบตามหน้าที่ (Accountability) ของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

ในปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง เวลาประชุมเฉลี่ย 5 ชั่วโมง ในแต่ละครั้ง 
มีผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี ผู้บริหารส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหารของแผนกตรวจสอบภายในและนักลงทุนสัมพันธ ์
ร่วมให้สารสนเทศเพิ่มเติม

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุทัง้ส้ิน 5 คร้ัง เป็นการประชมุวาระปกตจิ�านวน 4 คร้ัง และเป็นการประชมุ
ระหว่างกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการจ�านวน 1 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง 
โดยรายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในปี พ.ศ. 2560 มีดังนี้
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รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ผลตอบแทน

การประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้น

ปี 2560

ประชุมทั้งหมด
(5 ครั้ง)

ประชุมทั้งหมด
(5 ครั้ง)

ประชุมทั้งหมด
(3 ครั้ง)

ประชุมทั้งหมด
(1 ครั้ง)

1. นายสมบูรณ์ ชินสวนานนท์(1) 3/5 - 2/3 0/1

2. นายสาโรช ล�้าเลิศประเสริฐกุล(2) 5/5 5/5 - 1/1

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

4. นายคเชนทร์ เบญจกุล 5/5 3/5 - 1/1

5. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน(์1) 5/5 - 3/3 1/1 

6. นายไพรัช สิฏฐกุล 5/5 - - 1/1

7. นายวัฒนา เชียงกูล(3) 4/4 - 3/3 0/1

8. รศ.ยืน ภู่วรวรรณ 4/5 - - 1/1

9. นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร 4/5 - - 1/1

10. นายวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ 5/5 - - 0/1

11. นายทนง โชติสรยุทธ์ 5/5 - - 1/1

12. นายวิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิช 4/5 - - 1/1

หมายเหตุ :  (1)  บริษัทฯ รับทราบการลาออกจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ของนายสมบูรณ์ ชินสวนานนท์ 
      และนายวรสิทธิ์  โภคาชัยพัฒน์ โดยมีผลวันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
 (2) บริษัทฯ รับทราบการลาออกจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ของนายสาโรช ล�้าเลิศประเสริฐกุล
   โดยมีผลวันที่ 23 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป
 (3) บริษัทฯ รับทราบการลาออกจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ของนายวัฒนนา เชียงกูล

     โดยมีผลวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

การประเมินการปฏิบัติงานของตนเองโดยกรรมการ

คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองเป็นประจ�าทุกปี โดยจัดให้มีการประเมิน
เป็นรายบุคคล ท้ังคณะ และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและ
อุปสรรค ในการด�าเนินงานระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อให้น�ามาแก้ไข และเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน โดยการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม และคณะกรรมการชุดย่อย ได้ใช้แนวทางแบบประเมินที่เสนอแนะโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่มีการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

การประเมินแบ่งตามหวัข้อ 6 หวัข้อ ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัตขิองคณะกรรมการ บทบาทหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การท�าหน้าท่ีของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ  
และการพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร ซึง่ผลคะแนนการประเมนิของคณะกรรมการบรษิทัฯ แบ่ง
ออกเป็น 5 = ดีมาก, 4 = ดี, 3 = มาตรฐาน, 2 = พอใช้, 1 = ต้องปรับปรุงอย่างมาก สรุปได้ดังนี้ี้
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•  ผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.14 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี

•  ผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ มีคะแนนเฉลี่ย 4.13 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี

•  ผลการประเมินคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน มีคะแนนเฉลี่ย 4.46 จากคะแนนเต็ม 5          
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

•  ผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคล (โดยตนเอง) มีคะแนนเฉลี่ย 4.23 จากคะแนนเต็ม 5  
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

•  ผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นรายบุคคล (โดยตนเอง) มีคะแนนเฉล่ีย 3.71 จากคะแนน 
เต็ม 5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี

•  ผลการประเมนิคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เป็นรายบุคคล (โดยตนเอง) มีคะแนนเฉลี่ย 
3.94 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี

•  ผลการประเมินกรรมการผู้จัดการ มีคะแนนเฉลี่ย 3.55 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดให้มีการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการ เพื่อเปรียบเทียบ
กับ ผลการด�าเนนิงาน โดยคณะกรรมการบริษทัฯ ท�าการประเมินในแบบประเมินผลซึง่ได้ปรับปรุงเพือ่ให้เหมาะสมกับ
บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้แจ้งผลการประเมินต่อ กรรมการผู้จัดการ
และคณะกรรมการบริษัทฯ

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการได้ก�าหนดไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับ
อุตสาหกรรม และสูงเพียงพอท่ีจะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และได้ขออนุมัติจากท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จะได้
รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

ค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการ : คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน จะน�าผลการประเมินการ
ปฏิบัตงิานของกรรมการผูจ้ดัการ ท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ได้ร่วมกันประเมิน ไปใช้ในการพจิารณาก�าหนดค่าตอบแทน
ของกรรมการผู้จัดการตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด ซึ่งผลการประเมินกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบ
หมายให้ประธานกรรมการเป็นผูแ้จ้งผลการประเมินต่อกรรมการผูจ้ดัการและคณะกรรมการบรษิทัฯ เพือ่รบัทราบอกีครัง้

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะก�าหนดหลักเกณฑ์ 
และโครงสร้างค่าตอบแทนผู้บริหาร ซึ่งพิจารณาเป็นไปตามหลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนด 
ท้ังยังสอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และผลการบริหารงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยกรรมการ 
ผู้จัดการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการก�าหนดค่าตอบแทนรายบุคคล และการปรับอัตราเงินเดือนประจ�า
ปีของผู้บริหารระดับสูง พร้อมทั้งรายงานค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  
และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบอีกครั้ง

ในปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่กรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร (ตามนิยามของ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จ�านวน 7 ท่าน โดยรวมผู้อ�านวยการฝ่าย 
การเงินและผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี) รวมทั้งสิ้น 18.12 ล้านบาท
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การพัฒนาความรู้ของกรรมการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญในการพัฒนาความรู้ของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ก�าหนดไว้
ในหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้มีการส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้กรรมการได้รับการฝึกอบรม
ความรูต่้างๆ จากหน่วยงานก�ากบัดูแลทีเ่ก่ียวข้องอย่างสม�า่เสมอและต่อเนือ่ง โดยคณะกรรมการบริษทัฯ ได้มอบหมาย
ให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ประสานงานกับกรรมการเพื่อแจ้งหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ

ในปี พ.ศ. 2560 มีกรรมการเข้าอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทและหน้าที่ของกรรมการ 
ในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้

1.  หลักสูตร “Director Accreditation Program (DAP)” รุ่น 136/2017 จัดโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) จ�านวน 1 ท่าน ได้แก่ คุณวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ

2.  หลักสูตร “เจาะลึกการเขียนรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแบบใหม่” จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
จ�านวน 1 ท่าน ได้แก่ คุณสาโรช ล�้าเลิศประเสริฐกุล

3.  หลักสูตร “รายงานทางการเงิน ส�าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ” จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
จ�านวน 1 ท่าน ได้แก่ คุณสาโรช ล�้าเลิศประเสริฐกุล

4.  หลักสูตร “อธิบายมาตรฐานรายงานทางการเงิน” จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จ�านวน 1 ท่าน ได้แก ่
คุณสาโรช ล�้าเลิศประเสริฐกุล

5.  หลักสตูร “Update รูปแบบงบการเงนิล่าสดุและปัญหาการจดัท�าบัญชตีามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ”  
จัดโดยบริษัท ส�านักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จ�ากัด จ�านวน 1 ท่าน ได้แก่ คุณสาโรช ล�้าเลิศประเสริฐกุล

ปัจจุบัน มีกรรมการบริษัทฯ ที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ จ�านวน  
7 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน (ร้อยละ 87.50) โดยได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP), หลักสูตร Director Certification Program (DCP) และหลักสูตร Finance for Director (FFD) ซึ่งจัดโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตร Corporate Secretary Development Program ซึ่งจัดโดย
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบให้เลขานุการบริษัทฯ สรุปข้อมูลต่างๆ 
ให้กรรมการใหม่ได้รับทราบผ่านทางคู่มือกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจัดท�าและมอบให้กรรมการบริษัทฯ ในทุกปี เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลอ้างอิง ที่ครบถ้วนและทันสมัย และยังก�าหนดให้กรรมการใหม่ได้เข้าเย่ียมชมกิจการ เพื่อให้เข้าใจการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ได้ดียิ่งขึ้น

ภายในคู่มือกรรมการ มีเนื้อหาสรุปประกอบด้วย ข้อมูลท่ีเก่ียวกับบริษัทฯ และข้อมูลส�าหรับกรรมการ  
เช่น ประเดน็ทีน่่าสนใจเก่ียวกับบริษทัฯ ประวตัคิวามเป็นมา โครงสร้างองค์กร ธรุกิจของบริษทัฯ ข้อบังคับของบริษทัฯ 
การประชมุคณะกรรมการ หลักการก�ากับดูแลกิจการทีดี่ จรรยาบรรณส�าหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน รายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน การจัดท�าและเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

แผนการสืบทอดต�าแหน่ง คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ และฝ่ายบริหาร จัดท�า
แผนในการทดแทนต�าแหน่งงาน (Succession Plan) ในระดับบริหารและต�าแหน่งงานในสายงานหลัก โดยพิจารณา
จากผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของแต่ละบุคคลเป็นหลัก และก�าหนดให้มีการเตรียมความพร้อมส�าหรับบุคคลท่ี
สามารถทดแทนต�าแหน่งงาน การพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะที่จ�าเป็น นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ 
ยังก�าหนดให้กรรมการผู้จัดการรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบถึงแผนเตรียมความพร้อมกรณีที่ผู้บริหาร
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ ได้ก�าหนดเป็นนโยบาย และข้ันตอนเป็นลายลักษณ์อักษร  
ในแนวปฏิบัติเก่ียวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 
บรษิทัฯ ทีป่ระชมุผูบ้ริหาร ทราบถงึประกาศของส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ (ก.ล.ต.)  
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ที่ก�าหนดให้ผู้บริหาร (ซึ่งได้รวมถึงคู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ) รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลัก
ทรัพย์ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปี พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์  
และให้แจ้งให้เลขานุการบริษัทฯ ทราบเพื่อแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบต่อไป นอกจากนั้นยังได้แจ้งบท
ลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดดังกล่าว

บริษทัฯ ได้ก�าหนดเป็นนโยบาย ในแนวปฏิบัตเิก่ียวกับการก�ากับดูแลกจิการทีดี่ จรรยาบรรณของคณะกรรมการ
ผูบ้ริหารและพนกังาน ตลอดจนข้อบังคบัพนกังานเก่ียวกับการก�าหนดไม่ให้น�าเอกสารหรือข้อมูลของบริษทัฯ ไปใช้เพือ่
ประโยชน์ส่วนตัว หรือน�าออกนอกบริษัทฯ ก่อนได้รับอนุญาต รวมทั้งห้ามน�าข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่รับทราบ
เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามท�าการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูล 
งบการเงินหรือข้อมูลอื่นจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน ถือเป็นการกระท�าผิดวินัยของบริษัทฯ หากผู้บริหารหรือพนักงาน 
ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่ส�าคัญคนใดกระท�าผิดวินัย จะได้รับโทษตั้งแต่การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงาน 
โดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการเลิกจ้าง

บุคลากร บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจ�านวนบุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม ดังนี้
      (หน่วย : คน)

รายการ 2560 2559 2558

บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น*

พนักงานประจ�าส�านักงานใหญ่ 743 866 910

พนักงานประจ�าสาขา 1,063 1,155 1,223

บจ. เพลินพัฒน์ (บริษัทย่อย)

ครู 224 220 227

บุคลากรอื่น 103 96 97

บจ. เบสแล็บ (บริษัทย่อย)

พนักงานประจ�า 9 11 12

 รวมทั้งสิ้น 2,142 2,348 2,469

หมายเหตุ : * ไม่รวมแรงงำนจัดจ้ำงภำยนอก (Outsource Worker)

โดยบริษัทฯ ให้ผลตอบแทนท้ัง เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน (ตามงบการเงินรวม) 
ในปีพ.ศ. 2560, 2559 และ 2558 เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 648.34 ล้านบาท, 688.01 ล้านบาท และ 704.21 ล้านบาท 
ตามล�าดับ

บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายอตัราค่าตอบแทนพนกังาน โดยค�านงึถงึความเหมาะสมและสอดคล้องกับค่าเฉล่ียของ
อตุสาหกรรมเดียวกัน รวมถงึค่าตอบแทนพนกังานจะต้องเหมาะสมกับการขยายตวัทางธรุกิจ และการเตบิโตของบรษิทัฯ

นอกเหนือจากการท่ีบริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานในรูป เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุน
ส�ารองเล้ียงชีพแล้ว บริษัทฯ ยังมีสวัสดิการอื่นๆ ให้กับพนักงานทุกคน เช่น ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ 
ประจ�าปี ค่าทีพ่กั ค่าเดินทางไปปฏิบัตงิานต่างจงัหวดั ประกันชวีติ เคร่ืองแบบพนกังานสาขา บรกิารรถรับ-ส่งพนกังาน 
เงินช่วยเหลือให้กับพนักงานท่ีประสบภัยพิบัติ เงินช่วยเหลือค่าครองชีพและเงินช่วยเหลืออื่นๆ รวมถึงการให้รางวัล
ส�าหรับพนักงานที่มีความตั้งใจในการท�างานจนมีอายุงานครบ 10, 20 และ 30 ปี เพื่อเป็นการจูงใจให้พนักงานของ 
บริษัทฯ มีขวัญและก�าลังใจในการสร้างความเจริญเติบโตให้กับบริษัทฯ ในระยะยาว
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นโยบายในการพัฒนาพนักงาน บริษัทฯ มีนโยบายในการเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิผลของบุคลากร
อย่าง ต่อเนื่อง เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขัน และรับมือกับวิทยาการใหม่ๆ ที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
ควบคู่กับการท�าให้พนักงานมีความสุขนั้น ซึ่งเป็นภารกิจส�าคัญอีกภารกิจหนึ่งตามภารกิจ (Mission) ของบริษัทฯ  
เพราะบริษัทฯ เชื่อว่าหากพนักงานมีความสุข พนักงานก็จะมีประสิทธิภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความพร้อมทุ่มเท
ท�างาน ซึ่งจะส่งผลท�าให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

แนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทฯ มีสาระส�าคัญดังนี้

•  การปรับปรุงประสิทธิผลของทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ติดตามประสิทธิผลของ
ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources’ Productivity) ผ่านตัวชี้วัด (Key Performance Indicator: KPI) 
เพื่อท�าให้มั่นใจว่าประสิทธิผลด้านทรัพยากรมนุษย์ดอีย่างต่อเนื่อง ในการปรับปรุงประสิทธิผลนั้น บริษัทฯ 
เน้นการจัดโครงสร้างการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ การวางแผนงานที่เหมาะสม การปรับปรุง
ระบบและกระบวนการจดัการทีมี่ประสทิธภิาพและมีการสญูเปล่าให้น้อยทีส่ดุ การจดัสรรอปุกรณ์และเครือ่ง
มือต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานให้สูงขึ้น และการจัดหลักสูตรในการฝึกอบรม หรือพัฒนาทักษะ
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน

 สิง่หนึง่ท่ีบริษทัฯ ยึดม่ันเสมอกคื็อ บริษทัฯ ไม่มีนโยบายในการปรับลด หรอืปลดพนกังานออกจากงานตาม
ปัญหาภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ มีความมั่นใจ และพร้อมทุ่มเทในการท�างานระยะ
ยาวที่ส่วนใหญ่เป็นลักษณะงานบุกเบิก

 นอกจากนัน้ บริษทัฯ ยงัได้จดัสรรรางวลั และโบนสัส�าหรับพนกังานในแต่ละปี เพือ่จงูใจให้พนกังานเร่งสร้าง
ผลการปฏิบัติงานที่ดี

•  การเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้พัฒนาศักยภาพในการท�างาน และภาวะผู้น�า (Leadership) 
ผ่านระบบ Project Leader บรษิทัฯ มีนโยบายส่งเสรมิศักยภาพ และการท�างานเชงิรกุของพนกังาน โดยท่ี
ไม่ต้องยึดติดกับผังการบังคับบัญชา โดยเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีแนวคิดในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การท�างานขององค์กรได้ใช้ความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหา ผ่านระบบ Project Leader โดยจะได้
รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าโครงการ (Project Leader) ร่วมกับพนักงานจากหน่วยงานเดียวกัน หรือต่าง
หน่วยงาน เพื่อรวมทีมกันเป็น “ทีมข้ามสายงาน (Cross Functional Team)” โดยอาจจะมีผู้บริหารระดับ
สูงท�าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา

 ระบบ Project Leader มีส่วนส�าคัญที่ท�าให้บริษัทฯ มีการขับเคลื่อนอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องอาศัยระบบ
การบังคับบญัชาท่ีซบัซ้อน เนือ่งจากเป็นระบบทีเ่อือ้ให้พนกังานท่ีมีศกัยภาพได้มีโอกาสในการสร้างผลงาน 
และได้มีโอกาสท�างานร่วมกบัผูบ้ริหารระดับสูง เป็นการฝึกให้พนกังานท่ีมีศกัยภาพได้มีภาวะผูน้�า ได้เรียน
รู้แนวคดิจากผูบ้ริหารระดับสงูผ่านการท�างานร่วมกนัเป็นทีม เข้าใจเหตผุลเชงินโยบาย และข้อจ�ากัดในการ
ท�างานต่างๆ ในอีกมุมหนึ่ง

•  การสร้างความผูกพัน และความเป็นกันเองระหว่างพนักงาน และผู้บริหาร วัฒนธรรมการท�างาน
ของ บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างความเป็นกันเองระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร และไม่มีระบบเลือกปฏิบัติ
ภายในองค์กร เพราะพนักงานทุกคนถือว่าเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน ซึ่งมีคุณค่ากับองค์กร ดังนั้น 
ทุกกิจกรรมและทุกความร่วมมือระหว่างผู้บริหาร และพนักงาน จึงอยู่ในบรรยากาศการท�างานแบบพี่
แบบน้อง มีความสนุกและท้าทายในการท�างาน

 ดังนั้น วัฒนธรรมดังกล่าวจึงเอื้อต่อการด�าเนินงานท่ีตอบสนองต่อนโยบายบริษัทฯ ที่เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวัง ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นก็จะได้รับการ
รายงาน และแก้ไขได้ทันต่อสถานการณ์
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 ส�าหรับพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ประจ�า ณ ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ซึ่งกระจายอยู่ทั่วภูมิภาคในประเทศไทย 
บริษัทฯ ได้ด�าเนินการฝึกอบรมท่ีส�านักงานใหญ่อย่างสม�่าเสมอ รวมท้ังผู้บริหารเข้าตรวจเย่ียมสาขาเป็น
ประจ�า เพื่อใหค้�าปรกึษา และการปรบัปรงุตอ่เนือ่ง นอกจากนี ้ปัจจบุนับรษิทัฯ ยงัได้ตดิตัง้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆ เพื่อส่งเสริมการสื่อสารระหว่างพนักงานที่ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ กับส�านักงานใหญ่ได้
อย่างสะดวกมากขึ้น ดังนี้

- บริษัทฯ ใช้ระบบโทรศัพท์ ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) ซึ่งใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต
ระหว่างส�านักงานใหญ่ กับร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ทุกสาขา และคลังสินค้า โดยสามารถโทรศัพท์ติดต่อ
สื่อสาร อีเมล และรับส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเวลา

- การติดตั้งจอ LCD TV ที่สาขาร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ท�าให้ส�านักงานใหญ่สามารถส่งภาพ  
และเสยีงในรูปแบบของวดีิโอให้กบัพนกังานรับทราบถงึข่าวสาร การประชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑ์ และการ
บริการพิเศษในช่วงเวลาต่างๆ ตลอดจนการอบรมพนักงานผ่านจอ LCD TV ได้ทุกช่วงเวลา

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

 บริษัทฯ ได้เน้นย�้ากับพนักงานเสมอว่า บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะสนับสนุนการท�าธุรกิจที่ขัดต่อกฎหมาย 
และหลักศีลธรรม จริยธรรมอันดีงามของสังคม ดังนั้น จิตคุณธรรม (Merit Mind) จึงกลายเป็นบรรทัดฐาน
ของการท�างานอย่างท่ัวท้ังองค์กรครอบคลุมทั้งระดับพนักงาน และระดับบริหาร ดังนั้นหากมีโครงการ
ใหม่ๆ ด้านการตลาด หรือการเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อน�ามาจ�าหน่าย จะต้องสอดคล้องกับบรรทัดฐาน 
และเจตนารมณ์ท่ีดีงามของบริษัทฯ ส�าหรับมาตรการท่ีช่วยส่งเสริมจิตคุณธรรมนั้น บริษัทฯ ได้รับการ
สนับสนุนจากวัดปัญญานันทาราม ในการจัดส่งพนักงานไปฝึกสมาธิ เจริญสติ ปลูกฝังคุณธรรม อย่างต่อ
เนื่อง เพื่อเสริมสร้างจิตส�านึกที่ดีในการท�างาน และพนักงานสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในการด�ารงชีวิต
ประจ�าวันได้อย่างมีความสุข

 นอกจากนี ้บรษิทัฯ มกีารจดัฝึกอบรม และสมัมนาในหลกัสตูร “การบรกิารตอบสนองทีเ่ป็นเลศิ” (Excellent 
Reactive Service: ERS) ให้กับพนักงาน เพื่อปลูกฝังให้พนักงานมีจิตบริการ (Service Mind) มีความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่จะช่วยเหลือต่อลูกค้า และเพื่อนพนักงานรอบข้างอย่างเป็นมิตร โดยการพัฒนาจิตอาสา 
(Volunteer Mind) น้ัน บริษทัฯ ได้ด�าเนนิผ่านกิจกรรมการบริจาคหนงัสอืโครงการเงนิทอนเพือ่น้อง โดยเปิด
โอกาสให้พนกังานอาสาท่ีจะเดินทางไปบริจาคหนงัสอื และจดัหนงัสอืให้กับห้องสมุดในโรงเรียนทีข่าดแคลน 
สามารถเสนอรายชื่อโรงเรียนที่อยู่ในภูมิล�าเนาของพนักงานได้ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้พนักงานมีจิตส�านึก
รักบ้านเกิด จากกิจกรรมดังกล่าวนี้ นอกจากจะพัฒนาจิตอาสา (Volunteer Mind) ให้กับพนักงานแล้ว 
ยงัเป็นการส่งเสริมความรู้รกัสามัคคีให้เกิดข้ึนกับพนกังานภายในองค์กร และท�าให้พนกังานรูส้กึภาคภมิูใจ
ในตนเอง และเป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้เด็กๆ ในโรงเรียนที่ขาดแคลนได้มีโอกาสที่จะเก่งขึ้น ตามเจตนารมณ์ที่
แน่วแน่ของบริษัทที่ “มุ่งมั่นที่จะท�าให้คนไทยเก่งขึ้น”

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่ง
เน้นให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อประสิทธิภาพ
สูงสุดในการบริหารงาน ตลอดจนการดูแลรักษาทรัพย์สิน การลดความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน การป้องกันความเสีย
หายที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ การจัดการด้านการเงิน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการก�ากับการดูแลการปฏิบัติงาน 
เพื่อให้เกิดความม่ันใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่าการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ สามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดได้ใน ระยะยาว นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ ได้พยายามส่งเสริม
และผลักดันให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของกฎหมาย เพื่อป้องกันไม่
ให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัทฯ
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คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัทฯ ซ่ึงสอดคล้องกับข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบปีบัญชี 2560 ได้จัด
ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จ�านวน 5 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายในได้ดังนี้

ด้านที่ 1 การควบคุมภายในองค์กร เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ก�าหนดขึ้นมาอย่างรอบคอบ 
ชัดเจน และมีความเป็นไปได้ ท้ังนี้บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กร ที่เอ้ืออ�านวยต่อการด�าเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายทีต่ัง้ไว้ และมีข้อก�าหนดและบทลงโทษ ห้ามฝ่ายบริหารและพนกังาน ปฏิบตัตินในลักษณะทีอ่าจก่อให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานในธุรกรรมด้านการเงิน 
การจัดซือ้และการบริหาร ทัง้นีใ้นการจดัท�านโยบายและแผนการปฏิบัตงิานดังกล่าว จะค�านงึถงึความเป็นธรรมต่อคู่ค้า 
เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ในระยะยาว

ด้าน 2 การประเมินความเสี่ยง การบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ กระท�าโดยการประเมินความเสี่ยง 
ในการประกอบธุรกิจ ท้ังท่ีเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกอย่างสม�่าเสมอ โดยคณะท�างานซึ่งประกอบด้วย 
กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการในสายงานท่ีเก่ียวข้องกับแต่ละความเส่ียง 
และผูบ้ริหารในแต่ละหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง จะวเิคราะห์ถงึสาเหตท่ีุท�าให้เกิดปัจจยัความเสีย่งต่างๆ การก�าหนดมาตรการ
บริหารความเสี่ยง รวมถึงติดตามการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง

ด้านที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ
ด้านการอนุมัติ และมีการก�าหนดวงเงินการอนุมัติที่เหมาะสม ส�าหรับผู้บริหารในแต่ละระดับ การบันทึกรายการ
บัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน ออกจากกันโดยเด็ดขาด ทั้งนี้การอนุมัติการท�าธุรกรรมใดๆ 
จะอนุมัติโดยกรรมการผู้มีอ�านาจ 2 ใน 3 ท่าน

การอนุมัติการท�าธุรกรรมของบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคล 
ดังกล่าว จะค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และพิจารณาเสมือนเป็นรายการที่กระท�ากับบุคคลภายนอก

ด้านที่ 4 ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล บริษัทฯ จัดให้มีข้อมูลท่ีส�าคัญต่างๆ อย่างเพียงพอ 
เพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนข้อมูลล่าสุดอาจท�าให้
ในบางโอกาส ไม่สามารถจัดส่งข้อมูลทางการเงิน เพื่อประกอบการพิจารณาในการประชุม ให้แก่กรรมการได้พร้อม
กับหนังสือนัดประชุม ที่ได้จัดส่งให้กรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมโดยเฉลี่ย 7 วัน

เอกสารประกอบการบันทกึบัญชแีละบัญชต่ีางๆ จดัเก็บไว้อย่างเป็นหมวดหมู่ และจดัขึน้ตามนโยบายบัญชตีาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ

ด้านที่ 5 ระบบการติดตาม บริษัทฯ จัดให้มีการติดตามผลการด�าเนินงาน โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายการ
ด�าเนนิธรุกจิทีไ่ด้ตัง้ไว้เป็นรายไตรมาส การตรวจสอบการปฏบิตังิานตามระบบการควบคมุภายในมขีึน้อย่างสม�า่เสมอ 
โดยผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดท�ารายงานผลการตรวจสอบ เสนอโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หากมีการตรวจ
พบข้อบกพร่องอนัเป็นสาระส�าคญั จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบในระยะเวลาอันควร รวมถงึการรายงาน
ความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องดังกล่าว

นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความเหน็เก่ียวกับการประเมินประสิทธภิาพ การควบคุมภายในด้าน
บัญชีของบริษัทฯ ว่าไม่พบจุดอ่อนที่เป็นสาระส�าคัญในระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี



คณะกรรมการบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ได้ให้ความส�าคัญต่อหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการ
ดูแลกิจการบริษัทให้มีการจัดการที่ดี ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท กฎหมาย และข้อก�าหนดของ
หน่วยงานก�ากับดูแล โดยก�ากับดูแลให้รายงานทางการเงินของบริษัทมีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการด�าเนนิงานทีเ่ป็นจริงของบรษิทั เพือ่ให้เป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้และนกัลงทุน
ทั่วไปอย่างโปร่งใส

คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏ
ในรายงานประจ�าปี  คณะกรรมการของบริษัทฯ มีความเห็นว่า งบการเงินประจ�าปี 2560 ของบริษัทและบริษัทย่อย 
งบการเงนิดังกล่าวจดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการบัญชทีีร่บัรองท่ัวไป โดยเลอืกใช้นโยบายบัญชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏิบัติ
อย่างสม�่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่เหมาะสมที่สุดในการจัดท�า รวมทั้งมีการเปิดเผย
ข้อมูลที่มีสาระส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้จดัให้มีและด�ารงรักษาไว้ซึง่ระบบควบคุมภายในทีมี่ประสทิธผิล เพือ่ให้ม่ันใจได้อย่างมีเหตผุล
ว่าการบนัทึกขอ้มูลทางบญัชมีคีวามถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอทีจ่ะด�ารงรกัษาไว้ซึ่งทรพัย์สนิ และเพือ่ให้ทราบจดุ
อ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ

ในการนี้คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็น 
ผูบ้รหิารเป็นผูดู้แลรับผดิชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงนิและระบบควบคุมภายใน และความเหน็ของคณะ
กรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัเรือ่งนีต้ามปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว

คณะกรรมการมีความเหน็ว่าระบบควบคมุภายในของบริษทัฯ โดยรวมอยูใ่นระดับทีน่่าพอใจ และสามารถสร้าง 
ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

  
 นายประวิทย์ ตันติวศินชัย นายทนง โชติสรยุทธ์
 รักษาการประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ



บริษทัฯ และบริษทัย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญช ีส�าหรับรอบบัญชปีี พ.ศ. 2560  ให้แก่บรษิทั ส�านกังาน 
อีวาย จ�ากัด ในอัตราค่าสอบบัญชีรวมทั้งส้ิน 1,490,000 บาท (โดยไม่รวมค่าเดินทางในการปฏิบัติงาน, ค่าที่พัก 
และค่าสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้า) ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับบริษัทฯ ในด้านอื่นๆ อีก นอกจาก
การสอบบัญชีเท่านั้น

ค่าบริการอื่น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ให้แก่ บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ส�าหรับ
รอบบัญชีปี พ.ศ. 2560



	 วิเคราะห์ฐานะทางการเงิน	    
ผลการด�าเนินงาน	และงบการเงิน	

  วิเคราะห์ฐานะทางการเงิน  
จากผลการด�าเนินงานปี พ.ศ. 2560

  รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  งบการเงิน
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ภาพรวมผลการด�าเนินงานท่ีผา่นมา

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2558 2560 2559 2558

รายได้รวม (ล้านบาท)* 3,768.76 4,287.55 4,542.57 3,585.88 4,114.17 4,380.13

อัตราการเติบโตจากปีก่อน (%) (12.10)  (5.61) (8.51) (12.84) (6.07) (8.93)

* รายได้รวม เป็นรายได้รวมตามงบการเงิน ที่บวกด้วยส่วนแบ่งก�าไรจากบริษัทร่วม ซึ่งตรงตามการเปิดเผยข้อมูล 
รายได้รวม ตามตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2560 บรษิทัฯ ยงัคงได้รบัผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจทีช่ะลอตวัลงอย่างต่อเนือ่ง อีกทัง้ธรุกจิส่ิงพมิพ์อยู่
ในสภาวะขาลง ซึง่มนีติยสารและหนงัสือพมิพ์หลายเล่มต้องปิดตวัลง ส่งผลให้ยอดขายของร้านหนงัสอืลดลงตามไปด้วย 
ถงึแม้ว่าบรษิทัฯ ก�าลงัเร่งปรบัตวัเพือ่สนองความต้องการของลกูค้าทีม่กีารเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็และซบัซ้อนมากขึน้ 
ประกอบกับเหตกุารณ์น�า้ท่วมในหลายภมูภิาคของประเทศไทย ส่งผลให้ก�าลงัซือ้สทุธลิดลง ท�าให้ยอดขายของบรษิทัฯ 
ลดลงในทุกภมูภิาคอย่างต่อเนือ่ง 

เพือ่แก้ไขปัญหาสถานการณ์ดังกล่าวบรษิทัฯ จงึปรบัปรงุประสิทธภิาพการท�าก�าไรของสาขา โดยมกีารปรบั
ส่วนผสมสนิค้าในสาขาให้เหมาะสมกับกลุม่เป้าหมายเพิม่ขึน้ มกีารส่งเสรมิการขายมากขึน้ ขณะเดียวกันบรษิทัฯ พยายาม
ลดค่าใช้จ่ายลงอย่างต่อเนือ่ง รวมถงึการปิดสาขาขนาดเลก็ทีไ่ม่สามารถท�าก�าไรได้ ในปี 2560 จ�านวน 24 สาขา และ
ทบทวนการเปิดสาขาใหม่อย่างรอบคอบ

ส�าหรบัปี 2560 บรษิทัฯ มสีาขาท่ียงัเปิดด�าเนนิการอยู ่ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ทัง้สิน้ 393 สาขา และจดุขาย
ย่อย 1 จดุขาย

วิเคราะห์ฐานะทางการเงิน  
จากผลการด�าเนินงานปี พ.ศ. 2560
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ผลการด�าเนินงานส�าหรบั ปี 2560 และ 2559
(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ส�าหรบัปี เปล่ียนแปลง

2560 2559 เพ่ิมขึน้ / (ลดลง) (%)

รายได้

รายได้จากการขาย 3,524.03 4,078.11 (554.08) (13.59%)

รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา 173.14 164.58 8.56 5.20%

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 1.28 1.25 0.03 2.40%

รายได้อื่น 70.31 43.60 26.71 61.26%

รวมรายได้ 3,768.76 4,287.55 (518.78) (12.10%)

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย 2,298.55 2,702.47 (403.92) (14.95%)

ต้นทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา 131.69 124.62 7.07 5.67%

ค่าใช้จ่ายในการขาย 842.13 939.20 (97.07) (10.34%)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 500.38 477.83 22.55 4.72%

รวมค่าใช้จ่าย 3,772.75 4,244.12 (471.37) (11.11%)

ก�าไรขั้นต้น 1,266.93 1,415.61 (148.68) (10.50%)

อัตราก�าไรขั้นต้น 34.27% 33.37% 0.90%

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนค่าเสื่อมและค่าใช้จ่าย

ตัดจ่าย (EBITDA) 120.18 177.49 (57.31) (32.29%)

ก�าไรที่เป็นตัวเงินจากกิจกรรมด�าเนินงานจาก

งบกระแสเงินสด 181.12 216.90 (35.78) (16.50%)

ก�าไร(ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ

บริษัทใหญ่ (25.70) 12.37 (38.07) (307.76%)

ก�าไร(ขาดทนุ) สทุธิต่อหุ้น (บาท) (0.07) 0.03 (0.10) (333.33%)
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ผลการด�าเนินงาน ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีสาระส�าคัญสรุปได้ดังนี้

ส�าหรับ ปี 2560 มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวมเท่ากับ 25.70 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 38.07 ล้านบาท 
คิดเป็น 307.85% เกิดจากขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เท่ากับ 28.68 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 33.72 
ล้านบาท คิดเป็น 669.31% เนื่องจาก

•  รายได้รวม ตามงบการเงนิรวม ลดลง 12.10% โดยเป็นรายได้ตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ ลดลง 12.84% 
เกิดจากยอดขายของธุรกิจค้าปลีกของร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ลดลงเนื่องจากได้รับผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจและเหตุการณ์น�้าท่วมในหลายภูมิภาครวมถึงการปดิสาขาที่ไม่ท�าก�าไร อย่างไรก็ตามอัตราก�าไร
ขั้นต้นเพิ่มขึ้น 0.90% เกิดจากการปรับส่วนผสมสินค้าให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น รวมถึงการปรับ
เงื่อนไขทางการค้าให้เหมาะสม

•  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ลดลง 5.26% โดยเกิดจากค่าเช่า ค่าบริการ ค่าสาธารณูปโภค ค่า
ใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่าขนส่ง ค่าวัสดุหีบห่อลดลงตามจ�านวนสาขาที่ด�าเนินการลดลง

 อย่างไรก็ตามใน ปี 2560 บริษัทฯ ได้ส�ารองค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

- ค่าใช้จ่ายจากส�ารองสินค้าเสื่อมสภาพเพิ่มขึ้นจ�านวนมากเนื่องจากเหตุการณ์น�้าท่วมในหลายภูมิภาค
และจากการปิดสาขาที่ไม่ท�าก�าไร  รวมถึงการรับคืนสินค้าเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการท�าก�าไร

- ค่าใช้จ่ายจากการประมาณการผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานท่ีค�านวณตามหลกัคณติศาสตร์ประกัน
ภัยและจากการปรับโครงสร้างพนักงานบางส่วนส่งผลให้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสูงกว่าปีก่อนมาก

•  ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ลดลง 4.32 ล้านบาท ตามเงินกู้ยืมระยะยาวที่ลดลงจากการจ่ายคืนตามงวดที่ถึง
ก�าหนดช�าระ

EBITDA ลดลง 57.31 ล้านบาท เนือ่งจากก�าไรสุทธลิดลง 307.76% จากการชะลอตวัลงของธรุกิจค้าปลกีท่ัวไป 
ส่งผลให้ส่วนงานธุรกิจค้าปลีกขาดทุน
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การวิเคราะหฐ์านะทางการเงิน

สรปุฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2560 และ 2559

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม

2560 2559 เพ่ิมขึน้(ลดลง) %

สินทรัพย์หมุนเวียน 670.99 834.06 (163.07) (19.55%)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,068.64 1,754.82 313.82 17.88%

รวมสินทรพัย์ 2,739.63 2,588.88 150.75 5.82%

หนี้สินหมุนเวียน 1,300.27 1,244.07 56.21 4.52%

หนี้สินไม่หมุนเวียน 195.57 383.85 (188.28) (49.05%)

รวมหนี้สิน 1,495.84 1,627.91 (132.07) (8.11%)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,243.79 960.96 282.83 29.43%

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 2,739.63 2,588.88 150.75 5.82%

สินทรพัยห์มนุเวียน ลดลง 163.07 ล้านบาท คิดเป็น 19.55% เกิดจาก

• เงินลงทุนชั่วคราวลดลง 78.92 ล้านบาท คิดเป็น 80.69% เนื่องจากขายเงินลงทุนเพื่อน�ามาจ่ายช�าระเงิน
กู้ยืมระยะยาว

• สินค้าลดลง 78.50 ล้านบาท คิดเป็น 19.46% จากการขายผ่านสาขาและขายส่งหนังสือต่างประเทศให้
สถาบันการศึกษาและบริหารการสั่งซื้อได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ตั้งส�ารองสินค้า
เสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวช้าจากสินค้าที่ถูกน�้าท่วมและจากการปิดสาขา 

• สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายเพิ่มขึ้น 50.43 ล้านบาท 

• สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง 36.78 ล้านบาท เนื่องจากในปลายปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินล่วงหน้า
ค่าหนังสือเกี่ยวกับรัชกาลที่ 9

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน เพิ่มขึ้น 313.82 ล้านบาท คิดเป็น 17.88% เกิดจากการตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม

หน้ีสินหมนุเวียน เพิ่มขึ้น 56.21 ล้านบาท คิดเป็น 4.52% เกิดจาก

• เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 109.01 ล้านบาท ซึ่งสัมพันธ์กับยอดขายท่ีลดลงและจากการช�าระ
ค่าวารสารและหนังสือที่เกี่ยวกับรัชกาลที่ 9

• หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง 27.75 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเงินรับล่วงหน้าค่าหนังสือที่ลดลงจากการส่ง
สินค้าที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่รับจองในช่วงปลายปี 2559

• เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปีเพิ่มขึ้น 185.92 ล้านบาท เนื่องจากการจัดประเภทจาก
เงินกู้ยืมระยะยาว เพราะได้รับหนังสือพิจารณาการผ่อนปรนการปฏิบัติตามเงื่อนไขในการด�ารงอัตราส่วน
ทางการเงินจากธนาคารภายหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ จะจัดประเภทเงินกู้ยืมระยะยาวกลับ
เป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินของไตรมาส 1 ปี 2561 ต่อไป
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หน้ีสินไม่หมนุเวียน ลดลง 188.28 ล้านบาท คิดเป็น 49.05% เกิดจาก

• หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 50.82 ล้านบาท เกิดจากการตั้งภาระภาษีจากการตีราคาทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น

• เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง 261.50 ล้านบาท จากการจ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระ 75.58 
ล้านบาท และจัดประเภทเงินกู้ยืมระยะยาวเป็นระยะสั้นที่จะถูกปรับกลับเป็นระยะยาวในไตรมาสที่ 1 ในปี 
2561

• รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 15.08 ล้านบาท จากการรับช�าระค่าธรรมเนียม การศึกษาประจ�าปี 
2560

ส่วนของผูถื้อหุ้น เพิ่มขึ้น 282.83 ล้านบาท คิดเป็น 29.43% เกิดจากบริษัทฯ มีการตีราคาที่ดินและอาคาร
เพิ่มขึ้น โดยผู้ประเมินราคาอิสระ

งบกระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ส�าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม

2560 2559 เพ่ิมขึน้ (ลดลง)    %

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมด�าเนินงาน 106.95 156.88 (49.93) (31.83%)

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมการลงทุน (36.92) 6.01 (42.93) (714.31%)

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน (83.22) (135.50) 52.28 (38.58%)

กระแสเงินสด (ลดลง) (13.19)  27.39 (40.58) (148.16%)

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมการด�าเนินงานส�าหรบัปี  2560 จ�านวน 106.95  ล้านบาท

• ก�าไรจากการด�าเนินงานที่เป็นตัวเงิน จ�านวน 181.12 ล้านบาท มาจาก

- ขาดทุนสุทธิก่อนภาษีเงินได้ส�าหรับปี 2560 จ�านวน  22.49 ล้านบาท

- รายการปรบักระทบยอดก�าไรก่อนภาษ ีจ�านวน 203.61 ล้านบาท เช่น ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ�าหน่าย 
111.64 ล้านบาท, ขาดทุนจากการท�าลายสินค้า 23.21 ล้านบาท, ดอกเบี้ยจ่าย 19.46 ล้านบาท, ส�ารอง
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 16.07 ล้านบาท, สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารตัดจ่าย 11.58 ล้าน
บาท, ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้าและอุปกรณ์ 11.11 ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายจากส�ารองสินค้าสูญหาย
เสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวช้า 7.98 ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายจากสินค้าสูญหาย 6.35 ล้านบาท, รายการ
ปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้คูปองที่ไม่ใช้สิทธิ (6.39) ล้านบาท

• เงินสดลดจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 109.28 ล้านบาท จากการจ่ายเงินค่าวารสารและหนังสือ
เกี่ยวกับรัชกาลที่ 9

• เงินสดลดจากหนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง 36.16 ล้านบาท จากเงินรับจองหนังสือที่ลดลงตามที่ได้จัดส่งมอบ
สินค้าให้ลูกค้าแล้ว 

• เงนิสดเพิม่จากสนิทรพัย์หมนุเวยีนอ่ืนลดลง 31.50 ล้านบาท  เนือ่งจากได้รบัหนงัสือทีจ่่ายเงนิจองล่วงหน้า
จากหนังสือชุด “เพียงพ่อก็พอเพียง” แล้ว
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• เงนิสดเพิม่จากลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ืน่ลดลง 13.47 ล้านบาท จากการรบัช�าระค่าหนงัสือจากกลุม่สถาบนั
การศึกษา

• เงินสดเพิ่มจากสินค้าคงเหลือลดลง 29.85 ล้านบาท จากการขายและการบริหารสินค้าท่ีมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

• เงินสดเพิ่มจากรายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 22.36 ล้านบาท เนื่องจากในไตรมาส 2 ของทุกปี
จะได้รับเงินค่าบ�ารุงการศึกษาของนักศึกษาใหม่

• เงนิสดลดจากการจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวให้กับพนกังาน 10.04 ล้านบาท  จากการให้เงนิรางวลัเกียรตคุิณ
และเงินเกษียณจากโครงการปรับโครงสร้างพนักงานบางส่วน

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทนุส�าหรบัปี 2560 จ�านวน (36.92) ล้านบาท

• เงินสดลดจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 132.39 ล้านบาท จากการซื้อที่ดิน 69 ล้านบาท และ
ปรบัปรงุอาคารเรยีนของบรษิทัย่อย 1.35 ล้านบาท ในไตรมาส 2, และค่าตกแต่งปรบัปรงุสาขาเดิมและเปิด
สาขาใหม่ รวมถึงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้าประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้น 

• เงินสดเพิ่มจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว 80.21 ล้านบาท เพื่อน�ามาจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว

• เงินสดรับจากเงินมัดจ�าการขายที่ดินและอาคารส�านักงานเดิม 16.00 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจดัหาเงินส�าหรบัปี 2560 จ�านวน (83.22) ล้านบาท

• เงนิสดลดจากการจ่ายคนืเงนิกู้ยมืจากสถาบนัทางการเงนิและบคุคลภายนอก จ�านวน  86.13 ล้านบาท ตาม
งวดที่ถึงก�าหนดช�าระ

• เงินสดเพิ่มจากเงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอก 10.55 ล้านบาท จากการกู้ยืมของบริษัทย่อย เพื่อซื้อที่ดินใน
ไตรมาส 2

อตัราส่วนทางการเงินส�าหรบัปี 2560 และ 2559

อตัราส่วนทางการเงิน

งบการเงินรวม

ส�าหรบัปี

2560 2559

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ROE % (2.52) 1.37

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ROA % (0.11) 1.68

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 1.23 1.69

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย เท่า (9.86) 10.29

หมายเหต ุ: 
-	 ROE	(Return	on	Equity)	=	ก�ำไรสทุธ	ิ(เฉพำะสว่นของบรษิทัใหญ่)	หำร	สว่นของผูถ้อืหุน้	(เฉลีย่)	เฉพำะสว่นของ

บรษิทัใหญ่
-	 ROA	(Return	on	Assets)	=	ก�ำไรก่อนคำ่ใชจ้ำ่ยทำงกำรเงนิและคำ่ใชจ้ำ่ยภำษเีงนิได	้หำร	สนิทรพัยร์วม	(เฉลีย่)
-	 อตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้	=	หน้ีสนิรวม	หำร	สว่นของผูถ้อืหุน้	(รวมสว่นของผูถ้อืหุน้สว่นน้อย)
-	 อตัรำสว่นควำมสำมำรถช�ำระดอกเบี้ย	Debt	 service	Coverage	Ration	=	 เงนิสดสทุธจิำกกจิกรรมด�ำเนินงำน	+	

ดอกเบี้ยจำ่ย	+	คำ่ใชจ้ำ่ย	ภำษเีงนิได	้หำร	ดอกเบี้ยจำ่ยจำกกำรด�ำเนินงำนและลงทนุ	
-	 อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้	=	ก�ำไรสทุธ	ิ(เฉพำะสว่นของบรษิทัใหญ่)	หำร	สว่นของผูถ้อืหุน้	(เฉลีย่)	เฉพำะสว่นของ

บรษิทัใหญ่
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อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (ROE) และผลตอบแทนจากสินทรพัย ์ (ROA)  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 
(ROE) เท่ากับ (2.52%) ลดลง 3.89% และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) เท่ากับ (0.11%) ลดลง 1.79% 
ตามผลการด�าเนินงานของธุรกิจค้าปลีกที่ลดลง

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น เท่ากับ 1.23 เท่า ลดลง 0.46  เท่า จากส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น
จากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่

อตัราส่วนความสามารถช�าระดอกเบีย้ เท่ากับ (9.86) เท่า ลดลง 20.15 เท่า จากผลการด�าเนินงานของ
ธุรกิจค้าปลีกที่ประสบปัญหาขาดทุน



 รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)

ความเหน็

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบก�าไรขาดทุนรวม งบก�าไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ
รวม งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้รวมและงบกระแสเงนิสดรวมส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกัน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีส�าคัญ และได้ตรวจสอบ งบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเหน็ว่า งบการเงนิข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงนิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ผลการด�าเนนิงานและกระแส
เงนิสดส�าหรบัปีสิน้สุดวนัเดียวกนัของบรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และเฉพาะของบรษิทั ซเีอด็
ยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค  
ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิ ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษัทตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เก่ียวข้อง
กับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อก�าหนดนั้น
ด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความ
เห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�าคญัในการตรวจสอบ 

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า 
ในการตรวจสอบงบการเงนิส�าหรบังวดปัจจบุนั ข้าพเจ้าได้น�าเรือ่งเหล่านีม้าพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบ งบการ
เงนิโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ท้ังนี ้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเหน็แยกต่างหากส�าหรบัเรือ่งเหล่านี้ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรค ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชตี่อการตรวจ
สอบงบการเงนิ ในรายงานของข้าพเจ้า ซึง่ได้รวมความรบัผดิชอบท่ีเก่ียวกับเรือ่งเหล่านีด้้วย การปฏบิตังิานของข้าพเจ้า
ได้รวมวธิกีารตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพือ่ตอบสนองต่อการประเมนิความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจรงิ
อันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบส�าหรับเรื่องเหล่านี้
ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส�าหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้
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การรบัรู้รายได้จากการขาย

กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการขายตามนโยบายการบัญชีท่ีเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 
4.1 โดยรายได้จากการขายส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 คิดเป็นร้อยละ 94 ของรายได้รวมในงบการเงิน
ของกลุม่บรษิทั ข้าพเจ้าพจิารณาว่าการรบัรูร้ายได้จากการขายเป็นความเสีย่งทีม่นียัส�าคญัในการตรวจสอบเนือ่งจาก 
รายได้จากการขายเป็นบัญชีที่มีสาระส�าคัญที่สุดในงบก�าไรขาดทุนของกลุ่มบริษัท และเป็นตัวชี้วัดหลักในแง่ผล การ
ด�าเนินงานทางธุรกิจซึ่งผู้บริหารและผู้ใช้งบการเงินให้ความส�าคัญ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงให้ความส�าคัญกับการรับรู้รายได้
ในเรื่องการเกิดขึ้นจริงและระยะเวลาในการรับรู้รายได้ 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้จากการขายของกลุ่มบริษัทโดยการ

• ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในท่ีส�าคัญของกลุ่มบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับ
วงจรรายได้จากการขาย โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ท�าความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการ
ปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้

• สุม่ตวัอย่างเอกสารประกอบรายการขายเพือ่ตรวจสอบการรบัรูร้ายได้จากการขายว่าสอดคล้องกับนโยบาย
การรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท

• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

• สอบทานใบลดหนี้ที่กลุ่มบริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

• วิเคราะหเ์ปรยีบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพือ่ตรวจสอบความผดิปกติ
ที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ท�าผ่านใบส�าคัญทั่วไป

ค่าเผือ่การลดลงของมลูค่าสินค้าคงเหลือ 

ในการประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือตามท่ีเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินรวมข้อ 5 และ 10 ต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประมาณการค่า
เผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือส�าหรับสินค้าท่ีล้าสมัยหรือเส่ือมสภาพซึ่งขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ในรายละเอียด
เกี่ยวกับวงจรอายุของสินค้า ซึ่งอาจท�าให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับการประเมินค่าเผื่อการ
ลดลงของมลูค่าสนิค้าคงเหลอื โดยการสอบถามผูร้บัผดิชอบ ท�าความเข้าใจและเลอืกตวัอย่างมาสุม่ทดสอบการปฏบิตัิ
ตามการควบคุมท่ีกลุม่บรษิทัออกแบบไว้ นอกจากนี ้ข้าพเจ้าได้ประเมนิวธีิการและข้อสมมตฐิานท่ีฝ่ายบรหิารใช้ในการ
พิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือดังนี้ 

• ท�าความเข้าใจเกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ รวมถึงสอบทานความ
สม�่าเสมอของการใช้เกณฑ์ดังกล่าว 

• วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลระยะเวลาการถือครองและการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือเพื่อระบุถึงกลุ่ม
สินค้า ที่มีข้อบ่งชี้ว่ามีการหมุนเวียนของสินค้าที่ช้ากว่าปกติ 

• วิเคราะห์เปรียบเทียบในรายละเอียดส�าหรับรายการขายภายหลังวันท่ีในงบการเงินเปรียบเทียบกับราคา
ทุนของสินค้าคงเหลือแต่ละกลุ่มสินค้าและสุ่มตรวจกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้อมลูอ่ืน 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวม
ถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีท่ีแสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลัง
วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
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ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้
ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรบัผดิชอบของข้าพเจา้ที่เกี่ยวเนือ่งกับการตรวจสอบงบการเงนิคือ การอ่านและพจิารณาวา่ข้อมูลอื่นนั้น 
มคีวามขดัแย้งท่ีมสีาระส�าคัญกับงบการเงนิหรอืกบัความรูท่ี้ได้รบัจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรอืไม่ หรอืปรากฏว่า
ข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ 

เมือ่ข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของกลุม่บรษิทัตามทีก่ล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรปุได้ว่ามกีารแสดงข้อมลู
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลทราบเพื่อให้มีการ
ด�าเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและผูมี้หน้าท่ีในการก�ากบัดแูลต่องบการเงิน

ผูบ้รหิารมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท�าและน�าเสนองบการเงนิเหล่านีโ้ดยถกูต้องตามทีค่วรตามมาตรฐาน การ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบ
การเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดท�างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อ
เนื่อง การเปิดเผยเรื่องท่ีเก่ียวกับการด�าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับ
กิจการท่ีด�าเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด�าเนินงาน หรือไม่สามารถ
ด�าเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผูม้หีน้าท่ีในการก�ากับดูแลมหีน้าทีใ่นการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท�ารายงานทางการเงนิของกลุม่บรษิทั 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด และ
เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นใน
ระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรบัประกันว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบข้อมลู
ทีข่ดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส�าคญัทีม่อียูไ่ด้เสมอไป ข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอาจเกิดจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด
และถอืว่ามสีาระส�าคัญเมือ่คาดการณ์อย่างสมเหตสุมผลได้ว่ารายการท่ีขดัต่อข้อเทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการ
รวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง 
ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

• ระบแุละประเมนิความเสีย่งท่ีอาจมกีารแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัในงบการเงนิ ไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพือ่ตอบสนองต่อความ
เสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจาก การทุจริตจะ
สูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมลู การแสดงข้อมลูทีไ่ม่ตรงตามข้อเทจ็จรงิหรอืการแทรกแซง
การควบคุมภายใน

• ท�าความเข้าใจเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในทีเ่ก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบ
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่วตัถปุระสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
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• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ ทาง
บัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�า

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร 
และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทใน การด�าเนิน
งานต่อเนือ่งหรอืไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรปุว่ามคีวามไม่แน่นอนท่ีมสีาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสงัเกต
ไว้ในรายงานของผูส้อบบญัชขีองข้าพเจ้าถงึการเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องในงบการเงนิ หรอืหากเหน็ว่าการ
เปิดเผยดังกล่าวไม่เพยีงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเหน็ทีเ่ปลีย่นแปลงไป ข้อสรปุของข้าพเจ้าขึน้อยูกั่บหลกั
ฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่องได้

• ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอเก่ียวกับข้อมลูทางการเงนิของกิจการหรอื
ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการ
ก�าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่
เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สือ่สารกับผูม้หีน้าท่ีในการก�ากบัดูแลในเรือ่งต่างๆ ซึง่รวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตาม
ที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายใน
หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารบัรองแก่ผูม้หีน้าท่ีในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏบิตัติามข้อก�าหนดจรรยาบรรณทีเ่ก่ียวข้องกบั
ความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ท้ังหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อ
ว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการท่ีข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงนิในงวดปัจจบุนัและก�าหนดเป็นเรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธบิายเรือ่งเหล่านีไ้ว้ในรายงาน
ของผูส้อบบญัช ีเว้นแต่กฎหมายหรอืข้อบงัคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรือ่งดังกล่าวต่อสาธารณะ หรอืในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิด
ขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตสุมผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ทีผู่ม้ส่ีวนได้เสยีสาธารณะจะได้จากการสือ่สารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงานฉบับนี้

รสพร เดชอาคม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5659

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพันธ์ 2561
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย : บาท) 

 หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 145,864,621 159,057,119 94,319,896 92,917,443

เงินลงทุนชั่วคราว 8 18,883,075 97,806,001 18,883,075 72,806,001

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 6, 9 79,026,518 85,126,477 73,681,031 80,523,058

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย 6 - - 1,800,000 3,000,000

สินค้าคงเหลือ 10 324,829,713 403,332,497 318,495,594 397,217,671

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 11 51,953,574 88,733,827 48,495,275 86,589,629

620,557,501 834,055,921 555,674,871 733,053,802

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็น

สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย 12 50,432,051 - 50,432,051 -

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 670,989,552 834,055,921 606,106,922 733,053,802

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอื่นที่มีภาระค�้าประกัน 13 13,393,744 13,374,284 13,393,744 13,374,284

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 14 - - 70,294,511 70,294,511

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 15 25,912,007 25,949,619 100,000 100,000

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 16 1,844,562,063 1,491,005,126 1,570,739,498 1,295,530,282

สิทธิการเช่าที่ดิน 6, 17 6,094,781 5,696,125 - -

สิทธิการเช่าอาคาร 18 50,788,575 62,084,360 50,788,575 62,084,360

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 19 3,910,061 5,516,060 4,231,802 5,868,724

ค่าลิขสิทธิ์และค่าแปลหนังสือจ่ายล่วงหน้า 15,691,331 17,179,293 15,691,331 17,179,293

เงินค�้าประกันการเช่าและเงินมัดจ�า 98,607,593 100,755,353 98,607,593 100,755,353

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 29 15,341 22,754,488 - 23,830,466

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 20 9,666,149 10,505,577 9,444,481 10,401,859

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 2,068,641,645 1,754,820,285 1,833,291,535 1,599,419,132

รวมสินทรพัย์ 2,739,631,197 2,588,876,206 2,439,398,457 2,332,472,934

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย : บาท)

 หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น

หน้ีสินหมนุเวียน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 6, 21 914,574,917 1,023,589,684 904,655,017 1,014,577,483

รายได้รับล่วงหน้าที่ถึงก�าหนดรับรู้เป็นรายได้ภายในหนึ่งปี 22 53,643,506 46,366,891 - -

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 24 279,008,000 93,090,000 269,008,000 71,520,000

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 326,925 317,577 - -

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 25 8,597,980 8,831,735 8,597,980 8,443,275

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 23 44,121,280 71,867,687 35,211,476 69,825,555

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 1,300,272,608 1,244,063,574 1,217,472,473 1,164,366,313

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี - สุทธิจากส่วนที่รอรับรู้

เป็นรายได้ภายในหนึ่งปี 22 15,857,151 772,220 - -

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระ

ภายในหนึ่งปี 24 56,750,000 318,250,000 - 261,600,000

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน - สุทธิจากส่วน

ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 25 63,795,688 57,390,656 57,969,589 51,399,029

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 29 50,817,992 - 46,062,301 -

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 8,346,240 7,437,961 8,346,240 7,437,961

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 195,567,071 383,850,837 112,378,130 320,436,990

รวมหน้ีสิน 1,495,839,679 1,627,914,411 1,329,850,603 1,484,803,303

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย : บาท)

 หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ส่วนของผูถื้อหุ้น

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 มูลค่าหุ้นละ 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 - บริษัทฯ 27 39,194,453 39,194,453 39,194,453 39,194,453

ส�ารองตามกฎหมาย - บริษัทย่อย 27 631,994 - - -

ยังไม่ได้จัดสรร 145,234,144 175,114,248 111,524,454 143,938,021

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 428,873,342 127,531,829 417,463,971 123,172,181

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,155,298,909 883,205,506 1,109,547,854 847,669,631

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย 88,492,609 77,756,289 - -

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 1,243,791,518 960,961,795 1,109,547,854 847,669,631

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 2,739,631,197 2,588,876,206 2,439,398,457 2,332,472,934
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก�ำไรขำดทุน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

(หน่วย : บาท)

 หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

รายได้

รายได้จากการขาย 3,524,028,420 4,078,111,569 3,518,349,732 4,075,360,175

รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา 22 173,137,061 164,583,753 - -

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 6, 14, 15 1,280,973 1,250,482 5,552,396 2,425,292

รายได้อื่น 70,310,214 43,603,104 61,974,734 36,385,468

รวมรายได้ 3,768,756,668 4,287,548,908 3,585,876,862 4,114,170,935

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย 2,298,547,836 2,702,466,290 2,292,736,703 2,699,730,927

ต้นทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา 131,689,120 124,618,919 - -

ค่าใช้จ่ายในการขาย 842,134,995 939,201,628 842,003,344 939,142,442

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 500,379,839 477,829,391 468,522,045 449,833,187

รวมค่าใช้จ่าย 3,772,751,790 4,244,116,228 3,603,262,092 4,088,706,556

ก�าไร (ขาดทนุ) ก่อนส่วนแบง่

ก�าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 

ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (3,995,122) 43,432,680 (17,385,230) 25,464,379

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 15 962,389 1,798,610 - -

ก�าไร (ขาดทนุ) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (3,032,733) 45,231,290 (17,385,230) 25,464,379

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (19,456,593) (23,772,994) (14,908,068) (18,338,630)

ก�าไร (ขาดทนุ) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (22,489,326) 21,458,296 (32,293,298) 7,125,749

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 29 3,702,227 (2,110,082) 3,611,464 (2,087,743)

ก�าไร (ขาดทนุ) ส�าหรบัปี (18,787,099) 19,348,214 (28,681,834) 5,038,006

การแบง่ปันก�าไรขาดทนุ

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (25,702,076) 12,365,475 (28,681,834) 5,038,006

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

ของบริษัทย่อย 6,914,977 6,982,739

(18,787,099) 19,348,214

ก�าไรต่อหุ้น 30

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ก�าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (0.07) 0.03 (0.07) 0.01
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
 งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย : บาท)

 หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ก�าไร (ขาดทนุ) ส�าหรบัปี (18,787,099) 19,348,214 (28,681,834) 5,038,006

ก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน:

รายการทีจ่ะถกูบนัทกึในสว่นของก�าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 8 (61,496) (3,074,985) (61,496) (2,619,678)

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 29 12,299 614,997 12,299 523,936

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

- สุทธิจากภาษีเงินได้ (49,197) (2,459,988) (49,197) (2,095,742)

รายการทีจ่ะไมถ่กูบนัทกึในสว่นของก�าไรหรอืขาดทนุ

ในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ 

ประกันภัย 25 (144,236) (2,861,613) - (2,432,445)

การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 26 386,810,097 - 368,160,788 -

หัก: ผลกระทบภาษีเงินได้ 29 (77,362,019) 332,186 (73,632,158) 332,185

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้ 309,303,842 (2,529,427) 294,528,630 (2,100,260)

ก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืนส�าหรบัปี 309,254,645 (4,989,415) 294,479,433 (4,196,002)

ก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมส�าหรบัปี 290,467,546 14,358,799 265,797,599 842,004

การแบง่ปันก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 276,012,779 7,780,938 265,797,599 842,004

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

ของบริษัทย่อย  14,454,767 6,577,861

ก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมส�าหรบัปี 290,467,546 14,358,799

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจ�าปี 2560172

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี (22,489,326) 21,458,296 (32,293,298) 7,125,749

รายการปรับกระทบยอดก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี

เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�าเนินงาน

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 111,639,015 120,694,204 95,103,026 102,974,728

โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและประมาณการรับคืนสินค้า (309,061) (4,229,747) (503,738) (4,308,868)

รายการปรับปรุงจากการกระทบยอดบัญชีลูกหนี้ (165,257) (105,063) (165,257) (105,063)

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับบัญชี) 2,016,201 (1,234,998) 2,016,201 (1,234,998)

ค่าใช้จ่ายจากสินค้าสูญหาย 6,345,056 11,088,101 6,345,056 11,088,101

ค่าใช้จ่ายจากส�ารองสินค้าสูญหาย เสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวช้า 7,976,340 2,343,258 7,969,504 2,343,258

ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้าและอุปกรณ์ 11,114,706 8,804,732 11,114,706 8,804,732

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 16,068,935 19,707,103 16,044,555 18,172,599

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (962,389) (1,798,610) - -

ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว (1,344,726) (4,640,072) (1,344,726) (4,230,315)

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน - - - 10,955

ขาดทุนจากการท�าลายสินค้า 23,211,861 10,023,668 23,211,861 10,023,668

ขาดทุนจากการจ�าหน่ายและตัดจ�าหน่ายอุปกรณ์ 3,037,650 4,272,706 2,595,613 4,052,016

สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารตัดจ่าย 11,577,621 11,563,036 11,295,785 11,227,437

ขาดทุนจากการตัดจ�าหน่ายสิทธิการเช่าที่ดิน 2,818,168 - - -

รายการปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้คูปองที่ไม่ใช้สิทธิ์ (6,394,400) - (6,394,400) -

รายการปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้ค้างนาน (1,191,560) (3,573,313) (1,191,560) (3,573,313)

ดอกเบี้ยจ่าย 19,456,593 23,772,994 14,908,068 18,338,630

รายได้ดอกเบี้ย (1,280,973) (1,250,482) (983,396) (925,292)

รายได้เงินปันผล - - (4,569,000) (1,500,000)

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหน้ีสิน

ด�าเนินงาน
181,124,454 216,895,813 143,159,000 178,284,024

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560



รายงานประจ�าปี 2560 173

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

สินทรพัยด์�าเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 13,468,225 (10,372,202) 14,404,970 (9,748,401)

สินค้าคงเหลือ 29,854,821 (67,079,276) 30,080,950 (63,609,994)

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 1,196,161 (1,267,708) 2,325,762 (1,105,569)

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหนังสือ 37,400,000 (37,400,000) 37,400,000 (37,400,000)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (5,898,571) (8,996,411) (5,837,285) (8,920,185)

ค่าลิขสิทธิ์และค่าแปลจ่ายล่วงหน้า 1,487,962 (913,221) 1,487,962 (913,221)

เงินค�้าประกันการเช่าและเงินมัดจ�า 2,147,760 (397,030) 2,147,760 (397,030)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 839,428 (3,624,485) 957,378 (3,597,020)

หน้ีสินด�าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (109,278,803) 50,598,864 (110,023,229) 48,806,864

รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี 22,361,546 1,645,999 - -

จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวให้พนักงาน (10,041,893) (3,472,000) (9,319,290) (3,472,000)

เงินรับล่วงหน้าค่าหนังสือ (43,295,275) 44,225,829 (43,295,275) 44,225,829

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 7,134,828 5,667,571 267,154 5,372,991

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 908,279 (690,521) 908,279 (690,521)

เงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน 129,408,922 184,821,222 64,664,136 146,835,767

รับคืนเงินภาษี 5,992,159 - 5,992,159 -

จ่ายดอกเบี้ย (19,438,235) (23,794,511) (14,889,710) (18,360,147)

จ่ายภาษีเงินได้ (9,013,286) (4,149,730) (8,809,372) (4,149,730)

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน 106,949,560 156,876,981 46,957,213 124,325,890

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอื่นที่มีภาระค�้าประกันเพิ่มขึ้น (19,460) (19,513) (19,460) (19,513)

เงินลงทุนชั่วคราวลดลง 80,206,156 93,060,660 55,206,156 85,992,507

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง - - 1,200,000 (3,000,000)

เงินปันผลรับ 1,000,000 1,500,000 4,569,000 1,500,000

ดอกเบี้ยรับ 1,409,809 1,208,441 996,912 879,110

เงินสดรับจากเงินมัดจ�ารับล่วงหน้า 16,000,000 - 16,000,000 -

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 375,137 1,722,839 363,236 1,709,840

เงินสดจ่ายซื้อที่ดินและอุปกรณ์ (132,389,937) (81,274,813) (55,833,948) (76,175,025)

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (5,280) (166,434) (5,280) (166,434)

เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า (3,498,660) (10,020,000) - (10,020,000)

เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (36,922,235) 6,011,180 22,476,616 700,485

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

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
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(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินสดจ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (100,000,000) (100,000,000) (100,000,000) (100,000,000)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 10,550,000 - - -

เงินสดจ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (86,132,000) (88,470,000) (64,112,000) (71,520,000)

จ่ายเงินปันผล (7,637,823) (47,032,514) (3,919,376) (47,032,514)

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (83,219,823) (135,502,514) (68,031,376) (118,552,514)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ (13,192,498) 27,385,647 1,402,453 6,473,861

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 159,057,119 131,671,472 92,917,443 86,443,582

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหต ุ7) 145,864,621 159,057,119 94,319,896 92,917,443

ข้อมลูกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

รายการที่มิใช่เงินสด

รับรู้รายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลัก

ทรัพย์เผื่อขายในส่วนของผู้ถือหุ้น (61,496) (3,074,985) (61,496) (2,619,678)

ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่ได้จ่ายช�าระ 245,678 4,151,046 82,405 4,262,799

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 386,810,097 - 368,160,788 -

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (144,236) (2,861,613) - (2,432,445)

โอนที่ดินและอาคารเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย 50,432,051 - 50,432,051 -

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



1.	 ข้อมลูทัว่ไป

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหำชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล�ำเนำในประเทศไทย 
บริษัทฯ จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันท่ี 29 เมษำยน 2536 ท่ีอยู่ตำมที่จดทะเบียน
ของบริษัทฯ อยู่ที่ 1858/87-90 ถนนบำงนำ-ตรำด แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร โดยมีศูนย์กระจำย
สินค้ำตั้งอยู่เลขที่ 118 หมู่ 1 ต�ำบลศรีษะจรเข้ใหญ่ อ�ำเภอบำงเสำธง จังหวัดสมุทรปรำกำร

บริษทัฯ	และบริษทัย่อยประกอบกิจการในประเทศไทยโดยได้รบัอนุญาตให้ประกอบธรุกิจดงัน้ี

1. ธุรกิจร้ำนหนังสือ โดยเป็นผู้ด�ำเนินงำนร้ำนซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์และเครือข่ำย ซึ่งได้แก่ ร้ำนเครือข่ำย
ซเีอด็บุค๊เซน็เตอร์และศนูย์หนงัสอืมหำวทิยำลยัหลำยแห่งท่ีบรษิทัฯ เป็นผูบ้รหิำรเองท้ังในกรงุเทพฯ และ
ต่ำงจังหวัด

2. ธุรกิจรับจัดจ�ำหน่ำยหนังสือ โดยจัดจ�ำหน่ำยให้กับหนังสือที่บริษัทฯ ผลิตเองและส�ำนักพิมพ์อื่น เพื่อ
จ�ำหน่ำยให้กับร้ำนหนังสือทั่วไป รวมทั้งช่องทำงกำรขำยอื่นๆ

3. ธุรกิจส�ำนักพิมพ์ โดยผลิตหนังสือ วำรสำรเชิงวิชำกำรและสำระควำมรู้ รับจ้ำงโฆษณำเพื่อจัดพิมพ์ลงใน
วำรสำรรำยเดือนที่บริษัทฯ ผลิตขึ้นและรับจ้ำงพิมพ์หนังสือ

4. ศูนย์กำรเรียนรู้ SE-ED Learning Center มีรูปแบบในกำรด�ำเนินธุรกิจคือ กำรเป็นโรงเรียน สอนเสริม
และศูนย์กำรเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำศักยภำพและอัจฉริยภำพของเยำวชน ด้วยกำรพัฒนำหลักสูตร
เสรมิกำรเรยีนรูท่ี้มคีวำมจ�ำเป็นต่อกำรพฒันำศกัยภำพ อนัได้แก่ วชิำคณติศำสตร์ และวชิำภำษำองักฤษ

5. โรงเรียนเพลินพัฒนำ เป็นสถำบันกำรศึกษำเอกชนซึ่งเปิดสอนในระดับเตรียมอนุบำล ถึงมัธยมศึกษำ
ปีที่ 6

6. บริษัท เบสแล็บ จ�ำกัด (บริษัทย่อย) ประกอบธุรกิจให้ค�ำปรึกษำ กำรจัดหำ จ�ำหน่ำยเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ 
และให้ค�ำปรึกษำ จ�ำหน่ำยเกี่ยวกับฮำร์ดแวร์

2.	 เกณฑใ์นการจดัท�างบการเงิน

2.1 งบกำรเงินนี้จัดท�ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ก�ำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 
2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อก�ำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำลงวันที่ 11 ตุลำคม 
2559 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543

 งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับท่ีบริษัทฯ ใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับภำษำ
อังกฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้

 งบกำรเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
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2.2 เกณฑ์ในกำรจัดท�ำงบกำรเงินรวม

ก) งบกำรเงนิรวมนีไ้ด้จดัท�ำขึน้โดยรวมงบกำรเงนิของบรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ�ำกัด (มหำชน) (ซึง่ต่อไปนีเ้รยีกว่ำ 
“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ
จดัตัง้ขึน้ใน

ประเทศ

อตัราร้อยละของการถือหุ้น

2560 2559

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) งบกำรเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ 

จ) ยอดคงค้ำงระหว่ำงบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย รำยกำรค้ำระหว่ำงกันท่ีมสีำระส�ำคัญได้ถกูตดัออกจำกงบกำร
เงินรวมนี้แล้ว 

ฉ) ส่วนของผูม้ส่ีวนได้เสยีท่ีไม่มอี�ำนำจควบคมุ คอื จ�ำนวนก�ำไรหรอืขำดทนุและสนิทรพัย์สุทธขิองบรษิทัย่อย
ส่วนทีไ่ม่ได้เป็นของบรษิทัฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก�ำไรหรอืขำดทุนรวมและส่วน
ของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม

2.3 บริษัทฯ จัดท�ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมตำมวิธีรำคำทุน

3.	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก.	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใช้ในปีปัจจบุนั

 ในระหว่ำงปี บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้น�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิและกำรตคีวำมมำตรฐำนรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทำงบัญชีฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับ
งบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2560 มำถือปฏิบัติ มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถ้อยค�ำและค�ำศัพท์ กำรตีควำมและกำรให้แนว
ปฏิบัติทำงกำรบัญชีกับผู้ใช้มำตรฐำน กำรน�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัตินี้ไม่มี
ผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่องบกำรเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ข.	มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใช้ในอนาคต

 ในระหว่ำงปีปัจจบุนั สภำวชิำชพีบญัชไีด้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิและกำรตคีวำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ�ำนวนหลำยฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบกำรเงิน
ที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2561 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้
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รบักำรปรบัปรงุหรอืจดัให้มขีึน้เพือ่ให้มเีนือ้หำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิระหว่ำงประเทศ 
โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรบัปรงุและอธบิำยให้ชดัเจนเก่ียวกบักำรเปิดเผยข้อมลูในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิ

 ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเชื่อว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุง จะไม่มี
ผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่องบกำรเงินเมื่อน�ำมำถือปฏิบัติ

4.	 นโยบายการบญัชีท่ีส�าคญั

4.1	 การรบัรู้รายได้

ก)  รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำรับรู้เมื่อบริษัทฯ ได้โอนควำมเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยส�ำคัญของควำมเป็น
เจ้ำของสินค้ำให้กับผู้ซื้อแล้ว รำยได้จำกกำรขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบก�ำกับสินค้ำโดยไม่รวมภำษี
มูลค่ำเพิ่ม ส�ำหรับสินค้ำที่ได้ส่งมอบหลังจำกหักส่วนลดแล้ว ยกเว้นรำยได้จำกกำรฝำกขำยจะรับรู้รำยได้
เมื่อได้รับรำยงำนกำรขำยหรือได้รับช�ำระค่ำสินค้ำแล้วแต่เหตุกำรณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน

ข)  รำยได้จำกกำรโฆษณำรับรู้เมื่อให้บริกำรลงโฆษณำแล้วโดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส�ำเร็จของงำน

ค) รำยได้ค่ำบริกำรรับรู้เมื่อได้ให้บริกำรแล้วโดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส�ำเร็จของงำนบริกำร

ง)  รำยได้ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ รับรู้เป็นรำยได้ทั้งจ�ำนวนเมื่อสิทธิ์กำรเป็นนักเรียนเกิดขึ้น 

จ)  รำยได้ค่ำบ�ำรุงกำรศึกษำ รับรู้เป็นรำยได้ตำมรอบระยะเวลำกำรศึกษำนั้นๆ

ฉ)  ดอกเบี้ยรับถือเป็นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยค�ำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริง

ช)  เงินปันผลรับถือเป็นรำยได้เมื่อบริษัทฯ มีสิทธิในกำรรับเงินปันผล

4.2	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด หมำยถงึ เงนิสดและเงนิฝำกธนำคำร และเงนิลงทนุระยะส้ันทีม่สีภำพคล่อง
สูง ซึ่งถึงก�ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันที่ได้มำและไม่มีข้อจ�ำกัดในกำรเบิกใช้

4.3	 ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน/ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญูและค่าเผือ่การรบัคืนสินค้า

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นแสดงมูลค่ำตำมจ�ำนวนมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกค่ำเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจำรณำ
จำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุหนี้

ค่ำเผื่อรับคืนสินค้ำค�ำนวณจำกอัตรำร้อยละของกำรรับคืนถัวเฉลี่ยทั้งปีของลูกหนี้ ณ วันสิ้นงวดบัญชี

4.4	 สินค้าคงเหลือ/ค่าเผือ่สินค้าเส่ือมสภาพและเคล่ือนไหวช้าและค่าเผือ่สินค้าสญูหาย

สินค้ำส�ำเร็จรูปแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก) หรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะ
ต�่ำกว่ำ รำคำทุนดังกล่ำวหมำยถึงต้นทุนในกำรผลิตทั้งหมดรวมทั้งค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตด้วย

งำนระหวำ่งท�ำแสดงมูลคำ่ตำมรำคำทุนมำตรฐำน (ซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริง) หรือมูลคำ่สุทธิที่จะได้รับแล้ว
แต่รำคำใดจะต�่ำกว่ำ 

วัตถุดิบแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก) หรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใด จะต�่ำกว่ำ 
และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนกำรผลิตเมื่อมีกำรเบิกใช้
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ค่ำเผื่อสินค้ำเสื่อมสภำพและเคลื่อนไหวช้ำ ประมำณกำรสัดส่วนร้อยละจำกอัตรำกำรหมุนของสินค้ำประกอบ
กับกำรพิจำรณำของบรรณำธิกำรหนังสือ

ค่ำเผื่อสินค้ำสูญหำยค�ำนวณจำกอัตรำร้อยละ 0.30 ของยอดขำยในแต่ละสำขำ ซึ่งบริษัทฯ จะกลับรำยกำร
ค่ำเผื่อดังกล่ำว เมื่อมีกำรตรวจนับสินค้ำคงเหลือและบันทึกผลขำดทุนจำกสินค้ำที่สูญหำยจริงของสำขำจำกผลกำร
ตรวจนับ

4.5	 เงินลงทนุ

ก) เงนิลงทนุในหลกัทรพัย์เผือ่ขำยแสดงตำมมลูค่ำยตุธิรรม กำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำยตุธิรรมของหลกัทรพัย์
ดังกล่ำวบนัทึกเป็นรำยกำรต่ำงหำกในก�ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อืน่ และจะบนัทกึในส่วนของก�ำไรหรอืขำดทนุ
เมื่อได้จ�ำหน่ำยหลักทรัพย์นั้นออกไป

ข) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวิธีส่วนได้เสีย

ค) เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุน
สุทธิจำกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน (ถ้ำมี)

มูลค่ำยุติธรรมของหน่วยลงทุนค�ำนวณจำกมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำ
รำยงำน

บริษัทฯ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในกำรค�ำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

4.6	 ท่ีดิน	อาคารและอปุกรณ์	และค่าเส่ือมราคา

ที่ดินและอำคำรพร้อมส่วนปรับปรุงแสดงมูลคำ่ตำมรำคำที่ตีใหม่หักค่ำเสื่อมรำคำสะสม และค่ำเผื่อกำรด้อย
ค่ำของสินทรัพย์ (ถ้ำมี) 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย บันทึกมูลค่ำเริ่มแรกของที่ดินและอำคำรในรำคำทุน ณ วันที่ได้สินทรัพย์มำ หลังจำก
นั้นบริษัทฯ และบริษัทย่อย จัดให้มีกำรประเมินรำคำที่ดินและอำคำรโดยผู้ประเมินรำคำอิสระและบันทึกสินทรัพย์
ดังกล่ำวในรำคำท่ีตีใหม่ ท้ังนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อย จัดให้มีกำรประเมินรำคำสินทรัพย์ดังกล่ำวทุก 5 ปีเพื่อมิให้
รำคำตำมบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนแตกต่ำงจำกมูลค่ำยุติธรรมอย่ำงมีสำระส�ำคัญ

อุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสม และค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ (ถ้ำมี)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย บันทึกส่วนต่ำงซึ่งเกิดจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์ดังต่อไปนี้ 

- บริษัทฯ และบริษัทย่อย บันทึกรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจำกกำรตีรำคำใหม่ในก�ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นและรับรู้จ�ำนวนสะสมในบัญชี “ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์” ในส่วนของผู้ถือหุ้น 
อย่ำงไรก็ตำม หำกสินทรัพย์นั้นเคยมีกำรตีรำคำลดลงและบริษัทฯ และ บริษัทย่อยได้รับรู้รำคำที่ลดลงใน
ส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนแล้ว ส่วนท่ีเพิ่มจำกกำรตีรำคำใหม่นี้จะถูกรับรู้เป็นรำยได้ไม่เกินจ�ำนวนท่ีเคย
ลดลงซึ่งรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยปีก่อนแล้ว

- บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้รำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์ที่ลดลงจำกกำรตีรำคำใหม่ในส่วนของก�ำไรหรือ
ขำดทุน อย่ำงไรก็ตำม หำกสินทรัพย์นั้นเคยมีกำรตีรำคำเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงค้ำงของบัญชี “ส่วน
เกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์” อยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนที่ลดลงจำก กำรตีรำคำใหม่จะถูกรับรู้ใน
ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในจ�ำนวนที่ไม่เกินยอดคงเหลือของบัญชี “ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์”
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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 และบรษิทัย่อยตดัรำยกำรทีดิ่น อำคำร และอปุกรณ์ ออกจำกบญัช ีเมือ่จ�ำหน่ำยสนิทรพัย์หรอืคำดว่ำจะ
ไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ รำยกำรผลก�ำไรหรือขำดทุนจำก
กำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนเมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดรำยกำรสินทรัพย์นั้นออก
จำกบัญชี

4.7	 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม (ถ้ำมี) ของ
สินทรัพย์นั้น

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยตดัจ�ำหน่ำยสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนท่ีมอีำยกุำรให้ประโยชน์จ�ำกัดอย่ำงมรีะบบตลอดอำยุ
กำรให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ดังกล่ำวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่ำ
สินทรัพย์นั้นเกิดกำรด้อยค่ำ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลำ กำรตัดจ�ำหน่ำยและวิธีกำรตัดจ�ำหน่ำย
ของสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนดังกล่ำวทุกสิน้ปีเป็นอย่ำงน้อย ค่ำตดัจ�ำหน่ำยรบัรูเ้ป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก�ำไรหรอืขำดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จ�ำกัดมีดังนี้

 อำยุกำรให้ประโยชน์
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 5 - 10 ปี
ค่ำลิขสิทธิ์และค่ำแปลหนังสือ ตัดจ่ำยตำมปริมำณหนังสือที่ขำยได้

4.8	 สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารและค่าตดัจ�าหน่าย

สทิธกิำรเช่ำทีดิ่นและอำคำรแสดงตำมรำคำทุนหักค่ำตดัจ�ำหน่ำยสะสมและค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำสะสม (ถ้ำม)ี ค่ำ
ตัดจ�ำหน่ำยของสิทธิกำรเช่ำที่ดินและอำคำรค�ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยรวมอยู่ในกำรค�ำนวณผลกำรด�ำเนินงำน

4.9	 รายการธรุกิจกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั

บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรที่มีอ�ำนำจควบคุมบริษัทฯ หรือถูก 
บริษัทฯ ควบคุมไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ 

นอกจำกนี้บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจกำรที่มีสิทธิออกเสียง
โดยทำงตรงหรอืทำงอ้อมซึง่ท�ำให้มอิีทธพิลอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่อบรษิทัฯ ผูบ้รหิำรส�ำคญั กรรมกำรหรอืพนกังำน
ของบริษัทฯ ที่มีอ�ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ
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4.10	สญัญาเช่าระยะยาว

สัญญำเช่ำที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้
กับผู้เช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนด้วย มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์
ที่เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบันสุทธิของจ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต�่ำกว่ำ ภำระผูกพันตำม
สัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยำว ส่วนดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือ
ขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สินทรัพย์ท่ีได้มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุกำรใช้งำน
ของสินทรัพย์ที่เช่ำ

สัญญำเช่ำที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไป
ให้กับผู้เช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด�ำเนินงำน จ�ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของ
ก�ำไรหรือขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ

4.11	เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำร
ด�ำเนินงำนของบริษัทฯ รำยกำรต่ำงๆ ของแต่ละกิจกำรที่รวมอยู่ในงบกำรเงินรวมวัดมูลค่ำด้วยสกุลเงินที่ใช้ในกำร
ด�ำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนั้น

รำยกำรที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำร สินทรัพย์
และหนี้สินท่ีเป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วัน
สิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน 

ก�ำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในกำรค�ำนวณผลกำรด�ำเนินงำน

4.12	การด้อยค่าของสินทรพัย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะท�ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและ
อุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยหำกมีข้อบ่งชี้ว่ำสินทรัพย์ดังกล่ำวอำจด้อยค่ำ 
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยรบัรูข้ำดทนุจำกกำรด้อยค่ำเมือ่มลูค่ำทีค่ำดว่ำจะได้รบัคืนของสนิทรพัย์มมีลูค่ำต�ำ่กว่ำมลูค่ำ
ตำมบญัชขีองสนิทรพัย์นัน้ ท้ังนีม้ลูค่ำทีค่ำดว่ำจะได้รบัคนืหมำยถงึมลูค่ำยตุธิรรมหักต้นทนุในกำรขำยของสนิทรพัย์
หรือมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสูงกว่ำ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน ยกเว้น ในกรณีที่
ทีดิ่น อำคำรและอุปกรณ์ซึง่ใช้วธิกีำรตรีำคำใหม่และได้บนัทึกส่วนเกินทุนจำก กำรตรีำคำใหม่ไว้ในส่วนของผูถ้อืหุน้ 
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน ไปกว่ำส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำที่เคยบันทึกไว้

หำกในกำรประเมนิกำรด้อยค่ำของสนิทรพัย์ มข้ีอบ่งชีท่ี้แสดงให้เห็นว่ำผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสนิทรพัย์
ทีร่บัรูใ้นงวดก่อนได้หมดไปหรอืลดลง บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะประมำณมลูค่ำทีค่ำดว่ำ จะได้รบัคืนของสนิทรพัย์นัน้ 
และจะกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำทีร่บัรูใ้นงวดก่อนก็ต่อเมือ่มกีำรเปลีย่นแปลงประมำณกำรท่ีใช้ก�ำหนด
มลูค่ำทีค่ำดว่ำจะได้รบัคืนภำยหลงัจำกกำรรบัรูผ้ลขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำครัง้ล่ำสดุ โดยมลูค่ำตำมบญัชีของสินทรพัย์
ทีเ่พิม่ขึน้จำกกำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำก กำรด้อยค่ำต้องไม่สูงกว่ำมลูค่ำตำมบญัชท่ีีควรจะเป็นหำกกิจกำรไม่เคย
รับรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกกลับรำยกำรผลขำดทุน
จำกกำรด้อยค่ำของสินทรพัย์โดยรบัรูไ้ปยงัส่วนของก�ำไรหรอืขำดทนุทันที เว้นแต่สินทรพัย์นัน้แสดงด้วยรำคำท่ีตใีหม่ 
กำรกลับรำยกำรส่วนที่เกินกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีที่ควรจะเป็นถือเป็นกำรตีรำคำสินทรัพย์เพิ่ม
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4.13	ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อ
เกิดรำยกำร

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ และพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินท่ีพนักงำนจ่ำยสะสมและ
เงนิท่ีบรษิทัฯ จ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สนิทรพัย์ของกองทุนส�ำรองเลีย้งชพีได้แยกออกจำกสนิทรพัย์ของบรษิทัฯ 
เงินที่บริษัทฯ จ่ำยสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในปีที่เกิดรำยกำร

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ของพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภำระส�ำหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำย
แรงงำน และตำมโครงกำรผลตอบแทนพนักงำนอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยถือว่ำ เงินชดเชยดังกล่ำวเป็น
โครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนส�ำหรับพนักงำน นอกจำกนั้น บริษัทฯ จัดให้มีโครงกำรผลประโยชน์ระยะ
ยำวอื่นของพนักงำน ได้แก่ โครงกำรเงินรำงวัลกำรปฏิบัติงำนครบก�ำหนดระยะเวลำ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยค�ำนวณหนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนและโครงกำร
ผลประโยชน์ระยะยำวอืน่ของพนกังำนโดยใช้วธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) 
โดยผู้เชี่ยวชำญอิสระท�ำกำรประเมินภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย 

ผลก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยส�ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู้ทันทีในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน
จะรับรู้ทันทีในก�ำไรหรือขำดทุน

4.14	ประมาณการหน้ีสิน

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะบนัทึกประมำณกำรหนีส้นิไว้ในบญัชเีมือ่ภำระผกูพนัซึง่เป็นผลมำจำกเหตกุำรณ์ใน
อดีตได้เกิดขึน้แล้ว และมคีวำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะเสียทรพัยำกรเชงิเศรษฐกิจไป
เพือ่ปลดเปลือ้งภำระผกูพนันัน้ และบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยสำมำรถประมำณมลูค่ำภำระผกูพนันัน้ได้อย่ำงน่ำเชือ่ถอื

4.15	ภาษีเงินได้

ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจบุนั

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยบนัทกึภำษเีงนิได้ปัจจบุนัตำมจ�ำนวนทีค่ำดว่ำจะจ่ำยให้กับหน่วยงำนจดัเก็บภำษขีอง
รัฐ โดยค�ำนวณจำกก�ำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของ
สนิทรพัย์และหนีสิ้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษขีองสนิทรพัย์และหนีส้นิทีเ่ก่ียวข้องนัน้ โดยใช้อตัรำ
ภำษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน 
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บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยรบัรูห้นีส้นิภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชขีองผลแตกต่ำงชัว่ครำวทีต้่องเสียภำษทีกุรำยกำร 
แต่รับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีที่ยัง
ไม่ได้ใช้ในจ�ำนวนเท่ำท่ีมคีวำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ท่ีบรษิทัฯ จะมกี�ำไรทำงภำษใีนอนำคตเพยีงพอท่ีจะใช้ประโยชน์
จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทุกส้ินรอบระยะ
เวลำรำยงำนและจะท�ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดังกล่ำว หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยจะไม่มกี�ำไรทำงภำษเีพยีงพอต่อกำรน�ำสนิทรพัย์ภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชทีัง้หมดหรอืบำงส่วนมำใช้ประโยชน์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น หำกภำษีที่เกิดขึ้น
เกี่ยวข้องกับรำยกำรที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.16	การวดัมลูค่ายติุธรรม

มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำที่คำดว่ำจะได้รับจำกจำกกำรขำยสินทรัพย์หรือเป็นรำคำที่จะต้องจ่ำยเพื่อโอน
หนีส้นิให้ผูอ้ืน่โดยรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดขึน้ในสภำพปกตริะหว่ำงผูซ้ือ้และผูข้ำย (ผูร่้วมในตลำด) ณ วนั
ทีว่ดัมลูค่ำ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยใช้รำคำเสนอซือ้ขำยในตลำดทีม่สีภำพคล่องในกำรวดัมลูค่ำยตุธิรรมของสนิทรพัย์
และหนีส้นิซึง่มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วข้องก�ำหนดให้ต้องวดัมลูค่ำด้วยมลูค่ำยตุธิรรม ยกเว้นในกรณี
ที่ไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซื้อขำยใน
ตลำดที่มีสภำพคล่องได้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำที่เหมำะ
สมกับ แต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ข้อมูลที่สำมำรถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ำ
ยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด

ล�ำดับชัน้ของมลูค่ำยตุธิรรมท่ีใช้วดัมลูค่ำและเปิดเผยมลูค่ำยตุธิรรมของสนิทรพัย์และหนีส้นิในงบกำรเงนิแบ่ง
ออกเป็นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่น�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

5.	 การใช้ดลุยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีส�าคญั

ในกำรจัดท�ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรในเรือ่งทีม่คีวำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพนิจิและกำรประมำณกำรดังกล่ำวนีส่้งผลกระทบต่อจ�ำนวน
เงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำก
จ�ำนวนที่ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่ส�ำคัญมีดังนี้

การรวมงบการเงินของบริษทัย่อยท่ีบริษทัฯมีสดัส่วนการถือหุ้นน้อยกว่าก่ึงหน่ึง

ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ พิจำรณำว่ำบริษัทฯ มีอ�ำนำจควบคุมในบริษัท เพลินพัฒน์ จ�ำกัด ถึงแม้ว่ำ บริษัทฯ 
จะถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงในบริษัทดังกล่ำวในสัดส่วนร้อยละ 48.97 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ เนื่อง
จำกบรษิทัฯ เป็นผูถ้อืหุน้ท่ีมเีสียงส่วนใหญ่และสำมำรถสัง่กำรกิจกรรม ทีส่�ำคัญของบรษิทัดังกล่ำวได้ อกีทัง้ผูถ้อืหุน้
รำยอื่นเป็นผู้ถือหุ้นรำยย่อยๆ เท่ำนั้น ดังนั้น บริษัท เพลินพัฒน์ จ�ำกัดจึงถือเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจกำรและต้อง
น�ำมำรวมในกำรจัดท�ำ งบกำรเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอ�ำนำจควบคุมในกิจกำรดังกล่ำว
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ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญูของลกูหน้ี

ในกำรประมำณค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝำ่ยบริหำรจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผล
ขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกลูกหนี้แต่ละรำย โดยค�ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหนี้ที่คงค้ำง
และสภำวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น

ค่าเผือ่การปรบัมลูค่าสินค้าคงเหลือ

ในกำรค�ำนวณมลูค่ำสทุธท่ีิคำดว่ำจะได้รบัของสนิค้ำคงเหลอื (มลูค่ำสทุธจิำกค่ำเผือ่สินค้ำรบัคนื ค่ำเผือ่สนิค้ำ
เสื่อมสภำพและเคลื่อนไหวช้ำ และค่ำเผื่อสินค้ำสูญหำย) ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องใช้ ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผล
ขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้จำกสนิค้ำคงเหลอืแต่ละประเภท  โดยค�ำนงึถงึประสบกำรณ์กำรรบัคนืสนิค้ำในอดีต อตัรำ
กำรหมุนของสินค้ำคงเหลือ กำรพิจำรณำของบรรณำธิกำรหนังสือ และประสบกำรณ์สินค้ำหำยในอดีต 

สญัญาเช่า

ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็นสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรได้
ใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินเงื่อนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้โอนหรือ
รับโอนควำมเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่ำดังกล่ำวแล้วหรือไม่

ท่ีดิน	อาคารและอปุกรณ์	และค่าเส่ือมราคา

ในกำรค�ำนวณค่ำเสือ่มรำคำของอำคำรและอปุกรณ์ ฝ่ำยบรหิำรจ�ำเป็นต้องท�ำกำรประมำณอำยกุำรให้ประโยชน์
และมลูค่ำคงเหลอืเมือ่เลกิใช้งำนของอำคำรและอปุกรณ์ และต้องทบทวนอำยกุำรให้ประโยชน์และมลูค่ำคงเหลอืใหม่
หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยแสดงมูลคำ่ของท่ีดินและอำคำรด้วยรำคำที่ตีใหม่ ซึ่งรำคำที่ตีใหม่นี้ได้ประเมินโดยผู้
ประเมนิรำคำอสิระ โดยใช้วธีิเปรยีบเทียบรำคำตลำดส�ำหรบัสนิทรพัย์ประเภททีดิ่นและวธิต้ีนทนุเปลีย่นแทนส�ำหรบั
สินทรัพย์ประเภทอำคำร ซึ่งกำรประเมินมูลค่ำดังกล่ำวต้องอำศัย ข้อสมมติฐำนและกำรประมำณกำรบำงประกำร 
ตำมที่อธิบำยไว้ในหมำยเหตุ 16

นอกจำกนี้ ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและ
บันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต�่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในกำร
นี้ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่งเก่ียวเนื่องกับ
สินทรัพย์นั้น

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะรับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้ หักภำษี
และขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่ได้ใช้เมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทฯ จะมีก�ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่
จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวและขำดทุนนั้น ในกำรนี้ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องประมำณกำรว่ำบริษัทฯ ควร
รับรู้จ�ำนวนสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเป็นจ�ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ�ำนวนก�ำไรทำงภำษีที่คำดว่ำจะ
เกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์	และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน
ของพนักงาน

หนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน และตำมโครงกำรผลประโยชน์ ระยะยำวอื่น
ของพนกังำน ประมำณขึน้ตำมหลกัคณติศำสตร์ประกันภยั ซึง่ต้องอำศัยข้อสมมตฐิำน ต่ำงๆ ในกำรประมำณกำรนัน้ 
เช่น อตัรำคดิลด อตัรำกำรขึน้เงนิเดือนในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปลีย่นแปลงในจ�ำนวนพนกังำน เป็นต้น
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6.	 รายการธรุกิจกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั

ในระหว่ำงปี บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีำยกำรธรุกิจทีส่�ำคัญกับบคุคลหรอืกิจกำรทีเ่ก่ียวข้องกัน รำยกำรธรุกิจ
ดังกล่ำวเป็นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมที่ตกลงกันระหว่ำงบริษัทฯ บริษัทย่อย และบุคคลหรือกิจกำร
ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปได้ดังนี้

 (หน่วย : พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
นโยบายการก�าหนดราคา

2560 2559 2560 2559

รายการธรุกิจกบับริษทัย่อย

(ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว)

ขำยสินค้ำ - - 608 653 รำคำตลำด

ค่ำบริกำรจ่ำย - - 2,133 3,542 ตำมสัญญำที่ตกลงร่วมกัน

ดอกเบี้ยรับ - - 213 114 ร้อยละ MOR ต่อปี
ค่ำบริกำรรับ - - 175 168 ตำมสัญญำที่ตกลงร่วมกัน

เงินปันผลรับ - - 3,569 - ตำมที่ประกำศจ่ำย

รายการธรุกิจกบับริษทัร่วม

เงินปันผลรับ - - 1,000 1,500 ตำมที่ประกำศจ่ำย

รายการธรุกิจกบัผูถื้อหุ้น	กรรมการบริษทัย่อย

ค่ำเช่ำที่ดิน 1,006 1,211 - - ตำมสัญญำที่ตกลงร่วมกัน

สิทธิกำรเช่ำที่ดิน 282 336 - - ตำมสัญญำที่ตกลงร่วมกัน

ดอกเบี้ยจ่ำย 47 30 - - ร้อยละ 5 - 6 ต่อปี

รายการธรุกิจกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั

ซื้อสินค้ำ 1,981 622 1,981 622 รำคำตลำด
ขำยสินค้ำ 224 28,394 224 28,394 รำคำตลำด

ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯ บริษัทย่อย และบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 
2559 มีรำยละเอียดดังนี้

 (หน่วย : พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษทัย่อย

บริษัทย่อย - - 1,800 3,000

ดอกเบีย้ค้างรบั

บริษัทย่อย - - 33 46

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

บริษัทย่อย - - 436 -
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 (หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

สิทธิการเช่าท่ีดิน

ผู้ถือหุ้น/กรรมการบริษัทย่อย 6,095 5,696 - -

ลกูหน้ีการค้า (หมายเหต ุ9)

บริษัทย่อย - - 6 -

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการร่วมกัน) 8,396 13,432 8,396 13,432

รวม 8,396 13,432 8,402 13,432

เจ้าหน้ีการค้า (หมายเหต ุ21)

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น 1,141 2,234 1,141 2,234

รวม 1,141 2,234 1,141 2,234

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้น ก�าหนดช�าระคืนไม่เกิน 1 ปี เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทย่อย คิดดอกเบี้ยในอัตรา MOR ต่อปี ของอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร

ในระหว่างปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมค่ีาใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน
ของกรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

 (หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ผลประโยชน์ระยะสั้น 23.17 25.43 20.55 22.28

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 0.64 0.77 0.44 0.46

รวม 23.81 26.20 20.99 22.74

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 (หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

เงินสด 19,050 24,171 18,852 23,974

เงินฝากธนาคารที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน 126,815 134,886 75,468 68,943

รวม 145,865 159,057 94,320 92,917

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.10 ต่อปี (2559: ร้อยละ 0.10 ต่อปี)
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8.	 เงินลงทนุชัว่คราว

 (หน่วย : พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผือ่ขาย

เงินลงทุนในกองทุนเปิด - รำคำทุน 18,876 72,738 18,876 72,738

บวก ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน 7 68 7 68

เงินลงทุนในกองทุนเปิด - มูลค่ำยุติธรรม 18,883 72,806 18,883 72,806

เงินฝำกประจ�ำ 3 เดือน - 25,000 - -

รวมเงินลงทุนชั่วครำว 18,883 97,806 18,883 72,806

9.	 ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน

(หน่วย : พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ลกูหน้ีการค้า	-	กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั

อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ

ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ 8,396 13,432 8,402 13,432

รวมลกูหน้ีการค้า	-	กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั	-	สทุธิ 8,396 13,432 8,402 13,432

ลกูหน้ีการค้า	-	กิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกนั

อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ

ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ 48,050 43,333 47,158 43,261

ค้ำงช�ำระ

ไม่เกิน 6 เดือน 16,152 26,857 12,643 23,048

6 - 12 เดือน 2,863 5,385 1,969 4,729

มำกกว่ำ 12 เดือน 4,226 3,985 3,372 3,193

รวมลกูหน้ีการค้า 71,291 79,560 65,142 74,231

หกั ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (8,834) (8,017) (7,532) (6,910)

ค่ำเผื่อรับคืนสินค้ำ (3,200) (4,326) (3,200) (4,326)

รวมลกูหน้ีการค้า-กิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกนั	-	สทุธิ 59,257 67,217 54,410 62,995

ลกูหน้ีอ่ืน

เงินทดรองจ่ำย 877 839 709 803
อื่นๆ 10,497 3,638 10,160 3,293

รวมลกูหน้ีอ่ืน 11,374 4,477 10,869 4,096

รวมลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน	-	สทุธิ 79,027 85,126 73,681 80,523
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10.	 สินค้าคงเหลือ

(หน่วย : พันบำท)

งบการเงินรวม

ราคาทนุ
รายการปรบัลดราคาทนุ

ให้เป็นมลูค่าสทุธิท่ีจะได้รบั
สินค้าคงเหลือ-สทุธิ

2560 2559 2560 2559 2560 2559

วัตถุดิบ 2,677 4,628 - - 2,677 4,628

งำนระหว่ำงท�ำ 13,175 10,979 (292) (292) 12,883 10,687

สินค้ำส�ำเร็จรูป 525,323 596,094 (216,053) (208,077) 309,270 388,017

รวม 541,175 611,701 (216,345) (208,369) 324,830 403,332

(หน่วย : พันบำท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทนุ
รายการปรบัลดราคาทนุ

ให้เป็นมลูค่าสทุธิท่ีจะได้รบั
สินค้าคงเหลือ-สทุธิ

2560 2559 2560 2559 2560 2559

วัตถุดิบ 2,677 4,628 - - 2,677 4,628

งำนระหว่ำงท�ำ 8,378 7,063 (292) (292) 8,086 6,771

สินค้ำส�ำเร็จรูป 523,678 593,796 (215,946) (207,977) 307,732 385,819

รวม 534,733 605,487 (216,238) (208,269) 318,495 397,218

ในระหว่ำงปีปัจจุบนั บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยบนัทึกกำรปรบัลดรำคำทนุของสนิค้ำคงเหลอืให้เป็นมลูค่ำสุทธิท่ี
จะได้รับ เป็นจ�ำนวน 22 ล้ำนบำท (2559: 10 ล้ำนบำท) (เฉพำะบริษัทฯ : 22 ล้ำนบำท 2559: 10 ล้ำนบำท) โดย
แสดงเป็นส่วนหนึ่งของค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร และมีกำรกลับรำยกำรปรับลดมูลค่ำสินค้ำคงเหลือเป็นจ�ำนวน 14 
ล้ำนบำท (2559: 8 ล้ำนบำท) (เฉพำะบริษัทฯ 14 ล้ำนบำท 2559: 8 ล้ำนบำท) โดยน�ำไปหักจำกมูลค่ำของสินค้ำ
คงเหลือที่รับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในระหว่ำงปี

11.	 สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน

(หน่วย : พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

วัสดุสิ้นเปลือง 17,134 17,647 16,317 17,025

ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 14,744 15,941 12,373 14,699

เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำหนังสือ - 37,400 - 37,400

อื่นๆ 20,075 17,746 19,805 17,466

รวม 51,953 88,734 48,495 86,590



รายงานประจ�าปี 2560188

12.	 สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนท่ีจดัประเภทเป็นสินทรพัยท่ี์ถือไว้เพ่ือขาย

สนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีนท่ีจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ทีถ่อืไว้เพือ่ขำย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 มรีำยละเอยีดดงันี้

(หน่วย : พันบำท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ท่ีดิน อาคาร รวม

รำคำที่ตีใหม่ 42,000 12,354 54,354

หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (3,922) (3,922)

มลูค่าตามบญัชี	-	สทุธิ	 42,000 8,432 50,432

กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำยส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย : พันบำท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 -

บวก  โอนจำกที่ดินและอำคำร 50,432

มลูค่าสทุธิตามบญัชี	ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2560 50,432

เมื่อวันที่ 15 กันยำยน 2560 บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญำจะซื้อจะขำยกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน (“ผู้จะซื้อ”) เพื่อจะ
ขำยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงในรำคำ 60 ล้ำนบำท และบริษัทฯ ได้รับเงินมัดจ�ำกำรขำยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงจำกผู้
จะซื้อภำยใต้สัญญำดังกล่ำวจ�ำนวน 16 ล้ำนบำท

13.	 เงินฝากธนาคารและเงินลงทนุอ่ืนท่ีมีภาระค�า้ประกนั

(หน่วย : พันบำท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 อตัราดอกเบีย้	(ร้อยละ)	ต่อปี

เงินฝำกประจ�ำ 12 เดือน 8,000 8,000 0.80

พันธบัตรออมทรัพย์อำยุ 7 ปี 5,394 5,374 3.625

รวม 13,394 13,374

บริษัทฯ ได้น�ำเงินฝำกธนำคำรและเงินลงทุนดังกล่ำวไปค�้ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ำ กำรเช่ำพื้นท่ีและตัวแทน
จ�ำหน่ำยหนังสือตำมที่กล่ำวในหมำยเหตุ 34.2
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14.	 เงินลงทนุในบริษทัย่อย

14.1	 เงินลงทนุในบริษทัย่อยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ	มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี

 (หน่วย : พันบำท)

ช่ือบริษทั
ทนุท่ีออกและช�าระแล้ว สดัส่วนเงินลงทนุ ราคาทนุ

ค่าเผือ่การด้อยค่า

ของเงินลงทนุ

มลูค่าตามบญัชีตาม	

วิธีราคาทนุ-สทุธิ

เงินปันผลท่ีบริษทัฯ	

รบัระหว่างปี

2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษัท ซีเอ็ด บุ๊คเซ็นเตอร์ จ�ำกัด 1,000 1,000 99.99 99.99 1,000 1,000 (187) (187) 813 813 - -

บริษัท เบสแล็บ จ�ำกัด 250 250 60.00 60.00 150 150 - - 150 150 - -

บริษัท เพลินพัฒน์ จ�ำกัด 151,850 169,476 48.97 48.97 83,000 83,000 (13,668) (13,668) 69,332 69,332 3,569 -

84,150 84,150 (13,855) (13,855) 70,295 70,295 3,569 -

14.2	 รายละเอียดของบริษทัย่อยซ่ึงมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคมุท่ีมีสาระส�าคญั	 	

 (หน่วย : ล้ำนบำท)

บริษทั

สดัส่วนท่ีถือโดยส่วนได้เสีย 

ท่ีไม่มีอ�านาจควบคมุ

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจ

ควบคมุในบริษทัย่อยสะสม

ก�าไรท่ีแบง่ให้กบัส่วนได้เสีย 

ท่ีไม่มีอ�านาจควบคมุใน

บริษทัย่อยในระหว่างปี

เงินปันผลจ่ายให้กบั

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจ

ควบคมุในระหว่างปี

2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษัท เพลินพัฒน์ จ�ำกัด 51.03 51.03 87.9 76.8 14.5 6.6 3.7 -

14.3	 ข้อมูลทางการเงินโดยสรปุของบริษทัย่อยท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคมุท่ีมี
สาระส�าคญั	ซ่ึงเป็นข้อมลูก่อนการตดัรายการระหว่างกนั	

สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน

 (หน่วย : ล้ำนบำท)

บริษทั	เพลินพฒัน์	จ�ากดั

ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม

2560 2559

สินทรัพย์หมุนเวียน 55.6 97.6

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 280.3 201.5

หนี้สินหมุนเวียน 75.1 78.2

หนี้สินไม่หมุนเวียน 83.0 64.7
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สรุปรำยกำรก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

 (หน่วย : ล้ำนบำท)

บริษทั	เพลินพฒัน์	จ�ากดั

ส�าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี	31	ธนัวาคม

2560 2559

รำยได้ 185.1 175.2

ก�ำไร 14.1 12.9

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 14.8 (0.8)

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม 28.9 12.1

สรุปรำยกำรกระแสเงินสด

 (หน่วย : ล้ำนบำท)

บริษทั	เพลินพฒัน์	จ�ากดั

ส�าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี	31	ธนัวาคม

2560 2559

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน 53.5 34.7

กระแสเงินสดจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (51.4) 3.3

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน (18.8) (16.9)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (16.7) 21.1

ในระหว่ำงปี มีกำรเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังนี้

เมื่อวันที่ 28 มีนำคม 2560 ที่ประชุมสำมัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท เพลินพัฒน์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ที่บริษัทฯ ถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 48.97 มีมติอนุมัติให้ลดทุนจำกทุนจดทะเบียนเดิมจ�ำนวน 169,475,500 บำท (หุ้น
สำมญั 16,947,550 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไว้หุน้ละ 10 บำท) เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ�ำนวน 151,850,048 บำท (หุ้นสำมญั 
16,947,550 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 8.96 บำท) เพื่อเป็นกำรลดขำดทุนสะสมของบริษัทย่อย บริษัทดังกล่ำวจด
ทะเบยีนกำรลดทนุกับกระทรวงพำณชิย์แล้วเมือ่วนัที ่18 พฤษภำคม 2560 อย่ำงไรก็ตำม กำรลดทนุของบรษิทัย่อย
ไม่มีผลท�ำให้สัดส่วนในกำรถือหุ้นของบริษัทฯ เปลี่ยนแปลง

15.	 เงินลงทนุในบริษทัร่วม

15.1	รายละเอียดของบริษทัร่วม

 (หน่วย : พันบำท)

บริษทั ลกัษณะธรุกิจ
จดัตัง้ขึน้ 

ในประเทศ

งบการเงินรวม

สดัส่วนเงินลงทนุ ราคาทนุ
มลูค่าตามบญัชี

ตามวิธีส่วนได้เสีย

2560 2559 2560 2559 2560 2559

(ร้อยละ) (ร้อยละ)
บริษัท เอ็ม แอนด์ อี จ�ำกัด ส�ำนักพิมพ์ผู้ผลิตวำรสำร

เทคนิคและคู่มือวิศวกร ไทย 25 25 100 100 25,912 25,950

100 100 25,912 25,950
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 (หน่วย : พันบำท)

บริษทั ลกัษณะธรุกิจ
จดัตัง้ขึน้ 

ในประเทศ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สดัส่วนเงินลงทนุ ราคาทนุ
มลูค่าตามบญัชีตามวิธี	

ราคาทนุ-สทุธิ

2560 2559 2560 2559 2560 2559

(ร้อยละ) (ร้อยละ)
บริษัท เอ็ม แอนด์ อี จ�ำกัด ส�ำนักพิมพ์ผู้ผลิตวำรสำร

เทคนิคและคู่มือวิศวกร ไทย 25 25 100 100 100 100

100 100 100 100

15.2	 ส่วนแบง่ก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็และเงินปันผลรบั

ในระหว่ำงปี บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งก�ำไรจำกกำรลงทุนในบริษัทร่วมในงบกำรเงินรวมและรับรู้ เงินปันผลรับ
จำกบริษัทร่วมดังกล่ำวในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ดังนี้

 (หน่วย : พันบำท)

บริษทั

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนแบง่ก�าไรจากเงินลงทนุ
ในบริษทัร่วมในระหว่างปี

เงินปันผลท่ีบริษทัฯ 

รบัระหว่างปี

2560 2559 2560 2559

บริษัท เอ็ม แอนด์ อี จ�ำกัด 962 1,799 1,000 1,500

962 1,799 1,000 1,500

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

รายได้รวมส�าหรบัปี	

ส้ินสดุวนัท่ี	31	ธนัวาคม

ก�าไรส�าหรบัปี	

ส้ินสดุวนัท่ี	31	ธนัวาคม

2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558

บริษัท เอ็ม แอนด์ อี จ�ำกัด 0.4 0.4 101.1 99.2 3.8 3.8 15.4 19.9 3.8 7.2
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16.	 ท่ีดิน	อาคาร	และอปุกรณ์

(หน่วย : พันบาท)

รายการ

งบการเงินรวม

สินทรพัยซ่ึ์งแสดงมลูค่า
ตามราคาท่ีตีใหม่

สินทรพัยซ่ึ์งแสดงมลูค่าตามราคาทนุ

ท่ีดินและส่วน
ปรบัปรงุท่ีดิน

อาคารและ
ส่วนปรบัปรงุ

อาคาร

ส่วนปรบัปรงุ
ท่ีดิน

อาคารและค่า
ตกแต่งอาคาร

เครื่องใช้
ส�านักงาน

ยานพาหนะ
งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

ราคาทนุ/ราคาท่ีตีใหม่

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 509,948 262,628 43,495 856,368 898,990 47,272 670 2,619,371

ซื้อเพิ่ม - 450 - 10,260 42,883 1,766 30,066 85,425

จ�าหน่าย - - - - (41,624) (2,868) - (44,492)

ตัดจ�าหน่าย - - - (29,882) (27,404) - - (57,286)

โอนเข้า (ออก) - (1,402) - 30,098 1,215 - (29,911) -

ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2559 509,948 261,676 43,495 866,844 874,060 46,170 825 2,603,018

ซื้อเพิ่ม 69,228 330 - 5,958 32,506 9 24,605 132,636

จ�าหน่าย - (622) - (741) (36,148) - - (37,511)

ตัดจ�าหน่าย - - - (40,890) (12,743) - - (53,633)

โอนเข้า (ออก) - 397 - 19,101 1,359 - (20,857) -

โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์ 1,495 541,439 (43,495) (379,459) (174,334) - - (54,354)

ตีราคาเพิ่ม 346,319 51,359 - - - - - 397,678

ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2560 926,990 854,579 - 470,813 684,700 46,179 4,573 2,987,834

ค่าเส่ือมราคาสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 15,494 84,473 1,516 389,527 559,539 37,888 - 1,088,437

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี 1,377 9,905 891 43,076 61,348 2,289 - 118,886

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่จ�าหน่าย - - - - (40,459) (2,684) - (43,143)

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่ตัดจ�าหน่าย - - - (26,870) (25,770) - - (52,640)

ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2559 16,871 94,378 2,407 405,733 554,658 37,493 - 1,111,540

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี 2,231 17,280 - 33,621 54,847 2,060 - 110,039

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่จ�าหน่าย - (174) - (741) (36,029) - - (36,944)

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่ตัดจ�าหน่าย - - - (39,027) (11,771) - - (50,798)

โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์ 2,407 45,641 (2,407) (20,963) (28,600) - - (3,922)

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่ตีราคา - 10,868 - - - - - 10,868

ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2560 21,509 167,993 - 378,623 533,105 39,553 - 1,140,783

ค่าเผือ่การด้อยค่า

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 - - - 1,709 - - - 1,709

เพิ่มขึ้นระหว่างปี - - - 4,781 - - - 4,781

กลับรายการ - - - (6,017) - - - (6,017)

ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2559 - - - 473 - - - 473

เพิ่มขึ้นระหว่างปี - - - 2,487 - - - 2,487

กลับรายการ - - - (471) - - - (471)

ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2560 - - - 2,489 - - - 2,489

มลูค่าสทุธิตามบญัชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 493,077 167,298 41,088 460,638 319,402 8,677 825 1,491,005

ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2560 905,481 686,586 - 89,701 151,595 6,626 4,573 1,844,562

ค่าเส่ือมราคาส�าหรบัปี

 2559 (14.30 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 118,886

 2560 (13.06 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 110,039



รายงานประจ�าปี 2560 193

(หน่วย : พันบาท)

รายการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรพัยซ่ึ์งแสดงมลูค่า
ตามราคาท่ีตีใหม่

สินทรพัยซ่ึ์งแสดงมลูค่าตามราคาทนุ

ท่ีดินและส่วน	
ปรบัปรงุท่ีดิน

อาคารและ	
ส่วนปรบัปรงุ

อาคาร

ส่วนปรบัปรงุ
ท่ีดิน

อาคารและค่า
ตกแต่งอาคาร

เครื่องใช้
ส�านักงาน

ยานพาหนะ
งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

ราคาทนุ/ราคาท่ีตีใหม่

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 470,658 12,354 43,447 856,367 834,401 44,580 2,207 2,264,014

ซื้อเพิ่ม - - - 9,576 39,279 1,766 29,816 80,437

จ�าหน่าย - - - - (40,043) (2,868) - (42,911)

ตัดจ�าหน่าย - - - (29,882) (27,404) - - (57,286)

โอนเข้า (ออก) - - - 30,098 1,125 - (31,223) -

ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2559 470,658 12,354 43,447 866,159 807,358 43,478 800 2,244,254

ซื้อเพิ่ม - - - 5,878 30,171 9 19,857 55,915

จ�าหน่าย - - - (741) (35,749) - - (36,490)

ตัดจ�าหน่าย - - - (40,890) (12,743) - - (53,633)

โอนเข้า (ออก) - - - 19,101 997 - (20,098) -

โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์ 1,447 541,439 (43,447) (379,459) (174,334) - - (54,354)

ตีราคาเพิ่ม 345,400 25,749 - - - - - 371,149

ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2560 817,505 579,542 - 470,048 615,700 43,487 559 2,526,841

ค่าเส่ือมราคาสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 658 3,353 1,516 389,526 510,186 36,303 - 941,542

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 334 891 43,058 54,802 2,059 - 101,144

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่จ�าหน่าย - - - - (39,111) (2,684) - (41,795)

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่ตัดจ�าหน่าย - - - (26,870) (25,770) - - (52,640)

ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2559 658 3,687 2,407 405,714 500,107 35,678 - 948,251

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี 868 7,861 - 33,470 49,443 1,830 - 93,472

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่จ�าหน่าย - - - (741) (35,637) - - (36,378)

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่ตัดจ�าหน่าย - - - (39,027) (11,771) - - (50,798)

โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์ 2,407 45,641 (2,407) (20,963) (28,600) - - (3,922)

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่ตีราคา - 2,988 - - - - - 2,988

ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2560 3,933 60,177 - 378,453 473,542 37,508 - 953,613

ค่าเผือ่การด้อยค่า

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 - - - 1,709 - - - 1,709

เพิ่มขึ้นระหว่างปี - - - 4,781 - - - 4,781

กลับรายการ - - - (6,017) - - - (6,017)

ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2559 - - - 473 - - - 473

เพิ่มขึ้นระหว่างปี - - - 2,487 - - - 2,487

กลับรายการ - - - (471) - - - (471)

ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2560 - - - 2,489 - - - 2,489

มลูค่าสทุธิตามบญัชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 470,000 8,667 41,040 459,972 307,251 7,800 800 1,295,530

ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2560 813,572 519,365 - 89,106 142,158 5,979 559 1,570,739

ค่าเส่ือมราคาส�าหรบัปี

2559 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทั้งจ�านวน) 101,144

2560 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทั้งจ�านวน) 93,472



รายงานประจ�าปี 2560194

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้จดัให้มกีำรประเมนิรำคำสนิทรพัย์โดยผูป้ระเมนิรำคำอสิระในปี 2560 ตำมรำยกลุม่
ของสินทรัพย์ซึ่งเกณฑ์ที่ใช้ประเมินรำคำสินทรัพย์มีดังนี้

- ที่ดินประเมินรำคำโดยใช้วิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด (Market Approach) 

- สิ่งปลูกสร้ำงประเมินรำคำโดยใช้มูลค่ำต้นทุน (Cost Approach) ซึ่งหมำยถึงกำรประมำณกำรต้นทุนใน
กำรสร้ำงอำคำรใหม่ทดแทนตำมรำคำ ณ ปัจจุบันหักค่ำเสื่อมตำมอำยุกำรใช้งำน

ข้อสมมติฐำนหลักที่ใช้ในกำรประเมินมูลค่ำรำคำที่ตีใหม่ สรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลกระทบต่อราคาท่ีตีใหม่

เมื่ออตัราตามข้อสมมติฐานเพ่ิมขึน้

อำคำร - รำคำต่อตำรำงเมตร (บำท) 1,000 - 22,000 1,000 - 22,000 มูลค่ำยุติธรรมเพิ่มขึ้น

ที่ดิน - รำคำต่อตำรำงวำ (บำท) 27,000 - 65,000 27,000 - 56,000 มูลค่ำยุติธรรมเพิ่มขึ้น

หำกบริษัทฯ และบริษัทย่อยแสดงมูลค่ำของที่ดิน และอำคำร ดังกล่ำวด้วยวิธีรำคำทุน มูลค่ำสุทธิ ตำมบัญชี 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 จะเป็นดังนี้

(หน่วย : พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559 

ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน 451,219 347,896 360,228 324,770

อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 641,734 154,431 496,604 -

บริษัทฯ ได้น�ำท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงมูลค่ำสุทธิตำมบัญชีจ�ำนวนประมำณ 1,232 ล้ำนบำท ไปค�้ำประกัน
วงเงินสินเชื่อที่ได้รับจำกสถำบันกำรเงินตำมที่กล่ำวในหมำยเหตุ 24

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอำคำรและอุปกรณ์จ�ำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่ำเสื่อมรำคำหมด
แล้วแต่ยงัใช้งำนอยู ่มลูค่ำตำมบญัชก่ีอนหกัค่ำเสือ่มรำคำสะสม และค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำของสินทรพัย์ดังกล่ำวมจี�ำนวน
เงินประมำณ 699.1 ล้ำนบำท (2559: 674.8 ล้ำนบำท) (เฉพำะบริษัทฯ : 648.1 ล้ำนบำท 2559: 641.3 ล้ำนบำท)

17.	 สิทธิการเช่าท่ีดิน

สิทธิกำรเช่ำที่ดินท้ังจ�ำนวนเป็นค่ำใช้ประโยชน์จำกที่ดินตำมสัญญำเช่ำที่ดินของบริษัทย่อย โดยเช่ำจำก
ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยรวม 2 สัญญำ จ�ำนวน 10 ล้ำนบำท มีระยะเวลำเช่ำ 30 ปี พื้นที่ประมำณ 20 ไร่ เพื่อใช้
ประกอบธุรกิจสถำนศึกษำ 
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รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสิทธิการเช่าส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี 5,696

เพิ่มขึ้นระหว่างปี 3,499

ตัดจ�าหน่ายระหว่างปี - มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ตัดจ�าหน่าย   (2,818)

ค่าตัดจ�าหน่าย (282)

มลูค่าสทุธิตามบญัชีปลายปี 6,095

18.	 สิทธิการเช่าอาคาร

สิทธิการเช่าอาคารท้ังจ�านวน เป็นสิทธิการเช่าพื้นท่ีในศูนย์การค้าชั้นน�า เพื่อเปิดสาขาร้านหนังสือ 
ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุประมาณ 10 - 30 ปี 

มูลค่าตามบัญชีของสิทธิการเช่าอาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2560:

ราคาทุน 235,511

หกั ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (184,723)

มลูค่าตามบญัชี	-	สทุธิ 50,788

ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2559:

ราคาทุน 235,511

หกั ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (173,427)

มลูค่าตามบญัชี	-	สทุธิ 62,084

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสิทธิการเช่าอาคารส�าหรับปี 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559

มูลค่าตามบัญชีต้นปี 62,084 63,292

เพิ่มขึ้นระหว่างปี - 10,020

ค่าตัดจ�าหน่าย (11,296) (11,228)

มลูค่าตามบญัชีปลายปี 50,788 62,084



รายงานประจ�าปี 2560196

19.	 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน

มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย : พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ซอฟตแ์วรค์อมพิวเตอร์ ซอฟตแ์วรค์อมพิวเตอร์

ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2560:

รำคำทุน 48,179 48,213

หกั ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสม (44,269) (43,981)

มลูค่าตามบญัชี	-	สทุธิ 3,910 4,232

ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2559:

รำคำทุน 48,192 48,227

หกั ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสม (42,676) (42,358)

มลูค่าตามบญัชี	-	สทุธิ 5,516 5,869

กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส�ำหรับปี 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย : พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

มูลค่ำตำมบัญชีต้นปี 5,516 7,158 5,869 7,533

ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 5 167 5 167

ตัดจ�ำหน่ำยระหว่ำงปี - มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี 

ณ วันที่ตัดจ�ำหน่ำย (11) - (11) -

ค่ำตัดจ�ำหน่ำย (1,600) (1,809) (1,631) (1,831)

มลูค่าตามบญัชีปลายปี 3,910 5,516 4,232 5,869

20.	 สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน

(หน่วย : พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรจ่ำยล่วงหน้ำส่วนที่เกินกว่ำหนึ่งปี 9,444 10,402 9,444 10,402

อื่นๆ 222 104 - -

รวม 9,666 10,506 9,444 10,402
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21.	 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน

(หน่วย : พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 1,141 2,234 1,141 2,234

เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 801,881 903,320 801,317 902,704

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 71,832 69,320 62,946 61,158

เจ้ำหนี้ค่ำซื้อทรัพย์สิน 5,375 5,130 5,001 4,918

ตั๋วเงินจ่ำย 4,231 6,583 4,214 6,566

เจ้ำหนี้อื่น 30,115 37,003 30,036 36,997

รวม 914,575 1,023,590 904,655 1,014,577

22.	 รายได้รบัล่วงหน้ารอตดับญัชี/รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา

(หน่วย : พันบำท)

งบการเงินรวม

2560 2559

รำยได้รับล่วงหน้ำรอตัดบัญชี 69,501 47,139

หกั ส่วนที่รอรับรู้เป็นรำยได้ภำยในหนึ่งปี (53,644) (46,367)

สทุธิ 15,857 772

ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 รำยได้รับล่วงหน้ำรอตัดบัญชีมีรำยกำรเคลื่อนไหว
ดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบำท)

งบการเงินรวม

รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า รายได้ค่าบ�ารงุการศึกษา รวม

ยอดคงเหลือ	ณ	วนัท่ี	1	มกราคม	2559 5,220 40,273 45,493

บวก เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี 11,718 155,884 167,602

หกั รับรู้เป็นรำยได้ระหว่ำงปี (10,565) (154,019) (164,584)

หกั คืนเงินเนื่องจำกนักเรียนลำออก (325) (1,047) (1,372)

ยอดคงเหลือ	ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2559 6,048 41,091 47,139

บวก เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี 11,373 186,335 197,708

หกั รับรู้เป็นรำยได้ระหว่ำงปี (10,378) (162,759) (173,137)

หกั คืนเงินเนื่องจำกนักเรียนลำออก (120) (2,089) (2,209)

ยอดคงเหลือ	ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2560 6,923 62,578 69,501
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23.	 หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน

(หน่วย : พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

เจ้ำหนี้ค่ำคูปอง 11,351 17,239 11,351 17,239

ภำษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ำยค้ำงจ่ำย 2,182 2,359 1,801 2,061

รำยได้รับล่วงหน้ำ 9,717 3,355 2,178 2,373

เงินรับล่วงหน้ำค่ำหนังสือ 996 44,291 996 44,291

เงินมัดจ�ำรับล่วงหน้ำ 16,000 - 16,000 -

อื่นๆ 3,875 4,624 2,885 3,862

รวม 44,121 71,868 35,211 69,826

24.	 เงินกู้ยืมระยะยาว

 (หน่วย : พันบำท)

วงเงินกู้
อตัราดอกเบีย้

(ร้อยละ)
การช�าระคืน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

1 THBFD 3M + 3.85* ช�ำระคืนเป็นงวดทุก 1 เดือน เริ่มตั้งแต่ 
31 กรกฎำคม 2557 ครบก�ำหนดวันที่ 
30 มิถุนำยน 2564 124,840 160,600 124,840 160,600

2 MLR-1.5 ช�ำระคืนเป็นงวดทุก 1 เดือน เริ่มตั้งแต่ 
30 พฤศจิกำยน 2557 ครบก�ำหนดวันที่ 
31 ธันวำคม 2566 144,168 172,520 144,168 172,520

3 6.00 - 7.50 ช�ำระคืนเมื่อครบก�ำหนดตำมสัญญำ 66,750 78,220 - -

รวม 335,758 411,340 269,008 333,120

หกั  ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี (279,008) (93,090) (269,008) (71,520)

เงินกู้ยืมระยะยำว - สุทธิจำกส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี 56,750 318,250 - 261,600

* อตัราดอกเบี้ยจา่ยตามสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้

ภำยใต้สัญญำเงินกู้ยืมดังกล่ำว บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขทำงกำรเงินบำงประกำรตำมที่ระบุในสัญญำ 
เช่น กำรด�ำรงอัตรำส่วนภำระหนี้ที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของทุน และอัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนี้ เป็นต้น 

เมือ่วนัท่ี 11 เมษำยน 2560 บรษิทัฯ ได้ลงนำมในสญัญำเงนิกู้ยมืและสญัญำสนิเชือ่วงเงนิรวมสนิเชือ่เพือ่ธรุกิจ
คล่องตวั (Combine Credit Line) กับธนำคำรพำณชิย์แห่งหนึง่เพือ่ขอวงเงนิกู้ระยะยำวและวงเงนิสินเชือ่รวมจ�ำนวน 
525 ล้ำนบำท ภำยใต้สัญญำดังกล่ำวค�้ำประกันโดยกำรโอนกำรจดจ�ำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง

เมื่อวันที่ 28 เมษำยน 2560 บริษัทฯ ได้จดจ�ำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์กระจำยสินค้ำ
เพื่อเป็นหลักประกันหนี้หรือภำระใดๆ ทั้งที่มีอยู่แล้วในขณะนี้หรือที่จะมีขึ้นตำมสัญญำดังกล่ำว 

บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ยของวงเงินกู้ล�ำดับที่ 1 กับธนำคำรผู้ให้กู้เพื่อแลกเปลี่ยนอัตรำ
ดอกเบี้ยตำมที่ก�ำหนดในสัญญำเงินกู้เป็นอัตรำดอกเบี้ยลอยตัวบวกอัตรำที่ก�ำหนดตำมที่กล่ำว ในหมำยเหตุ 36.1
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ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขในกำรด�ำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงินบำง
ประกำรตำมสัญญำเงินกู้ (ไม่เกี่ยวข้องกับกำรช�ำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย) โดยบริษัทฯ ไม่ได้รับจดหมำยผ่อนปรน
เงื่อนไขจำกธนำคำร ณ วันท่ีในรอบระยะเวลำท่ีรำยงำนเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรรำยงำนตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่
รบัรองทัว่ไป บรษิทัฯ จงึได้แสดงยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 ของเงนิกู้ยมืดังกล่ำวเป็นหนีสิ้นหมนุเวยีน
ในงบแสดงฐำนะกำรเงินทั้งจ�ำนวน ต่อมำ เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2561 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติกำรผ่อนปรนกำรผิด
เงื่อนไขนี้ส�ำหรับผลกำรด�ำเนินงำนของปี 2560 จำกธนำคำรแล้ว บริษัทฯ จะจัดประเภทเงินกู้ยืมระยะยำวกลับเป็น
หนี้สินไม่หมุนเวียนใน งบแสดงฐำนะกำรเงินของไตรมำสที่ 1 ของปี 2561 ต่อไป

25.	 ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

ส�ำรองผลประโยชน์ระยำวของพนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย

(หน่วย : พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ส�ำรองเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำน 44,606 44,210 38,920 37,960

ส�ำรองเงินรำงวัลกำรปฏิบัติงำนครบก�ำหนดระยะเวลำ 27,788 22,012 27,647 21,882

รวม 72,394 66,222 66,567 59,842

จ�ำนวนเงินส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำนและผล
ประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน แสดงได้ดังนี้

(หน่วย : พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 66,222 47,126 59,842 42,709

ส่วนที่รับรู้ในก�ำไรหรือขำดทุน:

ต้นทุนบริกำรในปัจจุบัน 14,235 11,894 14,467 10,537

ต้นทุนดอกเบี้ย 1,834 1,539 1,577 1,362

ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย

ส�ำหรับผลประโยชน์ระยะยำวอื่นที่รับรู้ในปี - 6,274 - 6,274

ส่วนที่รับรู้ในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :

(ก�ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย

ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้ำนประชำกรศำสตร์ 69 (4,385) - (5,692)

ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทำงกำรเงิน - 2,141 - 2,141

ส่วนที่เกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ 75 5,105 - 5,983

ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงปี (10,041) (3,472) (9,319) (3,472)

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 72,394 66,222 66,567 59,842
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ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนรวมอยู่ในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนแสดงได้ดังนี้

(หน่วย : พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ต้นทุนขำย 1,691 3,012 1,901 1,809

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 14,378 16,695 14,143 16,364

รวมค่าใช้จ่ายท่ีรบัรู้ในส่วนของก�าไรขาดทนุ 16,069 19,707 16,044 18,173

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยคำดว่ำจะจ่ำยช�ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนภำยใน 1 ปีข้ำงหน้ำ เป็นจ�ำนวน
ประมำณ 8.6 ล้ำนบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: จ�ำนวน 8.6 ล้ำนบำท)  (2559: จ�ำนวน 8.8 ล้ำนบำท งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร: จ�ำนวน 8.4 ล้ำนบำท) 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ระยะเวลำเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในกำรจ่ำยช�ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประมำณ 11 ปี (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 11 ปี)  (2559: 11 ปี งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 
11 ปี)

สมมติฐำนที่ส�ำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ร้อยละต่อปี)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

อัตรำคิดลด 2.8 - 4.1 2.8 - 4.1 2.8 2.8

อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน 4.5 - 5.0 4.5 - 5.0 4.5 - 5.0 4.5 - 5.0

อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงำน* 0.0 - 35.8 0.0 - 35.3 0.0 - 33.0 0.0 - 33.0

* อตัราการเปลีย่นแปลงของจ�านวนพนกังานสว่นทีม่อีตัราหมนุเวยีนสงูจะเกดิเฉพาะสว่นของพนกังานสาขาซึง่ถอืเป็นปกตธิรุกจิคา้ปลกีทีม่อีตัราการ

หมนุเวยีนเฉลีย่ประมาณรอ้ยละ 30 - 60 ต่อปี

ผลกระทบของกำรเปลีย่นแปลงสมมตฐิำนท่ีส�ำคญัต่อมลูค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ล้ำนบำท)

ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพ่ิมขึน้	1% ลดลง	1% เพ่ิมขึน้	1% ลดลง	1%

อัตรำคิดลด (5.8) 6.2 (5.2) 6.1

อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน 6.4 (5.1) 5.3 (4.6)

อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงำน (6.3) 4.1 (5.8) 3.8

(หน่วย : ล้ำนบำท)

ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2559

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพ่ิมขึน้	1% ลดลง	1% เพ่ิมขึน้	1% ลดลง	1%

อัตรำคิดลด (4.8) 5.5 (4.6) 5.3

อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน 4.9 (4.2) 4.3 (3.7)

อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงำน (5.6) 3.9 (5.1) 3.3
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26.	 ส่วนเกินทนุจากการตีราคาสินทรพัย์

ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์ คือส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง ส่วนเกินทุนจำก
กำรตีรำคำสินทรัพย์ดังกล่ำว จะทยอยตัดจ�ำหน่ำยโดยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรใช้งำน ที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์นั้น 
และบันทึกโอนไปยังก�ำไรสะสมโดยตรง 

(หน่วย : พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ยอดคงเหลือต้นปี 127,478 128,002 123,117 123,384

ตีรำคำเพิ่ม 309,448 - 294,529 -

หกั กำรตัดจ�ำหน่ำย (444) (524) (188) (267)

ยอดคงเหลือปลายปี 436,482 127,478 417,458 123,117

ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์ดังกล่ำวไม่สำมำรถน�ำมำหักกับขำดทุนสะสมและไม่สำมำรถ จ่ำยเป็น
เงินปันผลได้

27.	 ส�ารองตามกฎหมาย

บริษทัฯ 

ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรร
ก�ำไรสทุธปิระจ�ำปีส่วนหนึง่ไว้เป็นทนุส�ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก�ำไรสทุธปิระจ�ำปีหกัด้วยยอดขำดทนุสะสมยก
มำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส�ำรองนี้จะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10  ของทุนจดทะเบียน ส�ำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่
สำมำรถน�ำไปจ่ำยเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดสรรส�ำรองตำมกฎหมำยไว้ครบถ้วนแล้ว

บริษทัย่อย

ตำมบทบญัญัตแิห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณชิย์ บรษิทัฯ ต้องจดัสรรทนุส�ำรองไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 5 ของ
จ�ำนวนผลก�ำไร ซึ่งบริษัทฯ ท�ำมำหำได้ทุกครำวที่จ่ำยเงินปันผลจนกว่ำทุนส�ำรองนั้นจะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 
10 ของจ�ำนวนทุนของบริษัทฯ ส�ำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถน�ำไปจ่ำยเงินปันผลได้
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28.	 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ

รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน 648,342 688,009 545,147 586,171

ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย 123,217 132,256 106,399 114,201

ค่ำเช่ำ ค่ำบริกำรและค่ำสำธำรณูปโภค 388,763 429,274 383,698 423,329

ค่ำใช้จ่ำยปรับลดมูลค่ำลูกหนี้และสินค้ำคงเหลือ 35,050 15,665 34,856 15,586

ซื้อสินค้ำและวัตถุดิบใช้ไป 2,292,782 2,548,043 2,259,666 2,522,480

กำรเปลี่ยนแปลงในสินค้ำส�ำเร็จรูปและงำนระหว่ำงท�ำ (68,634) 43,467 (68,802) 39,961

ค่ำใช้จ่ำยผันแปรตำมยอดขำย 81,903 98,048 81,870 98,048

29.	 ภาษีเงินได้

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ภาษีเงินได้ปัจจบุนั:

ภำษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับปี 10 4,232 - 4,150

รำยกำรปรับปรุงค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน 80 - 116 -

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี:

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชั่วครำวและ

กำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำว (3,792) (2,122) (3,727) (2,062)

ค่าใช้จ่าย	(รายได้)	ภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทนุ (3,702) 2,110 (3,611) 2,088

จ�ำนวนภำษีเงินได้ท่ีเกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวำคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำร

วัดมูลค่ำเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย
12 615 12 524

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำร

ประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย
- 332 - 332

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับก�ำไร จำกกำรตีรำคำ

สินทรัพย์
(77,362) - (73,632) -

(77,350) 947 (73,620) 856
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รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงก�ำไรทำงบัญชีกับค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย : พันบำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ก�ำไร (ขำดทุน) ทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล (22,489) 21,458 (32,293) 7,126

อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล 0%, 20% 0%, 20% 20% 20%

ก�ำไร (ขำดทุน) ทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล คูณอัตรำภำษี (4,413) 1,507 (6,459) 1,425

ผลแตกต่ำงชั่วครำวและขำดทุนทำงภำษีที่ไม่ได้บันทึกเป็น

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 5,118 - 5,039 -

รำยกำรปรับปรุงค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน 80 - 116 -

ผลกระทบทางภาษีส�าหรบั:

รำยได้ที่ได้รับยกเว้นภำษี (2,884) - (914) (300)

ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำม 2,811 4,344 2,800 4,381

ค่ำใช้จ่ำยที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น (4,193) (3,282) (4,193) (3,282)

กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย (192) (360) - -

อื่นๆ (29) (99) - (136)

รวม 711 603 2,848 663

ค่าใช้จ่าย	(รายได้)	ภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทนุ (3,702) 2,110 (3,611) 2,088

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ประกอบด้วย
รำยกำรดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบำท)

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี

ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 2,146 2,247 2,146 2,247

ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ 42,346 40,313 42,346 40,313

ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินทรัพย์ 498 95 498 95

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 13,329 11,982 13,314 11,968

รวม 58,319 54,637 58,304 54,623

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน - 14 1 14

ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำที่ดินและอำคำร 109,121 31,869 104,365 30,779

รวม 109,121 31,883 104,366 30,793

สินทรพัย	์(หน้ีสิน)	ภาษีเงินได้รอตดับญัชี	-	สทุธิ (50,802) 22,754 (46,062) 23,830

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมขีำดทุนทำงภำษทีีย่งัไม่ได้ใช้จ�ำนวน 26 ล้ำนบำท (2559: 
ไม่มี) ท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเนื่องจำกบริษัทฯ และบริษัทย่อย
พจิำรณำแล้วเหน็ว่ำบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยอำจไม่มกี�ำไรทำงภำษใีนอนำคตเพยีงพอท่ีจะน�ำผลขำดทนุทำงภำษมีำ
ใช้ประโยชน์ได้

ผลขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้จะทยอยสิ้นสุดระยะเวลำกำรให้ประโยชน์ภำยในปี 2565
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30.	 ก�าไรต่อหุ้น

ก�ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค�ำนวณโดยหำรก�ำไร (ขำดทุน) ส�ำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่
รวมก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของหุ้นสำมัญที่ออกอยู่ในระหว่ำงปี

ก�ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน แสดงกำรค�ำนวณได้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ก�ำไร (ขำดทุน) ส�ำหรับปี (พันบำท) (25,702) 12,365 (28,682) 5,038

จ�ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก (พันหุ้น) 391,944 391,944 391,944 391,944

ก�าไร	(ขาดทนุ)	ต่อหุ้น	(บาท/หุ้น) (0.07) 0.03 (0.07) 0.01

31.	 ข้อมลูทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงำนด�ำเนินงำนท่ีน�ำเสนอนี้สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริษัทฯ ท่ีผู้มีอ�ำนำจตัดสินใจสูงสุด
ด้ำนกำรด�ำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม�่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสินใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กับส่วนงำน
และประเมินผลกำรด�ำเนินงำนของส่วนงำน

เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรบริหำรงำน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดโครงสร้ำงองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตำม
ช่องทำงกำรขำยของผลิตภัณฑ์และบริกำร บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนงำนที่รำยงำนทั้งสิ้น 3 ส่วนงำน คือ 
(1) ธุรกิจขำยปลีก (2) ช่องทำงจ�ำหน่ำยอื่น (3) ธุรกิจโรงเรียน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีกำรรวมส่วนงำนด�ำเนินงำนเป็นส่วนงำนที่รำยงำนข้ำงต้น

ผูม้อี�ำนำจตดัสนิใจสงูสดุสอบทำนผลกำรด�ำเนนิงำนของแต่ละหน่วยธรุกิจแยกจำกกันเพือ่วตัถปุระสงค์ในกำร
ตัดสินใจเกี่ยวกับกำรจัดสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  บริษัทฯ และบริษัทย่อยประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด�ำเนินงำนซึ่งวัดมูลค่ำโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่
ใช้ในกำรวัดก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด�ำเนินงำน ในงบกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ และบริษัทย่อยบริหำรงำน
ด้ำนกำรจัดหำเงนิ (ประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิ และรำยได้ทำงกำรเงนิ) และภำษเีงนิได้ ของทัง้กลุม่โดยไม่มี
กำรปันส่วนให้แต่ละส่วนงำนด�ำเนินงำน

รำคำโอนระหว่ำงส่วนงำนด�ำเนินงำนถูกก�ำหนดจำกพื้นฐำนของรำคำท่ีสำมำรถต่อรองได้อย่ำง เป็นอิสระใน
ลักษณะของผู้ที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกัน (Arm’s length basis)

รำยได้ระหว่ำงส่วนงำนถูกตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว



รายงานประจ�าปี 2560 205

ข้อมูลรำยได้และก�ำไรของส่วนงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 
2559 มีดังต่อไปนี้

 (หน่วย : พันบำท)

ส�าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี	31	ธนัวาคม	2560
ส่วนงาน	

ธรุกิจขายปลีก
ส่วนงานช่องทาง
จ�าหน่ายอ่ืน

ส่วนงาน	
ธรุกิจโรงเรียน

รวมส่วนงาน	
ท่ีรายงาน

รายการปรบัปรงุ
และตดัรายการ
ระหว่างกนั

งบการเงินรวม

รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก 2,706,452 814,548 176,165 3,697,165 - 3,697,165

รำยได้ระหว่ำงส่วนงำน - 3,158 - 3,158 (3,158) -

ก�ำไร (ขำดทุน) จำกกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ 251 - (442) (191) - (191)

ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย (69,543) (25,410) (16,686) (111,639) - (111,639)

ขำดทุนจำกกำรตัดจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ (2,846) - - (2,846) - (2,846)

ก�าไร	(ขาดทนุ)	จากการด�าเนินงานของส่วนงาน (48,823) 25,417 18,130 (5,276) - (5,276)

ส่วนแบ่งก�ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม 962

ดอกเบี้ยรับและเงินปันผล 1,281

ดอกเบี้ยจ่ำย (19,456)

ขาดทนุก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (22,489)

รำยได้ภำษีเงินได้ 3,702

ขาดทนุส�าหรบัปี (18,787)

 (หน่วย : พันบำท)

ส�าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี	31	ธนัวาคม	2559
ส่วนงาน	

ธรุกิจขายปลีก
ส่วนงานช่องทาง
จ�าหน่ายอ่ืน

ส่วนงาน	
ธรุกิจโรงเรียน

รวมส่วนงาน	
ท่ีรายงาน

รายการปรบัปรงุ
และตดัรายการ
ระหว่างกนั

งบการเงินรวม

รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก 3,163,977 911,358 167,360 4,242,695 - 4,242,695

รำยได้ระหว่ำงส่วนงำน - 4,184 - 4,184 (4,184) -

ก�ำไร (ขำดทุน) จำกกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ 594 - (221) 373 - 373

ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย (75,419) (27,474) (17,801) (120,694) - (120,694)

ขำดทุนจำกกำรตัดจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ (4,646) - - (4,646) - (4,646)

ก�าไร	(ขาดทนุ)	จากการด�าเนินงานของส่วนงาน (41,921) 66,133 17,970 42,182 - 42,182

ส่วนแบ่งก�ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม 1,799

ดอกเบี้ยรับและเงินปันผล 1,250

ดอกเบี้ยจ่ำย (23,773)

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 21,458

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ (2,110)

ก�าไรส�าหรบัปี 19,348

บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้เกณฑ์รำคำที่คิดกับลูกค้ำทั่วไปเป็นเกณฑ์ในกำรก�ำหนดรำคำระหว่ำงกัน

ข้อมลูเก่ียวกบัเขตภมิูศาสตร์

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยด�ำเนนิธรุกิจในเขตภมูศิำสตร์เดียว คอืประเทศไทย ดังนัน้รำยได้และสนิทรพัย์ท่ีแสดง
อยู่ในงบกำรเงินจึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์แล้ว

ข้อมลูเก่ียวกบัลกูค้ารายใหญ่

ในปี 2560 และ 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใดที่มีมูลค่ำเท่ำกับหรือมำกกว่ำ
ร้อยละ 10 ของรำยได้ของกิจกำร
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32.	 กองทนุส�ารองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และพนักงำนบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพขึ้นตำมพระรำชบัญญัติกองทุนส�ำรอง
เลีย้งชพี พ.ศ. 2530 โดยบรษิทัฯ และพนกังำนจะจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนเป็นรำยเดือนในอตัรำ ร้อยละ 5 ของเงนิเดือน 
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพนี้บริหำรโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ซีไอเอ็มบี - พรินซิเพิล จ�ำกัด และจะจ่ำย
ให้แก่พนักงำนเมื่อพนักงำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่ำงปีปัจจุบัน บริษัทฯ 
ได้จ่ำยเงินสมทบกองทุนเป็นจ�ำนวนเงิน 15.3 ล้ำนบำท  (2559: 16.8 ล้ำนบำท)

33.	 	เงินปันผล

เงินปันผล อนุมติัโดย
เงินปันผลจ่าย 

	(ล้านบาท)

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	

(บาท)

เงินปันผลจำกผลกำรด�ำเนินงำนส�ำหรับปี 2558 ที่ประชุมสำมัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 21 เมษำยน 2559 47.03 0.12

รวมเงินปันผลท่ีจ่ายในระหว่างปีส้ินสดุวนัท่ี	31	ธนัวาคม	2559 47.03 0.12

เงินปันผลจำกผลกำรด�ำเนินงำนส�ำหรับปี 2559 ที่ประชุมสำมัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 20 เมษำยน 2560 3.92 0.01

รวมเงินปันผลท่ีจ่ายในระหว่างปีส้ินสดุวนัท่ี	31	ธนัวาคม	2560 3.92 0.01

34.	 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึน้

34.1	ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเช่าด�าเนินงาน

ก) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ มีสัญญำเช่ำพื้นที่เพื่อเป็นที่ตั้งสำขำรวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 392 สำขำ 
(2559: 414 สำขำ) โดยมีอำยุสัญญำเช่ำตั้งแต่ 1 ปีถึง 20 ปี ซึ่งส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 
ค่ำเช่ำและค่ำบรกิำรสำธำรณปูโภคท่ีต้องจ่ำยรวมทัง้หมดเท่ำกบั 364.6 ล้ำนบำท (2559: 404.6 ล้ำนบำท) 
โดยค่ำเช่ำบำงส่วนค�ำนวณจำกร้อยละของยอดขำยและบำงส่วนเป็นอัตรำคงที่

ข) บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เข้ำท�ำสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนท่ีเก่ียวข้องกับกำรเช่ำท่ีดิน อำคำรส�ำนักงำน 
คลังสินค้ำ และรถยนต์ อำยุของสัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ถึง 30 ปี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทั้งสิ้นภำยใต้สัญญำเช่ำด�ำเนินงำนดังนี้

(หน่วย : ล้ำนบำท)

ภาระผกูพนัท่ีต้องจ่ายช�าระ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

จ่ายช�าระ

ภำยใน 1 ปี 21.4 22.9 20.1 21.7

มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 30.3 54.6 25.7 49.3

มำกกว่ำ 5 ปี 31.7 29.1 8.2 8.7

ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรำยจ่ำยตำมสัญญำเช่ำที่รับรู้แล้วในงบ
ก�ำไรขำดทุนเป็นจ�ำนวนเงิน 13.5 ล้ำนบำท (2559: 13.6 ล้ำนบำท)
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34.2	การค�า้ประกนั

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ มีหนังสือค�้ำประกันซึ่งออกโดยธนำคำรในนำมบริษัทฯ เหลืออยู่เป็น
จ�ำนวน 4.2 ล้ำนบำท (2559: 4.6 ล้ำนบำท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภำระผูกพันกำรปฏิบัติงำนตำมสัญญำและกำรประกัน
กำรเช่ำพื้นที่ นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้น�ำเงินลงทุนอื่นจ�ำนวน 1.1 ล้ำนบำท  (2559: 0.9 ล้ำนบำท) ไปเป็นหลักทรัพย์
ในกำรค�้ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ำ

34.3	ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาให้บริการระยะยาว

(1) บริษัทฯ ท�ำสัญญำเป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยกับบริษัทในต่ำงประเทศแห่งหนึ่ง อำยุสัญญำ 3 ปี ตั้งแต่วันท่ี 
1 มิถุนำยน 2559 ถึงวันที่ 31 พฤษภำคม 2562 เมื่อครบก�ำหนดอำยุสัญญำแล้วไม่มีฝ่ำยใด ฝ่ำยหนึ่ง
บอกเลิกสัญญำเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ถือเสมือนมีผลผูกพันตำมเดิมต่อไปอีกทุกๆ 1 ปีจนกว่ำจะมีฝ่ำย
หนึ่งฝ่ำยใดแจ้งสิ้นสุดสัญญำเป็นลำยลักษณ์อักษร

(2) บริษัทฯ ท�ำสัญญำรับอนุญำตให้ใช้ลิขสิทธิ์หนังสือกับเจ้ำของผลงำนต่ำงๆ โดยมีอำยุสัญญำ 3 ปี และ
สำมำรถต่ออำยุสัญญำไปอีก 3 ปีโดยอัตโนมัติและมีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนเป็น อัตรำร้อยละของจ�ำนวน
เล่มที่จัดพิมพ์หรือจ�ำหน่ำย

35.	 ล�าดบัชัน้ของมลูค่ายติุธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมแยกแสดงตำมล�ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้ 

(หน่วย : ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม

ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2560

ระดบั	1 ระดบั	2 ระดบั	3 รวม

สินทรพัยท่ี์วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรม

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย

ตรำสำรทุน - 18.9 - 18.9

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - - 1,592.1 1,592.1

หน้ีสินท่ีเปิดเผยมลูค่ายติุธรรม

ตรำสำรอนุพันธ์

สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ย - 4.6 - 4.6

สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ - 0.1 - 0.1
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(หน่วย : ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม

ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2559

ระดบั	1 ระดบั	2 ระดบั	3 รวม

สินทรพัยท่ี์วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรม

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย

ตรำสำรทุน - 72.8 - 72.8

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - - 660.4 660.4

หน้ีสินท่ีเปิดเผยมลูค่ายติุธรรม

ตรำสำรอนุพันธ์

สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ย - 6.7 - 6.7

สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ - 0.1 - 0.1

(หน่วย : ล้ำนบำท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2560

ระดบั	1 ระดบั	2 ระดบั	3 รวม

สินทรพัยท่ี์วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรม

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย

ตรำสำรทุน - 18.9 - 18.9

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - - 1,332.9 1,332.9

หน้ีสินท่ีเปิดเผยมลูค่ายติุธรรม

ตรำสำรอนุพันธ์

สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ย - 4.6 - 4.6

สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ - 0.1 - 0.1

(หน่วย : ล้ำนบำท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2559

ระดบั	1 ระดบั	2 ระดบั	3 รวม

สินทรพัยท่ี์วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรม

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย

ตรำสำรทุน - 72.8 - 72.8

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - - 478.7 478.7

หน้ีสินท่ีเปิดเผยมลูค่ายติุธรรม

ตรำสำรอนุพันธ์

สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ย - 6.7 - 6.7

สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ - 0.1 - 0.1
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36.	 เครื่องมือทางการเงิน

36.1	นโยบายการบริหารความเส่ียง

เครือ่งมอืทำงกำรเงนิท่ีส�ำคญัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยตำมท่ีนยิำมอยูใ่นมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่107 “กำร
แสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมลูส�ำหรบัเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ” ประกอบด้วย เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เงินกู้ยืม ระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยำว บริษัทฯ และบริษัทย่อย
มีควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงดังนี้

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืม    
และตั๋วเงินรับ ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเสี่ยงนี้โดยกำรก�ำหนดให้มีนโยบำยและวิธี กำรในกำรควบคุมสินเชื่อที่
เหมำะสม ดังนั้นบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสียหำย ที่เป็นสำระส�ำคัญจำกกำรให้สินเชื่อ 
นอกจำกนี้ กำรให้สินเชื่อของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มี กำรกระจุกตัวเนื่องจำกบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีฐำนของ
ลูกค้ำท่ีหลำกหลำยและมีอยู่จ�ำนวนมำกรำย จ�ำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยอำจต้องสูญเสียจำกกำรให้
สินเชื่อคือมูลค่ำตำมบัญชีของลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืม ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่ส�ำคัญอันเก่ียวเนื่องกับเงินฝำกสถำบันกำรเงิน 
เงนิเบกิเกินบญัชแีละเงนิกู้ยมืระยะยำวทีม่ดีอกเบีย้ อย่ำงไรก็ตำม เนือ่งจำกสนิทรพัย์และหนีสิ้นทำงกำรเงนิส่วนใหญ่
มีอัตรำดอกเบี้ยท่ีปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด หรือมีอัตรำดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตรำตลำดในปัจจุบัน ควำม
เสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต�่ำ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 สินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่ส�ำคัญสำมำรถจัดตำมประเภทอัตรำ
ดอกเบี้ย และส�ำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่มีอัตรำดอกเบี้ยคงที่สำมำรถแยกตำมวันที่ครบก�ำหนด หรือ 
วันที่มีกำรก�ำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ (หำกวันที่มีกำรก�ำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย : ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม

ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2560

อตัราดอกเบีย้คงท่ี อตัราดอกเบีย้ 
ปรบัขึน้ลง 

ตามราคาตลาด

ไม่มี 
อตัราดอกเบีย้

รวม
อตัราดอกเบีย้ 

ท่ีแท้จริงภายใน 
1	ปี

	มากกว่า	1	
ถึง	5	ปี

มากกว่า	
5	ปี

(ร้อยละต่อปี)

สินทรพัยท์างการเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 127 - - - 19 146 0.10

เงินลงทุนชั่วครำว - - - - 19 19 -

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - - - - 79 79 -

เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค�้ำประกัน - 13 - - - 13 0.80 - 3.625

127 13 - - 117 257

หน้ีสินทางการเงิน

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - - - - 915 915 -

เงินกู้ยืมระยะยำว 10 56 - 269 - 335 4.75 - 7.00

10 56 - 269 915 1,250
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(หน่วย : ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม

ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2559

อตัราดอกเบีย้คงท่ี อตัราดอกเบีย้ 
ปรบัขึน้ลง 

ตามราคาตลาด

ไม่มี 
อตัราดอกเบีย้

รวม
อตัราดอกเบีย้ 

ท่ีแท้จริงภายใน 
1	ปี

	มากกว่า	1	
ถึง	5	ปี

มากกว่า	
5	ปี

(ร้อยละต่อปี)

สินทรพัยท์างการเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 135 - - - 24 159 0.10 - 3.50

เงินลงทุนชั่วครำว 25 - - - 73 98 -

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - - - - 85 85 -

เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค�้ำประกัน - 13 - - - 13 0.80 - 3.625

160 13 - - 182 355

หน้ีสินทางการเงิน

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - - - - 1,024 1,024 -

เงินกู้ยืมระยะยำว 21 57 - 333 - 411 4.75 - 7.00

21 57 - 333 1,024 1,435

(หน่วย : ล้ำนบำท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2560

อตัราดอกเบีย้คงท่ี อตัราดอกเบีย้ 
ปรบัขึน้ลง 

ตามราคาตลาด

ไม่มี 
อตัราดอกเบีย้

รวม
อตัราดอกเบีย้ 

ท่ีแท้จริงภายใน 
1	ปี

	มากกว่า	1	
ถึง	5	ปี

มากกว่า	
5	ปี

(ร้อยละต่อปี)

สินทรพัยท์างการเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 75 - - - 19 94 0.10

เงินลงทุนชั่วครำว - - - - 19 19 -

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - - - - 74 74 -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย 2 - - - - 2 7.25

เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค�้ำประกัน - 13 - - - 13 0.80

77 13 - - 112 202

หน้ีสินทางการเงิน

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - - - - 905 905 -

เงินกู้ยืมระยะยำว - - - 269 - 269 4.75 - 4.78

- - - 269 905 1,174
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(หน่วย : ล้ำนบำท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2559

อตัราดอกเบีย้คงท่ี อตัราดอกเบีย้ 
ปรบัขึน้ลง 

ตามราคาตลาด

ไม่มี 
อตัราดอกเบีย้

รวม
อตัราดอกเบีย้ 

ท่ีแท้จริงภายใน 
1	ปี

	มากกว่า	1	
ถึง	5	ปี

มากกว่า	
5	ปี

(ร้อยละต่อปี)

สินทรพัยท์างการเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 69 - - - 24 93 0.10 - 3.50

เงินลงทุนชั่วครำว - - - - 73 73 -

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - - - - 81 81 -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย 3 - - - - 3 7.25

เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค�้ำประกัน - 13 - - - 13 0.80 - 3.625

72 13 - - 178 263

หน้ีสินทางการเงิน

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - - - - 1,015 1,015 -

เงินกู้ยืมระยะยำว - - - 333 - 333 4.75 - 5.00

- - - 333 1,015 1,348

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบีย้	(Interest	Rate	Swap	Transaction	agreements)

บรษิทัฯ มรีำยละเอียดของสัญญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ทีย่งัคงมผีลบงัคบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ดังนี้

ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2560

จ�านวนเงินต้น
อตัราดอกเบีย้รบัตามสญัญา

แลกเปล่ียน	(ร้อยละ)

อตัราดอกเบีย้จ่ายตามสญัญา

แลกเปล่ียน	(ร้อยละ)
วนัส้ินสดุสญัญา

124.8 ล้ำนบำท THBFIX 1M + 1.74 THBFD 3M + 3.85 มิถุนำยน 2564

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน

บริษัทฯ มีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนท่ีส�ำคัญอันเก่ียวเนื่องจำกกำรซื้อหรือขำยสินค้ำเป็นเงินตรำต่ำง
ประเทศ บริษัทฯ ได้ตกลงท�ำสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ซึ่งส่วนใหญ่มีอำยุสัญญำไม่เกินหนึ่งปีเพื่อ
ใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยง

บริษัทฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ ดังนี้

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

สกลุเงิน

สินทรพัยท์างการเงิน 

ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม

หน้ีสินทางการเงิน 

ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม

อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม

2560 2559 2560 2559 2560 2559

(พัน) (พัน) (พัน) (พัน) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกำ - - 66 18 32.8472 36.0025

เหรียญสิงคโปร์ - - 8 4 24.7294 25.0755

ปอนด์อังกฤษ - - 743 685 44.4531 44.4775
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บริษัทฯ มีสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำคงเหลือดังนี้

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2560

สกลุเงิน จ�านวนท่ีซ้ือ จ�านวนท่ีขาย
อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญาของ

วนัครบก�าหนดตามสญัญา
จ�านวนท่ีซ้ือ จ�านวนท่ีขาย

(ล้ำน) (ล้ำน) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)

ปอนด์อังกฤษ 0.2 - 43.29 - 43.75 - มกรำคม - พฤษภำคม 2561

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2559

สกลุเงิน จ�านวนท่ีซ้ือ จ�านวนท่ีขาย
อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญาของ

วนัครบก�าหนดตามสญัญา
จ�านวนท่ีซ้ือ จ�านวนท่ีขาย

(ล้ำน) (ล้ำน) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)

ปอนด์อังกฤษ 0.1 - 44.25 - 45.29 - เมษำยน – มิถุนำยน 2560

36.2	มลูค่ายติุธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนือ่งจำกเครือ่งมอืทำงกำรเงนิส่วนใหญ่ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมอีตัรำดอกเบีย้ใกล้เคยีงกับอตัรำดอกเบีย้
ในตลำด บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินใกล้เคียงกับมูลค่ำตำมบัญชีที่
แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินยกเว้นตรำสำรอนุพันธ์ซึ่งได้สรุปเปรียบเทียบมูลค่ำตำมบัญชีและมูลค่ำยุติธรรมดังนี้

มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพันธ์มีดังนี้

(หน่วย : ล้ำนบำท)

งบการเงินรวม/งบเฉพาะกิจการ

ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม

2560 2559

ตราสารอนุพนัธ:์	ก�าไร	(ขาดทนุ)

สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ย (4.6) (6.7)

สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 0.1 (0.1)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินตำมหลักเกณฑ์ดังนี้

ก) สินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่จะครบก�ำหนดในระยะเวลำอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ
เงินสด ลูกหนี้และเจ้ำหนี้ แสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน

ข) เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ยในอัตรำใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ยในตลำดแสดงมูลค่ำยุติธรรมโดย
ประมำณตำมมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

ค) เงินลงทุนในตรำสำรทุนแสดงมูลค่ำยุติธรรมตำมรำคำตลำด 
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ง)  ตรำสำรอนพุนัธ์แสดงมลูค่ำยตุธิรรมซึง่ค�ำนวณโดยใช้เทคนคิกำรคิดลดกระแสเงนิสดในอนำคตและแบบ
จ�ำลองตำมทฤษฎีในกำรประเมินมูลค่ำ ซึ่งข้อมูลที่น�ำมำใช้ในกำรประเมินมูลค่ำส่วนใหญ่เป็นข้อมูลท่ี
สำมำรถสังเกตได้ในตลำดที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตรำแลกเปลี่ยนทันที อัตรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำของเงินตรำ
ต่ำงประเทศ เส้นอัตรำผลตอบแทนของอัตรำดอกเบี้ย เป็นต้น บริษัทฯ ได้ค�ำนึงถึงผลกระทบของควำม
เสี่ยงด้ำนเครดิตของคู่สัญญำในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพันธ์

ในระหว่ำงปีปัจจุบัน ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล�ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม

37.	 การบริหารจดัการทนุ

วัตถุประสงค์ในกำรบริหำรจัดกำรทุนท่ีส�ำคัญของบริษัทฯ คือ กำรจัดให้มีซึ่งโครงสร้ำงทุนที่เหมำะสมเพื่อ
สนบัสนนุกำรด�ำเนนิธุรกิจของบรษิทัฯ และเสรมิสร้ำงมลูค่ำกำรถอืหุน้ให้กับผูถ้อืหุน้ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 
กลุม่บรษิทัมอัีตรำส่วนหนีสิ้นต่อทุนเท่ำกับ 1.20:1 (2559: 1.69:1) และเฉพำะบรษิทัมอีตัรำส่วนหนีสิ้นต่อทนุเท่ำกับ 
1.20:1 (2559: 1.75:1)

38.	 การอนุมติังบการเงิน

งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2561
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การประชุมประจ�าปีผู้จัดการสาขาซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์

SE-ED Book Center Managers Annual Conference.

กิจกรรมในโรงเรียนเพลินพัฒนา

Activities at Plearnpattana School.

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร

Human resources development activities.

โครงการหนังสือเพื่อน้อง

Books for Kids Project.

กิจกรรม Activities



Our Determination is to make Thais smarter

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 1858/87-90 ถนนบางนา-ตราด 
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260  โทร. 0-2826-8000  โทรสาร 0-2826-8999

SE-EDUCATION PUBLIC COMPANY LIMITED
1858/87-90 Interlink Tower Building 19th  Floor, Bangna-Trat Rd., 

Bangna, Bangkok 10260, Thailand  Tel : (662) 826-8000  Fax : (662) 826-8999

www.se-ed.com  

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือ www.se-ed.com

Investors may find additional information of SE-EDUCATION Public Company Limited from its Annual Registration Statement (Form 56-1) posted at www.sec.or.th or at www.se-ed.com




