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ผลประกอบการ
บริษัท ซเีอด็ยเูคชัน่ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษัทยอ่ย

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา 
และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA)

และกำาไรสุทธิ

รายได้รวม
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อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)
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จุดเด่นในรอบปี
Hightlight

หน่วย : ล้านบาท
Unit : Million Baht

ผลการดำาเนินงาน
Operating Results

งบการเงินรวม
Consolidated Financial Statements

2562
2019

2561
2018

ปรับปรุงใหม่

(Restated)

2560
2017

2559
2016

2558
2015

รายได้รวม 
Total Revenue 3,027.83 3,380.17 3,769.72 4,289.35 4,544.28

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท
Profit (loss) attributable to equity holders of the company 11.99 13.21 (25.70) 12.37 70.88

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม
Net Profit (loss) Margin (%) 0.40 0.39 (0.68) 0.29 1.56

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

มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)
Book Value per share (Baht) 3.17 3.14 3.17 2.45 2.54

สินทรัพย์รวม
Total Assets 2,472.78 2,574.15 2,739.63 2,588.88 2,588.84

หนี้สินรวม
Total Liabilities 1,228.81 1,341.63 1,495.84 1,627.91 1,595.20

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
Shareholders Equity 1,243.97 1,232.52 1,243.79 960.96 922.46

ทุนที่ออกและที่เรียกชำาระแล้ว
Paid - up Capital 391.94 391.94 391.94 391.94 391.94

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
ROA (%)

 1.42 1.26 (0.11) 1.68 4.51

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
ROE (%) 1.03 1.14 (2.52) 1.37 7.69

ณ วันที่
As of

30/12/2562
30/12/2019

28/12/2561
28/12/2018

29/12/2560
29/12/2017

30/12/2559
30/12/2016

30/12/2558
30/12/2015

ราคาล่าสุด (บาท)
Last Price (Baht) 1.95 3.06 3.54 4.26 5.25

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
Market Cap. 764.29 1,199.35 1,387.48 1,669.68 2,057.71

หมายเหตุ :  อัตราส่วนทางการเงินบางรายการไม่ตรงกับอัตราส่วนทางการเงินที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เนื่องจากงบการเงินปีก่อนหน้ามีการจัดประเภทใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับงบการเงินปีปัจจุบัน



อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)

อัตราส่วน

งบการเงินรวม

2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)

Restate

2560

อัตรำส่วนสภำพคล่อง  (เท่ำ) 0.61 0.60 0.52

อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว (เท่ำ) 0.19 0.21 0.19

อัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด (รอบ) 0.01 0.04 0.08

อัตรำหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ  (รอบ) 14.92 12.97 11.08

ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย  (วัน) 24 28 33

อัตรำส่วนหมุนเวียนสินค้ำคงเหลือ  (รอบ) 5.49 6.42 6.31

ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย  (วัน) 67 57 58

อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี้  (รอบ) 2.53 2.50 2.51

ระยะเวลำช�ำระหนี้เฉลี่ย  (วัน) 144 146 146

Cash Cycle  (วัน) (53) (61) (55)

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำาไร (PROFITABILITY RATIO)

อัตรำก�ำไรขั้นต้น (%) 35.14 34.20 34.27

อัตรำก�ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด�ำเนินงำน (%) 1.21 1.02 (0.09)

อัตรำก�ำไรอื่น (%) 2.68 2.29 1.90

อัตรำส่วนเงินสดต่อกำรท�ำก�ำไร (%) 35.26 134.41 N/A*

อัตรำก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ  (%) 0.40 0.39 (0.68)

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 1.03 1.14 (2.52)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน (EFFICIENCY RATIO) 

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์  (%) 1.42 1.26 (0.11)

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร (%) 6.19 6.69 5.64

อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์  (เท่ำ) 1.20 1.27 1.41

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)

อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ) 0.99 1.09 1.20

อัตรำส่วนควำมสำมำรถช�ำระดอกเบี้ย  (เท่ำ) 15.48 10.47 6.69

อัตรำส่วนควำมสำมำรถช�ำระภำระผูกพัน  (เท่ำ) 0.07 0.33 0.75

อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล  (%) 0** 0 0

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

 ** งดจ่ายปันผลจากก�าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จากผลประกอบการของปี 2562 ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการบริษัทฯ  
โดยยังรอพิจาณาอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 23 เมษายน 2563
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ชื่อ สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่ และศูนย์กระจายสินค้า

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
ชื่อย่อ	 :	 SE-ED
ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่	 :	 เลขที่	1858/87-90	อำคำรอินเตอร์ลิงค์	ทำวเวอร์	ชั้น	19	ถนนเทพรัตน	แขวงบำงนำใต	้

เขตบำงนำ	กรุงเทพฯ	10260
ที่ตั้งศูนย์กระจำยสินค้ำ	 :	 เลขที่	118	หมู่ที่	1	ต�ำบลศีรษะจรเข้ใหญ่	อ�ำเภอบำงเสำธง	จังหวัดสมุทรปรำกำร	10540
เว็บไซต์	 :	 www.se-ed.com
โทรศัพท์	 :	 0-2826-8000
โทรสำร	 :	 0-2826-8999
อีเมล	 :	 เลขำนุกำรบริษัท	 cs@se-ed.com	
	 :	 กรรมกำรอิสระ	 id@se-ed.com	
	 :	 นักลงทุนสัมพันธ์	 ir@se-ed.com	
ประเภทธุรกิจ	 :	 ประกอบธุรกิจหลัก	คือ
	 l	 ธุรกิจร้ำนหนังสือ	โดยเป็นผู้ด�ำเนินงำนร้ำนซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์และเครือข่ำย	ซึ่งได้แก่	ร้ำนเครือข่ำยซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์

และศูนย์หนังสือมหำวิทยำลัยหลำยแห่งที่บริษัทเป็นผู้บริหำรเองทั้งในกรุงเทพมหำนครและต่ำงจังหวัด	
	 l	 ธุรกิจรับจัดจ�ำหน่ำยหนังสือ	โดยจัดจ�ำหน่ำยให้กับหนังสือที่บริษัทผลิตเองและส�ำนักพิมพ์อื่น	เพื่อจ�ำหน่ำยให้กับ	

ร้ำนหนังสือทั่วไป	รวมทั้งช่องทำงกำรขำยอื่นๆ
	 l	 ธุรกิจส�ำนักพิมพ์	โดยผลิตหนังสือ	เป็นผู้ผลิตหนังสือสู่ระบบร้ำนหนังสือ	เป็นรำยใหญ่รำยหนึ่งของประเทศ	

โดยเป็นผู้บุกเบิก	และเป็นผู้น�ำตลำดในกำรผลิตหนังสือสำระควำมรู้ในหมวดต่ำงๆ
	 l	 โรงเรียนเพลินพัฒนำ	เป็นสถำบันกำรศึกษำเอกชนซึ่งเปิดสอนในระดับเตรียมอนุบำลถึงมัธยมศึกษำปีที่	6
	 l	 บริษัท	เบสแล็บ	จ�ำกัด	ประกอบธุรกิจให้ค�ำปรึกษำ	กำรจัดหำ	จ�ำหน่ำยเกี่ยวกับซอฟต์แวร์	และให้ค�ำปรึกษำ	

จ�ำหน่ำยเกี่ยวกับฮำร์ดแวร์
เลขทะเบียนบริษัท	 :	 0107536000285
ทุนจดทะเบียน	 :	 391,944,529	บำท	(หุ้นสำมัญ	391,944,529	หุ้น)	มูลค่ำหุ้นละ	1	บำท
ทุนรับช�ำระแล้ว	 :	 391,944,418	บำท	(หุ้นสำมัญ	391,944,418	หุ้น)	มูลค่ำหุ้นละ	1	บำท

ชื่อ สถานที่ตั้งของบริษัทย่อย 

ชื่อ	 :	 บริษัท เพลินพัฒน์ จ�ากัด
ที่ตั้ง	 :	 เลขที่	33/39-40	หมู่ที่	17	ถนนสวนผัก	แขวงศำลำธรรมสพน์	เขตทวีวัฒนำ	กรุงเทพฯ	10170
โทรศัพท์	 :	 0-2885-2670-5
โทรสำร	 :	 0-2885-2670-5	ต่อ	502
อีเมล	 :	 webmaster@plearnpattana.com
เว็บไซต์	 :	 www.plearnpattana.com
ประเภทธุรกิจ	 :	 สถำบันกำรศึกษำเอกชน		โดยด�ำเนินกิจกำร	โรงเรียนเพลินพัฒนา	ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับเตรียมอนุบำล	

จนถึงมัธยมศึกษำตอนปลำย
เลขทะเบียนบริษัท	 :	 0105545100716
ทุนจดทะเบียน															 :	 151,850,048	บำท	(หุ้นสำมัญ	16,947,550	หุ้น)	มูลค่ำหุ้นละ	8.96	บำท
ทุนช�ำระแล้ว	 :	 151,850,048	บำท	(หุ้นสำมัญ	16,947,550	หุ้น)	มูลค่ำหุ้นละ	8.96	บำท
สัดส่วนเงินลงทุน	 :	 อัตรำร้อยละ	48.97

ชื่อ : บริษัท เบสแล็บ จ�ากัด
ที่ตั้ง	 :	 เลขที่	1858/87-90	อำคำรอินเตอร์ลิงค์	ทำวเวอร์	ชั้น	19	ถนนเทพรัตน	แขวงบำงนำใต	้

เขตบำงนำ	กรุงเทพฯ	10260
โทรศัพท์	 :	 0-2826-8000
โทรสำร	 :	 0-2826-8999
ประเภทธุรกิจ	 :	 ธุรกิจให้ค�ำปรึกษำกำรพัฒนำ	กำรออกแบบ	และกำรจ�ำหน่ำยซอฟต์แวร์	และฮำร์ดแวร์ที่พัฒนำขึ้นเอง
ทะเบียนบริษัท	 :	 0105556066298
ทุนจดทะเบียน	 :	 1,000,000	บำท	(หุ้นสำมัญ	100,000	หุ้น)	มูลค่ำหุ้นละ	10	บำท
ทุนช�ำระแล้ว	 :	 250,000	บำท	(หุ้นสำมัญ	100,000	หุ้น)	มูลค่ำหุ้นละ	2.50	บำท
สัดส่วนเงินลงทุน	 :	 อัตรำร้อยละ	60

ขอ้มลูทัว่ไปของบริษทั
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ชื่อ สถานที่ตั้งของบริษัทร่วม 

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

กรุงเทพฯ 10600 
โทรศัพท์ : 0-2862-1396  
โทรสำร : 0-2862-1395
เว็บไซต์ : www.me.co.th
ประเภทธุรกิจ : ส�ำนักพิมพ์ผู้ผลิตวำรสำรและหนังสือส�ำหรับวิศวกร  
ทะเบียนบริษัท : 0105527008994
ทุนจดทะเบียน : 400,000 บำท (หุ้นสำมัญ 4,000 หุ้น) มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท
ทุนช�ำระแล้ว : 400,000 บำท (หุ้นสำมัญ 4,000 หุ้น) มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท
สัดส่วนเงินลงทุน : อัตรำร้อยละ 25

ชื่อ สถานที่ตั้งของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ 

นายทะเบียนหุ้น : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด

ที่ตั้ง : 93 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 1 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ 10400

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

ผู้สอบบัญชี  : คุณนางสาวนันท์นภัส วรรณสมบูรณ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7793  และ/หรือ

  นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752  และ/หรือ

  นางสาวสุลลิต อาดสว่าง  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517  และ/หรือ

  ผู้สอบบัญชีท่านอื่น ซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ   

ที่ตั้ง : บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ำกัด 
  178 อำคำรธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชำชื่น 20) ถนนประชำชื่น แขวงบำงซื่อ เขตบำงซื่อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท์  : 0-2596-0500
โทรสำร  : 0-2596-0539
อีเมล : group@dharmniti.co.th
เว็บไซต์ : www.daa.co.th

ที่ปรึกษากฎหมาย : สำานักงาน ชวน แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ทนายความ
ที่ตั้ง : 1153/44 ซอยลำดพร้ำว 101 ถนนลำดพร้ำว แขวงคลองจั่น เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
โทรศัพท์  : 0-2731-5337 และ 0-2731-5338
โทรสำร : 0-2731-5759 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้ :  ---ไม่มีหุ้นกู้---

l l l l l l l



สารจากประธานคณะกรรมการ

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น

นับเป็นเวลากว่า 1 ปีเศษ ตั้งแต่ช่วงปลายปี พ.ศ. 2561 ท่ีผมได้เข้า
รับตำาแหน่งประธานคณะกรรมการ ซึง่ในขณะน้ันวงการหนังสอืท้ังประเทศกำาลงั
อยูในช่วงขาลง ขวัญและกำาลังใจของคนในวงการตกตำ่า จึงเป็นความท้าทาย
อย่างยิง่สำาหรับผมในการพยายามอย่างท่ีสดุท่ีจะรกัษาร้านหนังสอืซเีอ็ดให้อยู่คู่
สังคมไทยต่อไปในกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ผม คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะผู้บริหาร มีความมุ่งม่ันในการ
ขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และทันท่วงที ภายใต้ยุทธศาสตร์
สำาคัญ คือ

1. การสร้างขวัญกำาลังใจ และเติมเต็มความสามารถท่ีเหมาะสมกับยุคสมัย
ให้กับทีมซีเอ็ด

2. ปรับซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ท่ีมีสาขามากท่ีสุดในประเทศไทยให้มีความแตกต่าง 
และสอดคล้องกับท้องถิ่น สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้
ดีที่สุด

3. พฒันาหน่วยธรุกจิต่างๆ ให้มปีระสทิธภิาพสงูขึน้โดยเฉพาะสำานกัพมิพ์ และ
การจัดจำาหน่าย

4. ลงทุนในด้านดิจิทัลเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ e-commerce, e-book 
สื่อและบริการอื่นๆ ในรูปแบบ Digital

5. ร่วมมือกับบริษัท และองค์กรอ่ืนๆ ในวงการหนังสือเพื่อเสริมสร้างความ
แข็งแรงของวงการ  กระตุ้นการอ่าน  และช่วยกันรักษาธุรกิจรายย่อยๆ 
ในวงการ

ภำรกิจแรกๆ ท่ีผมได้เร่ิมด�ำเนินกำร คือ กำรกระตุ้นขวัญ และก�ำลังใจ
ของบุคคลำกรในองค์กรให้กลับมำมีพลังเต็มเปี่ยม โดยเฉพำะทีมงำนท่ีอยู่สำขำ
ต่ำงๆ ทั่วประเทศไทย ผมร่วมกับทีมบริหำร ได้ร่วมลงพ้ืนท่ีครบ 338 สำขำ
ทั่วประเทศ (จ�ำนวนสำขำ ณ ขณะนั้น) ในระยะเวลำ 1 ปี ซึ่งถือเป็นกำรเริ่มต้นกำร
เติมพลังใจ และจุดประกำยควำมหวังให้กับทีมรวมถึงกำรจัดคอร์สฝึกอบรมเพ่ือ
เพิ่มควำมสำมำรถให้กับทีมทั่วประเทศโดยทันที
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ซีเอ็ดมีจุดแข็งจำกกำรที่มีภำพลักษณ์ร้ำนหนังสือชัดเจน และมีสำขำมำกที่สุดในประเทศกว่ำ 
300 สำขำ ดังนั้นซีเอ็ดจะใช้ควำมเป็นเครือข่ำยร้ำนหนังสือที่ใหญ่ที่สุดของประเทศให้เกิดประโยชน์
สูงสุด สร้ำงกลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำรโดยกำรปรับเปล่ียนรูปแบบกำรบริหำรให้สอดคล้องกับชุมชน 
และท�ำเลที่ตั้ง (Localization) เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชนและสรำ้งอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่น 
และมีเสน่ห์ให้กับสำขำในพื้นที่ต่ำงๆ

หลังจำกที่ผมเข้ำรับต�ำแหน่งประธำนฯ ซีเอ็ดได้มีกำรเจรกับพันธมิตรทำงธุรกิจมำกข้ึน เพ่ือ
แสวงหำควำมร่วมมือเพื่อช่วยกันแก้ปัญหำต่ำงๆ ของวงกำรที่เกิดขึ้น ได้แก่ ปัญหำด้ำน Disruption 
ปัญหำด้ำนภำษ ีปัญหำด้ำนกำรขนส่ง ฯลฯ ขณะเดียวกันก็ได้ร่วมมอืกันรณรงค์ให้รัฐบำล และคนไทย
เห็นควำมส�ำคัญของกำรอ่ำนหนังสือให้มำกยิ่งขึ้น

วันนี้หน่วยธุรกิจต่ำงๆ ของซีเอ็ด ได้ถูกปรับปรุงโครงสร้ำงเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ ลดต้นทุน และ
เพิ่มรำยได้ ธุรกิจใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Digital ก็เป็นอีกด้ำนหนึ่งซึ่งซีเอ็ดให้ควำมส�ำคัญเป็นอย่ำงยิ่ง 
และก�ำลงัอยู่ในช่วงกำรพัฒนำผลติภัณฑ์ และบริกำรร่วมกับพันธมติรในเร่ืองของกำรศกึษำ ผู้ให้บริกำร 
Content และผู้น�ำเทคโนโลยีระดับแนวหน้ำของโลก

ซีเอ็ดจะยังคงให้ควำมส�ำคัญกับกำรกระตุ้นเรียนรู้ STEM Education โดยจะร่วมมือกับ
หน่วยงำนระดับประเทศของไทย และระดับนำนำชำติ ในกำรสรรหำคอร์สและอุปกรณ์ส่งเสริม
กำรเรยีนรูใ้นห้องเรยีน เพ่ือให้เดก็ไทยได้มโีอกำสสมัผสัอปุกรณ์กำรเรยีนรูข้องห้องเรยีนทีเ่ก่งๆ ในโลก

ซีเอ็ดจะยังคงยึดมั่น  และให้ควำมส�ำคัญกับควำมผิดชอบที่มีต่อสังคม ผ่ำนโครงกำร CSR  
ต่ำงๆ ที่ได้ท�ำมำตลอดปี พ.ศ. 2562 อันได้แก่ 1. โครงการมีน้อย อ่านมาก เป็นโครงกำรที่เปิดโอกำส
ให้นักเรียน นักศึกษำ สำมำรถแบ่งช�ำระค่ำหนังสือได้ 3 เดือน  2. โครงการเพื่อนซีเอ็ด งำนของวัย
รุ่นท่ีน่ำท�ำท่ีสุดในโลก เป็นโครงกำรคัดเลือกตัวแทนวัยรุ่นในกำรเป็นตัวแทน ผู้ส่งเสริม ผลักดันให้
เยำวชนรุ่นใหม่ และบุคคลทั่วไปรักกำรอ่ำน  3. โครงการรถแดงแหล่งความรู้ โครงกำรรถห้องสมุด
เคลื่อนที่  ในกำรท�ำกิจกรรม  และรณรงค์ให้นักเรียนและโรงเรียน  รักกำรอ่ำน  รวมถึงบริจำคหนังสือ
ให้กับห้องสมุดโรงเรียนทั่วประเทศท่ีขำดโอกำส และในปี 2563 จะมีกำรริเริ่มโครงกำร CSR ใหม่ๆ 
อำทิ โครงกำร  “10 นาที อ่านสนุก”  โครงกำรซึ่งจะปลูกฝังให้เยำวชนไทย สนุกกับกำรอ่ำน และ
บ่มเพำะนิสัยรักกำรอ่ำนหนังสือตั้งแต่ระดับอนุบำล จนถึงระดับประถมศึกษำ ด้วยกระบวนกำรที่
ถูกออกแบบไว้เป็นพิเศษ

ปี พ.ศ. 2563 น้ีนับเป็นปีท่ีมีควำมส�ำคัญ และท้ำทำยเป็นอย่ำงย่ิง เพรำะภำวะวิกฤต 
COVID-19  วิกฤตเศรษฐกิจ  วิกฤต Disruption และกำรเปลี่ยนแปลงในยุคกำรปฏิวัติอุตสำหกรรม
ครั้งท่ี 4 จะเกิดขึ้นพร้อมๆ กันในสังคมไทย  และจะส่งผลกระทบอย่ำงรุนแรงต่อสังคมไทยโดยรวม  
และซีเอ็ด  ดังนั้น ซีเอ็ดจะต้องปรับตัวอย่ำงเร็วที่สุด และแรงที่สุด เพื่อรักษำไว้ซึ่งควำมเป็นผู้น�ำธุรกิจ
หนังสือ และร้ำนหนังสือท่ีย่ิงใหญ่ที่สุดของประเทศ และเริ่มต้นยุคใหม่แห่งกำรเป็นศูนย์กลำงกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต  ทั้งบนแพลตฟอร์มออนไลน์ และออฟไลน์ เพื่อท�ำให้คนไทยเก่งขึ้น  และเป็นผู้ชนะ

ในอนำคตข้ำงหน้ำ
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นายเกษมสันต์  วีระกุล

ประธานคณะกรรมการ 
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม 

กรรมการอิสระ

นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร
กรรมการ 

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม 
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

zz อายุ 56 ปี

zz วนัท่ีได้รบัต�าแหน่ง  9 พ.ย. 2561

zz วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ล่าสดุ  25 เม.ย. 2562

การศึกษา
zz  นักวิจยัทุนรฐับาลญ่ีปุน่ มหาวิทยาลยั โอซาก้า
zz  เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (ภาคภาษาองักฤษ)
zz  เศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

การอบรมจาก IOD
zz Director Accreditation Program (DAP)

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
zz  - ไม่ม ี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
zz  - ไม่ม ี-

ประวัติการท�างาน
zz 16 ส.ค. 2562 - ปัจจบุนั : กรรมการผูม้อี�านาจลงนาม บมจ. ซเีอด็ยูเคชัน่
zz  9 พ.ย. 2561 - ปัจจบุนั : ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอสิระ บมจ. ซเีอด็ยูเคชัน่
zz 29 ม.ค. 255 - ปัจจบุนั : กรรมการ บมจ. แอ๊ดวานซ์ไลฟ์ ประกันชวิีต
zz   4 พ.ย. 2557 - 16 ธ.ค. 2562 : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. สยามซติีป้ระกันภัย
zz 29 ก.ย. 2557 - 16 ธ.ค. 2562 : กรรมการอสิระ บมจ. สยามซติีป้ระกันภัย

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
zz กิจการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน

 - มจี�านวน 1 บรษิทั

 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - ไม่ม ี-

ประวัติการท�างาน
zz  1 ธ.ค. 2561 -  ปัจจบุนั : กรรมการผูม้อี�านาจลงนาม บมจ. ซเีอด็ยูเคชัน่
zz 15 ส.ค. 2560 - ปัจจบุนั : กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บมจ. ซเีอด็ยูเคช่ัน
zz ก.พ. 2558 - ปัจจบุนั : กรรมการ บมจ. ซเีอด็ยูเคชัน่
zz ม.ิย. 2562 - ปัจจบุนั : กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร บมจ. สายการบนินกแอร์
zz พ.ย. 2561 - ปัจจบุนั : กรรมการ บรษิทัสายการบนินกสกู๊ต จ�ากัด
zz ม.ค. 2561 - ปัจจบุนั : กรรมการ และกรรมการผูม้อี�านาจลงนาม บมจ.ไทยสตลีเคเบลิ
zz พ.ย. 2558 - ปัจจบุนั : กรรมการ และกรรมการผูม้อี�านาจลงนาม บจ. แอสไพเรชัน่ วัน
zz ธ.ค. 2557 - ปัจจบุนั : กรรมการ และกรรมการผูม้อี�านาจลงนาม บมจ. ไอร่า แอนด์ ไอฟุล 
zz 2557 - ปัจจบุนั  : กรรมการ และกรรมการผูม้อี�านาจลงนาม บจ. แฟคทอรี ่ดโีป ซพัพลาย 
zz ก.พ. 2556 - ปัจจบุนั : กรรมการ และกรรมการผูม้อี�านาจลงนาม บจ. ซมัมทิ คย์ีแลกซ์ (ประเทศไทย) 
zz ม.ีค. 2555 - ปัจจบุนั : กรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการผูม้อี�านาจลงนาม บมจ. ไอร่า แฟคตอร่ิง 
zz ม.ค. 2545 - ปัจจบุนั : กรรมการและผูอ้�านวยการสายงานจดัหา ใน 6 บรษิทั ดงันี้

■z บรษิทั ซมัมทิ โอโต บอดี ้อนิดสัตร ีจ�ากัด 
■z บรษิทั ซมัมทิ โอโต บอดี ้อนิดสัตร ีจ�ากัด (อยุธยา) 
■z บรษิทั ซมัมทิ แหลมฉบงั โอโต บอดีเ้วิร์ค จ�ากัด
■z บรษิทั ซมัมทิ แหลมฉบงั โอโต บอดีเ้วิร์ค จ�ากัด (ระยอง) 
■z บรษิทั ซมัมทิ โอโต เทค อนิดัสตรี จ�ากัด 
■z บรษิทั ไทยออโต อนิดัสตร ีจ�ากัด
■z บรษิทั ซมัมทิ อาร์ แอนด์ ดี เซน็เตอร์ จ�ากัด 
■z บรษิทั ซมัมทิ แอดวานซ์ แมททเีรียล จ�ากัด 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
zz กิจการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน

- มีจ�านวน 3 บริษัท -
zz กิจการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน

- มีจ�านวน 11 บริษัท -

zz อายุ  40 ปี

zz วันท่ีได้รบัต�าแหน่ง  26 ก.พ. 2558

zz วันท่ีได้รบัแต่งตัง้ล่าสดุ  25 เม.ย. 2562

การศึกษา
zz Executive MBA, Sasin Graduate Institute of Business 

Administration of Chulalongkorn University 
zz ปรญิญาตร ีนิตศิาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง

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

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
zz 51,550,512 หุน้ (13.1525%)(1)

zz 51,550,512 หุน้ (13.1525%)(2)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
zz - ไม่ม ี-

หมายเหตุ  : (1) จ�ำนวนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ ของกรรมกำรได้รวมกำรถือหุ้นของคู่สมรสและบุตร 
ที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องตำมมำตรำ 258 ด้วย

  (2) จ�ำนวนกำรถือหุ้นโดยกรรมกำร
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คณะกรรมการบริษัท
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)



นายวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ

กรรมการ 
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม  

รองกรรมการผู้จัดการ 
Chief  Financial Officer 

กรรมการบริหาร

การอบรมจาก IOD
zz Director Accreditation Program (DAP)

การอบรมจากสถาบันอื่น
zz ศนูย์ส่งเสรมิการพัฒนาความรูต้ลาดทุน (TSI) ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย : 

CFO’s Orientation Course for New IPOs Class No. 4/2563

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
zz - ไม่ม ี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
zz - ไม่ม ี-

ประวัติการท�างาน
zz 26 ก.พ. 2563 - ปัจจบุนั : Chief Financial Officer บมจ. ซเีอด็ยูเคชัน่
zz 16 ส.ค. 2562 - ปัจจบุนั : กรรมการผูม้อี�านาจลงนาม บมจ. ซเีอด็ยูเคชัน่
zz 10 ส.ค. 2562 - ปัจจบุนั : รองกรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ซเีอด็ยูเคชัน่
zz 26 ก.พ. 2558 - ปัจจบุนั  : กรรมการ บมจ. ซเีอด็ยูเคชัน่
zz 27 ก.พ. 2561 - 8 ก.ค. 2562 : กรรมการตรวจสอบ บมจ. ซเีอด็ยูเคชัน่
zz 1 ม.ค. 2561 - 8 ก.ค. 2562 : กรรมการอสิระ บมจ. ซเีอด็ยูเคชัน่
zz 2557 - 2558   : กรรมการผูจ้ดัการ บจ. ซมัมทิ คอร์ปอเรชัน่ 
zz 2550 - 2555   : กรรมการ บจ. อนิเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์ 
zz 2549 - 2555   : รองกรรมการผูอ้�านวยการ สายการเงนิและบญัชี  

    บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด
zz 2547 - 2549   : รองกรรมการอ�านวยการ การเงินและการบรหิาร 

    บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด 
zz 2545 - 2547   : ผูอ้�านวยการบรหิาร บจ. บางกอกสปรงิอนิดัสเตรยีลด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
zz กิจการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน

-  ไม่มี -
zz กิจการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน

- ไม่มี -

การอบรมจาก IOD
zz  - ไม่ม ี-

การอบรมจากสถาบันอื่น
zz สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย : หลกัสตูร Fundamentals for Corporate Secretaries

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
zz 1,000,000 หุน้ (0.2551%)(1)

zz 1,000,000 หุน้ (0.2551%)(2)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
zz  - ไม่ม ี-

ประวัติการท�างาน
zz 16 ส.ค. 2562 - ปัจจบุนั : กรรมการผูม้อี�านาจลงนาม บมจ. ซเีอด็ยูเคชัน่
zz 16 ส.ค. 2562 - ปัจจบุนั : เลขานกุารบรษิทัฯ บมจ. ซเีอด็ยูเคชัน่ 
zz 16 ส.ค. 2562 - ปัจจบุนั : กรรมการ บมจ. ซเีอด็ยูเคชัน่
zz 10 ส.ค. 2562 - ปัจจบุนั : รองกรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ซเีอด็ยูเคชัน่
zz 1 ต.ค. 2562 - ปัจจบุนั : ผูอ้�านวยการสายงานซเีอด็บุค๊เซน็เตอร์ บมจ. ซเีอด็ยูเคชัน่
zz 1 พ.ค. 2559 - ปัจจบุนั : ทีป่รกึษากรรมการบรหิาร บจ. ซมัมทิ คอร์ปอเรชัน่ 
zz 2556  - ปัจจบุนั :  กรรมการผูจ้ดัการ บจ. รตันจารทัุศน์ 
zz 1 ม.ค. 2548 - 30 เม.ย. 2559 : ผูอ้�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บจ. ซมัมทิ วินด์มลิล์ กอล์ฟคลบั 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
zz กิจการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน

- ไม่มี -

zz กิจการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน
- มีจำ�นวน 1 บริษัท -

นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล

กรรมการ 
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม 

รองกรรมการผู้จัดการ 
เลขานุการบริษัทฯ 

กรรมการบริหาร

zz อายุ  60 ปี

zz วนัท่ีได้รบัต�าแหน่ง  26 ก.พ. 2558

zz วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ล่าสดุ  20 เม.ย. 2560

การศึกษา
zz M.A. Executive Master of Accountancy 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
zz ปรญิญาตร ีพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

zz อายุ  44 ปี

zz วนัท่ีได้รบัต�าแหน่ง  16 ส.ค. 2562

zz วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ล่าสดุ  16 ส.ค. 2562

การศึกษา
zz ปรญิญาโท, การจดัการ สาขาบรหิารธุรกิจโทรคมนาคม, 

มหาวทิยาลัยเวปสเตอร์, สหรฐัอเมรกิา
zz ปรญิญาตร,ี รฐัศาสตร์บณัฑิต สาขาบรหิารรฐักิจ, 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
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คณะกรรมการบริษัท
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)



บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)

นายประวิทย์  ตันติวศินชัย

กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

กรรมกำรอิสระ

 z อายุ  63 ปี 

 z วนัท่ีได้รบัตำาแหน่ง  22 เม.ย. 2542

 z วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ล่าสดุ  19 เม.ย. 2561

การศึกษา 
 z ประกำศนยีบตัรบณัฑิต กำรสอบบญัช ีจฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั
 z บญัชบีณัฑติ จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั

การอบรมจาก IOD
 z Director Accreditation Program (DAP)

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 
 z - ไม่ม ี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 z - ไม่ม ี-

ประวัติการทำางาน
 z 23 ธ.ค. 2560 - ปัจจบุนั : ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บมจ.ซเีอด็ยูเคชัน่ 
 z 2542 - ปัจจบุนั : กรรมกำรตรวจสอบ บมจ.ซเีอด็ยูเคชัน่
 z 2542 - ปัจจบุนั : กรรมกำร และกรรมกำรอสิระ บมจ. ซเีอด็ยูเคชัน่ 
 z 2555 - ปัจจบุนั : กรรมกำร บมจ. เอม็เค เรสโตรองต์ กรุป๊
 z 2555 - 2559 : รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนบญัชแีละกำรเงิน บมจ. เอม็เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
 z 2549 - 2555 : รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนบญัชแีละกำรเงิน บจ. เอม็ เค เรสโตรองต์
 z 2537 - 2549 : ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยบญัชแีละกำรเงนิ บจ. เอม็ เค เรสโตรองต์ 

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
 z กิจกำรทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน

-  มีจ�ำนวน 1 บริษัท -
 z กิจกำรทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน

-  ไม่มี -

นายคเชนทร์  เบญจกุล

กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน 

กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรอิสระ

การอบรมจาก IOD
 z Director Accreditation Program (DAP)

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

 z 464,640 หุ้น (0.1185%)(2)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 z - ไม่ม ี-

ประวัติการทำางาน
 z 9 พ.ย. 2561 - ปัจจบุนั : ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน บมจ. ซเีอด็ยูเคช่ัน 
 z 27 ก.พ. 2560 - ปัจจบุนั : กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน บมจ. ซเีอด็ยูเคช่ัน 
 z พ.ย. 2552 - ปัจจบุนั : กรรมกำรตรวจสอบ บมจ. ซเีอด็ยูเคชัน่
 z 2548 - ปัจจบุนั : กรรมกำร และกรรมกำรอสิระ บมจ. ซเีอด็ยูเคชัน่
 z 2551 - ปัจจบุนั : ทีป่รกึษำทำงด้ำนทรพัยำกรบคุคล บจ. เพลนิพัฒน์
 z 2549 - 2551 : กรรมกำรบรหิำร บจ. เพลนิพัฒน์
 z พ.ค. 2555 - ปัจจบุนั : กรรมกำรตรวจสอบ บมจ. โปรเจค แพลนนิง่ เซอร์วสิ
 z 2544 - 2547 : นกัวเิครำะห์อำวุโส กองทนุบ�ำเหนจ็บ�ำนำญข้ำรำชกำร
 z 2543 - 2544 : นกัวเิครำะห์ กองทนุบ�ำเหน็จบ�ำนำญข้ำรำชกำร

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
 z กิจกำรทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน

-  มีจ�ำนวน 1 บริษัท -
 z กิจกำรทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน

-  มีจ�ำนวน 1 บริษัท -   

 z อายุ  42 ปี

 z วันท่ีได้รบัตำาแหน่ง  28 ม.ิย. 2548

 z วันท่ีได้รบัแต่งตัง้ล่าสดุ  20 เม.ย. 2560

การศึกษา 
 z ศลิปศำสตรมหำบณัฑิต สำขำเศรษฐศำสตร์และกำรเงนิ 

จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั
 z วิศวกรรมศำสตรบณัฑิต สำขำวิศวกรรมอตุสำหกำร 

จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั

หมายเหตุ  : (1) จ�านวนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของกรรมการได้รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตร 
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ด้วย

  (2) จ�านวนการถือหุ้นโดยกรรมการ

11

คณะกรรมการบริษัท
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)



 z อายุ  54 ปี
 z วนัท่ีได้รบัตำาแหน่ง  16 ส.ค. 2562
 z วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ล่าสดุ  16 ส.ค. 2562

การศึกษา
 z ปรญิญำเอก กำรจดักำรเทคโนโลยี สถำบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชยี 
 z ปรญิญำโท กำรจดักำรเทคโนโลยี สถำบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชยี
 z ปรญิญำตร ีบญัชบีณัฑิต มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์

การอบรมจาก IOD
 z Advanced Audit Committee Program (AACP)
 z Company Reporting Program (CRP)

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
 z  - ไม่ม ี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 z  - ไม่ม ี-

ประวัติการท�างาน
 z 16 ส.ค. - 2562 - ปัจจบุนั : กรรมกำร บมจ. ซเีอด็ยูเคชัน่
 z 16 ส.ค. - 2562 - ปัจจบุนั : กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอสิระ บมจ. ซเีอด็ยูเคชัน่ 
 z 8 ก.พ. 2561 - 29 พ.ย. 2561 : กรรมกำร ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย
 z 2558  - ปัจจบุนั  : กรรมกำรและเหรญัญิก สมำคมหน่วยบ่มเพำะธุรกิจและอทุยำนวิทยำศำสตร์ไทย
 z 24 ก.ค. 2557 - ปัจจบุนั : กรรมกำร บจ. นววิวรรธ
 z 2556 - ปัจจบุนั : กรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ บมจ. มดัแมน และบรษิทัย่อย
 z 2552 - ปัจจบุนั : ท่ีปรกึษำ บจ. เบเกอร์ ทลิล ีประเทศไทย

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
 z กิจกำรทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน

- มีจำ�นวน 1 บริษัท -

 z กิจกำรทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน
- มีจำ�นวน 1 บริษัท -

ผศ. ดร. ทิพวรรณ  ปิ่นวนิชย์กุล

กรรมกำร 
กรรมกำรตรวจสอบ 

กรรมกำรอิสระ

 z อายุ  70 ปี

 z วนัท่ีได้รบัตำาแหน่ง  10 ต.ค. 2517

 z วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ล่าสดุ  25 เม.ย. 2562

การศึกษา 
 z วิศวกรรมศำสตรบณัฑิต สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั

การอบรมจาก IOD
 z Director Accreditation Program (DAP)

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 
 z 8,051,498 หุน้ (2.0542%)(1)

 z 2,910,310 หุน้ (0.7425%)(2)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 z - ไม่ม ี-

ประวัติการทำางาน
 z 2536 - ปัจจบุนั : กรรมกำร บมจ. ซเีอด็ยูเคชัน่
 z 2517 - 2536 : กรรมกำร บจ. ซเีอด็ยูเคชัน่
 z 2548 - 2554 : กรรมกำรอสิระ บมจ. ซเีอด็ยูเคชัน่
 z พ.ค. 2548 - พ.ย. 2552 : กรรมกำรตรวจสอบ บมจ. ซเีอด็ยูเคชัน่
 z 2551 - ก.ย. 2553 : ผูช่้วยผูอ้�ำนวยกำรโครงกำรเดนิเครือ่ง 

  และบ�ำรงุรกัษำประจ�ำโรงไฟฟ้ำ บจ. ผลติไฟฟ้ำรำชบรุี
 z 2545 - 2551 : วิศวกรระดบั 11 ฝ่ำยบ�ำรงุรกัษำไฟฟ้ำ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทย
 z 2542 - 2545 : ผูจ้ดักำรกองบ�ำรงุรกัษำ โรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อน
 z 2540 - 2542 : ผูจ้ดักำรกองวิศวกรรมบ�ำรงุรกัษำไฟฟ้ำ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทย

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
 z กิจกำรทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน

- ไม่มี -
 z กิจกำรทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน

- ไม่มี -

นายไพรัช  สิฏฐกุล

กรรมกำร 
กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร
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คณะกรรมการบริษัท
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)



 z อายุ  69 ปี

 z วนัท่ีได้รบัตำาแหน่ง  10 ต.ค. 2517

 z วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ล่าสดุ  19 เม.ย. 2561 

การศึกษา 
 z วิศวกรรมศำสตรมหำบณัฑิต สำขำวศิวกรรมอตุสำหกำร 

สถำบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชยี (AIT)
 z วิศวกรรมศำสตรมหำบณัฑิต สำขำวศิวกรรมไฟฟ้ำ จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั
 z วิศวกรรมศำสตรบณัฑิต สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั

การอบรมจาก IOD
 z - ไม่ม ี-

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  
 z 2,924,224 หุน้ (0.7461%)(1)

 z 1,843,538 หุน้ (0.4704%)(2)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 z - ไม่ม ี-

ประวัติการท�างาน
 z 2536 - ปัจจบุนั : กรรมกำร บมจ. ซเีอด็ยูเคชัน่
 z 27 ก.พ. - ส.ค. 2562 : กรรมกำรผูม้อี�ำนำจลงนำม บมจ. ซเีอด็ยูเคชัน่
 z 2517 - 2536 : กรรมกำร บจ. ซเีอด็ยูเคชัน่
 z 2546 - ปัจจบุนั : ท่ีปรกึษำโรงเรยีนเพลนิพัฒนำ บจ. เพลนิพัฒน์
 z 2554 - ปัจจบุนั : ผูท้รงคณุวฒุพิิเศษมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์
 z 2545 - 2554 : รองอธิกำรบด ีฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์
 z 2534 - 2543 : ผูอ้�ำนวยกำร ส�ำนักบรกิำรคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
 z กิจกำรทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน

- ไม่มี -
 z กิจกำรทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน

- ไม่มี -

รศ.ยืน  ภู่วรวรรณ

กรรมกำร 
กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร

การอบรมจาก IOD
 z Director Certification Program (DCP)

การอบรมจากสถาบันอื่น
 z สถำบนัวิทยำกำรตลำดทุน (CMA) : หลกัสตูรผูบ้รหิำรระดบัสงู รุน่ท่ี 3

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

 z 9,818,122 หุน้ (2.5050%)(2)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 z - ไม่ม ี-

ประวัติการทำางาน
 z 2536 - ปัจจบุนั : กรรมกำร บมจ. ซเีอด็ยูเคชัน่
 z 2530 - 30 พ.ย. 2561 : กรรมกำรผูจ้ดักำร บมจ. ซเีอด็ยูเคชัน่
 z 2517 - 2536 : กรรมกำร บจ. ซเีอด็ยูเคชัน่
 z 2528 - 2530 : กรรมกำร และรองกรรมกำรผูจ้ดักำร ด้ำนกำรตลำด บจ. ซเีอด็ยูเคช่ัน
 z 2556 - ปัจจบุนั : กรรมกำร บจ. เบสแลบ็
 z 2544 - 2561 : กรรมกำร บจ. ซเีอด็บุค๊เซน็เตอร์
 z 2553 - ปัจจบุนั : ผูอ้�ำนวยกำรโรงเรยีนเพลนิพัฒนำ บจ. เพลนิพัฒน์
 z 2549 - ปัจจบุนั : ประธำนกรรมกำรบรหิำร โรงเรยีนเพลนิพัฒนำ บจ. เพลนิพัฒน์
 z 2546 - 2549 : กรรมกำรบรหิำร บจ. เพลนิพัฒน์
 z 2546 - ปัจจบุนั : กรรมกำร บจ. เพลนิพัฒน์
 z 2527 - ปัจจบุนั : กรรมกำร บจ. เอม็แอนด์อี
 z 2555 - ปัจจบุนั : กรรมกำร บมจ. เอม็เค เรสโตรองต์ กรุป๊

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
 z กิจกำรทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน

- มีจ�ำนวน 1 บริษัท -
 z กิจกำรทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน

- มีจ�ำนวน 3 บริษัท -

นายทนง  โชติสรยุทธ์ 

กรรมกำร 
กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร

 z อายุ  66 ปี

 z วันท่ีได้รบัตำาแหน่ง  10 ต.ค. 2517

 z วันท่ีได้รบัแต่งตัง้ล่าสดุ  19 เม.ย. 2561

การศึกษา 
 z บรหิำรธุรกิจดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศักดิ ์สถำบนับณัฑิต

พัฒนบรหิำรศำสตร์
 z ครศุำสตรมหำบณัฑิต สำขำวิชำกำรบรหิำรกำรศกึษำ 

คณะครศุำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั
 z วิศวกรรมศำสตรบณัฑิต สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 

จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั

หมายเหตุ  : (1) จ�านวนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของกรรมการได้รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตร 
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ด้วย

  (2) จ�านวนการถือหุ้นโดยกรรมการ
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คณะกรรมการบริษัท
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
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นายวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ(3)

กรรมกำร 
กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำม 

รองกรรมกำรผู้จัดกำร 
Chief Financial Offiicer 

กรรมกำรบริหำร

หมายเหตุ  : (1) จ�านวนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของผู้บริหารได้รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตร 
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ด้วย

  (2) จ�านวนการถือหุ้นโดยผู้บริหาร
  (3) เป็นผู้บริหารที่อยู่ในนิยาม ในประกาศของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

การอบรมจาก IOD
 z Director Accreditation Program (DAP)

การอบรมจากสถาบันอื่น
 z ศนูย์ส่งเสรมิกำรพัฒนำควำมรูต้ลำดทุน (TSI) ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย : 

CFO’s Orientation Course for New IPOs Class No. 4/2563

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
 z - ไม่ม ี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 z - ไม่ม ี-

ประวัติการทำางาน
 z 26 ก.พ. 2563 - ปัจจบุนั : Chief Financial Officer บมจ. ซเีอด็ยูเคชัน่
 z 16 ส.ค. 2562 - ปัจจบุนั : กรรมกำรผูม้อี�ำนำจลงนำม บมจ. ซเีอด็ยูเคชัน่
 z 10 ส.ค. 2562 - ปัจจบุนั : รองกรรมกำรผูจ้ดักำร บมจ. ซเีอด็ยูเคชัน่
 z 27 ก.พ. 2558 - ปัจจบุนั  : กรรมกำร บมจ. ซเีอด็ยูเคชัน่
 z 27 ก.พ. 2561 - 8 ก.ค. 2562 : กรรมกำรตรวจสอบ บมจ. ซเีอด็ยูเคชัน่
 z 1 ม.ค. 2561 - 8 ก.ค. 2562 : กรรมกำรอสิระ บมจ. ซเีอด็ยูเคชัน่
 z 2557 - 2558   : กรรมกำรผูจ้ดักำร บจ. ซมัมทิ คอร์ปอเรชัน่ 
 z 2550 - 2555   : กรรมกำร บจ. อนิเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์ 
 z 2549 - 2555   : รองกรรมกำรผูอ้�ำนวยกำร สำยกำรเงนิและบญัชี  

    บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวำนซ์ เทคโนโลยี จ�ำกัด
 z 2547 - 2549   : รองกรรมกำรอ�ำนวยกำร กำรเงินและกำรบรหิำร 

    บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวำนซ์ เทคโนโลยี จ�ำกัด 
 z 2545 - 2547   : ผูอ้�ำนวยกำรบรหิำร บจ. บำงกอกสปรงิอนิดัสเตรยีลด

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
 z กิจกำรทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน

-  ไม่มี -
 z กิจกำรทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน

- ไม่มี -

การอบรมจาก IOD
 z  - ไม่ม ี-

การอบรมจากสถาบันอื่น
 z สมำคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย : หลกัสตูร Fundamentals for Corporate Secretaries

จำานวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
 z 1,000,000 หุน้ (0.2551%)(1)

 z 1,000,000 หุน้ (0.2551%)(2)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 z  - ไม่ม ี-

ประวัติการทำางาน
 z 16 ส.ค. 2562 - ปัจจบุนั : กรรมกำรผูม้อี�ำนำจลงนำม บมจ. ซเีอด็ยูเคชัน่
 z 16 ส.ค. 2562 - ปัจจบุนั : เลขำนกุำรบรษิทัฯ บมจ. ซเีอด็ยูเคชัน่ 
 z 16 ส.ค. 2562 - ปัจจบุนั : กรรมกำร บมจ. ซเีอด็ยูเคชัน่
 z 10 ส.ค. 2562 - ปัจจบุนั : รองกรรมกำรผูจ้ดักำร บมจ. ซเีอด็ยูเคชัน่
 z 1 ต.ค. 2562 - ปัจจบุนั : ผูอ้�ำนวยกำรสำยงำนซเีอด็บุค๊เซน็เตอร์ บมจ. ซเีอด็ยูเคชัน่
 z 1 พ.ค. 2559 - ปัจจบุนั : ทีป่รกึษำกรรมกำรบรหิำร บจ. ซมัมทิ คอร์ปอเรชัน่ 
 z 2556  - ปัจจบุนั :  กรรมกำรผูจ้ดักำร บจ. รตันจำรทัุศน์ 
 z 1 ม.ค. 2548 - 30 เม.ย. 2559 : ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ บจ. ซมัมทิ วินด์มลิล์ กอล์ฟคลบั 

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
 z  กิจกำรท่ีเป็นบรษิทัจดทะเบยีน

- ไม่มี -

 z กิจกำรทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน
- มีจำ�นวน 1 บริษัท -

นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล(3)

กรรมกำร 
กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำม 

รองกรรมกำรผู้จัดกำร 
เลขำนุกำรบริษัทฯ 

กรรมกำรบริหำร

 z อายุ  60 ปี

 z วันท่ีได้รบัตำาแหน่ง  26 ก.พ. 2558

 z วันท่ีได้รบัแต่งตัง้ล่าสดุ  20 เม.ย. 2560

การศึกษา
 z M.A. Executive Master of Accountancy 

จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั
 z ปรญิญำตร ีพำณิชยศำสตร์และกำรบญัชี  

มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์

 z อายุ  44 ปี
 z วันท่ีได้รบัตำาแหน่ง  16 ส.ค. 2562
 z วันท่ีได้รบัแต่งตัง้ล่าสดุ  16 ส.ค. 2562

การศึกษา
 z ปรญิญำโท, กำรจดักำร สำขำบรหิำรธุรกิจโทรคมนำคม, 

มหำวทิยำลยัเวปสเตอร์, สหรฐัอเมรกิำ
 z ปรญิญำตร,ี รฐัศำสตร์บณัฑิต สำขำบรหิำรรฐักิจ, 

มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์
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คณะผู้บริหาร
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)

จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ 
zz - ไม่ม ี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
zz - ไม่ม ี-

ประวัติการท�างาน
zz 2547 - ปัจจบุนั : ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงนิ บมจ. ซเีอด็ยูเคชัน่
zz 2534 - 2546 : ผูจ้ดักำรแผนกกำรเงิน บมจ. ซเีอด็ยูเคชัน่

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
zz กิจกำรทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน

- ไม่มี -
zz กิจกำรทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน

- ไม่มี -

นางสาวสจิพัฒน์  พุ่มพึ่งพุทธ(3)

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงิน

นางสาวอารี  แซ่อึ้ง(3)

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบัญชี

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 
zz - ไม่ม ี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
zz - ไม่ม ี-

ประวัติการท�างาน
zz 2547 - ปัจจบุนั : ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยบญัช ีบมจ. ซเีอด็ยูเคชัน่
zz 2544 - 2546 : ผูจ้ดักำรแผนกบญัช ีบมจ. ซเีอด็ยูเคชัน่
zz 2543 - 2544 : ผูจ้ดักำรแผนกตรวจสอบภำยใน บมจ. ซเีอด็ยูเคชัน่
zz 2537 - 2543 : หวัหน้ำทีมตรวจสอบบญัช ีบจ. ส�ำนักงำน เอ เอม็ ซี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
zz กิจกำรทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน

- ไม่มี -
zz กิจกำรทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน

- ไม่มี -

อายุ  56 ปี

การศึกษา 
zz บรหิำรกำรจดักำรบณัฑิต มหำวิทยำลยัสโุขทยัธรรมำธิรำช

การอบรมจาก IOD
zz - ไม่ม ี-

อายุ  48 ปี

การศึกษา 
zz ผู้สอบบญัชรีบัอนญุำต เลขที ่5368 
zz บรหิำรธุรกิจมหำบณัฑิต มหำวิทยำลยับรูพำ
zz ประกำศนยีบตัรบณัฑิต กำรสอบบญัช ีมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์
zz บรหิำรธุรกิจบณัฑิต (บญัช)ี สถำบนัเทคโนโลยีรำชมงคล

การอบรมจาก IOD
zz - ไม่ม ี-

นางกนิษฐ์  พรหมเสน(3)

ผู้อ�ำนวยกำรสำยงำนผลิตหนังสือ

การอบรมจากสถาบันอื่น
zz MINI MBA มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย
zz MINI MBA จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 
zz 7,166 หุ้น (0.0018%)(1)

zz 7,166 หุ้น (0.0018%)(2)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
zz - ไม่ม ี-

ประวัติการท�างาน
zz 6 ก.ย. 2561 - ปัจจบุนั : ผูอ้�ำนวยกำรสำยงำนผลติหนงัสอื บมจ. ซเีอด็ยูเคชัน่
zz 2548 - 5 ก.ย. 2561 : บรรณำธิกำรบรหิำรฝ่ำยผลติหนังสอืท่ัวไป บมจ. ซเีอด็ยูเคชัน่
zz 2535 - 2548 : ผูช่้วยบรรณำธิกำรบรหิำรฝ่ำยผลติหนังสอืทัว่ไป บมจ. ซเีอด็ยูเคชัน่
zz 2534 - 2535 : Office Administrator, PAC RIM GROUP
zz 2533 - 2534 : Cultural Orientation Teacher, The American Consortium

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
zz กิจกำรทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน

- ไม่มี -
zz กิจกำรทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน

- ไม่มี -

อายุ  52 ปี

การศึกษา 
zz บรหิำรธุรกิจมหำบณัฑิต มหำวิทยำลยัรำมค�ำแหง
zz วิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำเกษตรศำสตร์โรคพืช 

มหำวทิยำลัยเชยีงใหม่

การอบรมจาก IOD
zz - ไม่ม ี-
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คณะผู้บริหาร
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
zz  - ไม่ม ี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
zz - ไม่ม ี-

ประวัติการท�างาน
zz 28 ต.ค. 2562 - ปัจจบุนั : ผูอ้�ำนวยกำรสำยงำน Digital Business บมจ. ซเีอด็ยูเคชัน่
zz 1 ก.พ. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 : Managing Director บจ. โอเรยีลทัล ซติี ้กรุป๊
zz 19 ก.ย. 2556 - 15 ม.ค. 2558 : Chief Executive Officer บจ. จเีอชแอล อเีปย์เม้นส์ 
zz 1 ส.ค. 2554 - 15 ม.ค. 2558 : Chief Operating Officer บจ. จเีอชแอล ประเทศไทย 

การด�าต�าแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
zz กิจกำรทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน

- ไม่มี -

zz กิจกำรทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน
- ไม่มี -

นางภาสพรรณี มหายศ(3)

ผู้อ�ำนวยกำรสำยงำน Digital Business

อายุ 50 ปี

การศึกษา
zz ปรญิญำโท สถิตปิระยุกต์ สถำบนับณัฑิตพัฒนบรหิำรศำสตร์
zz ปรญิญำตร ีวิทยำศำสตร์บณัฑิต มหำวิทยำลยัมหิดล

การอบรมจาก IOD
zz - ไม่ม ี-

นางสาวดวงใจ  จีนานุรักษ์(3)

ผู้อ�ำนวยกำรสำยงำนขำยและจัดจ�ำหน่ำย

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
zz 432 หุน้ (0.0001%)(1)

zz 432 หุน้ (0.0001%)(2)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
zz - ไม่ม ี-

ประวัติการท�างาน
zz 6 ก.ย. 2561 - ปัจจบุนั : ผูอ้�ำนวยกำรสำยงำนขำยและจดัจ�ำหน่ำย บมจ. ซเีอด็ยูเคชัน่
zz 2554 - ปัจจบุนั   : ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยขำยและจดัจ�ำหน่ำย บมจ. ซเีอด็ยูเคช่ัน
zz 2542 - 2554   : ผูจ้ดักำรแผนกรบัจดัจ�ำหน่ำย บมจ. ซเีอด็ยูเคชัน่ 
zz 2539 - 2541   : ผูจ้ดักำรฝ่ำยขำยจดัจ�ำหน่ำย บมจ. เนชัน่มลัติมเีดยี กรุ๊ป  
zz 2536 - 2539   : ผูจ้ดักำรร้ำน บจ. แมคไทย
zz 2534 - 2536   : พนักงำนบญัช ีบจ. ล๊อกซเล่ย์ อลมูเินียมและวิศวกรรม

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
zz กิจกำรทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน

- ไม่มี -
zz กิจกำรทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน

- ไม่มี -

นางสาวสริดา  สาระจันทร์

บรรณำธิกำรบริหำร 
ฝ่ำยผลิตหนังสือต�ำรำวิชำกำร

จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ 
zz - ไม่ม ี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
zz - ไม่ม ี-

ประวัติกำรท�ำงำน
zz 2548 - ปัจจบุนั : บรรณำธิกำรบรหิำรฝ่ำยผลติ แผนกหนังสอืต�ำรำวิชำกำร บมจ. ซเีอด็ยูเคชัน่
zz 2542 - 2548 : บรรณำธิกำรจดักำรฝ่ำยผลติ แผนกหนงัสอืต�ำรำวิชำกำร บมจ. ซเีอด็ยูเคช่ัน
zz 2535 - 2542 : รองบรรณำธิกำรจดักำร แผนกหนังสอืต�ำรำวิชำกำร บมจ. ซเีอด็ยูเคชัน่
zz 2526 - 2535 : ผูช่้วยบรรณำธิกำรจดักำร แผนกหนงัสอืต�ำรำวิชำกำร บมจ. ซเีอด็ยูเคชัน่

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรอื่น
zz กิจกำรทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน

- ไม่มี -
zz กิจกำรทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน

- ไม่มี -

อายุ  51 ปี

การศึกษา 
zz เศรษฐสำสตรมหำบณัฑิต (เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ) 

มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ วทิยำเขตศรรีำชำ
zz บรหิำรธุรกิจบณัฑิต (กำรบญัช)ี มหำวิทยำลยัรำมค�ำแหง

การอบรมจาก IOD
zz - ไม่ม ี-

อำยุ  59 ปี

กำรศึกษำ 
zz เศรษฐศำสตรมหำบณัฑิต (ศ.ม.) มหำวิทยำลยัรำมค�ำแหง
zz บรหิำรธุรกิจมหำบณัฑิต (บ.ธ.ม.) มหำวิทยำลยัรำมค�ำแหง
zz ศลิปศำสตรบณัฑิต (รฐัศำสตร์) มหำวิทยำลยัรำมค�ำแหง

กำรอบรมจำก IOD
zz - ไม่ม ี-

หมายเหตุ  : (1) จ�ำนวนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ ของผู้บริหำรได้รวมกำรถือหุ้นของคู่สมรสและบุตร 
ที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องตำมมำตรำ 258 ด้วย

  (2) จ�ำนวนกำรถือหุ้นโดยผู้บริหำร
  (3) เป็นผู้บริหำรที่อยู่ในนิยำม ในประกำศของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์

และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
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คณะผู้บริหาร
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)

นางสาวพรพิมล ตั้งสกุล

บรรณำธิกำรบริหำรฝ่ำยผลิตหนังสือทั่วไป

การอบรมจาก IOD
zz - ไม่ม ี-

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
zz  274,791 หุน้ (0.0701%)(1)

zz  274,791 หุน้ (0.0701%)(2)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
zz - ไม่ม ี-

ประวัติการท�างาน
zz 1 ก.ค. 2562 - ปัจจบุนั : บรรณำธิกำรบรหิำรฝ่ำยผลติหนังสอืท่ัวไป บมจ. ซเีอด็ยูเคชัน่
zz 1 ม.ค. 2557 - 30 ม.ิย. 2562 : ฟรแีลนซ์
zz 1 เม.ย. 2535 - 30 ธ.ค. 2556 : บรรณำธิกำรจดักำร บมจ. ซเีอด็ยูเคชัน่

การด�าต�าแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
zz  กิจกำรท่ีเป็นบรษิทัจดทะเบยีน

- ไม่มี -

zz  กิจกำรท่ีไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน
- ไม่มี -

นายไกรวุฒิ โรจน์ประเสริฐสุด

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำย Digital Content

การอบรมจาก IOD
zz - ไม่ม ี-

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
zz 118 หุน้ (0.0000%)(1)

zz 62 หุ้น (0.0000%)(2)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
zz - ไม่ม ี-

ประวัติการท�างาน
zz เม.ย. 2562 - ปัจจบุนั : ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำย Digital Content, บมจ. ซเีอด็ยูเคชัน่
zz ก.พ. 2560 - ม.ีค. 2562 : ผูอ้�ำนวยกำรโครงกำรพัฒนำนวัตกรรมทำงกำรศกึษำ 

  และผูอ้�ำนวยกำรแผนกวำรสำร, บมจ. ซเีอด็ยูเคชัน่

การด�าต�าแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
zz กิจกำรทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน

- ไม่มี -

zz กิจกำรทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน
- ไม่มี -

อายุ 49 ปี

การศึกษา
zz เศรษฐศำสตรมหำบณัฑิต (ศ.ม.) มหำวิทยำลยัรำมค�ำแหง 
zz ปรญิญำตร ีคณะเกษตร สำขำสตัวบำล มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์

อายุ 45 ปี

การศึกษา
zz ปรญิญำตร ีวิศวกรรมศำสตรบณัฑิต, 

สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคณุทหำรลำดกระบงั

นายฉกาจ ลือชาเกียรติศักดิ์

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำย STEM Education

การอบรมจาก IOD
zz - ไม่ม ี-

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
zz 7,906 หุ้น (0.0020%)(1)

zz 7,906 หุ้น (0.0020%)(2)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
zz - ไม่ม ี-

ประวัติการท�างาน
zz 1 ม.ค. 2562 - ปัจจบุนั : ผูอ้�ำนวยกำร STEM Education สำยงำนขำยและจดัจ�ำหน่ำย 

  บมจ. ซเีอด็ยูเคชัน่
zz 1 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2561 : ผูอ้�ำนวยกำรแผนก STEM Education สำยงำนวำรสำร 

  บมจ. ซเีอด็ยูเคชัน่
zz 1 ม.ค. 2540 - 31 ธ.ค. 2559 : บรรณำธิกำรหนังสอืพิเศษ บมจ. ซเีอด็ยูเคชัน่
zz 1 ม.ค. 2536 - 31 ธ.ค. 2539 : บรรณำธิกำรวำรสำร HOBBY ELECTRONICS 

  บมจ. ซเีอด็ยูเคชัน่

การด�าต�าแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
zz กิจกำรทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน

- ไม่มี -

zz กิจกำรทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน
- ไม่มี -

อายุ 51 ปี

การศึกษา
zz ครศุำสตร์อตุสำหกรรมบณัฑิต สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 

สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนอื
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คณะผู้บริหาร
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)

ดร.มีโชค  ทองไสว

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยที่ปรึกษำทำงวิชำกำร 
และธุรกิจต่ำงประเทศ

การอบรมจาก IOD
zz - ไม่ม ี-

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 
zz 121,000 หุ้น (0.0309%)(1)

zz 121,000 หุ้น (0.0309%)(2)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารร
zz - ไม่ม ี-

ประวัติการท�างาน
zz 2554 - ปัจจบุนั : ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยท่ีปรกึษำทำงวิชำกำร และธุรกิจต่ำงประเทศ บมจ. ซเีอด็ยูเคชัน่
zz 2544 - 2554 : ผูจ้ดักำรแผนกหนังสอืต่ำงประเทศ ซเีอด็บุค๊เซน็เตอร์ บจ. ซเีอด็บุ๊คเซ็นเตอร์

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรอื่น
zz กิจกำรทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน

- ไม่มี -
zz กิจกำรทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน

- ไม่มี -

อายุ  49 ปี

การศึกษา 
zz ครศุำสตร์ดษุฎีบณัฑิต สำขำเทคโนโลยแีละสือ่สำรกำรศกึษำ 

จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั
zz บรหิำรธุรกิจมหำบณัฑิต มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั
zz บรหิำรธุรกิจ มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั

นางสาวสวรรย์ พิภูษณานนท์

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำดองค์กร

การอบรมจาก IOD
zz - ไม่ม ี-

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
zz  - ไม่ม ี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารร
zz - ไม่ม ี-

ประวัติการท�างาน
zz ม.ิย. 2562 - ปัจจบุนั : ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำดองค์กร บมจ. ซเีอด็ยูเคช่ัน
zz ก.พ. 2558 - ปัจจบุนั : กรรมกำร บจ. มไีพรม์
zz 19 เม.ย. 2544 - ม. ค. 2558 : Executive Editor บจ. โพสต์ อนิเตอร์นชัน่แนล มเีดยี

การด�าต�าแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
zz กิจกำรทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน

- ไม่มี -

zz กิจกำรทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน
- มีจำ�นวน 1 บริษัท -

อายุ 46 ปี

การศึกษา
zz ปรญิญำโท คณะรฐัประศำสนศำสตร์ 

(กำรจดักำรภำครฐัและเอกชน) 
สถำบนับณัฑิตพัฒนบรหิำรศำสตร์

zz ปรญิญำตร ีคณะนเิทศศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั

นายอุทัย สกุลอุดมกาญจน์

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยโลจิสติกส์

การอบรมจาก IOD
zz - ไม่ม ี-

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
zz - ไม่ม ี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
zz - ไม่ม ี-

ประวัติการท�างาน
zz 10 ม.ิย. 2562 - ปัจจบุนั : ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยโลจสิตกิส์, บมจ. ซเีอด็ยูเคชัน่
zz ส.ค. 2560 - ม.ีค. 2562 : Supply Chain Specialist, บจ. ทร ูดสิทรบิวิชัน่ แอนด์ เซลส์ 
zz ก.พ. 2556 - ก.ค. 2560 : Planning & Logistics Development Section Head, บจ. กรีนสปอต
zz ต.ค. 2547 - ม.ค. 2556 : Distribution Center Section Head, บจ. กรนีสปอต
zz ม.ิย. 2540 - ก.ย. 2547 : Product Engineer & Design Engineer, บจ. โซน่ี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 

การด�าต�าแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
zz กิจกำรทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน

- ไม่มี -

zz กิจกำรทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน
- ไม่มี -

อายุ 46 ปี

การศึกษา
zz ปรญิญำโท วศิวกรรมศำสตร์ มหำบณัฑิตสำขำกำรจดักำรวิศวกรรม, 

หำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
zz ปรญิญำตร ีวิศวกรรมศำสตร์ บณัฑิต  

วิศวกรรมอเิลค็ทรอนิค สำขำไฟฟ้ำสือ่สำร 
สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคณุทหำรลำดกระบงั

หมายเหตุ  : (1) จ�ำนวนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ ของผู้บริหำรได้รวมกำรถือหุ้นของคู่สมรสและบุตร 
ที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องตำมมำตรำ 258 ด้วย

  (2) จ�ำนวนกำรถือหุ้นโดยงผู้บริหำร
  (3) เป็นผู้บริหำรที่อยู่ในนิยำม ในประกำศของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์

และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
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คณะผู้บริหาร
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)

นายชลวิทย์  เอี่ยมรักษาเกียรติ

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยจัดซื้อกลำง 

นายไพบูลย์  จันทร์วลัยพร

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
และพัฒนำองค์กร

การอบรมจาก IOD
zz - ไม่ม ี-

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 
zz - ไม่ม ี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
zz - ไม่ม ี-

ประวัติการท�างาน
zz 16 ก.ย. 2562 - ปัจจบุนั  : ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยจดัซือ้กลำง บมจ. ซเีอด็ยูเคชัน่
zz 1 พ.ย. 2561 - 15 ก.ย. 2562 : ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยกำรจดักำรสำรสนเทศเชงิกลยุทธ์  

   บมจ. ซเีอด็ยูเคชัน่
zz 2555 - 31 ต.ค. 2561 : ผูช่้วยผูอ้�ำนวยกำร ซเีอด็บุค๊เซน็เตอร์  

   ด้ำนวิเครำะห์กลยุทธ์และปรบัปรงุประสทิธิภำพทำงธุรกิจ 
   บมจ. ซเีอด็ยูเคชัน่

zz 2555 - 2556  : ผูจ้ดักำรแผนกตรวจสอบภำยในและนักลงทนุสมัพันธ์  
   บมจ. ซเีอด็ยูเคชัน่

zz 2553 - 2555  : ผูจ้ดักำรแผนกตรวจสอบภำยในและปรบัปรงุประสทิธิภำพทำงธุรกิจ 
      บมจ. ซเีอด็ยูเคชัน่

zz 2550 - 2553  : หัวหน้ำโครงกำรปรบัปรงุประสทิธิภำพทำงธุรกิจ 
   สำยงำนซเีอด็บุค๊เซน็เตอร์  บมจ. ซเีอด็ยูเคชัน่

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรอื่น
zz กิจกำรทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน

- ไม่มี -
zz กิจกำรทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน

- ไม่มี -

อายุ  42 ปี

การศึกษา 
zz วิทยำศำสตรมหำบณัฑิต สำขำวิชำสถิตปิระยุกต์  

สถำบนับณัฑิตพัฒนบรหิำรศำสตร์
zz วิศวกรรมศำสตรบณัฑิต สำขำวิศวกรรมเครือ่งกล 

จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั

การอบรมจาก IOD
zz  - ไม่ม ี-

จ�านวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
zz  - ไม่ม ี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
zz  - ไม่ม ี-

ประวัติการท�า งาน
zz 1 ต.ค. 2561 - ปัจจบุนั : ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยทรพัยำกรบคุคล และพัฒนำองค์กร 

  บมจ. ซเีอด็ยูเคชัน่
zz 1 ธ.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2561 : ผูจ้ดักำรฝ่ำยทรพัยำกรบคุคล และธุรกำร 

  บจ. จนิป่ำว พรซีชีัน่ อนิดสัทรี่
zz 1 พ.ค. 2533 - 30 พ.ย. 2559 : ผูจ้ดักำรฝ่ำยทรพัยำกรบคุคล  

  บจ. ฟิลปิส์ อเิลก็ทรอนกิส์ (ประเทศไทย)

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรอื่น
zz  กิจกำรท่ีเป็นบรษิทัจดทะเบยีน

- ไม่มี -

zz  กิจกำรท่ีไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน
- ไม่มี -

อายุ 55 ปี

การศึกษา
zz รฐัประศำสนศำสตรมหำบณัฑิต มหำวิทยำลยับรูพำ  
zz บรหิำรกำรจดักำรบณัฑิต มหำวิทยำลยัสโุขทยัธรรมำธิรำช  
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•  สถานการณ์สิ่งพิมพ์ปี พ.ศ. 2562

•  ภาวะอุตสาหกรรม และการแข่งขัน

•  ทิศทางการด�าเนินธุรกิจ

•  พัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลง
   ที่ส�าคัญในปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา

•  กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
   ขององค์กร (CSR)
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สถานการณ์ธรุกจิสิง่พมิพ ์ปี พ.ศ. 2562 ยงัคงเป็นปีทีธ่รุกจิสิง่พมิพต์อ้งเผชญิกบัความทา้ทายอยา่งต่อเน่ืองจาก 
สภาวะเศรษฐกจิของประเทศทีย่งัคงชะลอตวั ประชาชนมภีาระหน้ีสนิครวัเรอืนทีม่ากขึน้ อกีทัง้มคีวามระมดัระวงั 
ในการใชจ้่ายมากขึน้ ปัจจยัเหล่าน้ีสง่ผลใหย้อดขายของธุรกจิหนงัสอืลดลงในทุกภูมภิาค ส�านกัพมิพห์ลายแหง่ได ้
ปิดตวัลงโดยเฉพาะส�านกัพมิพข์นาดเลก็ ท�าใหห้นงัสอืออกใหมล่ดลงตลอดทัง้ปี 

การพฒันาทางดา้นเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ ท�าใหพ้ฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีห่นัไปสนใจ 
สือ่ออนไลน์มากขึน้ และกลายเป็นสิง่ส�าคญัทีม่บีทบาทอยา่งมากต่อการด�าเนินชวีติของผูค้น ในขณะเดยีวกนัเทรนด ์
การอา่นหนงัสอื หรอืความนิยมในหนงัสอืหลายประเภทยงัไดร้บัความสนใจ และมทีศิทางทีด่ ีไดแ้ก่ หนงัสอืเดก็ หนงัสอื
ทีใ่หค้วามรูว้ชิาการ เชน่ คูม่อืเรยีน-สอบ พฒันาตนเอง การเงนิการลงทนุ วรรณกรรม รวมถงึหนงัสอืลขิสทิธิท์ีป่ระสบ
ความส�าเรจ็จากต่างประเทศ 

ส�านักพมิพจ์งึไดป้รบัตวัใหส้อดรบักบัสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ ทัง้น้ี การเพิม่ความหลากหลายของหนังสอื 
ให้น่าสนใจ การเลอืกผลติหนังสอืที่ตรงกบัความต้องการของผูอ้่าน และการผลติหนังสอืที่มคีุณภาพ จงึเป็น 
สิง่ส�าคญัส�าหรบัผูป้ระกอบการธรุกจิสิง่พมิพ ์เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบังานวจิยัทีพ่บวา่ สาเหตุส�าคญัทีท่�าใหค้นอา่นมากขึน้ 
คอื การทีม่หีนงัสอืประเภทใหม่ๆ  และตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูอ้า่น ออกมาวางจ�าหน่ายมากขึน้ 

ในขณะเดยีวกนั ไดม้กีารผลติหนงัสอืในรปูแบบของ digital content ใหม้ากขึน้ เพือ่เป็นการเพิม่ทางเลอืก
ใหก้บัผูอ้า่น ทัง้ในรปูแบบ e-book, audiobook และ videobook ซึง่พบวา่อตัราการเตบิโตของกลุม่ digital content 
ไดเ้พิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ือง และมแีนวโน้มทีด่ ีนอกจากน้ียงัไดพ้ฒันาระบบพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ใหส้ามารถสัง่ซือ้สนิคา้
ทางออนไลน์ไดอ้ยา่งสะดวก และรวดเรว็ เพือ่สรา้งความประทบัใจใหก้บัผูอ้า่นเพิม่มากขึน้

สถานการณ์ธุรกิจสิ่งพิมพ์ ปี พ.ศ. 2562
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ในปี 2562 ธุรกจิหนงัสอืไดร้บัผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิทีช่ะลอตวั สง่ผลใหก้�าลงัซือ้ของผูบ้รโิภคลดลง 
ท�าใหย้อดขายลดลงในทกุภมูภิาคอยา่งต่อเน่ือง บรษิทัฯ จงึไดพ้จิารณาปิดสาขาทีไ่มส่ามารถท�าก�าไร ปรบัปรงุสดัสว่น
สนิคา้ภายในรา้น และสง่เสรมิการขายสนิคา้ ผา่นระบบ e-commerce เพือ่เพิม่ชอ่งทางการจ�าหน่ายสนิคา้ใหท้นักบั
กระแสการบรโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป

โอกาสและอปุสรรค ในปี 2562 รฐับาลไดอ้อกมาตรการ “ชอ็ปชว่ยชาต”ิ เพือ่ลดหยอ่นภาษเีงนิไดบุ้คคล
ธรรมดา มวีตัถุประสงคเ์พื่อกระตุน้การบรโิภคภายในประเทศ ซึง่ช่วยสง่เสรมิการขยายตวัทางเศรษฐกจิโดยรวม 
สิง่เหลา่น้ีเป็นปัจจยับวกต่อธรุกจิหนงัสอื แต่อยา่งไรกต็าม พฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีใ่ชเ้วลากบัสิง่เรา้อยา่งอืน่มากขึน้ ท�าให้
มแีนวโน้มวา่ จะใชเ้วลาในการอา่นหนงัสอืลดน้อยลง

ในสว่นของ e-book แมจ้ะไดร้บัความนิยมในต่างประเทศมากขึน้ตามการเตบิโตของตลาดเครือ่งอา่น e-book 
(e-book Reader) และ tablet แต่ส�าหรบัเมอืงไทยยงัถอืวา่มตีลาดเลก็มาก เพราะยงัมจี�านวน e-book ภาษาไทย
ใหเ้ลอืกซื้อไดน้้อยมาก และยงัไม่อยู่ในรปูแบบทีอ่่านไดง้า่ยเพยีงพอ จงึคาดว่าคงตอ้งใชเ้วลาอกีระยะหน่ึงกว่าจะ
ไดร้บัความนิยมมากจนมผีลกระทบต่อตลาดหนงัสอืเล่ม แต่ในสว่นของ e-magazine ภาษาไทย ไดร้บัความนิยม 
มากขึน้จนเริม่มผีลกระทบต่อการขายนิตยสารทีเ่ป็นเลม่จรงิระดบัหน่ึงบา้งแลว้ อยา่งไรกต็ามบรษิทัฯ ไดป้รบัตวัรองรบั 
การเปลีย่นแปลงเหล่าน้ีไวแ้ลว้ โดยปัจจุบนับรษิทัฯ ไดเ้ตรยีมรองรบัการใหบ้รกิารขายทัง้ e-book และหนังสอื 
ผา่นทาง online เป็นรายใหญ่ทีส่ดุ

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

• นโยบายธรุกิจท่ีชดัเจนและจ�าเป็นต่อการพฒันาประเทศ นบัแต่เริม่ก่อตัง้ บรษิทัฯ เน้นการด�าเนิน
ธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาบุคลากรของประเทศ ในสาขาทีจ่�าเป็นต่อการพฒันาประเทศมาโดยตลอด 
ดงันัน้จงึเตบิโตไปไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตามการพฒันาประเทศ และไมไ่ดร้บัผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิรนุแรง
นกั นอกจากนัน้การทีบ่รษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะมจีรยิธรรมทีด่ ี และสนบัสนุนอุตสาหกรรมหนงัสอืใหเ้ตบิโต
ไปดว้ยกนั ท�าใหภ้าพพจน์ของบรษิทัฯ มคีวามชดัเจน เป็นทีย่อมรบั และไดร้บัความไวว้างใจจากทกุฝ่าย 
ทีเ่กีย่วขอ้ง

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

1. บรษิทัฯ มชีอ่งทางการจดัจ�าหน่ายและมรีะบบการจดัจ�าหน่ายเอง โดยผา่นเครอืขา่ยรา้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์
ซึง่ถอืวา่เป็นชอ่งทางการจดัจ�าหน่ายทีส่�าคญั และเป็นรายใหญ่ของประเทศ เพราะกระจายอยูต่ามชมุชน
ทีส่�าคญัทัว่ประเทศ ท�าใหม้โีอกาสไดร้บัการเสนอท�าเลเปิดสาขาใหพ้จิารณาก่อน และยงัสง่ผลใหเ้กือ้
หนุนต่อธรุกจิการรบัจดัจ�าหน่ายหนงัสอืใหม้โีอกาสการเตบิโตตามไปดว้ย และสง่ผลกลบัมาท�าใหธ้รุกจิ
รา้นหนงัสอืมตีน้ทุนต�่าลง นอกจากนัน้ยงัสง่ผลใหก้ารผลติหนงัสอืมโีอกาสประสบความส�าเรจ็สงูขึน้ 
อกีดว้ย เน่ืองจากมชีอ่งทางทีส่ามารถกระจายสนิคา้ตรงไปยงักลุม่ลกูคา้เป้าหมายไดส้ะดวกและรวดเรว็

สภาวะอุตสาหกรรม และการแข่งขัน
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2. บรษิทัฯ มสีือ่และเครือ่งมอืการประชาสมัพนัธเ์ป็นของตนเอง ไดแ้ก่ เวบ็ไซต ์www.se-ed.com, 
m.se-ed.com ส�าหรบัใชง้านบน smartphone หรอื taplet เพือ่เป็นชอ่งทางในการสง่เสรมิกจิกรรม
ทางการตลาด

จ�านวนและขนาดของคู่แข่งขนั

ทีบ่รษิทัฯ อยูใ่นฐานะผูน้�าตลาดรายใหญ่ทีสุ่ด ไดร้บัการยอมรบัจากผูอ้่านหนงัสอืทัว่ไป และมคีวามพรอ้ม
ในการขยายสาขามากทีส่ดุ จงึสามารถรกัษาระยะหา่งไวไ้ดม้าก เน่ืองจากไดเ้ปรยีบเรือ่งการไดเ้ลอืกท�าเลทีด่ก่ีอน 
และมตีน้ทนุการด�าเนินการทีต่�่ากวา่ บรษิทัฯ คาดการณ์วา่ ธุรกจิรา้นหนงัสอืในอนาคตจะเตบิโตจากผูป้ระกอบการ 
รายใหญ่ทีม่คีวามพรอ้ม เพยีงไมก่ีร่ายเทา่นัน้

นอกจากนัน้ การทีบ่รษิทัฯ ด�าเนินธรุกจิครบวงจรทัง้ในฐานะส�านกัพมิพ ์ผูจ้ดัจ�าหน่าย และรา้นหนงัสอื ท�าให้
ไดร้บัประโยชน์ในทางใดทางหน่ึงอยู่เสมอ ไม่ว่าผูม้าใหม่จะเขา้มาในธุรกจิส่วนใดกต็าม จงึท�าใหบ้รษิทัฯ ไดร้บั 
ผลกระทบต่างๆ ไมม่ากนกั

ส่วนแบ่งการตลาด บรษิทัฯ เป็นผูน้�าตลาดในทัง้ 3 บทบาท คอื รา้นหนังสอื ผูร้บัจดัจ�าหน่ายหนังสอื 
และส�านกัพมิพ ์แต่เน่ืองจากธรุกจิหนงัสอื ยงัมขีอ้จ�ากดัจากระบบการจดัฐานขอ้มลูทีย่งัไมส่มบรูณ์เพยีงพอ ท�าใหก้าร
คาดการณ์สว่นแบง่การตลาดในแต่ละสว่น จงึอาจจะมคีวามคลาดเคลือ่นมากระดบัหน่ึง

ธรุกจิรา้นหนงัสอื บรษิทัฯ คาดวา่เครอืขา่ยรา้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอรข์องบรษิทัฯ มสีว่นแบง่ทางการตลาดในล�าดบั
ตน้ของประเทศ

ส�าหรบัในธุรกจิรบัจดัจ�าหน่ายหนงัสอืสูร่ะบบรา้นหนงัสอื บรษิทัฯ เป็นผูจ้ดัจ�าหน่ายรายใหญ่ทีส่ดุของตลาด 
แต่กย็งัมสีดัสว่นไมส่งูนกั เพราะสว่นแบง่ทางการตลาดมกีารกระจายตวัมาก

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

สินค้าทดแทน การพฒันาเทคโนโลยเีป็นไปอย่างรวดเรว็ ทัง้ดา้นอุตสาหกรรมและธุรกจิ ท�าใหเ้กดิความ
จ�าเป็นทีจ่ะตอ้งเรยีนรูส้ ิง่ใหม ่ พฒันาความรูเ้พือ่ไมใ่หเ้สยีเปรยีบในการแขง่ขนั แต่ไมว่่าเทคโนโลยทีางการสือ่สาร
และคอมพวิเตอรจ์ะกา้วหน้าไปไกลถงึเพยีงใด หนงัสอืกย็งัเป็นสือ่เดยีวทีใ่หค้วามรูไ้ดส้ะดวกทกุที ่ทกุเวลา ราคาถกู 
และมอีายยุาวนาน แต่อยา่งไรกต็าม บรษิทัฯ กม็ไิดเ้พกิเฉยต่อพฤตกิรรมการอา่นผา่นทาง smartphone หรอื tablet 
ทีอ่าจเปลีย่นแปลงไป บรษิทัฯ จงึไดม้กีารพฒันา application บนชอ่งทางต่างๆ เพือ่เป็นทางเลอืกใหผู้บ้รโิภคสามารถ
เขา้ถงึสือ่ความรูไ้ดอ้ยา่งหลากหลายโดยไมจ่�ากดัแต่เพยีงเฉพาะหนงัสอืเลม่

อ�านาจต่อรองของผูซ้ื้อและผูข้าย เน่ืองจากธรุกจิหนงัสอืมโีครงสรา้งเงือ่นไขการคา้เป็นมาตรฐานระดบัหน่ึง 
และมผีูป้ระกอบการมากราย โดยไมม่ใีครผกูขาดตลาดอยา่งชดัเจน และยงัมคีวามจ�าเป็นตอ้งพึง่พากนั ท�าใหปั้ญหา 
ในการต่อรองมไีมม่ากนกั อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากมผีูป้ระกอบการคา้ปลกีรายใหญ่จากธุรกจิอื่น ขยายงานเขา้มา 
ในธุรกจิรา้นหนงัสอืหลายราย จงึอาจท�าใหเ้กดิการต่อรองเงือ่นไขการคา้กบัส�านกัพมิพ ์ และผูจ้ดัจ�าหน่ายหนงัสอื
มากขึน้ตามธรรมชาตขิองธุรกจิคา้ปลกีทัว่ไป แต่ยงัไมม่ผีลกระทบต่อธุรกจิหนงัสอืโดยรวมเทา่ใดนกั เน่ืองจากรา้น 
เหลา่นัน้ ยงัมสีดัสว่นการตลาดไมม่ากนกัในขณะน้ี
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บรษิทัฯ ก�าหนดทศิทางระยะยาว และกลยทุธท์างการตลาดไว ้ซึง่สรปุโดยสงัเขปได ้ดงัต่อไปน้ี

วิสยัทศัน์ (Vision) ซเีอด็ จะเป็นผูน้�ำในกำรท�ำใหค้นไทยหำควำมรูไ้ดง้ำ่ยขึน้ และสะดวกขึน้

ภารกิจ (Mission) ซเีอด็ จะด�าเนินธรุกจิทีเ่อือ้อ�านวยต่อการศกึษาหาความรู ้ในสาขาทีจ่�าเป็นต่อการพฒันา
ประเทศ และจะด�าเนินธรุกจิทีท่�าให ้“คนไทยเก่งข้ึน” โดยพฒันาเป็นธุรกจิทีย่ ัง่ยนื มกีารเตบิโตอยา่งต่อเน่ืองสงูกวา่
คา่เฉลีย่ของอุตสาหกรรม เป็นบรษิทัตวัอยา่งทีด่ ีสามารถสรา้งสรรคผ์ลงานทีเ่ป็นประโยชน์ เป็นทีย่อมรบัในวงกวา้ง 
พนกังานมคีวามสขุ และสามารถใหผ้ลตอบแทนการลงทนุทีน่่าพงึพอใจในระยะยาว

กลยทุธ ์(Strategies) 

1. บรษิทัฯ มเีป้าหมายเปิดสาขาเพือ่ครอบคลมุทกุจงัหวดัทัว่ประเทศ เป็นรา้นหนงัสอืทีม่จี�านวนสาขามากทีส่ดุ 
พรอ้มกบัแผนงานในการปรบัปรงุพฒันาสาขา และเปิดสาขาใหมด่ว้ยการออกแบบทีท่นัสมยั สรา้งความ
แตกต่าง และมคีวามสอดคลอ้งกบัทอ้งถิน่ พรอ้มทัง้น�าเทคโนโลย ีDigital เขา้มาพฒันาสาขา และพฒันา
สนิคา้ เพือ่เป็นผูน้�าในการเสนอองคค์วามรูใ้นทกุรปูแบบ

2. พฒันาระบบ e-commerce ใหเ้ป็นเวบ็ไซตท์ีม่คีวามทนัสมยั และประสทิธภิาพมากขึน้ เป็นเวบ็ไซตร์า้น
หนงัสอือนัดบัหน่ึงของประเทศทีม่สีถติผิูเ้ขา้ใชง้านมากทีส่ดุ และมจี�านวนหนงัสอืทีห่ลากหลายครอบคลุม
มากทีส่ดุของประเทศ เพือ่เป็นศนูยก์ลางการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

3. พฒันาผลติภณัฑท์ัง้รปูแบบของ book, e-book, audiobook และ videobook เพือ่ใหเ้หมาะกบัวถิชีวีติ
ของคนรุน่ใหมท่ีเ่ปลีย่นแปลงอยา่งกา้วกระโดด เพือ่รว่มสรา้งแรงบนัดาลใจใหก้บัผูค้น

4. พฒันารปูแบบการด�าเนินธรุกจิและการใหบ้รกิาร ตามความตอ้งการของตลาดดา้นการศกึษาทีเ่ปลีย่นแปลง
ไป ดว้ยการน�าเสนอสนิคา้ดา้นสือ่การเรยีนการสอนทีเ่หมาะกบัลกูคา้กลุม่สถาบนัการศกึษา 

5. การสือ่สารทางการตลาดแบบบรูณาการ โดยการพฒันาเครือ่งมอื และชอ่งทางการประชาสมัพนัธส์นิคา้ 
และการสรา้งสรรคก์จิกรรมสง่เสรมิการขายในรปูแบบต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง รวมถงึด�าเนินกจิกรรมดา้นการ
ตลาดอยา่งจรงิจงั เพือ่เป็นการสรา้งมลูคา่เพิม่ใหก้บัธรุกจิอยา่งสรา้งสรรค ์และตรงกบักลุม่เป้าหมาย ตอบ
สนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่งตรงประเดน็ 

6. เน้นการสรา้งความสมัพนัธก์บัคูค่า้ และพนัธมติรทางธุรกจิ ในการรว่มงานกนัอยา่งใกลช้ดิ โดยยดึมัน่ใน
การปฏบิตัติามสญัญาทีม่ตี่อลกูคา้อยา่งเครง่ครดัภายใตก้รอบกตกิา มารยาทของการด�าเนินธรุกจิ และมุง่
เน้นการอยูบ่นพืน้ฐานของความส�าเรจ็ในการประกอบธรุกจิรว่มกนั โดยบรษิทัฯ ไดเ้ปิดรบัการแลกเปลีย่น
ความคดิเหน็ในการด�าเนินธรุกจิ เพือ่รว่มกนัหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหา หรอือุปสรรคทีเ่กดิขึน้ และน�า
ขอ้มลูดงักลา่ว กลบัมาพฒันาสรา้งสรรคผ์ลติภณัฑ ์กระบวนการบรหิารจดัการของบรษิทัฯ เพือ่ยกระดบั
มาตรฐานในการท�างานใหส้งูขึน้ตลอดเวลา และก่อใหเ้กดิประโยชน์กบัทกุฝ่าย

  ทิศทางการด�าเนินธุรกิจ
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7. บรษิทัฯ ไดต้ระหนกัและใหค้วามส�าคญักบัการบรกิารทีเ่ป็นเลศิ และการเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ขีองบรษิทัฯ 
โดยเน้นการพฒันาบุคลากรและทมีงานอยา่งต่อเน่ือง และสรา้งทศันคตขิองพนกังานในการใหบ้รกิารอยา่ง
มอือาชพี การใสใ่จต่อการสนองความตอ้งการของลกูคา้ในรายละเอยีด และท�าใหล้กูคา้มคีวามประทบัใจเพิม่
มากขึน้“คิดถึงหนังสือ คิดถึงซีเอด็บุค๊เซน็เตอร”์ รวมทัง้จดัใหม้กีจิกรรมการผลกัดนัสนิคา้ทีน่่าสนใจในรา้น 
มากยิง่ขึน้

นโยบายราคาของบริษทัฯ บรษิทัฯ มนีโยบายก�าหนดราคาสนิคา้ของบรษิทัฯ ทีผ่ลติขึน้ ใหส้อดคลอ้งกบั
ก�าลงัซือ้ของกลุม่เป้าหมาย สอดคลอ้งกบัตน้ทนุการผลติทีแ่ทจ้รงิ และสามารถท�าก�าไรในระยะยาวไดอ้ยา่งเหมาะสม 

การจ�าหน่ายและช่องทางการจ�าหน่าย บรษิทัฯ จดัจ�าหน่ายหนงัสอื และวารสาร ผา่นเครอืขา่ยรา้นซเีอด็บุ๊ค 
เซน็เตอร ์ และรา้นหนงัสอือื่นๆ ทัง้ในกรงุเทพฯ และต่างจงัหวดั รวมทัง้สถาบนัการศกึษา โดยบรหิารชอ่งทางการ 
จดัจ�าหน่าย แบง่ตามประเภทของลกูคา้ และสนิคา้หรอืบรกิาร ดงัน้ี

1. ลกูค้าขายปลีกหนังสือและวารสาร ไดแ้ก่ กลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็นบุคคลทัว่ไป บรษิทัฯ จ�าหน่ายผ่าน
รา้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ ซึง่เป็นศนูยร์วมสือ่ความรูค้วามบนัเทงิส�าหรบัทุกคนในครอบครวัและคนท�างาน 
โดยเปิดด�าเนินการตามศูนยก์ารคา้ชัน้น�า และซูเปอรเ์ซน็เตอรท์ัว่ไป ทัง้ในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั 
และในสถาบนัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา

2. ลกูค้าขายส่งหนังสือ คอื กลุม่รา้นหนงัสอือืน่ทัง้รายใหญ่ทีม่เีครอืขา่ย และรายยอ่ยทัว่ประเทศ

การคดัเลือกคู่ค้า  บรษิทัฯ ใหค้วามส�าคญัอยา่งยิง่ต่อการคดัเลอืกคูค่า้ทีเ่หมาะสมโดยจะตอ้งมัน่ใจวา่กระบวนการ
คดัเลอืก และการปฏบิตัต่ิอคูค่า้เป็นไปอยา่งเทา่เทยีมกนัและเป็นธรรม บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความส�าคญัของการมคีูค่า้
ทีม่ชีือ่เสยีงทีด่ ีมจีรยิธรรม ความเป็นมอือาชพี ค�านึงถงึประเดน็สงัคม สิง่แวดลอ้ม และไมม่กีารละเมดิกฎหมายดา้น
สิง่แวดลอ้มและแรงงาน ซึง่ไดก้�าหนดประเดน็ไวใ้นสญัญาจดัซือ้จดัจา้ง รวมถงึการสง่เสรมิและสนบัสนุนใหคู้ค่า้รว่ม 
ต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ โดยท�างานรว่มกนัอยา่งใกลช้ดิเพือ่การพฒันาธรุกจิใหม้คีวามกา้วหน้ายิง่ขึน้

ในการด�าเนินธรุกจิ บรษิทัฯ ยดึปฏบิตัติาม พ.ร.บ. การแขง่ขนัทางการคา้ ตามมตคิณะกรรมการการแขง่ขนั
ทางการคา้ในปี พ.ศ. 2549 ทีป่ระกาศใชเ้กณฑแ์นวทางพจิารณาการปฏบิตักิารทางคา้ระหวา่งผูป้ระกอบธุรกจิคา้สง่
คา้ปลกีกบัผูผ้ลติ/ผูจ้�าหน่าย ภายใต ้พ.ร.บ.การแขง่ขนัทางการคา้ 2542 และเพือ่ใหส้ามารถด�าเนินธรุกจิไดส้อดคลอ้ง
ตามประกาศขา้งตน้ บรษิทัฯ ไดต้กลงรว่มกนัในการปรบัแกข้อ้สญัญากบับรษิทัคูค่า้ใหม้คีวามละเอยีดและชดัเจนยิง่ขึน้ 
โดยบรษิทัฯ ดแูลคูค่า้เสมอืนเป็นหุน้สว่นในการท�าธรุกจิระหวา่งกนั ส�าหรบัเกณฑใ์นการคดัเลอืกมดีงัน้ี

1. มปีระวตัทิางการเงนิทีเ่ชือ่ถอืได ้และมศีกัยภาพทีจ่ะเตบิโตไปพรอ้มกบับรษิทัฯ ไดใ้นระยะยาว มกีระบวนการ
ผลติทีค่�านึงถงึสงัคม และสิง่แวดลอ้มตามขอ้ก�าหนดตามกฎหมาย

2. ผลติ หรอืจ�าหน่ายสนิคา้ทีม่คีณุภาพตรงกบัความตอ้งการ และไมเ่ป็นสนิคา้ทีล่ะเมดิลขิสทิธิ ์หรอืเครือ่งหมาย
ทางการคา้ สามารถตรวจสอบได้

3. ใหก้ารสนบัสนุนดา้นการสง่เสรมิการขาย และการใหบ้รกิารหลงัการขายแก่ลกูคา้
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พัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ 
ในปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา

บรษิทัฯ มพีฒันาการ และการเปลีย่นแปลงทีส่�าคญัในปี พ.ศ. 2562 ทีผ่า่นมา ทีน่อกเหนือจากการด�าเนินงาน
ตามปกต ิดงัน้ี

• บรษิทัฯ ไดป้รบัปรงุสาขาเดมิใหม้ศีกัยภาพดขีึน้ มปีระสทิธภิาพการขายทีด่ขี ึน้ ทนัสมยั และพจิารณาการ
เปิดสาขา โดยมรีายละเอยีดเบือ้งตน้ดงัน้ี

- ปรบัปรงุสาขาเดมิจ�านวน 3 สาขา โดยบางสว่นมกีารยา้ยพืน้ทีส่าขาใหเ้หมาะสมขึน้ บางสาขาขยาย
พืน้ทีเ่พิม่ขึน้ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชนทีเ่พิม่ขึน้ บางสาขาปรบัปรุงใหม้คีวามทนัสมยั
และน่าเขา้ใชบ้รกิารมากขึน้

- ปิดสาขา จ�านวน 41 สาขา ซึง่เป็นสาขาทีไ่ม่สามารถท�าก�าไร เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการท�าก�าไร                
ใหเ้หมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกจิในปัจจบุนั

• ไดร้บัการประกาศผลรายงานประเมนิการก�ากบัดูแลกจิการของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์
ประจ�าปี พ.ศ. 2562 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2019) วา่อยูใ่นระดบั 
“ดเีลศิ” หรอื 5 ดาวตดิต่อกนั 12 ปีซอ้น (2551-2562) จดัการประเมนิโดย สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD), ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย ์
และตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) โดยซเีอด็เป็นบรษิทัเดยีว ในกลุม่อุตสาหกรรมบรกิาร (Service) หมวดธรุกจิ
สือ่และสิง่พมิพ ์ทีไ่ดร้บัการประเมนิในระดบั “ดเีลศิ” ตดิต่อกนั 12 ปีซอ้น
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บรษิทัฯ เริม่กอ่ตัง้จากการรวมตวักนัของวศิวกรไฟฟ้าจ�านวน 10 คน ซึง่ต่างมปีระสบการณ์ในการด�าเนินกจิกรรม
เผยแพรค่วามรู ้ในชมุนุมวชิาการ ขณะเป็นนิสติคณะวศิวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั วศิวกรกลุม่น้ีตระหนกั
ดวีา่ ประเทศไทยยงัขาดแคลนการพฒันาสือ่ความรูท้างวชิาการอยูม่าก และยงัไมม่ผีูส้นใจเขา้มาพฒันาอยา่งจรงิจงั 
จงึไดก่้อตัง้บรษิทัฯ ขึน้มาในปี พ.ศ. 2517 โดยก�าหนดเรือ่งน้ีไวใ้นวตัถุประสงคข์องการก่อตัง้วา่ “ซเีอด็จะด�ำเนินธรุกจิที ่
เอื้ออ�ำนวยต่อกำรศกึษำหำควำมรู ้เพือ่พฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถของคนไทย ในสำขำทีจ่�ำเป็นต่อกำรพฒันำประเทศ” 
และเน้นย�้าภารกจิน้ีผา่นชือ่ยอ่ของบรษิทัฯ คอื SE-ED ซึง่ยอ่มาจากค�าวา่ Science, Engineering & EDucation 
เพือ่เป็นการเน้นสาขาทีจ่�าเป็นต่อการพฒันาประเทศ ทีบ่รษิทัฯ มุง่มัน่และใหค้วามส�าคญั คอื ดา้นวศิวกรรมศาสตร ์
วทิยาศาสตรแ์ละการศกึษา ผา่นภารกจิทีจ่ะท�าใหค้นไทยเก่งขึน้ โดยมวีสิยัทศัน์ (Vision) และภารกจิ (Mission) 
ทีแ่สดงความมุง่มัน่ในการเป็นสว่นหน่ึงของการพฒันาประเทศอยา่งยัง่ยนื ดงัน้ี

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

ภารกิจ (Mission) :  ซเีอด็ จะด�าเนินธรุกจิทีเ่อือ้อ�านวยต่อการศกึษาหาความรู ้ในสาขาทีจ่�าเป็นต่อการพฒันา
ประเทศ และจะด�าเนินธุรกจิทีท่�าให ้ “คนไทยเก่งข้ึน” โดยพฒันาเป็นธุรกจิทีย่ ัง่ยนื 
มกีารเตบิโตอย่างต่อเน่ืองสูงกว่าค่าเฉลีย่ของอุตสาหกรรม เป็นบรษิทัตวัอย่างทีด่ ี
สามารถสรา้งสรรคผ์ลงานทีเ่ป็นประโยชน์ เป็นทีย่อมรบัในวงกวา้ง พนกังานมคีวามสขุ 
และสามารถใหผ้ลตอบแทนการลงทนุทีน่่าพงึพอใจในระยะยาว

กรอบแนวคิดเพ่ือความยัง่ยืนระยะยาว (Sustainability Framework)

เพื่อท�าใหบ้รษิทัฯ สามารถด�าเนินธุรกจิอย่างเตบิโตไปพรอ้มๆ กบัสงัคมไดอ้ย่างยัง่ยนื และอยู่รอดไดใ้น 
ระยะยาว ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคน มคีวามมุ่งมัน่ (Commitment) และแรงบนัดาลใจ (Inspiration) ร่วมกนั
ทีจ่ะท�าใหอ้งคก์รสามารถท�าหน้าทีเ่ป็น “สือ่ความรูสู้ส่งัคมไทย (Knowledge Provider)” เพือ่ท�าใหค้นไทยเก่งขึน้ 
ดงัจะเหน็ไดจ้ากอดตีจนถงึปัจจบุนัวา่ บรษิทัฯ ไดด้�าเนินธรุกจิ พรอ้มกบัสรา้งสรรคน์วตักรรมใหม่ๆ  เพือ่ตอบสนองภารกจิ 
“เรามุง่มัน่ทีจ่ะท�าใหค้นไทยเก่งขึน้” อยา่งจรงิจงัมาโดยตลอด ซึง่สามารถสรปุเป็นแผนผงัการด�าเนินธรุกจิของบรษิทัฯ 
ไดด้งัต่อไปน้ี

 กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
(Corporate Social Responsibility หรือ CSR)
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จากแผนผงัการด�าเนินธรุกจิของบรษิทัฯ ขา้งตน้ จะเหน็ไดว้า่ปัจจบุนับรษิทัฯ ด�าเนินธรุกจิ และกจิกรรมต่างๆ 
อยา่งบรูณาการ เพือ่ท�าใหค้นไทยเก่งขึน้ ดงัต่อไปน้ี

• ส�านักพิมพซี์เอด็ : มหีน้าทีผ่ลติ จดัพมิพห์นงัสอื และสือ่การเรยีนรูต้่างๆ เพือ่ใหค้นไทยน�าไปใชพ้ฒันา
ศกัยภาพของตนเอง เริม่ด�าเนินการมาตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2517

• ธรุกิจรบัจดัจ�าหน่ายหนังสือ : มหีน้าทีใ่นการกระจายหนงัสอืดมีคีณุภาพ จากส�านกัพมิพซ์เีอด็ และส�านกั
พมิพอ์ืน่ๆ ไปยงัรา้นหนงัสอืซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์และรา้นหนงัสอือืน่ๆ ทัว่ประเทศ โดยเริม่ด�าเนินการอยา่ง
จรงิจงัหลงัจาก ปี พ.ศ. 2541 เป็นตน้มา

• ร้านหนังสือซีเอด็บุค๊เซน็เตอร ์: เริม่เปิดด�าเนินการมาตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2534 โดยมคีวามมุง่มัน่จะขยาย
สาขาเพือ่ใหค้นไทยทัง้ประเทศสามารถเขา้ถงึแหล่งสาระความรูไ้ดอ้ยา่งสะดวก สามารถอ่านหนงัสอืดีๆ  
ไดง้า่ยขึน้ หนงัสอืภายในรา้นหนงัสอืซเีอด็บุ๊คเซน็เตอรจ์งึเป็นหนงัสอืดทีีม่คีวามหลากหลาย ไมม่หีนงัสอื             
ทีม่เีน้ือหาลามกอนาจาร สง่เสรมิความรุนแรง หมิน่เหม่ต่อการผดิกฎหมาย และศลีธรรมอนัดงีามของ        
สงัคมไทย

• โรงเรียนเพลินพฒันา : เป็นโรงเรยีนทางเลอืกแนวใหม่ในระดบัเตรยีมอนุบาลถงึมธัยมศกึษาปีที ่ 6 
ทีบ่รษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ�ากดั (มหาชน) เป็นผูร้ว่มก่อตัง้ โดยเปิดด�าเนินการตัง้แต่ปีการศกึษา 2547 เป็นตน้มา 
เป็นโรงเรยีนทีม่กีารออกแบบหลกัสตูรการเรยีนการสอนทีเ่น้นใหน้กัเรยีนมคีวามสมบรูณ์พรอ้ม ทัง้ทกัษะ
ความรู ้ (Knowledge Skill) ทกัษะการท�างาน (Working Skill) และทกัษะการด�าเนินชวีติ (Life Skill) 
เพือ่ใหเ้ดก็สามารถพฒันาตนเองไดเ้ตม็ศกัยภาพ เตบิโตเป็นผูใ้หญ่ทีม่คีวามรู ้ ความสามารถ มจีติอาสา 
มศีลีธรรมอนัดงีาม และมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม
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• โครงการความรบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR Project) : บรษิทัฯ ไดก้�าหนดใหค้วามรบัผดิชอบต่อสงัคมเป็น
สว่นหน่ึงของกลยทุธใ์นการขบัเคลือ่นองคก์ร โดยใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัการด�าเนินธรุกจิของบรษิทัฯ และ
ด�าเนินกจิกรรม CSR ในตวัเน้ืองานหลกัขององคก์รในลกัษณะทีเ่รยีกวา่ CSR in Process โดยไมม่แีผนก
ทีร่บัผดิชอบกจิกรรม CSR โดยตรง แต่ภายหลงักจิกรรมในสว่นน้ีมปีรมิาณมากขึน้ทัง้ดา้นการประสานงาน 
และการด�าเนินงาน ในปี พ.ศ. 2552 บรษิทัฯ จงึจดัตัง้แผนก CSR ขึน้เพือ่รบัผดิชอบกจิกรรมความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคมของบรษิทัฯ ทีมุ่ง่เน้นสง่เสรมิใหเ้ดก็ๆ และชมุชนในสงัคมไทยทีด่อ้ยโอกาส ไดเ้ขา้ถงึแหลง่การเรยีน
รูไ้ดง้า่ยมากขึน้ ผา่นกจิกรรมต่างๆ เชน่ การบรจิาคหนงัสอื และสือ่การเรยีนรู ้ใหก้บัโรงเรยีนในถิน่ทรุกนัดาร 
การบรจิาคอุปกรณ์ชัน้วางหนงัสอื เพือ่จดัหอ้งสมดุใหส้วยงาม สะอาด และสามารถดงึดดูเดก็ใหเ้ขา้ถงึแหลง่
การเรยีนรู ้เพือ่สรา้งนิสยัรกัการอา่นใหต้ดิตวัไปตลอดชวีติ

• มลูนิธิคนไทยเก่งขึน้ : บรษิทัฯ ไดส้นบัสนุนการจดัตัง้ “มลูนิธิคนไทยเก่งข้ึน” อยา่งเป็นทางการเมือ่วนัที ่ 
23 กนัยายน พ.ศ. 2554 โดยมวีตัถุประสงคใ์นการท�ากจิกรรมเพือ่พฒันาศกัยภาพของคนไทยทกุเพศ ทกุวยั 
ใหเ้ป็นทรพัยากรมนุษยท์ีม่คีณุคา่ มคีณุภาพชวีติทีด่ขี ึน้ และไดใ้ชศ้กัยภาพทีต่นเองม ีเพือ่ชว่ยพฒันาประเทศ
ชาตใิหเ้จรญิเตบิโตไดอ้ยา่งยัง่ยนื สามารถแขง่ขนักบันานาอารยประเทศได ้โดยมลูนิธคินไทยเก่งขึน้จะมบีทบาท
ในการท�างานควบคูไ่ปกบัโครงการความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัฯ อยา่งมปีระสทิธภิาพ เพือ่ใหค้นไทย 
เก่งขึน้ สงัคมไทยมคีวามเขม้แขง็อยา่งยัง่ยนื ผา่นโครงการยอ่ยต่างๆ ซึง่เป็นโครง การน�ารอ่ง หรอืโครงการ
ทีช่่วยสรา้งโอกาสใหก้บัเยาวชนไทยทีข่าดแคลน หรอืโครงการทีด่�าเนินไปไดด้ว้ยตนเองในระยะยาว 
โดยอาศยัเงนิสนบัสนุนหลกัจาก “โครงการเงนิทอนเพือ่น้อง”  ซึง่เป็นเงนิบรจิาคของลกูคา้ของรา้นหนงัสอื
ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ และประชาชนคนไทยทุกคน ทีช่ว่ยกนับรจิาคเงนิตามก�าลงัทีม่ ี เพือ่ระดมทุนมาใชใ้น
โครงการพฒันาศกัยภาพ ความสามารถ และคณุคา่ของคนไทย

 ทัง้น้ี “มูลนิธคินไทยเก่งขึน้” ไดร้บัการพจิารณาใหเ้ป็นองคก์ารหรอืสถานสาธารณกุศลตามกฎหมาย 
เป็นล�าดบัที ่916 ตามประกาศกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยภาษเีงนิไดแ้ละภาษมีลูคา่เพิม่ (ฉบบัที ่648) ประกาศ 
ณ วนัที ่5 มกราคม พ.ศ. 2559
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จากทีก่ล่าวมา จะพบว่ากรอบการด�าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ กค็อื การเป็นธุรกจิทีม่สีว่นช่วยแกไ้ขปัญหาที่
ส�าคญัของประเทศ ผลกัดนัใหป้ระเทศมกีารพฒันาอยา่งยัง่ยนื ตลอดจนเป็นกลไกในการพฒันาศกัยภาพของคนไทย
ใหก้ลายเป็นทรพัยากรมนุษยท์ีม่คีณุคา่ และเป็นทรพัยากรส�าคญัในการพฒันาประเทศชาตใิหเ้จรญิเตบิโตอยา่งยัง่ยนื 
ดว้ยเหตุน้ีบรษิทัจงึยดึมัน่อยา่งเครง่ครดัในการด�าเนินธรุกจิอยา่งมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม เป็นบรษิทัฯ ทีม่จีรยิธรรม 
และเป็นแบบอยา่งทีด่ี

บรษิทัฯ จงึน�าเอาความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Responsibility) และบรรษทัภบิาล (Corporate 
Governance) มายดึถอืเป็นกลยทุธแ์ละแนวทางในการด�าเนินธุรกจิ โดยค�านึงถงึความพงึพอใจของผูม้สีว่นไดเ้สยี 
(Stakeholders) อนัไดแ้ก่ ลกูคา้ พนกังาน คูค่า้ ผูถ้อืหุน้ ชมุชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม อยา่งครบถว้นสมดลุ  โดยจดั
ล�าดบัความส�าคญัอยา่งเหมาะสม ดงัรปูต่อไปน้ี
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พนักงาน
พนกังานท�างานอยา่งมคีวามสขุ 
มคีวามมัน่คงในการด�าเนินชวีติ 
มโีอกาสแสดงศกัยภาพ มสี�านึก

แหง่การเป็นพลเมอืงดี ผูถื้อหุ้น
องคก์รเตบิโตอยา่งยัง่ยนื มผีลตอบแทน
ที่น่าพงึพอใจในระยะยาว บรษิทัฯ 
มบีรรษทัภบิาล มคีวามโปรง่ใสในการ

ด�าเนินธรุกจิ

ส่ิงแวดล้อม
บรษิทัฯ พยายามใชท้รพัยากร
อยา่งคุม้คา่ ลดผลกระทบ ทีเ่กดิ
ขึน้ต่อสิง่แวดลอ้ม ใหน้้อยทีส่ดุ

ลกูค้า

ได้ร ับสินค้าที่ดี มีคุณภาพ 
คุม้คา่ มปีระโยชน์ในการพฒันา
ศกัยภาพของตนเอง ไดร้บัความ
สะดวก รวดเรว็ มคีวามพงึพอใจ 
และมสีว่นรว่มกบับรษิทัฯ ในการ

รบัผดิชอบต่อสงัคม

คู่ค้าและคู่แข่งขนั
ซื่อสตัย ์ ตรงไปตรงมา มจีรยิธรรม 
ในการด�าเนินธรุกจิกบั คูค่า้ คูแ่ขง่ขนั 
เพือ่สรา้งตลาดหนงัสอืใหเ้ตบิโตแขง็
แรงไปดว้ยกนั รว่มกนัใชส้ายสมัพนัธ์
ในการสรา้งความรบัผดิชอบต่อสงัคม

รว่มกนัชมุชนและสงัคม
องค์กรมสี่วนท�าใหส้งัคมไทย 
เป็นสงัคมแหง่การเรยีนรู ้องคก์ร
ด�าเนินธุรกจิอย่างถูกตอ้งตาม
กฎหมาย มศีลีธรรมอนัดงีาม

ซีเอด็

C
or

po
ra

te 
Social Responsibility (CSR

)

Co
rp

orate Governance

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัไดน้้อมน�าเอาหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง มาใชก้�ากบัแนวทางในการด�าเนินธุรกจิ 
ของบรษิทัฯ เพือ่ใหบ้รษิทัฯ สามารถด�าเนินธรุกจิไดอ้ยา่งมเีหตุผล พอประมาณ มภีมูคิุม้กนั โดยมัน่ใจวา่บรษิทัฯ จะใช้
ขอ้มลูสารสนเทศ และองคค์วามรูต่้างๆ เพือ่ตดัสนิใจในการด�าเนินธรุกจิต่างๆ พรอ้มกบัใชห้ลกัคณุธรรม และจรยิธรรม 
เป็นเครือ่งชีน้�าในการด�าเนินธรุกจิ

หากพจิารณาจาก “วฒันธรรมองคก์ร” ซึง่บรษิทัฯ ไดเ้พยีรพยายามปลกูฝังใหก้บัพนกังานทกุๆ คนเพือ่ใชเ้ป็น
แบบแผนในการท�างาน และการด�าเนินชวีติมาตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนั จะพบวา่วฒันธรรมองคก์รของบรษิทัฯ มคีวาม
สอดคลอ้งกบัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ดงัจะเหน็ไดจ้ากภาพความสมัพนัธข์องวฒันธรรมองคก์รของบรษิทัฯ และ
แนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ดงัต่อไปน้ี

ความพอประมาณ

ซีเอด็

ความยัง่ยืนขององคก์รและสงัคม

เง่ือนไขความรู้ เง่ือนไขคณุธรรม

การมี
ภมิูคุ้มกนั

  ท่ีดี

ความมี
เหตผุล

วฒั

นธรรมองค์กร



รายงานประจ�าปี 2562 33

บรษิทัฯ ตระหนกัดวีา่ การจะธ�ารงไวซ้ึง่แบบอยา่งการด�าเนินธรุกจิทีด่ไีดอ้ยา่งยัง่ยนืนัน้ บรษิทัฯ จ�าเป็นตอ้ง
ปลกูฝังวฒันธรรมในการท�างานทีด่ใีหก้บัพนกังานทุกคน เพือ่บ่มเพาะคา่นิยม (Shared Value) และทศันคตทิีด่ใีน
การท�างาน ตลอดจนการด�าเนินชวีติในแงม่มุต่างๆ  ซึง่วฒันธรรมองคก์รทีด่ ี จะท�าหน้าทีส่ง่เสรมิใหเ้กดิปัจจยัแหง่
ความส�าเรจ็ ทีส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละลกัษณะธุรกจิขององคก์ร ใหเ้กดิขึน้อยา่งต่อเน่ือง เป็นพลงัผลกัดนัให้
เกดิการสรา้งสรรคง์านบุกเบกิทีม่เีป้าหมายทางอุดมการณ์ ซึง่ตอ้งอาศยัความมุง่มัน่สงู เป็นงานทีต่อ้งการการท�างาน
แบบสรา้งสรรค ์ และเป็นประโยชน์ต่อประเทศ พนกังานทุกคนพรอ้มรบัการเปลีย่นแปลงตลอดเวลา รบัฟังเหตุผล 
ซึง่กนัและกนั ใหค้วามส�าคญักบัประสทิธภิาพการท�าก�าไร ตลอดจนความยัง่ยนืขององคก์รและสงัคมเป็นส�าคญั 
และดว้ยวฒันธรรมองคก์รทีบ่ม่เพาะลงในทศันคตขิองพนกังานทกุคน จนเป็นวถิปีฏบิตัอิยา่งต่อเน่ืองผา่นการท�างาน
รว่มกนั และการรว่มทุกขร์ว่มสขุภายในองคก์ร บรษิทัฯ จงึมคีวามมัน่ใจเป็นอยา่งยิง่วา่พนกังานทุกคน จะสามารถ
น้อมน�าเอาหลกัการปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติจรงิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ วฒันธรรมองคก์รของ
บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ�ากดั (มหาชน) สามารถแสดงไดด้งัตวัอยา่งต่อไปน้ี

ปรชัญาการด�าเนินงาน และแรงผลกัดนั

•  เราจะน�าอุดมการณ์มาท�างานเป็นวชิาชพี โดยจะสรา้งสรรคง์านบุกเบกิอยา่งมคีวามสขุ  ดว้ยความเชือ่มัน่
วา่พวกเราสามารถน�าความฝันมาท�าใหเ้กดิสิง่ทีด่งีามและยิง่ใหญ่ไดใ้นสงัคมไทย

•  เราจะคดิใหญ่ไมค่ดิเลก็

ความโปร่งใส และจริยธรรม

• เราจะเป็นบรษิทัตวัอยา่งทีด่ี

• เราจะไมโ่กง ไมผ่ดิกฎหมาย ยตุธิรรม มจีรรยาบรรณวชิาชพี มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม

• เราจะมจีรยิธรรมในการปฏบิตัติ่อลกูคา้ ต่อคูค่า้ ต่อคูแ่ขง่ขนั ต่อเพือ่นพนกังานดว้ยกนัอยา่งมคีณุธรรม

การพร้อมรบักบัความเปล่ียนแปลง

• ระเบยีบทกุขอ้ แกไ้ขได ้ถา้มเีหตุผล และท�าใหพ้นกังานดขีึน้ โดยไมก่ระทบกระเทอืนต่อบรษิทัฯ ในเชงิลบ

• พรอ้มเปลีย่นแปลงในทกุเรือ่ง โดยพรอ้มจะฟัง คดิตาม เรยีนรู ้และปรบัปรงุใหด้ขี ึน้ตลอดเวลา โดยไมรู่ส้กึ
เสยีหน้า ไมย่ดึตดิกบัรปูแบบเดมิ  และพยายามทะลุขอ้จ�ากดัหรอืปัญหาทีเ่ป็นอุปสรรคส�าคญั

• ไมม่อีะไรสมบรูณ์ทีซ่เีอด็

• ใหโ้อกาสไดท้�างานทีช่อบ

การด�ารงตน

• ประหยดั สมถะ ไมฟุ้่งเฟ้อ

• ตดิดนิ ไมแ่บง่ชัน้วรรณะ

• ใชจ้า่ยเงนิและทรพัยากรอยา่งมเีหตุผลตามความจ�าเป็น โดยไมย่ดึตดิกบัรปูแบบหรอืสิง่ทีเ่คยท�ามา เราจะ
ใชเ้งนิใหคุ้ม้คา่ เพือ่ประโยชน์ของงานเป็นทีต่ ัง้ หรอื Zero-Based Budgeting

การอยู่ร่วมกนั

• มทีศันคตทิีด่ตี่อการมองชวีติและมองปัญหา (Positive Thinking)

• เขา้ใจผูอ้ืน่ เชือ่มัน่วา่ไมม่ใีครตัง้ใจเป็นคนไมด่ี

• ไมส่นใจการแสดงออก แต่สนใจสาระ

• ท�าใหเ้กดิบรรยากาศของการน่าท�างาน มคีวามสขุ มองตารูใ้จ พรอ้มจะท�างานหนกั สนุกกบังานทีท่า้ทาย

• อยูแ่บบพีน้่อง มคีวามสขุ ฝากผฝีากไขไ้ด้
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การด�าเนินงานและการจดัท�ารายงาน

ไมผ่ดินกัหากจะกลา่ววา่ บรษิทัฯ มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะน�าเอาปัญหาของประเทศในดา้นการพฒันาคน และน�าเอา
อุดมการณ์ทางสงัคมมาเป็นเป้าหมายการด�าเนินงานแบบธรุกจิ เพือ่ใหบ้รษิทัฯ และผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย ตลอดจน
สงัคมเตบิโตไปพรอ้มกนัอยา่งยัง่ยนื โดยยดึถอืเป็นวถิปีฏบิตัมิาโดยตลอด ตัง้แต่วนัแรกของการก่อตัง้จนถงึปัจจบุนั 
โดยถ่ายทอดความมุง่มัน่และภารกจิน้ีผา่นวฒันธรรมองคก์ร ผา่นผลงานความพยายามทีจ่ะเป็น “บรษิทัตวัอยา่งทีด่”ี 
ในทกุดา้น ผา่นผลงานทีอ่อกมา และผา่นทศิทางการเตบิโตในดา้นต่างๆ ขององคก์ร

บรษิทัฯ ยดึมัน่เสมอวา่ “ความรบัผดิชอบต่อสงัคม” คอืการทีบ่รษิทัฯ จะตอ้งมุง่มัน่ในการด�าเนินธรุกจิอยา่งมี
จรยิธรรม สามารถประสบความส�าเรจ็อยา่งยัง่ยนืควบคูไ่ปกบัการจรรโลงสงัคม โดยใหค้วามส�าคญักบัผูม้สีว่นไดเ้สยี 
(Stakeholder) ทกุๆ ฝ่ายอยา่งครบถว้น สมดลุ

การทีจ่ะบรรลเุป้าหมายขา้งตน้น้ี บรษิทัฯ จ�าเป็นตอ้งท�าให ้“ความรบัผดิชอบต่อสงัคม” เป็นงานประจ�า เป็นหน้าที ่
เป็นความรบัผดิชอบของพนกังานทกุคน และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารก่อตัง้และการด�าเนินธรุกจิปกต ิโดยอยูใ่น
กระบวนการท�างานหลกัขององคก์ร ซึง่ไมท่�าใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยมากกวา่กระบวนการปกต ิและยงัท�าใหพ้นกังานมสีว่น
รว่มในการด�าเนินงานดา้น CSR ของบรษิทัฯ อกีดว้ย จงึนบัเป็นความรบัผดิชอบต่อสงัคมภายในกระบวนการ (CSR in 
Process) ซึง่เป็นการตอกย�า้ปรชัญาแนวทางการบรหิารงานของบรษิทัฯ ทีผ่า่นมาทัง้หมดวา่ “เราไมไ่ดท้�าอะไรทีต่่าง
ไปจากการด�าเนินธรุกจิปกต ิเราเพยีงเปลีย่น วธิคีดิ และด�าเนินธรุกจิปกตนิัน้ดว้ยวธิกีารทีแ่ตกต่างจากเดมิ เทา่นัน้เอง”

ความรบัผิดชอบต่อสงัคมภายในกระบวนการ (CSR in Process)

บรษิทั

วสิยัทศัน์ (Vision)

ภารกจิ (Mission)

วตัถุประสงค ์(Objective)

กระบวนการทางธรุกจิ
(Business Process)

การประสบความส�าเรจ็อยา่งยัง่ยนื
(Sustainable Accomplishment)

สงัคม

คูแ่ขง่ขนั
ลกูคา้ พนกังาน คูค่า้

ชมุชน

สิง่แวดลอ้ม
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ธรุกจิทัง้หมดของบรษิทัฯ  จงึมุง่เน้นการเตบิโตไปในทศิทางเดยีวกบัวตัถุประสงคข์องการก่อตัง้ ไมว่า่จะเป็น 
การบุกเบกิการผลติหนงัสอื และสือ่การเรยีนรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมไทย แต่ยงัขาดแคลน การชว่ยรบัจดัจ�าหน่าย
หนงัสอืใหก้บัส�านกัพมิพอ์ื่น เพือ่ใหห้นงัสอืดีๆ  เหลา่นัน้มโีอกาสเผยแพรม่ากขึน้ อยูร่อดได ้ แขง็แรงขึน้ และพรอ้ม
จะผลติหนงัสอืดีๆ  เพิม่ขึน้ ตลอดจนการเพิม่จ�านวนรา้นหนงัสอืซเีอด็บุ๊คเซน็เตอรไ์ปยงัชมุชนต่างๆ มกีารจดัหนงัสอื 
และสือ่การเรยีนรูต้่างๆ ทีเ่หมาะสมกบัคนในชมุชน  มกีารพฒันาระบบการสัง่ซือ้และสัง่จองหนงัสอืทีส่ะดวกรวดเรว็ 
เพือ่ใหทุ้กชุมชนสามารถเขา้ถงึหนงัสอืไดง้า่ยขึน้ มโีอกาสเรยีนรูอ้ย่างเท่าเทยีมกนัทัว่ประเทศ นอกจากน้ีบรษิทัฯ 
ไดจ้ดักจิกรรมผา่นการจดัค่ายเยาวชนซเีอด็คดิดแีคมป์ กจิกรรมการเรยีนรูส้�าหรบัเยาวชน หลกัสตูรฝึกอบรมและ
สมัมนาส�าหรบับุคคลทัว่ไป เพือ่พฒันาศกัยภาพการท�างานดา้นต่างๆ ใหม้ปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้ บรษิทัฯ ยงัมสีว่นส�าคญั 
ในการก่อตัง้ และด�าเนินงาน “โรงเรยีนเพลนิพฒันา” เพือ่ใหเ้ป็นโรงเรยีนตวัอยา่งแนวใหมข่องการพฒันาเยาวชน
ใหเ้ป็นก�าลงัส�าคญัของประเทศในอนาคต โดยมุง่เน้นใหเ้ยาวชนไดพ้ฒันาทกัษะความรู ้ (Knowledge Skill) ทกัษะ
การท�างาน (Working Skill) และทกัษะชวีติ (Life Skill) ตลอดจนมจีติอาสา และความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Social 
Accountability) อยา่งครบถว้น สมดลุ

ส�าหรบัชาวซเีอด็ฯ แลว้ เรือ่งความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชมุชน และสิง่แวดลอ้ม จงึไมใ่ชเ่พยีงกจิกรรมเสรมิของ
องคก์รดงัทีเ่หน็ทัว่ไป หากแต่เป็นภารกจิหลกัของบรษิทัฯ และเป็นทกุลมหายใจของชาวซเีอด็ ในฐานะนกัสรา้งสรรค ์
นกับุกเบกิ และการเป็นตวัอยา่งทีด่ ีโดยพนกังานทัง้องคก์รต่างมสีว่นรว่มต่อภารกจิน้ีในแต่ละดา้น หรอืแต่ละโครงการ 
ปัจจบุนัถอืไดว้า่บรษิทัฯ มบีทบาทอยา่งมากในการบุกเบกิธรุกจิหนงัสอืทัง้ในภาพรวม และดา้นสาระความรูใ้หข้ยาย
ฐานอยา่งรวดเรว็

บรษิทัฯ เชือ่มัน่ดว้ยวา่ การพฒันาองคก์รใหเ้ป็นธุรกจิทีย่ ัง่ยนืไดน้ัน้ นอกจากจะตอ้งสรา้งผลตอบแทน และ
การเตบิโตอนัเหมาะสมใหก้บัผูถ้อืหุน้แลว้ บรษิทัฯ ตอ้งพฒันาตนเองใหเ้ป็นบรษิทัตวัอยา่งทีด่ ี โดยการสรา้งสรรค์ 
ผลงานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสว่นรวม เป็นทีย่อมรบัในวงกวา้ง พนกังานมคีวามสขุ  รวมทัง้สง่เสรมิและรกัษาสิง่แวดลอ้ม
ควบคูไ่ปกบัการด�าเนินธรุกจิ จงึจะเป็นการเตบิโตทีย่ ัง่ยนือยา่งแทจ้รงิ ดว้ยเหตุน้ีบรษิทัฯ จงึด�าเนินธรุกจิอยูบ่นความ
เชือ่มโยงของการพฒันาธรุกจิอยา่งยัง่ยนื พรอ้มๆ กบัการสรา้งสงัคมและสิง่แวดลอ้มใหแ้ขง็แรง โดยเชือ่วา่ “ยิง่ท�าด ี 
ยิง่เตบิโต  ยิง่ก�าไร  ยิง่แขง็แรง  ยิง่ยัง่ยนื”

ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดจ้ดัท�า “รายงานการพฒันาอยา่งสมดุลและยัง่ยนื (Sustainability Report)” ตามแนวทาง
การเปิดเผยขอ้มูลเรื่องความรบัผดิชอบต่อสงัคม ตามแบบแสดงรายการเปิดเผยขอ้มูลประจ�าปี (แบบ 56-1) 
โดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เพือ่เผยแพรเ่ป็นประจ�าทุกปี โดยจดัท�าทัง้ในรปูแบบรวมเน้ือหากบัรายงาน
ประจ�าปีทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ และในรปูแบบแยกเลม่

แนวคิดในการแสดงความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบริษทัฯ

บรษิทัฯ มแีนวทางในการด�าเนินกจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีช่ดัเจน 3 แนวทางดว้ยกนั คอื

1.  กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมโดยทัว่ไปของบรษิทัฯ ตอ้งใหค้วามส�าคญัต่อผูม้สีว่นไดเ้สยี (Stake-
holders) ทกุฝ่าย อนัไดแ้ก่ ลกูคา้ พนกังาน คูค่า้ (รวมถงึคูแ่ขง่ขนั) ผูถ้อืหุน้ ชมุชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 
อย่างสมดุล โดยจดัล�าดบัความส�าคญัอย่างเหมาะสมเพื่อใหทุ้กฝ่ายไดร้บัความพงึพอใจร่วมกนัสงูสุด 
และประสบความส�าเรจ็รว่มกนัอยา่งยัง่ยนื

2.  บรษิทัฯ มุง่เน้นการด�าเนินกจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมภายในกระบวนการปกตขิองบรษิทัฯ (CSR in 
Process) ซึง่หมายถงึ กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัฯ เป็นสว่นหน่ึงของเน้ืองานทีพ่นกังาน
ทกุคนตอ้งรบัผดิชอบ  เพือ่ไมใ่หก้จิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัฯ เป็นภาระเพิม่เตมิจากหน้าที ่
และความรบัผดิชอบประจ�าทีพ่นกังานไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัฯ  ซึง่จะท�าให ้“ความรบัผดิชอบต่อสงัคม” 
ถกูปลกูฝังกลายเป็นพืน้ฐานความคดิของพนกังานทกุคน
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3.  บรษิทัฯ มุ่งเอาโจทยข์องประเทศดา้นการศกึษาและการพฒันาศกัยภาพของคนไทย มาเป็นโจทยข์อง 
บรษิทัฯ ทีต่อ้งพยายามหาทางท�าใหส้�าเรจ็ ประเดน็ทีมุ่ง่เน้นแกไ้ขปัญหาใหก้บัประเทศ คอื การพฒันา 
ขดีความสามารถทางภาษาองักฤษ คณติศาสตร ์และวทิยาศาสตร ์เพือ่พฒันาเยาวชนไทยใหม้คีณุลกัษณะ
อนัพงึประสงคท์ีส่�าคญัต่อการพฒันาประเทศ และการสรา้งสงัคมทีม่คีวามยัง่ยนื

กิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม

ห้องสมดุเพ่ือพนักงาน

บรษิทัฯ มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะท�าให ้ “คนไทยเก่งขึน้” โดยเริม่ตน้จากการสง่เสรมิใหพ้นกังานในองคก์รสามารถ
หาความรูไ้ดง้่าย และสะดวก จงึไดจ้ดัใหม้หีอ้งสมุดภายในบรษิทัฯ ทัง้ทีส่�านักงานใหญ่ และศูนยก์ระจายสนิคา้ 
เพือ่ใหพ้นกังานสามารถเขา้มานัง่อา่นหนงัสอืในหอ้งสมดุในชว่งเวลาทีว่า่ง  นอกจากน้ีพนกังานยงัสามารถยมืหนงัสอื
กลบัไปอา่นทีบ่า้นได ้เป็นการสง่เสรมิใหเ้กดิการพฒันาความรูท้ีต่วัพนกังานเอง และสง่เสรมิใหเ้กดิการพฒันาความรู้
ทีค่รอบครวัของพนกังานควบคูก่นัไป
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การผลิตหนังสือ และส่ือความรู้ท่ีมีส่วนส�าคญัต่อการพฒันาประเทศ

นบัตัง้แต่วนัก่อตัง้บรษิทัฯ จนถงึปัจจบุนั บรษิทัฯ มนีโยบายทีแ่น่วแน่ในการผลติหนงัสอื และสือ่การเรยีนรูท้ีม่ ี
สว่นส�าคญัต่อการพฒันาประเทศเรือ่ยมา เพือ่ใหเ้ดก็และเยาวชนไทยไดเ้รยีนรูผ้า่นสือ่ และนวตักรรมของสนิคา้เหลา่น้ี  
โดยเดก็จะสามารถเริม่ตน้เรยีนรูใ้นเรือ่งทีช่อบและสิง่ทีใ่ชส่�าหรบัตนเอง จนน�าไปสูก่ารเรยีนรูข้ ัน้พืน้ฐานในแบบ STEM 
Education (การเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตร ์(Science) เทคโนโลย ี(Technology) วศิวกรรมศาสตร ์(Engineering) และ
คณติศาสตร ์ (Mathematics)) ทีเ่ดก็จะไมเ่พยีงแต่ทอ่งจ�าในภาคทฤษฎ ี แต่ยงัสามารถปฏบิตัจิรงิไดผ้า่นการทดลอง
ลงมอืท�า โดยสามารถประยกุตเ์พือ่ต่อยอดความคดิดว้ยจนิตนาการและแรงบนัดาลใจของตนเองต่อไปได้

ผลิตหนังสือเสียง (Audiobook) 

จากการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยทีีเ่กดิขึน้อยูต่ลอดเวลา สง่ผลใหพ้ฤตกิรรมของผูอ้่านเปลีย่นแปลงตาม
ไปดว้ย บรษิทัฯ จงึไดพ้ฒันาหนงัสอืทีเ่ป็นรปูเล่ม ใหเ้ป็นรปูแบบ “หนงัสอืเสยีง” หรอื “Audiobook” โดยท�าการ 
คดัเลอืกหนงัสอืในกลุม่บรหิารธรุกจิ ทีม่เีน้ือหาทีน่่าสนใจ และเป็นหนงัสอืทีอ่ยูใ่นอนัดบัขายด ีมาท�าการบนัทกึเสยีง 
ในรปูแบบแผน่ซดีหีรอืดวีดี ี ประเภทไฟลส์กุล mp3 เพือ่เป็นการเพิม่ช่องทางในการเขา้ถงึผูอ้่านไดทุ้กกลุ่ม ไดแ้ก่ 
กลุม่ผูส้งูอาย ุกลุม่ผูพ้กิารทางสายตา กลุม่ผูข้บัขีย่วดยานพาหนะ เน่ืองจากสามารถเปิดฟังในขณะขบัขีพ่าหนะ ท�าใหไ้ด้
รบัความสะดวกสบายจากการฟัง Audiobook แทนการอา่นหนงัสอื Audiobook ดงักลา่วมวีางจ�าหน่ายผา่นรา้นหนงัสอื 
ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ และรา้นหนงัสอืทัว่ไป นอกจากน้ียงัมชีอ่งทางจ�าหน่ายผา่นทาง e-commerce ทัง้ในรปูแบบซดี ี
และรปูแบบการดาวน์โหลดไฟลเ์สยีง
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QR BOOK HIGHLIGHT

บรษิทัฯ ไดพ้ฒันาระบบแนะน�าหนงัสอืผา่น QR CODE ในรปูแบบมลัตมิเีดยีหลากหลายภาษา ทัง้ภาษาไทย 
ภาษาองักฤษ และภาษาทอ้งถิน่ 4 ภาค ไดแ้ก่ ภาคกลาง ภาคอสีาน ภาคเหนือ และภาคใต ้เป็นการแนะน�าหนงัสอื
แบบสัน้ๆ  และรวีวิหนงัสอืจากนกัอา่นทัว่ประเทศ เพือ่ชว่ยใหล้กูคา้เลอืกหนงัสอืไดง้า่ยขึน้
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ร้านหนังสือสีขาว

บรษิทัฯ มรีา้นหนังสอืครอบคลุมทุกภูมภิาคของประเทศไทย เพื่อใหค้นไทยทุกคนสามารถเขา้ถงึหนังสอื 
ไดง้า่ย และสะดวกสบายมากขึน้ มคีวามเทา่เทยีมกนัในการหาความรูเ้พือ่พฒันาตนเอง โดยมนีโยบายในการจ�าหน่าย
เฉพาะหนังสอืดมีปีระโยชน์ ปราศจากหนังสอืหรอืผลติภณัฑท์ีห่มิน่เหม่ต่อการผดิกฎหมาย ขดักบัหลกัจรยิธรรม 
และศลีธรรมอนัดงีามของสงัคมไทย

การพฒันาขีดความสามารถทางภาษาองักฤษให้กบัเยาวชนไทย 

บรษิทัฯ ไดศ้กึษาและวจิยัพบวา่ การอา่นหนงัสอืนอกเวลาภาษาองักฤษ ทีอ่อกแบบโดยแบง่ระดบัความยาก
งา่ยของภาษาและค�าศพัท ์(Graded Readers) ดว้ยวธิตีามหลกัการ Extensive Reading นัน้ ท�าใหเ้ดก็พฒันาทกัษะ
ทางภาษาองักฤษไดส้งูขึน้อยา่งมนียัส�าคญั บรษิทัฯ จงึไดเ้ริม่โครงการผลติหนงัสอือ่านนอกเวลาภาษาองักฤษชุด  
SE-ED: Enjoy Reading ขึน้ในปี พ.ศ. 2551 โดยมเีน้ือเรือ่งหลากหลายแนว หลากหลายระดบัชัน้ความรู ้ และเริม่
โครงการทดลองกบัโรงเรยีนทีข่าดแคลนทรพัยากร ผลการทดลองพบวา่ ไดผ้ลสมัฤทธิใ์นการพฒันาขดีความสามารถ
ทางภาษาองักฤษอย่างน่าพงึพอใจ จากนัน้จงึขยายผลไปยงับุคลากรทีม่บีทบาทส�าคญั โดยจดัฝึกอบรมผูบ้รหิาร
โรงเรยีน และอาจารยผ์ูส้อนวชิาภาษาองักฤษทัว่ประเทศ และไดร้บัความรว่มมอืดา้นประชาสมัพนัธจ์ากส�านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) และส�านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน จดัอบรมครู
ภายใตแ้นวคดิ “Total Solution to English Proficiency” โดยเน้นผลสมัฤทธิท์ ัง้ระบบ

ในสว่นของการวดัประเมนิผลดา้นพฒันาการของครใูนการถ่ายทอดความรูแ้กผู่เ้รยีนนัน้  ผูเ้รยีนตอ้งมผีลสมัฤทธิ ์
ทางการศกึษา (Learning Achievement & Competency) ตามเกณฑท์ีก่�าหนดได ้วตัถุประสงคเ์พือ่มุง่พฒันาระบบ
การจดัการเรยีนการสอนของครใูหส้ามารถถ่ายทอดความรูภ้าษาองักฤษผา่นการสือ่สารเป็นภาษาองักฤษอยา่งคลอ่งแคลว่
แก่เดก็ไทยใหเ้ก่งยิง่ขึน้ ทัง้น้ีการสอนภาษาแบบสือ่สาร (Communication Language Teaching : CLT) จะเป็นการ
เพิม่ทกัษะทกุๆ ดา้นทีจ่�าเป็นส�าหรบัการสือ่สารดว้ยภาษาองักฤษ (Communicative English) ในชวีติประจ�าวนัทัง้ 
4 ทกัษะ คอื ฟัง พดู อ่าน เขยีน รว่มกบัการเรยีนภาษาองักฤษ (Academic English) ทางดา้นวชิาวทิยาศาสตร ์
และคณติศาสตร ์รวมทัง้วชิาอืน่ๆ 
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ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิการศึกษาไทยให้ก้าวกระโดด

เป็นโครงการความร่วมมอืระหว่างมลูนิธคินไทยเก่งขึน้ และกลุ่มโรงเรยีนทีม่คีวามมุ่งมัน่ตัง้ใจทีต่อ้งการจะ
เปลีย่นแปลงและพฒันาการเรยีนการสอนของโรงเรยีนตนเองใหก้า้วขา้มขดีจ�ากดัดา้นทรพัยากร หรอืกรอบการเรยีน
การสอนแบบเดมิๆ ไปสูก่ารปฏริปูการเรยีนการสอนแนวใหม ่ ทีเ่น้นใหเ้กดิผลสมัฤทธิส์งูขึน้อยา่งเป็นรปูธรรมในตวั 
ผูเ้รยีน โดยใชแ้นวคดิ Massively Scalable Process ทีแ่สวงหาแนวทางปฏบิตัทิีด่ ี มาพฒันาเป็นกระบวนการทีค่รู
สว่นใหญ่ท�าตามไดง้า่ย ไดผ้ลสงูเป็นรปูธรรมภายในเวลาสัน้ และใชท้รพัยากรไมม่ากนกั  โดยมลูนิธจิะเป็นผูแ้สวงหา
เทคนิคและวธิกีารเหล่าน้ี แลว้น�ามาเผยแพรโ่ดยการจดัอบรมใหก้บัครผููส้อนและฝ่ายวชิาการ โดยมุง่เน้นแกปั้ญหา
ผลสมัฤทธิส์�าคญัทีร่ะบบการศกึษาไทยยงัไม่สามารถหาทางออกได ้ เช่น การอ่านออกเขยีนคล่องอย่างมทีศิทาง 
การคดิวเิคราะหอ์ยา่งมวีจิารณญาณ (Critical Thinking) การสือ่สารภาษาองักฤษได ้การใหม้สีมรรถนะทางคณติศาสตร์
เพยีงพอในการด�าเนินชวีติในอนาคต ความสามารถในการแกปั้ญหาทีน่�าไปสูน่วตักรรม และการบม่เพาะคณุลกัษณะ
และทศันคตอินัพงึประสงค ์ซึง่ลว้นเป็นทกัษะทีม่คีวามส�าคญัและจ�าเป็นอยา่งยิง่ส�าหรบัศตวรรษที ่21 โดยการด�าเนิน
โครงการในช่วงปี พ.ศ. 2562 ทางมลูนิธคินไทยเก่งขึน้ ไดด้�าเนินการตรวจเยีย่ม การใหค้�าแนะน�า และตดิตาม 
ผลสมัฤทธิข์องนกัเรยีนในโครงการ ใหก้บัโรงเรยีนประถมศกึษาในจงัหวดัเชยีงรายทัง้ 9 โรงเรยีน

 

การพฒันาเวบ็ไซตเ์พ่ืออ�านวยความสะดวกในการซ้ือขายหนังสือ 
เป็นการสนับสนุนระบบค้าปลีก และค้าส่งอย่างมีประสิทธิภาพ

ดว้ยความกา้วหน้าของเทคโนโลยกีารสือ่สารปัจจุบนั ประกอบกบัผูซ้ือ้สนิคา้มคีวามเขา้ใจ และมัน่ใจในการ
ซือ้สนิคา้ออนไลน์มากขึน้ ท�าใหอ้ตัราการซือ้ขายสนิคา้ทางออนไลน์เตบิโตแบบกา้วกระโดด บรษิทัฯจงึไดป้รบัปรงุ 
www.se-ed.com และ m.se-ed.com ใหส้ามารถคน้หา และซือ้สนิคา้ไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเรว็ และยงัพฒันาระบบ
เพือ่เชือ่มโยงการซือ้สนิคา้ออนไลน์กบัออฟไลน์เขา้ดว้ยกนั รวมไปถงึพฒันาระบบบรหิารจดัการ e-book เพือ่สนบัสนุน
การขายของส�านกัพมิพร์ว่มคา้ และเป็นเวทใีหน้กัเขยีนอสิระน�าเสนอ และจ�าหน่ายผลงานไปยงัผูอ้า่นไดโ้ดยตรงทัง้ใน
รปูแบบของหนงัสอืเลม่ และ e-book

นอกจากน้ีเพือ่รองรบัตลาด e-book บรษิทัฯ ท�าการคดัสรรหนงัสอืในรปูแบบ e-book ทีเ่พิม่ทัง้จ�านวน และ
ความหลากหลายของสนิคา้ทัง้หนงัสอืจากส�านกัพมิพซ์เีอด็ และสนิคา้จากผูผ้ลติสนิคา้รายอื่น เพือ่ตอบสนองความ
ตอ้งการของผูอ้า่นทีม่จี�านวนเพิม่มากขึน้อยา่งรวดเรว็ 
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การพฒันาระบบโลจิสติกสแ์บบบรูณาการ

บรษิทัฯ มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาระบบโลจสิตกิสข์องบรษิทัฯ ใหส้ามารถสง่สนิคา้ใหก้บัลกูคา้ไดอ้ยา่งรวดเรว็ 
ใหค้วามส�าคญักบัการใชท้รพัยากร และพลงังานอยา่งคุม้คา่ สง่เสรมิการอนุรกัษพ์ลงังาน ไดแ้ก ่การกระจายสนิคา้ดว้ย
ระบบดจิติอลทีศ่นูยก์ระจายสนิคา้โดยสามารถลดปรมิาณการใชก้ระดาษในกระบวนการท�างานลงไดม้ากกวา่ 500,000 
แผน่ต่อเดอืน, การควบคมุการใชไ้ฟฟ้าสอ่งสวา่งในกระบวนการอยา่งมปีระสทิธภิาพ

โครงการเงินทอนเพ่ือน้อง

เป็นโครงการทีเ่ปิดโอกาสใหลู้กคา้ของซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ และบุคคลทัว่ไปไดม้สี่วนร่วมในการบรจิาคเงนิ
สมทบทนุโครงการ ผา่นกลอ่งรบับรจิาคทีร่า้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอรท์กุสาขาทัว่ประเทศ หรอืโอนเงนิสมทบทนุตามบญัชี
ของโครงการฯ โครงการดงักลา่วอยูใ่นความรบัผดิชอบของ “มลูนิธคินไทยเก่งขึน้” โดยเงนิบรจิาคทัง้หมด มลูนิธคิน
ไทยเก่งขึน้จะน�าไปใชต้ามวตัถุประสงคใ์นการจดัตัง้มลูนิธ ิ กลา่วคอืการด�าเนินกจิกรรมทีมุ่ง่เน้นการพฒันาศกัยภาพ 
และความสามารถของคนไทย ปรบัปรงุคณุคา่และคณุภาพชวีติของคนไทย เพือ่ใหค้นไทยทกุคนมสีว่นรว่มในการใช้
ความสามารถของตนเองพฒันาประเทศ

โครงการปรบัปรงุห้องสมดุให้กบัโรงเรียนท่ีขาดแคลน

เป็นโครงการทีบ่รษิทัฯ ไดร้ว่มบรจิาคชัน้วาง พรอ้มอุปกรณ์การจดัวาง เพือ่การสรา้งแหลง่เรยีนรูใ้นโรงเรยีน 
โดยในปี 2562 บรษิทัฯ ไดด้�าเนินการปรบัปรงุหอ้งสมดุใหก้บัโรงเรยีนต่างๆ ทัว่ประเทศ เป็นจ�านวน 79 แหง่ 
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โครงการขบัเคล่ือนสงัคมรกัการอ่าน

•  โครงการ “มีน้อยอ่านมาก”  โครงการสง่เสรมิการอ่านผา่นการแบ่งจา่ย ส�าหรบักลุ่มนกัเรยีนประถม, 
มธัยมตน้ และมธัยมปลาย ทีจ่ะชว่ยใหน้้องๆ สามารถอา่นหนงัสอืไดม้ากตามทีต่อ้งการ โดยด�าเนินโครงการ
ผา่นรา้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอรส์าขาทีอ่ยูใ่กลเ้คยีงโรงเรยีนทัว่ประเทศ อกีทัง้ยงัเปิดสทิธพิเิศษน้ีใหก้บัสมาชกิ
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญขา้ราชการ (กบข.) และมกีารวางแผนทีจ่ะขยายโครงการไปสูก่ลุ่มอื่นๆ ต่อไป 
ในอนาคต

• “เพ่ือน SE-ED งานของวยัรุ่นท่ีน่าท�าท่ีสดุในโลก”  ครัง้แรกของเมอืงไทย กบั “เพือ่น SE-ED” เพือ่เฟ้น
หาสดุยอดนกัอา่น สรา้งแรงบนัดาลใจ  พรอ้มโอกาสในการเป็น Brand Ambassador คนแรกของซเีอด็ 
และสทิธอิา่นหนงัสอืฟร ี1 ปีเตม็ โดยไดเ้ปิดรบัสมคัร น้องๆ อายไุมเ่กนิ 18 ปี เพือ่บอกเลา่เรือ่งราวมถงึ
ความรกัในการอา่นหนงัสอื และแรงบนัดาลใจของตนเอง เพือ่รว่มสรา้งแรงบนัดาลใจในการรกัการอา่นให้
กบัผูค้น

•  สุดยอดนักอ่าน “Read A Thon by SE-ED” เป็นการจดังานแข่งขนัอ่านหนังสอืตัง้แต่เที่ยงวนั 
ยนัเทีย่งคนื จากผูเ้ขา้รว่มแขง่ขนัทัว่ประเทศกวา่ 215 คน จ�านวน 43 ทมี ทีร่วมพลงัคนอา่นหนงัสอืทีเ่รา
ยกยอ่งใหเ้ป็น “สดุยอดนกัอา่น” ทีพ่รอ้มจะขบัเคลือ่นสงัคมรกัการอา่นดว้ยกนัต่อไป

 

• Read for Books “อ่าน เท่ากบั ให้” ผา่นห้องสมดุเคล่ือนท่ี “รถแดงแหล่งความรู”้  หนงัสอืคอืสือ่การเรยีนรู ้
ทีเ่ขา้ถงึไดง้า่ย ซเีอด็จงึไดส้รา้งสรรคห์อ้งสมดุเคลือ่นที ่“รถแดงแหลง่ความรู”้ เพือ่ใหเ้ป็นรถส�าหรบักระจาย
หนงัสอื และสือ่การเรยีนรูต้่างๆ ใหก้บัคนไทยทัว่ประเทศ ใหม้โีอกาสเขา้ถงึไดง้า่ย และสะดวกมากโดยมี
แนวคดิวา่ “อา่น เทา่กบั ให”้ หมายถงึ หากยิง่อา่นมาก จะยิง่ใหม้ากดว้ย นบัเป็นการรว่มบรจิาคหนงัสอื
ใหก้บัหอ้งสมุดชุมชนทัว่ประเทศโดยไม่ตอ้งเสยีเงนิ เพยีงแต่เสยีสละเวลาทีม่อียู่มาร่วมกนัอ่านหนังสอื 
เพือ่สะสมแตม้ โดยทกุการอา่นหนงัสอื 10 นาท ีจะมคีา่เทา่กบั 1 แตม้ เมือ่สะสมครบ 10 แตม้ จะสามารถ
น�าไปแลกเป็นหนงัสอืเพือ่บรจิาคได ้1 เลม่ 

 ส�าหรบัหนงัสอืทีจ่ะน�าไปบรจิาคนัน้จะมาจากพนัธมติรส�านกัพมิพต่์างๆ ในเมอืงไทย ซึง่มคีวามหลากหลาย 
โดยซเีอด็จะท�าหน้าทีเ่ป็นตวักลางในการจดัสรรใหเ้หมาะสมกบัหอ้งสมุดชุมชนแต่ละแห่ง “รถแดงแหล่ง 
ความรู”้ อกีแนวทางในการสง่เสรมิการอา่นทีจ่ะสญัจรไปถงึกลุม่เป้าหมายแบบใกลช้ดิ
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•
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• โครงการหนังสือ Large Print ปัจจบุนัสงัคมไทยเริม่เขา้สูส่งัคมผูส้งูวยั ดงันัน้เพือ่เป็นการสนบัสนุนการ
อา่นหนงัสอืใหก้บัผูส้งูวยั และผูท้ีม่ปัีญหาทางสายตา ซเีอด็จงึไดเ้ริม่โครงการผลติหนงัสอื Large Print ซึง่เป็นหนงัสอื
ทีม่ขีนาดตวัอกัษร และสว่นประกอบอื่นใหญ่กวา่ขนาดตวัอกัษรปกต ิและใชก้ระดาษถนอมสายตาในการพมิพ ์ท�าให้
การอา่นหนงัสอืมคีวามสบายตามากขึน้ และสามารถอา่นหนงัสอืไดน้านยิง่ขึน้
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การป้องกนัการมีส่วนเก่ียวข้องกบัการคอรร์ปัชัน่

บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ�ากดั (มหาชน) มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะด�าเนินธุรกจิทีม่คีวามโปรง่ใส ถกูตอ้งตามกฎหมาย 
เป็นตวัอยา่งทีด่ใีนสงัคม พรอ้มทัง้ใหค้�ามัน่วา่บรษิทัฯ จะไมส่นบัสนุนการคอรร์ปัชัน่ในทกุรปูแบบ เพือ่ใหก้ารด�าเนิน
งานของบรษิทัฯ เป็นไปตามหลกับรรษทัภบิาล (CG: Corporate Governance) ทีด่ ีนอกจากน้ีบรษิทัฯ ยงัมนีโยบาย 
ทีจ่ะสนบัสนุนใหท้ัง้พนกังาน ด�ารงตนตามกฎหมายในฐานะพลเมอืงทีด่ขีองประเทศชาต ิตลอดจนสง่เสรมิใหคู้ค่า้ของ 
บรษิทัฯ ด�าเนินธรุกจิทีถ่กูตอ้งตามกฎหมายดว้ยความโปรง่ใส โดยพยายามอยา่งเตม็ความสามารถในการสรา้งเครอืขา่ย
ความรว่มมอืในระดบัอุตสาหกรรมเพือ่พฒันากระบวนการทางธรุกจิรว่มกนัใหม้คีวามโปรง่ใส ปราศจากการคอรร์ปัชัน่ 
เน่ืองจากบรษิทัฯ ไดต้ระหนกัดวีา่การคอรร์ปัชัน่เป็นภยัอยา่งรา้ยแรงต่อการพฒันาประเทศ และเป็นอุปสรรคส�าคญั 
ต่อความยัง่ยนืของชาต ิบรษิทัฯ จงึไดจ้ดัท�า “นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่” เป็นลายลกัษณ์อกัษรขึน้เพือ่เป็นแนวทาง
การปฏบิตัทิีช่ดัเจนในการด�าเนินธรุกจิ

นโยบายต่อต้านการคอรร์ปัชัน่

หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ เรยีกรอ้ง ด�าเนินการ หรอืยอมรบัการคอรร์ปัชัน่ในทกุรปูแบบ 
ในทกุกจิกรรมของการด�าเนินธรุกจิของบรษิทัฯ ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม ในกรณทีีบ่รษิทัฯ มคีวามจ�าเป็นทีจ่ะตอ้ง
บรจิาคเพือ่การกุศล หรอืใหข้องขวญัทางธุรกจิ หรอืการสปอนเซอรใ์นกจิกรรมใดๆ จะตอ้งด�าเนินดว้ยความโปรง่ใส 
ไมม่เีจตนาในการแลกเปลีย่นผลประโยชน์ต่างตอบแทน หรอืโน้มน้าวใหเ้จา้หน้าทีห่น่วยงานของรฐั หรอืหน่วยงาน
ของเอกชน ด�าเนินการทีไ่มเ่หมาะสม พรอ้มกนัน้ี บรษิทัฯ ไดก้�าหนดขัน้ตอนเพือ่ต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่อยา่งละเอยีด 
และใหม้กีารสอบทานขัน้ตอนการปฏบิตัน้ีิอยา่งสม�่าเสมอ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของธุรกจิ ระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั และขอ้ก�าหนดของกฎหมาย

การด�าเนินการในการต่อต้านคอรร์ปัชัน่ 

บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามส�าคญักบัการด�าเนินนโยบายการต่อต้านคอร์รปัชัน่ โดยในปี พ.ศ. 2554 บรษิทัฯ 
ไดล้งนามเขา้รว่มเพือ่ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจรติ (Collective 
Action Coalition against Corruption : CAC) รวมทัง้ไดส้ง่เจา้หน้าทีเ่ขา้รว่มอบรมเกีย่วกบัการต่อตา้นทุจรติเพือ่
พฒันาความรูอ้ยา่งสม�่าเสมอ และเมือ่วนัที ่ 18 สงิหาคม 2560 บรษิทัฯ ไดร้บัการรบัรองเป็นสมาชกิแนวรว่มปฏบิตัิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
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รางวลัแห่งการเป็นบริษทัตวัอย่างท่ีดี

• ไดร้บัการประเมนิบรรษทัภบิาล ระดบั “ดเีลศิ” หรอื 5 ดาว ตดิต่อกนั 12 ปีซอ้น (2551 – 2562) โดยสมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (Thai Institute of Directors : IOD)

• รางวลัดเีดน่ดา้นนกัลงทนุสมัพนัธ ์(Outstanding Investor Relations Award) จากงาน SET Awards 2017 
โดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

• ไดร้บัโลเ่กยีรตคิณุในฐานะทีเ่ป็นองคก์รเอกชนทีม่ผีลงาน CSR เป็นเลศิ โดยกระทรวงการพฒันาสงัคมและ
ความมัน่คงของมนุษย ์ จากงานครบรอบ 15 ปี วนัคลา้ยวนัสถาปนากระทรวงการพฒันาสงัคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์(2560)

• รางวลั ตาราอวอรด์ ปีที ่6 (2560) รางวลัทีม่อบใหก้บับุคคลหรอืองคก์รทีม่ ีหวัใจโพธสิตัว ์ซึง่ท�าประโยชน์
เพือ่สงัคมตัง้แต่ระดบัจุลภาพ ไดแ้ก่ครอบครวั ชุมชน ทอ้งถิน่ จนถงึระดบัมหาภาพ คอืสงัคมไทยและ 
สงัคมโลก

• รางวลัการลงทนุในกจิการเพือ่สงัคม (SET Social Enterprise Investment Awards) 

• รางวลัเกยีรตยิศแห่งความส�าเรจ็ (SET Award of Honor) ดา้นการรายงานบรรษทัภบิาล ครัง้ที ่ 4 
จากงาน SET Awards 2014 ซึง่เป็นรางวลัทีย่กยอ่งเชดิชเูกยีรตคิณุจากการไดร้บัรางวลัดเียีย่มดา้นการ 
รายงานบรรษทัภบิาล ตดิต่อกนัเป็นปีที ่6

• ไดร้บัการประเมนิผล การจดัประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี (AGM) อยูใ่นระดบั “5 TIA” ตดิต่อกนั 7 ปี
ซอ้น (2552 - 2558) โดยสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย (Thai Investors Association)

• รางวลั Investors’ Choice Award จากการไดร้บัคะแนนการประเมนิคณุภาพการจดัประชมุใหญ่สามญัผู้
ถอืหุน้ประจ�าปี เตม็ 100% ต่อเน่ืองกนั 6 ปีซอ้น ในชว่งปี 2552 - 2557 โดยสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 
(Thai Investors Association)

• ไดร้บัประกาศเกยีรตคิณุ “คณะกรรมการแหง่ปี - ดเีดน่” (Board of the Year for Distinctive Practices) 
ประจ�าปี พ.ศ. 2549/50 และ พ.ศ. 2553/54 โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (Thai Institute 
of Directors : IOD)

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

• รางวลัถว้ยพระราชทาน จากสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีในฐานะบรษิทัธรุกจิขนาด
ใหญ่ ทีน้่อมน�าเอาหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยกุตใ์ชใ้นการบรหิารธรุกจิ จากการประกวดผลงาน
ตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ครัง้ที ่2 พ.ศ. 2553

• รางวลั CSR Awards (บรษิทัจดทะเบยีนดเีดน่ดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม) ตดิต่อกนั 
2 ปีซอ้น (CSR Awards 2010 และ 2009)

• รางวลั Top Corporate Governance Report Awards (บรรษทัภบิาลดเีด่น) ตดิต่อกนั 2 ปีซ้อน 
(Top Corporate Governance Report Awards 2010 และ 2009)

• รางวลั Best Shareholder Treatment Awards 2008

• รางวลั “รา้นหนงัสอืเครอืขา่ย ยอดเยีย่ม ประจ�าปี พ.ศ. 2545 และ 2546” 

• รางวลั “รา้นหนงัสอืยอดเยีย่มประจ�าทศวรรษ (ปี พ.ศ. 2547)”



•   ประวตัคิวามเปนมา
•   สดัส่วนการถอืหุ้นในบริษัทในกลุ่ม 

และรายการระหว่างกนั
•   โครงสร้างการถอืหุน้ และการจดัการ
•   รายงานคณะกรรมการสรรหา 

และพิจารณาผลตอบแทน
•   รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
•   ปัจจยัความเสีย่ง
•   การก�ากบัดแูลกจิการ
•   รายงานความรับผดิชอบ
    ของคณะกรรมการต่อรายงาน
    ทางการเงิน
• ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี

ความเป็นมาและการจัดการ    
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การเปล่ียนแปลงโครงสร้างเงินทนุ

บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ�ำกดั (มหำชน) (SE-EDUCATION PUBLIC COMPANY LIMITED) ไดจ้ดทะเบยีน 
จดัตัง้เมือ่วนัที ่10 ตุลำคม พ.ศ. 2517 ดว้ยทนุจดทะเบยีน 99,000 บำท โดยมวีตัถุประสงคห์ลกัในกำรด�ำเนินธรุกจิ 
ทีเ่อือ้อ�ำนวยต่อกำรศกึษำหำควำมรู ้เพือ่พฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถของคนไทย ในสำขำทีจ่�ำเป็นต่อกำรพฒันำประเทศ

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

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

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

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

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

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

ในปี พ.ศ. 2555 ทีป่ระชมุใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2555 วนัที ่26 เมษำยน พ.ศ. 2555 ไดม้มีตอินุมตักิำร
จำ่ยปันผลเป็นหุน้ปันผล ในอตัรำ 10 หุน้เดมิ ต่อ 1 หุน้ปันผล เพือ่เพิม่สภำพคลอ่งในหุน้ของบรษิทัฯ และเพือ่รกัษำ
สภำพคลอ่งของทนุหมนุเวยีน รองรบักำรลงทนุและขยำยงำนต่ำงๆ ในอนำคต และไดม้มีตอินุมตักิำรเพิม่ทนุจดทะเบยีน
ของบรษิทั เพือ่รองรบักำรจดัสรรหุน้ปันผลดงักล่ำว สง่ผลใหท้นุจดทะเบยีนของบรษิทั เพิม่ขึน้เป็น 356,313,243 หุน้ 
โดยบรษิทัฯ ไดท้�ำกำรจดทะเบยีนเพิม่ทนุในวนัที ่8 พฤษภำคม พ.ศ. 2555

ประวัติความเปนมา
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และในปี พ.ศ. 2556 ทีป่ระชมุใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 1/2556 วนัที ่ 25 เมษำยน พ.ศ. 2556 ไดม้มีตอินุมตัิ
ลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัทนุรบัช�ำระแลว้ และมมีตอินุมตัเิพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ  
เพือ่รองรบักำรจำ่ยหุน้ปันผล ในอตัรำ 10 หุน้เดมิ ต่อ 1 หุน้ปันผล สง่ผลใหท้นุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้เป็น 
391,944,529 หุน้ โดยบรษิทัฯ ไดท้�ำกำรจดทะเบยีนเพิม่ทนุในวนัที ่22 พฤษภำคม 2556

การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส�าคญั

ในระยะเริม่แรก บรษิทัฯ ผลติวำรสำรรำยเดอืน เซมคิอนดกัเตอรอ์เิลก็ทรอนิกส ์และเป็นผูแ้ทนจ�ำหน่ำยอุปกรณ์
อเิลก็ทรอนิกสจ์ำกต่ำงประเทศ

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

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

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

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

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

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

ในปี พ.ศ. 2533 บรษิทัฯ  จงึยืน่เรือ่งเขำ้เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และเริม่
โครงกำรรำ้นหนงัสอื “ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร”์ ขึน้ เพือ่ใหค้นไทยไดม้โีอกำสหำซือ้หนงัสอืดีๆ  ไดส้ะดวกขึน้ และเป็นกำร
รองรบักำรเตบิโตของตลำดหนงัสอืทัง้หมด โดยมทีศิทำงเน้นกำรเปิดรำ้นในศนูยก์ำรคำ้ชัน้น�ำ รำ้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์
จะจ�ำหน่ำยหนงัสอืทีบ่รษิทัฯ ผลติขึน้เอง และหนงัสอืของส�ำนกัพมิพอ์ืน่ดว้ย เพือ่ใหม้คีวำมสมบรูณ์ในฐำนะรำ้นหนงัสอื
ทัว่ไป ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์เปิดด�ำเนินกำรสำขำแรกในปลำยปี พ.ศ. 2534 ทีศ่นูยก์ำรคำ้ฟอรจ์นูทำวน์ โดยเน้นกำรเป็น 
ศนูยห์นงัสอืสาระและบนัเทงิ ส�าหรบัครอบครวั และคนท�างาน

ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์เริม่เปิดในซเูปอรเ์ซน็เตอร ์เป็นครัง้แรกในไตรมำสที ่3 ปี พ.ศ. 2539 ทีโ่ลตสัซเูปอรเ์ซน็เตอร ์
สำขำพทัยำ เพรำะเหน็ว่ำซูเปอรเ์ซน็เตอรเ์ป็นทศิทำงใหมข่องธุรกจิคำ้ปลกี ทีจ่ะเพิม่ควำมส�ำคญัมำกขึน้ในอนำคต  
และจะเป็นท�ำเลทีเ่หมำะสมส�ำหรบัธรุกจิรำ้นหนงัสอืในอนำคตระยะยำว

โดยในปี พ.ศ. 2549 ไดเ้พิม่พืน้ทีศ่นูยก์ระจำยหนงัสอื จำกเดมิประมำณ 7,400 ตำรำงเมตรเป็นประมำณ 10,000 
ตำรำงเมตร และในปลำยปี พ.ศ. 2551 บรษิทัฯ ไดเ้พิม่พืน้ทีค่ลงัสนิคำ้ขึน้อกีประมำณ 3,000 ตำรำงเมตร เป็น 13,000 
ตำรำงเมตร หรอืเพิม่พืน้ทีข่ ึน้ประมำณ 30% และในปี พ.ศ.2553 บรษิทัฯ ไดเ้พิม่พืน้ทีค่ลงัสนิคำ้ จำกเดมิ 13,000 ตำรำง
เมตร เป็นประมำณ 15,000 ตำรำงเมตร 
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ในปี พ.ศ. 2551 บรษิทัฯ ไดเ้ปิดศนูยก์ำรเรยีนรู ้SE-ED Learning Center บนพืน้ทีป่ระมำณ 600 ตำรำงเมตร 
ทีอ่ำคำรจตุัรสัจำมจรุ ี(Chamchuri Square) ของจฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั เพือ่รองรบักำรเตบิโตของกำรจดักจิกรรม
เยำวชนในรปูแบบต่ำงๆ มำกขึน้ในอนำคต รวมทัง้กำรฝึกอบรมทำงดำ้นวชิำชพี และกจิกรรมกำรพฒันำศกัยภำพของ
คนไทยในดำ้นต่ำงๆ แก่ผูท้ีส่นใจทัว่ไป อกีทัง้ยงัไดก้�ำหนดยทุธศำสตรใ์นกำรด�ำเนินธุรกจิ ดว้ยกำรพฒันำหลกัสตูร
เสรมิกำรเรยีนรู ้ ทีเ่ป็นกำรพฒันำศกัยภำพและอจัฉรยิภำพของเยำวชน อนัไดแ้ก่ วชิำคณิตศำสตร ์ และวชิำภำษำ
องักฤษ ประกอบดว้ย 2 หลกัสตูร คอื

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

• หลกัสตูรภำษำองักฤษ ACTive English เป็นหลกัสตูรกำรเรยีนเสรมิระดบัชัน้ อนุบำล 2 จนถงึประถมศกึษำ 
ปีที ่ 6 ทีม่กีำรใชส้ือ่ Interactive Multimedia และมคีวำมสอดคลอ้งกบัมำตรฐำนภำษำองักฤษ CEFR 
(Common European Framework of Reference for Languages) ของสหภำพยโุรป

แต่เน่ืองจำกศนูยก์ำรเรยีนรู ้ SE-ED Learning Center ไมส่ำมำรถท�ำก�ำไรใหบ้รษิทัฯ ได ้ ดงันัน้ในปี 2561 
บรษิทัฯ จงึไดปิ้ดศนูยก์ำรเรยีนรูฯ้ เพือ่ลดตน้ทนุกำรบรหิำรงำนของบรษิทัฯ

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

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ

บรษิทัฯ ประกอบธรุกจิหลกั 5 สว่น คอื

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

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

3.	ธรุกิจส�านักพิมพ ์ โดยผลติหนงัสอืสำระควำมรูใ้นหมวดต่ำงๆ รวมทัง้ผลติสนิคำ้ทีเ่ป็น nonbook เชน่ CD 
เพือ่พฒันำศกัยภำพในดำ้นต่ำงๆ และรบัจำ้งพมิพห์นงัสอื

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

5.	บริษทั	เบสแลบ็	จ�ากดั	เป็นธรุกจิใหค้�ำปรกึษำ กำรพฒันำ กำรออกแบบ และกำรจ�ำหน่ำยซอฟตแ์วรแ์ละ
ฮำรด์แวรท์ีพ่ฒันำขึน้เอง เน้นกำรพฒันำ Digital Content, กำรพฒันำโปรแกรม และโครงสรำ้งพืน้ฐำนทำงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรบรหิำรจดักำรสือ่ Digital Content

ในธรุกจิรำ้นหนงัสอื ธรุกจิรบัจดัจ�ำหน่ำยหนงัสอื และธรุกจิส�ำนกัพมิพท์ัง้สำมสว่นน้ี บรษิทัฯ มบีทบำทในฐำนะ
ทีเ่ป็นผูน้�ำตลำดรำยใหญ่ของธรุกจิแต่ละสว่น และธรุกจิทัง้หำ้สว่นน้ีแต่ละสว่นต่ำงเกือ้กลูซึง่กนัและกนั ท�ำใหเ้กดิควำม
ไดเ้ปรยีบในกำรแขง่ขนั และสำมำรถสรำ้งมลูคำ่เพิม่โดยรวมใหก้บับรษิทัฯ ไดเ้ป็นอยำ่งดี
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มลูค่ารายได้รวมตามผลิตภณัฑแ์ละบริการจ�าแนกตามช่องทางการขาย

หมายเหต	ุ 1 ขายปลกี หมายถงึ รายไดจ้ากการขายทีเ่ครอืขา่ยรา้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอรแ์ละ e-commerce

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

 1 และ 2 มลูคา่ขายของหนงัสอืทีบ่รษิทัฯ ผลติเอง ในปี พ.ศ. 2562, 2561 และ 2560 คดิเป็น 
รอ้ยละ 10.17, 9.93 และ 7.79  ของรายไดจ้ากการขายตามล�าดบั

ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีส�าคญั

ผลติภณัฑ ์และบรกิำรทีส่�ำคญัทีบ่รษิทัฯ ด�ำเนินกำรอยู ่มดีงัน้ี

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

2.	การรบัจดัจ�าหน่ายหนังสือ บรษิทัฯ เป็นผูจ้ดัจ�ำหน่ำยหนงัสอืทีบ่รษิทัฯ ผลติขึน้เอง และยงัรบัจดัจ�ำหน่ำย
หนังสอืใหส้�ำนักพมิพแ์ละองคก์รอื่น ทีม่ผีลติภณัฑส์อดคลอ้งกบัทศิทำงของบรษิทัฯ โดยขำยส่งใหร้ำ้นหนังสอืทัง้ 
ขนำดเลก็ และขนำดใหญ่ทัว่ประเทศกวำ่ 539 รำ้น อกีทัง้ยงัขำยใหก้บัสถำบนักำรศกึษำโดยตรง

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

ปัจจบุนั บรษิทัฯ เป็นผูจ้ดัจ�ำหน่ำยหนงัสอืเขำ้สูร่ะบบรำ้นหนงัสอืรำยใหญ่ทีส่ดุในประเทศไทย โดยมหีนงัสอื 
ทีผ่ลติขึน้เอง และยงัจดัจ�ำหน่ำยอยูป่ระมำณ 1,740 ชือ่เรือ่ง และรบัจดัจ�ำหน่ำยใหก้บัหน่วยงำนและส�ำนกัพมิพอ์ืน่อกี
ประมำณ 2,785 ชือ่เรือ่ง

2561 25602562

ขำยปลกี 1

รอ้ยละ 67.27

ขำยสง่ 2

รอ้ยละ 23.34

รำยไดอ้ืน่ๆ
รอ้ยละ 2.68

รำยได้
คำ่ธรรมเนียม
กำรศกึษำ 
และบรกิำร
รอ้ยละ 6.70

รำยกำร 
ระหวำ่งกนั
รอ้ยละ 0.00

ขำยปลกี 1

รอ้ยละ 69.96

ขำยสง่ 2

รอ้ยละ 21.91

รำยไดอ้ืน่ๆ
รอ้ยละ 2.29

รำยได้
คำ่ธรรมเนียม
กำรศกึษำ 
และบรกิำร
รอ้ยละ 5.89

รำยกำร 
ระหวำ่งกนั
รอ้ยละ -0.04

ขำยปลกี 1

รอ้ยละ 64.81

ขำยสง่ 2

รอ้ยละ 17.25

รำยไดอ้ืน่ๆ
รอ้ยละ 1.67

รำยได้
คำ่ธรรมเนียม
กำรศกึษำ 
และบรกิำร
รอ้ยละ 4.27

รำยกำร 
ระหวำ่งกนั
รอ้ยละ -0.07
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ภาคเหนือ
จ�ำนวน 28 สำขำ

ภาคกลาง
จ�ำนวน 36 สำขำ

ภาคตะวนัตก
จ�ำนวน 18 สำขำ

ภาคใต้
จ�ำนวน 38 สำขำ

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
จ�ำนวน 60 สำขำ

ภาคตะวนัออก 
จ�ำนวน 35 สำขำ

กรงุเทพฯ
จ�ำนวน 54 สำขำ

ปริมณฑล
จ�ำนวน 46 สำขำ

3.	ธรุกิจร้านหนังสือซีเอด็บุค๊เซน็เตอร	์ (SE-ED	Book	Center) บรษิทัฯ เป็นผูด้�ำเนินงำนรำ้นหนงัสอื 
ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์และเครอืขำ่ย ซึง่ประกอบดว้ย รำ้นเครอืขำ่ยซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์และศนูยห์นงัสอืมหำวทิยำลยัหลำย
แหง่ทีบ่รษิทัฯ เป็นผูบ้รหิำรเอง ทัง้ในกรงุเทพฯ และต่ำงจงัหวดั รวมทัง้กำรบรหิำรพืน้ทีข่ำยในศนูยก์ำรคำ้รปูแบบ 
ต่ำงๆ กนั

รำ้นหนังสอืซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ เป็นรำ้นหนังสอืทัว่ไป ทีม่ลีกัษณะกำรออกแบบและกำรจดัวำงสนิคำ้ ทีท่นั
สมยั มปีระสทิธภิำพกำรขำยทีด่ ี และเน้นกำรเปิดในท�ำเลทีอ่�ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่คนทัว่ไป ใหส้ำมำรถหำซื้อ
หนังสอืทีด่ไีดง้่ำยขึน้ ส่วนใหญ่จงึตัง้อยู่ในซูเปอรเ์ซน็เตอรช์ัน้น�ำ (เช่น เทสโกโ้ลตสั บิก๊ซ ี เป็นตน้) ศูนยก์ำรคำ้ 
ชัน้น�ำ (เชน่ เซน็ทรลั เดอะมอลล ์โรบนิสนั ฟิวเจอรป์ารค์ ซคีอนสแควร ์และศนูยก์ารคา้ชัน้น�าของต่างจงัหวดั เป็นตน้) 
และสถำบนักำรศกึษำ (เชน่ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์มหาวทิยาลยัสยาม และมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ประสานมติร) โดยเปิดในรปูแบบต่ำงๆ กนั ทัง้ในกรงุเทพฯ และต่ำงจงัหวดั

จนถงึสิน้ปี พ.ศ. 2562 บรษิทัฯ เปิดรำ้น ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์และรำ้นเครอืขำ่ยซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ไดร้วมทัง้สิน้ 
531 สำขำ โดยเป็นสำขำทีย่งัเปิดด�ำเนินกำรอยูจ่�ำนวน 315 สำขำ อยูใ่นเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล 100 สำขำ และ
อยูใ่นต่ำงจงัหวดัอกี 215 สำขำ ในจ�ำนวนทัง้หมดน้ีเป็นรำ้นที ่บรษิทัฯ บรหิำรเองทัง้สิน้ 314 สำขำ เป็นรำ้นเครอืขำ่ย
ซเีอด็ (เป็นรำ้นทีไ่ดร้บัควำมชว่ยเหลอืไมเ่ตม็รปูแบบ รำ้นสัง่สนิคำ้เอง) จ�ำนวน 1 สำขำ ปัจจบุนัซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์
นบัเป็นเครอืขำ่ยรำ้นหนงัสอืเตม็รปูแบบทีม่ยีอดขำยมำกทีส่ดุในประเทศไทย

จ�านวนสาขาซีเอด็บุค๊เซน็เตอร	์ณ	31	ธนัวาคม	2562	รวมทัง้ส้ิน	315	สาขา
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4.	SE-ED	Kiddy	Camp บรษิทัฯ ไดอ้อกแบบกำรเรยีนรูเ้พือ่เสรมิสรำ้งทกัษะในกำรแกปั้ญหำอยำ่งเป็นระบบให้
แกเ่ยำวชน ผำ่นกำรเรยีนรูใ้นรปูแบบของกจิกรรม ดงัต่อไปน้ี 

•  หลกัสตูรเก่งคดิ เก่งสรำ้ง SE-ED iKids เป็นหลกัสตูรกำรเรยีนในรปูแบบของกจิกรรมทีเ่น้นใหเ้ดก็รูจ้กั
กำรประดษิฐแ์ละกำรสรำ้งสรรคน์วตักรรมหุน่ยนตไ์ดด้ว้ยตนเอง ผำ่นสือ่กำรสอนทัง้ในรปูแบบมลัตมิเีดยี 
และหนงัสอื ทีเ่ขำ้ใจงำ่ย สนุกสนำน และเสรมิควำมรูด้ำ้น STEM  คอื Science (วทิยำศำสตร)์, Technology 
(เทคโนโลย)ี, Engineering (วศิวกรรมศำสตร)์ และ Mathematics (คณติศำสตร)์ เพือ่เสรมิสรำ้งควำม
เขำ้ใจ เน้ือหำในหลกัสตูรมุง่เน้นใหเ้ดก็ไดก้ลำ้คดิ กลำ้ทดลอง รูจ้กัวเิครำะห ์ และแกปั้ญหำอยำ่งเป็น
ระบบ โดยกำรน�ำองคค์วำมรูใ้นหลำยๆ ดำ้นมำบรูณำกำรเขำ้ดว้ยกนั ตลอดจนชีใ้หเ้หน็ถงึกำรน�ำไป
ประยกุตใ์ชใ้นชวีติจรงิ และกำรสรำ้งสรรคเ์ป็นเทคโนโลยตี่ำงๆ ทีม่อียูใ่นปัจจบุนั

• จดัค่ำยกจิกรรมเยำวชน SE-ED Kiddy Camp ส�ำหรบัเยำวชนอำยุ 8-14 ปี โดยจะจดัในช่วง
ปิดเทอมกำรศกึษำ ซึ่งมหีลำยค่ำยใหเ้ลอืก ทัง้แบบไปค่ำยต่ำงจงัหวดั และแบบเช้ำไปเยน็กลบั 
เพือ่กระตุน้เยำวชนใหส้นุกกบักำรเรยีนรู ้ขณะเดยีวกนักไ็ดศ้กึษำพฤตกิรรมของเดก็ในกำรเรยีนรู ้ก่อน
ทีจ่ะขยำยควำมคดิและผนึกกบัแนวทำงอืน่ๆ ทีเ่สรมิกนัเพือ่สรำ้งเดก็ไทย ใหเ้ก่งขึน้ในปรมิำณทีม่ำกขึน้  
และสง่เสรมิใหเ้ยำวชนทีเ่ขำ้คำ่ย มคีวำมกลำ้ในกำรเรยีนรูส้ ิง่ต่ำงๆ ไมว่ำ่จะเป็นเรือ่งทำงวทิยำศำสตร ์
สิง่ประดษิฐอ์เิลก็ทรอนิกส ์ กำรท�ำงำนเป็นทมี ควำมเป็นผูน้�ำ กำรเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ควำมรูพ้ ืน้ฐำน 
ในกำรด�ำรงชวีติ ศลีธรรม และโดยเฉพำะอยำ่งยิง่มติรภำพ นอกจำกน้ี ยงัไดร้ว่มสนุกในกจิกรรมต่ำงๆ 
อกีมำกมำย เชน่ นกัส�ำรวจน้อย เขำ้ฐำนกจิกรรม เลน่เกม ออกก�ำลงักำย เลน่กฬีำ ฯลฯ

5.	 โรงเรียนเพลินพฒันา บรษิทัฯ ไดร้ว่มลงทนุในโรงเรยีนเพลนิพฒันำ โดยมสีดัสว่นกำรลงทนุรอ้ยละ 48.97 
โดยรว่มบรหิำร เพือ่ระดมทรพัยำกร ควำมรูค้วำมสำมำรถทีม่ ีก่อตัง้โรงเรยีนเพลนิพฒันำขึน้มำเป็นโรงเรยีนทำงเลอืก
แนวใหม ่ ดว้ยควำมมุง่หวงัทีพ่ฒันำศกัยภำพเดก็ไทยใหเ้ป็นก�ำลงัส�ำคญัในกำรพฒันำประเทศในอนำคต โดยผ่ำน
กระบวนกำรจดักำรเรยีนกำรสอนทีย่ดืหยุน่ โดยเปิดสอนตัง้แต่ระดบัชว่งชัน้เตรยีมอนุบำล จนถงึระดบัมธัยมศกึษำ 
ปีที ่6

ทัง้น้ีในรอบปีการศึกษา	3	ปีท่ีผา่นมาโรงเรียนเพลินพฒันามีจ�านวนนักเรียนในแต่ละปีการศึกษาดงัน้ี

(หน่วย : คน)

ปีการศึกษา ปี	2562 ปี	2561 ปี	2560

จ�ำนวนนกัเรยีนในปีกำรศกึษำ 1,298 1,282 1,243

6.	บริษทั	 เบสแลบ็	จ�ากดั เป็นธุรกจิใหค้�ำปรกึษำกำรพฒันำ กำรออกแบบ และกำรจ�ำหน่ำยซอฟตแ์วร ์
และฮำรด์แวรท์ีพ่ฒันำขึน้เอง
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การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ

สินค้าท่ีซ้ือมาขายไปจากส�านักพิมพอ่ื์น โดยทัว่ไปประกอบดว้ย 2 สว่น คอื

• หนังสือท่ีรบัจดัจ�าหน่าย ปัจจุบันหนังสือที่บริษัทฯ รบัจดัจ�ำหน่ำยไปยงัระบบร้ำนหนังสือทัว่
ประเทศนัน้ มำจำกหนังสอืทีบ่รษิทัฯ ผลติเอง และมำจำกส�ำนักพมิพอ์ื่น ทีต่ดิต่อใหส้ำยงำน รบัจดั
จ�ำหน่ำยของบรษิทัฯ เป็นผู้จดัจ�ำหน่ำยไปยงัร้ำนหนังสอือื่นทัว่ประเทศ โดยบรษิทัฯ จะพจิำรณำ 
รบัต่อเมือ่เหน็วำ่ เป็นผลติภณัฑท์ีส่อดคลอ้งกบัทศิทำงของบรษิทัฯ และมโีอกำสกำรขำยทีเ่ป็นไปได้

• หนังสือและสินค้าอ่ืน	 ท่ีซีเอ็ดบุค๊เซ็นเตอรร์บัมาจ�าหน่าย ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์รบัสนิค้ำมำจำก 
2 ทำงใหญ่ คอื มำจำกสำยงำนรบัจดัจ�ำหน่ำยของบรษิทัฯ และรบัสนิคำ้จำกส�ำนกัพมิพแ์ละผูจ้ดัจ�ำหน่ำย
รำยอืน่ เขำ้มำขำยในสำขำ โดยสำยงำนซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์เป็นผูพ้จิำรณำคดัเลอืกน�ำเขำ้มำจ�ำหน่ำย

ความสมัพนัธแ์ละผลกระทบ	หากสญูเสียผูจ้ �าหน่ายสินค้า ส�ำหรบัมลูคำ่สนิคำ้ทีซ่ือ้มำเพือ่ขำย จำกผูจ้ดั
จ�ำหน่ำยแต่ละรำยมมีลูคำ่ไมเ่กนิ 30% ของตน้ทุนขำยทัง้หมด โดยมสีดัสว่นมลูคำ่สนิคำ้ทีซ่ือ้มำจ�ำหน่ำยจำกคูค่ำ้ 
รำยใหญ่ 10 รำยแรกต่อตน้ทนุขำยรวม 3 ปียอ้นหลงัมดีงัน้ี

(หน่วย : ลำ้นบำท)

รายการ
ปี	พ.ศ.	2562 ปี	พ.ศ.	2561 ปี	พ.ศ.	2560

มลูค่า % มลูค่า %

มลูคำ่สนิคำ้ทีซ่ือ้มำเพือ่จ�ำหน่ำย 

จำกคูค่ำ้รำยใหญ่ 10 รำยแรก
739.34 42.04 809.58 41.12 846.78 38.56

ตน้ทนุขำยรวม 1,758.52 100 1,968.97 100 2,196.18 100

ในปี พ.ศ. 2562 ถอืวำ่ไมม่รีำยใดมนี�้ำหนกัมำกนกัจนมผีลกระทบรนุแรงต่อบรษิทัฯ นอกจำกนัน้ บรษิทัฯ ไมม่ี
ควำมสมัพนัธใ์ดๆ กบัผูจ้�ำหน่ำยดงักลำ่ว และไมม่ภีำระผกูพนัทีจ่ะตอ้งซือ้ในอนำคต

สินค้าท่ีบริษทัฯ	ผลิตเอง หนงัสอืทีบ่รษิทัฯ เป็นผูผ้ลติเอง มสีำยงำนผลติหนงัสอืเป็นผูร้บัผดิชอบในกำร
ก�ำหนดทศิทำง และคดัเลอืกตน้ฉบบัทีจ่ะน�ำมำผลติ จนกระทัง่ถงึขัน้ตอนกำรผลติออกมำเป็นรปูเลม่ เพือ่สง่ใหส้ำย
งำนจดัจ�ำหน่ำยของบรษิทัฯ น�ำไปวำงตลำด

อตัราการใช้ก�าลงัการผลิต เน่ืองจำกบรษิทัฯ ไมม่โีรงพมิพเ์อง ดงันัน้กำรผลติหนงัสอืจะมหีน่วยงำนภำยใน
รบัผดิชอบดแูลกำรผลติครบวงจร และกระจำยงำนพมิพไ์ปตำมโรงพมิพต์่ำงๆ ใหเ้หมำะสมกบัก�ำหนดกำรผลติ ดงันัน้ 
อตัรำกำรผลติจรงิ จงึสำมำรถเพิม่หรอืลดได ้โดยไมเ่กดิอตัรำสญูเปล่ำใดๆ

วตัถุดิบและผู้จ�าหน่ายวตัถุดิบ กระดำษเป็นวัตถุดิบหลักที่ส�ำคัญของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ  
ซือ้วตัถุดบิจำกผูจ้�ำหน่ำยในประเทศทัง้จ�ำนวน กระดำษทีใ่ชใ้นกำรผลติหนงัสอืสว่นมำกจะเป็นกระดำษปอนด ์กระดำษ
ปรูฟ๊ กระดำษอำรต์ และกระดำษอำรต์กำรด์

ความสมัพนัธแ์ละผลกระทบ	หากสญูเสียผู้จ�าหน่ายวตัถดิุบ ส�ำหรบัมลูค่ำกำรสัง่ซือ้กระดำษ บรษิทัฯ 
ไมม่คีวำมสมัพนัธใ์ดๆ กบัผูจ้�ำหน่ำยดงักลำ่ว และบรษิทัฯ ไมม่ภีำระผกูพนัทีจ่ะตอ้งซือ้ในอนำคต ในกรณทีีบ่รษิทัฯ 
เหลำ่น้ีไมส่ำมำรถจดัหำกระดำษใหไ้ด ้บรษิทัฯ สำมำรถซือ้จำกผูจ้�ำหน่ำยรำยอืน่ๆ ได ้โดยบรษิทัฯ มยีอดซือ้วตัถุดบิ 
จำกคู่คำ้ รวมคดิเป็น 19.71% ของตน้ทุนผลติ หรอืคดิเป็น 1.53% ของตน้ทุนขำย ทัง้หมดของบรษิทัฯ ในปี 
พ.ศ. 2562 ซึง่ถอืวำ่ไมม่รีำยใดมนี�้ำหนกัมำกจนมผีลกระทบรนุแรง
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ขัน้ตอนและเทคโนโลยีการผลิต ขัน้ตอนกำรผลิตหนังสือใหม่ เริ่มต้นจำกกองบรรณำธิกำร  
จะประชุมเพื่อวำงแผนและพิจำรณำสรรหำต้นฉบับ ต้นฉบับน้ีอำจได้มำจำกผู้เขียนเสนอต้นฉบับมำให้
พิจำรณำ หรือจำกกำรที่บริษัทฯ จัดหำผู้ที่เหมำะสมมำเขียนหรือแปล ตำมแนวทำงที่บริษัทฯ ก�ำหนด 
จำกนัน้กองบรรณำธิกำรจะพิจำรณำแนวเน้ือหำ ควำมถูกต้อง และควำมน่ำอ่ำน ซึ่งรวมถึงกำรส่งไปให ้
ทีป่รกึษำเฉพำะสำขำของบรษิทัฯ ทีม่คีวำมรูแ้ละสนใจในกลุ่มเน้ือหำนัน้ๆ ใหค้วำมเหน็ต่ำงๆ ในเชงิกำรตลำด  
เพือ่พจิำรณำว่ำจะรบัมำผลติหรอืไม่ เมื่อผำ่นกำรพจิำรณำแลว้จงึจะปรบัปรุงเน้ือหำและรปูแบบใหเ้หมำะสมยิง่ขึน้ 
ต่อไป และจงึจะท�ำสญัญำกำรใชล้ขิสทิธิ ์กบัผูเ้ขยีน ผูแ้ปล หรอืส�ำนกัพมิพใ์นต่ำงประเทศ

ขณะเดียวกันพนักงำนศิลป์จะเริ่มออกแบบรูปเล่ม เมื่อต้นฉบับได้ร ับกำรปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว  
ก็ถึงขัน้กำรจดัท�ำอำร์ตเวริ์กด้วยคอมพวิเตอร์ อำร์ตเวริ์กที่จดัเสรจ็แล้วจะได้รบักำรตรวจทำนซ�้ำ และแก้ไข  
จนเน้ือหำและองค์ประกอบศลิป์สมบูรณ์ ในกรณีที่เป็นหนังสอืเล่ม จะมขี ัน้ตอนเพิม่ขึน้ คอื กำรตัง้ชื่อหนังสอื 
กำรก�ำหนดรำคำ รวมถงึกำรตลำดต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหเ้หมำะสมกบักลุม่เป้ำหมำย

ส�ำหรบัเทคโนโลยทีีใ่ชใ้นกำรท�ำต้นฉบบัหนังสอื บรษิทัฯ ใชอุ้ปกรณ์หลกั คอื คอมพวิเตอร์ PC และ
แมคอินทอช รวมถึงอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวขอ้ง โดยอุปกรณ์คอมพวิเตอร์เหล่ำน้ี มแีนวโน้มว่ำประสทิธภิำพสูง
ขึ้นแต่รำคำถูกลง นอกจำกน้ีบุคลำกรที่อยู่ในกองบรรณำธิกำร ล้วนเป็นผู้มคีวำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนใน
กำรผลิตต้นฉบบั ส�ำหรบักำรเขยีนเรื่องและบทควำม มำจำกทัง้บุคลำกรในกองบรรณำธิกำรและนักเขยีน
ทัว่ไป เมื่อผลิตต้นฉบบัเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะว่ำจ้ำงโรงพิมพ์ โดยบริษัทฯ เป็นผู้ส ัง่ซื้อกระดำษเอง  
และก�ำหนดใหผู้ข้ำยกระดำษสง่กระดำษไปยงัโรงพมิพโ์ดยตรง ตำมก�ำหนดเวลำทีต่อ้งกำรใช ้ เพือ่จดัพมิพต์น้ฉบบั 
ดงักลำ่วเป็นหนงัสอืเพือ่จดัจ�ำหน่ำยต่อไป

ความสามารถ	ความจ�าเป็น	และค่าใช้จ่ายในการปรบัเครื่องจกัรให้แข่งขนัได้	 เน่ืองจำกบรษิทัฯ ไม่ม ี
โรงพมิพ ์จงึไมม่กีำรลงทนุในเครือ่งจกัรและอุปกรณ์กำรพมิพท์ัง้หลำย ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึไมม่คีวำมจ�ำเป็นตอ้งพฒันำ
เครื่องจกัรและอุปกรณ์ต่ำงๆ เหล่ำนัน้ดว้ยตนเอง และดว้ยสภำพกำรแขง่ขนัของธุรกจิโรงพมิพ ์ จงึท�ำใหบ้รษิทัฯ 
มคีวำมสำมำรถในกำรต่อรอง และเลอืกสรรโรงพมิพท์ีเ่หมำะสมไดต้ลอดเวลำ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม สำยงำนกำรผลติหลกัของบรษิทัฯ เป็นกองบรรณำธกิำร ดงันัน้กระบวนกำร
ผลติจะเป็นกำรจดัท�ำตน้ฉบบัและประสำนงำนอยูภ่ำยในส�ำนกังำนของบรษิทัฯ จงึไมส่รำ้งมลภำวะทีม่ผีล กระทบต่อ 
สิง่แวดลอ้ม และไมไ่ดอ้ยูภ่ำยใตก้ำรควบคมุของหน่วยงำนรฐัใดๆ
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ในปี พ.ศ. 2527 บรษิทัฯ เขำ้ไปถอืหุน้รอ้ยละ 25 ในบรษิทั เอม็ แอนด ์อ ีจ�ำกดั ซึง่มทีนุรบัช�ำระแลว้เท่ำกบั 
400,000 บำท บรษิทั เอม็ แอนด ์อ ีจ�ำกดั ประกอบธรุกจิเป็นส�ำนกัพมิพ ์โดยเป็นผูผ้ลติวำรสำรเทคนิค วำรสำร EC 
และผลติหนงัสอืวชิำชพีดำ้นวศิวกรรมศำสตร ์และมอบหมำยใหบ้รษิทัฯ เป็นผูจ้ดัจ�ำหน่ำยหนงัสอืให้

บรษิทัฯ เขำ้ถอืหุน้รอ้ยละ 99.93 ในบรษิทั ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ จ�ำกดั (จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่ 11 พฤษภำคม  
พ.ศ. 2544) ซึง่มทีนุรบัช�ำระแลว้เทำ่กบั 100,000 บำท แต่มไิดด้�ำเนินธรุกจิใดๆ เพรำะมวีตัถุประสงคเ์พือ่ป้องกนับุคคล
อืน่น�ำชือ่ ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์ไปจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัใหม ่ซึง่อำจท�ำใหเ้กดิควำมเขำ้ใจผดิ คดิวำ่เป็นกจิกำรเดยีวกนั
เทำ่นัน้ และต่อมำในปี พ.ศ. 2556 บรษิทัฯ ไดเ้พิม่สดัสว่นของกำรถอืหุน้ในบรษิทั ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์จ�ำกดั เป็นรอ้ย
ละ 99.99 ซึง่มทีนุรบัช�ำระแลว้เทำ่กบั 1,000,000 บำท ต่อมำทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้ที ่4/2561 วนัที ่9 
พฤศจกิำยน 2561 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ ยกเลกิรว่มทนุ รวมทัง้จดทะเบยีนเลกิกจิกำรใน บรษิทั ซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์
จ�ำกดั และด�ำเนินกำรแลว้เสรจ็เมือ่วนัที ่20 มถุินำยน 2562

ในปี พ.ศ. 2546 บรษิทัฯ เขำ้ถอืหุน้รอ้ยละ 28.75 ในบรษิทั เพลนิพฒัน์ จ�ำกดั (จดัตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่25 กนัยำยน 
พ.ศ. 2545) ซึง่มทีนุช�ำระเตม็มลูคำ่ เทำ่กบั 80,000,000 บำท ต่อมำในปี พ.ศ. 2548 บรษิทัฯ ไดเ้พิม่สดัสว่นกำรถอืหุน้
เป็นรอ้ยละ 48.82 จำกทนุจดทะเบยีนและทนุช�ำระแลว้จ�ำนวน 170,000,000 บำท และไดด้�ำเนินกำรลดทนุจดทะเบยีน
และทนุช�ำระแลว้ คงเหลอืเป็นจ�ำนวน 169,475,500 บำท คดิเป็นสดัสว่นกำรถอืหุน้รอ้ยละ 48.97 โดยในไตรมำส 4 ปี 
พ.ศ. 2552 คณุทนง โชตสิรยทุธ ์กรรมกำรผูจ้ดักำรบรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ไปด�ำรงต�ำแหน่งรกัษำกำรผูอ้�ำนวยกำรของโรงเรยีน
เพลนิพฒันำ และไดด้�ำรงต�ำแหน่งผูอ้�ำนวยกำรโรงเรยีนเพลนิพฒันำ ในปี พ.ศ. 2553 โดยไดร้บัมตเิหน็ชอบจำก 
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ  ซึง่ในปี พ.ศ. 2552 เป็นตน้มำ บรษิทัฯ ไดน้�ำงบกำรเงนิของบรษิทั เพลนิพฒัน์ จ�ำกดั (บรษิทั
ยอ่ย) มำรวมในกำรจดัท�ำงบกำรเงนิรวม ดว้ยกำรมสีว่นรว่มในกำรก�ำกบัดแูลกำรด�ำเนินงำนน้ี ต่อมำเมือ่วนัที ่ 18 
พฤษภำคม 2560 บรษิทั เพลนิพฒัน์ จ�ำกดั ไดล้ดทุนจดทะเบยีนจำก 169,475,500 บำท มลูคำ่หุน้ละ 10 บำท 
เป็น 151,850,500 บำท มลูคำ่หุน้ละ 8.96 บำท

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

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทในกลุ่ม 
และรายการระหว่างกัน
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ผูถื้อหุ้นรายใหญ่
2562 2561 2560

จ�านวนหุ้น % จ�านวนหุ้น % จ�านวนหุ้น %

1. บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ�ำกดั (มหำชน) 60,000 60.00 60,000 60.00 60,000 60.00

2. นำยปรชีำพล บุญสง่ 32,500 32.50 32,500 32.50 32,500 32.50

3. นำงจติรำ  จนัทรำกุล 7,500 7.50 7,500 7.50 7,500 7.50

บรษิทั เพลนิพฒัน์ จ�ำกดั มผีูถ้อืหุน้รำยใหญ่ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ดงัน้ี

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่
2562 2561 2560

จ�านวนหุ้น % จ�านวนหุ้น % จ�านวนหุ้น %

1. บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ�ำกดั (มหำชน) 8,300,000 48.97 8,300,000 48.97 8,300,000 48.97

2. นำยฤทธิ ์ ธรีะโกเมน 2,000,000 11.80 2,000,000 11.80 2,000,000 11.80

3. บรษิทั รกัลกู กรุป๊ จ�ำกดั 700,000 4.13 700,000 4.13 700,000 4.13

4. นำยวศนิ ดลรเึดช 442,000 2.61 415,000 2.45 415,000 2.45

5. นำงธดิำ พทิกัษส์นิสขุ 420,000 2.48 400,000 2.36 400,000 2.36

บรษิทั เบสแลบ็ จ�ำกดั มผีูถ้อืหุน้รำยใหญ่ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ดงัน้ี

บมจ.	ซีเอด็ยเูคชัน่
(ทนุจดทะเบยีนและช�ำระแลว้

391.94 ลำ้นบำท)

บจ.	เพลินพฒัน์
(ทนุจดทะเบยีนและรบัช�ำระแลว้

151.85 ลำ้นบำท)
(บริษทัย่อย)

48.97%

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

(บริษทัย่อย)
60.00%

บจ.	เอม็	แอนด	์อี																										
(ทนุจดทะเบยีนและรบัช�ำระแลว้

0.40 ลำ้นบำท)
(บริษทัร่วม)

25.00%

โครงสร้างการถือหุ้น	บริษทั	ซีเอด็ยเูคชัน่	จ�ากดั	(มหาชน)	บริษทัย่อย	และบริษทัร่วม
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รายการระหว่างกนั
รำยกำรระหวำ่งกนัทีม่สีำระส�ำคญัระหวำ่งบรษิทัฯ กบับรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั รวมถงึ

บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั ปรำกฏอยูใ่นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ หวัขอ้รำยกำรธรุกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั ทำงบรษิทัฯ ก�ำหนดใหร้ำยกำรระหว่ำง
กนัทีม่สีำระส�ำคญัระหวำ่งบรษิทัฯ กบับรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั รวมถงึบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั 
ผำ่นทีป่ระชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ พจิำรณำอนุมตั ิเพือ่ดแูลใหร้ำยกำรระหวำ่งกนัเป็นไปอยำ่งยตุธิรรม มนีโยบำย
กำรก�ำหนดรำคำทีเ่หมำะสม ซึง่สำมำรถเปรยีบเทยีบไดก้บัรำยกำรทีเ่กดิขึน้กบับุคคลภำยนอก และไมม่กีำรถ่ำยเท 
ผลประโยชน์ระหวำ่ง บรษิทัฯ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั รวมถงึบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั

คณะกรรมกำรอนุมตัใินหลกักำร ตำมค�ำแนะน�ำของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
(ก.ล.ต.) ในกำรปฏบิตัติำมมำตรำ 89/12 (1) แหง่พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 
ใหฝ่้ำยจดักำรสำมำรถอนุมตักิำรท�ำธรุกรรมระหวำ่งบรษิทัฯ บรษิทัยอ่ย กบักรรมกำร ผูบ้รหิำร หรอืบุคคลทีม่คีวำม
เกีย่วขอ้งกบัธุรกรรมนัน้ หำกธุรกรรมเหล่ำนัน้ มขีอ้ตกลงทำงกำรคำ้ในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญชูนจะพงึกระท�ำกบั 
คู่สญัญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์เดยีวกนั ดว้ยอ�ำนำจต่อรองทำงกำรค้ำทีป่รำศจำกอทิธพิลในกำรทีต่นมสีถำนะเป็น
กรรมกำร ผูบ้รหิำร หรอืบุคคลทีม่คีวำมเกีย่วขอ้ง ทัง้น้ี คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ 
น�ำเสนอรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์และรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัในกำรท�ำธรุกรรมทีม่ขีนำดเกนิกวำ่ 2 
ลำ้นบำทต่อไตรมำส เพือ่รำยงำนต่อทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทัฯ รบัทรำบอยำ่งสม�่ำเสมอทกุไตรมำส

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

รำยชื่อกลุ่มผูถ้อืหุน้ทีถ่อืหุน้สงูสุด 10 รำยแรก โดยรวมจ�ำนวนหุน้ทีถ่อืโดยนับรวมผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตำมมำตรำ 
258 แห่งพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 และผูถ้อืหุน้ทีอ่ยู่ภำยใต้มำตรำดงักล่ำว 
ณ วนัที ่12 มนีำคม พ.ศ. 2563 (วนัปิดสมดุทะเบยีนครัง้ล่ำสดุของบรษิทัฯ) มดีงัน้ี

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

1 กลุ่มครอบครวัจฬุางกรู 209,356,412 53.41

นำยทวฉีตัร จฬุำงกรู 97,950,000 24.99

นำยวฒุภิมู ิจฬุำงกรู 51,550,512 13.15

นำยณฐัพล จฬุำงกรู 44,671,300 11.40

นำงหทยัรตัน์ จฬุำงกรู 15,145,100 3.86

นำยสรรเสรญิ จฬุำงกรู 39,500 0.01

2 กลุ่มครอบครวัภู่วรวรรณ 25,214,456 6.43

นำงสำวณวรรณ ภู่วรวรรณ  8,230,973 2.10

นำงสำวณญัจนำ ภู่วรวรรณ 7,343,919 1.87

นำยณชั ภู่วรวรรณ 6,715,340 1.71

รศ. ยนื ภู่วรวรรณ 1,843,538 0.47

นำงวรรณำ ภู่วรวรรณ  1,080,686 0.28

3 กลุ่มครอบครวัโชติสรยทุธ์ 24,325,421  6.20

นำยทนง โชตสิรยทุธ์ 9,818,122 2.50

นำยธชัชยั โชตสิรยทุธ์ 9,361,407 2.39

นำยธนโชต ิโชตสิรยทุธ์ 2,710,967 0.69

นำงมณฑล ีโชตสิรยทุธ์ 2,324,125 0.59

นำงสำวโชตกิำ โชตสิรยทุธ์ 110,600 0.03

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

4 กลุ่มครอบครวัสิฏฐกลุ 10,279,857 2.62

นำงวรรณวมิล สฏิฐกุล 5,141,188 1.31

นำยไพรชั สฏิฐกุล 2,910,310 0.74

นำยวทิวสั สฏิฐกุล 1,390,879 0.35

นำงสำวพชัรวรรณ สฏิฐกุล 837,480 0.21

5 DBS	BANK	LTD 18,377,800 4.69

6 นายพงษ์ศกัด์ิ	ศิวะภทัรก�าพล 13,129,518 3.35

7 นายรชัพล	ปิติสขุดานนท์ 6,843,524 1.75

8 นายฤทธ์ิ	ธีระโกเมน 5,899,525 1.51

9 UOB	KAY	HIAN	PRIVATE	LIMITED 5,000,000 1.28

10 นายนิติ	โอสถานุเคราะห์ 4,421,219 1.13

รวม 322,847,532 82.37

หมายเหต	ุ: -  ทนุทีเ่รยีกช�าระแลว้ ณ วนัที ่12 มนีาคม พ.ศ. 2563 (วนัปิดสมดุทะเบยีนครัง้ลา่สดุของบรษิทัฯ)    
เทา่กบั 391,944,418 บาท

 -  ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นปัจจบุนัไดจ้ากเวบ็ไซต ์ของบรษิทัฯ ก่อนการประชมุผูถ้อืหุน้ประจ�าปี

การกระจายการถือหุ้น

กำรกระจำยกำรถอืหุน้ ณ วนัที ่12 มนีำคม พ.ศ. 2563 (วนัปิดสมดุทะเบยีนครัง้ล่ำสดุของบรษิทัฯ)

รายการ

การถือครองหลกัทรพัย์
รวม

บคุคลธรรมดา นิติบคุคล

จ�านวน
ราย

จ�านวน 
หุ้น

%
จ�านวน
ราย

จ�านวน
หุ้น

%
จ�านวน
ราย

จ�านวน
หุ้น

%

ผูถ้อืหลกัทรพัย์

สญัชำตไิทย
3,058 365,225,925 93.19 8 3,067,704 0.78 3,066 368,293,632 93.97

ผูถ้อืหลกัทรพัย์

สญัชำตติ่ำงดำ้ว
5 63,015 0.01 3 23,587,771 6.02 8 23,650,786 6.03

รวม 3,063 365,288,943 93.20 11 26,655,475 6.80 3,074 391,944,418 100.00

รำยชือ่ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่โดยพฤตกิำรณ์ทีม่อีทิธพิลต่อกำรก�ำหนดนโยบำยกำรจดักำร หรอืกำรด�ำเนินงำนของ 
บรษิทัฯ อยำ่งมนียัส�ำคญั คอื นำยวฒุภิมู ิ จฬุำงกรู กรรมกำร กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน และเป็น
กรรมกำรผูม้อี�ำนำจลงนำม รว่มกบักรรมกำรอกี 3 ทำ่น และใหก้รรมกำรสองในสีค่นน้ีลงลำยมอืชือ่รว่มกนั
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คณะกรรมการบริษทัฯ  มหีน้ำทีว่ำงนโยบำย กลยทุธ ์และวสิยัทศัน์ต่ำงๆ รวมทัง้ใหค้�ำปรกึษำในกำรด�ำเนิน
กจิกำรของบรษิทัฯ ปัจจบุนัคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมกำรทัง้หมด 10 ท่ำน โดยมรีำยละเอยีดดงัน้ี

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

1 นำยเกษมสนัต ์วรีะกุล ประธำนคณะกรรมกำร 
กรรมกำรผูม้อี�ำนำจลงนำม

กรรมกำรอสิระ  9 พ.ย. 2561 25 เม.ย. 2562

2 นำยวฒุภมู ิจฬุำงกรู กรรมกำร
กรรมกำรผูม้อี�ำนำจลงนำม
กรรมกำรสรรหำและ 
พจิำรณำผลตอบแทน

กรรมกำรทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิำร 26 ก.พ. 2558 25 เม.ย. 2562

3 นำยวรพจน์ ฉตัรชยักุลศริิ กรรมกำร
กรรมกำรผูม้อี�ำนำจลงนำม 
รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 
Chief Financial Officer

กรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำร 
 

26 ก.พ. 2558 20 เม.ย. 2560

4 นำยรุง่กำล ไพสฐิพำนิชตระกลู กรรมกำร
กรรมกำรผูม้อี�ำนำจลงนำม
รองกรรมกำรผูจ้ดักำร
เลขำนุกำรบรษิทัฯ

กรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำร 16 ส.ค. 2562 -

5 นำยประวทิย ์ตนัตวิศนิชยั กรรมกำร
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรอสิระ 22 เม.ย. 2542 19 เม.ย. 2561

6 นำยคเชนทร ์เบญจกุล กรรมกำร
ประธำนกรรมกำรสรรหำและ 
พจิำรณำผลตอบแทน
กรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรอสิระ 28 ม.ิย. 2548 20 เม.ย. 2560

7 ผศ.ดร.ทพิวรรณ ป่ินวนิชยกุ์ล กรรมกำร
กรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรอสิระ 16 ส.ค. 2562 -

8 นำยไพรชั สฏิฐกุล กรรมกำร กรรมกำรทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิำร 10 ต.ค. 2517 25 เม.ย. 2562

9 รศ.ยนื ภู่วรวรรณ กรรมกำร กรรมกำรทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิำร 10 ต.ค. 2517 19 เม.ย. 2561

10 นำยทนง โชตสิรยทุธ์ กรรมกำร กรรมกำรทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิำร 10 ต.ค. 2517 19 เม.ย. 2561

โครงสร้างการจดัการ

 โครงสรำ้งกรรมกำรบรษิทัฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมกำรจ�ำนวน 3 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน ซึง่มอี�ำนำจหน้ำทีด่งัน้ี
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กรรมกำรทีล่ำออกระหวำ่งปี 2562 มดีงัน้ี

ล�าดบั ช่ือ-นามสกลุ ต�าแหน่ง ประเภทกรรมการ วนัท่ีมีผลบงัคบั

1 นำยวบิลูยศ์กัดิ ์อุดมวนิช กรรมกำร
กรรมกำรผูม้อี�ำนำจลงนำม
รองกรรมกำรผูจ้ดักำร
เลขำนุกำรบรษิทัฯ

กรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำร 16 ส.ค. 2562

กำรถอืครองหลกัทรพัยข์องคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ในปี พ.ศ. 2562 และ 2561 แสดงจ�ำนวนหุน้โดยรวมจ�ำนวน
หุน้ของคูส่มรส, บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิำวะ และผูถ้อืหุน้ทีอ่ยูภ่ำยใตม้ำตรำ 258 แหง่พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ดงัน้ี

ล�าดบั ช่ือ-นามสกลุ
31	ธนัวาคม	2562 31	ธนัวาคม	2561 เพ่ิม	(ลด)	

ระหว่างปีจ�านวนหุ้น สดัส่วน จ�านวนหุ้น สดัส่วน

1 นำยเกษมสนัต ์วรีะกุล - ไมม่ ี- 0.00% - ไมม่ ี- 0.00% -

2 นำยวฒุภิมู ิจฬุำงกรู 51,550,512 13.15% 51,550,512 13.15% -

3 นำยวรพจน์ ฉตัรชยักุลศริิ - ไมม่ ี- 0.00% - ไมม่ ี- 0.00% -

4 นำยรุง่กำล ไพสฐิพำนิชตระกลู 1,000,000 0.26% 1,000,000 0.26% -

5 นำยประวทิย ์ตนัตวิศนิชยั - ไมม่ ี- 0.00% - ไมม่ ี- 0.00% -

6
นำยคเชนทร ์เบญจกุล 464,640 0.12%    464,640 0.12% -

คูส่มรส 8,591 0.00% 8,591 0.00% -

7 ผศ.ดร.ทพิวรรณ ป่ินวนิชยกุ์ล - ไมม่ ี- 0.00% - ไมม่ ี- 0.00% -

8
นำยไพรชั สฏิฐกุล 2,910,310 0.74% 2,910,310 0.74% -

คูส่มรส 5,141,188 1.31% 5,141,188 1.31% -

9
รศ.ยนื ภู่วรวรรณ 1,843,538 0.47% 1,843,538 0.47% -

คูส่มรส 1,080,686 0.28% 1,080,686 0.28% -

10
นำยทนง โชตสิรยทุธ์ 9,818,122 2.50% 9,818,122 2.50% -

คูส่มรส 2,324,125 0.59% 2,324,125 0.59% -

	รวมการถือหุ้นของกรรมการทัง้คณะ 67,587,122 17.24% 67,587,122 17.24% -

รวมการถือหุ้นของกรรมการทัง้คณะ
และผูท่ี้เก่ียวข้องตามมาตรา	258

76,141,712 19.43% 76,141,712 19.43% -

กรรมกำรผูม้อี�ำนำจลงนำมแทนบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมกำรทีไ่ดร้บัแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
ใหเ้ป็นผูม้อี�ำนำจลงนำม โดยใหล้งลำยมอืชือ่สองในสี ่และประทบัตรำส�ำคญัของบรษิทัฯ
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ขอบเขตหน้าท่ี	และอ�านาจการอนุมติัของคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มขีอบเขตอ�ำนำจ
หน้ำทีใ่นกำรตดัสนิใจและดแูลกำรด�ำเนินงำนของบรษิทัฯ ดงัต่อไปน้ี

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

2. ปฏบิตัติำมกฎหมำย ขอ้ก�ำหนด และระเบยีบต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรประกอบธรุกจิ ตลอดจนมตทิีป่ระชมุ
ของผูถ้อืหุน้ เพือ่รกัษำผลประโยชน์ของบรษิทัฯ โดยมใิหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ทีอ่ำจจะเกดิขึน้
กบั ผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่

3. ก�ำหนดแนวทำงกำรบรหิำร และจดักำรควำมเสีย่งอยำ่งครอบคลุม เพือ่ใหก้ระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง
เป็นไปอยำ่งมปีระสทิธภิำพ

4. จดัใหม้กีำรจดัท�ำรำยงำนทำงกำรเงนิ และกำรเปิดเผยขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง ชดัเจน โปรง่ใส น่ำเชือ่ถอื ตำมกฎ
ระเบยีบของหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง

5. ดแูลใหม้ชีอ่งทำงกำรสือ่สำรกบัผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัฯ อยำ่งเหมำะสม

6. ดแูลใหม้รีะบบหรอืกลไกกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนผูบ้รหิำรระดบัสงูทีเ่หมำะสม เพือ่ก่อใหเ้กดิแรงจงูใจในกำร
ท�ำงำน

7. พจิำรณำอนุมตัวิงเงนิเพือ่ท�ำธุรกรรมทำงกำรเงนิ เชน่ วงเงนิเพือ่กำรลงทนุในหลกัทรพัย ์ วงเงนิเพือ่กำร
กูย้มื โดยมใิหอ้นุมตัริำยกำรใดทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ทีค่ณะกรรมกำรมสีว่นไดเ้สยี

เวน้แต่เรือ่งดงัต่อไปน้ี ซึง่คณะกรรมกำรตอ้งไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ก่อนด�ำเนินกำร

1. เรือ่งทีก่ฎหมำยก�ำหนดใหต้อ้งใชม้ตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

2. กำรท�ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั ซึง่มมีลูคำ่ของรำยกำรทีต่อ้งขออนุมตัจิำกทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ตำมกฎระเบยีบ 
หรอืประกำศของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เกีย่วกบัเรือ่งรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัจดทะเบยีน

3. กำรซื้อหรอืขำยสนิทรพัย์ส�ำคญัซึ่งมมีูลค่ำของสนิทรพัย์ของบรษิทัฯ ที่ต้องขออนุมตัิจำกที่ประชุม 
ผูถ้อืหุน้ ทัง้น้ี ตำมกฎระเบยีบหรอืประกำศของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เกีย่วกบัเรือ่งกำรไดม้ำ
หรอืจ�ำหน่ำยไปซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีน

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

นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ไดเ้ลง็เหน็ถงึควำมส�ำคญัของกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีกรรมกำรบรษิทัฯ จ�ำนวน 8 ท่ำน 
จำกทัง้หมดจ�ำนวน 10 ทำ่น (รอ้ยละ 80) ไดผ้ำ่นกำรอบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP), หลกัสตูร 
Director Certification Program (DCP), หลกัสตูร Finance for Director (FFD), หลกัสตูร Advanced Audit 
Committee Program (AACP), และหลกัสตูร Company Reporting Program (CRP) ซึง่จดัโดยสมำคมสง่เสรมิสถำบนั
กรรมกำรบรษิทัไทย (Thai Institute of Directors Association)

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

1. คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน พจิำรณำโครงสรำ้ง ขนำด และองคป์ระกอบของคณะกรรมกำร 
และก�ำหนดคณุสมบตัขิองกรรมกำรทีต่อ้งกำรสรรหำทดแทน เหมำะสมโดยค�ำนึงถงึควำมรู ้ประสบกำรณ์
และควำมเชีย่วชำญของกรรมกำรโดยรวม เพือ่ใหม้อีงคป์ระกอบ และคณุสมบตัติำมกฎหมำย หรอืระเบยีบ
ทีเ่กีย่วขอ้ง
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2. คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทนก�ำหนดวธิกีำรเสนอรำยชือ่ผูม้คีณุสมบตั ิรวมถงึวธิกีำรเสนอ 
รำยชือ่ผูม้คีณุสมบตั ิเป็นกำรลว่งหน้ำจำกผูถ้อืหุน้สว่นน้อย ซึง่ไดก้�ำหนดใหม้ชีอ่งทำงใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถ
เสนอชือ่ผูม้คีณุสมบตั ิ เป็นกำรลว่งหน้ำไดอ้ยำ่งน้อย 3 เดอืนก่อนวนัสิน้สดุรอบปีบญัช ี โดยมกีำรแจง้ให ้
ผูถ้อืหุน้รบัทรำบผำ่นชอ่งทำงกำรแจง้ขอ้มลูของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เวบ็ไซตน์กัลงทนุสมัพนัธ์
ของบรษิทัฯ และเวบ็ไซตน์กัลงทนุอืน่ๆ พรอ้มทัง้แสดงแบบฟอรม์กำรเสนอชือ่ผูม้คีณุสมบตับินเวบ็ไซตด์ว้ย

3. คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน ด�ำเนินกำรสรรหำ และพจิำรณำผูท้ีม่คีณุสมบตัเิหมำะสม 
ในกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร

4. คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน พจิำรณำคดัเลอืกผูท้ีเ่หมำะสมเป็นกรรมกำร และสรปุผล
กำรสรรหำ และเสนอชือ่ผูม้คีวำมเหมำะสมทีจ่ะเป็นกรรมกำรบรษิทัฯ พรอ้มเหตุผลประกอบ และน�ำเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ผำ่นทำงเลขำนุกำรบรษิทัฯ

5. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ พจิำรณำคดัเลอืกผูม้คีุณสมบตัเิหมำะสมตำมรำยชื่อทีค่ณะกรรมกำรสรรหำและ
พจิำรณำผลตอบแทนน�ำเสนอ เพือ่เสนอรำยชือ่ต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิำรณำอนุมตัิ

การเลือกตัง้กรรมการในการประชมุสามญัประจ�าปี

ในกำรลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมกำร ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะเลอืกตัง้กรรมกำร โดยใหน้บัวำ่ผูถ้อืหุน้มคีะแนน
เสยีงเท่ำกบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสยีง ทัง้น้ี กำรแต่งตัง้กรรมกำรแต่ละรำยนัน้ตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงเหน็ชอบเกนิกว่ำ 
กึง่หน่ึงของจ�ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง

ในกำรลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมกำร ใหล้งคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคล

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

ในกำรประชมุสำมญัประจ�ำปีทุกครัง้ ใหก้รรมกำรออกจำกต�ำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรำ ถ้ำจ�ำนวนกรรมกำร 
ทีจ่ะแบง่ออกใหต้รงเป็นสำมสว่นไมไ่ด ้กใ็หอ้อกโดยจ�ำนวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่น 1 ใน 3

หำ้มมใิหก้รรมกำรประกอบกจิกำร เขำ้เป็นหุน้สว่น หรอืเขำ้เป็นผูถ้อืหุน้ในนิตบุิคคลอืน่ ทีม่สีภำพอยำ่งเดยีวกนั 
และเป็นกำรแขง่ขนักบักจิกำรของบรษิทัฯ เวน้แต่จะแจง้ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทรำบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้

กรรมกำรตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทรำบโดยไมช่กัชำ้ หำกมสีว่นไดเ้สยีในสญัญำทีท่�ำกบับรษิทัฯ หรอืถอืหุน้ หรอื
หุน้กูเ้พิม่ขึน้ หรอืลดลงในบรษิทัฯ หรอืบรษิทัในเครอื

คณะกรรมกำรสำมำรถก�ำหนดชือ่กรรมกำรผูม้อี�ำนำจลงนำมผกูพนัพรอ้มประทบัตรำในเอกสำรส�ำคญัของบ
รษิทัฯ โดยกรรมกำร 2 ใน 4 ทำ่น ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชมุคณะกรรมกำร ลงลำยมอืชือ่รว่มกนั และประทบัตรำ 
ในเอกสำรส�ำคญัของบรษิทัฯ จงึจะมผีลผกูพนักบับรษิทัฯ ได ้

กรรมการท่ีเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บรษิทัฯ มกีรรมกำรทีเ่ป็น
ตวัแทนจำกผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ คอื นำยวุฒภิมู ิ จุฬำงกรู กรรมกำร กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน และ
กรรมกำรผูม้อี�ำนำจลงนำม 

เลขานุการบริษทัฯ	/	เลขานุการคณะกรรมการบริษทัฯ ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้ที ่3/2562 
เมือ่วนัที ่16 สงิหำคม พ.ศ. 2562 ไดม้มีตแิต่งตัง้ นำยรุง่กำล ไพสฐิพำนิชตระกลู กรรมกำร เป็นเลขำนุกำรบรษิทัฯ 
ซึง่ไดผ้ำ่นกำรอบรมหลกัสตูร Fundamentals for Corporate Secretaries รุน่ที ่ 2/2562 จดัโดยสมำคมบรษิทัจด
ทะเบยีนไทย (Thai Listed Companies Association) โดยมหีน้ำทีใ่นกำรดแูลใหบ้รษิทัฯ มกีำรปฏบิตัติำมกฎหมำย 
และขอ้ก�ำหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ และใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทัฯ เพือ่ใหก้ำรบรหิำร
งำนเป็นไปอยำ่งมปีระสทิธผิลยิง่ขึน้
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ขอบเขตหน้าท่ีของเลขานุการบริษทัฯ	/	เลขานุการคณะกรรมการบริษทัฯ

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

2. จดักำรประชมุผูถ้อืหุน้ และประชมุคณะกรรมกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้ก�ำหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ

3. บนัทกึรำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้ และกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ รวมทัง้ตดิตำมใหม้กีำรปฏบิตัิ
ตำมมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ และทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทัฯ

4. ดแูลใหม้กีำรเปิดเผยขอ้มลูสำรสนเทศต่ำงๆ ใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
คณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และหน่วยงำนก�ำกบัดแูลอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

5. สือ่สำรกบัผูถ้อืหุน้ นกัลงทนุ หน่วยงำนก�ำกบัดแูล รวมถงึกำรใหข้อ้มลูสำรสนเทศทัว่ไปแก่ผูส้นใจ และผูม้ ี
สว่นไดเ้สยี

6. ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ืน่ใดทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ มอบหมำย

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมกำรตรวจสอบมจี�ำนวน 3 ทำ่น และมเีลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 1 ท่ำน ซึง่ประกอบดว้ย
กรรมกำรอสิระจ�ำนวน 3 ทำ่น โดยทัง้ 3 ทำ่น เป็นผูท้ีม่คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจ หรอืมปีระสบกำรณ์ดำ้นบญัชหีรอืกำรเงนิ
โดยตรง ดงัรำยชือ่ต่อไปน้ี

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

1 นำยประวทิย ์ตนัตวิศนิชยั ประธำนกรรมกำร

ตรวจสอบ

กรรมกำรอสิระ และมปีระสบกำรณ์

ดำ้นบญัชหีรอืกำรเงนิ

22 ธ.ค. 2542 10 พ.ย. 2562

2 ผศ.ดร.ทพิวรรณ ป่ินวนิชยกุ์ล กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรอสิระ และมปีระสบกำรณ์

ดำ้นบญัชหีรอืกำรเงนิ

16 ส.ค. 2562 10 พ.ย. 2562

3 นำยคเชนทร ์เบญจกุล กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรอสิระ และมปีระสบกำรณ์

ดำ้นบญัชหีรอืกำรเงนิ

12 พ.ย. 2552 10 พ.ย. 2562

โดยม ีนายวเิชยีร รุง่พนูทรพัย ์ผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายในและนกัลงทนุสมัพนัธ ์เป็นเลขานุการ

ขอบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทำนใหบ้รษิทัฯ มกีำรรำยงำนทำงกำรเงนิอยำ่งถกูตอ้งและเพยีงพอ

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

3. สอบทำนใหบ้รษิทัฯ มรีะบบกำรประเมนิควำมเสีย่ง กำรบรหิำรควำมเสีย่งทีเ่หมำะสม เพยีงพอ และ 
มปีระสทิธภิำพ

4. สอบทำนใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัติำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย ์
และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทัฯ
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5. พจิำรณำ คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมคีวำมเป็นอสิระเพื่อท�ำหน้ำทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 
และเสนอคำ่ตอบแทนของบุคคลดงักล่ำว รวมทัง้เขำ้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชโีดยไมม่ฝ่ีำยจดักำรเขำ้รว่ม
ประชมุดว้ยอยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้

6. พจิำรณำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย
และขอ้ก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย ์ทัง้น้ี เพือ่ใหม้ัน่ใจวำ่รำยกำรดงักลำ่วสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สงูสดุต่อบรษิทัฯ

7. จดัท�ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ�ำปีของบรษิทัฯ ซึง่รำยงำน 
ดงักลำ่วตอ้งลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่ำงน้อย ดงัต่อไปน้ี

(ก) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชือ่ถอืไดข้องรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ

(ข) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเพยีงพอของระบบควบคมุภำยในของบรษิทัฯ

(ค) ควำมเหน็เกีย่วกบัระบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งของบรษิทั

(ง) ควำมเหน็เกีย่วกบักำรปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัย ์ และตลำดหลกัทรพัย ์ ขอ้ก�ำหนดของ
ตลำดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทัฯ

(จ) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี

(ฉ) ควำมเหน็เกีย่วกบัรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์

(ช) จ�ำนวนกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเขำ้รว่มประชมุของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละทำ่น

(ซ) ควำมเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบ ไดร้บัจำกกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมกฎบตัร 
(Charter)

(ฌ) รำยกำรอืน่ทีเ่หน็วำ่ผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุทัว่ไปควรทรำบภำยใตข้อบเขตหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบทีไ่ด้
รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ

8. ปฏบิตักิำรอืน่ใดตำมทีค่ณะกรรมกำรของบรษิทัฯ มอบหมำยดว้ยควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ

การสรรหา	การแต่งตัง้	และวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมกำรตรวจสอบ โดยกำรน�ำเสนอจำกคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
ผลตอบแทน ซึง่พจิำรณำจำกกรรมกำรอสิระของบรษิทัฯ และอย่ำงน้อย 1 ทำ่น ทีม่คีวำมรูด้ำ้นบญัชแีละกำรเงนิ มวีำระ
กำรด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ 2 ปี โดยกรรมกำรตรวจสอบซึง่พน้จำกต�ำแหน่งตำมวำระอำจไดร้บักำรแต่งตัง้ใหมอ่กีกไ็ด้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

แต่งตัง้โดยคณะกรรมกำรบรษิทัฯ มหีน้ำทีส่รรหำและคดัเลอืกบุคคลเขำ้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัฯ โดย
กระบวนกำรสรรหำกรรมกำรนัน้ จะพจิำรณำจำกฐำนขอ้มลูกรรมกำร (Director Pool) สว่นหน่ึง และจดัท�ำ Board Skill 
Matrix เพือ่ควำมหลำกหลำยในโครงสรำ้งของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ทัง้น้ีควำมหลำกหลำยไมไ่ดจ้�ำกดัเฉพำะเรือ่งเพศ
เทำ่นัน้ แต่ยงัรวมถงึ ควำมรู ้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนทีด่ ีมภีำวะผูน้�ำและวสิยัทศัน์ ทัง้น้ีจะค�ำนึงถงึทกัษะ
ทีจ่�ำเป็นทีย่งัขำดอยูใ่นคณะกรรมกำร ดว้ยกำรก�ำหนดคณุสมบตัทิีเ่หมำะสมและสอดคลอ้งกบักลยทุธใ์นกำรด�ำเนินธรุกจิ
ของบรษิทัฯ ควบคูภ่ำยใตก้ระบวนกำรสรรหำทีโ่ปรง่ใส และตดิตำมแผนสบืทอดต�ำแหน่งเพือ่สรรหำบุคคลทีเ่หมำะสม
ส�ำหรบักำรด�ำรงต�ำแหน่งผูบ้รหิำรระดบัสงู และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพือ่อนุมตั ิหรอืเพือ่เสนอต่อทีป่ระชมุ 
ผูถ้อืหุน้ แล้วแต่กรณี นอกจำกน้ียงัมหีน้ำที่ร่วมกนัพจิำรณำทบทวนกำรก�ำหนดผลตอบแทนใหก้บักรรมกำร, 
กรรมกำรชดุยอ่ย และผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ โดยค�ำนึงถงึควำมเหมำะสมเกีย่วกบั ประเภท ขนำด เพือ่ใหส้อดคลอ้ง
กบัอุตสำหกรรมเดยีวกนั รวมถงึค่ำตอบแทนกรรมกำรที่ควรมอีตัรำเหมำะสมกบักำรขยำยตวัทำงธุรกจิ และ 
กำรเตบิโตของผลกำรด�ำเนินงำนของบรษิทัฯ ตลอดจนภำระหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของกรรมกำร, กรรมกำรชดุยอ่ย 
และผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ เพือ่เสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้
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คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทนมจี�ำนวน 2 ทำ่น ซึง่ประกอบดว้ยกรรมกำรอสิระจ�ำนวน 1 ท่ำน 
และกรรมกำรจ�ำนวน 1 ทำ่น ดงัน้ี

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

1 นำยคเชนทร ์เบญจกุล ประธำนกรรมกำรสรรหำ

และพจิำรณำผลตอบแทน

กรรมกำรอสิระ 27 ก.พ. 2561 9 พ.ย. 2561

2 นำยวฒุภิมู ิจฬุำงกรู กรรมกำรสรรหำและ

พจิำรณำผลตอบแทน

กรรมกำรทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิำร 15 ส.ค. 2560 9 พ.ย. 2561

ขอบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

1. ท�ำหน้ำทีส่รรหำและคดัเลอืกบุคคลเขำ้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัฯ กรรมกำรผูจ้ดักำร รองกรรมกำร 
ผูจ้ดักำร และผูบ้รหิำรสงูสุดดำ้นกำรบญัชแีละกำรเงนิ ตดิตำมแผนสบืทอดต�ำแหน่งเพื่อสรรหำบุคคล 
ทีเ่หมำะสมส�ำหรบักำรด�ำรงต�ำแหน่งผูบ้รหิำรระดบัสงู เมือ่ครบวำระหรอืมตี�ำแหน่งวำ่งลง

2. ก�ำหนดวธิกีำรและหลกัเกณฑก์ำรสรรหำกรรมกำรบรษิทัฯ กรรมกำรผูจ้ดักำร รองกรรมกำรผูจ้ดักำร และ
ผูบ้รหิำรสงูสดุดำ้นกำรบญัชแีละกำรเงนิ เพือ่ใหเ้กดิควำมโปรง่ใส

3. ก�ำหนดวธิกีำรและหลกัเกณฑก์ำรเสนอรำยชือ่บุคคลผูม้คีณุสมบตั ิ เป็นกำรลว่งหน้ำจำกผูถ้อืหุน้สว่นน้อย 
เพือ่กำรปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้ทกุรำยอยำ่งเป็นธรรม และเทำ่เทยีมกนั

4. เสนอนโยบำยและหลกัเกณฑก์ำรจำ่ยคำ่ตอบแทนส�ำหรบักรรมกำร กรรมกำรผูจ้ดักำร ผูบ้รหิำรระดบัสงู  
ทีป่รกึษำคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชดุต่ำงๆ ทีค่ณะกรรมกำรแต่งตัง้ และพนกังำน

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

6. สอบทำนอ�ำนำจกำรอนุมตัขิองบรษิทัฯ ใหม้คีวำมสมเหตุสมผลในกำรปฏบิตังิำน และน�ำเสนอต่อคณะ
กรรมกำรเพือ่อนุมตัิ

7. มอี�ำนำจเรยีกเอกสำรและบุคคลต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบกำรพจิำรณำ

8. ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ืน่ใดทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ มอบหมำย

การสรรหา	การแต่งตัง้	และวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน โดยใหม้วีำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง
ครำวละ 2 ปี

ทัง้น้ี คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทนไดก้�ำหนดวธิกีำรสรรหำบุคคลเพื่อเสนอรำยชื่อเป็น
กรรมกำร ดงัน้ี

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

2. คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทนก�ำหนดวธิกีำรเสนอรำยชือ่ผูม้คีณุสมบตั ิรวมถงึวธิกีำรเสนอ
รำยชือ่ผูม้คีณุสมบตัเิป็นกำรลว่งหน้ำจำกผูถ้อืหุน้สว่นน้อย
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3. คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน ด�ำเนินกำรสรรหำและพจิำรณำผูท้ีม่คีุณสมบตัทิีเ่หมำะ
สมในกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร

4. คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน พจิำรณำคดัเลอืกผูท้ีเ่หมำะสมเป็นกรรมกำร และสรุป
ผลกำรสรรหำ และเสนอชื่อผูม้คีวำมเหมำะสมทีจ่ะเป็นกรรมกำรบรษิทัฯ พรอ้มเหตุผลประกอบและน�ำ 
เสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ผำ่นทำงเลขำนุกำรบรษิทัฯ

5. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ พจิำรณำคดัเลอืกผูม้คีณุสมบตัทิีเ่หมำะสมตำมรำยชือ่ทีค่ณะกรรมกำรสรรหำและ
พจิำรณำผลตอบแทนน�ำเสนอ เพือ่เสนอรำยชือ่ต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิำรณำอนุมตัิ

คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน ไดก้�ำหนดวธิกีำรเสนอรำยชือ่ผูม้คีณุสมบตัเิป็นกำรลว่งหน้ำ
จำกผูถ้อืหุน้สว่นน้อย สรปุไดด้งัน้ี

1. ผูเ้สนอรำยชื่อผูม้คีุณสมบตัเิป็นกรรมกำร ตอ้งเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ โดยอำจเป็นผูถ้อืหุน้รำยเดยีว
หรอืหลำยรำยรวมกนั ซึ่งถอืหุน้ตำมจ�ำนวนทีค่ณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทนก�ำหนด 
คอื มสีดัสว่นกำรถอืหุน้ข ัน้ต�่ำไมน้่อยกวำ่รอ้ยละ 5 ของหุน้ทีร่บัช�ำระแลว้ และตอ้งถอืหุน้ในวนัทีเ่สนอวำระ
กำรประชมุ หรอืเสนอชือ่กรรมกำรพรอ้มเอกสำรรบัรองกำรถอืครองหลกัทรพัยจ์ำกบรษิทัหลกัทรพัย,์ เอกสำร
อืน่จำกตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรอืเอกสำรอืน่ทีแ่สดงกำรถอืครองหลกัทรพัย ์และเอกสำรยนิยอม
จำกผูถ้กูเสนอรำยชือ่ เสนอรำยชือ่กรรมกำรต่อเลขำนุกำรคณะกรรมกำร

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

3. เลขำนุกำรคณะกรรมกำร เสนอรำยชือ่ต่อคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน เพือ่พจิำรณำ
ควำมเหมำะสมต่อไป

การประชมุคณะกรรมการบริษทัฯ

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบำยเกี่ยวกบัจ�ำนวนองค์ประชุมขัน้ต�่ำ ณ ขณะที่คณะกรรม 
กำรบรษิทัฯ จะลงมตใินทีป่ระชมุคณะกรรมกำร วำ่ตอ้งมกีรรมกำรอยูไ่มน้่อยกวำ่ 2 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมกำรทัง้หมด 
ทัง้น้ีรวมถงึกรณีหำกกรรมกำรมคีวำมจ�ำเป็นจนไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมได ้ อำจใชช้่องทำงกำรประชุมทำงไกล 
โดยใหถ้อืเสมอืนหน่ึงอยู่ร่วมประชุม เพื่อแสดงถงึกำรใหค้วำมส�ำคญักบับทบำทหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
ในกำรชีแ้นะทศิทำงกำรด�ำเนินงำนของบรษิทัฯ กำรตดิตำมดแูลกำรท�ำงำนของฝ่ำยจดักำร และกำรแสดงควำมรบั 
ผดิชอบตำมหน้ำที ่(Accountability) ของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ทีม่ตี่อบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มกีำรก�ำหนดวนัประชุมไว้เป็นกำรล่วงหน้ำตลอดทัง้ปี และมกีำรประชุมพเิศษ
เพิม่ตำมควำมจ�ำเป็น โดยมกีำรก�ำหนดวำระชดัเจนไวล้่วงหน้ำ และมวีำระพจิำรณำตดิตำมผลกำรด�ำเนินงำน 
เป็นประจ�ำ โดยจะแจง้ตำรำงกำรประชมุใหค้ณะกรรมกำรแต่ละทำ่นทรำบ ประธำนคณะกรรมกำร และกรรมกำรผูจ้ดักำร 
ไดร้ว่มกนัพจิำรณำก�ำหนดวำระกำรประชมุกรรมกำร โดยพจิำรณำเรือ่งทีส่�ำคญั และน�ำเขำ้สูว่ำระกำรประชมุ นอกจำก
นัน้ กรรมกำรแต่ละทำ่นมคีวำมเป็นอสิระทีจ่ะเสนอเรือ่งเขำ้สูว่ำระกำรประชมุได ้เลขำนุกำรบรษิทัฯ ไดจ้ดัท�ำหนงัสอื
เชญิประชมุพรอ้มระเบยีบวำระกำรประชมุ และเอกสำรประกอบกำรประชมุก่อนกำรประชมุลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 7 วนั  
เพือ่ใหค้ณะกรรมกำรไดม้เีวลำศกึษำขอ้มลูอยำ่งเพยีงพอก่อนเขำ้รว่มประชมุ
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ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัฯ แต่ละครัง้ ประธำนคณะกรรมกำรไดจ้ดัสรรเวลำอยำ่งเพยีงพอ  และมำกพอ 
ทีก่รรมกำรจะอภปิรำยปัญหำส�ำคญักนัอยำ่งรอบคอบ นอกจำกนัน้ประธำนคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
ไดเ้ชญิผูบ้รหิำรระดบัสงูเขำ้รว่มประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพือ่ใหส้ำรสนเทศเพิม่เตมิ และไดม้กีำรจดบนัทกึกำรประชมุ 
เป็นลำยลกัษณ์อกัษร จดัเกบ็รำยงำนกำรประชมุทีผ่ำ่นกำรรบัรองจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ พรอ้มใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัฯ   
และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตรวจสอบได้

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ก�ำหนดใหฝ่้ำยบรหิำรจดัท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนเสนอคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
เป็นประจ�ำทกุเดอืน แมไ้มไ่ดป้ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เป็นรำยเดอืน เพือ่ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัฯ สำมำรถตดิตำม
ควำมกำ้วหน้ำในกำรด�ำเนินงำนของบรษิทัฯ ได้

ในปี พ.ศ. 2562 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มกีำรประชมุทัง้สิน้ 4 ครัง้ เวลำประชมุเฉลีย่ 5 ชัว่โมงกรรมกำรทัง้
คณะเขำ้รว่มประชมุคณะกรรมกำรเฉลีย่รวมกนัคดิเป็นรอ้ยละ 94 โดยทีก่รรมกำรแต่ละท่ำนมสีดัสว่นของกำรเขำ้รว่ม
ประชมุฯ คดิเป็นรอ้ยละ 95 ของกำรประชมุทัง้ปี ในแต่ละครัง้ มผีูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยบญัช ีผูบ้รหิำรสว่นงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 
และผูบ้รหิำรของแผนกตรวจสอบภำยในและนกัลงทนุสมัพนัธร์ว่มใหส้ำรสนเทศเพิม่เตมิ  ทัง้น้ีคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
ไดเ้หน็ชอบใหม้กีำรประชมุรว่มกนัเฉพำะกรรมกำรทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิำรในกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้ที ่4/2562 
เมือ่วนัศุกรท์ี ่8 พฤศจกิำยน 2562 ในชว่งเริม่ตน้ก่อนกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัฯ กรรมกำรทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิำร 
และกรรมกำรอสิระ ไดม้กีำรประชุมรว่มกนัโดยไมม่ฝ่ีำยจดักำรเขำ้รว่มดว้ย เพือ่อภปิรำยปัญหำทัว่ไปเกีย่วกบักำร
จดักำร หรอืกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรของบรษิทัฯ โดยมกีำรแจง้ใหก้รรมกำรผูจ้ดักำรทรำบ เพือ่ใหฝ่้ำยจดักำรไปด�ำเนิน
กำรเกีย่วกบัประเดน็อภปิรำยดงักลำ่ว 

กรรมกำรตรวจสอบ มกีำรประชมุอยำ่งสม�่ำเสมออยำ่งน้อยไตรมำสละครัง้ รว่มกบัผูส้อบบญัชภีำยนอก ฝ่ำย
บญัช ีและฝ่ำยตรวจสอบภำยใน โดยมกีำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เน่ืองดว้ยคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดเ้ลง็
เหน็ถงึควำมส�ำคญัของกำรด�ำเนินงำนทีโ่ปรง่ใส ตรวจสอบได ้จงึมนีโยบำยใหก้รรมกำรตรวจสอบสำมำรถประชมุรว่ม
กบัฝ่ำยตรวจสอบภำยใน และผูส้อบบญัช ีไดโ้ดยไมม่ฝ่ีำยจดักำรเขำ้รว่มประชมุ และในปี 2562 คณะกรรมกำรตรวจ
สอบ มกีำรประชมุทัง้สิน้ 5 ครัง้ เป็นกำรประชมุวำระปกตจิ�ำนวน 4 ครัง้ โดยกำรประชมุครัง้ที ่4/2562 เมือ่วนัพธุที ่6 
พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 เป็นกำรประชมุระหวำ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ รว่มกบัผูส้อบบญัชโีดยไมม่ฝ่ีำยจดักำรรว่ม
ดว้ย จ�ำนวน 1 ครัง้

คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทนมกีำรประชมุทัง้สิน้ 5 ครัง้

ประชมุใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ 1 ครัง้
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โดยรำยละเอยีดกำรเขำ้ประชมุของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และคณะกรรมกำรชดุยอ่ยต่ำงๆ ในปี พ.ศ. 2562 มดีงัน้ี

รายช่ือคณะกรรมการบริษทัฯ

คณะกรรมการ 
บริษทัฯ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ผลตอบแทน

การประชมุใหญ่
สามญัผูถื้อหุ้น

ปี	2562

ประชมุทัง้หมด
(4	ครัง้)

ประชมุทัง้หมด
(5	ครัง้)

ประชมุทัง้หมด
(5	ครัง้)

ประชมุทัง้หมด
(1	ครัง้)

1. นำยเกษมสนัต ์วรีะกุล 4/4 - - 1/1

2. นำยวฒุภิมู ิจฬุำงกรู 3/4 - 5/5 0/1

3. นำยวรพจน์ ฉตัรชยักุลศริิ 4/4   2/2(2) - 1/1

4. นำยรุง่กำล ไพสฐิพำนิชตระกลู 1/1(1) - - -

5. นำยประวทิย ์ตนัตวิศนิชยั 4/4 5/5 - 1/1

6. นำยคเชนทร ์เบญจกุล 4/4 5/5 5/5 1/1

7. ผศ.ดร.ทพิวรรณ ป่ินวนิชยกุ์ล 1/1(1) 1/1(3) - -

8. นำยไพรชั สฏิฐกุล 4/4 - - 0/1

9. รศ.ยนื ภู่วรวรรณ 3/4 -  - 1/1

10. นำยทนง โชตสิรยทุธ์ 4/4 - - 1/1

หมายเหต	ุ:  (1) แต่งตัง้นายรุง่กาล ไพสฐิพานิชตระกลู และผศ.ดร.ทพิวรรณ ปิน่วนิชยกุ์ล แทนต�าแหน่งกรรมการทีว่า่งลง 
 มผีลวนัที ่16 สงิหาคม 2562 เป็นตน้ไป และมจี�านวนครัง้การประชมุคงเหลอืในวาระการด�ารงต�าแหน่งในปี 2562       
 จ�านวน 1 ครัง้ 

 (2) นายวรพจน์ ฉตัรชยักุลศริ ิลาออกจากต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ มผีลวนัที ่8 กรกฎาคม 2562 และระหวา่งที ่ 
 ด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบไดเ้ขา้ประชมุครบตามจ�านวนครัง้การประชมุคงเหลอื

 (3) แต่งตัง้ ผศ.ดร.ทพิวรรณ ปิน่วนิชยกุ์ล แทนนายวรพจน์ ฉตัรชยักุลศริ ิมผีลวนัที ่16 สงิหาคม 2562 เป็นตน้ไป    
  และมจี�านวนครัง้การประชมุคงเหลอืในวาระการด�ารงต�าแหน่งในปี 2561 จ�านวน 1 ครัง้
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ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ณ ปัจจบุนัมทีัง้หมด 16 ทำ่น ดงัน้ี (ผูบ้รหิำรล�ำดบัที ่1 - 7 เป็นผูบ้รหิำรตำมนิยำม
ในประกำศของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.)

ล�าดบั ช่ือ-นามสกลุ ต�าแหน่ง

1 นำยวรพจน์ ฉตัรชยักุลศริิ กรรมกำร / กรรมกำรผูม้อี�ำนำจลงนำม / รองกรรมกำรผูจ้ดักำร / Chief Financial 

Officer

2 นำยรุง่กำล ไพสฐิพำนิชตระกลู กรรมกำร / กรรมกำรผูม้อี�ำนำจลงนำม / รองกรรมกำรผูจ้ดักำร / เลขำนุกำรบรษิทัฯ

3 นำงสำวสจพิฒัน์ พุม่พึง่พทุธ ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงนิ

4 นำงสำวอำร ีแซ่อึง้ ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยบญัชี

5 นำงกนิษฐ ์พรหมเสน ผูอ้�ำนวยกำรสำยงำนผลติหนงัสอื

6 นำงสำวดวงใจ จนีำนุรกัษ์ ผูอ้�ำนวยกำรสำยงำนขำยและจดัจ�ำหน่ำย / ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยขำยและจดัจ�ำหน่ำย

7 นำงภำสพรรณ ีมหำยศ ผูอ้�ำนวยกำรสำยงำน Digital Business

8 นำงสำวสรดิำ สำระจนัทร์ บรรณำธกิำรบรหิำรฝ่ำยผลติหนงัสอืต�ำรำวชิำกำร

9 นำงสำวพรพมิล ตัง้สกุล บรรณำธกิำรบรหิำรฝ่ำยผลติหนงัสอืทัว่ไป

10 นำยไกรวฒุ ิโรจน์ประเสรฐิสดุ ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำย Digital Content

11 นำยฉกำจ ลอืชำเกยีรตศิกัดิ ์ ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำย STEM Education

12 ดร. มโีชค ทองไสว ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยทีป่รกึษำทำงวชิำกำรและธรุกจิต่ำงประเทศ

13 นำงสำวสวรรย ์พภิษูณำนนท์ ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำดองคก์ร

14 นำยอุทยั สกุลอุดมกำญจน์ ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยโลจสิตกิส์

15 นำยไพบลูย ์จนัทรว์ลยัพร ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยทรพัยำกรบุคคลและพฒันำองคก์ร

16 นำยชลวทิย ์เอีย่มรกัษำเกยีรติ ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยจดัซือ้กลำง

ผูบ้รหิำรทีล่ำออกระหวำ่งปี 2562 มดีงัน้ี

ล�าดบั ช่ือ-นามสกลุ ต�าแหน่ง วนัท่ีมีผล

1 นำยวบิลูยศ์กัดิ ์อุดมวนิช รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 16 สงิหำคม 2562

2 นำยอภชิติ สวนอนนัตภมูิ ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยโลจสิตกิส์ 1 พฤษภำคม 2562
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รำยงำนกำรเปลีย่นแปลงหลกัทรพัยข์องผูบ้รหิำร ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562

ล�าดบั ช่ือ-นามสกลุ
จ�านวนหุ้น

31	ธ.ค.	2562 31	ธ.ค.	2561 เพ่ิม	(ลด)	ระหว่างปี

1 นำยวรพจน์ ฉตัรชยักุลศริิ - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- -

2 นำยรุง่กำล ไพสฐิพำนิชตระกลู 1,000,000 1,000,000 -

3 นำงสำวสจพิฒัน์ พุม่พึง่พทุธ - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- -

4 นำงสำวอำร ีแซ่อึง้ - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- -

5 นำงกนิษฐ ์พรหมเสน 7,166 7,166 -

6 นำงสำวดวงใจ จนีำนุรกัษ์ 432 432 -

7 นำงภำสพรรณ ีมหำยศ - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- -

8 นำงสำวสรดิำ สำระจนัทร์ - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- -

9 นำงสำวพรพมิล ตัง้สกุล 274,791 274,791 -

10
นำยไกรวฒุ ิโรจน์ประเสรฐิสดุ 62 62 -

(คูส่มรส) 56 56 -

11 นำยฉกำจ ลอืชำเกยีรตศิกัดิ ์ 7,906 7,906 -

12 ดร. มโีชค ทองไสว 121,000 121,000 -

13 นำงสำวสวรรย ์พภิษูณำนนท์ - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- -

14 นำยอุทยั สกุลอุดมกำญจน์ - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- -

15 นำยไพบลูย ์จนัทรว์ลยัพร - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- -

16 นำยชลวทิย ์เอีย่มรกัษำเกยีรติ - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- -

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

ขอบเขตหน้าท่ีและอ�านาจการอนุมติัของกรรมการผู้จดัการ กรรมกำรผูจ้ดักำรของบรษิทัฯ มอี�ำนำจ 
ในกำรด�ำเนินงำนแทนคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ในเรือ่งดงัน้ี

1. บรหิำรกจิกำรของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบั ตลอดจนระเบยีบอ�ำนำจด�ำเนินกำร และ
มตทิีอ่อกโดยทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และใหม้อี�ำนำจบงัคบับญัชำพนกังำนและลกูจำ้งของบรษิทัฯ และในกำร
บรหิำรกจิกำร กรรมกำรผูจ้ดักำรตอ้งรบัผดิชอบต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ

2. จำ้ง บรรจ ุแต่งตัง้ ลงโทษทำงวนิยัพนกังำนและลกูจำ้ง และใหพ้นกังำนหรอืลกูจำ้งพน้สภำพ รวมทัง้กำร
เลือ่นหรอืปรบัคำ่จำ้งของพนกังำน แต่ไมร่วมถงึพนกังำนหรอืลกูจำ้ง ซึง่คณะกรรมกำรหรอืระเบยีบขอ้บงัคบัก�ำหนด
ใหค้ณะกรรมกำรเป็นผูจ้ำ้ง บรรจ ุแต่งตัง้ ลงโทษทำงวนิยั หรอืเลกิจำ้ง
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3. ก�ำหนดเงื่อนไขในกำรท�ำงำนของพนักงำนและลูกจ้ำง ออกค�ำสัง่หรอืประกำศก�ำหนดวธิกีำรบรหิำร
งำนและกำรด�ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ โดยไม่ขดัหรือแย้งกบัระเบียบของบริษัทฯ และมติคณะกรรมกำร 
หรอืกฎหมำยแรงงำน หรอืกฎหมำยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

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

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

6. กจิกำรเกีย่วกบับุคคลภำยนอก ใหก้รรมกำรผูจ้ดักำร และกรรมกำรผูม้อี�ำนำจลงนำม มอี�ำนำจกระท�ำกำรแทน
และผกูพนับรษิทัฯ ไดใ้นขอบเขตแหง่อ�ำนำจหน้ำทีท่ีร่ะบุไวใ้นขอ้ 1 เวน้แต่รำยกำรทีก่รรมกำรผูจ้ดักำรและกรรมกำร 
ผูม้อี�ำนำจลงนำมอำจมคีวำมขดัแยง้ มสีว่นไดเ้สยี หรอืมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบั บรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย 
จะกระท�ำไดต่้อเมือ่ไดร้บัมตทิีป่ระชมุคณะกรรมกำรทีม่กีรรมกำรอสิระเขำ้รว่มประชมุดว้ยเทำ่นัน้ เพือ่กำรน้ี กรรมกำร
ผูจ้ดักำร และกรรมกำรผูม้อี�ำนำจลงนำม จะมอบอ�ำนำจใหบุ้คคลใดกระท�ำกจิกำรเฉพำะอยำ่งแทนกไ็ด้

7. เมื่อกรรมกำรผูจ้ดักำรไม่อยู่ หรอืไม่สำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด ้ หำกเป็นงำนประจ�ำวนัตำมปกตโิดยทัว่ไป  
ใหร้องกรรมกำรผูจ้ดักำร เป็นผูพ้จิำรณำอนุมตัแิทนตำมควำมจ�ำเป็นและเหมำะสม แลว้รำยงำน หรอืเสนอกรรมกำร 
ผูจ้ดักำรโดยตรงในภำยหลงั นอกเหนือจำกนัน้ ใหเ้สนอต่อประธำนกรรมกำรเป็นผูพ้จิำรณำอนุมตั ิ หรอืในกรณีที่
ต�ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำรวำ่งลง และยงัไมม่กีำรแต่งตัง้กรรมกำรผูจ้ดักำรคนใหม ่ใหค้ณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
ผลตอบแทนเป็นผูแ้ต่งตัง้ผูร้กัษำกำรแทน โดยอำจจะคดัเลอืกจำกกรรมกำรหรอืผูถ้อืหุน้ ท่ำนใดทำ่นหน่ึงกไ็ด ้ ซึง่มี
คณุสมบตั ิและไมม่ลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ

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

การสรรหากรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหาร

ส�ำหรบัต�ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำร รองกรรมกำรผูจ้ดักำร และผูบ้รหิำรสูงสุดด้ำนกำรบญัชแีละกำรเงนิ 
คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน จะพจิำรณำสรรหำบุคคลทีม่คีณุสมบตัเิหมำะสม มคีวำมรู ้ควำมสำมำรถ 
มปีระสบกำรณ์ และมคีวำมเขำ้ใจในธุรกจิหนงัสอืเป็นอยำ่งด ีนอกจำกนัน้สำมำรถบรหิำรจดักำรใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์
หรอืเป้ำหมำยทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ ก�ำหนดไว ้ โดยคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทนจะน�ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพือ่พจิำรณำแต่งตัง้

ส�ำหรบัผูบ้รหิำรตัง้แต่ระดบัผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำย ฝ่ำยจดักำรจะเป็นผูพ้จิำรณำสรรหำบุคคลทีม่คีณุสมบตัเิหมำะ
สม ตำมระเบยีบของกำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล และรำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัฯ ทรำบ ยกเวน้กรณกีำรแต่งตัง้
หวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน จะตอ้งไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบก่อน

คณะท�างานของบริษทัฯ  มบีทบำทในกำรวำงแผน และขบัเคลือ่นกลยทุธ ์ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะ
กรรมกำรบรษิทั และฝ่ำยบรหิำร ดงัน้ี

คณะท�างาน	Corporate	Planning	&	Business	Expansion	(CPBE)	มีขอบเขตหน้าท่ีดงัน้ี	

1.  ด�ำเนินงำนภำยใตท้ศิทำง และแนวทำงของคณะท�ำงำน Change Management

2.  วำงแผนกลยทุธท์ำงธรุกจิ ทัง้ธรุกจิหลกัในปัจจบุนั และกำรพฒันำธรุกจิใหมใ่นอนำคต โดยรบันโยบำย และ
ทศิทำงจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ผูบ้รหิำร และสำยงำนธรุกจิของบรษิทัฯ เพือ่ใหเ้กดิกำรพฒันำธรุกจิอยำ่ง
เป็นรปูธรรม มหีลกักำร มคีวำมรวดเรว็ ใหส้อดคลอ้งกบัทศิทำง และกลยทุธห์ลกัของบรษิทัฯ
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3.  พฒันำโครงกำร เพือ่ตอบสนองกำรเตบิโต และทนัต่อกำรเปลีย่นแปลงทำงธรุกจิ โดยน�ำนวตักรรม เทคโนโลย ี
และควำมคดิสรำ้งสรรคม์ำใช ้เพือ่พฒันำ และเพิม่ศกัยภำพทำงธุรกจิใหก้บัองคก์ร

4.  พฒันำองคก์ร โดยด�ำเนินงำนภำยใตน้โยบำยบรษิทัฯ ตำมแผนงำน และแนวทำงของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
เพือ่ผลกัดนัใหเ้กดิกำรพฒันำ กำรเพิม่ศกัยภำพบุคคลำกร และเปลีย่นแปลงองคก์รอยำ่งเป็นรปูธรรม

 
ค่าตอบแทนกรรมการ	และผูบ้ริหาร

(1)	ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน

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

(ก)	ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ ทีป่ระชมุใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2562 เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่25 เมษำยน 
2562 มมีตอินุมตัคิำ่ตอบแทนกรรมกำร แยกเป็นรำยละเอยีดดงัน้ี

คำ่ตอบแทนรำยเดอืน ประกอบดว้ย

• ประธำนกรรมกำร เดอืนละ 25,000 บำท

• กรรมกำรอสิระ และกรรมกำร เดอืนละ 15,000 บำท

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

• เบีย้ประชมุประธำนกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้ละ 20,000 บำท/คน

• เบีย้ประชมุกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้ละ 10,000 บำท/คน

• เบีย้ประชมุคณะกรรมกำรชดุยอ่ย

- ประธำนคณะกรรมกำรชดุยอ่ย ครัง้ละ 10,000 บำท/คน

- คณะกรรมกำรชดุยอ่ย ครัง้ละ 7,000 บำท/คน

ทีป่ระชุมใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่ 1/2562 มมีตอินุมตัคิำ่บ�ำเหน็จกรรมกำรส�ำหรบัปี พ.ศ. 2562 ในวงเงนิ
รวมทัง้สิน้ไมเ่กนิ 5,000,000 บำท โดยมอบใหค้ณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน พจิำรณำจดัสรรตำม
ควำมเหมำะสม และแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้รบัทรำบกำรจดัสรรในกำรประชุมผูถ้อืหุน้ปีถดัไป โดยทีป่ระชุมคณะกรรมกำร
สรรหำและพจิำรณำผลตอบแทนครัง้ที ่1/2563 เมือ่วนัที ่21 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 ไดม้มีตงิดจ่ำยบ�ำเหน็จกรรมกำร 
ส�ำหรบัปี พ.ศ. 2562
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คำ่ตอบแทนกรรมกำรบรษิทัฯ ในต�ำแหน่งกรรมกำรประจ�ำปี พ.ศ. 2562 รวมจ�ำนวน 10 ท่ำน มรีำยละเอยีดดงัน้ี

 (หน่วย : บำท)

รายช่ือคณะกรรมการ ต�าแหน่ง

ค่าเบีย้ประชมุ

เงิน
ประจ�า
ต�าแหน่ง

ค่า
บ�าเหน็จ	
ปี	พ.ศ.	
2561
(จ่ายปี	
2562)

รวม
คณะ 

กรรมการ 
บริษทัฯ

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา	 

ผลตอบแทน

1. นำยเกษมสนัต ์วรีะกุล ประธำนคณะกรรมกำร 
กรรมกำรผูม้อี�ำนำจลงนำม 
กรรมกำรอสิระ

80,000 - - 300,000 - 380,000

2. นำยวฒุภิมู ิจฬุำงกรู กรรมกำร
กรรมกำรผูม้อี�ำนำจลงนำม  
กรรมกำรสรรหำและ
พจิำรณำผลตอบแทน
กรรมกำรทีไ่มใ่ชผู่บ้รหิำร

30,000 - 21,000 180,000 - 231,000

3. นำยวรพจน์ ฉตัรชยักุลศริิ กรรมกำร
กรรมกำรผูม้อี�ำนำจลงนำม
รองกรรมกำรผูจ้ดักำร
Chief Financial Officer

40,000 14,000* - 180,000 - 234,000

4. นำยรุง่กำล ไพสฐิพำนิชตระกลู กรรมกำร
กรรมกำรผูม้อี�ำนำจลงนำม 
รองกรรมกำรผูจ้ดักำร
เลขำนุกำรบรษิทัฯ

10,000 - - 67,742 - 77,742

5. นำยประวทิย ์ตนัตวิศนิชยั กรรมกำร
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอสิระ

40,000 40,000 - 180,000 - 260,000

6. นำยคเชนทร ์เบญจกุล กรรมกำร
ประธำนกรรมกำรสรรหำ
และพจิำรณำผลตอบแทน
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอสิระ

40,000 28,000 30,000 180,000 - 278,000

7. นำงสำวทพิวรรณ ป่ินวนิชยกุ์ล กรรมกำร
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอสิระ

10,000 7,000 - 67,742 - 84,742

8. นำยไพรชั สฏิฐกุล กรรมกำร
กรรมกำรทีไ่มใ่ชผู่บ้รหิำร

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

9. รศ.ยนื ภู่วรวรรณ กรรมกำร
กรรมกำรทีไ่มใ่ชผู่บ้รหิำร

30,000 - - 180,000 - 210,000

10. นำยทนง โชตสิรยทุธ์ กรรมกำร
กรรมกำรทีไ่มใ่ชผู่บ้รหิำร

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

รวม 360,000 89,000 51,000 1,695,484 - 2,195,484  

หมายเหต	ุ: * นายวรพจน์ ฉตัรชยักุลศริ ิลาออกจากต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ มผีลวนัที ่8 กรกฎาคม 2562
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คำ่ตอบแทนกรรมกำรบรษิทัฯ ทีล่ำออกระหวำ่งปี พ.ศ. 2562 รวมจ�ำนวน 1 ทำ่น มรีำยละเอยีดดงัน้ี

 (หน่วย : บำท)

รายช่ือคณะกรรมการ ต�าแหน่ง

ค่าเบีย้ประชมุ

เงิน
ประจ�า
ต�าแหน่ง

ค่า
บ�าเหน็จ	
ปี	พ.ศ.	
2561
(จ่ายปี	
2562)

รวม
คณะ 

กรรมการ 
บริษทัฯ

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา	 

ผลตอบแทน

1. นำยวบิลูยศ์กัดิ ์อุดมวนิช กรรมกำร

กรรมกำรผูม้อี�ำนำจลงนำม 

รองกรรมกำรผูจ้ดักำร

เลขำนุกำรบรษิทัฯ

30,000 - - 112,258 - 142,258

รวม 30,000 - - 112,258 - 142,258

(ข)	ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร

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

ค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการ  คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทนจะน�ำผลกำรประเมนิ
กำรปฏบิตังิำนของกรรมกำรผูจ้ดักำร ทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดร้ว่มกนัประเมนิ ไปใชใ้นกำรพจิำรณำก�ำหนดคำ่
ตอบแทนของกรรมกำรผูจ้ดักำรตำมหลกัเกณฑท์ีก่�ำหนด ซึง่ผลกำรประเมนิกรรมกำรผูจ้ดักำร คณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
ไดม้อบหมำยใหป้ระธำนกรรมกำรเป็นผูแ้จง้ผลกำรประเมนิต่อกรรมกำรผูจ้ดักำร และคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพือ่รบั
ทรำบอกีครัง้

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดบัสงู คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทนจะก�ำหนดหลกัเกณฑ ์ 
และโครงสรำ้งคำ่ตอบแทนผูบ้รหิำร ซึง่พจิำรณำเป็นไปตำมหลกักำรและนโยบำยทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ ก�ำหนด  
ทัง้ยงัสอดคลอ้งกบัผลกำรด�ำเนินงำนของบรษิทัฯ และผลกำรบรหิำรงำนของผูบ้รหิำรแต่ละทำ่น โดยกรรมกำรผูจ้ดักำร
จะเป็นผูพ้จิำรณำควำมเหมำะสมในกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนรำยบุคคล และกำรปรบัอตัรำเงนิเดอืนประจ�ำปีของผู้
บรหิำรระดบัสงู พรอ้มทัง้รำยงำนคำ่ตอบแทนทีเ่หมำะสมต่อคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน และคณะ 
กรรมกำรบรษิทัฯ เพือ่รบัทรำบอกีครัง้
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ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหาร	และผูบ้ริหารของบริษทัฯ จ�ำนวน 4 รำยแรกต่อจำกกรรมกำร 
ผูจ้ดักำร และผูบ้รหิำรทกุรำยทีอ่ยูใ่นล�ำดบัขัน้เดยีวกบัผูบ้รหิำรรำยที ่4 รวมจ�ำนวน 6 ท่ำน (โดยไมร่วมผูอ้�ำนวยกำร
ฝ่ำยกำรเงนิ และผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยบญัช)ี แสดงในตำรำงต่อไปน้ี

รายการ ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินประจ�าปี	พ.ศ.	2562	(บาท)

เงนิเดอืน 6,615,636

โบนสั -

คำ่ตอบแทนอื่น :-

- เงนิสมทบกองทนุส�ำรองเลีย้งชพี 250,102

- เงนิผลประโยชน์ระยะยำว -

- อืน่ๆ 351,995

รวม 7,217,733

															หมายเหต*ุ	: รวมคา่ตอบแทนของผูบ้รหิารทีเ่กษยีณอายกุารท�างานระหวา่งปี

                           - นำยวบิลูยศ์กัดิ ์อุดมวนิช มผีลวนัที ่16 สงิหำคม 2562 

ในปี พ.ศ. 2562 บรษิทัฯ ไดจ้่ำยคำ่ตอบแทนต่ำงๆ ใหแ้ก่กรรมกำรผูจ้ดักำร และผูบ้รหิำร (ตำมนิยำมของ
ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ (ก.ล.ต.) จ�ำนวน 8 ท่ำน (โดยรวมผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำย
กำรเงนิ และผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยบญัช)ี รวมทัง้สิน้ 10.58 ลำ้นบำท

(2) สทิธปิระโยชน์อืน่ๆ

     คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเขำ้สมันำ อบรมหลกัสตูร IOD และสถำบนัอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

บคุลากร บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มจี�ำนวนบุคลำกร ณ วนัที ่31 ธนัวำคม ดงัน้ี
      (หน่วย : คน)

รายการ 2562 2561 2560

บมจ.	ซีเอด็ยเูคชัน่*

พนกังำนประจ�ำส�ำนกังำนใหญ่ 638 678 743

พนกังำนประจ�ำสำขำ 836 1,018 1,063

บจ.	เพลินพฒัน์	(บริษทัย่อย)

ครู 239 230 224

บุคลำกรอืน่ 101 104 103

บจ.	เบสแลบ็	(บริษทัย่อย)**

พนกังำนประจ�ำ - 9 9

 รวมทัง้ส้ิน 1,814 2,039 2,142

หมายเหต	ุ: * ไมร่วมแรงงานจดัจา้งภายนอก (Outsource Worker) 
** ไดห้ยดุการด�าเนินการธรุกจิหลกัตัง้แต่ เดอืนเมษายน 2562
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โดยบรษิทัฯ ใหผ้ลตอบแทนทัง้ เงนิเดอืน ค่ำแรง และผลประโยชน์อื่นของพนกังำน (ตำมงบกำรเงนิรวม) 
ในปี 2562 ปี 2561 และปี 2560 เป็นจ�ำนวนเงนิทัง้สิน้ 540.03 ลำ้นบำท, 578.22 ลำ้นบำท และ 648.34 ลำ้นบำท 
ตำมล�ำดบั

บรษิทัฯ มนีโยบำยกำรจำ่ยอตัรำคำ่ตอบแทนพนกังำน โดยค�ำนึงถงึควำมเหมำะสม และสอดคลอ้งกบัคำ่เฉลีย่
ของอุตสำหกรรมเดยีวกนั รวมถงึคำ่ตอบแทนพนกังำนจะตอ้งเหมำะสมกบักำรขยำยตวัทำงธุรกจิ และกำรเตบิโต 
ของบรษิทัฯ

นอกเหนือจำกกำรทีบ่รษิทัฯ จำ่ยคำ่ตอบแทนใหก้บัพนกังำนในรปู เงนิเดอืน โบนสั และเงนิสมทบกองทุน
ส�ำรองเลีย้งชพีแลว้ บรษิทัฯ ยงัมสีวสัดกิำรอื่นๆ ใหก้บัพนกังำนทุกคน เช่น คำ่รกัษำพยำบำล กำรตรวจสขุภำพ 
ประจ�ำปี ค่ำทีพ่กั ค่ำเดนิทำงไปปฏบิตังิำนต่ำงจงัหวดั ประกนัชวีติ เครื่องแบบพนักงำนสำขำ เงนิช่วยเหลอืให้
กบัพนักงำนที่ประสบภยัพบิตั ิ เงนิช่วยเหลอืค่ำครองชพี และเงนิช่วยเหลอือื่นๆ รวมถงึกำรใหร้ำงวลัส�ำหรบั
พนกังำนทีม่คีวำมตัง้ใจในกำรท�ำงำนจนมอีำยงุำนครบ 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี เพือ่เป็นกำรจงูใจใหพ้นกังำนของ 
บรษิทัฯ มขีวญั และก�ำลงัใจในกำรสรำ้งควำมเจรญิเตบิโตใหก้บับรษิทัฯ ในระยะยำว

นโยบายในการพฒันาพนักงาน บรษิทัฯ มนีโยบำยในกำรเพิม่ศกัยภำพ และประสทิธผิลของบุคลำกร
อย่ำงต่อเน่ือง เพื่อใหม้คีวำมสำมำรถในกำรแข่งขนั และรบัมอืกบัวทิยำกำรใหม่ๆ ทีพ่ฒันำเปลีย่นแปลงตลอด
เวลำ ควบคู่กบักำรท�ำใหพ้นักงำนมคีวำมสุขนัน้ ซึง่เป็นหน่ึงในภำรกจิส�ำคญัตำมภำรกจิ (Mission) ของบรษิทัฯ  
เพรำะบรษิทัฯ เชือ่วำ่หำกพนกังำนมคีวำมสขุ พนกังำนกจ็ะมปีระสทิธภิำพ มคีวำมคดิสรำ้งสรรค ์มคีวำมพรอ้มทุม่เท
ท�ำงำน ซึง่จะสง่ผลท�ำใหบ้รษิทัฯ สำมำรถเตบิโตไดอ้ยำ่งยัง่ยนื

 
กำรอบรมเพือ่เพิม่ศกัยภำพใหก้บัพนกังำน (Employment Development)

ระดบัของพนักงาน จ�านวนชัว่โมงการฝึกอบรม เป้าหมายของการจดัหลกัสตูร

ผูบ้รหิำร 18 ชัว่โมง มุง่เน้นกำรตัง้เป้ำหมำยของแต่ละหน่วยงำนให้
สอดคลอ้งกนัทัง้องคก์ร รวมถงึกำรผลกัดนักำรท�ำ
เป้ำหมำยใหส้มัฤทธิผ์ล

ผูจ้ดักำร 12 ชัว่โมง มุง่เน้นกำรกำรตัง้เป้ำหมำย, ภำวะกำรเป็นผูน้�ำ,  
กำรสือ่สำรทีม่ปีระสทิธภิำพ, กำรน�ำเสนองำน 
แบบผลสมัฤทธิ ์

พนกังำนระดบัปฏบิตักิำร 6 ชัว่โมง มุน่เน้นกำรพฒันำทกัษะกำรสอนงำน, กำรปรบั 
Mindset กำรบรกิำรลกูคำ้ กำรสรำ้งสมัพนัธท์ีด่ ี
กบัลกูคำ้ กำรใหข้อ้มลู ค�ำแนะน�ำ ควำมรูเ้กีย่วกบั
สนิคำ้ กำรผลกัดนัยอดขำย
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั

บรษิทัฯ มนีโยบำยจ่ำยเงนิปันผลไมน้่อยกวำ่รอ้ยละ 50 ของก�ำไรสุทธหิลงัหกัภำษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลของงบ 
กำรเงนิเฉพำะกจิกำร อยำ่งไรกต็ำม กำรพจิำรณำจ�ำนวนเงนิปันผลดงักลำ่วอำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดโ้ดยจะขึน้อยูก่บั
ผลกำรด�ำเนินงำน ฐำนะกำรเงนิ สภำพคลอ่ง ควำมจ�ำเป็นในกำรใชเ้งนิทนุหมนุเวยีนในกำรด�ำเนินงำน แผนกำรลงทนุ
และกำรขยำยธุรกจิในอนำคต ควำมเหมำะสมและปัจจยัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด�ำเนินงำนและกำรบรหิำรงำนของ 
บรษิทัฯ โดยกำรด�ำเนินกำรดงักล่ำวจะต้องก่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้อืหุน้ ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
เหน็สมควร เมือ่คณะกรรมกำรบรษิทัมมีตเิหน็ชอบใหจ้ำ่ยเงนิปันผลประจ�ำปีแลว้จะตอ้งน�ำเสนอขออนุมตัติ่อทีป่ระชมุ 
ผูถ้อืหุน้ เวน้แต่เป็นกำรจำ่ยเงนิปันผลระหวำ่งกำล ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัมอี�ำนำจอนุมตัใิหจ้ำ่ยเงนิปันผลไดแ้ลว้ให้
รำยงำนใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทรำบในกำรประชมุครำวต่อไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อย	(บริษทั	เพลินพฒัน์	จ�ากดั)

ในกำรพจิำรณำจำ่ยเงนิปันผลจะกระท�ำได ้เมือ่บรษิทัฯ ไดจ้ดัสรรก�ำไรสทุธปิระจ�ำปีสว่นหน่ึงไวเ้ป็นทนุส�ำรอง
ไมน้่อยกวำ่รอ้ยละ 5 ของก�ำไรสทุธปิระจ�ำปี หกัดว้ยยอดเงนิขำดทนุสะสมยกมำ (ถำ้ม)ี จนกวำ่ทนุส�ำรองน้ีจะมจี�ำนวน
ไมน้่อยกวำ่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน และมใิหแ้บง่เงนิปันผลจำกเงนิประเภทอื่นนอกจำกเงนิก�ำไร และกรณทีี่
บรษิทัมผีลขำดทุนสะสมอยู ่ หำ้มมใิหแ้บง่เงนิปันผล โดยเงนิปันผลจะแบง่ตำมจ�ำนวนหุน้ หุน้ละเทำ่ๆ กนั อยำ่งไร
กต็ำม คณะกรรมกำรอำจจำ่ยเงนิปันผลระหวำ่งกำลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดเ้ป็นครัง้ครำว เมือ่เหน็วำ่บรษิทัมผีลก�ำไรสมควร
พอทีจ่ะท�ำเช่นนัน้ และรำยงำนใหท้ีป่ระชุมทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป โดยกำรจ่ำยเงนิปันผลใหก้ระท�ำภำยใน 
1 เดอืน นบัแต่วนัทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ หรอืคณะกรรมกำรลงมตแิลว้แต่กรณี

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

1. ใหโ้รงเรยีนในระบบทีไ่ดร้บักำรอุดหนุนจำกรฐัจดัสรรเงนิจำกผลก�ำไรเขำ้กองทนุสง่เสรมิโรงเรยีนในระบบ
ตำมทีค่ณะกรรมกำรก�ำหนด ซึง่ตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละสำม

2. จดัสรรเขำ้กองทนุส�ำรองไมน้่อยกวำ่รอ้ยละสบิ

3. จดัสรรใหแ้ก่ผูร้บัใบอนุญำตไมเ่กนิรอ้ยละสีส่บิ

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

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อย	(บริษทั	เบสแลบ็	จ�ากดั)

ในกำรจำ่ยเงนิปันผลทุกครำว บรษิทัตอ้งจดัสรรเงนิไวเ้ป็นทุนส�ำรองอยำ่งน้อยหน่ึงในยีส่บิของเงนิก�ำไรสทุธิ
ซึง่บรษิทัท�ำมำหำไดจ้ำกกจิกำรของบรษิทั จนกว่ำทุนส�ำรองนัน้จะมจี�ำนวนถงึหน่ึงในสบิของจ�ำนวนทุนของบรษิทั
หรอืมำกกวำ่นัน้
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รายงานคณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน มขีอบเขต หน้ำที ่ ซึง่ไดร้บักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำร 
ของบรษิทั และควำมรบัผดิชอบตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ซึ่งไดแ้ก่ กำรก�ำหนดวธิกีำร 
ท�ำหน้ำทีส่รรหำ กรรมกำร กรรมกำรผูจ้ดักำร พรอ้มทัง้จดัท�ำแผนกำรสบืทอดต�ำแหน่ง และก�ำหนดนโยบำย 
คำ่ตอบแทนกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำน โดยในปี พ.ศ. 2562 คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน
ไดป้ระชมุรวมทัง้สิน้ 5 ครัง้ 

ส�ำหรบักำรสรรหำกรรมกำร ผูบ้รหิำร คณะกรรมกำรณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทนไดด้�ำเนินกำรสรรหำ 
คดัเลอืกบุคคลทีม่คีณุสมบตัเิหมำะสม ตำมหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมกำรก�ำหนด และไมข่ดัต่อขอ้ก�ำหนดของหน่วยงำนก�ำกบั
ดแูล ในปี พ.ศ. 2562 คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน ไดพ้จิำรณำ เสนอต่อวำระกำรเป็นกรรมกำร และกรรมกำร
ตรวจสอบ เพือ่ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดพ้จิำรณำ นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน ยงัเปิดโอกำสให ้
ผูถ้อืหุน้รำยยอ่ยเสนอรำยชือ่ผูม้คีณุสมบตั ิเป็นกำรลว่งหน้ำจำกผูถ้อืหุน้สว่นน้อย ผำ่นทำงชอ่งทำงตดิต่อของบรษิทัฯ 
เพือ่ใหค้ณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน ไดพ้จิำรณำ

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

คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทนไดป้ฏบิตังิำนทีไ่ดร้บัมอบหมำยดว้ยควำมระมดัระวงั รอบคอบ 
เตม็ควำมสำมำรถ และเป็นอสิระ เพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีอืน่ๆ อย่ำงเหมำะสมแลว้

นายคเชนทร	์เบญจกลุ
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำผลตอบแทน

11 มนีำคม 2563
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คณะกรรมกำรตรวจสอบซึง่ไดร้บักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมกำรอสิระ จ�ำนวน 
3 ทำ่น โดยทัง้ 3 ทำ่นเป็นผูม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจหรอืมปีระสบกำรณ์ดำ้นบญัชหีรอืกำรเงนิโดยตรงและมคีณุสมบตั ิ
ตรงตำมทีส่�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยก์�ำหนด

ในรอบปี พ.ศ. 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดม้กีำรประชมุตำมวำระจ�ำนวน 5 ครัง้ โดยเป็นกำรประชมุกนัเอง
ระหวำ่งกรรมกำรตรวจสอบ ผูส้อบบญัช ีและผูบ้รหิำรระดบัสงูทำงดำ้นบญัช ีกำรเงนิ และตรวจสอบภำยใน โดยไมม่ี
กรรมกำรบรหิำรเขำ้รว่มประชมุ แต่อยูภ่ำยใตก้ำรรบัรูข้องฝ่ำยบรหิำร จ�ำนวน 1 ครัง้

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ไดป้ฏบิตัหิน้ำทีอ่ยำ่งเป็นอสิระ ตำมขอบเขตอ�ำนำจหน้ำทีท่ีก่�ำหนดไวใ้นกฎบตัรของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั โดยไดร้บัควำมรว่มมอืจำกทกุฝ่ำยทีเ่กีย่วขอ้ง 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของกำรควบคมุภำยใน กำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง และกำรก�ำกบั
ดแูลกจิกำรทีด่ ีเพือ่ใหบ้รษิทัฯ มกีำรควบคมุภำยในทีด่ ีมกีำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมำะสม และ
ยอมรบัได ้ ตลอดจนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีม่คีวำมถกูตอ้ง เชือ่ถอืได ้ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบไดม้กีำรหำรอื
แลกเปลีย่นขอ้คดิเหน็กบักรรมกำรบรหิำร ผูบ้รหิำรระดบัสงู ผูต้รวจสอบภำยใน และผูส้อบบญัชทีกุไตรมำส สรปุสำระ
ส�ำคญัในกำรปฏบิตัหิน้ำทีใ่นรอบปี พ.ศ. 2562 ไดด้งัน้ี

1.	สอบทานงบการเงินประจ�าปี	พ.ศ.	2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนงบกำรเงนิรำยไตรมำส  
และงบกำรเงนิประจ�ำปี พ.ศ. 2562 ของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ก่อนน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ โดยไดป้ระชมุ
รว่มกบัผูส้อบบญัช ี ฝ่ำยบรหิำร ฝ่ำยบญัช ี และแผนกตรวจสอบภำยในของบรษิทัฯ ในกำรพจิำรณำงบกำรเงนิรวม
รำยไตรมำส และงบกำรเงนิประจ�ำปี เพือ่สอบทำนควำมถกูตอ้งครบถว้น กำรปฏบิตัติำมหลกักำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป  
กำรเลอืกใชน้โยบำยกำรบญัช ีและกำรเปิดเผยขอ้มลูทีเ่พยีงพอ รวมทัง้ไดน้�ำขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชมีำปรบัปรงุแกไ้ข
ในกำรจดัท�ำงบกำรเงนิของบรษิทัฯ ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็สอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชวีำ่ งบกำรเงนิ 
ของบรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติำมมำตรฐำน กำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป และเปิดเผยขอ้มลูอยำ่งถกูตอ้งครบถว้น

2.	สอบทานการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี คณะกรรมกำรตรวจสอบไดต้ระหนักถงึควำมส�ำคญัของกำรก�ำกบั
ดแูลกจิกำรทีด่ ี โดยไดท้บทวนนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ปีีละครัง้ รวมถงึสง่เสรมิ และสนบัสนุนใหผู้บ้รหิำร 
และพนกังำนทกุคน มุง่มัน่ทีจ่ะน�ำกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่มีำใชใ้นกำรด�ำเนินกจิกำรจนกลำยเป็นวฒันธรรมขององคก์ร 
ด�ำเนินธุรกจิอยำ่งมคีณุธรรม ดว้ยควำมโปรง่ใส และมคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคม จนไดร้บักำรประเมนิใหเ้ป็นบรษิทั 
ทีม่บีรรษทัภบิำลในระดบัดเีลศิ 12 ปีซอ้น (ปี พ.ศ. 2551 - ปี พ.ศ. 2562) จำกสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทั
ไทย (IOD) 

3.	สอบทานการบริหารจดัการความเส่ียง คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ก�ำกบัดูแลกำรบรหิำรจดักำร
ควำมเสีย่งของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่ำควำมเสีย่งต่ำงๆ ของบรษิทัฯ อยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้ 
โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนแผนกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง รบัทรำบกำรด�ำเนินกำรบรหิำรควำมเสีย่ง
เป็นระยะๆ คณะกรรมกำรตรวจสอบเหน็วำ่บรษิทัฯ มกีำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมำะสม
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4.	สอบทานการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย	์ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย	และกฎหมายอ่ืนๆ	ท่ีเก่ียวข้องกบับริษทัฯ คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำน ใหม้กีำรปฏบิตัติำม
กฎหมำยและขอ้ก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และหน่วยงำนอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบ
มคีวำมเหน็วำ่ ไมพ่บประเดน็ทีเ่ป็นสำระส�ำคญัในเรือ่งกำรไมป่ฏบิตัติำมกฎหมำย และขอ้ก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์
และหน่วยงำนก�ำกบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง

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

6.	ก�ากบัดแูลระบบการควบคมุภายในและตรวจสอบภายใน คณะกรรมกำรตรวจสอบไดก้�ำกบัดแูลให้
มรีะบบกำรควบคุมภำยในทีด่ ี มปีระสทิธภิำพเพยีงพอต่อกำรใชท้รพัยำกร และกำรปฏบิตังิำน คณะกรรมกำรตรวจ
สอบไดร้บัทรำบกำรปฏบิตังิำนของแผนกตรวจสอบภำยในทุกไตรมำส และเสนอแนวทำงปรบัปรุงแกไ้ข รวมทัง้ให้
มกีำรตดิตำมแกไ้ขปรบัปรงุขอ้บกพรอ่งทีต่รวจพบ คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนแผนกำรตรวจสอบประจ�ำปี 
2563 โดยตระหนกัถงึควำมเสีย่งทีอ่ำจจะเกดิขึน้ทีจ่ะมผีลต่อกำรด�ำเนินงำน และฐำนะกำรเงนิของบรษิทั นอกจำกน้ี
ยงัไดเ้น้นย�ำ้กำรตรวจสอบภำยในโดยค�ำนึงถงึกำรเพิม่ประสทิธภิำพทำงธรุกจิ เพือ่เพิม่รำยได ้และลดคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร 
ด�ำเนินงำน

7.	คดัเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำคดัเลือกผู้สอบบญัช ี 
โดยพจิำรณำควำมเป็นอสิระของผูส้อบบญัช ี ควำมรู ้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ในกำรตรวจสอบ ทมีงำนของ 
ผูส้อบบญัชใีนส�ำนกังำน และคำ่ตอบแทนทีเ่หมำะสม คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำคดัเลอืก และเสนอแต่งตัง้ 
ผูส้อบบญัชต่ีอคณะกรรมกำร บรษิทัฯ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่ 1/2563 เมือ่วนัที ่ 26 กุมภำพนัธ ์
พ.ศ. 2563 เพือ่ขออนุมตัติ่อทีป่ระชมุใหญ่สำมญัผูถ้อืหุน้ ใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีจำกบรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ�ำกดั 
เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ในปี พ.ศ. 2563

โดยสรุป คณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน้ำทีต่ำมขอบเขตและอ�ำนำจหน้ำที ่ ทีไ่ดก้�ำหนดไวใ้นกฎบตัร 
คณะกรรมกำรตรวจสอบดว้ยควำมระมดัระวงัรอบคอบ และมคีวำมเป็นอสิระอย่ำงเพยีงพอ โดยไดร้บัควำมรว่มมอืจำก
ฝ่ำยบรหิำร พนกังำน และผูเ้กีย่วขอ้งทกุฝ่ำยเป็นอยำ่งด ีคณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็วำ่ คณะกรรมกำรบรษิทั 
กรรมกำรบรหิำร และพนกังำนทุกทำ่นไดใ้หค้วำมส�ำคญัอยำ่งยิง่ต่อกำรปฏบิตังิำน และกำรด�ำเนินงำนภำยใตร้ะบบ  
กำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี อยำ่งมปีระสทิธภิำพ และประสทิธผิล ดว้ยควำมโปรง่ใสเชือ่ถอืได ้ เพิม่ควำมเชือ่มัน่ใหแ้ก่ 
ผูถ้อืหุน้ นกัลงทนุ และผูเ้กีย่วขอ้งทกุฝ่ำย

ในนำมคณะกรรมกำรตรวจสอบ

นายประวิทย	์ตนัติวศินชยั	
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

11 มนีำคม 2563
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คณะกรรมกำร บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ�ำกดั (มหำชน) ตระหนกัดถีงึควำมรบัผดิชอบในกำรดแูลใหม้กีำรก�ำกบั
กจิกำรทีด่ ีเพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ โดยจดัใหม้กีำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งในธรุกจิทีด่�ำเนิน
กำรปัจจุบนัอยำ่งเป็นระบบและต่อเน่ือง ท�ำใหปั้จจยัควำมเสีย่งในดำ้นต่ำงๆ ไดร้บักำรควบคุมใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อม 
รบัได ้ อำท ิ ควำมเสีย่งทำงดำ้นธุรกจิ ควำมเสีย่งทำงดำ้นกำรด�ำเนินงำน ควำมเสีย่งทำงดำ้นกำรเงนิ ควำมเสีย่ง 
ทำงดำ้นกฎระเบยีบและกฎหมำย เป็นตน้

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จงึไดม้อบหมำยใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็นผูก้�ำกบัดแูลกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
ซึ่งไดม้กีำรจดัตัง้คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งระดบัจดักำร ประกอบดว้ยผูบ้รหิำรระดบัสูงของบรษิทัฯ และ 
ใหร้ำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพือ่ใหม้ัน่ใจวำ่ บรษิทัฯมกีำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง อยำ่งเหมำะสมและอยู่
ในระดบัทีย่อมรบัได ้อยำ่งไรกต็ำม บรษิทัฯ ยงัมปัีจจยัเสีย่งทีอ่ำจจะเกดิขึน้ และมผีลกระทบต่อบรษิทัฯ และผูม้สีว่น
ไดส้ว่นเสยีทีค่วรพจิำรณำ ดงัน้ี

ความเส่ียงทางด้านการด�าเนินงาน

•	 ความเส่ียงจากข้อขดัข้องของสถานท่ีด�าเนินงานท่ีส�าคญั
-		 ศนูยก์ระจายสินค้าและคลงัสินค้า หนังสอืทีบ่รษิทัฯ ผลติทัง้หมด และสนิคำ้ทีร่บัจดัจ�ำหน่ำยของ 

บรษิทัฯ จะถกูจดัเกบ็เขำ้คลงัสนิคำ้ซึง่มเีพยีงแหง่เดยีวทีถ่นนบำงนำ-ตรำด กม.21 แลว้จงึด�ำเนินกำร 
กระจำยเขำ้สูร่ำ้นซเีอด็บุ๊คเซน็เตอร ์  รำ้นหนงัสอืทัว่ไป และสถำบนั ดงันัน้คลงัสนิคำ้จงึเป็นปัจจยัหน่ึง 
ทีม่คีวำมส�ำคญัต่อกำรด�ำเนินธรุกจิของบรษิทัฯ 

-		 โรงเรียนเพลินพฒันา ถอืเป็นปัจจยัส�ำคญัในกำรด�ำเนินงำนของบรษิทัย่อย ปัจจุบนับรษิทัย่อย 
ซึง่ประกอบกจิกำรโรงเรยีนเพลนิพฒันำ ตัง้อยูบ่นถนนพทุธมณฑลสำย 2 ในพืน้ทีก่ว่ำ 20 ไร ่โดยเชำ่
ทีด่นิ 14 ไร ่จำกผูถ้อืหุน้ของบรษิทัยอ่ย รวม 2 สญัญำ มลูคำ่ 10 ลำ้นบำท และมรีะยะเวลำเชำ่ 30 ปี 
เพือ่ใชป้ระกอบธุรกจิสถำนศกึษำ โดยมขีอ้ตกลงวำ่ในระหวำ่งทีส่ญัญำน้ีมผีลบงัคบั ผูใ้หเ้ช่ำสญัญำวำ่
จะไมข่ำยทีด่นิทีเ่ชำ่ใหแ้ก่บุคคลใดๆ โดยไมไ่ดร้บัควำมยนิยอมจำกบรษิทัยอ่ย และหำกผูใ้หเ้ชำ่มคีวำม
จ�ำเป็นอยำ่งถงึทีส่ดุอนัมอิำจหำทำงอื่นได ้ ผูใ้หเ้ชำ่สญัญำวำ่จะเสนอขำยใหแ้ก่บรษิทัยอ่ยก่อนในรำคำ
เชน่เดยีวกบัทีเ่สนอขำยแก่บุคคลภำยนอก และหำกบรษิทัยอ่ยไมต่อบรบัขอ้เสนอภำยใน 60 วนั นบัแต่
วนัทีไ่ดร้บัค�ำเสนอกใ็หผู้ใ้หเ้ชำ่ตกลงขำยใหแ้ก่บุคคลภำยนอกได ้อยำ่งไรกต็ำมบรษิทัยอ่ย อยูใ่นระหวำ่ง
กำรพจิำรณำ เพือ่ก�ำหนดเงือ่นไขสญัญำทีเ่หมำะสมในกำรท�ำสญัญำเชำ่เพิม่เตมิเกีย่วกบัทีด่นิดงักลำ่ว 
เพือ่ลดควำมเสีย่งทีอ่ำจจะเกดิขึน้ในอนำคต

ทัง้น้ีบรษิทัฯ มนีโยบำยชดัเจนในกำรป้องกนั และสรำ้งควำมตระหนกัในกำรก�ำกบัดแูลสถำนทีม่ำกกวำ่กำรเกดิ
ควำมเสยีหำยแลว้มำแกไ้ขสถำนกำรณ์ สว่นกรณคีวำมเสีย่งทีอ่ำจเกดิภยัพบิตัทิำงธรรมชำต ิอุบตัเิหตุ หรอืจำกเหตุอืน่ 
ทีไ่มแ่น่นอนเกดิขึน้ได ้ยอ่มมผีลกระทบต่อกำรด�ำเนินธรุกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย  แต่อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ และ
บรษิทัยอ่ย ไดท้�ำประกนัควำมเสยีหำยของทรพัยส์นิ และสนิคำ้ของบรษิทัฯ ไวอ้ยำ่งครอบคลุม และมกีำรปรบัเปลีย่น
วงเงนิประกนัภยัใหส้อดคลอ้งกบัมลูคำ่ของทรพัยส์นิอยำ่งสม�่ำเสมอ  
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นอกจำกนัน้ บรษิทัฯ พฒันำระบบกำรท�ำงำนส�ำรอง เพือ่ใหส้ำมำรถท�ำงำนทดแทนไดใ้นกรณทีีร่ะบบของคลงั
สนิคำ้เกดิกำรขดัขอ้งใดๆ  รวมทัง้ควำมพรอ้มในกำรเปิดคลงัสนิคำ้ชัว่ครำว เพือ่ท�ำหน้ำทีร่บัสนิคำ้จำกส�ำนกัพมิพ ์และ
ผูจ้ดัจ�ำหน่ำย สง่ผำ่นไปยงัสำขำทัว่ประเทศได้

• ความเส่ียงจากเหตเุพลิงไหม้	และไฟฟ้าขดัข้อง ในธรุกจิดำ้นสือ่และสิง่พมิพ ์ทรพัยส์นิและสนิคำ้ของบ
รษิทัฯ อำจเสยีหำยหรอืช�ำรดุไดโ้ดยงำ่ย จำกเหตุภยัในดำ้นต่ำงๆ ซึง่อำจสง่ผลกระทบต่อกำรด�ำเนินงำนของบรษิทัฯ  
อยำ่งไรกต็ำม แมว้ำ่บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย จะไดท้�ำประกนัภยัไวอ้ยำ่งครอบคลมุ แต่บรษิทัฯ กย็งัไดต้ระหนกัถงึควำม
ส�ำคญัของเหตุดงักลำ่วอยูเ่สมอ จงึไดม้กีำรปรบัปรงุมำตรกำรป้องกนัภยัต่ำงๆ ไวอ้ยำ่งต่อเน่ือง

ควำมเสีย่งจำกเหตุเพลงิไหม ้ศนูยก์ระจำยสนิคำ้และคลงัสนิคำ้แหง่ใหม ่ไดต้ดิตัง้ระบบแจง้เตอืนสญัญำณเพลงิ
ไหมอ้ตัโนมตั ิ(Fire Alarm) และระบบดบัเพลงิอตัโนมตั ิ(Sprinkler) บนหลงัคำของอำคำรเกบ็สนิคำ้ และระหวำ่งชัน้
วำงสนิคำ้ เพือ่ลดควำมรุนแรง ป้องกนักำรลุกลำมของไฟ นอกจำกน้ีบรษิทัฯ จดัใหม้กีำรฝึกอบรมประจ�ำปีในเรือ่ง 
กำรดบัเพลงิขัน้ตน้ และเรือ่งกำรซอ้มอพยพหนีไฟใหก้บัพนกังำน พรอ้มจดัท�ำคูม่อืแผนป้องกนั และระงบัอคัคภียั 
โดยครอบคลุมขัน้ตอนกำรปฏบิตังิำน ก�ำหนดตวับุคคล และทมีงำนรบัผดิชอบชดัเจน เมือ่เกดิเหตุกำรณ์

ควำมเสีย่งจำกระบบไฟฟ้ำขดัขอ้ง จดัใหม้รีะบบไฟฟ้ำส�ำรองในกรณทีีเ่กดิเหตุขดัขอ้ง เพือ่ลดผลกระทบจำก
กำรหยดุปฏบิตังิำน และจดัใหม้รีะบบซ่อมบ�ำรงุเชงิป้องกนั (Preventive Maintenance) หมอ้แปลงไฟฟ้ำ ตูค้วบคมุ
ไฟฟ้ำ และเครือ่งส�ำรองไฟฟ้ำ

• ความเส่ียงจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	และข้อขดัข้องระบบคอมพิวเตอร	์	ในปัจจบุนักำรน�ำระบบ
เทคโนโลยสีำรสนเทศ และคอมพวิเตอร ์เขำ้มำใชเ้ป็นเครือ่งมอืส�ำคญัในกำรด�ำเนินงำนใหท้นัต่อกำรแขง่ขนัทำงธรุกจิ
นัน้ ยอ่มตอ้งเพิม่กำรบรหิำรควำมเสีย่งในดำ้นกำรรกัษำควำมปลอดภยั และป้องกนัระบบงำนทีส่�ำคญัใหส้ำมำรถด�ำเนิน
ไปทำงสม�่ำเสมอ ต่อเน่ือง เพือ่ใหส้ำมำรถด�ำเนินธรุกจิไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ

ดงันัน้บรษิทัฯ จงึก�ำหนดใหม้นีโยบำยก�ำกบัดูแลระบบสำรสนเทศ และแนวทำงกำรปฏบิตัใินกำรใชง้ำน 
กำรควบคมุ กำรป้องกนัรกัษำควำมปลอดภยั และกำรใหค้วำมรูเ้กีย่วกบัเทคโนโลย ี และดจิทิลั สรำ้งควำมตระหนกั
รูร้บัผดิชอบกำรใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ กำรละเมดิกฎหมำยเกีย่วกบักำรใชค้อมพวิเตอร ์ กบัพนักงำนอย่ำงต่อเน่ือง
เพื่อลดผลกระทบจำกควำมผดิพลำด หรอืขดัขอ้งของระบบคอมพวิเตอร ์ และระบบขอ้มูลสำรสนเทศทัง้ทีส่ำขำ 
คลงัสนิคำ้ ส�ำนกังำนใหญ่ และบรษิทัยอ่ย  

นอกจำกนัน้ บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ไดพ้ฒันำระบบทัง้หมดใหม้ศีกัยภำพในกำรท�ำงำนทดแทนไดท้นัท ี(High 
Availability) ซึง่เป็นระบบทีม่ขีดีควำมสำมำรถในกำรรองรบัปรมิำณรำยกำรซือ้ขำย (Transaction) ทีม่ำกขึน้ ครอบคลมุ
ถงึระบบกำรป้องกนัไวรสั และรองรบัปรมิำณกำรเขำ้เยีย่มชมเวบ็ไซตม์ำกขึน้ อยำ่งไรกต็ำม พฒันำกำรทำงเทคโนโลยี
มกีำรเปลีย่นแปลงอยำ่งรวดเรว็ สง่ผลใหบ้รษิทัฯ ตอ้งพฒันำระบบเครอืขำ่ยทัง้หมดอยำ่งต่อเน่ือง เพือ่ใหม้เีสถยีรภำพ 
และสำมำรถรองรบักำรขยำยตวัของธรุกจิใหมไ่ด ้ โดยในปี 2555 บรษิทัฯ ท�ำกำรเปลีย่นระบบเครอืขำ่ยเชือ่มโยงจำก 
MPLS (128/128kbps) (Multiprotocol Label Switching) เป็นระบบ ADSL (1024/512kbps) (Asymmetric Digital 
Subscriber Line) ท�ำใหป้ระสทิธภิำพในกำรเชือ่มต่อดขีึน้มำก

• ความเส่ียงเก่ียวกบัการขาดแคลนบคุลากรท่ีเช่ียวชาญเฉพาะด้าน บุคลำกรทีม่คีวำมเชีย่วชำญ และ
มคีวำมสำมำรถเฉพำะดำ้น นบัเป็นทรพัยำกรทีส่�ำคญัทีส่ดุต่อบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ไมว่ำ่จะเป็นเรือ่งของกำรผลติ
หนงัสอื หรอืกำรสรรหำครชู�ำนำญกำรพเิศษ ทีม่ศีกัยภำพในกำรถ่ำยทอดองคค์วำมรูใ้หก้บันกัเรยีน และกำรสรำ้งสรรค์
ผลงำนอื่น ในธรุกจิทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ด�ำเนินงำน ซึง่สว่นใหญ่ลว้นแลว้แต่เป็นธรุกจิบุกเบกิ

บรษิทัฯ จงึมกีำรทบทวนคำ่ตอบแทนของพนกังำนใหส้อดคลอ้งกบัคำ่เฉลีย่ของอุตสำหกรรม ไมว่ำ่จะเป็นดำ้น 
เงนิเดอืน เงนิพเิศษ สวสัดกิำรต่ำงๆ จดัฝึกอบรบใหค้วำมรูก้บัพนกังำน เพือ่เป็นกำรเพิม่ศกัยภำพ และประสทิธภิำพ
ของบุคลำกรอยำ่งต่อเน่ือง เพือ่ใหม้คีวำมสำมำรถท�ำงำนทดแทนกนัได ้และจดัท�ำคูม่อืกำรปฏบิตังิำนทีส่�ำคญั ท�ำให้
พนกังำนใหมส่ำมำรถศกึษำ ท�ำควำมเขำ้ใจกบังำนทีร่บัมอบหมำยไดง้ำ่ยขึน้
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ความเส่ียงทางด้านธรุกิจ

• ความเส่ียงในเรื่องผลิตภณัฑอ์าจถกูส่ืออ่ืนทดแทน	เช่น	ส่ืออิเลก็ทรอนิกส	์e-book	และพฤติกรรม
การอ่านผา่นส่ือออนไลน์มากขึน้  บรษิทัมนีโยบำยในกำรปรบัทศิทำงมุง่พฒันำและผลติผลติภณัฑเ์น้ือหำ Contents 
แบบ e-book, audiobook ผำ่นชอ่งทำงกำรขำยดจิทิลัหลำยแหง่แลว้

บรษิทัมเีวบ็ไซต ์ www.se-ed.com และ SE-ED Application เพือ่เพิม่ชอ่งทำงกำรขำย และประชำสมัพนัธ์
ขำ่วสำรเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์และกจิกรรมกำรตลำด ใหเ้ขำ้ถงึผูบ้รโิภคในสงัคมออนไลน์ ไดส้ะดวกและรวดเรว็

• ความเส่ียงจากบริษทัจดัท�า	หรือขายหนังสือท่ีอาจไปละเมิดลิขสิทธ์ิผูอ่ื้น		บรษิทัฯ มนีโยบำยชดัเจน
ไมส่นบัสนุนกำรละเมดิลขิสทิธิ ์ ดงันัน้ในกรณหีนงัสอืแปลจำกภำษำต่ำงประเทศ จะท�ำกำรตรวจสอบกบัตน้ฉบบักบั
ส�ำนกัพมิพเ์จำ้ของลขิสทิธิว์ำ่มลีขิสทิธิถ์กูตอ้ง และไมม่กีำรทบัซอ้นลขิสทิธิก์ำรแปลภำยในประเทศ พรอ้มทัง้มหีนงัสอื
ยนืยนัวำ่ไดร้บัอนุญำตจำกเจำ้ของขอ้มลู หรอืรปูภำพแลว้

นอกจำกน้ียงัก�ำหนดใหผู้เ้ขยีน หรอืเจำ้ของหนงัสอืจดัท�ำสญัญำยนืยนัวำ่หนงัสอืทีน่�ำมำใหบ้รษิทัฯ จดัพมิพ ์
หรอืจดัจ�ำหน่ำย หรอืรบัฝำกขำย ไมไ่ดม้กีำรละเมดิลขิสทิธิข์องผูอ้ื่น

ความเส่ียงทางด้านการเงิน

• ความเส่ียงจากการเกบ็หน้ีจ�านวนมากจากลกูหน้ีไม่ได้จนเป็นหน้ีสญู	บรษิทัฯ มนีโยบำยกำรก�ำหนด
วงเงนิกำรขำยเชือ่ใหก้บัลกูคำ้ โดยมกีำรตรวจสอบฐำนะกำรเงนิลกูคำ้ ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์ เงือ่นไขทีก่�ำหนด 
มรีะบบตดิตำมทวงถำมหน้ี และพจิำรณำทบทวนสถำนะลกูคำ้ และวงเงนิกำรใหส้นิเชื่อกบัลกูคำ้ เป็นประจ�ำทุกปี 
เพือ่ปรบัเปลีย่นวงเงนิกำรใหส้นิเชือ่ใหเ้หมำะสม และสอดคลอ้งกบัสภำพเศรษฐกจิในปัจจบุนั

• ความเส่ียงจากการขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจ�านวนมาก จำกกำรทีบ่รษิทัฯ 
ไดเ้ซน็สญัญำเป็นตวัแทน จดัจ�ำหน่ำยหนงัสอืเรยีนภำษำองักฤษ (ELT) แต่ผูเ้ดยีวในประเทศไทยใหก้บัส�ำนกัพมิพ์
มหำวทิยำลยัออกซฟ์อรด์ (Oxford University Press : OUP) และมสีทิธกิำรขำยในประเทศกมัพชูำ ลำว พมำ่ และ
อนิโดนีเซยี ดว้ย เพือ่ชว่ยผลกัดนักำรเรยีนรูภ้ำษำ องักฤษในประเทศไทย และประเทศขำ้งเคยีง สง่ผลใหบ้รษิทัฯ อำจ
ประสบปัญหำจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่น อนัเน่ืองมำจำกภำระผกูพนัทีเ่กดิจำกกำรซือ้หรอืจ�ำหน่ำยสนิคำ้
ในสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศ ดงันัน้ เพือ่เป็นกำรลดควำมเสีย่งของบรษิทัฯ ใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมำะสมและยอมรบัได ้
บรษิทัฯ จงึมนีโยบำยก�ำหนดใหจ้ดัท�ำสญัญำซือ้ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศลว่งหน้ำกบัธนำคำร เพือ่ป้องกนัควำมเสีย่ง
จำกอตัรำแลกเปลีย่นฯ และตอ้งไดร้บักำรอนุมตัจิำกผูบ้รหิำรระดบัสงู        

ความเส่ียงทางด้านการผลิต

• ความเส่ียงเก่ียวกบัการขาดแคลนวตัถดิุบในการผลิตหนังสือ	บรษิทัฯ มแีผนกำรผลติทีส่ำมำรถประมำณ
กำรในกำรใชว้ตัถุดบิไวล้ว่งหน้ำ เพือ่ส�ำรองไวเ้ป็นสต๊อกอยำ่งเพยีงพอต่อระดบักำรผลติ มกีำรตดิตำมทศิทำง แนวโน้ม
ของรำคำวตัถุดบิ เพือ่พจิำรณำวำงแผนจดัซือ้วตัถุดบิไดใ้นรำคำ และปรมิำณสอดคลอ้งควำมตอ้งกำร 
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คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่เป็นกลไกทีส่�าคญัของคณะกรรมการ 
บรษิทัฯ ในการก�ากบัดแูลการด�าเนินงานและการบรหิารงานของบรษิทัฯ ใหไ้ดม้าตรฐาน และเป็นไปในแนวทางที่
ถูกตอ้ง โดยมกีารปรบัปรุงนโยบายเกีย่วกบัการก�ากบัดแูลกจิการและคู่มอืจรยิธรรมธุรกจิ ใหม้คีวามเหมาะสมกบั
สถานการณ์ และทนัสมยั รวมถงึมหีน้าทีด่แูลทบทวนนโยบายการก�ากบัดแูลทีด่แีละรายงานการปฏบิตัติามนโยบาย
บรรษทัภบิาลใหค้ณะกรรมการรบัทราบเป็นประจ�า

จากการทีบ่รษิทัฯ ใหค้วามส�าคญัต่อการพฒันาการก�ากบัดแูลกจิการทีด่มีาโดยตลอด ซึง่ความมุง่มัน่ในการ
ด�าเนินธรุกจิอยา่งโปรง่ใส ท�าใหใ้นปี 2562 บรษิทัฯ ไดร้บัการประกาศผลรายงานประเมนิการก�ากบัดแูลกจิการของ
บรษิทัจดทะเบยีน ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ประจ�าปี พ.ศ. 2562 (Corporate Governance Report of Thai Listed 
Companies 2019) วา่อยูใ่นระดบั “ดเีลศิ” หรอื 5 ดาว ตดิต่อกนั 12 ปีซอ้น (2551-2562) ซึง่ประเมนิโดยสมาคม 
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั 
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) โดยซเีอด็เป็นบรษิทัเดยีว ในกลุม่อุตสาหกรรมบรกิาร (Service) หมวดธรุกจิ
สือ่และสิง่พมิพ ์ทีไ่ดร้บัการประเมนิในระดบั “ดเีลศิ” ตดิต่อกนั 12 ปีซอ้น

นโยบายการก�ากบัดแูลกิจการ

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

คณะกรรมการบริษทัฯ ได้ก�าหนดนโยบายการก�ากบัดแูลกิจการ ไว้ดงัต่อไปน้ี

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

2. ผูถ้อืหุน้ จะไดร้บัการปฏบิตัอิยา่งเท่าเทยีมกนั และมสีทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลูสารสนเทศ และมชี่องทาง 
ในการสือ่สารกบับรษิทัฯ ไดอ้ยา่งชดัเจน

3. คณะกรรมการบรษิทัฯ จะจดัใหม้กีารอ�านวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้สว่นน้อยในการเสนอเพิม่วาระการ
ประชมุลว่งหน้าก่อนวนัประชมุผูถ้อืหุน้ รวมถงึการก�าหนดแนวปฏบิตัทิีช่ดัเจน

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

5. คณะกรรมการบรษิทัฯ จะจดัใหม้หีน่วยงานทีส่ามารถสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้ นกัลงทุน หน่วยงานก�ากบัดแูล 
รวมถงึการใหข้อ้มลูสารสนเทศทัว่ไปแก่ผูส้นใจ และผูม้สีว่นไดเ้สยี

การกำากับดูแลกิจการ



รายงานประจ�าปี 2562 87

6. คณะกรรมการบรษิทัฯ จะสง่เสรมิใหม้กีระบวนการเสรมิสรา้งความรว่มมอืระหวา่งบรษิทัฯ กบัผูม้สีว่นไดเ้สยี 
พรอ้มทัง้ก�าหนดชอ่งทางการสือ่สารระหวา่งกนั

7. คณะกรรมการบรษิทัฯ อาจแต่งตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ยอื่น เพือ่พจิารณากลัน่กรองงานเฉพาะเรือ่งตาม
ความเหมาะสม

8. คณะกรรมการบรษิทัฯ มบีทบาทในการก�าหนดวสิยัทศัน์ และภารกจิ กลยุทธ ์ เป้าหมายทางการเงนิ 
ความเสีย่ง แผนงาน รวมทัง้ควบคมุดแูลใหฝ่้ายจดัการด�าเนินงานตามนโยบาย และแผนงานตามทีก่�าหนด
ไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

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

10. คณะกรรมการบรษิทัฯ จะจดัใหม้กีารประเมนิผลของตนเองเป็นรายปี เพื่อสรา้งกรอบการตรวจสอบ 
การปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัฯ

11. คณะกรรมการบรษิทัฯ จะจดัใหม้รีะบบคดัสรรบุคลากรทีจ่ะเขา้มารบัผดิชอบในต�าแหน่งบรหิาร โดยมี
กระบวนการสรรหาทีโ่ปรง่ใส และเหมาะสม

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

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

1. สทิธขิองผูถ้อืหุน้

2. การปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั

3. การค�านึงถงึบทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี

4. การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส

5. ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ

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

•  คูม่อืพนกังาน

•  คูม่อื “นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่”ี

•  การจดัประชมุใหญ่พนกังานประจ�าปี

•  การประชมุวางแผนงานประจ�าปี

•  ระบบอนิทราเน็ตของบรษิทัฯ และเวบ็ไซตน์กัลงทนุสมัพนัธ์

•  ผา่นทาง e-mail ของบรษิทัฯ

•  บอรด์ประชาสมัพนัธข์องบรษิทัฯ
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สิทธิของผูถื้อหุ้น

คณะกรรมการบรษิทัฯ ตระหนักถงึสทิธใินความเป็นเจา้ของในการควบคุมบรษิทัฯ ผ่านการแต่งตัง้คณะ
กรรมการบรษิทัฯ ใหท้�าหน้าทีแ่ทนผูถ้อืหุน้ และมสีทิธใินการตดัสนิใจเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทีส่�าคญัของบรษิทัฯ 
คณะกรรมการบรษิทัฯ จงึสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธขิองตน ตามสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของผูถ้อืหุน้ ซึง่ไดแ้ก่ การซือ้ขาย 
หรอืการโอนหุน้ การมสีว่นแบ่งในก�าไรของกจิการ การไดร้บัขา่วสารขอ้มลูของกจิการอยา่งเพยีงพอ และผูถ้อืหุน้
ควรไดร้บัทราบกฎเกณฑ ์ และวธิกีารในการเขา้รว่มประชุม และขอ้มลูทีเ่พยีงพอต่อการพจิารณาในแต่ละวาระก่อน
การประชมุ รวมถงึมโีอกาสซกัถามกรรมการทัง้ในทีป่ระชมุ และสง่ค�าถามลว่งหน้า นอกจากน้ีคณะกรรมการบรษิทัฯ  
ยงัตระหนกั และใหค้วามส�าคญัถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้ ไมก่ระท�าการใดๆ อนัเป็นการละเมดิหรอืลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้

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

ในการจดัการประชมุผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดใ้หค้วามส�าคญัต่อสทิธขิองผูถ้อืหุน้ โดยเริม่จากก�าหนด
วนัประชมุ ซึง่ไมใ่ชว่นัหยดุต่อเน่ือง หรอืวนันกัขตัฤกษ ์และก�าหนดเวลาประชมุไมเ่ชา้ หรอืเยน็เกนิไป และก�าหนด
สถานทีป่ระชมุ ซึง่เป็นบรเิวณทีม่กีารคมนาคมสะดวก นอกจากน้ีบรษิทัฯ ไดด้�าเนินการจดัสง่หนงัสอืเชญิประชมุทีม่รีาย
ละเอยีดวาระการประชมุ พรอ้มความเหน็ของคณะกรรมการ เพือ่พจิารณาเหตุผลความจ�าเป็น ผลกระทบทัง้ดา้นบวก
และลบในแต่ละวาระ หนงัสอืมอบฉนัทะทัง้ 3 รปูแบบตามทีก่ฎหมายก�าหนด และรายชือ่ของกรรมการอสิระ พรอ้มทัง้
ค�าแนะน�าในการมอบฉนัทะ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเลอืกทีจ่ะมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชมุแทนได ้และแจง้เรือ่งจดัเตรยีม
อากรแสตมป์ไวใ้หบ้รกิารแก่ผูร้บัมอบฉนัทะโดยไมค่ดิคา่ใชจ้า่ย รวมทัง้แผนทีแ่สดงสถานทีป่ระชมุ ใหผู้ถ้อืหุน้ลว่งหน้า
มากกวา่ 21 วนัก่อนวนัประชมุ และไดป้ระกาศลงหนงัสอืพมิพร์ายวนั ตดิต่อกนัไมน้่อยกวา่ 3 วนั และก่อนวนัประชมุ
ไมน้่อยกวา่ 3 วนั เพือ่บอกกลา่วเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการลว่งหน้า

ผูถื้อหุ้น : สิทธิของผูถื้อหุ้นและการปฏิบติัอย่างเท่าเทียม

การจดัการประชมุผูถื้อหุ้น

ส�าหรบัการประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ ประจ�าปี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทัฯ 
ไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทราบผ่านทางช่องทางตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซต์นักลงทุนสมัพนัธ ์ 
ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเสนอเพิม่วาระการประชุม รายชื่อบุคคลเพือ่เขา้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ และสง่ค�าถามเป็นการ
ล่วงหน้าได ้ คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดก้�าหนดชว่งเวลาการรบัเรือ่งดงักล่าว ตัง้แต่วนัที ่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561  
ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 โดยผา่นชอ่งทางโดยตรงกบัเลขานุการบรษิทัฯ หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์กรรมการ
อสิระ หรอืผา่นทางเวบ็ไซต ์โดยเป็นการใหเ้สนอวาระการประชมุ และเสนอชือ่บุคคลเขา้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการลว่ง
หน้าอยา่งน้อย 3 เดอืน ก่อนวนัสิน้สดุรอบปีบญัช ี อน่ึง ไมม่ผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอเพิม่วาระการประชมุ และไดเ้สนอ 
รายชือ่บุคคลเพือ่เขา้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ส�าหรบัการสง่ค�าถามเป็นการลว่งหน้า บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้
สง่ค�าถามไดจ้นถงึวนัประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้

และส�าหรบัการประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ ประจ�าปี พ.ศ. 2563 คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดก้�าหนดชว่งเวลาการ
รบัเรือ่งดงักลา่วตัง้แต่วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 โดยผา่นชอ่งทางโดยตรงกบัเลขา 
นุการบรษิทัฯ หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์กรรมการอสิระ หรอืผา่นทางเวบ็ไซต ์โดยเป็นการใหเ้สนอวาระการประชมุ 
และเสนอชือ่บุคคลเขา้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการลว่งหน้าอยา่งน้อย 3 เดอืน ก่อนวนัสิน้สดุรอบปีบญัช ีและบรษิทัฯ ไดน้�า
หลกัเกณฑว์ธิกีารต่างๆ แสดงบนเวบ็ไซตน์กัลงทนุสมัพนัธต์ัง้แต่วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 เป็นตน้มา อน่ึง ไมม่ ี
ไมม่ผีูถ้อืหุน้รายใดเพิม่วาระการประชมุและเสนอรายชือ่บุคคลเพือ่เขา้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ส�าหรบัการสง่ค�าถาม
เป็นการลว่งหน้าบรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สง่ค�าถามไดจ้นถงึวนัประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้
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การจดัส่งหนังสือเชิญประชมุผูถื้อหุ้น

ในการจดัการประชมุผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดใ้หค้วามส�าคญัต่อสทิธขิองผูถ้อืหุน้ โดยเริม่จากการ
จดัสง่หนงัสอืเชญิประชมุทีม่รีายละเอยีดวาระการประชมุ วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล พรอ้มความเหน็ของคณะกรรมการ 
รายละเอยีดของเรือ่งเพือ่พจิารณาเหตุผลความจ�าเป็น ผลกระทบทัง้ดา้นบวกและลบในแต่ละวาระ หนงัสอืมอบฉนัทะ 
และรายชือ่ของกรรมการอสิระ พรอ้มทัง้ค�าแนะน�าในการมอบฉนัทะ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเลอืกทีจ่ะมอบฉนัทะให้
เขา้ประชุมแทนได ้ รวมทัง้แผนทีแ่สดงสถานทีป่ระชุม และไดป้ระกาศลงหนงัสอืพมิพร์ายวนั ตดิต่อกนัไมน้่อยกวา่ 
3 วนั และก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั เพือ่บอกกลา่วเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการลว่งหน้า อน่ึง ในการประชมุ
ใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี พ.ศ. 2562 บรษิทัฯ ไดน้�าหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ฉบบัสมบรูณ์ และรายงานประจ�าปี  
พ.ศ. 2562 พรอ้มเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชมุทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ เปิดเผยในเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ  
ลว่งหน้าก่อนการประชมุมากกวา่ 30 วนั และสง่หนงัสอืเชญิประชมุฯ ผา่นทางนายทะเบยีน ลว่งหน้าก่อนการประชมุ 
ไมน้่อยกวา่ 21 วนั

วนัประชมุผูถื้อหุ้นและการด�าเนินการประชมุ

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

ในการลงทะเบยีนเขา้ประชุม บรษิทัฯ ไดเ้ปิดใหผู้ถ้อืหุน้ลงทะเบยีนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 
2 ชัว่โมง และต่อเน่ืองจนกวา่การประชมุจะแลว้เสรจ็ ซึง่ไดถ้อืปฏบิตัมิาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นตน้มา นอกจากนัน้ 
คณะกรรมการ บรษิทัฯ ยงัจดัใหม้กีารอ�านวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ ดว้ยเจา้หน้าทีแ่ละระบบคอมพวิเตอรท์ีเ่พยีงพอ และ 
เหมาะสม โดยในการประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ ประจ�าปี พ.ศ. 2550 บรษิทัฯ เริม่ใชก้ารลงทะเบยีนผูเ้ขา้ประชมุดว้ยระบบ 
บารโ์คด้เป็นปีแรก เพือ่อ�านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ พรอ้มทัง้จดัพมิพบ์ตัรลงคะแนนในแต่ละวาระใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้

บรษิทัฯ จดัใหม้เีจา้หน้าทีใ่นการอ�านวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้รวมถงึการใหข้อ้มลูสารสนเทศ และตอบค�าถาม
ต่างๆ นอกจากนัน้ยงัจดัใหม้กีารเลีย้งรบัรองทีเ่หมาะสมส�าหรบัผูถ้อืหุน้ทีม่ารว่มประชมุดว้ย โดยในการประชมุใหญ่
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี พ.ศ. 2562 ไดจ้ดัการประชมุขึน้ ณ หอ้งประชมุ 11A อาคาร Interlink Tower ชัน้ 9 (Nation 
Tower เดมิ) ซึง่บรษิทัฯ ไดส้�ารองพืน้ทีจ่อดรถยนตส์ว่นบุคคลไวอ้ยา่งเพยีงพอ และไดม้กีารแนบแผนทีเ่สน้ทางการ
เดนิทางพรอ้มขอ้มลูสายรถประจ�าทางสาธารณะผา่นหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้

ส�าหรบัผูถ้อืหุน้ทีไ่มส่ะดวกเขา้รว่มประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ดว้ยตนเอง บรษิทัฯ ไดเ้สนอใหผู้ถ้อืหุน้สามารถ 
มอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ อยา่งน้อย 1 ทา่น หรอืมอบฉนัทะใหเ้ลขานุการบรษิทัฯ เขา้ประชมุ  และลงคะแนนเสยีงแทน 

ก่อนการประชุม บรษิทัฯ ไดเ้ปิดวดีทีศัน์เรื่อง การส่งเสรมิบรรษทัภบิาลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประชุมผูถ้อื
หุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน ซึง่จดัท�าโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ (ก.ล.ต.)  
รว่มกบั ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย สภาธรุกจิตลาดทนุไทย เพือ่แนะน�าและใหค้วามรูแ้ก่ผูถ้อืหุน้ถงึการเตรยีม
ตวัเขา้รว่มการประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน จากนัน้ต่อดว้ยการเปิดวดิทีศัน์แนะน�า ประวตัคิวามเป็นมาของ 
บรษิทัฯ ผลการด�าเนินงานสรปุ ในรอบปี เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทราบขอ้มลูโดยสรปุก่อนการประชมุผูถ้อืหุน้ เมือ่เริม่การ
ประชมุทกุครัง้ ประธานกรรมการจะชีแ้จงวธิกีารลงคะแนน และนบัคะแนน โดยบรษิทัฯ ไดแ้สดงขัน้ตอนการนบัคะแนน  
และแสดงการสรปุผลคะแนนทุกขัน้ตอนอยา่งชดัเจนในหอ้งประชมุ นอกจากน้ี ในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ไมส่ามารถเขา้รว่ม
ประชมุได ้บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มอบฉนัทะใหบุ้คคลอืน่ กรรมการอสิระ หรอืเลขานุการบรษิทัฯ เขา้รว่ม
ประชมุแทน ในระหวา่งการประชมุ บรษิทัฯ ไดจ้ดัสรรเวลาในการประชมุอยา่งเพยีงพอ และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธิ
อยา่งเทา่เทยีมกนัในการแสดงความคดิเหน็ และตัง้ค�าถามในทีป่ระชมุ โดยกรรมการทีเ่กีย่วขอ้ง โดยเฉพาะประธาน



รายงานประจ�าปี 256290

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการชดุต่างๆ และกรรมการผูจ้ดัการ รวมทัง้ผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นบญัชี
การเงนิ ตรวจสอบภายใน และผูส้อบบญัช ีเขา้รว่มประชมุอยา่งพรอ้มเพรยีงกนั เพือ่ตอบค�าถามในทีป่ระชมุ ประธาน
กรรมการ จะด�าเนินการประชมุตามล�าดบัวาระการประชมุ รวมถงึจะไมเ่พิม่วาระการประชมุโดยไมแ่จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ
ลว่งหน้า รวมระยะเวลาการประชมุแต่ละครัง้ประมาณ 2 ชัว่โมงครึง่ หรอืมากกวา่นัน้

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดใ้หค้วามส�าคญัในการเขา้รว่มประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ เพือ่ตอบขอ้ซกัถาม และ 
รบัฟัง โดยในการประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ปี พ.ศ. 2562 มกีรรมการเขา้รว่มประชุมจ�านวน 7 ทา่น จากทัง้หมด 
9 ทา่น (รอ้ยละ 77.78) ทัง้น้ีในการประชมุยงัไดป้ระกอบดว้ยผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นบญัช ีการเงนิ ตรวจสอบภายใน 
และผูส้อบบญัช ีเพือ่ตอบขอ้ซกัถามในประเดน็ต่างๆ ของผูถ้อืหุน้ นอกจากน้ี บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้ผีูต้รวจสอบการนบั
คะแนนเสยีงทีเ่ป็นกลาง คอื คณุสมจติร กนกเสรวีงศ ์จากส�านกังาน ชวน แอนด ์แอสโซซเิอทส ์ทนายความ เพือ่ท�า
หน้าทีต่รวจสอบการนบัคะแนนเสยีงในครัง้น้ี

วาระการประชมุผูถื้อหุ้นท่ีส�าคญั ได้แก่

•  การรายงานผลการด�าเนินงาน : บรษิทัฯ ไดใ้หร้ายละเอยีดเกีย่วกบัผลประกอบการของบรษิทัฯ เกีย่วกบั 
ก�าไร รายได ้คา่ใชจ้า่ย และสรปุผลการด�าเนินงานในรปูกราฟ

•  การแต่งตัง้คณะกรรมการ : บรษิทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเลอืกกรรมการเป็นรายบุคคล  
โดยไดใ้หร้ายละเอยีดประวตั ิการศกึษา และการท�างาน และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทราบวสิยัทศัน์ของ
แต่ละท่านก่อนการลงคะแนน ในกรณีทีเ่ป็นกรรมการเดมิ จะใหข้อ้มลูการเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการ 
บรษิทัฯ อยา่งครบถว้นดว้ย

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

•  การจดัสรรก�าไร : บรษิทัฯ ไดใ้หร้ายละเอยีดเกีย่วกบัการจดัสรรก�าไร และเงนิทนุส�ารอง จ�านวนเงนิปันผล 
ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจา่ยเงนิปันผลของบรษิทัฯ และวนัปิดสมดุทะเบยีนเพือ่ก�าหนดสทิธใินการรบั
เงนิปันผล

•  ค่าตอบแทนกรรมการ : บรษิทัฯ ไดใ้หร้ายละเอยีดเกีย่วกบัจ�านวนเงนิคา่ตอบแทนทีเ่สนอ ซึง่เป็นไปตาม
นโยบาย และเงือ่นไขของคา่ตอบแทนกรรมการ ทีไ่ดผ้า่นการพจิารณากลัน่กรอง โดยคณะกรรมการสรรหา
และพจิารณาผลตอบแทน

ในการลงคะแนนเสยีง ผูถ้อืหุน้สามารถใชบ้ตัรลงคะแนน ซึง่มแีถบบารโ์คด้ เพือ่ใหส้ามารถตรวจนบัคะแนนได้
อยา่งรวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพ โดยบรษิทัฯ ไดเ้กบ็บตัรลงคะแนนเฉพาะกรณทีีผู่ถ้อืหุน้คดัคา้น หรอืงดออกเสยีง 
แต่ส�าหรบัวาระการเลอืกตัง้กรรมการ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามแนวทางการปฏบิตัทิีด่ใีนการจดัการประชมุผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ 
ไดเ้กบ็บตัรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชุมทุกทา่น และการลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นการลงคะแนนเลอืก
ตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล นอกจากนัน้ บรษิทัฯ ไดข้อใหท้ีป่รกึษาทางกฎหมายเขา้รว่มตรวจนบั และยนืยนัความ
ถกูตอ้งของคะแนนเสยีง และเป็นไปอยา่งโปรง่ใส ถกูตอ้งตามกฎหมาย และขอ้บงัคบับรษิทั ส�าหรบัผลการตรวจนบั
คะแนนในแต่ละวาระ บรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระของผูถ้อืหุน้ทีล่งมต ิ เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย 
งดออกเสยีง และบตัรเสยี ในทนัที

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

คณะกรรมการบรษิทัฯ มอบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทัฯ เปิดเผยมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ พรอ้มผลการลงคะแนน
เสยีงในวนัรุง่ขึน้ถดัจากวนัประชมุผูถ้อืหุน้ โดยการแจง้ขา่วผา่นตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย พรอ้มทัง้เปิดเผย
ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ และในการประชมุผูถ้อืหุน้ เลขานุการบรษิทัฯ ไดบ้นัทกึประเดน็ขอ้ซกัถาม และขอ้คดิเหน็
ทีส่�าคญัไวใ้นรายงานการประชมุอยา่งถกูตอ้งครบถว้น และสรปุดว้ยการลงมต ิและนบัคะแนนเสยีง โดยมกีารบนัทกึ
จ�านวนคะแนนเสยีงทีไ่ดร้บัในแต่ละวาระอยา่งชดัเจนวา่ เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี เป็นจ�านวน
เทา่ใดในแต่ละวาระ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบได ้โดยก�าหนดใหร้ายงานการประชมุผูถ้อืหุน้แสดงบนเวบ็ไซตข์อง 
บรษิทัฯ ภายหลงัการประชมุไมเ่กนิ 14 วนั รวมถงึจดัใหม้กีารบนัทกึสือ่ทัง้ทางภาพและเสยีง เพือ่เผยแพรท่างเวบ็ไซต ์ 
นกัลงทนุสมัพนัธข์องบรษิทัฯ (http://corporate.se-ed.com)

การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั

คณะกรรมการบรษิทัฯ ตระหนกัถงึการดแูลใหม้กีารปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้ทกุรายอยา่งเทา่เทยีมกนั และเป็นธรรม 
โดยด�าเนินการ ดงัน้ี

1. คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทัฯ แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ ไดร้บัทราบผา่นทางชอ่งทาง
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และเวบ็ไซตน์กัลงทนุสมัพนัธ ์ ใหผู้ถ้อืหุน้ สามารถเสนอเพิม่วาระการ
ประชุม รายชื่อบุคคลเพื่อเขา้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ และส่งค�าถามเป็นการล่วงหน้าได ้ โดยผ่านช่อง
ทางโดยตรงกบัเลขานุการบรษิทัฯ หน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ ์ กรรมการอสิระ หรอืผ่านทางเวบ็ไซต ์
โดยใหเ้สนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเขา้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้าอยา่งน้อย  
3 เดอืน ก่อนวนัสิน้สดุรอบปีบญัช ีซึง่ไดเ้ปิดเผยหลกัเกณฑใ์นการพจิารณาบนเวบ็ไซตน์กัลงทนุสมัพนัธข์อง 
บรษิทัฯ ทัง้น้ี เลขานุการบรษิทัฯ จะเสนอชือ่บุคคลตามทีผู่ถ้อืหุน้เสนอใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ผลตอบแทนเพื่อพจิารณาคุณสมบตั ิ และน�าเสนอคณะกรรมการบรษิทัฯ และทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ต่อไป  
โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ จะเป็นผูพ้จิารณาความเหมาะสมของการบรรจ ุหรอืไมบ่รรจรุะเบยีบวาระการ
ประชมุตามทีผู่ถ้อืหุน้เสนอ ตามหลกัเกณฑท์ีก่�าหนด โดยการเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเสนอชือ่บุคคล
เพือ่เขา้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ และเสนอวาระการประชมุเป็นการลว่งหน้า ไดป้ฏบิตัมิาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2549

2. คณะกรรมการบรษิทัฯ เสนอรายชือ่ของกรรมการอสิระอยา่งน้อยจ�านวน 1 ทา่น เพือ่เป็นทางเลอืกในการ
มอบฉนัทะใหก้บัผูถ้อืหุน้ในหนงัสอืมอบฉนัทะเพือ่ใชส้ทิธใินการเขา้รว่มประชุม และออกเสยีงลงคะแนน 
ในแต่วาระ โดยในการประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ ประจ�าปี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการบรษิทัฯ เสนอรายชือ่ 
ของกรรมการอสิระจ�านวน 4 ทา่น

3. คณะกรรมการบรษิทัฯ ด�าเนินการประชุมผูถ้อืหุน้ตามล�าดบัวาระทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นหนงัสอืเชญิประชุม และ 
ไมเ่พิม่วาระในทีป่ระชมุโดยไมไ่ดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบลว่งหน้า ทัง้น้ีเพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้โีอกาสศกึษาขอ้มลู
ประกอบการพจิารณาวาระต่างๆ อยา่งเพยีงพอ และเหมาะสม

4. คณะกรรมการบรษิทัฯ จดัใหม้บีตัรลงคะแนนเสยีงส�าหรบัทกุวาระ โดยบรษิทัฯ ไดน้�าระบบบารโ์คด้เขา้มา
ใชใ้นการบนัทกึ และแสดงผลการลงคะแนนดงักลา่วตัง้แต่ปี พ.ศ. 2549 พรอ้มทัง้จดัใหม้เีจา้หน้าทีค่อย
อ�านวยความสะดวกในการจดัเกบ็บตัรลงคะแนนเสยีงในหอ้งประชุม ซึง่จะมกีารเกบ็บตัรลงคะแนนเสยีง
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กรณทีีผู่ถ้อืหุน้ไมเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ยกเวน้กรณกีารเลอืกตัง้กรรมการจะเกบ็บตัรลงคะแนนเสยีง
ในทุกกรณีทัง้เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย และงดออกเสยีง และภายหลงัเสรจ็สิน้การประชุม เจา้หน้าทีจ่ะเกบ็
บตัรลงคะแนนเสยีงส�าหรบัทกุวาระ นอกจากนัน้คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้ทีีป่รกึษาทางกฎหมาย
ท�าหน้าทีพ่ยานในการตรวจนบัคะแนน เพือ่ความโปรง่ใส

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

6. บรษิทัฯ ไดก้�าหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในเพือ่หาผลประโยชน์ของกรรมการและผูบ้รหิาร 
โดยการแจง้ทกุทา่นใหร้บัทราบ บทบาทภาระหน้าที ่ทีต่อ้งรายงานการถอืหลกัทรพัยข์องตน คูส่มรส และ
บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะซึง่ถอืหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ และรบัทราบการจดัท�ารายงานการเปลีย่นแปลง
การถอืหลกัทรพัย ์ทกุครัง้ทีม่กีารซือ้ ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัย ์ต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์ามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
ปี พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัท�าการหลงัจากวนัทีซ่ือ้ ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัย ์และแจง้ใหเ้ลขานุการ 
บรษิทัฯ ทราบ เพือ่แจง้ใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ รบัทราบต่อไป ซึง่บรษิทัฯ มกีารแจง้เตอืนในการประชมุ
คณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะกรรมการบรหิารทกุครัง้ นอกจากน้ีกรรมการ และผูบ้รหิารยงัไดร้บัทราบ
หน้าที ่ และความรบัผดิชอบตามทีก่�าหนด รวมถงึบทก�าหนดโทษตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์ปี พ.ศ. 2535 และบรษิทัฯ ไดก้�าหนดหา้มผูบ้รหิารทีไ่ดร้บัทราบขอ้มลูภายในกระท�าการ
ใดๆ ซึง่เป็นการขดัต่อมาตรา 241 ของ พ.ร.บ.ดงักลา่ว รวมถงึกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง

7. เพือ่ป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดด้แูลอยา่งรอบคอบ เมือ่เกดิรายการที่
อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยก�าหนดนโยบาย และขัน้ตอนการอนุมตัริายการทีเ่กีย่วโยงกนัไว้
เป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทัง้ก�าหนดนโยบายและวธิกีารดแูล ไมใ่หผู้บ้รหิารและผูเ้กีย่วขอ้งน�าขอ้มลูภายใน 
ของบรษิทัฯ ไปใชเ้พือ่ประโยชน์สว่นตน

การค�านึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย

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

ผูถ้อืหุน้

บรษิทัฯ มุง่มัน่ทีจ่ะด�าเนินธรุกจิอยา่งซื่อสตัย ์ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได ้โดยยดึมัน่จะพฒันาบรษิทัฯ              

ใหเ้ป็นธรุกจิทีย่ ัง่ยนื มกีารเตบิโตต่อเน่ืองทีส่งูกวา่คา่เฉลีย่ของอุตสาหกรรม จะเป็นบรษิทัฯ ตวัอยา่ง

ทีด่ ีและสามารถใหผ้ลตอบแทนการลงทนุ ทีน่่าพงึพอใจในระยะยาว

คูค่า้
บรษิทัฯ จะปฏบิตัติ่อคูค่า้อยา่งเสมอภาค และเป็นธรรม บนพืน้ฐานของการไดร้บัผลตอบแทนที ่

เป็นธรรมทัง้สองฝ่าย

คูแ่ขง่
บรษิทัจะปฏบิตัติ่อคูแ่ขง่ภายใตก้รอบกตกิาของการแขง่ขนัทีด่ ีไมท่�าลายชือ่เสยีงของคูแ่ขง่ 

ดว้ยการกลา่วหาในทางรา้ย

เจา้หน้ี
บรษิทัฯ จะปฏบิตัติามสญัญาหรอืเงือ่นไขต่างๆ ทีต่กลงกนัไวอ้ยา่งเครง่ครดั กรณทีีไ่มส่ามารถปฏบิตัติาม

เงือ่นไขไดจ้ะรบีแจง้ใหเ้จา้หน้ีทราบ เพือ่รว่มกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ข โดยใชห้ลกัความสมเหตุสมผล

ลกูคา้ บรษิทัฯ มุง่มัน่ทีจ่ะสรา้งความพงึพอใจในสนิคา้ และบรกิารทีเ่หมาะสมกบัราคาอยา่งสงูสดุ

พนกังาน บรษิทัฯ สนบัสนุนการพฒันาการปฏบิตังิาน และสง่เสรมิใหพ้นกังานมคีวามสขุ

สงัคม
บรษิทัฯ ใหค้วามส�าคญัต่อการพฒันาความรูสู้เ่ยาวชน และสงัคม โดยปฏบิตัติามเจตนารมณ์

ของบรษิทัฯ อยา่งเครง่ครดั

อกีทัง้ยงัไดก้�าหนดใหม้นีโยบายในการดแูลและปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย ผา่นรายงานสมดลุอยา่งยัง่ยนืของ 
บรษิทัฯ เน่ืองจากเรือ่งของความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชมุชน และสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ ถอืเป็น
ภารกจิหลกัขององคก์ร และการรว่มมอืระหวา่งบรษิทัฯกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีเป็นสว่นส�าคญัในการชว่ยสง่เสรมิใหบ้รษิทัฯ 
สามารถเจรญิเตบิโตไดอ้ยา่งยัง่ยนื ทัง้น้ี นโยบายในการดแูลสิง่แวดลอ้มและสงัคม สามารถดไูดท้ีห่วัขอ้ กจิกรรมความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ร (CSR)

ในปี พ.ศ. 2554 ไดม้กีารประกาศนโยบายความปลอดภยัและสขุอนามยัในสถานทีท่�างาน นโยบายการเคารพ
ในสทิธมินุษยชน นโยบายต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชัน่ นโยบายการไมล่ว่งละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญา และนโยบาย
อื่นทีค่�านึงถงึการปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย เพื่อใหเ้กดิความชดัเจนในแนวทางปฏบิตัทิีด่ ี ตลอดจนเป็นการ
สนบัสนุนใหเ้กดิการด�าเนินธรุกจิอยา่งมคีณุธรรม ถกูตอ้ง โปรง่ใส และอยา่งเหมาะสม

จ�านวนการเกิดอบุติัเหตจุากการท�างานของพนักงาน ปี 2562

ระดบัความรนุแรง จ�านวนพนักงานท่ีได้รบับาดเจบ็

บาดเจบ็เลก็น้อยโดยไมต่อ้งหยดุงาน 1 คน

บาดเจบ็โดยทีห่ยดุงานไมเ่กนิ 3 วนั -

บาดเจบ็โดยทีห่ยดุงานตัง้แต่ 3 วนัขึน้ไป 1 คน
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ทัง้น้ี บรษิทัฯ จะมุง่มัน่ทีจ่ะลดการเกดิอุบตัเิหตุ โดยจะไมเ่พกิเฉยในกรณขีองอุบตัเิหตุ และอุบตักิารณ์ทีไ่ม่
ปลอดภยั หรอืสง่ผลกระทบต่อสขุอนามยัของพนกังาน ซึง่บรษิทัฯ จะเขา้ไปใหค้วามชว่ยเหลอืแก่พนกังานทีไ่ดร้บั
อนัตราย หรอืผลกระทบต่อสขุอนามยัอยา่งเตม็ความสามารถโดยไมช่กัชา้ และจะด�าเนินการสอบสวนหาสาเหตุและ
ด�าเนินการแกไ้ขอยา่งจรงิจงัเพือ่ไมใ่หปั้ญหาดงักลา่วเกดิขึน้ซ�้าอกี

ดา้นนโยบายการเคารพในสทิธมินุษยชน บรษิทัฯ ตระหนกัดวีา่พนกังานทกุคนมคีณุคา่แหง่ความเป็นมนุษย ์ 
มสีทิธ ิและเสรภีาพทีจ่ะมสีถานทีท่�างานทีส่ะอาด ปลอดภยั ถกูสขุลกัษณะ ปราศจากการลว่งละเมดิ หรอืกดขีข่ม่เหง 
ในทุกรปูแบบ รวมทัง้มกีารสนับสนุนใหพ้นักงานไดแ้สดงศกัยภาพ และคุณค่าแห่งตนในการเป็นส่วนหน่ึงในการ
พฒันาองคก์รใหม้คีวามเจรญิกา้วหน้าอย่างต่อเน่ือง และยัง่ยนืร่วมกนั ดว้ยเหตุน้ี คณะกรรมการบรษิทัฯ จงึได้
ก�าหนดนโยบายใหผู้บ้รหิาร และพนกังานทกุคนไดย้ดึถอืปฏบิตั ิโดยบรษิทัฯ จะใชห้ลกัความยตุธิรรม และความจรงิใจ 
ในการบรหิารจดัการเกีย่วกบัคา่จา้ง สวสัดกิาร และผลประโยชน์ทีเ่หมาะสม และสอดคลอ้งกบัการจา่ยผลตอบแทน
ของอุตสาหกรรมเดยีวกนั ตลอดจนจดัใหม้สีวสัดกิารต่างๆ ซึง่มากกวา่กฎหมายก�าหนด เชน่ การจดัตัง้กองทนุส�ารอง
เลีย้งชพีพนักงาน เพื่อสง่เสรมิการออม และเพื่อใหพ้นักงานไดม้เีงนิกอ้นไวใ้ชใ้นวยัหลงัเกษยีณอายุอย่างมคีวาม
สขุ) การจดัการดแูลตรวจสขุภาพประจ�าปี การใหเ้งนิชว่ยเหลอืแก่พนกังานทีป่ระสบภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ เป็นตน้ 
โดยในปี 2562 บรษิทัฯ ไมไ่ดร้บัการรอ้งเรยีนเรือ่งการละเมดิสทิธมินุษยชนแต่อยา่งใด จากพนกังาน คูค่า้ และชมุชน
ทีบ่รษิทัฯ ด�าเนินงานอยู่

ดา้นนโยบายต่อต้านการทุจรติและคอร์รปัชัน่ บรษิทัฯ มคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะด�าเนินธุรกจิทีม่คีวามโปร่งใส 
ถกูตอ้งตามกฎหมาย เป็นตวัอยา่งทีด่ใีนสงัคม พรอ้มทัง้ใหค้�ามัน่วา่บรษิทัฯ จะไมส่นบัสนุนการคอรร์ปัชัน่ในทกุรปูแบบ 
เพือ่ใหก้ารด�าเนินงานของบรษิทัฯ เป็นไปตามหลกับรรษทัภบิาล (CG: Corporate Governance) ทีด่ ีนอกจากน้ีบรษิทัฯ 
ยงัมนีโยบายทีจ่ะสนบัสนุนใหท้ัง้พนกังาน ด�ารงตนตามกฎหมายในฐานะพลเมอืงทีด่ขีองประเทศชาต ิ ตลอดจนสง่
เสรมิใหคู้ค่า้ของบรษิทัฯ ด�าเนินธรุกจิทีถ่กูตอ้งตามกฎหมายดว้ยความโปรง่ใส โดยพยายามอยา่งเตม็ความสามารถ
ในการสรา้งเครอืขา่ยความร่วมมอืในระดบัอุตสาหกรรมเพือ่พฒันากระบวนการทางธุรกจิร่วมกนัใหม้คีวามโปร่งใส 
ปราศจากการคอรร์ปัชัน่ เน่ืองจากบรษิทัฯ ไดต้ระหนกัดวีา่การคอรร์ปัชัน่เป็นภยัอยา่งรา้ยแรงต่อการพฒันาประเทศ 
และเป็นอุปสรรคส�าคญัต่อความยัง่ยนืของชาต ิ บรษิทัฯ จงึไดจ้ดัท�า “นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่” เป็นลายลกัษณ์
อกัษรขึน้เพือ่เป็นแนวทางการปฏบิตัทิีช่ดัเจนในการด�าเนินธรุกจิ  โดยบรษิทัฯ ไดผ้า่นการรบัรองเป็นสมาชกิแนวรว่ม
ปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ หรอื CAC ตัง้แต่เดอืนสงิหาคม ปี 2560 อกีทัง้ยงัไดก้�าหนดให้
มกีารประเมนิความเสีย่งทางดา้นการทุจรติและคอรปัชัน่อยา่งเป็นประจ�าทุกปี และน�าเสนอผลการประเมนิต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ ตามล�าดบั  รวมถงึการเน้นย�า้แนวปฏบิตัผิา่นการฝึกอบรม
และการประชมุต่างๆ ภายในบรษิทัฯ เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่พนกังานทกุคนไดต้ระหนกัถงึความส�าคญัของความซื่อสตัยส์จุรติ

ดา้นนโยบายการไมล่ว่งละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญา บรษิทัฯ ไดป้ระกาศเจตนารมณ์ทีช่ดัเจนทีจ่ะปฏบิตัติาม
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิทางปัญญา อยา่งเครง่ครดั และจะไมก่ระท�าการใดๆ อนัจงใจทีจ่ะละเมดิทรพัยส์นิทาง
ปัญญา ไมว่า่จะเป็นดา้นลขิสทิธิ ์สทิธบิตัร เครือ่งหมายการคา้ หรอืซอฟแวร ์โดยในปี 2562 บรษิทัฯ ไมม่ขีอ้พพิาท
ดา้นทรพัยส์นิทางปัญญากบัผูม้สีว่นไดเ้สยีต่างๆ

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

ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด หรือข้อร้องเรียน  คณะกรรมการบรษิทัฯ จดัใหม้กีระบวนการ 
และชอ่งทางในการรบั และจดัการกบัขอ้รอ้งเรยีนของผูม้สีว่นไดเ้สยี โดยผา่นชอ่งทางไปรษณยี ์และอเีมล ดงัน้ี

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

อเีมล id@se-ed.com
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ส�าหรบัพนักงาน บรษิทัฯ มกีระบวนการในการจดัการกบัเรื่องทีพ่นักงานรอ้งเรยีน โดยพนักงานสามารถ
แจง้เบาะแสการทุจรติ หรอืคอรร์ปัชัน่ การกระท�าผดิกฎหมาย หรอืจรรยาบรรณ หรอืนโยบายบรษิทั หรอืการรอ้ง
เรยีนการถูกละเมดิสทิธ ิ หรอืเสนอความคดิเหน็เกีย่วกบัการด�าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ไดโ้ดยตรงต่อผูบ้งัคบับญัชา
ตามล�าดบัขัน้ หรอืเลขานุการบรษิทัฯ หรอืหน่วยงานทีร่บัผดิชอบในเรือ่งนัน้ๆ อยา่งไรกต็าม บรษิทัฯ ไดก้�าหนดให้
แผนกตรวจสอบภายในและนกัลงทุนสมัพนัธ ์ ท�าหน้าทีเ่ป็นหน่วยงานรบัขอ้รอ้งเรยีน ซึง่พนกังานสามารถแจง้เรือ่ง
ผา่นชอ่งทางน้ี หรอืผา่นชอ่งทางอเีมลโดยตรงไปยงักรรมการอสิระ โดยเบาะแส ขอ้รอ้งเรยีน และขอ้เสนอแนะต่างๆ  
จะไดร้บัการพจิารณา และด�าเนินการตามความเหมาะสม โดยพจิารณาเป็นรายกรณไีป ซึง่กรรมการอสิระจะเกบ็ขอ้มลู
ผูแ้จง้เบาะแสเป็นความลบั และมมีาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสเพือ่ใหผู้แ้จง้เบาะแส และผูร้อ้งเรยีนมัน่ใจวา่จะไม่
ไดร้บัผลกระทบจากการแจง้เบาะแส และรอ้งเรยีนดงักลา่ว และจะรวบรวมขอ้รอ้งเรยีนต่างๆ เสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทัฯ เพือ่พจิารณาตามล�าดบั

การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส

คณะกรรมการบรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะเป็นบรษิทัตวัอยา่งทีด่ ีด�าเนินงานดว้ยความโปรง่ใส ตรวจสอบได ้มกีาร
เปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพยีงพอแก่ผูเ้กีย่วขอ้งทกุฝ่าย พรอ้มทัง้ดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง น่าเชือ่ถอื ครบถว้น 
และทนัเวลา และทกุฝ่ายสามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดอ้ยา่งเทา่เทยีมกนั

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

คณะกรรมการบรษิทัฯ ก�าหนด และเปิดเผยไวถ้งึนโยบายทีว่า่ดว้ยการท�ารายการระหวา่งกนัทีส่�าคญั โดยคณะ
กรรมการบรษิทัฯ อนุมตัใิหฝ่้ายจดัการสามารถท�าธรุกรรมทางการคา้ซึง่เป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีงือ่นไขการคา้โดย
ทัว่ไป โดยในการท�าธรุกรรมระหวา่งบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย กบักรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งนัน้  
จะตอ้งมขีอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญูชนจะพงึกระท�ากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั 
ดว้ยอ�านาจต่อรองทางการคา้ทีป่ราศจากอทิธพิลในการทีต่นมสีถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง  
ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบน�าเสนอรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทาง 
ผลประโยชน์ และรายการทีเ่กีย่วโยงกนัในการท�าธรุกรรมทีม่ขีนาดเกนิกวา่ 2 ลา้นบาทต่อไตรมาส รายงานต่อทีป่ระชมุ
คณะกรรมการบรษิทัฯ รบัทราบอยา่งสม�่าเสมอทกุไตรมาส

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

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้ ี และด�ารงรกัษาไว ้ ซึง่ระบบควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธผิล เพือ่ใหม้ัน่ใจได้
อยา่งมเีหตุผลวา่ การบนัทกึขอ้มลูทางบญัชมีคีวามถกูตอ้ง ครบถว้น และเพยีงพอ ทีจ่ะด�ารงรกัษาไวซ้ึง่ทรพัยส์นิ และ
เพือ่ใหท้ราบจดุอ่อน เพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้กดิการทจุรติ หรอืการด�าเนินการทีผ่ดิปกตอิยา่งมสีาระส�าคญั

ในการน้ี คณะกรรมการบรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ�ากดั (มหาชน) ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบ
ดว้ยกรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร เป็นผูด้แูลรบัผดิชอบเกีย่วกบัคุณภาพของรายงานทางการเงนิ และระบบควบคุม
ภายใน และความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัเรือ่งน้ี ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ                 
ซึง่แสดงไวใ้นรายงานประจ�าปี
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คณะกรรมการบรษิทัฯ มคีวามเหน็ว่า ระบบควบคุมภายในของบรษิทั ซเีอด็ยูเคชัน่ จ�ากดั (มหาชน)  
โดยรวมอยูใ่นระดบัทีน่่าพอใจ และสามารถสรา้งความเชือ่มัน่อยา่งมเีหตุผลต่อความเชือ่ถอืไดข้องงบการเงนิของ บรษิทั  
ซเีอด็ยเูคชัน่ จ�ากดั (มหาชน) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

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

ในการเปิดเผยขอ้มลูทีส่�าคญัของบรษิทัฯ ทัง้รายงานทางการเงนิ และขอ้มลูทีม่ใิชข่อ้มลูทางการเงนิ บรษิทัฯ 
ไดเ้ผยแพรต่ามชอ่งทางของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย นอกจากนัน้บรษิทัฯ ยงัไดเ้ผยแพรใ่นเวบ็ไซตน์กัลงทนุ
สมัพนัธข์องบรษิทัฯ ทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ เชน่ ขอ้มลูเบือ้งตน้บรษิทัฯ รายงานประจ�าปี แบบแสดงรายการ
ขอ้มลูประจ�าปี อตัราสว่นทางการเงนิ ประวตักิารจ่ายเงนิปันผล ขอ้มลูการน�าเสนอแก่ผูถ้อืหุน้ และนกัลงทุนต่างๆ  
และขอ้มลูทีม่ใิชข่อ้มลูทางการเงนิ เชน่ นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ ขา่วประชาสมัพนัธต่์างๆ เป็นตน้ ซึง่ขอ้มลูเหลา่
น้ีมกีารปรบัปรงุขอ้มลูใหท้นัสมยัอยา่งสม�่าเสมอ

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้หน่วยงานดา้นนกัลงทนุสมัพนัธ ์เพือ่ท�าหน้าทีต่ดิต่อสือ่สารกบัผูล้งทนุสถาบนั 
ผูถ้อืหุน้ รวมทัง้นกัวเิคราะห ์ และภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ผูล้งทุนสามารถตดิต่อขอทราบขอ้มลูบรษิทัฯ หรอืตอ้งการ
สอบถามไดท้ี ่คณุวเิชยีร รุง่พนูทรพัย ์โทร. 0-2826-8000 กด 8, 0-2826-8690 โทรสาร 0-2826-8699 หรอืทีอ่เีมล 
ir@se-ed.com และทีเ่วบ็ไซต ์http://corporate.se-ed.com นอกจากน้ีหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์ยงัเป็นสมาชกิชมรม
นกัลงทนุสมัพนัธแ์หง่ประเทศไทย (Thai IR Club) มาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2549 อน่ึง ในปี พ.ศ. 2562 ไมม่นีกัลงทนุสถาบนั
ในประเทศ หรอืนกัลงทนุต่างประเทศ ขอเขา้พบผูบ้รหิาร

นอกจากน้ีหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ ์ ไดก้�าหนดระยะเวลางดการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลประกอบ
การของบรษิทัฯ แก่ผูถ้อืหุน้ นกัลงทนุ และนกัวเิคราะห ์ ก่อนวนัทีบ่รษิทัฯ จะรายงานผลประกอบการ รายไตรมาส 
ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยเป็นเวลา 7 วนั

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

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

คณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นผูพ้จิารณาการก�าหนด และแยกบทบาทหน้าที ่ และความรบัผดิชอบระหว่าง
คณะกรรมการ และฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน รวมทัง้มกีารสือ่สารบทบาท หน้าที ่ และความรบัผดิชอบดงักล่าวต่อ 
กรรมการ ฝ่ายจดัการ และพนกังานของบรษิทัฯ อยา่งสม�่าเสมอ

ทัง้น้ีรายละเอยีดเกีย่วกบัขอบเขตหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยไวภ้ายใตห้วัขอ้โครงสรา้ง 
การถอืหุน้ และการจดัการ

นโยบายการไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืนของกรรมการและผูบ้ริหาร

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดก้�าหนดให ้กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิารระดบัสงู สามารถรบัต�าแหน่งกรรมการที่
บรษิทัอืน่ไดต้ามความจ�าเป็น และไมท่�าใหม้ผีลกระทบต่อหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ โดยตอ้งไดร้บัอนุมตัิ
จากคณะกรรมการบรษิทัฯ หรอืผูม้อี�านาจอนุมตักิ่อน

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

การถ่วงดลุของกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมการบรษิทัฯ 
มจี�านวน 10 ทา่น ประกอบดว้ย

•  กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร จ�านวน 2 ทา่น

•  กรรมการทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิารและไมไ่ดเ้ป็นกรรมการอสิระ จ�านวน 4 ทา่น

•  กรรมการทีเ่ป็นอสิระ จ�านวน 4 ทา่น

ดงันัน้ บรษิทัฯ มกีรรมการทีเ่ป็นอสิระทัง้หมด 4 ทา่น คดิเป็นรอ้ยละ 44.44 ของกรรมการทัง้คณะซึง่ยงัต�่ากวา่
ขอ้แนะน�าตามหลกัเกณฑก์ารส�ารวจการก�ากบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนไทย โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) ทีไ่ดแ้นะน�าวา่คณะกรรมการของบรษิทัจดทะเบยีนควรประกอบดว้ยกรรมการทีเ่ป็นอสิระมากกวา่
รอ้ยละ 50 แต่เน่ืองจากนิยามของกรรมการอสิระของบรษิทัฯ เขม้กวา่กรอบขัน้ต�่าของนิยามทีป่ระกาศโดยส�านกังาน
คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ดงันัน้ ผูม้สีว่น
ไดเ้สยีจงึมัน่ใจไดว้า่กรรมการสามารถปฏบิตังิานในฐานะตวัแทนของผูถ้อืหุน้ไดอ้ยา่งเป็นอสิระ ซึง่จะท�าใหเ้กดิการ 
ถ่วงดลุ และการสอบทานการบรหิารงานของกรรมการ

ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัฯ มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ 
และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ตลอดจนมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ และระมดัระวงั รกัษาผลประโยชน์ 
ของบรษิทัฯ โดยกรรมการบรษิทัฯ มวีาระการด�ารงต�าแหน่งทีแ่น่นอน ซึง่ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ก�าหนดไวว้า่  
ในการประชมุสามญัประจ�าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการจ�านวน 1 ใน 3 ออกจากต�าแหน่ง โดยใหก้รรมการทีด่�ารงต�าแหน่ง
นานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากต�าแหน่ง
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คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาก�าหนดนิยาม “กรรมการอสิระ” ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่
3/2552 ซึง่เขม้กวา่กรอบขัน้ต�่าของนิยามกรรมการอสิระ ทีป่ระกาศโดยส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่3/2555 
ไดท้�าการปรบัปรงุเพิม่เตมินิยาม “กรรมการอสิระ” ใหม้คีวามสอดคลอ้งกบันิยามตามขอ้ก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย เอกสาร “คูม่อืกรรมการอสิระ” ลงวนัที ่29 มนีาคม พ.ศ. 2555 ดงัต่อไปน้ี

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

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ�า  
หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม บรษิทัยอ่ยล�าดบัเดยีวกนั หรอืนิตบุิคคล
ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 2 ปี

3. ไมเ่ป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็น บดิา
มารดา คูส่มรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คูส่มรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี�านาจควบคมุ 
หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทั หรอืบรษิทัยอ่ย

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

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

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

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัการแต่งตัง้ขึ้นเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั

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

9. ไมม่ลีกัษณะอืน่ใดทีท่�าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระเกีย่วกบัการด�าเนินงานของบรษิทั

10. ภายหลงัไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอสิระทีม่ลีกัษณะดงักลา่วแลว้ กรรมการอสิระอาจไดร้บัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบรษิทัฯ ใหต้ดัสนิใจในการด�าเนินกจิการของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม 
บรษิทัยอ่ยในล�าดบัเดยีวกนั หรอืนิตบุิคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ โดยมกีารตดัสนิใจในรปูแบบขององคค์ณะ 
(Collective Decision) ได้
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อยา่งไรกต็าม กรรมการอสิระไดต้รวจสอบคณุสมบตักิรรมการอสิระของตนเป็นประจ�าทกุปี และคณะกรรมการ 
บรษิทัฯ เชือ่มัน่วา่การก�าหนดคณุสมบตัขิอง “กรรมการอสิระ” ซึง่เขม้กวา่กรอบขัน้ต�่าของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เพยีงพอทีก่รรมการอสิระของบรษิทัฯ 
มคีวามเป็นอสิระอยา่งแทจ้รงิเหมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของบรษิทัฯ

การรวมหรือแยกต�าแหน่ง บรษิทัฯ ถอืเป็นนโยบายทีจ่ะใหป้ระธานคณะกรรมการไมเ่ป็นบุคคลเดยีวกบั
กรรมการผูจ้ดัการ เพือ่ใหเ้กดิการถ่วงดลุ และมกีารสอบทานการบรหิารงานไดอ้ยา่งโปรง่ใส

ประธานคณะกรรมการมาจากกรรมการอสิระ และเป็นผูน้�า ผูค้วบคมุการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ใหม้ี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยการสนบัสนุน และผลกัดนัใหก้รรมการทกุคนมสีว่นรว่มในการประชมุ เชน่ การตัง้ค�าถาม
ทีส่�าคญัต่างๆ หารอื ชว่ยเหลอืแนะน�า และสนบัสนุนการด�าเนินธรุกจิของฝ่ายจดัการ ผา่นทางกรรมการผูจ้ดัการอยา่ง
สม�่าเสมอ แต่จะไมเ่ขา้ไปกา้วก่ายในงานประจ�า ทีฝ่่ายจดัการมหีน้าทีเ่ป็นผูร้บัผดิชอบดแูล และมกีรรมการผูจ้ดัการเป็น
หวัหน้าของฝ่ายจดัการ คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้อบอ�านาจใหก้รรมการผูจ้ดัการ หรอืผูร้บัมอบอ�านาจเทา่นัน้ เป็นผู้
ทีม่อี�านาจลงนามผกูพนัแทนบรษิทัฯ ตามอ�านาจทีม่อบไว ้กรรมการผูจ้ดัการไดม้อบอ�านาจใหฝ่้ายจดัการบรหิารงาน
อยา่งมปีระสทิธภิาพ ตามอ�านาจหน้าที ่ทีร่บัผดิชอบทีไ่ดก้�าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน ทัง้น้ีจะเหน็วา่อ�านาจของคณะกรรมการ 
และฝ่ายจดัการ ไดม้กีารแบง่แยกบทบาทหน้าทีอ่ยา่งชดัเจนไมก่า้วก่ายต่อกนั

คณะกรรมการชดุย่อย

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดแ้ต่งตัง้กรรมการทีม่คีวามรูค้วามสามารถ ทีเ่หมาะสมในเรือ่งต่างๆ เพือ่ชว่ยศกึษาและกลัน่
กรองรายละเอยีด ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ ไดก้�าหนดใหค้ณะกรรมการชดุยอ่ยรบัผดิชอบ นอกจากนัน้คณะกรรมการ 
บรษิทัฯ ยงัไดก้�าหนดคณุสมบตั ิองคป์ระกอบ วาระการด�ารงต�าแหน่ง และหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการชดุยอ่ยนัน้ๆ 
ไวอ้ยา่งชดัเจน ทัง้น้ีสมาชกิสว่นใหญ่ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ และประธานของแต่ละคณะเป็นกรรมการอสิระดว้ย ประธาน
คณะกรรมการจะไมเ่ป็นประธานกรรมการชดุยอ่ย คณะกรรมการชดุยอ่ยมกีารรายงานผลการประชมุ และการท�างานแต่ละครัง้
ใหท้ีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดร้บัทราบอยา่งสม�่าเสมอ รวมถงึการรายงานการปฏบิตังิาน เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทราบ 
ในรายงานประจ�าปี

ปัจจบุนับรษิทัฯ มคีณะกรรมการชดุยอ่ยจ�านวน 2 คณะ ประกอบดว้ย

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน

ทัง้น้ีรายละเอยีดเกีย่วกบัขอบเขตหน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อย ไดเ้ปิดเผยไวภ้ายใตห้วัขอ้โครงสรา้ง 
การถอืหุน้ และการจดัการ

บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ

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

ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้สีว่นรว่มในการก�าหนดวสิยัทศัน์ ภารกจิ กลยทุธ ์เป้าหมาย และแผนธรุกจิ
ของบรษิทัฯ โดยก�าหนดใหพ้จิารณาทบทวนอยา่งเป็นประจ�าทกุปี ตลอดจนก�ากบัดแูล ตดิตาม และประเมนิผลการ
ปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิาร และฝ่ายจดัการ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย และแผนธรุกจิทีก่�าหนดไว ้อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
และมปีระสทิธผิล และถกูตอ้งตามกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ของหน่วยงานทีก่�ากบัดแูล และหน่วยงานทางราชการ
ทีเ่กีย่วขอ้ง และตามมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่เพิม่มลูคา่ทางเศรษฐกจิสงูสดุใหแ้ก่กจิการ และความมัน่คงสงูสดุให้
แกผู่ถ้อืหุน้ ขณะเดยีวกนักค็�านึงถงึผลประโยชน์ของผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย โดยในปี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการบรษิทัฯ 
ไดม้กีารทบทวนและอนุมตั ิวสิยัทศัน์ ภารกจิ และกลยทุธข์องบรษิทั จ�านวน 2 ครัง้
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บรษิทัฯ ได้ยดึมัน่ในการกระท�าสิง่ที่ถูกต้อง เป็นแนวทางการด�าเนินธุรกจิของกรรมการและพนักงาน
ทุกคน โดยบรษิทัฯ ได้ประกาศบงัคบัใช้จรรยาบรรณพนักงาน และจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกจิ เพื่อให้
กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคน ได้ยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิหน้าที่ตามภารกิจของบรษิัทฯ 
ดว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ และเทีย่งธรรม ทัง้การปฏบิตัติ่อบรษิทัฯ และผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ สาธารณชน และสงัคม
บรษิทัฯ มอบหมายใหแ้ผนกตรวจสอบภายในและนกัลงทุนสมัพนัธ ์ ตดิตามดแูลการปฏบิตัติามจรรยาบรรณอยา่ง
สม�่าเสมอ และไดก้�าหนดโทษทางวนิยัในกรณลีะเมดิจรรยาบรรณไวด้ว้ย

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

•  การใหค้วามส�าคญัสงูสดุต่อการสรา้งความพงึพอใจของลกูคา้

•  ความเชือ่มัน่ในการท�างานรว่มกนั

•  การอุทศิต่องานอยา่งมอือาชพีโดยมคีณุธรรม

•  การยดึมัน่ในหลกัการของระเบยีบวนิยัการปฏบิตังิานทีด่ี

•  การพรอ้มในการตอบสนองต่อทกุสถานการณ์

คณะกรรมการบรษิทัฯ ตระหนักถงึการด�าเนินธุรกจิ ความรบัผดิชอบต่อผูม้สี่วนไดเ้สยี พนักงาน สงัคม 
และสิง่แวดลอ้ม คณะกรรมการบรษิทัฯ จงึไดจ้ดัใหม้กีารเผยแพร ่จรรยาบรรณธรุกจิ นโยบายการดแูลสิง่แวดลอ้มและ
สงัคม ผา่นในหลายชอ่งทาง ขา่วประชาสมัพนัธต่์างๆ และการประชุมพนกังาน รวมทัง้การตดิตามการปฏบิตัติาม
จรรยาบรรณธรุกจิ และการก�าหนดบทลงโทษ

อน่ึง ในตน้ปี พ.ศ. 2554 บรษิทัฯ ไดล้งนามเขา้รว่มเพือ่ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวรว่มปฏบิตั ิ(Collective 
Action Coalition againt Corruption : CAC) ต่อตา้นการทจุรติของภาคเอกชนไทย รว่มกบัสมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย หอการคา้ไทย สมาคมธนาคารไทย หอการคา้ต่างชาต ิ และสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 
เพือ่แสดงเจตจ�านงทีจ่ะด�าเนินธุรกจิทีม่คีวามโปรง่ใส ถกูตอ้งตามกฎหมาย ต่อตา้น และไมส่นบัสนุนการคอรร์ปัชัน่ 
เพือ่ใหก้ารด�าเนินงานของบรษิทัฯ เป็นไปตามหลกับรรษทัภบิาล (Corporate Governance ; CG) ทีด่ ีต่อมาในปี 2560 
บรษิทัไดร้บัการรบัรองเป็นสมาชกิแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไมยในการต่อตา้นการทจุรติ หรอื CAC ตัง้แต่เดอืน
สงิหาคม ปี 2560

เพือ่ป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดด้แูลอยา่งรอบคอบ เมือ่เกดิรายการทีอ่าจ
มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยก�าหนดนโยบาย และขัน้ตอนการอนุมตัริายการทีเ่กีย่วโยงกนัไวเ้ป็นลายลกัษณ์
อกัษร รวมทัง้ก�าหนดนโยบาย และวธิกีารดแูล ไมใ่หผู้บ้รหิาร และผูเ้กีย่วขอ้งน�าขอ้มลูภายในของบรษิทัฯ ไปใชเ้พือ่
ประโยชน์สว่นตน ดงัน้ี

รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดด้แูลอยา่งรอบคอบเมือ่เกดิรายการ 
ที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกนั โดยก�าหนดเป็นนโยบาย และขัน้ตอนการ
อนุมตัริายการไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร นอกจากนัน้คณะกรรมการตรวจสอบจะน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ 
เกีย่วกบัรายการทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และรายการทีเ่กีย่วโยงกนัอยา่งสม�่าเสมอ และคณะกรรมการบรษิทัฯ 
ไดพ้จิารณาความเหมาะสม อยา่งรอบคอบทกุครัง้ รวมทัง้มกีารปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย ์โดยรายการ
ระหวา่งกนัไดก้ระท�าอยา่งยตุธิรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามธรุกจิการคา้ (Fair and at Arms’ Length) และไดเ้ปิด
เผยรายการระหวา่งกนัทีม่สีาระส�าคญัจะเปิดเผยรายละเอยีด มลูคา่รายการ คูส่ญัญา เหตุผล/ความจ�าเป็น ในรายงาน
ประจ�าปี และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ�าปี
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คณะกรรมการบรษิทัฯ อนุมตัใินหลกัการ ตามค�าแนะน�าของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์ (ก.ล.ต.) ในการปฏบิตัติามมาตรา 89/12 (1) แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 ใหฝ่้ายจดัการสามารถอนุมตักิารท�าธรุกรรม ระหวา่งบรษิทัฯ บรษิทัยอ่ย กบักรรมการ ผูบ้รหิาร หรอื
บุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งธรุกรรมนัน้ หากธรุกรรมเหลา่นัน้มขีอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญชูนจะพงึกระท�า
กบัคูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั ดว้ยอ�านาจต่อรองทางการคา้ทีป่ราศจากอทิธพิลในการทีต่นมสีถานะเป็นกรรมการ 
ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง ทัง้น้ีคณะกรรมการบรษิทัฯ มอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ น�าเสนอ
รายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ในการท�าธรุกรรมทีม่ขีนาดเกนิกวา่ 2 ลา้น
บาทต่อไตรมาส เพือ่รายงานต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ รบัทราบอยา่งสม�่าเสมอทกุไตรมาส

ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ในวาระใดทีก่รรมการมสีว่นไดเ้สยี ประธานกรรมการจะขอความรว่มมอื
ใหก้รรมการปฏบิตัติามนโยบาย โดยขอใหก้รรมการแจง้ต่อทีป่ระชมุเพือ่รบัทราบ และงดออกเสยีง หรอืแสดงความ
เหน็ใดๆ ในวาระนัน้ๆ

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

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

ระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน

1. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน บรษิทัฯ ได้ให้ความส�าคญัต่อระบบควบคุมภายใน 
ทัง้ในระดบับรหิาร และระดบัปฏบิตังิาน จงึไดก้�าหนดภาระหน้าที ่ อ�านาจการด�าเนินการของผูป้ฏบิตังิาน ผูบ้รหิาร  
ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน มกีารควบคมุดแูลการใชท้รพัยส์นิของบรษิทัฯ ใหเ้กดิประโยชน์ และมกีารแบง่
แยกหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน ผูต้ดิตามควบคมุ และประเมนิผลออกจากกนั เพือ่ใหเ้กดิการถ่วงดลุ และตรวจสอบระหวา่ง
กนัอยา่งเหมาะสม นอกจากน้ียงัมกีารควบคมุภายในทีเ่กีย่วกบัระบบการเงนิ โดยบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้รีะบบรายงาน
ทางการเงนิเสนอผูบ้รหิารสายงานทีร่บัผดิชอบ
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บรษิทัฯ มแีผนกตรวจสอบภายในและนักลงทุนสมัพนัธ ์ ท�าหน้าทีต่รวจสอบเพื่อใหม้ัน่ใจว่าการปฏบิตังิาน
หลกั และกจิกรรมทางการเงนิส�าคญัของบรษิทัฯ ไดด้�าเนินการตามแนวทางทีก่�าหนดไว ้และมปีระสทิธภิาพ รวมถงึ
ตรวจสอบ การปฏบิตัติามกฎหมาย และขอ้ก�าหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ (Compliance Control) และเพือ่ใหห้น่วย
งานตรวจสอบภายในและนกัลงทนุสมัพนัธ ์ มคีวามเป็นอสิระ สามารถท�าหน้าทีต่รวจสอบ และถ่วงดลุไดอ้ยา่งเตม็ที ่
คณะกรรมการจงึก�าหนดใหแ้ผนกตรวจสอบภายในและนกัลงทุนสมัพนัธร์ายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบ และไดร้บัการประเมนิผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบดว้ย

2. การบริหารความเส่ียง การบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ กระท�าโดยการประเมนิความเสีย่งทัว่ทัง้องคก์ร 
ทัง้ทีเ่ป็นปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอกอยา่งสม�่าเสมอ โดยคณะท�างานซึง่ประกอบดว้ย ฝ่ายบรหิาร และผูบ้รหิารระดบัสงู 
ในสายงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัแต่ละความเสีย่ง หวัหน้างานในแต่ละหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
จะวเิคราะหถ์งึสาเหตุทีท่�าใหเ้กดิปัจจยัความเสีย่งต่างๆ การก�าหนดมาตรการบรหิารความเสีย่ง รวมถงึตดิตาม  
การปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทัฯ ต่อไป

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดใ้หค้วามส�าคญักบัระบบการควบคุมภายใน และการบรหิารความเสีย่ง เพือ่สรา้ง
ความมัน่ใจไดว้า่จะบรหิารจดัการความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้ มกีารจดัสรร และใชท้รพัยากรอยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสม และเกดิประโยชน์สงูสดุ ชว่ยใหข้อ้มลูทางการเงนิมคีวามถกูตอ้งเชือ่ถอืได้

การประเมินการปฏิบติังานของตนเองโดยกรรมการ

คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานโดยตนเองเป็นประจ�าทุกปี โดยจดัใหม้กีารประเมนิ
เป็นรายบุคคล ทัง้คณะ และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อใหค้ณะกรรมการได้พจิารณาทบทวนผลงาน ปัญหา 
และอุปสรรค ในการด�าเนินงานระหว่างปีทีผ่่านมา เพือ่ใหน้�ามาแกไ้ข และเพิม่ประสทิธภิาพการท�างาน โดยการ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการโดยรวม และคณะกรรมการชดุยอ่ย ไดใ้ชแ้นวทางแบบประเมนิทีเ่สนอแนะ 
โดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย แต่มกีารปรบัปรงุเพือ่ใหเ้หมาะสมกบัการด�าเนินธรุกจิของบรษิทัฯ

การประเมนิแบ่งตามหวัขอ้ 6 หวัขอ้ ไดแ้ก่ โครงสรา้งและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ บทบาทหน้าทีแ่ละ
ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ การประชมุคณะกรรมการ การท�าหน้าทีข่องกรรมการ ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ  
และการพฒันาตนเองของกรรมการ และการพฒันาผูบ้รหิาร ซึง่ผลคะแนนการประเมนิของคณะกรรมการบรษิทัฯ แบง่
ออกเป็น 5 = ดมีาก, 4 = ด,ี 3 = มาตรฐาน, 2 = พอใช,้ 1 = ตอ้งปรบัปรงุอยา่งมาก สรปุไดด้งัน้ี ี้

•  ผลการประเมนิคณะกรรมการบรษิทัฯ มคีะแนนเฉลีย่ 4.53 จากคะแนนเตม็ 5 ซึง่อยูใ่นเกณฑด์มีาก

•  ผลการประเมนิคณะกรรมการตรวจสอบ มคีะแนนเฉลีย่ 4.61 จากคะแนนเตม็ 5 ซึง่อยูใ่นเกณฑด์มีาก

•  ผลการประเมนิคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน มคีะแนนเฉลีย่ 4.45 จากคะแนนเตม็ 5          
ซึง่อยูใ่นเกณฑด์มีาก

•  ผลการประเมนิคณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นรายบุคคล (โดยตนเอง) มคีะแนนเฉลีย่ 4.62 จากคะแนนเตม็ 5  
ซึง่อยูใ่นเกณฑด์มีาก

•  ผลการประเมนิคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นรายบุคคล (โดยตนเอง) มคีะแนนเฉลีย่ 4.53 จากคะแนน 
เตม็ 5 ซึง่อยูใ่นเกณฑด์มีาก

•  ผลการประเมนิคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน เป็นรายบุคคล (โดยตนเอง) มคีะแนนเฉลีย่ 
4.17 จากคะแนนเตม็ 5 ซึง่อยูใ่นเกณฑด์ี
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การพฒันาความรู้ของกรรมการ

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

ในปี พ.ศ. 2562 มกีรรมการเขา้อบรมเพือ่เพิม่พนูความรู ้ ความเขา้ใจ ในบทบาทและหน้าทีข่องกรรมการ 
ในการบรหิารงานใหม้ปีระสทิธภิาพ ดงัน้ี

1. การสมัมนาเพือ่ท�าความเขา้ใจและเตรยีมความพรอ้ม การน�ามาตรฐานการบรหิารคณุภาพผูส้อบบญัชแีละ
ส�านกังานสอบบญัชมีาบงัคบัใช ้จดัโดยสภาวชิาชพีบญัช ีไดแ้ก่ ผศ.ดร.ทพิวรรณ ป่ินวนิชยกุ์ล

2. TFRS16 สญัญาเชา่ จดัโดยสภาวชิาชพีบญัช ีไดแ้ก่ ผศ.ดร.ทพิวรรณ ป่ินวนิชยกุ์ล

3. ภาพรวมมาตรฐานการสอบบญัชขีองไทย รุน่ที ่ 2/2562 จดัโดยสภาวชิาชพีบญัช ีไดแ้ก่ ผศ.ดร.ทพิวรรณ 
ป่ินวนิชยกุ์ล

4. ศกึษาดงูานและรว่มประชุมนานาชาต ิ IASP Word Conference 2019 ณ เมอืงน็องต ์ ประเทศฝรัง่เศส 
ในหวัขอ้ THE 4th INDUSTRIAL REVOLUTION : AREAS OF INNOVATION AND SCIENCE PARKS AS KEY 
BOOSTERS FOR A SUCCESSFUL TRANSITION ทีป่ระเทศฝรัง่เศส ไดแ้ก่ ผศ.ดร.ทพิวรรณ ป่ินวนิชยกุ์ล

5. TFRS ทกุฉบบั ปี 2562 รุน่ที ่2/2562 (หลกัสตูรยอ่ย 602) จดัโดยสภาวชิาชพีบญัช ีไดแ้ก่ ผศ.ดร.ทพิวรรณ 
ป่ินวนิชยกุ์ล

6. โครงการพฒันาความรูเ้กีย่วกบัการค�านวณเงนิผลประโยชน์ของพนักงาน จดัโดยส�านักงานคลงั ไดแ้ก่ 
ผศ.ดร.ทพิวรรณ ป่ินวนิชยกุ์ล

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้มอบใหเ้ลขานุการบรษิทัฯ สรุปขอ้มูลต่างๆ 
ใหก้รรมการใหมไ่ดร้บัทราบผา่นทางคูม่อืกรรมการบรษิทัฯ ซึง่จดัท�า และมอบใหก้รรมการบรษิทัฯ ในทกุปี เพือ่ใชเ้ป็น
ขอ้มลูอา้งองิ ทีค่รบถว้น และทนัสมยั และยงัก�าหนดใหก้รรมการใหมไ่ดเ้ขา้เยีย่มชมกจิการ เพือ่ใหเ้ขา้ใจการด�าเนิน
ธรุกจิของบรษิทัฯ ไดด้ยีิง่ขึน้

ภายในคู่มอืกรรมการ มเีน้ือหาสรุปประกอบดว้ย ขอ้มูลทีเ่กี่ยวกบับรษิทัฯ และขอ้มูลส�าหรบักรรมการ  
เชน่ ประเดน็ทีน่่าสนใจเกีย่วกบับรษิทัฯ ประวตัคิวามเป็นมา โครงสรา้งองคก์ร ธรุกจิของบรษิทัฯ ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 
การประชมุคณะกรรมการ หลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีจรรยาบรรณส�าหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน รายการ
ทีเ่กีย่วโยงกนั การจดัท�า และเปิดเผยการถอืครองหลกัทรพัย ์ขอ้ก�าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นตน้

แผนการสืบทอดต�าแหน่ง คณะกรรมการบรษิทัฯ มอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการ และฝ่ายบรหิาร จดัท�า
แผนในการทดแทนต�าแหน่งงาน (Succession Plan) ในระดบับรหิาร และต�าแหน่งงานในสายงานหลกั โดยพจิารณา
จากผลการปฏบิตังิาน และศกัยภาพของแต่ละบุคคลเป็นหลกั และก�าหนดใหม้กีารเตรยีมความพรอ้มส�าหรบับุคคลที่
สามารถทดแทนต�าแหน่งงาน การพฒันาความรูค้วามสามารถ และทกัษะทีจ่�าเป็น นอกจากนัน้คณะกรรมการบรษิทัฯ 
ยงัก�าหนดใหก้รรมการผูจ้ดัการรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ รบัทราบถงึแผนเตรยีมความพรอ้มกรณทีีผู่บ้รหิาร
ไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้
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การควบคมุภายใน

คณะกรรมการ และผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ไดใ้หค้วามส�าคญัต่อระบบการควบคมุภายในอยา่งต่อเน่ือง โดยมุง่
เน้นใหบ้รษิทัฯ มรีะบบการควบคมุภายในทีเ่พยีงพอ และเหมาะสมกบัการด�าเนินธรุกจิของบรษิทัฯ เพือ่ประสทิธภิาพ
สงูสดุในการบรหิารงาน ตลอดจนการดแูลรกัษาทรพัยส์นิ การลดความผดิพลาดทีอ่าจเกดิขึน้ การป้องกนัความเสยี
หายทีเ่กดิขึน้กบับรษิทัฯ การจดัการดา้นการเงนิ การบรหิารจดัการความเสีย่ง และการก�ากบัการดแูลการปฏบิตังิาน 
เพือ่ใหเ้กดิความมัน่ใจไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่การด�าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ จะสามารถบรรลุวตัถุประสงค ์ สามารถ
สรา้งมลูคา่เพิม่สงูสดุไดใ้น ระยะยาว นอกจากน้ีคณะกรรมการบรษิทัฯ และผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ไดพ้ยายามสง่เสรมิ
และผลกัดนัใหบ้รษิทัฯ มกีารปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามกฎ ระเบยีบ และขอ้บงัคบัต่างๆ ของกฎหมาย เพือ่ป้องกนัไม่
ใหเ้กดิผลเสยีหายต่อบรษิทัฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามขอบเขต หน้าที ่ และความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจาก 
คณะกรรมการบรษิทัฯ ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้ก�าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยในรอบปีบญัช ี 2562 
ไดจ้ดัใหม้กีารประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ จ�านวน 5 ครัง้ ซึง่สามารถสรปุความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของ
ระบบควบคมุภายในไดด้งัน้ี

ด้านท่ี 1 การควบคมุภายในองคก์ร เป้าหมายการด�าเนินธรุกจิของบรษิทัฯ ก�าหนดขึน้มาอยา่งรอบคอบ ชดัเจน 
และมคีวามเป็นไปได ้ทัง้น้ีบรษิทัฯ มกีารจดัโครงสรา้งองคก์ร ทีเ่อือ้อ�านวยต่อการด�าเนินงานใหบ้รรลเุป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้
และมขีอ้ก�าหนด และบทลงโทษ หา้มฝ่ายบรหิาร และพนกังาน ปฏบิตัตินในลกัษณะทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์กบักจิการ อยา่งไรกต็าม บรษิทัฯ มนีโยบาย และระเบยีบวธิปีฏบิตังิานในธรุกรรมดา้นการเงนิ การจดั
ซือ้ และการบรหิาร ทัง้น้ีในการจดัท�านโยบาย และแผนการปฏบิตังิานดงักล่าว จะค�านึงถงึความเป็นธรรมต่อคูค่า้ 
เพือ่ประโยชน์ของบรษิทัฯ ในระยะยาว

ด้าน 2 การประเมินความเส่ียง การบรหิารจดัการความเสีย่งของบรษิทัฯ กระท�าโดยการประเมนิความเสีย่ง 
ในการประกอบธุรกจิ ทัง้ทีเ่ป็นปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอกอย่างสม�่าเสมอ โดยคณะท�างานซึง่ประกอบดว้ย 
กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิารระดบัสูง และผูบ้รหิารในแต่ละหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทีเ่กีย่วขอ้งกบัแต่ละความเสีย่ง 
จะวเิคราะหถ์งึสาเหตุทีท่�าใหเ้กดิปัจจยัความเสีย่งต่างๆ การก�าหนดมาตรการบรหิารความเสีย่ง รวมถงึตดิตามการ
ปฏบิตัติามแผนการบรหิารความเสีย่ง

ด้านท่ี 3 การควบคมุการปฏิบติังาน การปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิาร มกีารแบง่แยกหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ
ดา้นการอนุมตั ิและมกีารก�าหนดวงเงนิการอนุมตัทิีเ่หมาะสม ส�าหรบัผูบ้รหิารในแต่ละระดบั การบนัทกึรายการบญัช ี
และขอ้มลูสารสนเทศ และการดูแลจดัเกบ็ทรพัยส์นิ ออกจากกนัโดยเดด็ขาด ทัง้น้ีการอนุมตักิารท�าธุรกรรมใดๆ 
จะอนุมตัโิดยกรรมการผูม้อี�านาจ 2 ใน 4 ทา่น

การอนุมตักิารท�าธุรกรรมของบรษิทัฯ กบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคล 
ดงักลา่ว จะค�านึงถงึประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ และพจิารณาเสมอืนเป็นรายการทีก่ระท�ากบับุคคลภายนอก

ด้านท่ี 4 ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล บรษิทัฯ จดัใหม้ขีอ้มลูทีส่�าคญัต่างๆ อย่างเพยีงพอ 
เพือ่ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการบรษิทัฯ อยา่งไรกต็าม ในกรณทีีม่กีารปรบัเปลีย่นขอ้มลูลา่สดุอาจท�าให้
ในบางโอกาส ไมส่ามารถจดัสง่ขอ้มลูทางการเงนิ เพือ่ประกอบการพจิารณาในการประชมุ ใหแ้ก่กรรมการไดพ้รอ้ม
กบัหนงัสอืนดัประชมุ ทีไ่ดจ้ดัสง่ใหก้รรมการลว่งหน้าก่อนวนัประชมุโดยเฉลีย่ 7 วนั

เอกสารประกอบการบนัทกึบญัช ี และบญัชตี่างๆ จดัเกบ็ไวอ้ยา่งเป็นหมวดหมู ่ และจดัขึน้ตามนโยบายบญัชี
ตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป และเหมาะสมกบัลกัษณะธรุกจิ
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ด้านท่ี 5 ระบบการติดตาม บรษิทัฯ จดัใหม้กีารตดิตามผลการด�าเนินงาน โดยเปรยีบเทยีบกบัเป้าหมายการ
ด�าเนินธรุกจิทีไ่ดต้ัง้ไวเ้ป็นรายไตรมาส การตรวจสอบการปฏบิตังิานตามระบบการควบคมุภายในมขีึน้อยา่งสม�่าเสมอ 
โดยผูต้รวจสอบภายในตอ้งจดัท�ารายงานผลการตรวจสอบ เสนอโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หากมกีารตรวจ
พบขอ้บกพรอ่งอนัเป็นสาระส�าคญั จะตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบในระยะเวลาอนัควร รวมถงึการรายงาน
ความคบืหน้าในการปรบัปรงุขอ้บกพรอ่งดงักลา่ว

นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบ ไดใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัการประเมนิประสทิธภิาพ การควบคมุภายในดา้น
บญัชขีองบรษิทัฯ วา่ไมพ่บจดุออ่นทีเ่ป็นสาระส�าคญัในระบบการควบคมุภายในดา้นบญัชี

หลกัเกณฑก์ารก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีท่ีบริษทัไม่สามารถปฏิบติัได้

ในปี พ.ศ. 2562 บรษิทัฯ สามารถปฏบิตัติามหลกัเกณฑก์ารส�ารวจการก�ากบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนไทย 
โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ไดอ้ยา่งดใีนหลายๆ เรือ่ง แต่อยา่งไรกต็ามมบีางหลกัเกณฑฯ์ 
ทีบ่รษิทัฯ ไมส่ามารถปฏบิตัไิดต้ามขอ้แนะน�า มดีงัน้ี

คณะกรรมการควรก�าหนดนโยบายจ�ากดัจ�านวนปีในการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระ
ไว้ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น หรือหากสามารถก�าหนดไว้ไม่เกิน 6 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น กจ็ะ
เป็นการดีย่ิงขึน้  เน่ืองดว้ยรปูแบบธรุกจิหลกัของบรษิทัฯ นัน้ คอืธุรกจิคา้ปลกีทีต่อ้งการความเชีย่วชาญและความ
ช�านาญเฉพาะทาง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นสนิคา้ทีเ่ป็นหนงัสอื คณะกรรมการบรษิทัฯ จงึไมไ่ดม้กีารก�าหนดจ�านวน
วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอสิระ เน่ืองดว้ยไดพ้จิารณาแลว้เหน็วา่ประสบการณ์และความเชีย่วชาญในธรุกจิ
หนงัสอืนัน้มคีวามจ�าเป็นและส�าคญัอยา่งยิง่ต่อการก�าหนดนโยบาย กลยุทธ ์ วสิยัทศัน์ และการใหค้�าแนะน�าต่างๆ 
เพือ่ชีแ้นะทศิทางการด�าเนินงานของบรษิทัฯ  ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัฯ กม็ไิดเ้พกิเฉยต่อการเปิดเผยขอ้มลูวนัทีท่ี่
กรรมการอสิระแต่ละทา่นไดเ้ขา้ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทัฯ ในวาระปัจจบุนั ไวใ้นรายงานประจ�าปี อกีทัง้ยงั
ไดม้กีารน�าเสนอขอ้มลูจ�านวนปีสะสมทีก่รรมการอสิระแต่ละทา่นไดด้�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทัฯ ไวใ้นหนงัสอื
เชญิประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการพจิารณา 

อย่างไรกต็าม ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ทีไ่ดก้�าหนดว่าในการประชุมสามญัประจ�าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการ
ออกจากต�าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ซึง่กรรมการทีอ่อกจากต�าแหน่งน้ีจะเป็นกรรมการทีอ่ยูใ่นต�าแหน่งนานทีส่ดุ โดย
บรษิทัฯ ยงัไดม้ชีอ่งทางแกผู่ถ้อืหุน้ในการเสนอชือ่บุคคลผูม้คีณุสมบตัเิขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ เป็นการ 
ลว่งหน้า อยา่งน้อย 3 เดอืนก่อนวนัสิน้สดุรอบปีบญัช ี ดงันัน้ ดว้ยกระบวนการคดัเลอืกบุคคลเขา้ด�ารงต�าแหน่งกรรม
การบรษิทัฯ ซึง่เป็นสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทีจ่ะพจิารณาคดัเลอืกบุคคลทีเ่หมาะสมน้ี จงึอาจกลา่วไดว้า่บรษิทัฯ มไิดล้ะเลย
ต่อการไม่ปฏบิตัติามขอ้แนะน�าในเรื่องการก�าหนดนโยบายจ�ากดัจ�านวนปีในการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอสิระ 
หากแต่กรรมการอสิระกย็งัมกีารด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทัฯ ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ทีต่อ้งออกจากต�าแหน่ง 
1 ใน 3 เป็นอตัรา ของทกุปี

บริษทัควรมีการจดัตัง้ CG Committee แมปั้จจบุนั บรษิทัฯ ไมไ่ดม้กีารจดัตัง้ CG Committee ขึน้โดย
แสดงไวใ้นผงัโครงสรา้งองคก์ร  แต่อยา่งไรกต็าม คณะกรรมการตรวจสอบกไ็ดป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นเรือ่งของการสอบทาน
การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี อยา่งเป็นประจ�า ตามขอบเขตอ�านาจหน้าทีท่ีก่�าหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจ
สอบ และทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ�ากดั (มหาชน) ไดใ้หค้วามส�าคญัต่อหน้าที ่ และความรบัผดิชอบในการ
ดูแลกจิการบรษิทัใหม้กีารจดัการทีด่ ี ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบัของบรษิทั กฎหมาย และขอ้ก�าหนด
ของหน่วยงานก�ากบัดแูล โดยก�ากบัดแูลใหร้ายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ มกีารบนัทกึขอ้มลูทางบญัชทีีถู่กตอ้ง 
ครบถว้น สามารถสะทอ้นฐานะการเงนิ และผลการด�าเนินงานทีเ่ป็นจรงิของบรษิทัฯ เพือ่ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้  
และนกัลงทนุทัว่ไปอยา่งโปรง่ใส

คณะกรรมการของบรษิทัฯ เป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และสารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏ
ในรายงานประจ�าปี คณะกรรมการของบรษิทัฯ มคีวามเหน็วา่ งบการเงนิประจ�าปี 2562 ของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 
งบการเงนิดงักลา่วจดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป โดยเลอืกใชน้โยบายบญัชทีีเ่หมาะสม และถอืปฏบิตัิ
อยา่งสม�่าเสมอ และใชด้ลุยพนิิจอยา่งระมดัระวงั และประมาณการทีเ่หมาะสมทีส่ดุในการจดัท�า รวมทัง้มกีารเปิดเผย
ขอ้มลูทีม่สีาระส�าคญัอยา่งเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้ ีและด�ารงรกัษาไวซ้ึง่ระบบควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธผิล เพือ่ใหม้ัน่ใจไดอ้ยา่ง
มเีหตุผลวา่การบนัทกึขอ้มลูทางบญัชมีคีวามถกูตอ้ง ครบถว้น และเพยีงพอทีจ่ะด�ารงรกัษาไวซ้ึง่ทรพัยส์นิ และเพือ่ให้
ทราบจดุอ่อน เพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้กดิการทจุรติ หรอืการด�าเนินการทีผ่ดิปกตอิยา่งมสีาระส�าคญั

ในการน้ีคณะกรรมการของบรษิทัฯ ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการทีไ่มเ่ป็น 
ผูบ้รหิารเป็นผูด้แูลรบัผดิชอบเกีย่วกบัคณุภาพของรายงานทางการเงนิ และระบบควบคมุภายใน และความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัเรื่องน้ีตามปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่แสดงไวใ้นรายงาน
ประจ�าปีแลว้

คณะกรรมการมคีวามเหน็วา่ระบบควบคมุภายในของบรษิทัฯ โดยรวมอยูใ่นระดบัทีน่่าพอใจ และสามารถสรา้ง 
ความเชือ่มัน่อยา่งมเีหตุผลต่อความเชือ่ถอืไดข้องงบการเงนิของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

  
 นายเกษมสนัต ์วีระกลุ นายวรพจน์ ฉัตรชยักลุศิริ
 ประธานคณะกรรมการ รองกรรมการผูจ้ดัการ
                                                                                        Chief Financial Officer
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บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดจ้่ายค่าตอบแทนการสอบบญัช ี ส�าหรบัรอบบญัชปีี พ.ศ. 2562 ใหแ้ก่บรษิทั 
ธรรมนิต ิ จ�ากดั ในอตัราคา่สอบบญัชรีวมทัง้สิน้ 1,200,000 บาท (โดยไมร่วมคา่เดนิทางในการปฏบิตังิาน คา่ทีพ่กั 
และคา่สงัเกตการณ์ในการตรวจนบัสนิคา้) ทัง้น้ีผูส้อบบญัชไีมม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ ในดา้นอื่นๆ อกี นอกจาก
การสอบบญัชเีทา่นัน้

ค่าบริการอ่ืน

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไมไ่ดจ้า่ยคา่ตอบแทนของงานบรกิารอืน่ ใหแ้ก่ บรษิทั ธรรมนิต ิจ�ากดั ส�าหรบัรอบบญัชี
ปี พ.ศ. 2562

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี





•  วิเคราะห์ฐานะการเงิน                                  
   จากผลการด�าเนินงาน 
   ปี พ.ศ. 2562
•  รายงานของผู้สอบบัญชี 
   รับอนุญาต
•  งบการเงิน

วิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
ผลการด�าเนินงาน 
และงบการเงิน
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วิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 
จากผลการด�าเนินงานปี พ.ศ. 2562

ภาพรวมผลการด�าเนินงานท่ีผา่นมา

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561
(ปรบัปรงุใหม่)

2560 2562 2561 2560

รายได้รวม (ล้านบาท)* 3,027.83 3,380.18 3,768.76 2,812.79 3,181.33 3,585.88

อัตราการเติบโตจากปีก่อน (%) (10.42) (10.31) (12.10) (11.58) (11.28) (12.84)

* รายไดร้วม เป็นรายไดร้วมตามงบการเงนิ ทีบ่วกดว้ยสว่นแบง่ก�าไรจากบรษิทัรว่ม ซึง่ตรงตามการเปิดเผยขอ้มลู 
รายไดร้วม ตามตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

ส�าหรับปี 2562 บริษัทฯ ยังคงพัฒนาเดินทางปรับตัวในทุกๆ ด้าน อาทิ

•  การควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ ในทุกมิติโดยเฉพาะการทยอยปรับโครงสร้างพนักงานให้
ได้ประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการปิดสาขาที่ไม่สามารถท�าก�าไรได้จ�านวน 41 สาขา สามารถท�าให้บริษัทฯ 
ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้น โดยบริษัทฯ มีสาขาที่ยังเปิดด�าเนินการอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งสิ้น 314 
สาขา

•  การบุกการขายในตลาดใหม่ๆ อาทิ ตลาดสถาบันได้รับการตอบรับที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด รวมถึงการเน้น
การส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียน
นกัศึกษาและบคุลากรทางการศกึษา ท�าให้บรษิทัฯ สามารถตอบสนองความต้องการของสถาบนัการศึกษา
ได้ตรงจดุและสอดคล้องกับนโยบายทางการศกึษาของประเทศ อาท ิแบบเรยีนภาษาองักฤษจากส�านกัพมิพ์
อ๊อกซ์ฟอร์ด หลกัสตูรในการพฒันาครภูาษาองักฤษและเครือ่งมอืในการวดัประเมนิความสามารถทางภาษา
อังกฤษ 4 ทักษะ (Cambridge Assessment) ตามกรอบ CEFR (Common European Framework of 
Reference for Languages) รวมถึงสื่อดิจิทัล เพื่อการเรียนรู้ และพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตัวเองสามารถ
เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา

•  การปรบัส่วนผสมสนิค้าภายในร้านให้เหมาะสมสอดคล้องกบักลุม่ลกูค้าเป้าหมายของแต่ละสาขาได้ดียิง่ขึน้ 
รวมถึงการเปิดตัวส�านักพิมพ์น้องใหม่ในเครือได้แก่ 1. Change+ จิตวิทยาพัฒนาตนเอง 2. Fukurou คู่มือ
เรียน-สอบ มัธยมลงมา 3. Wisdom World คู่มือเรียน-สอบ อุดมศึกษาขึ้นไป 4. Life+ สุขภาพ ไลฟ์สไตล์ 
อาหาร 5. Unicorn วรรณกรรม ซึ่งท�าให้ประสิทธิภาพการท�าก�าไรของบริษัทดีขึ้น

•  การจัดการทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายแบบสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับนโยบายช้อปช่วยชาติของ
รัฐบาล ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ช่วยกระตุ้นให้ธุรกิจหนังสือคึกคักขึ้น
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ส�าหรับปี 2562 มีก�าไรสุทธิตามงบการเงินรวมเท่ากับ 11.99 ล้านบาท ก�าไรลดลง 1.22 ล้านบาท คิดเป็น 
9.24% เกิดจากก�าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เท่ากับ 2.92 ล้านบาท ก�าไรลดลง 10.97 ล้านบาท คิดเป็น 
78.98% จากยอดขายที่ลดลงตามภาพรวมธุรกิจค้าปลีกที่หดตัว ตามก�าลังซื้อของกลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้ระดับกลาง
ลงล่าง ที่ต้องอาศัยรายได้จากผลผลิตภาคเกษตร ซึ่งรอการกระตุ้นจากภาครัฐ รวมถึงปัญหาหนี้ครัวเรือนท่ียังไม่มี
แนวโน้มลดลง ซึ่งส่งผลต่อก�าลังซื้อเป็นส�าคัญ ท�าให้การชะลอตัวของเศรษฐกิจในรอบนี้มีผลกระทบเป็นวงกว้างและ
ต้องใช้เวลานานในการฟื้นฟูกลับมา 

ถงึแม้ว่าบรษิทัฯ จะได้รบัเงนิเคลมประกันทีจ่่ายชดเชยค่าเสียหายจากเหตกุารณ์ความไม่สงบทางการเมอืงเมือ่
ปี 2553 จ�านวน 18.6 ล้านบาท

ผลการด�าเนินงานส�าหรบั ปี 2562 และ 2561
(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ส�าหรบัปี เปล่ียนแปลง

2562 2561
(ปรบัปรงุใหม่)

เพ่ิมขึน้ (ลดลง) %

รายได้

รายได้จากการขาย 2,748.16 3,117.51 (369.35) (11.85%)

รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา 198.38 184.29 14.09 7.65%

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 1.11 1.24 (0.13) (10.69%)

รายได้อื่น 80.16 76.13 4.03 5.29%

รวมรายได้ 3,027.81 3,379.17 351.36 (10.40%)

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย 1,764.01 2,032.01 (268.00) (13.19%)

ต้นทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา 147.00 140.50 6.50 4.63%

ค่าใช้จ่ายในการขาย 664.45 759.81 (95.36) (12.55%)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 416.56 414.33 2.23 0.54%

ต้นทุนทางการเงิน 12.17 14.87 (2.70) (18.13%)

รวมค่าใช้จ่าย 3,004.19 3,361.52 (357.33) (10.63%)

ก�าไรขั้นต้น 1,035.53 1,129.29 (93.76) (8.30%)

อัตราก�าไรขั้นต้น 35.14% 34.20% 0.94%

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนค่าเสื่อมและค่าใช้จ่าย

ตัดจ่าย (EBITDA) 156.62 133.99 22.63 16.89%

ก�าไรที่เป็นตัวเงินจากกิจกรรมด�าเนินงานจากงบ

กระแสเงินสด 168.71 134.41 34.30 25.52%

ก�าไร (ขาดทนุ) สุทธส่ิวนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่ 11.99 13.21 (1.22) (9.24%)

ก�าไร (ขาดทนุ) สทุธิต่อหุ้น (บาท) 0.03 0.03 - -



รายงานประจ�าปี 2562112

ผลการด�าเนินงาน ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มีสาระส�าคัญสรุปได้ดังนี้

•  รายได้รวม ตามงบการเงนิรวม ลดลง 10.40% โดยเป็นรายได้ตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ ลดลง 11.58% 
การลดลงส่วนใหญ่เกิดจากยอดขายของธุรกิจค้าปลีกของร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ที่ลดลง เนื่องจากได้รับ
ผลกระทบจากจ�านวนคนเดินในศูนย์การค้าน้อยลงและพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีใ่ช้เวลากับการรบัรูข่้าวสารผ่าน 
ระบบ Online มากขึ้น ท�าให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อธุรกิจค้าปลีกในภาพรวม รวมถึงยอดขายที่ลดลงจาก
การปิดสาขาที่ไม่ท�าก�าไร

•  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ลดลง 7.93% โดยเกิดจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการท�างาน การ
บริหารจัดการสินค้าได้ดีขึ้นและควบคุมค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ ดีขึ้น

•  ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ลดลง 2.70 ล้านบาท ตามเงินกู้ยืมระยะยาวที่ลดลงจากการจ่ายคืนตามงวดที่ถึง
ก�าหนดช�าระ

EBITDA เพิ่มขึ้น  22.63 ล้านบาท เนื่องจากปี 2562 มีค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นตัวเงินจ�านวนมาก เช่น การตั้งส�ารอง
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน – เงนิเกษยีณ เพิม่ขึน้ตามกฎหมายแรงงานฉบบัใหม่ 14.48 ล้านบาท และขาดทนุ
จากการท�าลายสินค้าเพิ่มขึ้น 16.47 ล้านบาท
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การวิเคราะหฐ์านะทางการเงิน

สรปุฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม

31 ธนัวาคม 
2562

31 ธนัวาคม 
2561

(ปรบัปรงุใหม่)

เพ่ิมขึน้ (ลดลง) %

สินทรัพย์หมุนเวียน 563.16 591.84 (28.68) (4.85%)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,909.62 1,982.31 (72.69) (3.67%)

รวมสินทรพัย์ 2,472.78 2,574.15 (101.37) (3.94%)

หนี้สินหมุนเวียน 917.70 986.11 (68.41) (6.94%)

หนี้สินไม่หมุนเวียน 311.11 355.52 (44.41) (12.49%)

รวมหนี้สิน 1,228.81 1,341.63 (112.82) (8.41%)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,243.97 1,232.52 11.45 0.93%

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 2,472.78 2,574.15 (101.37) (3.94%)

สินทรพัยห์มนุเวียนลดลง 28.68 ล้านบาท คิดเป็น 4.85% เกิดจาก

• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 27.98 ล้านบาท คิดเป็น 20.06% จากการช�าระหนี้เงินกู้และจ่าย
ช�าระเจ้าหนี้ธุรกิจค้าปลีกที่เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการค้า เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุด

• ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 5.16 ล้านบาท คิดเป็น 8.20% ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้กลุ่มสถาบันการศึกษา 

• สินค้าลดลง 7.50 ล้านบาท คิดเป็น 2.24% จากการขายผ่านสาขา รวมถึงการปิดสาขาในปี 2562 จ�านวน 
41 สาขา จึงท�าให้การสั่งซื้อน้อยลง

• เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น 6.10 ล้านบาท จากการลงทุนในเงินฝากประจ�า 7 เดือนของบริษัทย่อย

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนลดลง 72.69 ล้านบาท คิดเป็น 3.67% เกิดจากการคิดค่าเสื่อมราคาประจ�างวดของ
อาคารและอุปกรณ์

หน้ีสินหมนุเวียนลดลง 68.41 ล้านบาท คิดเป็น 6.94% เกิดจาก

• เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 143.82 ล้านบาท จากการจ่ายช�าระเจ้าหนี้จากธุรกิจค้าปลีก

• เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 63.03 ล้านบาท 

หน้ีสินไม่หมนุเวียนลดลง 44.41 ล้านบาท คิดเป็น 12.49% เกิดจาก

• เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง 70.86 ล้านบาท จากการจ่ายช�าระคืนตามงวดปกติ

• ส�ารองเงนิเกษยีณของพนกังานเพิม่ขึน้ 21.46 ล้านบาท จากการปรบัตัง้ส�ารองตามกฎหมายแรงงานฉบบัใหม่

ส่วนของผูถื้อหุ้นเพ่ิมขึน้  11.45 ล้านบาท คิดเป็น 0.93%  เกิดจากก�าไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น 22.26 ล้านบาท และ
ลดลงจากการตั้งส�ารองตามกฎหมายแรงงานฉบับใหม่ 10.81 ล้านบาท
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งบกระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ส�าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม

2562 2561
(ปรบัปรงุใหม่)

เพ่ิมขึน้ (ลดลง) %

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมด�าเนินงาน 12.62 45.07 (32.45) (72.00%)

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมการลงทุน (43.02) 26.82 (69.84) (260.40%)

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน 2.42 (78.29) 80.71 103.09%

กระแสเงินสดสทุธิ (ลดลง) (27.98) (6.40) (21.58) (337.19%)

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมการด�าเนินงานส�าหรบัปี 2562 จ�านวน 12.62  ล้านบาท

• ก�าไรจากการด�าเนินงานที่เป็นตัวเงิน 168.71 ล้านบาท

• จากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ด�าเนินงานลดลง 3.04 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้การค้าจากการ
ขายให้กลุ่มสถาบันและโรงเรียนลดลง

• หนี้สินด�าเนินงานเปลี่ยนแปลงลดลง 131.78 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายช�าระเจ้าหนี้จากธุรกิจค้า
ปลีกและมีการเจรจาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการค้าเพื่อให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุด

• เงินสดลดจากการจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวให้กับพนักงาน 7.09 ล้านบาท จากการให้รางวัลเกียรติคุณ
และจ่ายชดเชยเงินเกษียณให้กับพนักงาน

• เงินสดลดจากการจ่ายช�าระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาว 12.21 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทนุส�าหรบัปี 2562 จ�านวน (43.02) ล้านบาท

• เงินสดลดจากการซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น 42.11 ล้านบาท จากการปรับปรุงสนามกีฬาและครัวโรงเรียนของ
บริษัทย่อย รวมถึงการ Renovate สาขา และซื้อคอมพิวเตอร์

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงินส�าหรบัปี 2562 จ�านวน 2.42 ล้านบาท

• เงินสดเพิ่มจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 40 ล้านบาท

• เงินสดเพิ่มจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 23.03 ล้านบาท

• เงินสดลดจากการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันทางการเงิน จ�านวน 60.61 ล้านบาท
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อตัราส่วนทางการเงินส�าหรบัปี 2562 และ 2561

อตัราส่วนทางการเงิน

งบการเงินรวม

2562 2561
(ปรบัปรงุใหม่)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ROE % 1.03 1.14

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ROA % 1.42 1.26

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.99 1.09

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย เท่า 15.48 9.56

หมายเหต ุ: 
- ROE (Return on Equity) = ก�าไรสทุธ ิ(เฉพาะสว่นของบรษิทัใหญ่) หาร สว่นของผูถ้อืหุน้ (เฉลีย่) เฉพาะสว่นของ

บรษิทัใหญ่
- ROA (Return on Assets) = ก�าไรก่อนคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิและคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้หาร สนิทรพัยร์วม (เฉลีย่)
- อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ = หน้ีสนิรวม หาร สว่นของผูถ้อืหุน้ (รวมสว่นของผูถ้อืหุน้สว่นน้อย)
- อตัราสว่นความสามารถช�าระดอกเบีย้ Debt service Coverage Ration = ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลง

ในสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิด�าเนินงาน +ดอกเบี้ยจา่ย + คา่ใชจ้า่ย ภาษเีงนิได ้หาร ดอกเบี้ยจา่ยจากการด�าเนินงานและ
ลงทนุ

- อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ = ก�าไรสทุธ ิ(เฉพาะสว่นของบรษิทัใหญ่) หาร สว่นของผูถ้อืหุน้ (เฉลีย่) เฉพาะสว่นของ
บรษิทัใหญ่

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (ROE) และผลตอบแทนจากสินทรพัย ์(ROA) อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE)  
เท่ากับ 1.03% ลดลง 0.11% เนื่องจากก�าไรสุทธิที่ลดลง และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) เท่ากับ 1.42% 
เพิ่มขึ้น 0.16% เนื่องจากมีการปรับปรุงก�าไรของปี 2561 ใหม่ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่เปลี่ยน
นโยบายการรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้าของบริษัทย่อย ส่งผลให้ก�าไรปี 2561 ลดลง 2.88 ล้านบาท

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น เท่ากับ 0.99 เท่า ลดลง 0.10  เท่า จากการช�าระเงินกู้ยืมระยะยาว
ตามงวดที่ถึงก�าหนดช�าระ

อตัราส่วนความสามารถช�าระดอกเบีย้ เท่ากับ 15.48 เท่า เพิ่มขึ้น 5.92 เท่า เนื่องจากก�าไรจากการด�าเนิน
งานที่เพิ่มขึ้นและดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลงตามภาระเงินต้น
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ก�าไรขาดทุนรวม งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส�าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวม รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
งบก�าไรขาดทุน งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดส�าหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

ข้าพเจ้าเหน็ว่า งบการเงนิข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงนิรวมของ บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทั
ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการด�าเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการด�าเนินงานและ
กระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไป
ตามข้อก�าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ 

เรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบคอืเรือ่งตา่ง ๆ  ทีม่นียัส�าคญัทีส่ดุตามดลุยพนิจิเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของขา้พเจา้
ในการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการส�าหรบังวดปัจจบุนั ข้าพเจ้าได้น�าเรือ่งเหล่านีม้าพจิารณา
ในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า 
ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้

การรับรู้รายได้จากการขาย

รายได้จากการขายเป็นรายการท่ีมีมูลค่าท่ีเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินและมีผลกระทบโดยตรงต่อผลการ
ด�าเนินงานท่ีผู้ใช้งบการเงินให้ความสนใจ ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าการรับรู้รายได้จากการขายเป็นความเสี่ยงท่ีมีนัยส�าคัญ
ในการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงให้ความส�าคัญเป็นพิเศษกับการรับรู้รายได้เกี่ยวกับความถูกต้องและครบถ้วนของ
รายการรายได้ที่ถูกบันทึกไว้ในบัญชี
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ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรบัรูร้ายได้จากการขาย โดยท�าความเข้าใจและประเมนิประสทิธภิาพของการควบคุม
ภายในท่ีส�าคญัท่ีเก่ียวข้องกับวงจรรายได้จากการขาย และสุ่มทดสอบการปฏบิตัติามระบบการควบคุมท่ีบรษิทัออกแบบ
ไว้ โดยทดสอบตัง้แต่ขัน้ตอนการขายสนิค้าจนสิน้กระบวนการและประเมนิความมปีระสทิธภิาพของระบบคอมพวิเตอร์ที่
บรษิทัใช้ในการเรยีกข้อมลูรายงานท่ีเก่ียวข้องกับการขายทกุประเภท ตรวจสอบการรบัรูร้ายได้จากการขายว่าสอดคล้อง
กับนโยบายการรบัรูร้ายได้ของบรษิทั สุม่การตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกดิขึน้ในระหว่างปีและช่วงใกล้
สิน้รอบระยะเวลาบญัช ีการสอบทานใบลดหนีท่ี้บรษิทัออกภายหลงัวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีและวเิคราะห์รายได้โดย
เปรียบเทียบข้อมูลในอดีตและข้อมูลอุสาหกรรมและตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขาย โดยเฉพาะ
รายการบัญชีที่ท�าผ่านใบส�าคัญทั่วไป

การประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

จากภาวะการหดตวัของอตุสาหกรรมสิง่พมิพ์และสือ่ออนไลน์เข้ามามส่ีวนในธรุกิจมากยิง่ขึน้ ซึง่การเปลีย่นแปลง
ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อธรุกิจการให้บรกิารสือ่และสิง่พมิพ์ บรษิทัจงึมคีวามเสีย่งทีม่ลูค่าสนิค้าคงเหลอืจะสงูกว่ามลูค่า
สทุธทิีจ่ะได้รบั ทัง้นีก้ารพจิารณามลูค่าสทุธท่ีิจะได้รบัมกีารใช้ดุลยพนิจิของฝ่ายบรหิารค่อนข้างมาก รวมทัง้สมมตฐิาน
ที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้าจึงให้ความส�าคัญเป็นพิเศษเกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ท�าความเข้าใจเก่ียวกับนโยบายและวิธีการท่ีฝ่ายบริหารใช้ในการประมาณการมูลค่าสุทธิที่จะได้
รับของสินค้าคงเหลือ วิธีการท่ีใช้ในการประเมินมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับของสินค้าคงเหลือ ท�าการสุ่มทดสอบรายการ
ในรายงานแยกอายุสินค้าและมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับกับเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสมมติที่
ฝ่ายบรหิารใช้ในการพจิารณาการขายในราคาท่ีต�า่กว่าทุน เพือ่พจิารณาความเหมาะสมของการลดลงของมลูค่าสนิค้า
คงเหลอื ทดสอบความถกูต้องของการค�านวณมลูค่าสุทธท่ีิจะได้รบัของสนิค้าคงเหลอื และพจิารณาความเหมาะสมของ
ข้อสมมติหลักที่บริษัทใช้ตลอดจนอ้างอิงข้อมูลภายในและภายนอก พิจารณาแผนการด�าเนินงานรวมถึงการวิเคราะห์
แนวโน้มในอดีตที่ผ่านมาและพิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่องอื่น

งบการเงนิรวมของบรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ�ากัด (มหาชน) และบรษิทัย่อย และงบการเงนิเฉพาะกิจการของบรษิทั 
ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ก่อนปรับปรุง) ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�าปีแต่ไม่รวมถึง 
งบการเงนิและรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยูใ่นรายงานนัน้ ซึง่คาดว่ารายงานประจ�าปีจะถกูจดัเตรยีมให้ข้าพเจ้าภายหลงั 
วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมี
ความขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่า ข้อมูล
อื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่  

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
ส�าคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแล เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลด�าเนินการ
แก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง



รายงานประจ�าปี 2562118

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน

ผูบ้รหิารมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท�าและน�าเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการเหล่านีโ้ดยถกู
ต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบ้รหิารพจิารณาว่า
จ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  

ในการจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ
กลุ่มบริษัทและบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การ
บญัชสี�าหรบัการด�าเนนิงานต่อเนือ่งเว้นแต่ผูบ้รหิารมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุม่บรษิทัและบรษิทัหรอืหยดุด�าเนนิงานหรอื
ไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้  

ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริษัทและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่น
อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการ
ท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจาก
การใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัช ีข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพนิจิและการสงัเกตและสงสัยเยีย่ง
ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธี
การตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะ
สมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเส่ียงที่ไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจ
เกีย่วกบัการสมรูร่้วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมลู การแสดงข้อมลู
ที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี ประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร  

• สรปุเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรบัการด�าเนนิงานต่อเนือ่งของผูบ้รหิารและจาก
หลกัฐานการสอบบญัชท่ีีได้รบั สรปุว่ามคีวามไม่แน่นอนท่ีมสีาระส�าคัญทีเ่ก่ียวกับเหตกุารณ์ หรอืสถานการณ์
ทีอ่าจเป็นเหตใุห้เกิดข้อสงสยัอย่างมนียัส�าคญัต่อความสามารถของกลุม่บรษิทัและบรษิทัในการด�าเนนิงาน
ต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงาน
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ของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการท่ีเกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลง
ไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีของ
ข้าพเจ้า อย่างไรกต็าม เหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้กลุม่บรษิทัและบรษิทัต้องหยดุ
การด�าเนินงานต่อเนื่อง  

• ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวม
ถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบ
ที่ท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม
หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการ
ก�าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่
เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่ส�าคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการ
ควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

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

จากเรื่องท่ีส่ือสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ท่ีมีนัยส�าคัญมากที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้า
ได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเรื่อง
ดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากท่ีจะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า 
เพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผู้ประโยชน์ต่อส่วน
ได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบูรณ์

(นางสาวนันทน์ภสั  วรรณสมบรูณ์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7793

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ากัด
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 2562  2561  2562  2561
(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 111,493,330       139,466,326       48,092,145         85,531,195         
เงินลงทุนชัว่คราว 7 6,100,034           -                     100,034              -                     
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 5, 8 57,788,888         62,950,818         54,698,912         57,944,984         
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 5 -                     -                     -                     1,800,000           
สินคา้คงเหลือ 9 327,591,960       335,088,836       326,305,959       330,431,836       
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 10 60,188,609         54,337,972         57,737,310         51,548,192         
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 563,162,821       591,843,952       486,934,360       527,256,207       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอ่ืนท่ีมีภาระค ้าประกนั 11 12,932,664         13,413,204         12,932,664         13,413,204         
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 24,365,699         25,338,779         100,000              100,000              
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 -                     -                     69,482,091         70,294,511         
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 1,721,405,271    1,776,901,991    1,448,714,369    1,510,771,934    
สิทธิการเช่าท่ีดิน 15 5,524,264           5,809,523           -                     -                     
สิทธิการเช่าอาคาร 16 30,318,461         40,042,081         30,318,461         40,042,081         
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 2,943,182           3,616,984           2,814,524           3,495,072           
ค่าลิขสิทธ์ิและค่าแปลหนงัสือจ่ายล่วงหนา้ 21,018,667         17,599,460         21,018,667         17,599,460         
เงินค ้าประกนัการเช่าและเงินมดัจ า 82,076,781         89,950,768         82,076,781         89,950,768         
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24 -                     131,341              -                     -                     
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 9,036,382           9,501,708           8,748,312           9,102,305           
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,909,621,371    1,982,305,839    1,676,205,869    1,754,769,335    

รวมสินทรัพย์ 2,472,784,192    2,574,149,791    2,163,140,229    2,282,025,542    

สินทรัพย์

หมายเหตุ

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

 2562  2561  2562  2561
(ปรับปรุงใหม่)

หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 18 63,032,754         -                     63,032,754         -                     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 19 682,463,899       826,276,136       669,536,070       810,979,636       
รายไดรั้บล่วงหนา้ส่วนท่ีรอรับรู้เป็นรายไดภ้ายในหน่ึงปี 20 59,377,559         64,003,222         -                     -                     
เงินกูย้มืระยะยาวส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 22 70,658,000         60,408,000         60,408,000         60,408,000         
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 490,503              390,635              -                     -                     
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานส่วนท่ี
ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 23 8,663,271           5,793,411           8,663,271           5,793,411           

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 21 33,019,447         29,242,839         31,115,826         24,095,474         
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 917,705,433       986,114,243       832,755,921       901,276,521       

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
รายไดรั้บล่วงหนา้รอตดับญัชี 20 41,584,581         35,670,524         -                     -                     
เงินกูย้มืระยะยาว 22 133,984,000       204,842,000       87,784,000         148,192,000       
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24 48,881,557         50,622,606         44,813,003         46,152,480         
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 23 76,787,568         55,326,216         68,350,960         48,486,491         
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 9,868,240           9,057,239           7,412,680           8,001,240           
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 311,105,946       355,518,585       208,360,643       250,832,211       

รวมหนีสิ้น 1,228,811,379    1,341,632,828    1,041,116,564    1,152,108,732    

หมายเหตุ

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 2562  2561  2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามญั 391,944,529 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 391,944,529       391,944,529       391,944,529       391,944,529       

ทุนท่ีออกและช าระแลว้
หุ้นสามญั 391,944,418 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 391,944,418       391,944,418       391,944,418       391,944,418       

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 149,420,558       149,420,558       149,420,558       149,420,558       
ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้- ส ารองตามกฎหมาย
บริษทัใหญ่ 39,194,453         39,194,453         39,194,453         39,194,453         
บริษทัยอ่ย 631,994              631,994              -                     -                     

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 199,142,940       196,830,800       170,864,714       178,188,073       
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 380,896,491       382,025,642       370,599,522       371,169,308       

รวมส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 1,161,230,854    1,160,047,865    1,122,023,665    1,129,916,810    
รวมส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 82,741,959         72,469,098         -                     -                     
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,243,972,813    1,232,516,963    1,122,023,665    1,129,916,810    
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,472,784,192    2,574,149,791    2,163,140,229    2,282,025,542    

บาท

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก�ำไรขำดทุน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

2562 2561 2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 2,748,158,649  3,117,513,466  2,743,678,523  3,104,385,137  
รายไดค้่าธรรมเนียมการศึกษา 198,378,893     184,287,434     -                    -                    
รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผล 1,108,256         1,240,896         1,806,982         9,419,708         
รายไดอ่ื้น 80,157,373       76,127,728       67,303,142       67,530,033       
รวมรายได้ 3,027,803,171  3,379,169,524  2,812,788,647  3,181,334,878  

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 1,764,009,458  2,032,012,451  1,757,992,499  2,021,492,954  
ตน้ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา 147,003,972     140,495,738     -                    -                    
ค่าใชจ่้ายในการขาย 664,452,916     759,806,448     664,398,126     759,674,710     
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 416,564,598     414,331,572     376,864,232     375,946,691     
ตน้ทุนทางการเงิน 12,170,312       14,865,816       9,254,618         11,869,495       
รวมค่าใช้จ่าย 3,004,201,256  3,361,512,025  2,808,509,475  3,168,983,850  

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษเีงนิได้ 23,601,915       17,657,499       4,279,172         12,351,028       
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 26,920             1,006,772         -                    -                    
ก าไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษเีงนิได้ 23,628,835       18,664,271       4,279,172         12,351,028       
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 28 (1,363,554)       1,868,216         (1,362,886)        1,534,996         
ก าไรส าหรับปี 22,265,281       20,532,487       2,916,286         13,886,024       

การแบ่งปันก าไร 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 11,992,420       13,205,044       2,916,286         13,886,024       
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 10,272,861       7,327,443         -                    -                    

22,265,281       20,532,487       2,916,286         13,886,024       
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 29
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 0.03                 0.03                  0.01                  0.04                  

งบการเงินรวม

หมายเหตุ

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วมและ
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
 งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2562 2561 2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)

ก าไรส าหรับปี 22,265,281       20,532,487       2,916,286         13,886,024       
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :
รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นงบก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย

- สุทธิจากภาษีเงินได้ 27                    (5,357)              27                     (5,357)               
รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นส่วนก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

- สุทธิจากภาษีเงินได้ (10,809,458)     6,230,149         (10,809,458)      6,488,289         
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี (10,809,431)     6,224,792         (10,809,431)      6,482,932         
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 11,455,850       26,757,279       (7,893,145)        20,368,956       

การแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 1,182,989         19,561,565       (7,893,145)        20,368,956       
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 10,272,861       7,195,714         -                    -                    

11,455,850       26,757,279       (7,893,145)        20,368,956       

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายงานประจ�าปี 2562124



ห
มา

ยเ
ห
ตุป

ระ
กอ

บ
งบ

กา
รเ
งิน

เป
็นส

่วน
ห
นึ่ง

ขอ
งง
บ
กา
รเ
งิน

นี้

บร
ิษัท

 ซ
ีเอ

็ดย
ูเค

ชั่น
 จ

�ำก
ัด 

(ม
หำ

ชน
) แ

ละ
บร

ิษัท
ย่อ

ย
งบ

แส
ดง

กำ
รเ

ปล
ี่ยน

แป
ลง

ส่ว
นข

อง
ผ

ูถือ
หุน

ส�า
หร

ับป
ีสิ้น

สุด
วัน

ที่ 
31

 ธ
ันว

าค
ม 

25
62

งบ
กา

รเ
งิน

รว
ม

ทุน
เรือ

นหุ
้นที่

ส่ว
นเกิ

น
ออ

กแ
ละ

ช ำ
ระ
แล

ว้
มูล

คำ่
หุ้น

รว
ม

ส่ว
นร

วม
ส่ว

นเกิ
นท

ุนจ
ำก
กำ
ร

ส่ว
นเกิ

นท
ุน

อง
คป์

ระ
กอ

บอื่
น

รว
ม

ส่ว
นไ

ดเ้สี
ยที่

วดั
มูล

คำ่
เงิน

ลง
ทุน

จำก
กำ
รตี
รำค

ำ
ขอ

งส่
วน

ขอ
ง

ส่ว
นข

อง
ผูถ้ื

อหุ
้น

ไม
่ มีอ

 ำน
ำจค

วบ
คุม

รว
ม

บริ
ษทั

บริ
ษทั

ยอ่
ย

ยงัไ
ม่ ไ

ดจ้
ดัส

รร
ใน

หล
กัท

รัพ
ยเ์ผื่

อข
ำย

สิน
ทรั

พย
์

ผูถ้ื
อหุ

้น
ขอ

งบ
ริษ

ทัใ
หญ่

ขอ
งบ

ริษ
ทัย

อ่ย
ส่ว

นข
อง
ผูถ้ื

อหุ
้น

ยอ
ดย
กม

า ณ
 วนั

ที ่1
 มก

ราค
ม 2

561
 - ก่

อน
ปรั

บป
รุง

391
,94

4,4
18

  
149

,42
0,5

58
  

39,
194

,45
3

    
631

,99
4

    
    

 
145

,23
4,1

44
 

5,3
57

    
    

    
    

   
428

,86
7,9

85
    

428
,87

3,3
42

    
 

1,1
55,

298
,90

9
   

88,
492

,60
9

    
    

1,2
43,

791
,51

8
   

ผล
สะ

สม
จำก

กำ
รเป

ลี่ย
นแ

ปล
งน

โย
บำ
ยก
ำรบ

ญัชี
เกี่ย

วก
บัร

ำยไ
ด้

4
-

    
    

    
    

-
    

    
    

    
-

    
    

    
    

-
    

    
    

    
(14

,81
2,6

09)
  

-
    

    
    

    
    

  
-

    
    

    
    

  
-

    
    

    
    

   
(14

,81
2,6

09)
    

   
(15

,43
5,7

24)
    

   
(30

,24
8,3

33)
    

   
ยอ
ดค

งเห
ลือ

 ณ 
วนั

ที ่1
 มก

ราค
ม 2

561
 - ห

ลงัป
รับ

ปรุ
ง

391
,94

4,4
18

  
149

,42
0,5

58
  

39,
194

,45
3

    
631

,99
4

    
    

 
130

,42
1,5

35
 

5,3
57

    
    

    
    

   
428

,86
7,9

85
    

428
,87

3,3
42

    
 

1,1
40,

486
,30

0
   

73,
056

,88
5

    
    

1,2
13,

543
,18

5
   

ก ำ
ไร
ส ำ
หรั

บปี
-

    
    

    
    

-
    

    
    

    
-

    
    

    
    

-
    

    
    

    
13,

205
,04

4
   

-
    

    
    

    
    

  
-

    
    

    
    

  
-

    
    

    
    

   
13,

205
,04

4
    

    
7,3

27,
443

    
    

  
20,

532
,48

7
    

    
ก ำ
ไร

 (ข
ำด
ทุน

) เบ
ด็เส

ร็จ
อื่น

ส ำ
หรั

บปี
-

    
    

    
    

-
    

    
    

    
-

    
    

    
    

-
    

    
    

    
6,3

61,
878

    
 

(5,
357

)
    

    
    

    
 

-
    

    
    

    
  

(5,
357

)
    

    
    

   
6,3

56,
521

    
    

  
(13

1,7
29)

    
    

    
6,2

24,
792

    
    

  
ก ำ
ไร

 (ข
ำด
ทุน

) เบ
ด็เส

ร็จ
รว
มส

 ำห
รับ

ปี
-

    
    

    
    

-
    

    
    

    
-

    
    

    
    

-
    

    
    

    
19,

566
,92

2
   

(5,
357

)
    

    
    

    
 

-
    

    
    

    
  

(5,
357

)
    

    
    

   
19,

561
,56

5
    

    
7,1

95,
714

    
    

  
26,

757
,27

9
    

    
-

    
    

    
    

-
    

    
    

    
-

    
    

    
    

-
    

    
    

    
-

    
    

    
   

-
    

    
    

    
    

  
-

    
    

    
    

  
-

    
    

    
    

   
-

    
    

    
    

    
(7,

783
,50

1)
    

    
 

(7,
783

,50
1)

    
    

 
โอ
นส่

วน
เกิน

ทุน
จำก

กำ
รตี
รำค

ำสิ
นท

รัพ
ยไ์
ปก

 ำไร
สะ

สม
-

    
    

    
    

-
    

    
    

    
-

    
    

    
    

-
    

    
    

    
46,

842
,34

3
   

-
    

    
    

    
    

  
(46

,84
2,3

43)
    

(46
,84

2,3
43)

    
  

-
    

    
    

    
    

-
    

    
    

    
    

-
    

    
    

    
    

ยอ
ดค

งเห
ลือ

 ณ 
วนั

ที ่3
1 ธั

นว
าคม

 25
61

391
,94

4,4
18

  
149

,42
0,5

58
  

39,
194

,45
3

    
631

,99
4

    
    

 
196

,83
0,8

00
 

-
    

    
    

    
    

  
382

,02
5,6

42
    

382
,02

5,6
42

    
 

1,1
60,

047
,86

5
   

72,
469

,09
8

    
    

1,2
32,

516
,96

3
   

ก ำ
ไร
ส ำ
หรั

บปี
-

    
    

    
    

-
    

    
    

    
-

    
    

    
    

-
    

    
    

    
11,

992
,42

0
   

-
    

    
    

    
    

  
-

    
    

    
    

  
-

    
    

    
    

   
11,

992
,42

0
    

    
10,

272
,86

1
    

    
22,

265
,28

1
    

    
ก ำ
ไร

 (ข
ำด
ทุน

) เบ
ด็เส

ร็จ
อื่น

ส ำ
หรั

บปี
-

    
    

    
    

-
    

    
    

    
-

    
    

    
    

-
    

    
    

    
(10

,80
9,4

58)
  

27
    

    
    

    
    

    
-

    
    

    
    

  
27

    
    

    
    

     
(10

,80
9,4

31)
    

   
-

    
    

    
    

    
(10

,80
9,4

31)
    

   
ก ำ
ไร
เบด็

เสร็
จร
วม

ส ำ
หรั

บปี
-

    
    

    
    

-
    

    
    

    
-

    
    

    
    

-
    

    
    

    
1,1

82,
962

    
 

27
    

    
    

    
    

    
-

    
    

    
    

  
27

    
    

    
    

     
1,1

82,
989

    
    

  
10,

272
,86

1
    

    
11,

455
,85

0
    

    
โอ
นส่

วน
เกิน

ทุน
จำก

กำ
รตี
รำค

ำสิ
นท

รัพ
ยไ์
ปก

 ำไร
สะ

สม
-

    
    

    
    

-
    

    
    

    
-

    
    

    
    

-
    

    
    

    
1,1

29,
178

    
 

-
    

    
    

    
    

  
(1,

129
,17

8)
    

  
(1,

129
,17

8)
    

    
-

    
    

    
    

    
-

    
    

    
    

    
-

    
    

    
    

    
ยอ
ดค

งเห
ลือ

 ณ 
วนั

ที ่3
1 ธั

นว
าคม

 25
62

391
,94

4,4
18

  
149

,42
0,5

58
  

39,
194

,45
3

    
631

,99
4

    
    

 
199

,14
2,9

40
 

27
    

    
    

    
    

    
380

,89
6,4

64
    

380
,89

6,4
91

    
 

1,1
61,

230
,85

4
   

82,
741

,95
9

    
    

1,2
43,

972
,81

3
   

งบ
กา
รเงิ

นร
วม

ส่ว
นข

อง
ผูถ้ื

อหุ
้นข

อง
บริ

ษทั
ให

ญ่ อง
คป์

ระ
กอ

บอื่
นข

อง
ส่ว

นข
อง
ผูถ้ื

อหุ
้น

บริ
ษทั

ยอ่
ยจ่
ำยเ

งิน
ปัน

ผล
ให

้ผูม้ี
ส่ว

นไ
ดเ้สี

ยที่
ไม

่ มีอ
 ำน
ำจค

วบ
คุม

ขอ
งบ

ริษ
ทัย

อ่ย

ก ำ
ไร
ขำ
ดท

ุนเบ
ด็เส

ร็จ
อื่น

บา
ท

หม
ำยเ

หตุ

ก ำ
ไร
สะ

สม
จดั

สร
รแ
ลว้

 - ส
 ำรอ

งต
ำม
กฎ

หม
ำย



ห
มา

ยเ
ห
ตุป

ระ
กอ

บ
งบ

กา
รเ
งิน

เป
็นส

่วน
ห
นึ่ง

ขอ
งง
บ
กา
รเ
งิน

นี้

บร
ิษัท

 ซ
ีเอ

็ดย
ูเค

ชั่น
 จ

�ำก
ัด 

(ม
หำ

ชน
) แ

ละ
บร

ิษัท
ย่อ

ย
งบ

แส
ดง

กำ
รเ

ปล
ี่ยน

แป
ลง

ส่ว
นข

อง
ผ

ูถือ
หุน

ส�า
หร

ับป
ีสิ้น

สุด
วัน

ที่ 
31

 ธ
ันว

าค
ม 

25
62

งบ
กา

รเ
งิน

เฉ
พ

าะ
กิจ

กา
ร

ทุน
เรือ

นหุ
้น

ส่ว
นเกิ

น
รว
มส่

วน
ขอ

งผ
ูถ้ือ

หุ้น
ที่อ

อก
แล

ะ
มูล

ค่ า
หุ้น

จดั
สร

รแ
ลว้

 
ยงัไ

ม่ ไ
ดจ้

ดัส
รร

ส่ว
นเกิ

นท
ุนจ

าก
กา
ร

ส่ว
นเกิ

นท
ุน

รว
ม

ช า
ระ
แล

ว้
 - ส

 ารอ
งต
าม

วดั
มูล

ค่ า
เงิน

ลง
ทุน

จาก
กา
รตี
ราค

า
อง
คป์

ระ
กอ

บอื่
น

กฎ
หม

าย
ใน

หล
กัท

รัพ
ยเ์ผื่

อข
าย

สิน
ทรั

พย
์

ขอ
งส่

วน
ขอ

งผ
ูถ้ือ

หุ้น
ยอ
ดย

กม
า ณ

 วนั
ที่ 1

 มก
ราค

ม 2
561

391
,94

4,4
18

    
 

149
,42

0,5
58

    
 

39,
194

,45
3

    
   

111
,52

4,4
54

    
 

5,3
57

    
    

    
    

    
 

417
,45

8,6
14

    
    

  
417

,46
3,9

71
    

    
  

1,1
09,

547
,85

4
    

    
ก า
ไร
ส า
หรั

บปี
-

    
    

    
    

    
-

    
    

    
    

    
-

    
    

    
    

    
13,

886
,02

4
    

   
-

    
    

    
    

    
    

-
    

    
    

    
    

    
-

    
    

    
    

    
    

13,
886

,02
4

    
    

    
 

ก า
ไร

 (ข
าด
ทุน

) เบ
ด็เส

ร็จ
อื่น

ส า
หรั

บปี
-

    
    

    
    

    
-

    
    

    
    

    
-

    
    

    
    

    
6,4

88,
289

    
    

 
(5,

357
)

    
    

    
    

    
-

    
    

    
    

    
    

(5,
357

)
    

    
    

    
    

6,4
82,

932
    

    
    

   
ก า
ไร

 (ข
าด
ทุน

) เบ
ด็เส

ร็จ
รว
มส

 าห
รับ

ปี
-

    
    

    
    

    
-

    
    

    
    

    
-

    
    

    
    

    
20,

374
,31

3
    

   
(5,

357
)

    
    

    
    

    
-

    
    

    
    

    
    

(5,
357

)
    

    
    

    
    

20,
368

,95
6

    
    

    
 

โอ
นส่

วน
เกิน

ทุน
จาก

กา
รตี
ราค

าท
รัพ

ยส์ิ
นไ

ปก
 าไร

สะ
สม

-
    

    
    

    
    

-
    

    
    

    
    

-
    

    
    

    
    

46,
289

,30
6

    
   

-
    

    
    

    
    

    
(46

,28
9,3

06)
    

    
   

(46
,28

9,3
06)

    
    

   
-

    
    

    
    

    
    

 
ยอ
ดค

งเห
ลือ

 ณ 
วนั

ที่ 3
1 ธั

นว
าคม

 25
61

391
,94

4,4
18

    
 

149
,42

0,5
58

    
 

39,
194

,45
3

    
   

178
,18

8,0
73

    
 

-
    

    
    

    
    

    
371

,16
9,3

08
    

    
  

371
,16

9,3
08

    
    

  
1,1

29,
916

,81
0

    
    

ก า
ไร
ส า
หรั

บปี
-

    
    

    
    

    
-

    
    

    
    

    
-

    
    

    
    

    
2,9

16,
286

    
    

 
-

    
    

    
    

    
    

-
    

    
    

    
    

    
-

    
    

    
    

    
    

2,9
16,

286
    

    
    

   
ก า
ไร

 (ข
าด
ทุน

) เบ
ด็เส

ร็จ
อื่น

ส า
หรั

บปี
-

    
    

    
    

    
-

    
    

    
    

    
-

    
    

    
    

    
(10

,80
9,4

58)
    

  
27

    
    

    
    

    
    

  
-

    
    

    
    

    
    

27
    

    
    

    
    

    
  

(10
,80

9,4
31)

    
    

    
ก า
ไร

  (ข
าด
ทุน

) เบ
ด็เส

ร็จ
รว
มส

 าห
รับ

ปี
-

    
    

    
    

    
-

    
    

    
    

    
-

    
    

    
    

    
(7,

893
,17

2)
    

    
27

    
    

    
    

    
    

  
-

    
    

    
    

    
    

27
    

    
    

    
    

    
  

(7,
893

,14
5)

    
    

    
  

โอ
นส่

วน
เกิน

ทุน
จาก

กา
รตี
ราค

าท
รัพ

ยส์ิ
นไ

ปก
 าไร

สะ
สม

-
    

    
    

    
    

-
    

    
    

    
    

-
    

    
    

    
    

569
,81

3
    

    
    

-
    

    
    

    
    

    
(56

9,8
13)

    
    

    
    

(56
9,8

13)
    

    
    

    
-

    
    

    
    

    
    

 
ยอ
ดค

งเห
ลือ

 ณ 
วนั

ที่ 3
1 ธั

นว
าคม

 25
62

391
,94

4,4
18

    
 

149
,42

0,5
58

    
 

39,
194

,45
3

    
   

170
,86

4,7
14

    
 

27
    

    
    

    
    

    
  

370
,59

9,4
95

    
    

  
370

,59
9,5

22
    

    
  

1,1
22,

023
,66

5
    

    

งบ
กา
รเงิ

นเฉ
พา
ะกิ

จก
าร

ก า
ไร
สะ

สม

บา
ท

อง
คป์

ระ
กอ

บอื่
นข

อง
ส่ว

นข
อง
ผูถ้ื

อหุ
้น



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

2562 2561 2562 2561
(ปรับปรุงใหม)่

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก ำไรก่อนรำยได ้(คำ่ใชจ่้ำย) ภำษีเงินได้ 23,628,835   18,664,271   4,279,172     12,351,028   
รำยกำรปรับกระทบก ำไรก่อนรำยได ้(คำ่ใชจ่้ำย) ภำษีเงินได้
เป็นเงินสดรับ (จ่ำย) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนชัว่ครำว (499,004)       (845,344)       (499,004)       (845,344)       
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม (26,920)         (1,006,772)    -                -                
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ของเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                580,000        -                -                

(3,004,469)    (119,834)       (3,003,804)    (562,939)       
รำยกำรปรับปรุงจำกกำรกระทบยอดบญัชีลูกหน้ี (43,581)         (626,401)       (43,581)         (626,401)       
คำ่ใชจ่้ำยจำกสินคำ้สูญหำย 5,977,539     7,948,912     5,977,539     7,948,912     
คำ่ใชจ่้ำยจำกส ำรองสินคำ้สูญหำย เส่ือมสภำพและเคล่ือนไหวชำ้ 

(โอนกลบับญัชี) (22,462,865)  (25,326,949)  (22,456,029)  (25,326,949)  
คำ่ใชจ่้ำยจำกกำรบริจำคสินคำ้และอุปกรณ์ 11,930,655   6,568,193     11,930,655   6,568,193     
คำ่ใชจ่้ำยจำกกำรบริจำคทรัพยสิ์น 234,555        -                234,555        -                
คำ่ใชจ่้ำยท ำลำยสินคำ้ 24,169,410   7,699,350     24,169,410   7,699,350     
คำ่เส่ือมรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย 88,841,366   100,264,918 71,815,063   84,040,281   
คำ่เผ่ือกำรดอ้ยคำ่ของสินทรัพย ์(โอนกลบับญัชี) (1,251,830)    (322,720)       (1,251,830)    (322,720)       
ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 7,551,149     5,181,158     6,823,790     4,511,909     
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน -                (9,567,949)    -                (9,567,949)    
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (โอนกลบับญัชี) -                -                (187,510)       -                
ขำดทุนจำกกำรเลิกกิจกำรของบริษทัยอ่ย -                -                217,543        -                
สิทธิกำรเช่ำท่ีดินและอำคำรตดัจ่ำย 10,008,879   11,031,752   9,723,620     10,746,494   
รำยกำรปรับปรุงบญัชีเจำ้หน้ีคำ้งนำน (5,310,181)    (2,749,684)    (5,310,181)    (2,749,684)    
คำ่ใชจ่้ำยผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 7,154,194     3,416,610     6,505,687     2,661,125     
ตน้ทุนบริกำรในอดีตผลประโยชน์พนกังำน 10,753,924   -                9,674,086     -                
รำยไดด้อกเบ้ียรับ (1,108,257)    (1,240,848)    (806,982)       (949,660)       
ดอกเบ้ียจ่ำย 12,170,312   14,865,816   9,254,618     11,869,495   
เงินปันผลรับ -                -                (1,000,000)    (8,470,000)    

คำ่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญและประมำณกำรรับคืนสินคำ้ (โอนกลบับญัชี)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
บำท

รายงานประจ�าปี 2562 127



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

2562 2561 2562 2561
(ปรับปรุงใหม)่

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
และหน้ีสินด ำเนินงำน 168,713,711  134,414,479  126,046,817  98,975,141    

สินทรัพยด์ ำเนินงำน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 8,209,980      16,821,936    6,293,457      16,925,387    
สินคำ้คงเหลือ (12,117,863)   (7,576,629)     (15,495,698)   (8,825,748)     
คำ่ใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ (355,813)        1,043,593      (591,577)        516,366         
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 2,392,943      (3,524,224)     2,353,763      (3,718,395)     
คำ่ลิขสิทธ์ิและคำ่แปลจ่ำยล่วงหนำ้ (3,419,207)     (1,908,129)     (3,419,207)     (1,908,129)     
เงินค ้ำประกนักำรเช่ำและเงินมดัจ ำ 7,873,987      8,656,825      7,873,987      8,656,825      
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 465,326         164,441         353,993         342,176         

หน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน (137,662,944) (85,879,268)   (134,703,772) (91,451,083)   
รำยไดรั้บล่วงหนำ้รอตดับญัชี 1,288,394      (75,244)          -                 -                 
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 3,776,608      3,871,244      7,020,352      7,633,681      
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 811,001         711,000         (588,560)        (345,000)        

เงินสดรับ (จ่าย) จากกจิกรรมด าเนินงาน 39,976,123    66,720,024    (4,856,445)     26,801,221    
เงินสดจ่ำยผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน (7,088,729)     (6,838,430)     (6,957,267)     (6,838,430)     
เงินสดรับคืนภำษีเงินได้ -                 6,983,233      -                 6,859,171      
เงินสดจ่ำยดอกเบ้ีย (12,206,650)   (14,908,928)   (9,290,956)     (11,912,607)   
เงินสดจ่ำยภำษีเงินได้ (8,058,804)     (6,887,947)     (7,983,975)     (6,705,666)     

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 12,621,940    45,067,952    (29,088,643)   8,203,689      
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่ครำว (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (5,600,996)     19,721,722    399,004         19,721,722    
เงินสดรับคืนจำกกำรใหกู้ย้ืมแก่บริษทัยอ่ย -                 -                 1,800,000      -                 
เงินสดรับคืนจำกกำรเลิกกิจกำรของบริษทัยอ่ย -                 -                 782,386         -                 
เงินฝำกธนำคำรและเงินลงทุนอ่ืนท่ีมีภำระค ้ำประกนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 480,540         (19,460)          480,540         (19,460)          
เงินสดจ่ำยซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (42,113,375)   (41,040,394)   (17,578,846)   (31,598,204)   

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
บำท
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2562 2561 2562 2561
(ปรับปรุงใหม)่

เงินสดจ่ำยซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (52,473)          -                 (52,473)          -                 
เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 2,158,357      1,921,832      1,354,580      1,891,892      
เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน -                 44,000,000    -                 44,000,000    
เงินปันผลรับ 1,000,000      1,000,000      1,000,000      8,470,000      
ดอกเบ้ียรับ 1,108,257      1,240,848      839,648         949,660         

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (43,019,690)   26,824,548    (10,975,161)   43,415,610    
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรเพ่ิมข้ึน 23,032,754    -                 23,032,754    -                 
เงินสดรับจำกเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบุคคลอ่ืน -                 300,000         -                 -                 
เงินสดจ่ำยช ำระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบุคคลอ่ืน -                 (300,000)        -                 -                 
เงินสดรับจำกเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 210,000,000  30,000,000    210,000,000  30,000,000    
เงินสดจ่ำยช ำระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน (170,000,000) (30,000,000)   (170,000,000) (30,000,000)   
เงินสดจ่ำยช ำระคืนเงินกูย้ืมระยะยำว (60,608,000)   (70,508,000)   (60,408,000)   (60,408,000)   
จ่ำยเงินปันผล -                 (7,782,795)     -                 -                 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน 2,424,754      (78,290,795)   2,624,754      (60,408,000)   

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (27,972,996)   (6,398,295)     (37,439,050)   (8,788,701)     
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดต้นปี 139,466,326  145,864,621  85,531,195    94,319,896    
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี 111,493,330  139,466,326  48,092,145    85,531,195    

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเตมิ
รำยกำรท่ีมิใช่เงินสด
รำยกำร (ก ำไร) ขำดทุนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจำกกำรปรับมลูคำ่
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขำย (34)                 6,697             (34)                 6,697             

เจำ้หน้ีซ้ือสินทรัพยล์ดลง (802,774)        (2,376,403)     (1,393,275)     (2,181,186)     
รำยกำร (ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรณ์ตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยั -                 7,852,221      -                 8,110,361      

เงินมดัจ ำรับจำกกำรขำยท่ีดินลดลง -                 (16,000,000)   -                 (16,000,000)   

บำท
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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1.	 ข้อมลูทัว่ไป

1.1	 ภมิูล�ำเนำและสถำนะทำงกฎหมำย

บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ�ำกัด (มหำชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหำชนซึง่จดัตัง้และมภีมูลิ�ำเนำอยูใ่นประเทศไทย 
บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2536 

บริษัทมีที่อยู่ตำมที่ได้จดทะเบียนไว้ดังนี้

ส�ำนักงำนใหญ่ : ตั้งอยู่เลขที่ 1858/87-90 ถนนเทพรัตน แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ 
กรุงเทพมหำนคร

ศูนย์กระจำยสินค้ำ : ตั้งอยู่เลขที่ 118 หมู่ 1 ต�ำบลศีรษะจระเข้ใหญ่ อ�ำเภอบำงเสำธง จังหวัด
สมุทรปรำกำร

1.2	 ลกัษณะธรุกิจและผูถื้อหุ้น

กลุ่มบริษัทประกอบกิจกำรในประเทศไทยโดยได้ประกอบธุรกิจ ดังนี้

1. ธุรกิจร้ำนหนังสือ โดยเป็นผู้ด�ำเนินงำนร้ำนซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์และเครือข่ำย ซึ่งได้แก่ ร้ำนเครือข่ำย
ซเีอด็บุค๊เซน็เตอร์และศูนย์หนงัสอืมหำวทิยำลยัหลำยแห่งทีบ่รษิทัเป็นผูบ้รหิำรเองทัง้ในกรงุเทพมหำนคร
และต่ำงจังหวัด 

2. ธุรกิจรับจัดจ�ำหน่ำยหนังสือ โดยจัดจ�ำหน่ำยให้กับหนังสือที่บริษัทผลิตเองและส�ำนักพิมพ์อื่น เพื่อ
จ�ำหน่ำยให้กับร้ำนหนังสือทั่วไป รวมทั้งช่องทำงกำรขำยอื่นๆ

3. ธรุกิจส�ำนกัพมิพ์ โดยผลติหนงัสือ วำรสำรเชงิวชิำกำรและสำระควำมรู ้รบัจ้ำงโฆษณำเพือ่จดัพมิพ์ลง
ในวำรสำรรำยเดือนที่บริษัทผลิตขึ้นและรับจ้ำงพิมพ์หนังสือ 

4. โรงเรยีนเพลนิพฒันำ เป็นสถำบนักำรศกึษำเอกชนซึง่เปิดสอนในระดับเตรยีมอนบุำลถงึมธัยมศกึษำ
ปีที่ 6 

5. บริษัท เบสแล็บ จ�ำกัด ประกอบธุรกิจให้ค�ำปรึกษำ กำรจัดหำ จ�ำหน่ำยเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ และให้ค�ำ
ปรึกษำ จ�ำหน่ำยเกี่ยวกับฮำร์ดแวร์

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
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2.	 เกณฑก์ำรจดัท�ำงบกำรเงิน

2.1	 เกณฑใ์นกำรจดัท�ำงบกำรเงิน

งบกำรเงินนี้จัดท�ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินไทย (“มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน”) 
รวมถึงกำรตีควำมและแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีที่ประกำศใช้โดยสภำวิชำชีพบัญชีฯ (“สภำวิชำชีพบัญชี”) เพื่อ
ให้เป็นไปตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทยและกฎระเบียบและประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

กำรแสดงรำยกำรได้ท�ำขึน้ตำมแบบก�ำหนดรำยกำรย่อทีต้่องมใีนงบกำรเงนิส�ำหรบับรษิทัมหำชนจ�ำกัด ท่ี
ก�ำหนดโดยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 
2543

งบกำรเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี

งบกำรเงนิฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงนิฉบบัทีบ่รษิทัใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงนิฉบบัภำษำ
อังกฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยดังกล่ำว

2.2	 เกณฑใ์นกำรจดัท�ำงบกำรเงินรวม

2.2.1 งบกำรเงินรวมได้จัดท�ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของกลุ่มบริษัท ดังนี้
2. เกณฑ์การจัดท างบการเงิน 
 

    จดัตั้งข้ึน  อตัราร้อยละของการถือหุ้น 
ช่ือบริษทัยอ่ย  ลกัษณะของธุรกิจ  ในประเทศ  2562  2561 

บริษทั ซีเอ็ด บุค๊เซ็นเตอร์ จ ากดั  ธุรกิจร้านหนงัสือ (ช าระบญัชีแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี  
20 มิถุนายน 2562) 

 ไทย  -   99.99 

บริษทั เบสแล็บ จ ากดั  ธุรกิจให้ค  าปรึกษา การจดัหา จ าหน่ายเก่ียวกบัซอฟตแ์วร์ 
และให้ค  าปรึกษา จ าหน่ายเก่ียวกบัฮาร์ดแวร์ 

 ไทย  60.00  60.00 

บริษทั เพลินพฒัน์ จ ากดั  โรงเรียนเอกชน   ไทย  48.97  48.97 
 

2.2.2 บริษัทจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเข้ำไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หำกบริษัทมีสิทธิได้รับหรือมี
ส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจกำรที่เข้ำไปลงทุน และสำมำรถใช้อ�ำนำจในกำรส่ังกำรกิจกรรม
ที่ส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อจ�ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ 

2.2.3  บริษัทน�ำงบกำรเงินของบริษัทย่อยมำรวมในกำรจัดท�ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทมีอ�ำนำจใน
กำรควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทสิ้นสุดกำรควบคุมบริษัทย่อยนั้น  

2.2.4  งบกำรเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัท

2.2.5  ยอดคงค้ำงระหว่ำงกลุ่มบริษัทรำยกำรค้ำระหว่ำงกันที่มีสำระส�ำคัญได้ถูกตัดออกจำกงบกำรเงิน
รวมนี้แล้ว 

2.2.6  ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�ำนำจควบคุม คือ จ�ำนวนก�ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพย์สุทธิของ
บริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทและแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก�ำไรหรือ
ขำดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม

2.3	 บริษทัจดัท�ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร	โดยแสดงเงินลงทนุในบริษทัย่อย	และบริษทั
ร่วมตำมวิธีรำคำทนุ
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2.4	 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใช้ในปีปัจจบุนั

ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษัทได้น�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่จ�ำนวนหลำยฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบกำรเงิน
ที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2562 มำถือปฏิบัติ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดังกล่ำวได้รบักำรปรบัปรงุหรอืจดัให้มขีึน้เพือ่ให้มเีนือ้หำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิระหว่ำง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรบัปรงุและอธิบำยให้ชัดเจนเก่ียวกับกำรเปิดเผยข้อมลูในหมำยเหตปุระกอบงบ
กำรเงนิ กำรน�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดังกล่ำวมำถอืปฏบิตันิีไ้ม่มผีลกระทบอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่อ
งบกำรเงินของกลุ่มบริษัทยกเว้น มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เรื่องรำยได้จำกสัญญำที่ท�ำกับ
ลูกค้ำ ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 11 เรื่อง สัญญำก่อสร้ำง มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่อง รำยได้ 
และกำรตีควำมมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง กิจกำรต้องใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้กับสัญญำที่ท�ำกับ
ลกูค้ำทุกฉบบั ยกเว้นสญัญำทีอ่ยูใ่นขอบเขตของมำตรฐำนฉบบัอืน่ มำตรฐำนฉบบันีไ้ด้ก�ำหนด 5 ขัน้ตอนส�ำหรบั
กำรรบัรูร้ำยได้ท่ีเกิดขึน้จำกสญัญำทีท่�ำกับลกูค้ำ โดยกิจกำรจะรบัรูร้ำยได้ในจ�ำนวนเงนิทีส่ะท้อนถงึส่ิงตอบแทน
ที่กิจกำรคำดว่ำจะมีสิทธิได้รับจำกกำรแลกเปลี่ยนสินค้ำหรือบริกำรท่ีให้ลูกค้ำ และก�ำหนดให้กิจกำรต้องใช้
ดุลยพนิจิและพจิำรณำข้อเท็จจรงิและเหตกุำรณ์ท่ีเก่ียวข้องท้ังหมดในกำรพจิำรณำตำมหลกักำรในแต่ละขัน้ตอน

ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2562 บริษัทย่อยได้รับผลกระทบจำกกำรรับรู้รำยกำรของรำยได้ค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำแรกเข้ำเพื่อรับรู้ภำระที่ต้องปฏิบัติตำมระยะเวลำเป็นรำยได้รอกำรตัดบัญชีตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด 
บรษิทัย่อยได้ปรบัปรงุรำยกำรดังกล่ำวในปีปัจจบุนัและปรบัย้อนหลงังบกำรเงนิปีก่อนทีแ่สดงเปรยีบเทยีบเสมอืน
หนึ่งว่ำบริษัทย่อยได้รับรู้ผลกระทบมำโดยตลอด โดยผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยบัญชีดังกล่ำว 
แสดงอยู่ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 4

2.5	 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใช้ในอนำคต

ในระหว่ำงปีสภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินและแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงจ�ำนวนหลำยฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้
ส�ำหรบังบกำรเงนิทีม่รีอบระยะเวลำบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำร
เงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทำงกำรบัญชีและกำรให้แนวปฏิบัติ
ทำงบัญชีกับผู้ใช้มำตรฐำน ยกเว้นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ซึ่งมีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำร
ส�ำคัญ สำมำรถสรุปได้ดังนี้

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิกลุม่เครือ่งมือทำงกำรเงนิ ประกอบด้วย มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำร
เงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน จ�ำนวน 5 ฉบับ ได้แก่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 7 กำรเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 9 เครื่องมือทำงกำรเงิน

มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 32  กำรแสดงรำยกำรเครื่องมือทำงกำรเงิน

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16 กำรป้องกันควำมเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ
ฉบับที่ 19 กำรช�ำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน
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มำตรฐำนกลุม่ดังกล่ำวข้ำงต้น ก�ำหนดหลกักำรเกีย่วกบักำรจดัประเภทและกำรวดัมลูค่ำเครือ่งมอืทำงกำร
เงนิด้วยมลูค่ำยตุธิรรมหรอืรำคำทนุตดัจ�ำหนำ่ยโดยพจิำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงนิ ลกัษณะของ
กระแสเงนิสดตำมสญัญำและแผนธรุกิจของกิจกำร (Business Model) หลกักำรเกีย่วกับวธิกีำรค�ำนวณกำรด้อย
ค่ำของเครื่องมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น และหลักกำรเก่ียวกับ
กำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิน มำตรฐำน
เหล่ำนี้จะน�ำมำแทนมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทำงกำรเงินเมื่อมีผลบังคับใช้

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน	ฉบบัท่ี	16	เรื่อง	สญัญำเช่ำ

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้ ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญำเช่ำ และกำร
ตคีวำมมำตรฐำนบญัชทีีเ่ก่ียวข้อง มำตรฐำนฉบบันีไ้ด้ก�ำหนดหลกักำรของกำรรบัรูร้ำยกำร กำรวดัมลูค่ำ กำรแสดง
รำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมลูของสัญญำเช่ำ และก�ำหนดให้ผูเ้ช่ำรบัรูสิ้นทรพัย์และหนีส้นิส�ำหรบัสญัญำเช่ำทกุ
รำยกำรท่ีมรีะยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เว้นแต่สินทรพัย์อ้ำงองินัน้มมีลูค่ำต�ำ่ กำรบญัชสี�ำหรบัผูใ้ห้เช่ำ
ไม่มกีำรเปลีย่นแปลงอย่ำงมสีำระส�ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ำยงัคงต้องจดัประเภทสญัญำ
เช่ำเป็นสัญญำเช่ำด�ำเนนิงำนหรอืสญัญำเช่ำเงนิทุนโดยใช้หลกักำรเช่นเดียวกันกับมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่17

ปัจจุบันฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเริ่มน�ำ
มำตรฐำนกลุ่มดังกล่ำวมำถือปฏิบัติ

3.	 นโยบำยกำรบญัชีท่ีส�ำคญั

3.1	 กำรรบัรู้รำยได้

3.1.1 รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำรบัรูเ้มือ่ได้โอนอ�ำนำจควบคุมในสนิค้ำให้แก่ลกูค้ำแล้ว กล่ำวคือ เมือ่มกีำร
ส่งมอบสินค้ำ รำยได้จำกกำรขำยแสดงตำมมูลค่ำที่ได้รับหรือคำดว่ำจะได้รับส�ำหรับสินค้ำที่ได้ส่ง
มอบหลงัจำกหกัประมำณกำรสนิค้ำรบัคนืและส่วนลด โดยไม่รวมภำษมีลูค่ำเพิม่ยกเว้นรำยได้จำก
กำรขำยฝำกจะรับรู้รำยได้เมื่อได้รับรำยงำนกำรขำยหรือได้ช�ำระค่ำสินค้ำแล้วแต่เหตุกำรณ์ใดจะ
เกิดขึ้นก่อน

3.1.2 รำยได้จำกกำรโฆษณำรับรู้เมื่อให้บริกำรลงโฆษณำแล้วโดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส�ำเร็จของงำน

3.1.3 รำยได้ค่ำบริกำรรับรู้เมื่อได้ให้บริกำรแล้วโดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส�ำเร็จของงำนบริกำร

3.1.4 รำยได้ค่ำธรรมเนยีมแรกเข้ำ เดิมรบัรูเ้ป็นรำยได้ท้ังจ�ำนวนเมือ่สิทธิก์ำรเป็นนกัเรยีนเกดิขึน้และตัง้แต่
วนัที ่1 มกรำคม 2562 บรษิทัได้รบัรูร้ำยได้ค่ำธรรมเนยีมกำรศกึษำแรกเข้ำตำมระยะเวลำตำมสทิธิ์
สถำนภำพกำรเป็นนักเรียน

3.1.5 รำยได้ค่ำบ�ำรุงกำรศึกษำ รับรู้เป็นรำยได้ตำมรอบระยะเวลำกำรศึกษำนั้นๆ

3.1.6 ดอกเบี้ยรับถือเป็นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยค�ำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริง

3.1.7 เงินปันผลรับถือเป็นรำยได้เมื่อบริษัทมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล

3.2	 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด หมำยถงึ เงนิสดและเงนิฝำกธนำคำร และเงนิลงทนุระยะสัน้ทีม่สีภำพ
คล่องสูง ซึ่งถึงก�ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันที่ได้มำและไม่มีข้อจ�ำกัดในกำรเบิกใช้
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3.3	 ลกูหน้ีกำรค้ำและลกูหน้ีอ่ืน	ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสญูและค่ำเผือ่กำรรบัคืนสินค้ำ

ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ืน่แสดงมลูค่ำตำมจ�ำนวนมลูค่ำสุทธทิีจ่ะได้รบั กลุม่บรษิทับนัทึกค่ำเผือ่หนีส้งสยั
จะสูญส�ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุหนี้ 

ค่ำเผื่อรับคืนสินค้ำค�ำนวณจำกอัตรำร้อยละของกำรรับคืนถัวเฉลี่ยทั้งปีของลูกหนี้ ณ วันสิ้นงวดบัญชี

3.4	 สินค้ำคงเหลือ	ค่ำเผือ่สินค้ำเส่ือมสภำพและเคล่ือนไหวช้ำและค่ำเผือ่สินค้ำสญูหำย

สินค้ำส�ำเร็จรูปแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก) หรือ มูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำ
ใดจะต�ำ่กว่ำ รำคำทุนดังกล่ำวหมำยถงึต้นทุนในกำรผลติท้ังหมดรวมทัง้ค่ำใช้จ่ำยในกำรผลติด้วยงำนระหว่ำงท�ำ
แสดงมลูค่ำตำมรำคำทนุมำตรฐำน (ซึง่ใกล้เคียงกบัต้นทนุจรงิ) หรอืมลูค่ำสทุธทิีจ่ะได้รบัแล้วแต่รำคำใดจะต�ำ่กว่ำ

วัตถุดิบแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก) หรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต�่ำ
กว่ำ และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนกำรผลิตเมื่อมีกำรเบิกใช้

ค่ำเผื่อสินค้ำเส่ือมสภำพและเคลื่อนไหวช้ำ ประมำณกำรสัดส่วนร้อยละจำกอัตรำกำรหมุนของสินค้ำ
ประกอบกับกำรพิจำรณำของบรรณำธิกำรหนังสือ

ค่ำเผื่อสินค้ำสูญหำยค�ำนวณจำกอัตรำร้อยละที่ก�ำหนดไว้ของยอดขำยในแต่ละสำขำ ซึ่งบริษัทจะกลับ
รำยกำรค่ำเผือ่ดังกล่ำว เมือ่มกีำรตรวจนบัสนิค้ำคงเหลอืและบนัทกึผลขำดทุนจำกสินค้ำทีสู่ญหำยจรงิของสำขำ
จำกผลกำรตรวจนับ

3.5	 เงินลงทนุ

3.5.1 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำยแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของ
หลักทรัพย์ดังกล่ำวบันทึกเป็นรำยกำรต่ำงหำกในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วน
ของก�ำไรหรือขำดทุนเมื่อได้จ�ำหน่ำยหลักทรัพย์นั้นออกไป 

3.5.2 ตรำสำรหนี้ซึ่งกลุ่มบริษัทตั้งใจและสำมำรถถือจนครบก�ำหนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนที่จะถือจน
ครบก�ำหนดเงนิลงทุนทีจ่ะถอืจนครบก�ำหนด แสดงในรำคำทนุตดัจ�ำหน่ำยหกัด้วยขำดทนุจำกกำร
ด้อยค่ำของเงนิลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงรำคำทนุทีซ่ือ้มำกับมลูค่ำไถ่ถอนของตรำสำรหนีจ้ะถกูตดัจ่ำย
โดยวิธีอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอำยุของตรำสำรหนี้ที่เหลือ

3.5.3 เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวิธีส่วนได้เสีย 

3.5.4 เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วมทีแ่สดงอยูใ่นงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรแสดงมลูค่ำตำมวธิรีำคำ
ทุนสุทธิจำกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน (ถ้ำมี) 

มูลค่ำยุติธรรมของหน่วยลงทุนค�ำนวณจำกมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน ณ วัน
สิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน 

บริษัทใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในกำรค�ำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

3.6	 ท่ีดิน	อำคำรและอปุกรณ์	และค่ำเส่ือมรำคำ

ที่ดินและอำคำรพร้อมส่วนปรับปรุงแสดงมูลค่ำตำมรำคำท่ีตีใหม่หักค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำร
ด้อยค่ำของสินทรัพย์ (ถ้ำมี) 



รายงานประจ�าปี 2562 135

กลุ่มบริษัท บันทึกมูลค่ำเริ่มแรกของที่ดินและอำคำรในรำคำทุน ณ วันที่ได้สินทรัพย์มำ หลังจำกนั้นกลุ่ม
บรษิทัจดัให้มกีำรประเมนิรำคำท่ีดินและอำคำรโดยผูป้ระเมนิรำคำอสิระและบนัทึกสนิทรพัย์ดังกล่ำวในรำคำท่ีตี
ใหม่ ทั้งนี้กลุ่มบริษัทจัดให้มีกำรประเมินรำคำสินทรัพย์ดังกล่ำวทุก 5 ปี เพื่อมิให้รำคำตำมบัญชี ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลำรำยงำนแตกต่ำงจำกมูลค่ำยุติธรรมอย่ำงมีสำระส�ำคัญ

อุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสม และค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ (ถ้ำมี)

กลุ่มบริษัท บันทึกส่วนต่ำงซึ่งเกิดจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์ ดังต่อไปนี้ 

- กลุ่มบริษัท บันทึกรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจำกกำรตีรำคำใหม่ในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่นและรับรู้จ�ำนวนสะสมในบัญชี “ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์” ในส่วนของผู้ถือหุ้น อย่ำงไร
ก็ตำม หำกสินทรพัย์นัน้เคยมกีำรตรีำคำลดลงและกลุม่บรษิทัได้รบัรูร้ำคำทีล่ดลงในส่วนของก�ำไรหรอื
ขำดทนุแล้ว ส่วนทีเ่พิม่จำกกำรตรีำคำใหม่นีจ้ะถกูรบัรูเ้ป็นรำยได้ไม่เกนิจ�ำนวนท่ีเคยลดลงซึง่รบัรูเ้ป็น
ค่ำใช้จ่ำยปีก่อนแล้ว

- กลุ่มบริษัทรับรู้รำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์ท่ีลดลงจำกกำรตีรำคำใหม่ในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน 
อย่ำงไรก็ตำม หำกสินทรัพย์นั้นเคยมีกำรตีรำคำเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงค้ำงของบัญชี “ส่วนเกินทุน
จำกกำรตีรำคำสินทรัพย์” อยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนที่ลดลงจำกกำรตีรำคำใหม่จะถูกรับรู้ในก�ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในจ�ำนวนที่ไม่เกินยอดคงเหลือของบัญชี “ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์” 

ค่ำเสื่อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค�ำนวณจำกรำคำทุนหรือรำคำที่ตีใหม่ของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรง
ตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณดังนี้

อำยุกำรให้ประโยชน์

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

กลุ่มบริษัทตัดรำยกำรที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ ออกจำกบัญชี เมื่อจ�ำหน่ำยสินทรัพย์หรือคำดว่ำจะไม่
ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ รำยกำรผลก�ำไรหรือขำดทุนจำก
กำรจ�ำหน่ำยสนิทรพัย์ จะรบัรูใ้นส่วนของก�ำไรหรอืขำดทนุเมือ่กลุม่บรษิทัตดัรำยกำรสนิทรพัย์นัน้ออกจำกบญัชี

3.7	 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม (ถ้ำมี) 
ของสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จ�ำกัดอย่ำงมีระบบตลอดอำยุกำร
ให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ดังกล่ำวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่ำ
สนิทรพัย์นัน้เกิดกำรด้อยค่ำ กลุม่บรษิทัจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ�ำหน่ำยและวธิกีำรตดัจ�ำหน่ำยของสินทรพัย์
ไม่มีตัวตนดังกล่ำวทุกสิ้นปีเป็นอย่ำงน้อย
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ค่ำตัดจ�ำหน่ำยรวมอยู่ในกำรค�ำนวณผลกำรด�ำเนินงำน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จ�ำกัดมีดังนี้

 อำยุกำรให้ประโยชน์
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 5 - 10 ปี
ค่ำลิขสิทธิ์และค่ำแปลหนังสือ ตัดจ่ำยตำมปริมำณหนังสือที่ขำยได้

3.8	 สิทธิกำรเช่ำท่ีดินและอำคำร	และค่ำตดัจ�ำหน่ำย

สทิธกิำรเช่ำทีดิ่นและอำคำรแสดงตำมรำคำทนุหกัค่ำตดัจ�ำหน่ำยสะสมและค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำสะสม (ถ้ำม)ี 
ค่ำตัดจ�ำหน่ำยของสิทธิกำรเช่ำที่ดินและอำคำรค�ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยรวมอยู่ในกำรค�ำนวณผลกำรด�ำเนินงำน

3.9	 รำยกำรธรุกิจกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั

บุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกันกับบริษัท หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรที่มีอ�ำนำจควบคุมบริษัทหรือถูก
บริษัทควบคุมไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริษัท นอกจำกนี้
บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันยังหมำยรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทำงตรง
หรอืทำงอ้อมซึง่ท�ำให้มอีทิธพิลอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่อบรษิทัผูบ้รหิำรส�ำคญั กรรมกำรหรอืพนกังำนของบรษิทั
ที่มีอ�ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด�ำเนินงำนของบริษัท

3.10	 สญัญำเช่ำระยะยำว

สัญญำเช่ำที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ได้โอน
ไปให้กบัผูเ้ช่ำถอืเป็นสัญญำเช่ำกำรเงนิ สัญญำเช่ำกำรเงนิจะบนัทกึเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทนุด้วยมลูค่ำยตุธิรรมของ
สินทรัพย์ที่เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบันสุทธิของจ�ำนวนเงินท่ีต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต�่ำกว่ำ ภำระ
ผูกพันตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยำว ส่วนดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึกในส่วน
ของก�ำไรหรอืขำดทนุตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำ สนิทรพัย์ท่ีได้มำตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิจะคดิค่ำเส่ือมรำคำตลอด
อำยุกำรใช้งำนของสินทรัพย์ที่เช่ำ

สญัญำเช่ำทีดิ่น อำคำรและอปุกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ไม่ได้โอน
ไปให้กบัผูเ้ช่ำถอืเป็นสญัญำเช่ำด�ำเนนิงำน จ�ำนวนเงนิทีจ่่ำยตำมสญัญำเช่ำด�ำเนนิงำนรบัรูเ้ป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วน
ของก�ำไรหรือขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ

3.11	เงินตรำต่ำงประเทศ

บริษัทแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซึ่งเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในกำร
ด�ำเนินงำนของบริษัท รำยกำรต่ำง ๆ ของแต่ละกิจกำรที่รวมอยู่ในงบกำรเงินรวมวัดมูลค่ำด้วยสกุลเงินที่ใช้ใน
กำรด�ำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนั้น

รำยกำรทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงนิบำทโดยใช้อตัรำแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กิดรำยกำร สนิทรพัย์
และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วัน
สิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน

ก�ำไรและขำดทุนทีเ่กิดจำกกำรเปลีย่นแปลงในอตัรำแลกเปลีย่นได้รวมอยูใ่นกำรค�ำนวณผลกำรด�ำเนนิงำน
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3.12	 กำรด้อยค่ำของสินทรพัย์

ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน กลุม่บรษิทัจะท�ำกำรประเมนิกำรด้อยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์หรอื
สินทรัพย์ท่ีไม่มีตัวตนอื่นของกลุ่มบริษัทหำกมีข้อบ่งชี้ว่ำสินทรัพย์ดังกล่ำวอำจด้อยค่ำ กลุ่มบริษัทรับรู้ขำดทุน
จำกกำรด้อยค่ำเมื่อมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่ำต�่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์นั้น 
ทั้งนี้มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสินทรัพย์หรือมูลค่ำจำกกำรใช้
สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสูงกว่ำ

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน ยกเว้น ในกรณีท่ีท่ีดิน 
อำคำรและอุปกรณ์ซึ่งใช้วิธีกำรตีรำคำใหม่และได้บันทึกส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำใหม่ไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น 
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกินไปกวำ่ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำที่เคยบันทึกไว้หำก
ในกำรประเมนิกำรด้อยค่ำของสนิทรพัย์ มข้ีอบ่งชีท่ี้แสดงให้เหน็ว่ำผลขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำของสนิทรพัย์ท่ีรบัรู้
ในงวดก่อนได้หมดไปหรอืลดลง กลุม่บรษิทัจะประมำณมลูค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รบัคนืของสนิทรพัย์นัน้ และจะกลบั
รำยกำรผลขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำทีร่บัรูใ้นงวดก่อนก็ต่อเมือ่มกีำรเปลีย่นแปลงประมำณกำรทีใ่ช้ก�ำหนดมลูค่ำที่
คำดว่ำจะได้รับคืนภำยหลังจำกกำรรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำครั้งล่ำสุด โดยมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์
ที่เพิ่มขึ้นจำกกำรกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำต้องไม่สูงกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีที่ควรจะเป็นหำกกิจกำร
ไม่เคยรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ กลุ่มบริษัทจะบันทึกกลับรำยกำรผลขำดทุน
จำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนทันที เว้นแต่สินทรัพย์นั้นแสดงด้วยรำคำ
ที่ตีใหม่กำรกลับรำยกำรส่วนที่เกินกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีที่ควรจะเป็นถือเป็นกำรตีรำคำสินทรัพย์เพิ่ม

3.13		ผลประโยชน์ของพนักงำน

ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนักงำน

กลุ่มบริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำน	(โครงกำรสมทบเงิน)

บริษัทและพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำยสะสมและ
เงนิทีบ่รษิทัจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรพัย์ของกองทุนส�ำรองเลีย้งชพีได้แยกออกจำกสนิทรพัย์ของบรษิทั 
เงินที่บริษัทจ่ำยสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในปีที่เกิดรำยกำร

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำน	(โครงกำรผลประโยชน์)

กลุ่มบริษัทมีภำระส�ำหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน 
และตำมโครงกำรผลตอบแทนพนักงำนอ่ืนๆ ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์
หลังออกจำกงำนส�ำหรับพนักงำน นอกจำกนั้น บริษัทจัดให้มีโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน 
ได้แก่ โครงกำรเงินรำงวัลกำรปฏิบัติงำนครบก�ำหนดระยะเวลำ

กลุม่บรษิทัค�ำนวณหนีส้นิตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนและโครงกำรผลประโยชน์
ระยะยำวอื่นของพนักงำนโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดย
ผู้เชี่ยวชำญอิสระท�ำกำรประเมินภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย 

ผลก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยส�ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรบัรูท้นัทใีนก�ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อืน่และผลประโยชน์ระยะยำวอืน่ของพนกังำน
จะรับรู้ทันทีในก�ำไรหรือขำดทุน
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3.14	 ประมำณกำรหน้ีสิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมำณกำรหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภำระผูกพันซึ่งเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้
เกิดขึน้แล้ว และมคีวำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำกลุม่บรษิทัจะเสยีทรพัยำกรเชงิเศรษฐกิจไปเพือ่ปลดเปลือ้ง
ภำระผูกพันนั้น และกลุ่มบริษัทสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ

3.15	 ภำษีเงินได้

ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

ภำษีเงินได้ปัจจบุนั

กลุ่มบริษัทบันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบันตำมจ�ำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กับหน่วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐ โดย
ค�ำนวณจำกก�ำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร

ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์
และหนีสิ้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษขีองสินทรพัย์และหนีสิ้นท่ีเกีย่วข้องนัน้ โดยใช้อตัรำภำษี
ที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน 

กลุม่บรษิทัรบัรูห้นีส้นิภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชขีองผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีต้องเสยีภำษทุีกรำยกำร แต่รบัรู้
สนิทรพัย์ภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชสี�ำหรบัผลแตกต่ำงชัว่ครำวทีใ่ช้หกัภำษ ีรวมทัง้ผลขำดทุนทำงภำษทีีย่งัไม่ได้ใช้
ในจ�ำนวนเท่ำท่ีมคีวำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ทีบ่รษิทัจะมกี�ำไรทำงภำษใีนอนำคตเพยีงพอทีจ่ะใช้ประโยชน์จำก
ผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุม่บรษิทัจะทบทวนมลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์ภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชทีกุสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน
และจะท�ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดังกล่ำว หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำกลุ่มบริษัทจะไม่มีก�ำไรทำง
ภำษีเพียงพอต่อกำรน�ำสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใช้ประโยชน์

กลุม่บรษิทัจะบนัทกึภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชโีดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้อืหุน้หำกภำษท่ีีเกิดขึน้เก่ียวข้อง
กับรำยกำรที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

3.16		กำรวดัมลูค่ำยติุธรรม

มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำที่คำดว่ำจะได้รับจำกจำกกำรขำยสินทรัพย์หรือเป็นรำคำที่จะต้องจ่ำยเพื่อ
โอนหนีส้นิให้ผูอ้ืน่โดยรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรทีเ่กิดขึน้ในสภำพปกตริะหว่ำงผูซ้ือ้และผูข้ำย (ผูร่้วมในตลำด) 
ณ วันที่วัดมูลค่ำ กลุ่มบริษัทใช้รำคำเสนอซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์
และหนี้สินซึ่งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เก่ียวข้องก�ำหนดให้ต้องวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเว้น
ในกรณีที่ไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือไม่สำมำรถหำรำคำ
เสนอซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ
ที่เหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ข้อมูลที่สำมำรถสังเกตได้ท่ีเก่ียวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สิน
ที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด 

ล�ำดับชัน้ของมลูค่ำยตุธิรรมทีใ่ช้วดัมลูค่ำและเปิดเผยมลูค่ำยตุธิรรมของสนิทรพัย์และหนีส้นิในงบกำรเงนิ
แบ่งออกเป็นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่น�ำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1  ใช้ข้อมูลรำคำเสนอซื้อขำยของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมลูอืน่ท่ีสำมำรถสังเกตได้ของสนิทรพัย์หรอืหนีส้นิ ไม่ว่ำจะเป็นข้อมลูทำงตรงหรอืทำงอ้อม
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ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ้น 
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษัทจะประเมินควำมจ�ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำง
ล�ำดับชัน้ของมลูค่ำยตุธิรรมส�ำหรบัสนิทรพัย์และหนีส้นิทีถ่อือยู ่ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน
ที่มีกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ�ำ 

3.17	 กำรใช้ดลุยพินิจและประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส�ำคญั

ในกำรจัดท�ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ
กำรประมำณกำรในเรือ่งทีม่คีวำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพนิจิและกำรประมำณกำรดังกล่ำวนีส่้งผลกระทบ
ต่อจ�ำนวนเงินที่แสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอำจ
แตกต่ำงไปจำกจ�ำนวนที่ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่ส�ำคัญมีดังนี้

กำรรวมงบกำรเงินของบริษทัย่อยท่ีบริษทัมีสดัส่วนกำรถือหุ้นน้อยกว่ำก่ึงหน่ึง

ฝ่ำยบริหำรของบริษัทพิจำรณำว่ำบริษัทมีอ�ำนำจควบคุมในบริษัท เพลินพัฒน์ จ�ำกัด ถึงแม้วำ่  บริษัท
จะถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงในบริษัทดังกล่ำวในสัดส่วนร้อยละ 48.97 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ 
เนื่องจำกบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นที่มีเสียงส่วนใหญ่และสำมำรถสั่งกำรกิจกรรมที่ส�ำคัญของบริษัทดังกล่ำวได้ อีกทั้ง
ผู้ถือหุ้นรำยอื่นเป็นผู้ถือหุ้นรำยย่อย ๆ เท่ำนั้น ดังนั้น บริษัท เพลินพัฒน์ จ�ำกัดจึงถือเป็นบริษัทย่อยของกลุ่ม
กิจกำรและต้องน�ำมำรวมในกำรจัดท�ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทมีอ�ำนำจควบคุมในกิจกำรดังกล่ำว

ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสญูของลกูหน้ี

ในกำรประมำณค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำร
ผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกลูกหนี้แต่ละรำย โดยค�ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหนี้ที่
คงค้ำงและสภำวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น

ค่ำเผือ่กำรปรบัมลูค่ำสินค้ำคงเหลือ

ในกำรค�ำนวณมูลค่ำสุทธิที่คำดว่ำจะได้รับของสินค้ำคงเหลือ (มูลค่ำสุทธิจำกค่ำเผื่อสินค้ำรับคืนค่ำเผื่อ
สนิค้ำเส่ือมสภำพและเคลือ่นไหวช้ำ และค่ำเผือ่สนิค้ำสญูหำย) ฝ่ำยบรหิำรจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพนิจิในกำรประมำณ
กำรผลขำดทนุทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้จำกสนิค้ำคงเหลอืแต่ละประเภทโดยค�ำนงึถงึประสบกำรณ์กำรรบัคืนสนิค้ำใน
อดีต อตัรำกำรหมนุของสินค้ำคงเหลอื กำรพจิำรณำของบรรณำธกิำรหนงัสือ และประสบกำรณ์สินค้ำหำยในอดีต

สญัญำเช่ำ

ในกำรพจิำรณำประเภทของสญัญำเช่ำว่ำเป็นสญัญำเช่ำด�ำเนนิงำนหรอืสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิฝ่ำยบรหิำร
ได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินเงื่อนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำกลุ่มบริษัทได้โอนหรือรับโอน
ควำมเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่ำดังกล่ำวแล้วหรือไม่

ท่ีดิน	อำคำรและอปุกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ

ในกำรค�ำนวณค่ำเสื่อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องท�ำกำรประมำณอำยุกำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และ
มูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทแสดงมูลค่ำของที่ดินและอำคำรด้วยรำคำท่ีตีใหม่ ซึ่งรำคำที่ตีใหม่นี้ได้ประเมินโดยผู้ประเมิน
รำคำอิสระ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบรำคำตลำดส�ำหรับสินทรัพย์ประเภทท่ีดินและวิธีต้นทุนเปลี่ยนแทนส�ำหรับ
สินทรพัย์ประเภทอำคำร ซึง่กำรประเมนิมลูค่ำดังกล่ำวต้องอำศยัข้อสมมตฐิำนและกำรประมำณกำรบำงประกำร 
ตำมที่อธิบำยไว้ในหมำยเหตุ 14
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นอกจำกนี้ ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำ
และบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต�่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์
นั้น ในกำรนี้ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่ง
เกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี

กลุม่บรษิทัจะรบัรูส้นิทรพัย์ภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชสี�ำหรบัผลแตกต่ำงชัว่ครำวทีใ่ช้หักภำษแีละขำดทุน
ทำงภำษทีีไ่ม่ได้ใช้เมือ่มคีวำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบรษิทัจะมกี�ำไรทำงภำษใีนอนำคตเพยีงพอท่ีจะใช้ประโยชน์
จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวและขำดทุนนั้น ในกำรนี้ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องประมำณกำรว่ำบริษัทควรรับรู้จ�ำนวน
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเป็นจ�ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ�ำนวนก�ำไรทำงภำษีที่คำดว่ำจะเกิดใน
อนำคตในแต่ละช่วงเวลำ

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์	และผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืน
ของพนักงำน

หนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน และตำมโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำว
อืน่ของพนกังำน ประมำณขึน้ตำมหลกัคณติศำสตร์ประกันภยั ซึง่ต้องอำศยัข้อสมมตฐิำนต่ำงๆ ในกำรประมำณ
กำรนั้น เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต อัตรำมรณะ และอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวน
พนักงำน เป็นต้น

4.	 ผลสะสมจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีเน่ืองจำกกำรน�ำมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติั	

ตำมที่กล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 2.4 บริษัทย่อยได้น�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบับท่ี 15 มำถือปฏิบัติในระหว่ำงปี โดยบริษัทย่อยได้ปรับย้อนหลังงบกำรเงินจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำย
กำรบัญชีดังกล่ำวกับงบกำรเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบเสมือนหนึ่งว่ำบริษัทย่อยได้รับรู้ผลกระทบมำโดย
ตลอด โดยผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยบัญชีดังกล่ำว มีดังต่อไปนี้

4. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
 มาถือปฏิบัติ  

 
 บาท 
 งบการเงินรวม 

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561  
ณ วนัท่ี 1 

มกราคม 2561 
ผลกระทบต่อก าไรสะสม     
 รายไดค้่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเขา้ (33,127,333)  (30,248,333) 

 
 
 
 
 
 

 
 บาท 
 งบการเงินรวม 
 2562  2561 

 

ตามนโยบาย 
การบญัชีเดิม 

 เพิ่มขึ้น (ลดลง)  ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 15 

 ตามนโยบาย 
การบญัชีเดิม 

 เพิ่มขึ้น (ลดลง)  ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 15 
งบแสดงฐานะการเงิน            
หน้ีสิน            
รายไดรั้บล่วงหนา้ส่วนท่ีรอรับรู้เป็นรายได้
ภายในหน่ึงปี 53,205,893 

  
6,171,666 

  
59,377,559 

 
57,248,222 

 
6,755,000 

 
64,003,222 

รายไดรั้บล่วงหนา้ 21,383,914  20,200,667  41,584,581  9,298,191  26,372,333  35,670,524 
ส่วนของผู้ถือหุ้น            
ก าไรสะสม             
 - บริษทัใหญ่ 212,057,471  (12,914,531)  199,142,940  213,053,255  (16,222,455)  196,830,800 
 - ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของ 
    บริษทัยอ่ย 96,199,761  (13,457,802)  82,741,959  89,373,976  (16,904,878)  72,469,098 
 308,257,232  (26,372,333)  281,884,899  302,427,231  (33,127,333)  269,299,898 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ�ำนวนเงินของรำยกำรปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
2562 และ  2561 แสดงได้ดังนี้
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4. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
 มาถือปฏิบัติ  

 
 บาท 
 งบการเงินรวม 

 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561  
ณ วนัท่ี 1 

มกราคม 2561 
ผลกระทบต่อก าไรสะสม     
 รายไดค้่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเขา้ (33,127,333)  (30,248,333) 

 
 
 
 
 
 

 
 บาท 
 งบการเงินรวม 
 2562  2561 

 

ตามนโยบาย 
การบญัชีเดิม 

 เพิ่มขึ้น (ลดลง)  ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 15 

 ตามนโยบาย 
การบญัชีเดิม 

 เพิ่มขึ้น (ลดลง)  ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 15 
งบแสดงฐานะการเงิน            
หน้ีสิน            
รายไดรั้บล่วงหนา้ส่วนท่ีรอรับรู้เป็นรายได้
ภายในหน่ึงปี 53,205,893 

  
6,171,666 

  
59,377,559 

 
57,248,222 

 
6,755,000 

 
64,003,222 

รายไดรั้บล่วงหนา้ 21,383,914  20,200,667  41,584,581  9,298,191  26,372,333  35,670,524 
ส่วนของผู้ถือหุ้น            
ก าไรสะสม             
 - บริษทัใหญ่ 212,057,471  (12,914,531)  199,142,940  213,053,255  (16,222,455)  196,830,800 
 - ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของ 
    บริษทัยอ่ย 96,199,761  (13,457,802)  82,741,959  89,373,976  (16,904,878)  72,469,098 
 308,257,232  (26,372,333)  281,884,899  302,427,231  (33,127,333)  269,299,898 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ�ำนวนเงนิของรำยกำรปรบัปรงุท่ีมผีลต่อรำยกำรในงบก�ำไรขำดทุนและงบก�ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ ส�ำหรบั
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 แสดงดังนี้

 
 
 
 
 
 
 

 
 บาท 
 งบการเงินรวม  
 2562  2561 

 

ตามนโยบาย 
การบญัชีเดิม 

 เพิ่มขึ้น (ลดลง)  ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 15 

 ตามนโยบาย 
การบญัชีเดิม 

 เพิ่มขึ้น (ลดลง)  ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 15 
งบก าไรขาดทุน            

รายไดค้่าธรรมเนียมการศึกษา 191,623,893  6,755,000  198,378,893  187,166,434  (2,879,000)  184,287,434 
รวมรายได้ 3,021,048,171  6,755,000  3,027,803,171  3,382,048,524  (2,879,000)  3,379,169,524 
ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัท
ร่วมและรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 16,846,915  6,755,000  23,601,915  20,536,499  (2,879,000)  17,657,499 

ก าไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 16,873,835  6,755,000  23,628,835  21,543,271  (2,879,000)  18,664,271 
ก าไรส าหรับปี 15,510,281  6,755,000  22,265,281  23,411,487  (2,879,000)  20,532,487 
การแบ่งปันก าไร            

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 8,684,496  3,307,924  11,992,420  14,614,890  (1,409,846)  13,205,044 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ
 ควบคุมของบริษทัยอ่ย 6,825,785  3,447,076  10,272,861  8,796,597  (1,469,154)  7,327,443 

 15,510,281  6,755,000  22,265,281  23,411,487  (2,879,000)  20,532,487 
ก าไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน             
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 0.02  0.01  0.03  0.04  (0.01)  0.03 
            
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ            
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 4,700,850  6,755,000  11,455,850  29,636,279  (2,879,000)  26,757,279 
            
การแบ่งก าไรเบ็ดเสร็จรวม            

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ (2,124,935)  3,307,924  1,182,989  20,971,411  (1,409,846)  19,561,565 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ
 ควบคุมของบริษทัยอ่ย 6,825,785  3,447,076  10,272,861  8,664,868  (1,469,154)  7,195,714 

      4,700,850  6,755,000  11,455,850  29,636,279  (2,879,000)  26,757,279 
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5.	 รำยกำรกบับคุคลและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั

บรษิทัมรีำยกำรธรุกิจท่ีส�ำคัญกบับคุคลและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัซึง่มคีวำมเก่ียวข้องกันทัง้โดยทำงตรงและ
โดยทำงอ้อมในหุ้นสำมัญและ/หรือเป็นกรรมกำรชุดเดียวกัน รำยกำรธุรกิจดังกล่ำวเป็นไปตำมเงื่อนไขทำงกำร
ค้ำและเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกันระหว่ำงบรษิทั บรษิทัย่อยและบคุคลหรอืกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน ซึง่เป็นไปตำมธรุกิจ 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีดังต่อไปนี้5. รายการกบับุคคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 
 

ช่ือบริษทั  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั ซีเอด็ บุค๊เซ็นเตอร์ จ ากดั  บริษทัยอ่ยโดยการถือหุน้ทางตรง 

 (ช าระบญัชีแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2562) 
บริษทั เพลินพฒัน์ จ ากดั  บริษทัยอ่ยโดยการถือหุน้ทางตรง 
บริษทั เบสแล็บ จ ากดั  บริษทัยอ่ยโดยการถือหุน้ทางตรง 
บริษทั เอม็ แอนด ์อี จ  ากดั  บริษทัร่วมโดยการถือหุน้ทางตรง  

 
 
 
 

 
    บาท 
    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  นโยบายการก าหนดราคา  2562  2561  2562  2561 
รายการในงบก าไรขาดทุน           
บริษัทย่อย           
ขายสินคา้  ราคาตลาด  -  -  141,933  608,976 
ค่าบริการจ่าย  ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั  -  -  117,196  422,784 
ดอกเบ้ียรับ  ร้อยละ MOR ต่อปี  -  -  86,282  129,600 
ค่าบริการรับ  ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั  -  -  76,682  224,299 
เงินปันผลรับ  ตามท่ีประกาศจ่าย  -  -  -  7,470,000 

รายการธุรกจิกบับริษัทร่วม           
 เงินปันผลรับ  ตามท่ีประกาศจ่าย  -  -  1,000,000  1,000,000 
บริษัทที่เกีย่วข้องกนั           
ค่าบริการรับ  ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั  4,260,950  201,869  4,260,950  201,869 
ซ้ือสินคา้  ราคาตลาด  3,056,024  484,753  3,056,024  484,753 

ผู้ถือหุ้น/กรรมการบริษัทย่อย           
ค่าเช่าท่ีดิน  ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั  1,116,555  1,015,050  -  - 
สิทธิการเช่าท่ีดินตดัจ่าย  ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั  285,259  285,258  -  - 
ดอกเบ้ียจ่าย  ร้อยละ 5 - 6 ต่อปี  60,000  60,000  -  - 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทมีรำยกำรธุรกิจที่ส�ำคัญกับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 
และ 2561 โดยสำมำรถสรุปดังนี้

5. รายการกบับุคคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 
 

ช่ือบริษทั  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั ซีเอด็ บุค๊เซ็นเตอร์ จ ากดั  บริษทัยอ่ยโดยการถือหุน้ทางตรง 

 (ช าระบญัชีแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2562) 
บริษทั เพลินพฒัน์ จ ากดั  บริษทัยอ่ยโดยการถือหุน้ทางตรง 
บริษทั เบสแล็บ จ ากดั  บริษทัยอ่ยโดยการถือหุน้ทางตรง 
บริษทั เอม็ แอนด ์อี จ  ากดั  บริษทัร่วมโดยการถือหุน้ทางตรง  

 
 
 
 

 
    บาท 
    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  นโยบายการก าหนดราคา  2562  2561  2562  2561 
รายการในงบก าไรขาดทุน           
บริษัทย่อย           
ขายสินคา้  ราคาตลาด  -  -  141,933  608,976 
ค่าบริการจ่าย  ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั  -  -  117,196  422,784 
ดอกเบ้ียรับ  ร้อยละ MOR ต่อปี  -  -  86,282  129,600 
ค่าบริการรับ  ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั  -  -  76,682  224,299 
เงินปันผลรับ  ตามท่ีประกาศจ่าย  -  -  -  7,470,000 

รายการธุรกจิกบับริษัทร่วม           
 เงินปันผลรับ  ตามท่ีประกาศจ่าย  -  -  1,000,000  1,000,000 
บริษัทที่เกีย่วข้องกนั           
ค่าบริการรับ  ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั  4,260,950  201,869  4,260,950  201,869 
ซ้ือสินคา้  ราคาตลาด  3,056,024  484,753  3,056,024  484,753 

ผู้ถือหุ้น/กรรมการบริษัทย่อย           
ค่าเช่าท่ีดิน  ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั  1,116,555  1,015,050  -  - 
สิทธิการเช่าท่ีดินตดัจ่าย  ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั  285,259  285,258  -  - 
ดอกเบ้ียจ่าย  ร้อยละ 5 - 6 ต่อปี  60,000  60,000  -  - 
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทมียอดคงเหลือที่มีสำระส�ำคัญกับบริษัทย่อย บริษัทร่วมและ
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ดังต่อไปนี้

 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน        
บริษัทย่อย        

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  -  -  14,925  25,846 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน -  -  -  1,800,000 
ดอกเบ้ียคา้งรับ -  -  -  32,666 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ -  -  -  436,257 

บริษัทที่เกีย่วข้องกนั        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  1,495,068  3,353,197  1,495,068  3,353,197 
เจา้หน้ีการคา้ 1,137,794  1,508,183  1,137,794  1,508,183 

ผู้ถือหุ้น/กรรมการบริษัทย่อย        
 สิทธิการเช่าท่ีดินตดัจ่าย 5,524,264  5,809,523  -  - 

 
 
 
 
 
 
 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
ผลประโยชน์ระยะส้ัน 22,982,402  18,703,382  19,737,210  15,846,113 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,332,510  231,676  2,166,378  85,386 
 รวม 25,314,912  18,935,058  21,903,588  15,931,499 

 
 

เงนิให้กูย้มืแก่บรษิทัย่อยเป็นเงนิกู้ยมืระยะสัน้ ก�ำหนดช�ำระคืนไม่เกนิ 1 ปี เพือ่ใช้เป็นเงนิทนุในกำรพฒันำ
ผลติภณัฑ์ของบรษิทัย่อย คดิดอกเบีย้ในอตัรำ MOR ต่อปี ของอตัรำดอกเบีย้สนิเชือ่ของธนำคำรพำณชิย์แห่งหนึง่

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร

ส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนของ
กรรมกำรและผู้บริหำร ดังต่อไปนี้

 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน        
บริษัทย่อย        

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  -  -  14,925  25,846 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน -  -  -  1,800,000 
ดอกเบ้ียคา้งรับ -  -  -  32,666 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ -  -  -  436,257 

บริษัทที่เกีย่วข้องกนั        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  1,495,068  3,353,197  1,495,068  3,353,197 
เจา้หน้ีการคา้ 1,137,794  1,508,183  1,137,794  1,508,183 

ผู้ถือหุ้น/กรรมการบริษัทย่อย        
 สิทธิการเช่าท่ีดินตดัจ่าย 5,524,264  5,809,523  -  - 

 
 
 
 
 
 
 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
ผลประโยชน์ระยะส้ัน 22,982,402  18,703,382  19,737,210  15,846,113 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,332,510  231,676  2,166,378  85,386 
 รวม 25,314,912  18,935,058  21,903,588  15,931,499 
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6.		เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

บัญชีนี้ประกอบด้วย

6.  เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
 
 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
เงินสด 16,302,807  18,179,870  16,132,211  18,007,367 
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 5,017,520  13,856,298  4,876,810  12,131,789 
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย ์ 90,173,003  107,430,158  27,083,124  55,392,039 
 รวม 111,493,330  139,466,326  48,092,145  85,531,195 

 
 
 
 
7.  เงินลงทุนช่ัวคราว 
 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทเผื่อขาย        
หน่วยลงทุน - ราคาทุน 100,000  -  100,000  - 
บวก   ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ 
          เปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 34 

 
- 

  
34 

 
- 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทเผื่อขาย          
 -  แสดงตามมูลค่ายติุธรรม 100,034  -  100,034  - 
เงินฝากประจ า อาย ุ7 เดือน 6,000,000  -  -  - 
เงินลงทุนชัว่คราว 6,100,034  -  100,034  - 

 
 

7.	 เงินลงทนุชัว่ครำว

บัญชีนี้ประกอบด้วย

6.  เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
 
 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
เงินสด 16,302,807  18,179,870  16,132,211  18,007,367 
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 5,017,520  13,856,298  4,876,810  12,131,789 
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย ์ 90,173,003  107,430,158  27,083,124  55,392,039 
 รวม 111,493,330  139,466,326  48,092,145  85,531,195 

 
 
 
 
7.  เงินลงทุนช่ัวคราว 
 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทเผื่อขาย        
หน่วยลงทุน - ราคาทุน 100,000  -  100,000  - 
บวก   ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ 
          เปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 34 

 
- 

  
34 

 
- 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทเผื่อขาย          
 -  แสดงตามมูลค่ายติุธรรม 100,034  -  100,034  - 
เงินฝากประจ า อาย ุ7 เดือน 6,000,000  -  -  - 
เงินลงทุนชัว่คราว 6,100,034  -  100,034  - 
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8.	 ลกูหน้ีกำรค้ำและลกูหน้ีอ่ืน

บัญชีนี้ประกอบด้วย8.  ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระ        

     ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 1,495,068  3,352,859  1,509,993  3,378,706 
   รวม 1,495,068  3,352,859  1,509,993  3,378,706 
ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน        
แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระ        

     ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 35,893,833  34,867,399  35,893,833  34,867,399 
     0 - 6 เดือน 18,451,668  24,526,288  16,505,498  20,439,867 
     6 - 12 เดือน 3,754,317  2,704,842  2,802,632  1,738,143 
     มากกวา่ 12 เดือน 3,462,611  4,784,850  2,170,816  3,510,504 

   รวม 61,562,429  66,883,379  57,372,779  60,555,913 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (6,149,513)  (8,024,787)  (4,405,426)  (6,280,035) 

         ค่าเผือ่การรับคืนสินคา้ (2,760,638)  (3,889,833)  (2,760,638)  (3,889,833) 
   รวม 52,652,278  54,968,759  50,206,715  50,386,045 
รวมลูกหน้ีการคา้ 54,147,346  58,321,618  51,716,708  53,764,751 
ลูกหน้ีอ่ืน        
เงินทดรองจ่าย 535,952  752,817  508,965  710,080 
อ่ืน ๆ 3,105,590  3,876,383  2,473,239  3,470,153 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 3,641,542  4,629,200  2,982,204  4,180,233 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 57,788,888  62,950,818  54,698,912  57,944,984 

 
 
 
 
 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ค่าเผื่อหน้ี 

สงสยัจะสูญ 
 ค่าเผื่อการรับ

คืนสินคา้ 
 ค่าเผื่อหน้ี 
สงสยัจะสูญ 

 ค่าเผื่อการ 
รับคืนสินคา้ 

ยอดยกมาตน้ปี 8,024,787  3,889,833  6,280,035  3,889,833 
บวก  ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญและค่าเผื่อการ 
         รับคืนสินคา้ระหวา่งปี 506,220  -  -  - 
หกั   โอนกลบับญัชีค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ        
         และค่าเผื่อการรับคืนสินคา้ระหวา่งปี (2,381,494)  (1,129,195)  (1,874,609)  (1,129,195) 
ยอดคงเหลือปลายปี 6,149,513  2,760,638  4,405,426  2,760,638 

 

รำยกำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่ำเผื่อกำรรับคืนสินค้ำส�ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 
ธันวำคม 2562 สรุปได้ดังนี้

8.  ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระ        

     ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 1,495,068  3,352,859  1,509,993  3,378,706 
   รวม 1,495,068  3,352,859  1,509,993  3,378,706 
ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน        
แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระ        

     ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 35,893,833  34,867,399  35,893,833  34,867,399 
     0 - 6 เดือน 18,451,668  24,526,288  16,505,498  20,439,867 
     6 - 12 เดือน 3,754,317  2,704,842  2,802,632  1,738,143 
     มากกวา่ 12 เดือน 3,462,611  4,784,850  2,170,816  3,510,504 

   รวม 61,562,429  66,883,379  57,372,779  60,555,913 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (6,149,513)  (8,024,787)  (4,405,426)  (6,280,035) 

         ค่าเผือ่การรับคืนสินคา้ (2,760,638)  (3,889,833)  (2,760,638)  (3,889,833) 
   รวม 52,652,278  54,968,759  50,206,715  50,386,045 
รวมลูกหน้ีการคา้ 54,147,346  58,321,618  51,716,708  53,764,751 
ลูกหน้ีอ่ืน        
เงินทดรองจ่าย 535,952  752,817  508,965  710,080 
อ่ืน ๆ 3,105,590  3,876,383  2,473,239  3,470,153 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 3,641,542  4,629,200  2,982,204  4,180,233 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 57,788,888  62,950,818  54,698,912  57,944,984 

 
 
 
 
 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ค่าเผื่อหน้ี 

สงสยัจะสูญ 
 ค่าเผื่อการรับ

คืนสินคา้ 
 ค่าเผื่อหน้ี 
สงสยัจะสูญ 

 ค่าเผื่อการ 
รับคืนสินคา้ 

ยอดยกมาตน้ปี 8,024,787  3,889,833  6,280,035  3,889,833 
บวก  ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญและค่าเผื่อการ 
         รับคืนสินคา้ระหวา่งปี 506,220  -  -  - 
หกั   โอนกลบับญัชีค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ        
         และค่าเผื่อการรับคืนสินคา้ระหวา่งปี (2,381,494)  (1,129,195)  (1,874,609)  (1,129,195) 
ยอดคงเหลือปลายปี 6,149,513  2,760,638  4,405,426  2,760,638 

 



รายงานประจ�าปี 2562146

9.	 สินค้ำคงเหลือ

บัญชีนี้ประกอบด้วย

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 

วตัถุดิบ 1,073,796  1,217,152  1,073,796  1,217,152 
สินคา้ระหวา่งผลิต 7,195,136  10,167,249  7,043,776  8,470,057 
สินคา้ส าเร็จรูป 487,878,038  514,722,310  486,643,812  511,656,081 
 รวม 496,146,970  526,106,711  494,761,384  521,343,290 
หกั  ค่าเผื่อสินคา้สูญหาย (2,766,575)  (4,952,841)  (2,766,575)  (4,952,841) 
 ค่าเผื่อสินคา้เส่ือมสภาพและเคล่ือนไหวชา้ (165,788,435)  (186,065,034)  (165,688,850)  (185,958,613) 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 327,591,960  335,088,836  326,305,959  330,431,836 
 
รำยกำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่ำเผื่อสินค้ำสูญหำยและสินค้ำเสื่อมสภำพและเคลื่อนไหวสรุปได้ดังนี้

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 

ยอดยกมาตน้ปี 191,017,875  216,344,823  190,911,454  216,238,403 
เพ่ิมข้ึน 8,791,589  2,306,187  8,791,590  1,071,680 
ลดลง (31,254,454)  (27,633,135)  (31,247,619)  (26,398,629) 
ยอดคงเหลือปลายปี 168,555,010  191,017,875  168,455,425  190,911,454 
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10.	 สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน

บัญชีนี้ประกอบด้วย

9. สินค้าคงเหลือ 
 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 

วตัถุดิบ 1,073,796  1,217,152  1,073,796  1,217,152 
สินคา้ระหวา่งผลิต 7,195,136  10,167,249  7,043,776  8,470,057 
สินคา้ส าเร็จรูป 487,878,038  514,722,310  486,643,812  511,656,081 
 รวม 496,146,970  526,106,711  494,761,384  521,343,290 
หกั  ค่าเผื่อสินคา้สูญหาย (2,766,575)  (4,952,841)  (2,766,575)  (4,952,841) 
 ค่าเผื่อสินคา้เส่ือมสภาพและเคล่ือนไหวชา้ (165,788,435)  (186,065,034)  (165,688,850)  (185,958,613) 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 327,591,960  335,088,836  326,305,959  330,431,836 
 

 
 
 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 

ยอดยกมาตน้ปี 191,017,875  216,344,823  190,911,454  216,238,403 
เพ่ิมข้ึน 8,791,589  2,306,187  8,791,590  1,071,680 
ลดลง (31,254,454)  (27,633,135)  (31,247,619)  (26,398,629) 
ยอดคงเหลือปลายปี 168,555,010  191,017,875  168,455,425  190,911,454 

 
 
 
 
10.   สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
  
 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 

วสัดุส้ินเปลือง 18,616,162  20,392,222  17,895,191  19,640,421 
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 14,056,602  13,700,789  12,448,651  11,857,074 
อ่ืนๆ 27,515,845  20,244,961  27,393,468  20,050,697 
 รวม 60,188,609  54,337,972  57,737,310  51,548,192 

 

11.	 เงินฝำกธนำคำรและเงินลงทนุอ่ืนท่ีมีภำระค�ำ้ประกนั

บัญชีนี้ประกอบด้วย

  บาท 
  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2562  2561 
เงินฝากประจ า 12 เดือน  8,000,000  8,000,000 
พนัธบตัรออมทรัพยอ์าย ุ7 ปี  4,932,664  5,413,204 

 รวม  12,932,664  13,413,204 

  
  
  
  
  

    

 
      

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 เงินฝำกธนำคำรประจ�ำ 12 เดือน อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 1.85 และ
ร้อยละ 0.80 - 1.85 ต่อปี ตำมล�ำดับ และเงินลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์อำยุ 7 ปี มูลค่ำตำมหน้ำตั๋วจ�ำนวน 
5.50 ล้ำนบำท และจ�ำนวน 5.00 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 3.625 และร้อยละ 3.625 ต่อปี ตำม
ล�ำดับ ได้น�ำไปค�ำ้ประกันกำรใช้ไฟฟ้ำ กำรเช่ำพืน้ท่ีและตวัแทนจ�ำหน่ำย (หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิข้อ 32.2)

12.	 เงินลงทนุในบริษทัร่วม

12.1		รำยละเอียดของบริษทัรว่ม

    บาท 
    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  เงินลงทุน   วิธีส่วนไดเ้สีย  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทนุ  วิธีส่วนไดเ้สีย - สุทธิ  วิธีราคาทุน 

ช่ือบริษทั  ลกัษณะธุรกิจ   (ร้อยละ)  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
บริษทั เอม็ แอนด ์อี จ ากดั  ส านกัพิมพผ์ูผ้ลิตวารสาร  25  24,365,699  25,918,779  -  (580,000)  24,365,699  25,338,779  100,000  100,000 

รวม  เทคนิคและคู่มือวิศวกร    24,365,699  25,918,779  -  (580,000)  24,365,699  25,338,779  100,000  100,000 
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12.2	 ส่วนแบง่ก�ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็และเงินปันผลรบั	

ในระหว่ำงปี บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งก�ำไรจำกกำรลงทุนในบริษัทร่วมในงบกำรเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับ
จำกบริษัทร่วมดังกล่ำวในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ดังนี้

  
  
  
  
  

    

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั 
 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน 

ในบริษทัร่วมในระหวา่งปี 
 เงินปันผลท่ีบริษทัรับในระหวา่งปี 

  2562  2561  2562  2561 
บริษทั เอม็ แอนด ์อี จ  ากดั  26,920  1,006,772  1,000,000  1,000,000 

 26,920  1,006,772  1,000,000  1,000,000 

 
      

12.3	 ข้อมลูทำงกำรเงินของบริษทัร่วมท่ีมีสำระส�ำคญั

ข้อมูลทำงกำรเงินตำมที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินของบริษัทร่วม โดยสรุปมีดังนี้

  
  
  
  
  

    

  บาท 
  ทุนเรียกช าระ   สินทรัพยร์วม  หน้ีสินรวม  รายไดร้วมส าหรับปี  ก าไรส าหรับปี 

ช่ือบริษทั  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
บริษทั เอ็ม แอนด ์อี จ  ากดั  400,000  400,000  88,912,373  100,553,175  1,035,232  949,812  735,054  7,178,773  107,680  4,027,087 

 

13.	 เงินลงทนุในบริษทัย่อย

13.1	 เงินลงทนุในบริษทัย่อยท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร	มรีำยละเอียดดังต่อไปนี้

      บาท 

ช่ือบริษทั  
ทุนท่ีออกและ 
เรียกช าระแลว้  สัดส่วนเงินลงทุน  ราคาทุน  

คา่เผื่อการดอ้ยคา่ 
ของเงินลงทุน  

มูลคา่ตามบญัชี 
วิธีราคาทุน - สุทธิ  

เงินปันผลท่ีบริษทัรับ 
ในระหวา่งปี 

  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

  (พนับาท)  (พนับาท)  (ร้อยละ)  (ร้อยละ)                 
บริษทั ซีเอ็ดบุ๊ค เซ็นเตอร์ จ ากดั  -  1,000  -  99.99  -  1,000,000  -  (187,580)  -  812,420  -  - 
บริษทั เบสแลบ็ จ ากดั  250  250  60.00  60.00  150,000  150,000  -  -  150,000  150,000  -  - 
บริษทั เพลินพฒัน์ จ ากดั  151,850  151,850  48.97  48.97  83,000,000  83,000,000  (13,667,909)  (13,667,909)  69,332,091  69,332,091  -  7,470,000 

 รวม          83,150,000  84,150,000  (13,667,909)  (13,855,489)  69,482,091  70,294,511  -  7,470,000 

 

            

บริษทั	ซีเอด็	บุค๊เซน็เตอร	์จ�ำกดั

ตำมรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 7 ธันวำคม 2561 ที่ประชุมของบริษัท 
ซีเอ็ด บุ๊คเซ็นเตอร์ จ�ำกัด มีมติพิเศษให้เลิกบริษัทและบริษัทได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพำณิชย์ แล้ว
เมื่อวนัที ่21 ธนัวำคม 2561 โดยช�ำระบญัชเีสรจ็สิน้แลว้เมือ่วนัที ่20 มถินุำยน 2562 และเมือ่วนัที ่31 กรกฎำคม 
2562 บริษัทย่อยดังกล่ำวได้จ่ำยคืนเงินลงทุนให้แก่บริษัทเป็นจ�ำนวนเงิน 0.78 ล้ำนบำท
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13.2	 รำยละเอียดของบริษทัย่อยซ่ึงมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�ำนำจควบคมุท่ีมีสำระส�ำคญั

       
         
        
       

         

  บาท 

 ช่ือบริษทั  
สดัส่วนท่ีถือโดยส่วนได้
เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 

 
ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจ

ควบคุมในบริษทัยอ่ยสะสม 

 ก าไรท่ีแบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สีย   
ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม                        

ในบริษทัยอ่ยในระหวา่งปี 

 เงินปันผลจ่ายใหก้บัส่วน         
ไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจ
ควบคุมในระหวา่งปี 

  2562  2561  2562  2561 
(ปรับปรุงใหม่) 

 2562  2561  2562  2561 

  (ร้อยละ)  (ร้อยละ)             
บริษทั เพลินพฒัน ์จ ากดั  51.03  51.03  82,741,962  72,469,098  10,209,833  8,654,661  -  7,470,000 

 
13.3	 ข้อมลูทำงกำรเงินโดยสรปุของบริษทั	 เพลินพฒัน์	จ�ำกดั ท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�ำนำจ

ควบคุมที่มีสำระส�ำคัญ ซึ่งเป็นข้อมูลก่อนกำรตัดรำยกำรระหว่ำงกัน

       
         
        
       

         

            

 บาท 
 2562 

  
2561 

(ปรับปรุงใหม่) 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 75,700,678  60,802,186 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 279,892,961  273,031,687 
หน้ีสินหมุนเวยีน 84,609,298  82,313,545 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 102,877,750  104,484,378 
    
รายได ้ 212,243,278  196,834,602 
ก าไร   20,849,159  14,794,393 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี 221,482  (36,658) 
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 21,070,641  14,757,735 
    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 40,995,135  38,636,391 
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (29,987,557)  (9,350,166) 
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (200,000)  (25,352,795) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน - สุทธิ 10,807,578  3,933,430 
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14.	 ท่ีดิน	อำคำร	และอปุกรณ์

บัญชีนี้ประกอบด้วย

 
บาท 

 งบการเงินรวม 

 

ยอดตามบญัชี 
ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2561 

 รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 
ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2562 
เพ่ิมข้ึน  ลดลง  โอนเขา้ 

(โอนออก) 
 

ราคาทุน          
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 478,320,312   313,200   -   373,800   479,007,312 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 807,294,249   1,457,288   (1,302,087)   13,196,972   820,646,422 
อาคารและค่าตกแต่งอาคาร 439,708,135  984,873  (46,547,915)   3,757,875   397,902,968 
เคร่ืองใชส้ านกังาน 658,979,090  15,164,006   (99,729,779)   1,511,320   575,924,637 
ยานพาหนะ 38,238,496  389,762  (4,246,753)   1,301,783   35,683,288 
งานระหวา่งก่อสร้าง 3,035,955  23,001,472  -   (20,141,750)  5,895,677 
 รวม 2,425,576,237  41,310,601  (151,826,534)  -  2,315,060,304 
ค่าเส่ือมราคาสะสม          
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 24,157,109  2,731,804  -  -  26,888,913 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 188,669,890  22,802,832  (459,239)  -  211,013,483 
อาคารและค่าตกแต่งอาคาร 369,636,964  22,289,770  (43,251,639)  -  348,675,095 
เคร่ืองใชส้ านกังาน 527,444,471  37,063,902  (94,092,799)  -  470,415,574 
ยานพาหนะ 34,340,736  1,086,692  (4,078,797)  -  31,348,631 
 รวม 1,144,249,170  85,975,000  (141,882,474)  -  1,088,341,696 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า          
อาคารและค่าตกแต่งอาคาร 2,166,821  57,328  (1,309,158)  -  914,991 
 รวม 2,166,821  57,328  (1,309,158)  -  914,991 
ราคาประเมินเพ่ิม - สุทธิ          
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 454,263,154  -  -  -  454,263,154 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 43,478,591  -  (2,140,091)  -  41,338,500 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 รวมราคาประเมินเพ่ิม - สุทธิ 497,741,745  

 
-  

 
(2,140,091) 

  
-  495,601,654 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 1,776,901,991        1,721,405,271 
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บาท 

 งบการเงินรวม 

 

ยอดตามบญัชี 
ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2560 

 รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 
ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2561 
เพ่ิมข้ึน  ลดลง  โอนเขา้  

(โอนออก) 
ราคาทุน          
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 472,727,608  1,499,429  -  4,093,275  478,320,312 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 807,399,330  309,462  (414,543)  -  807,294,249 
อาคารและค่าตกแต่งอาคาร 470,815,422  3,561,159  (41,968,462)  7,300,016  439,708,135 
เคร่ืองใชส้ านกังาน 684,697,762  22,257,405  (48,675,936)  699,859  658,979,090 
ยานพาหนะ 46,178,502  -  (7,940,006)  -  38,238,496 
งานระหวา่งก่อสร้าง 4,571,066  10,558,039  -  (12,093,150)  3,035,955 
 รวม 2,486,389,690  38,185,494  (98,998,947)  -  2,425,576,237 
ค่าเส่ือมราคาสะสม          
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 21,508,792  2,648,317  -  -  24,157,109 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 166,433,353  22,377,641  (141,104)  -  188,669,890 
อาคารและค่าตกแต่งอาคาร 378,622,697  29,552,538  (38,538,271)  -  369,636,964 
เคร่ืองใชส้ านกังาน 533,105,282  41,374,140  (47,034,951)  -  527,444,471 
ยานพาหนะ 39,552,258  1,449,151  (6,660,673)  -  34,340,736 
 รวม 1,139,222,382  97,401,787  (92,374,999)  -  1,144,249,170 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า          
อาคารและค่าตกแต่งอาคาร 2,489,041  1,882,422  (2,204,642)  -  2,166,821 
 รวม 2,489,041  1,882,422  (2,204,642)  -  2,166,821 
ราคาประเมินเพ่ิม - สุทธิ          
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 454,263,154  -  -  -  454,263,154 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 45,620,642  -  (2,142,051)  -  43,478,591 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 รวมราคาประเมินเพ่ิม - สุทธิ 499,883,796  

 
-  (2,142,051) 

  
-  497,741,745 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 1,844,562,063        1,776,901,991 
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 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดตามบญัชี 

ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2561 

 รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 
ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2562   
เพ่ิมข้ึน  ลดลง  โอนเขา้  

(โอนออก) 
 

ราคาทุน          
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 364,160,894  -  -  -  364,160,894 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 553,793,229  -  -  -  553,793,229 
อาคารและค่าตกแต่งอาคาร 438,924,135  984,873  (45,762,409)  3,757,875  397,904,474 
เคร่ืองใชส้ านกังาน 587,411,869  7,179,531  (95,971,048)  -  498,620,352 
ยานพาหนะ 35,547,231  389,762  (3,252,588)  1,301,783  33,986,188 
งานระหวา่งก่อสร้าง -  7,631,406  -  (5,059,658)  2,571,748 
 รวม 1,979,837,358  16,185,572  (144,986,045)  -  1,851,036,885 
ค่าเส่ือมราคาสะสม          
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 4,800,641  868,049  -  -  5,668,690 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 70,436,804  13,247,802  -  -  83,684,606 
อาคารและค่าตกแต่งอาคาร 369,313,138  22,185,243  (42,823,835)  -  348,674,546 
เคร่ืองใชส้ านกังาน 465,671,809  33,211,339  (90,664,652)  -  408,218,496 
ยานพาหนะ 32,067,328  857,343  (3,084,633)  -  29,840,038 
 รวม 942,289,720  70,369,776  (136,573,120)  -  876,086,376 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า          
อาคารและค่าตกแต่งอาคาร 2,166,821  57,328  (1,309,158)  -  914,991 
 รวม 2,166,821  57,328  (1,309,158)  -  914,991 
ราคาประเมินเพ่ิม - สุทธิ          
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 453,344,554  -  -  -  453,344,554 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 22,046,563  -  (712,266)  -  21,334,297 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 รวมราคาประเมินเพ่ิม - สุทธิ 475,391,117  

 
-  

 
(712,266) 

 
- 

 
474,678,851 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 1,510,771,934        1,448,714,369 
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บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ยอดตามบญัชี 
ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2560 

 รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 
ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2561 
เพ่ิมข้ึน  ลดลง  โอนเขา้  

(โอนออก) 
ราคาทุน          
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 364,160,894  -  -  -  364,160,894 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 553,793,229  -  -  -  553,793,229 
อาคารและค่าตกแต่งอาคาร 470,051,916  3,540,665  (41,968,462)  7,300,016  438,924,135 
เคร่ืองใชส้ านกังาน 615,697,999  18,151,795  (46,942,467)  504,542  587,411,869 
ยานพาหนะ 43,487,237  -  (7,940,006)  -  35,547,231 
งานระหวา่งก่อสร้าง 559,043  7,245,515  -  (7,804,558)  - 
 รวม 2,047,750,318  28,937,975  (96,850,935)  -  1,979,837,358 
ค่าเส่ือมราคาสะสม          
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 3,932,592  868,049  -  -  4,800,641 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 57,189,002  13,247,802  -  -  70,436,804 
อาคารและค่าตกแต่งอาคาร 378,453,872  29,397,537  (38,538,271)  -  369,313,138 
เคร่ืองใชส้ านกังาน 473,543,458  37,855,581  (45,727,230)  -  465,671,809 
ยานพาหนะ 37,508,198  1,219,806  (6,660,676)  -  32,067,328 
 รวม 950,627,122  82,588,775  (90,926,177)  -  942,289,720 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า          
อาคารและค่าตกแต่งอาคาร 2,489,041  1,882,422  (2,204,642)  -  2,166,821 
 รวม 2,489,041  1,882,422  (2,204,642)  -  2,166,821 
ราคาประเมินเพ่ิม - สุทธิ          
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 453,344,554  -  -  -  453,344,554 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 22,760,789  -  (714,226)  -  22,046,563 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 รวมราคาประเมินเพ่ิม - สุทธิ 476,105,343  

 
-  (714,226) 

  
-  475,391,117 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 1,570,739,498        1,510,771,934 
          

 กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีกำรประเมินรำคำสินทรัพย์โดยผู้ประเมินรำคำอิสระในปี 2560 ตำมรำยกลุ่มของ
สินทรัพย์ซึ่งเกณฑ์ที่ใช้ประเมินรำคำสินทรัพย์ (ระดับ 3) มีดังนี้ 

ที่ดินประเมินรำคำโดยใช้วิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด (Market Approach) 

สิ่งปลูกสร้ำงประเมินรำคำโดยใช้มูลค่ำต้นทุน (Cost Approach) ซึ่งหมำยถึงกำรประมำณกำรต้นทุนใน
กำรสร้ำงอำคำรใหม่ทดแทนตำมรำคำ ณ ปัจจุบันหักค่ำเสื่อมตำมอำยุกำรใช้งำน 



รายงานประจ�าปี 2562154

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 กลุม่บรษิทัมอีำคำรและอปุกรณ์จ�ำนวนหนึง่ซึง่ตดัค่ำเสือ่มรำคำหมด
แล้วแต่ยังใช้งำนอยู่ มูลค่ำตำมบัญชีก่อนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสม และค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ดังกล่ำวมี
จ�ำนวน 574.68 ล้ำนบำทและ 748.40 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ (งบเฉพำะกิจกำรจ�ำนวน 518.41 ล้ำนบำท และ 
695.30 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ)

บริษัทได้จดจ�ำนองท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสรำ้ง ซึ่งเป็นท่ีตั้งของศูนย์กระจำยสินค้ำ เพื่อค�้ำประกันวงเงินสิน
เชื่อที่ได้รับจำกธนำคำรพำณิชย์ (หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 18 22 และ 33)

15.	 สิทธิกำรเช่ำท่ีดิน

บัญชีนี้ประกอบด้วย

 
บาท 

 งบการเงินรวม 

 

ยอดตามบญัชี 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 
 

รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปี 
 

ยอดตามบญัชี 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
 

เพ่ิมข้ึน  ลดลง 

 ราคาทุน        
สิทธิการเช่าท่ีดิน 10,030,858  -  -  10,030,858 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม 4,221,335  285,259  -  4,506,594 
สิทธิการเช่าท่ีดิน - สุทธิ 5,809,523      5,524,264 
 
 
 

 
 

 
บาท 

 งบการเงินรวม 

 

ยอดตามบญัชี 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 
 

รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปี 
 

ยอดตามบญัชี 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 
 

เพ่ิมข้ึน  ลดลง 

 ราคาทุน        
สิทธิการเช่าท่ีดิน 10,030,858  -  -  10,030,858 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม 3,936,077  285,258  -  4,221,335 
สิทธิการเช่าท่ีดิน - สุทธิ 6,094,781      5,809,523 
 
สิทธิกำรเช่ำที่ดินทั้งจ�ำนวนเป็นค่ำใช้ประโยชน์จำกที่ดินตำมสัญญำเช่ำที่ดินของบริษัทย่อย โดยเช่ำจำก

ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยรวม 2 สัญญำ จ�ำนวน 10 ล้ำนบำท มีระยะเวลำเช่ำ 30 ปี พื้นที่ประมำณ 20 ไร่ เพื่อใช้
ประกอบธุรกิจสถำนศึกษำ
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16.	 สิทธิกำรเช่ำอำคำร

บัญชีนี้ประกอบด้วย

 
บาท 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ยอดตามบญัชี 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 
 

รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปี 
 

ยอดตามบญัชี 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
  

เพ่ิมข้ึน  ลดลง 

 ราคาทุน        
สิทธิการเช่าอาคาร 214,870,600  -  -  214,870,600 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม 174,828,519  9,723,620  -  184,552,139 
สิทธิการเช่าอาคาร - สุทธิ 40,042,081      30,318,461 
  
 

 
บาท 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ยอดตามบญัชี 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 
 

รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปี 
 

ยอดตามบญัชี 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 
  

เพ่ิมข้ึน  ลดลง 

 ราคาทุน        
สิทธิการเช่าอาคาร 214,870,600  -  -  214,870,600 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม 164,082,025  10,746,494  -  174,828,519 
สิทธิการเช่าอาคาร - สุทธิ 50,788,575      40,042,081 
 

สิทธิกำรเช่ำอำคำรทั้งจ�ำนวนเป็นสิทธิกำรเช่ำพื้นท่ีในศูนย์กำรค้ำช้ันน�ำ เพื่อเปิดสำขำร้ำนหนังสือซีเอ็ด
บุ๊คเซ็นเตอร์ ซึ่งส่วนใหญ่มีอำยุประมำณ 10 - 30 ปี 

17.	 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน

บัญชีนี้ประกอบด้วย

 
บาท 

 งบการเงินรวม 

 
ยอดตามบญัชี 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 
 

รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปี 
 

ยอดตามบญัชี 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
  

เพ่ิมข้ึน  ลดลง 

 ราคาทุน        
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 48,606,624  52,473  -  48,659,097 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม 44,989,640  726,275  -  45,715,915 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 3,616,984      2,943,182 
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บาท 

 งบการเงินรวม 

 
ยอดตามบญัชี 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 
 

รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปี 
 

ยอดตามบญัชี 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 
  

เพ่ิมข้ึน  ลดลง 

 ราคาทุน        
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 48,178,624  428,000  -  48,606,624 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม 44,268,563  721,077  -  44,989,640 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 3,910,061      3,616,984 

 
บาท

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ยอดตามบญัชี 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 
 

รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปี 
 

ยอดตามบญัชี 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
  

เพ่ิมข้ึน  ลดลง 

 ราคาทุน        
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 48,213,192  52,473  -  48,265,665 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม 44,718,120  733,021  -  45,451,141 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 3,495,072      2,814,524 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ยอดตามบญัชี 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 
 

รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปี 
 

ยอดตามบญัชี 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 
  

เพ่ิมข้ึน  ลดลง 

 ราคาทุน        
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 48,213,192  -  -  48,213,192 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม 43,981,390  736,730  -  44,718,120 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 4,231,802      3,495,072 
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18.	 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรจ�ำนวน 23.03 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ย
ร้อยละ MOR ต่อปี และเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�ำนวนเงิน 40.00 ล้ำนบำท ในรูปแบบของตั๋วสัญญำใช้เงินวงเงิน 250 
ล้ำนบำท อำยุไม่เกิน 3 เดือน อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ค�้ำประกันโดยกำรจดจ�ำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง 
(หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 33)

19.	 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน

บัญชีนี้ประกอบด้วย

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,137,794  1,508,183  1,137,794  1,508,183 
เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 594,559,079  703,433,609  593,935,758  702,428,336 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 66,101,878  86,100,114  54,567,349  72,005,277 
เจา้หน้ีค่าซ้ือทรัพยสิ์น 2,196,330  2,999,104  1,426,351  2,819,626 
ตัว๋เงินจ่าย 3,077,511  6,030,063  3,077,511  6,013,151 
เจา้หน้ีอ่ืน 15,391,307  26,205,063  15,391,307  26,205,063 
 รวม 682,463,899  826,276,136  669,536,070  810,979,636 

20.	รำยได้รบัล่วงหน้ำรอตดับญัชี

บัญชีนี้ประกอบด้วย
 
 บาท 

 งบการเงินรวม 
 2562  2561 

(ปรับปรุงใหม)่ 
รายไดรั้บล่วงหนา้รอตดับญัชี 100,962,140  99,673,746 
หกั ส่วนท่ีรอรับรู้เป็นรายไดภ้ายในหน่ึงปี (59,377,559)  (64,003,222) 

  สุทธิ 41,584,581  35,670,524 
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รำยได้รับล่วงหน้ำรอตัดบัญชีมีรำยกำรเคลื่อนไหวส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 
ดังต่อไปนี้

 บาท 
 งบการเงินรวม 

 รายได้
ค่าธรรมเนียม 

แรกเขา้ 

 รายไดค้่าบ ารุง
การศึกษา 

 รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 - ปรับปรุงใหม่ 37,171,333  62,577,657  99,748,990 
บวก เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี 9,162,000  176,398,826  185,560,826 
หกั รับรู้เป็นรายไดร้ะหวา่งปี (7,084,500)  (177,182,934)  (184,267,434) 
หกั คืนเงินเน่ืองจากนกัเรียนลาออก (70,500)  (1,298,136)  (1,368,636) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 39,178,333  60,495,413  99,673,746 
บวก เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี 14,726,000  186,970,301  201,696,301 
หกั รับรู้เป็นรายไดร้ะหวา่งปี (7,816,375)  (190,562,518)  (198,378,893) 
หกั คืนเงินเน่ืองจากนกัเรียนลาออก (187,000)  (1,842,014)  (2,029,014) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 45,900,958  55,061,182  100,962,140 

 

21.	หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน

บัญชีนี้ประกอบด้วย

บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561   2562  2561  
เจา้หน้ีค่าคูปองและบตัรเติมเงิน 19,849,706  15,315,568  19,849,706  15,315,568 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 1,592,519  3,349,353  1,425,793  1,603,499 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 3,175,014  4,134,137  2,174,517  1,540,768 
เงินรับล่วงหนา้ค่าหนงัสือ 5,418,593  2,783,869  5,418,593  2,783,869 
อ่ืนๆ 2,983,615  3,659,912  2,247,217  2,851,770 
   รวม 33,019,447  29,242,839  31,115,826  24,095,474 

 



รายงานประจ�าปี 2562 159

22.	เงินกู้ยืมระยะยำว

บัญชีนี้ประกอบด้วย

      บาท 
  อตัราดอกเบ้ีย    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

วงเงินกู ้  (ร้อยละ)  การช าระคืน  2562  2561  2562  2561 
1  THBFD 

3M+3.85* 
 ช าระคืนเป็นงวดทุก 1 เดือน 

เร่ิมตั้งแต่ 31 กรกฎาคม 2557  
ครบก าหนดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 

53,320,000 

 

89,080,000  53,320,000  89,080,000 
2  MLR-1.5  ช าระคืนเป็นงวดทุก 1 เดือน 

เร่ิมตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน 2557  
ครบก าหนดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566 

 

94,872,000 

 

119,520,000  94,872,000  119,520,000 
3  6.00 - 7.50 ** ช าระคืนเม่ือครบก าหนดตามสญัญา  56,450,000  56,650,000  -  - 

รวม    204,642,000  265,250,000  148,192,000  208,600,000 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (70,658,000)  (60,408,000)  (60,408,000)  (60,408,000) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิ  133,984,000  204,842,000  87,784,000  148,192,000 
 
* อตัราดอกเบ้ียจ่ายตามสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้
**   เงินกูย้มืระยะยาวจากผูถื้อหุน้/กรรมการบริษทัยอ่ย

เงินกู้ยืมระยะยำวค�้ำประกันโดยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์กระจำยสินค้ำเพื่อเป็นหลัก
ประกันหนี้ (หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 33.3)

ภำยใต้สญัญำเงนิกูย้มืดังกล่ำว บรษิทัต้องปฏบิตัติำมเงือ่นไขทำงกำรเงนิบำงประกำรตำมทีร่ะบใุนสญัญำ 
เช่น กำรด�ำรงอตัรำส่วนภำระหนีท่ี้มดีอกเบีย้ต่อส่วนของทุน และอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนี ้เป็นต้น 

และบริษัทได้ท�ำสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ยของวงเงินกู้ล�ำดับที่ 1 กับธนำคำรผู้ให้กู้เพื่อแลกเปลี่ยน
อัตรำดอกเบี้ยตำมที่ก�ำหนดในสัญญำเงินกู้เป็นอัตรำดอกเบี้ยลอยตัวบวกอัตรำที่ก�ำหนด (หมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินข้อ 32.4)

23.	ภำระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยำวพนักงำน

บัญชีนี้ประกอบด้วย

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561   2562  2561  
ส ารองเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงาน 60,467,986  37,422,468  52,031,378  30,698,647 
ส ารองเงินรางวลัการปฏิบติังานครบก าหนดระยะเวลา 24,982,853  23,697,159  24,982,853  23,581,255 
   รวม 85,450,839  61,119,627  77,014,231  54,279,902 
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รำยกำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนแสดงได้ดังนี้ 
 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561   2562  2561  
ภาระผกูพนัผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน ณ วนัตน้ปี 61,119,627  72,393,669  54,279,902  66,567,569 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:        
   ตน้ทุนบริการในอดีต 10,753,924  -  9,674,086  - 
   ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  5,271,998  5,168,716  4,817,198  4,564,041 
   ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,882,196  1,565,380  1,688,489  1,414,570 
   ผล (ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั - ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 2,666,923  (3,317,486)  2,666,923  (3,317,486) 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:        
   ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั          
  ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงมูลค่าตามประสบการณ์จริง 4,392,762  (7,699,393)  4,392,762  (7,957,533) 
  ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงสมมติฐานประชากรศาสตร์ -  1,989,230  -  1,989,230 
  ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงสมมติฐานทางดา้นการเงิน 6,452,138  (2,142,059)  6,452,138  (2,142,059) 

ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหวา่งปี (7,088,729)  (6,838,430)  (6,957,267)  (6,838,430) 
ภาระผกูพนัผลประโยชนร์ะยะยาวพนกังาน ณ วนัปลายปี 85,450,839  61,119,627  77,014,231  54,279,902 

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนรวมอยู่ในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนแสดงได้ดังนี้  
 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561   2562  2561  
ตน้ทุนขาย 2,091,859  888,278  1,299,602  543,089 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 15,816,259  2,528,332  14,880,171  2,118,036 
รวมค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในส่วนของก าไรขาดทุน 17,908,118  3,416,610  16,179,773  2,661,125 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทคำดว่ำจะจ่ำยช�ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ภำยใน 1 ปีข้ำงหน้ำ เป็นจ�ำนวน 8.66 ล้ำนบำท และ 5.80 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ (งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร จ�ำนวน 
8.66 ล้ำนบำทและ 5.80 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ระยะเวลำเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในกำรจ่ำยช�ำระผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนักงำนของกลุ่มบริษัทประมำณ 7 - 10 ปี และ 8 - 14 ปี ตำมล�ำดับ (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 7 - 14 ปี 
และ 8 - 14 ปี ตำมล�ำดับ)
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สมมติฐำนที่ส�ำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

 ร้อยละ 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561   2562  2561  
อตัราคิดลด 1.71 - 2.65  2.30 - 3.30  1.71  2.30 - 3.00 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  4.00  4.00 - 5.00  4.00  4.00 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน* 0.00 - 45.84  0.00 - 45.84  3.82 - 45.84  3.82 - 45.84 

 
* อตัราการเปล่ียนแปลงของจ านวนพนกังานส่วนท่ีมีอตัราหมุนเวียนสูงจะเกิดเฉพาะส่วนของพนกังานสาขาซ่ึงถือเป็นปกติธุรกิจ

คา้ปลีกท่ีมีอตัราการหมุนเวียนเฉล่ียประมาณร้อยละ 30 - 60 ต่อปี 

*	 อตัราการเปลีย่นแปลงของจ�านวนพนกังานสว่นทีม่อีตัราหมนุเวยีนสงูจะเกดิเฉพาะสว่นของพนกังานสาขาซึง่ถอืเป็นปกตธิรุกจิคา้ปลกีทีม่อีตัรา

การหมนุเวยีนเฉลีย่ประมาณรอ้ยละ	30	-	60	ต่อปี

ผลกระทบของกำรเปลีย่นแปลงสมมตฐิำนท่ีส�ำคัญต่อมลูค่ำปัจจบุนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

 บาท 
 2562 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เพ่ิมข้ึน  ลดลง   เพ่ิมข้ึน   ลดลง 
อตัราคิดลด (ร้อยละ 0.5) (3,728,858)  4,013,567  (3,447,560)  3,716,106 
อตัราการข้ึนเงินเดือน (ร้อยละ 1) 6,680,307  (5,849,920)  5,935,279  (5,178,034) 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนักงาน (ร้อยละ 20) (9,836,193)  12,678,778  (9,072,072)  11,555,396 

บาท 
2561 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
เพ่ิมข้ึน  ลดลง  เพ่ิมข้ึน  ลดลง 

อตัราคิดลด (ร้อยละ 0.5) (2,574,763)  2,764,110  (2,328,721)  2,502,322 
อตัราการข้ึนเงินเดือน (ร้อยละ 1) 4,583,697  (3,986,524)  4,016,381  (3,477,574) 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนักงาน (ร้อยละ 20) (8,427,716)  11,048,327  (7,856,842)  10,222,224 
 

ในปี 2562 บริษัทได้ใช้ผู้เช่ียวชำญอิสระในกำรประเมินภำระผูกพันตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออก
จำกงำนจำกกำรเปลี่ยนแปลง มีผลท�ำให้เกิดขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย เป็น
จ�ำนวน 10.81 ล้ำนบำท (สุทธิจำกภำษีเงินได้) บริษัทรับรู้ผลก�ำไรดังกล่ำวในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำนได้ลงรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว เมื่อวันท่ี 5 เมษำยน 2562 โดยก�ำหนด
อัตรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณีนำยจ้ำงเลิกจ้ำง ส�ำหรับลูกจ้ำงซึ่งท�ำงำนติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับ
ค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ำจ้ำงอัตรำสุดท้ำย 400 วัน จำกปัจจุบันอัตรำค่ำชดเชยสูงสุดคือ 300 วัน โดยพระรำช
บัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�ำหนดสำมสิบวันนับแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
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กำรเปลีย่นแปลงดังกล่ำวถอืเป็นกำรแก้ไขโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน และมผีลกระทบให้กลุม่
บริษัทมีหนี้สินส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้กลุ่มบริษัทได้บันทึกผลกระทบจำกกำร
เปลี่ยนแปลงดังกล่ำวโดยรับรู้ต้นทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใช้จ่ำยแล้วในงบก�ำไรขำดทุนของปี 2562

24.	 สินทรพัยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี

สินทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี มีดังนี้

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561   2562  2561  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  50,238,773  49,057,085  50,122,773  48,925,743 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (99,120,330)  (99,548,350)  (94,935,776)  (95,078,223) 
สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (48,881,557)  (50,491,265)  (44,813,003)  (46,152,480) 

  
ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ประกอบด้วย

รำยกำรดังต่อไปนี้

 บาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 
 ในก าไรขาดทุน  ในก าไรขาดทนุ

เบด็เสร็จอ่ืน 
 ณ วนัท่ี  31 

ธนัวาคม 2562 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญและค่าเผ่ือหน้ีการคืนสินคา้ 2,033,973  (600,758)  -  1,433,215 
ค่าเผ่ือสินคา้เส่ือมสภาพและเคล่ือนไหวชา้ 35,602,426  (2,498,713)  -  33,103,713 
ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินทรัพยถ์าวร 433,364  (250,365)  -  182,999 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 116,000  -  -  116,000 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 10,871,322  4,531,524  -  15,402,846 

  รวม 49,057,085  1,181,688  -  50,238,773 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน -  -  7  7 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ 99,548,350  -  (428,027)  99,120,323 

  รวม 99,548,350  -  (428,020)  99,120,330 
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 บาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 
 ในก าไรขาดทุน  ในก าไรขาดทนุ

เบด็เสร็จอ่ืน 
 ณ วนัท่ี  31 

ธนัวาคม 2561 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญและค่าเผ่ือหน้ีการคืนสินคา้ 2,146,561  (112,588)  -  2,033,973 
ค่าเผ่ือสินคา้เส่ือมสภาพและเคล่ือนไหวชา้ 42,345,708  (6,743,282)  -  35,602,426 
ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินทรัพยถ์าวร 497,908  (64,544)  -  433,364 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม -  116,000  -  116,000 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 13,327,497  (2,456,175)  -  10,871,322 

  รวม 58,317,674  (9,260,589)  -  49,057,085 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน        
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ 109,120,345  -  (9,571,995)  99,548,350 

  รวม 109,120,345  -  (9,571,995)  99,548,350 

 
 
 
 

 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 
 ในก าไรขาดทุน  ในก าไรขาดทนุ

เบด็เสร็จอ่ืน 
 ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2562 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญและค่าเผ่ือหน้ีการคืนสินคา้ 2,033,973  (600,758)  -  1,433,215 
ค่าเผ่ือสินคา้เส่ือมสภาพและเคล่ือนไหวชา้ 35,602,426  (2,498,713)  -  33,103,713 
ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินทรัพยถ์าวร 433,364  (250,365)  -  182,999 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 10,855,980  4,546,866  -  15,402,846 

  รวม 48,925,743  1,197,030  -  50,122,773 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน -  -  7  7 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ 95,078,223  -  (142,454)  94,935,769 

  รวม 95,078,223  -  (142,447)  94,935,776 
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บาท 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 
 ในก าไรขาดทุน  ในก าไรขาดทนุ

เบด็เสร็จอ่ืน 
 ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2561 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญและค่าเผ่ือหน้ีการคืนสินคา้ 2,146,561  (112,588)  -  2,033,973 
ค่าเผ่ือสินคา้เส่ือมสภาพและเคล่ือนไหวชา้ 42,345,708  (6,743,282)  -  35,602,426 
ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินทรัพยถ์าวร 497,908  (64,544)  -  433,364 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 13,313,514  (2,457,534)  -  10,855,980 

  รวม 58,303,691  (9,377,948)  -  48,925,743 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
 ก  าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 1,339  -  (1,339)  - 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ 104,364,654  -  (9,286,431)  95,078,223 

รวม 104,365,993  -  (9,287,770)  95,078,223 

25.	 ส่วนเกินทนุจำกกำรตีรำคำสินทรพัย์

ส่วนเกินทุนจำกกำรตรีำคำสนิทรพัย์ คอืส่วนเกนิทนุจำกกำรตรีำคำทีดิ่นพร้อมสิง่ปลกูสร้ำง ส่วนเกินทนุจำก
กำรตีรำคำสินทรัพย์ดังกล่ำว จะทยอยตัดจ�ำหน่ำยโดยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรใช้งำนที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์
นั้น และบันทึกโอนไปยังก�ำไรสะสมโดยตรง

บาท 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2562  2561   2562  2561  
ยอดคงเหลือตน้ปี 382,025,642  428,867,985  371,169,308  417,458,614 
ตีราคาเพ่ิมระหวา่งปี -  -  -  - 
หกั การตดัจ าหน่ายระหวา่งปี (1,129,178)  (46,842,343)  (569,813)  (46,289,306) 
ยอดคงเหลือปลายปี 380,896,464  382,025,642  370,599,495  371,169,308 

ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์ดังกล่ำวไม่สำมำรถน�ำมำหักกับขำดทุนสะสมและไม่สำมำรถ่ำยเป็น
เงินปันผลได้
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26.	ส�ำรองตำมกฎหมำย

บริษทัฯ 

ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรร
ก�ำไรสุทธิประจ�ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ำรองไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี หักด้วยยอดขำดทุน
สะสมยกมำ (ถ้ำม)ี จนกว่ำทุนส�ำรองนีจ้ะมจี�ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน ส�ำรองตำมกฎหมำย
ดังกล่ำวไม่สำมำรถน�ำไปจ่ำยเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน บริษัทได้จัดสรรส�ำรองตำมกฎหมำยไว้ครบถ้วนแล้ว

บริษทัย่อย

ตำมบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ บริษัทต้องจัดสรรทุนส�ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 
ของจ�ำนวนผลก�ำไร ซึ่งบริษัทท�ำมำหำได้ทุกครำวที่จ่ำยเงินปันผลจนกว่ำทุนส�ำรองนั้นจะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 10 ของจ�ำนวนทุนของบริษัท ส�ำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถน�ำไปจ่ำยเงินปันผลได้

27.	ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ

รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้

บาท 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2562  2561   2562  2561  
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 540,038,062  578,221,142  416,313,912  457,732,893 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 103,230,244  111,838,225  85,994,383  95,328,328 
ค่าเช่า ค่าบริการและค่าสาธารณูปโภค 315,929,047  344,379,370  310,150,644  338,793,563 
ค่าใชจ่้ายปรับลดมูลค่าลูกหน้ีและสินคา้คงเหลือ (โอนกลบับญัชี) 2,322,159  (2,271,772)  2,322,159  (2,271,772) 
ซ้ือสินคา้และวตัถุดิบใชไ้ป 1,681,684,762  1,910,988,081  1,646,270,770  1,878,266,015 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหว่างท า (26,892,089)  (14,091,149)  (26,344,344)  (12,216,522) 
ค่าใชจ่้ายผนัแปรตามยอดขาย 63,728,761  77,377,009  63,673,971  77,257,328 
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28.	ภำษีเงินได้

บัญชีนี้ประกอบด้วย

28.  ภาษีเงินได้ 
 
 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561   2562  2561  
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก าไรขาดทุน :        
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั :        
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 99,869  67,946  -  - 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดปี้ก่อน -  (225,139)  -  (4,441) 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราวท่ีรับรู้เม่ือ

 เร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการ 1,263,685 
 

(1,711,023) 
 

1,362,886 
  

(1,530,555) 
รวม 1,363,554  (1,868,216)  1,362,886  (1,534,996) 

  
 
 
 
 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
ก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 23,628,835  18,664,271  4,279,172  12,351,028 
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 0%, 20%  0%, 20%  20%  20% 
ก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 885,854  2,347,786  855,834  2,470,206 
ผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็น
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี (478,135) 

 
366,404 

 
(437,253) 

 
366,404 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน -  (4,441)  -  (4,441) 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:           

รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษี (200,000)  (1,694,000)  (200,000)  (1,694,000) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งห้าม 5,224,869  6,270,954  5,211,339  6,269,454 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน  (4,085,482)  (4,151,939)  (4,085,482)  (4,151,939) 
ขาดทุนทางภาษีท่ีมีสิทธิน ามาหกัตามกฎหมาย -  (5,404,344)  -  (5,404,344) 
อ่ืนๆ  16,448  401,364  18,448  613,664 

รวม    477,700  (4,216,002)  507,052  (4,005,202) 
(รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน 1,363,554  (1,868,216)  1,362,886  (1,534,996) 

 
 

 

รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงก�ำไรทำงบัญชีกับค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
ก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 23,628,835  18,664,271  4,279,172  12,351,028 
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 0%, 20%  0%, 20%  20%  20% 
ก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 885,854  2,347,786  855,834  2,470,206 
ผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็น
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี (478,135) 

 
366,404 

 
(437,253) 

 
366,404 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน -  (4,441)  -  (4,441) 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:           

รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษี (200,000)  (1,694,000)  (200,000)  (1,694,000) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งห้าม 5,224,869  6,270,954  5,211,339  6,269,454 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน  (4,085,482)  (4,151,939)  (4,085,482)  (4,151,939) 
ขาดทุนทางภาษีท่ีมีสิทธิน ามาหกัตามกฎหมาย -  (5,404,344)  -  (5,404,344) 
อ่ืนๆ  16,448  401,364  18,448  613,664 

รวม    477,700  (4,216,002)  507,052  (4,005,202) 
(รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน 1,363,554  (1,868,216)  1,362,886  (1,534,996) 
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29.	ก�ำไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค�ำนวณโดยหำรก�ำไรส�ำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ไม่รวมก�ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของหุ้นสำมัญที่ออกอยู่ในระหว่ำงปี

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2562  2561 

(ปรับปรุงใหม่) 
 2562  2561 

ก าไรส าหรับปี 
  ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (บาท) 11,992,420  13,205,044  2,916,286  13,886,024 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 391,944,418  391,944,418  391,944,418  391,944,418 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุน้) 0.03  0.03  0.01  0.04 

30.	 ส่วนงำนด�ำเนินงำน

ข้อมลูส่วนงำนด�ำเนนิงำนทีน่�ำเสนอนีส้อดคล้องกบัรำยงำนภำยในของกลุม่บรษิทัท่ีมผีูม้อี�ำนำจตดัสนิใจสูง
สุดด้ำนกำรด�ำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม�่ำเสมอ เพื่อใช้ในกำรตัดสินใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กับ
ส่วนงำนและประเมินผลกำรด�ำเนินงำนของส่วนงำน

กลุ่มบริษัทด�ำเนินกิจกำรในส่วนงำน คือ ส่วนงำนธุรกิจขำยปลีก ส่วนงำนช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยอื่น และ
ส่วนงำนธุรกิจโรงเรียน โดยมีส่วนงำนหลักซึ่งด�ำเนินธุรกิจในส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์เดียวในประเทศไทย กลุ่ม
บริษัทประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกรำยได้และก�ำไรขั้นต้นของแต่ละส่วนงำน และ
ประเมนิก�ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรด�ำเนนิงำนของกลุม่บรษิทัโดยใช้เกณฑ์เดียวกับทีใ่ช้ในกำรวดัก�ำไรหรอืขำดทุน
จำกกำรด�ำเนินงำนในงบกำรเงิน

ข้อมูลรำยได้และก�ำไรขั้นต้นของส่วนงำนของกลุ่มบริษัทส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 
2561 มีดังต่อไปนี้
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ลา้นบาท 
ส่วนงานธุรกิจขายปลีก  ส่วนงานช่องทางจ าหน่ายอ่ืน  ส่วนงานธุรกิจโรงเรียน  รวม 
2562  2561  2562  2561  2562  2561 

(ปรับปรุงใหม่) 
 2562  2561 

(ปรับปรุงใหม่) 
รายไดจ้ากภายนอก 1,975.81  2,292.98  772.35  824.59  198.38  184.28  2,946.54  3,301.85 
รายไดท้ั้งส้ิน 1,975.81  2,292.98  772.35  824.59  198.38  184.28  2,946.54  3,301.85 
ก าไรขั้นตน้จากการด าเนินงานตาม 
 ส่วนงาน 739.82  828.20  246.10  253.28  49.60  47.81  1,035.52  1,129.29 
รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:                
รายไดอ่ื้น             81.27  77.37 
ค่าใชจ่้ายในการขาย             (664.45)  (759.81) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร             (416.57)  (414.33) 
ตน้ทุนทางการเงิน             (12.17)  (14.87) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม             0.03  1.01 
รายได ้(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได ้             (1.36)  1.87 
ก าไรส าหรับปี             22.27  20.53 
              
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม              
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์         1,721.41  1,776.90 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน        2.94  3.62 
สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคาร        35.84  45.85 
เงินค ้าประกนัการเช่าและเงินมดัจ า        82.08  89.95 
สินทรัพยอ่ื์น             630.51  657.83 
รวมสินทรัพย ์             2,472.78  2,574.15 

กลุ่มบริษัทใช้เกณฑ์รำคำที่คิดกับลูกค้ำทั่วไปเป็นเกณฑ์ในกำรก�ำหนดรำคำระหว่ำงกัน

31.	กองทนุส�ำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทและพนักงำนบริษัทของกลุ่มบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพขึ้นตำมพระรำชบัญญัติ
กองทุนส�ำรองเลีย้งชพี พ.ศ. 2530 โดยบรษิทัและพนกังำนจะจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนเป็นรำยเดือนในอตัรำ ร้อยละ 
5 ของเงินเดือน กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพนี้บริหำรโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ซีไอเอ็มบี - พรินซิเพิล 
จ�ำกัด และจะจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อพนักงำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัท 

กลุ่มบริษัทได้จ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 
เป็นจ�ำนวน 14.37 ล้ำนบำท และจ�ำนวน 14.50 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ (เฉพำะกิจกำรจ�ำนวน 13.99 ล้ำนบำท 
และ 14.50 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ)
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32.	ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึน้

32.1	ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเช่าด�าเนินงาน

32.1.1	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2562	บรษิทัมสัีญญาเช่าพืน้ท่ีเพือ่เป็นท่ีตัง้สาขารวมท้ังสิน้จ�านวน	310	สาขา	
โดยมีอายุสัญญาเช่าตั้งแต่	1	ปีถึง	20	ปี	 	ค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภคที่ต้องจ่ายรวมต่อ
ปี	289.70	ล้านบาท	โดยค่าเช่าบางส่วนค�านวณจากร้อยละของยอดขายของแต่ละสาขาและบาง
ส่วนก�าหนดเป็นอัตราคงที่

32.1.2	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	กลุ่มบริษัทได้เข้าท�าสัญญาเช่าด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน	
อาคารส�านักงาน	 คลังสินค้า	 รถยนต์และค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานต่างๆ	 อายุของ
สัญญามีระยะเวลาตั้งแต่	1	ถึง	30	ปี

ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2562	 กลุ่มบริษัทมีจ�านวนเงินขั้นต�่าท่ีต้องจ่ายในอนาคตท้ังส้ินภายใต้สัญญาเช่า
ด�าเนินงาน	ดังนี้

บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
จ่ายช าระ    
   ภายใน 1 ปี 88,299,339  86,917,425 
   มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 92,252,970  86,467,784 
   มากกวา่ 5 ปี 28,081,485  6,159,390 
    รวม 208,633,794  179,544,599 

 

32.2	การค�า้ประกนั

ณ	วันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2562	 บริษัทให้ธนาคารพาณิชย์ในประเทศออกหนังสือค�้าประกันการปฏิบัติงาน
ตามสญัญาและประกันการเชา่พื้นที	่ค�้าประกันโดยเงินฝากธนาคาร	จ�านวน	4.10	ล้านบาท	และออกหนงัสอืการ
ค�้าประกันการใช้ไฟฟ้าและประกันการเช่าพื้นที่ส�านักงาน	ค�้าประกันโดยเงินลงทุนอื่น	จ�านวน	1.10	ล้านบาท

32.3	ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาให้บริการระยะยาว

32.3.1		บรษิทัท�าสัญญาเป็นตวัแทนจ�าหน่ายกับบรษิทัในต่างประเทศแห่งหนึง่	อายสุญัญา	3	ปี	ตัง้แต่วนัที	่
31	 พฤษภาคม	 2562	 ถึงวันที่	 31	 ตุลาคม	 2565	 เมื่อครบก�าหนดอายุสัญญาแล้วไม่มีฝ่ายใด	
ฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรให้ถือเสมือนมีผลผูกพันตามเดิมต่อไปอีกทุกๆ	
1	ปีจนกว่าจะมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแจ้งสิ้นสุดสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร

32.3.2	บรษิทัท�าสัญญารบัอนญุาตให้ใช้ลขิสทิธิห์นงัสือกบัเจ้าของผลงานต่างๆ	โดยมอีายสุญัญา	3	ปีและ
สามารถต่ออายุสัญญาไปอีก	 3	 ปีโดยอัตโนมัติและมีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นอัตราร้อยละของ
จ�านวนเล่มที่จัดพิมพ์หรือจ�าหน่าย
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33.	วงเงินสินเช่ือ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีวงเงินสินเชื่อกับสถำบันกำรเงินในประเทศ ดังนี้

33.1	บริษทัมีวงเงิน	เงินเบิกเกินบญัชี	3	วงเงิน รวมเป็นเงนิ 60 ล้ำนบำท ซึง่ท�ำสัญญำกับสถำบนั
กำรเงินสำมแห่ง อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ MOR ต่อปี ซึ่งประกอบด้วย

33.1.1 วงเงินที่ 1 - 2 วงเงินละ 20 ล้ำนบำท ไม่มีหลักทรัพย์ค�้ำประกัน

33.1.2 วงเงินที่ 3 วงเงิน 20 ล้ำนบำท ค�้ำประกันโดยกำรจดจ�ำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง

33.2	บริษทัมีวงเงินกู้ยืมระยะสัน้	2	วงเงิน	รวมเป็นเงิน 250 ล้ำนบำท ซึ่งท�ำสัญญำกับสถำบัน
กำรเงินสองแห่ง ในรูปตั๋วสัญญำใช้เงิน อำยุไม่เกิน 3 เดือน อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 3.30 ต่อปี ซึ่ง
ประกอบด้วย

33.2.1  วงเงิน 50 ล้ำนบำท ไม่มีหลักทรัพย์ค�้ำประกัน

33.2.2 วงเงิน 200 ล้ำนบำท ค�้ำประกันโดยกำรจดจ�ำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง

33.3	บริษทัมีวงเงินกู้ยืมระยะยำวกบัสถำบนักำรเงินหน่ึงแห่ง	วงเงนิ 700 ล้ำนบำท ค�ำ้ประกนั
โดยจดจ�ำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง ซึ่งประกอบด้วย

33.3.1 วงเงิน 250 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ THBFD 3M+3.85 ต่อปี

33.3.2 วงเงิน 250 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ MLR-1.5 ต่อปี

33.3.3 วงเงิน 200 ล้ำนบำท ยังไม่ได้เบิกใช้

34.	 เครื่องมือทำงกำรเงิน

34.1	นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง

เครื่องมือทำงกำรเงินท่ีส�ำคัญของกลุ่มบริษัทตำมท่ีนิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 107 “กำร
แสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับเครื่องมือทำงกำรเงิน” ประกอบด้วยเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ
เงินสด ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยำว กลุ่มบริษัทมี
ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงดังนี้

ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ

กลุ่มบริษัทมีควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อที่เก่ียวเนื่องกับลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นเงินให้กู้ยืม และ
ตั๋วเงินรับ ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเส่ียงนี้โดยกำรก�ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเชื่อที่
เหมำะสม ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส�ำคัญจำกกำรให้สินเชื่อ นอกจำก
นี้ กำรให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัทไม่มีกำรกระจุกตัวเนื่องจำกกลุ่มบริษัทมีฐำนของลูกค้ำที่หลำกหลำยและมีอยู่
จ�ำนวนมำกรำย จ�ำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอำจต้องสูญเสียจำกกำรให้สินเชื่อคือมูลค่ำตำมบัญชีของลูกหนี้
กำรค้ำและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืม ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
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ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้

กลุ่มบริษัทมีควำมเส่ียงจำกอัตรำดอกเบี้ยท่ีส�ำคัญอันเก่ียวเนื่องกับเงินฝำกสถำบันกำรเงิน เงินเบิกเกิน
บญัชแีละเงนิกู้ยมืระยะยำวทีม่ดีอกเบีย้ อย่ำงไรก็ตำม เนือ่งจำกสนิทรพัย์และหนีสิ้นทำงกำรเงนิส่วนใหญ่มอีตัรำ
ดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด หรือมีอัตรำดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตรำตลำดในปัจจุบัน ควำมเสี่ยง
จำกอัตรำดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัทจึงอยู่ในระดับต�่ำ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่ส�ำคัญสำมำรถจัดตำมประเภท
อัตรำดอกเบี้ย และส�ำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่มีอัตรำดอกเบี้ยคงท่ีสำมำรถแยกตำมวันที่ครบ
ก�ำหนด หรือ วันที่มีกำรก�ำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ (หำกวันที่มีกำรก�ำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

2562 (บาท) 
งบการเงินรวม 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย  ไม่มีอตัรา  รวม 
ภายใน 1 ปี 

 
มากกวา่ 1 ปี 

 
ปรับข้ึนลงตาม 

 
ดอกเบ้ีย 

  
   

ถึง 5 ปี 
 

ราคาตลาด 
 

 
 

 
สินทรัพย์ทางการเงนิ 

  
 

      เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 95,190,523  -  -  16,302,807  111,493,330 
เงินลงทุนชัว่คราว 6,000,000  -  100,034  -  6,100,034 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -  -  -  57,788,888  57,788,888 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั -  12,932,664  -  -  12,932,664 
    รวม 101,190,523  12,932,664  100,034  74,091,695  188,314,916 
หนีสิ้นทางการเงนิ          
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
 จากสถาบนัการเงิน 63,032,754  -  -  -  63,032,754 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -  -  -  682,463,899  682,463,899 
เงินกูย้มืระยะยาว -  56,450,000  148,192,000  -  204,642,000 
    รวม 63,032,754  56,450,000  148,192,000  682,463,899  950,138,653 

        

2561 (บาท) 
งบการเงินรวม 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 
 

อตัราดอกเบ้ีย 
 

ไม่มีอตัรา 
 

รวม 
ภายใน 1 ปี 

 
มากกวา่ 1 ปี 

 
ปรับข้ึนลงตาม 

 
ดอกเบ้ีย 

  
   

ถึง 5 ปี 
 

ราคาตลาด 
 

 
 

 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 121,286,456  -  -  18,179,870  139,466,326 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -  -  -  62,950,818  62,950,818 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั -  13,413,204  -  -  13,413,204 
    รวม 121,286,456  13,413,204  -  81,130,688  215,830,348 
หนีสิ้นทางการเงนิ          
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -  -  -  826,276,136  826,276,136 
เงินกูย้มืระยะยาว -  56,650,000  208,600,000  -  265,250,000 
    รวม -  56,650,000  208,600,000  826,276,136  1,091,526,136 



รายงานประจ�าปี 2562172

 
2562 (บาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 

 
อตัราดอกเบ้ีย 

 
ไม่มีอตัรา 

 
รวม 

 
ภายใน 1 ปี 

 
มากกวา่ 1 ปี 

 
ปรับข้ึนลงตาม 

 
ดอกเบ้ีย 

  
   

ถึง 5 ปี 
 

ราคาตลาด 
 

 
 

 
สินทรัพย์ทางการเงนิ 

         เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 31,959,934  -  -  16,132,211  48,092,145 
เงินลงทุนชัว่คราว 100,034  -  -  -  100,034 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -  -  -  54,698,912  54,698,912 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั -  12,932,664  -  -  12,932,664 
    รวม 32,059,968  12,932,664  -  70,831,123  115,823,755 
หนีสิ้นทางการเงนิ          
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 
 จากสถาบนัการเงิน 63,032,754  -  -  -  63,032,754 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -  -  -  669,536,070  669,536,070 
เงินกูย้มืระยะยาว -  -  148,192,000  -  148,192,000 
    รวม 63,032,754  -  148,192,000  669,536,070  880,760,824 

 

    
      
      

         

 

    
      
      

         

 
2561 (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 

 
อตัราดอกเบ้ีย 

 
ไม่มีอตัรา 

 
รวม 

 
ภายใน 1 ปี 

 
มากกวา่ 1 ปี 

 
ปรับข้ึนลงตาม 

 
ดอกเบ้ีย 

  
   

ถึง 5 ปี 
 

ราคาตลาด 
 

 
 

 
สินทรัพย์ทางการเงนิ 

         เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 67,523,828  -  -  18,007,367  85,531,195 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน   -  -  57,944,984  57,944,984 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั -  13,413,204  -  -  13,413,204 
    รวม 67,523,828  13,413,204  -  75,952,351  156,889,383 
หนีสิ้นทางการเงนิ          
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -  -  -  810,979,636  810,979,636 
เงินกูย้มืระยะยาว -  -  208,600,000  -  208,600,000 
    รวม -  -  208,600,000  810,979,636  1,019,579,636 
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สญัญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบีย้	

บรษิทัมรีำยละเอียดของสญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ทีย่งัคงมผีลบงัคบั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 ดังนี้

 
จ านวนเงินตน้ 

 อตัราดอกเบ้ียรับตามสญัญา
แลกเปล่ียน (ร้อยละ) 

 อตัราดอกเบ้ียจ่ายตามสญัญา
แลกเปล่ียน (ร้อยละ) 

  
วนัส้ินสุดสญัญา 

106.64 ลา้นบาท  THBFIX 1M + 1.74  THBFD 3M + 3.85   มิถุนายน 2564 

ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน

บริษัทมีควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนท่ีส�ำคัญอันเก่ียวเนื่องจำกกำรซื้อหรือขำยสินค้ำเป็นเงินตรำต่ำง
ประเทศ บริษัทได้ตกลงท�ำสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ซึ่งส่วนใหญ่มีอำยุสัญญำไม่เกินหนึ่งปี
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่เป็น
สกุลเงินตรำต่ำงประเทศ ดังนี้

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน  
อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
สกุลเงิน  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

  (พนั)  (พนั)  (พนั)  (พนั)     
เหรียญสหรัฐอเมริกา  -  -  13  32  30.3313  32.6148 
เหรียญสิงคโปร์  -  -  -  5  22.5935  23.9720 
ปอนดอ์งักฤษ  -  -  988  695  39.9523  41.5216 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีสัญญำป้องกันควำมเสี่ยงจำกเงินตรำต่ำงประเทศคงเหลือ ดังนี้

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
     อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา 

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
  

สกุลเงิน  จ านวนท่ีซ้ือ  จ านวนท่ีขาย  จ านวนท่ีซ้ือ  จ านวนท่ีขาย  วนัครบก าหนดตามสัญญา 
  (พนั)  (พนั)       
ปอนดอ์งักฤษ  774  -  37.505 -39.560  -  ตุลาคม 2562 - มกราคม 2563 
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35.	กำรบริหำรจดักำรทนุ

วัตถุประสงค์ในกำรบริหำรจัดกำรทุนที่ส�ำคัญของบริษัท คือ กำรจัดให้มีซึ่งโครงสร้ำงทุนที่เหมำะสมเพื่อ
สนับสนุนกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 0.97 และ 1.09 ตำมล�ำดับ และเฉพำะกิจกำรมี
อัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 0.91 และ 1.02 ตำมล�ำดับ

36.	กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน

กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจำกกิจกรรมจัดหำเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 
มีดังนี้

บาท 
งบการเงินรวม                               

ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รายการท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่ 31  

ธนัวาคม 2561 
 เพ่ิม (ลด) *  เพ่ิมข้ึน  ณ วนัที่ 31  

ธนัวาคม 2562 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร -  23,032,754  -  23,032,754 
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน -  40,000,000  -  40,000,000 
เงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงิน 265,250,000  (60,608,000)  -  204,642,000 
 รวม 265,250,000  2,424,754  -  267,674,754 

บาท 
งบการเงินรวม                               

ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รายการท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่ 31  

ธนัวาคม 2560 
 เพ่ิม (ลด) *  เพ่ิมข้ึน  ณ วนัที่ 31  

ธนัวาคม 2561 
เงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงิน 335,758,000  (70,508,000)  -  265,250,000 
 รวม 335,758,000  (70,508,000)  -  265,250,000 

 
  

 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ                               
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รายการท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่ 31  

ธนัวาคม 2561 
 เพ่ิม (ลด) *  เพ่ิมข้ึน  ณ วนัที่ 31  

ธนัวาคม 2562 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร -  23,032,754  -  23,032,754 
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน -  40,000,000  -  40,000,000 
เงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงิน 208,600,000  (60,408,000)  -  148,192,000 
 รวม 208,600,000  2,624,754  -  211,224,754 
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บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ                               

ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รายการท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่ 31  

ธนัวาคม 2560 
 เพ่ิม (ลด) *  เพ่ิมข้ึน  ณ วนัที่ 31  

ธนัวาคม 2561 
เงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงิน 269,008,000  (60,408,000)  -  208,600,000 
 รวม 269,008,000  (60,408,000)  -  208,600,000 

* กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินสุทธิรวมจ านวนเงินสดรับและเงินสดช าระคืนในงบกระแสเงินสด

37.	กำรอนุมติังบกำรเงิน

งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมกำรของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2563
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Main Logo (ENG)
ใชตัวนี้เปนหลัก
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